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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ پیک خبری ایرانیان

 ٢٠١٠وت ا   - ١٣٨٩]تاریخ:[ شهریور ماه 

 ٨]شماره:[ 

 ٢١]صفحه:[  

 

 مازندران در پی یورش به منزل یک خانواده بهاییادامه فشار بر بهاییان 

خوانید مربوط است به یک هموطن بهایی که در ایول مازندران کشاورزی داشت  ای که در پی این مقدمه کوتاه مینامه

 اش در این دهکده تخریب شده است:و اخیرا به تحریک مأموران حکومتی "جمهوری اسالمی" خانه

کند که کلیه منازل بهاییان این دهکده تخریب و با اییان ایول مازندران حکایت از آن میآخرین اطالع از وضعیت به

گیری افزاش یافته  خاک یکسان شده است. این در حالی است که فشار بر شهروندان بهایی در مازندران به طرز چشم

 است.

نفر مأمور مرد با لباس شخصی با  خرداد، ساعت دو و نیم بعد از ظهر، شش  ١٩به گزارش رهانا: روز چهارشنبه 

 الدین ثابتیان از بهاییان شهر ساری شدند.معرفی خود به عنوان »مامور اداره دارایی« وارد منزل قوام 

 احترامی و خشونت« شروع به بازرسی کردند. آنها با ارائه حکمی از دادستانی مبنی بر بازرسی منزل با »بی

دفاتر کار آقای ثابتیان، به همراه تعداد زیادی سی دی که شمارش نشد، کیس جلد کتاب و  ١۵٠این ماموران بیش از 

کامپیوتر، و ریسیور را ضبط کردند، دیش ماهواره را »مچاله« کرده، تصاویر مذهبی بهاییان را پاره کردند و گفتند 

 برند.« »برای سوزاندن با خود می 

**** 

 بنام خداوند بخشنده

د محمدعلی ابن احمد علی ابن قربانعلی، که آباء و اجدادی در روستای ایول، واقع در  اینجانب یوسفعلی احمدی، فرزن

صادره از   ٨٠متولد شده و دارای شماره شناسنامه  ١٣٠۵چهاردانگه سورتیچی هزار جریب استان مازندران، به سال 

ام. وعی خویش مشغول بودههای مزرام به کار کشاورزی در زمین باشم، از زمانی که خود را شناختههمان محل می

دوستان من که امروز، قریب به اتفاق از این عالم رخت بربستند و جز چند نفر مثل من که هر روز طلب موت از 

 باشیم.الحاجات دارند، زیرا که از نظر قوای جسمانی در منتهای درجه ضعف و عجز میحضرت قاضی 

اده ارتباطی، و از طرفی سیر کردن شکم زن و فرزند و ... همیشه کار کشاورزی با وسائل ابتدائی، و نداشتن راه و ج

دغدغه فکر و ذهن ما اهالی روستا بود، ولی تعاون و تعاضدی که بین ما برقرار بود، همیشه در راحتی و سختی به  

 رد. کرسیدیم پشتوانه و چراغ امید ما در زندگی بود و تحمل سختی روزگار را بر ما راحت میداد هم دیگر می

شد. در بین ما اهالی که از نظر اعتقادی متفاوت بودیم، فرقی وجود نداشت. و هیچ گاه این تفاوت مانع از مراوده نمی

سفره ما برای همه پهن بود و درب خانه ما برای همه باز. عمران و آبادانی برای روستا بود که هر کس از آن استفاده  

 هم فامیل واز منسوبین هم بودیم.مند شود، چون همه با کند و از آن بهره
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دانم چه کسی تخم فتنه و  دانم از چه زمانی و برای چه موضوعی حکایت هابیل و قابیل بین ما درگرفت، و نمینمی

توانیم رشد کنیم و با فساد را بین ما پاشید که هرچه کردیم به طریقی اثبات نمائیم که برادر هم هستیم و با اتحاد می 

شد، باورمان   ١٣۶٢یم بسازیم و آباد نمائیم نشد، که نشد. و تا این که منجر به اخراج از ایول به سال تواناتفاق می

خواهم سرگذشت خویش و دیگر شود که برادر با برادرش چنین کند. نمیسال نیز نمی ٢٧شد و هنوز با گذشت نمی

و اقیانوس جوهر شود تمامی نخواهد داشت فقط دوستانم را بازگو نمایم که اگر آسمان دفتر و اشجار روی ارض مداد 

و فقط یک مطلب را از شما انتظار دارم که در این آخرین ایام حیات خویش متوجه شوم که حق حیات داشتم که زاده  

سال آوارگی کسی از اولیای امور و از علمای جمهور به سراغم نیامد که بگوید  ٢٧شدم و یا نه؟ اگر داشتم چرا این 

ات کشت میکنی؟ گاو آهنت کو که دل یست؟ تو کشاورز که زمینت را از تو گرفتند کجا برای رزق یومیدرد تو چ

 زمین را بشکافی تخم محبت در آن بپاشی؟ اسبت کجاست که خرمنی به پاکنی و به باد هستی تخم کشته را پاک نمائی؟

ام را سوخته با همه ناتوانی به نزدیکی ستی و نیستیام که آتشی دیگر به بالدم افتاده و هام شنیدهحال در این ناتوانی

دانم شاید آنان هم  کنی؟ آشنائی ندیدم که آشنائی دهم، نمیام رهم ندادند که تو غریب، این جا چه می رفتم ولی به خانه 

از این   مثل دیگر دوستانم به سرای باقی شتافتند، ولی شما که هستید و بر مسندی تکیه دارید این شاید آخرین صدا

رسد، آیا واقعا آبی در دست ندارید که این آتش را خاموش کنید؟ اگر این آتش امروز نوا باشد که به گوش شما میبی

برید که فردا نوبت شما باشد! تا بیعدالتی است، آتش روشن است و از قدیم  سوزاند گمان نمیهستی و نیستی مرا می

آید که برای تبری از اعتقادم، وقتی در تکیه حسینیه ایول در  ند. یادم می سوزااند که، تر و خشک هر دو را میگفته

داد که بیا آمد، پند و اندرز می حبس بودم، هر روز یکی از بستگانم که امروز به دیار دیگری سفر نموده به سراغم می

ه شمشیر تیزتر است را برگرد. فردای قیامت، صحرای محشر را بیاد بیاور. پل صراطی که از مو باریکتر و از لب

بخاطر بیاور. بهشت، آن حور و غلمان، جوی شیر و عسل و سکنجین، و از آن طرف جهنم خوف ناک آتشین، با مار 

گفت و بعد آن واعظی وعظ میکرد و گفت و میخواهند تو را ببلعند، هی میمیو افعی که هر لحظه دهن باز کرده که 

کرد، و من با خود غرق در این تفکر که اگر اعتقادی با اعتقادی  های فامیلم را تکرار می گفتهداد و یا آخوندی پند می

دیگر چنین کند، همان به که به دهن افعی افتد و به آتش جهنم بسوزد، که در این چند روزه حیات با هم نوع خویش 

 ان آخرت ما بودند. چنین نکند. آنان در ایام رمضان قوت الیموت را از ما بازداشتند، و نگر

دانید چه از من باقی  اند، ولی میعمر من که به آخر رسید و مرا به آن همه نیازی نیست. فرزندانم هم که بخود وابسته

خوانند و اسناد و مدارک تائید را از دل ارض بیرون میآورند چه از شما؟ و آیندگان که تاریخ من و تو را می  ماند ومی

رسد، ولی  کرد؟ دفتر عمر کسی باز نبوده که مال من و یا شما باز باشد طومار عمر به آخر می چگونه داوری خواهند 

اگر دست کسی را گرفتی هنر کردی، اگر بداد مظلومی رسیدی، انسانیت را اثبات نمودی، اگر بر مسندی تکیه دادی  

ظالمین و سوف یرون الظالمون اثمار ما که در آن قانون و شرع را به داوری گرفتی، بردی. و اال واحسرتا علی قوم ال

 غرسوا وجزاء ما عملوا اال انهم فی خسران مبین واعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. 

 ١٣٨٩تیرماه  ۶

 علی احمدی یوسف

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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