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تمهيدها برای بيرون راندن  های قريب به پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامۀ خانه

 .آنها از منطقه تخريب شده است

در اين عمليات که به تحريک عوامل متعصب و مخالف بهائيان صورت گرفت، جمعی از ساکنان روستای ايول با  

 .ها را با خاک يکسان کنندهای معمولی روستا، به چند کاميون و حداقل چهار لودر بزرگ امکان دادند تا خانه بستن راه

ای که با تلفن همراه گرفته شده و در سايت فعاالن حقوق بشر ايران به نمايش گذاشته شده يک فيلم ويدئوئی غيرحرفه

 .دهدسوزی شديدی را نشان می عمليات تخريب چندين خانه و آتش

های  عاليتترين تحوالت در روند يک برنامۀ مورد حمايت مقامات مسئول در منطقه عليه همۀ فها تازهاين تخريب

 .بهائيان است

ها و ديان عالئی، نمايندۀ جامعۀ جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو، گفت: »بهائيان حق معاشرت با مسلمان

 شان را ندارند.« حتی ارائۀ خدمات به دوستان و همسايگان

ای به يک پرورشگاه نيز به  ترين عمل خيری از جانب آنها، از جمله بردن گل برای يک بيمار يا دادن هديه »کوچک

 شود.« عنوان اقدام عليه رژيم تلقی می 

بار قبلی و فرار ساکنان آنها و يا به دليل انتقال بهائيان های خشونتهای بهائيان در ايول يا به دليل هجوم اکثر خانه

منازل آنان به آتش   ، شش منزل از2007توسط مقامات محلی به جاهای ديگر خالی از سکنه بوده است. مثالً در سال 

 کشيده شد.

کنند و زمانی جمعيت بزرگی در آنجا به گفتۀ خانم عالئی: »بهائيان بيش از صد سال است که در اين منطقه زندگی می

، حداقل سی خانوار از اين روستا و روستاهای مجاور با  1٩8٣اما چند سال بعد از انقالب اسالمی، در سال   .اندبوده

 طقه تبعيد شدند.« اتوبوس از اين من

اند تا از مجاری قانونی مشکل خودشان را حل کنند اما تا ها تالش کردهخانم عالئی افزود: »از آن زمان، اين خانواده 

 ميگشتند.«  های تابستان برای برداشت محصول به روستا بازآنها تنها در ماه .اندای نگرفتهبه حال نتيجه

و رسيدگی به  اش برای سرکشی به مزرعه وقتی يک مرد بهائی به همراه خانوادهها روز بعد از تخريب خانه

در گذشته هر بار بهائيان برای  .محصولش به روستا رفت توسط روستائيان ديگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت

ها را از منطقه خواستند آنگرفتند که میآمدند مورد هجوم کسانی قرار میسرکشی و تعمير امالک خودشان به محل می 

 .برانند

های عمومی و عدم اقدام مقامات محلی برای  به گفتۀ خانم عالئی حمالت مداوم حکومت عليه بهائيان در رسانه

 .محافظت از آنها باعث افزايش دشمنی با بهائيان در اين منطقه و سراسر ايران شده است

شان برای حفاظت از بهائيان و چه اندازه در انجام مسئوليتدهد که مقامات ايرانی تا گفت: »حادثۀ اخير نشان می وی

 اند.« حق آزادی عقيدۀ آنها قصور کرده
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اعضای جامعۀ بهائی به دفعات، پيش و پس از وقايع اخير، به مسئوالن دولتی در محل، از جمله به فرمانداری استان  

 .اندهای آن شده الع از تخريب يا انگيزهاما در تمام اين موارد مسئولين منکر اط ،انددر ساری شکايت کرده

های فارسی زبان منتشر شده بود اما جامعۀ جهانی هائی مبنی بر رويداد اخير از روز جمعه در سايتهر چند گزارش

  ٩0ست که تا به حال ها حاکیآخرين گزارش  .بهائی تنها امروز توانست جزئيات تأييد شدۀ اين حوادث را دريافت کند

 .استهای بهائيان تخريب شدهه در صد خان
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