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 ، فصل کاشت جو در روستای ایول١٣٩٢پائیز 

با تشکیل چند مرحله دادگاه تجدیدنظر در شهر ساری، و حضور متهمین مسلمان ایولی در دادگاه و اقرار و اعتراف  

وکالء بر این موضوع که مالک زمین جهت کاشت آنان بر مالکیت بهائیان در روستای ایول، و تکرار مکرر قاضی و 

باشد. از طرف دیگر قاضی کیاسر نیز سال قبل، و برداشت نیاز به مجوز قضائی ندارد و این بدعت قضائی باطل می

نمود، با توجه به اینکه روال معمول سنوات گذشته را بهم زده و دیگر تقاضای کاشت بهائیان ایول را مجوز صادر نمی

ن دراز به این اقدام پرداخته و برای کشاورزان بهائی هم عادت شده بود که برای هر اقدامی از وی اجازه  وی سالیا

دریافت نمایند و سپس مجوز را به پاسگاه پشتکوه ارائه داده تا با نظارت پاسگاه و در جریان بودن شورای اسالمی  

سال قرار بر این گذاشتند که بدون مراجعه به  روستای ایول، کار کشاورزی صورت پذیرد. کشاورزان در کاشت ام

العمل محلی و یا پاسگاه چگونه خواهد دادگاه و پاسگاه، تراکتور اجاره نموده و کار کشت را انجام دهند تا ببینند عکس

 بود؟

علی احمدی از قائم شهر و اکبر موفقی از ساری عازم ایول شدند تا در روستاهای  ١٣٩٢آبان  ٨روز چهارشنبه 

جاور ایول، رانندگان تراکتور را مالقات نمایند و برای تهیه بذر اقدام کنند. برای این منظور، ابتدا به عالیکال رفته  م

آقای زینعلی وردی پور راننده تراکتور را مالقات نمودند و برای روز بعد از او قول همکاری گرفتند که برای کاشت 

یر شدند و راننده تراکتور آقای حمید بابائی را نیز جهت کاشت دیدن جو به سرزمین بیاید. از عالیکال عازم کردم

نمودند، وی قول داد که صبح روز جمعه با تراکتور به ایول بیاید و در کار کشت همکاری نماید. در مجاور کردمیر، 

د. از تلمادره برای  در تلمادره راننده تراکتور آقای فقهی نیز مالقات شد، او نیز برای صبح روز جمعه قول همکاری دا

 تهیه بذر عازم سنور شدند و از آقای احمدی مقداری بذر تهیه و خریداری گردید، تا کاشت فردا مهیا شود.

آبان تعدادی از دوستان در ایول حضور یافته تا زمین خود را بذر پاشی و به دنبال آن تراکتور زمین  ٩صبح پنجشنبه 

خود را آماده نمود و زمین آقای ثابتیان را شروع به کاشت نمود ساعتی  را شیار نماید آقای وردی پور تراکتور

نگذشت که ماشین پاسگاه به سر زمین آمد و باکوئی فرمانده پاسگاه به اتفاق معاونش احمدی در محل کشت حاضر  

مود از صبح  اید؟ باکوئی اظهار نشدند و به حاضرین گفتند: که چرا بدون مجوز به سر زمین آمده ومشغول کشت شده

گیر این قضیه هستند که تا مجوز نداشته باشید گزارش حضور شما را در اینجا به ما دادند و تا به حال مرتب تلفنی پی

توانید کاشت خود را انجام دهید. باید از استان از ریاست داگستری آقای جعفری و یا آقای موسوی معاون نمی

او اظهار شد که حوزه قضائی اینجا مربوط به  چون به انجام دهید.د را دادگستری نامه بیاورید و بعد آن کاشت خو

دادگاه کیاسر است و ارتباطی به استان ندارد، حرف خود را اصالح نمود که از آقای کاظمی قاضی کیاسر نامه داشته  

د که بیایند اینجا و ما ها تجمع نمودنباشید و کشت خود را ادامه دهید و اال هر چه پیش آید خودتان مسئول هستید محلی

از پاسگاه آمدیم تا جلوی تنش را بگیریم. کشاورزان حاضران به هر زبانی به فرمانده گفتند که مالک زمین مجوز 

کشاورزان مشغول کاشت هستند مجوز قضائی دارند و از طرف دیگر افرادی که   الزم ندارد مگر این همه اطراف ما

کاریم و هر کس مانع شد ادگاه تجدید نظر محکوم شدند و ما زمین خود را میسال قبل مزاحمت ایجاد نمودند در د

شکایت خواهیم کرد، با این حال باکوئی قانع نشد و موضوع را احمدی معاون پاسگاه صورت جلسه نمود و راننده 

حل خود باز  تراکتور آقای وردی پور هم وضع را چنین دید که پاسگاه مانع کشت شده کارش را تعطیل کرد و به م

 گشت کار کشت متوقف شد. 

در صورت جلسه پاسگاه که بر سر برگ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی توسط استوار احمدی نوشته شده، چنین 

 آمده است:

 »صورت جلسه به تاریخ نهم آبان ماه ]هزار و سیصد[ نود دو 
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کاظمی مبنی بر اینکه در حال حاضر   روز جاری در اجرای دستور قاضی محترم کیاسر جناب  ٩/   ۵٠مقارن ساعت 

بایست جهت کاشت دارای مجوز از دادگستری استان و تا اطالع ثانوی بهائیان حق کاشت زمین را ندارند و می

باکوئی ف. پ. به اتفاق استوار  ٢مازندران، شهرستان ساری باشند و از آن طریق اقدام نمایند که این جانب ستوان 

  –الدین ثابتیان قوام  –ی به روستای ایول به منطقه مرگاولنگه عزیمت که آقایان علی پیری احمدی با خودروی سازمان

علی احمدی حاضر که به نامبردگان دستور مقام محترم قضائی کیاسر ابالغ و تفهیم گردیده است که  –اکبر موفقی 

نامه نامبردگان در صورت  مراتب در حضور حاضرین صورت جلسه تنظیم و به امضاء رسیده است". در ذیل این 

)صورت جلسه پاسگاه ضمیمه  ٠٩١١٢۵١۴٨١٨جلسه امضاء نمودند و شماره تماس ف. پ باکوئی هم آمده است 

 است.(

ای از ماوقع تنظیم نمودند و به کشاورزان صورت جلسه پاسگاه را گرفته و از ایول راهی دادگاه کیاسر شدند. آنان نامه

مراه صورت جلسه پاسگاه به قاضی دادگاه، آقای کاظمی تحویل داده شد. قاضی که  امضا حاضرین رساندند که به ه 

هللا دارابی به او داده  خبر بود توضیحاتی توسط ذاتتازگی به جای ناصری منصوب گردیده بود از ماجرا و سابقه بی

ظهار نموده بودند. قاضی تلفنی  شد و معلوم گردید که دستور از جانب وی نبوده بلکه از پاسگاه تلفنی مورد را به او ا

ای تهیه شود و در نتیجه کسب هائی گرفت و از طرف دیگر از منشی خود خواست تا از سابقه شکایت قبلی نسخهتماس

اطالعات و توجیه از موضوع، به پاسگاه تلفنی دستور داد تا کار کشت انجام شود. از محوطه دادگاه با باکوئی تماس 

آیا دستور قاضی را دریافت کرده یا نه؟ وی جواب مثبت داد و اظهار نمود که همگی به پاسگاه تلفنی برقرار شد، که 

بروند لذا همگی کشاورزان حاضر، به تلمادره رفتند و او با توجه به تلفن قاضی به کشاورزان گفت: آمدن مرا در  

به دادگاه بروید و شکایت کنید من سرزمین و صورت جلسه تنظیم شده را نادیده بگیرید و اگر کسی مزاحم شما شد 

دیگر کاری با شما ندارم. در پی این اقدام کشاورزان مجدد تراکتور از عالیکال حاضر و تا آخر وقت مشغول شیار 

 زمین شدند.

ما وقع تلفنی به وکالء پرونده اطالع رسانی شد و از طریق سایت محکومیت مزاحمین سال قبل را دریافت نمودند و 

 اطالع داند که در صورت لزوم برای روزهای بعد در مراجع قانونی از آن استفاده شود. 

اند در محل حاضر شدند و تهیه بذر و بذر پاشی آبان تمامی کشاورزان که در قسمت کوه سرما زمین داشته ١٠جمعه 

بح شروع نمودند و تا آخر ها صورت گرفت و سه تراکتور از عالیکال، کردمیر و تلمادره کار کاشت را از صزمین

وقت ادامه یافت و تنها یک قطعه باقی ماند که بذر پاشیده و قرار بر این شد که فردای آن روز زیر کشت برود. به این 

رسید که قضیه محکومیت مزاحمین سنه ها کاشته شد و احدی نیز مانع و مزاحم کشت نشد. به نظر میترتیب زمین

ها شد. و از طرف دیگر صدور مجوز که بدعت قضائی بود نیز برداشته شد. این بار  قبل، باعث عقب نشینی محلی

های خود را زیر کشت مالکین زمین روستای ایول بدون مجوز قضائی از دادگاه کیاسر و نظارت پاسگاه پشتکوه زمین

 بردند.

ارد که برای کاشت آن به اتفاق  در مجاورت زمین کشاورزی آقای ثابتیان فردی ایولی به نام سبزعلی نوریان زمین د

از احبای   حین بذرپاشی درد دل داشتند و که بر اسبش نهاده بود، به آنجا آمد. وی و همسرش در همسرش و با بار بذر

هللا کردند. از مرحوم ظهورهللا پیری و مرحوم استا رحمتنام آنان را به نیکی یاد می متشکر بودند و ایولی ممنون و

نمودند که در زمان جوانی که تازه ازدواج نموده و از خانواده پدر جدا شده بودند و هیچ در بساط ... یاد می روحانی و 

نمودند. و برای همین روابط زمانی شدند و کمک و مساعدت دریافت میخود نداشتند چگونه توسط آنان دستگیری می

گفتند: پسر عبدالعلی لیالی )رحیم و یا ردند. آندو می ها قصد تخریب منازل بهائیان را داشتند، دخالت نک که محلی

هللا( درحین تخریب به دنبال ما و فرزندان ما آمدند و گفتند: مگر رحمان( و پسر یدهللا اسماعیلی )صفرعلی و یا فیض 

د، ما کنید؟ آنان هرچه اصرار نمودنها شرکت نمیکار آتش سوزی و تخریب منازل بهائی شما ایولی نیستید؟ چرا در

ها بود و ما را هم بهائی و طرفدار  های بهائینرفتیم و فرزندان خود را هم نگذاشتیم که بروند و این به خاطر محبت

 دانستند.ها میبهائی

 ١٣٩٢ایولی آبان 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ل در صفحه تماس با ما بفرستید[ایمی
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