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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠مرداد   ١٢]تاریخ:[ 

 

 خانواده بهایی در روستای روشنکوه مازندرانتخریب منازل سه 

 کیان ثابتی 

های  ، منازل حداقل سه نفر از بهاییان ساکن روستای روشنکوه مازندران به نام ١۴٠٠مرداد ماه  ١١روز دوشنبه  

»ثابتیان«، » درخشان« و »عنایتی« بدون اخطار قبلی تخریب شد. اکثر ساکنان روستای روشنکوه بهایی هستند و 

های روستاییان موضوع باعث شده طعم انواع و اقسام تبعیض و محدودیت را بچشند. داستان تخریب خانه همین

 چیست؟

*** 

های حداقل سه خانواده بهایی در روستای روشنکوه مازندران بدون هیچ اخطار قبلی تخریب شده روز گذشته خانه

منازل توسط ماموران اداره منابع طبیعی استان و جهاد با وایر گفت که تخریب است. از شاهدان عینی به ایران 

 همکاری ماموران نیروی انتظامی و دادستانی انجام گرفت. 

به گفته این فرد، دادستان )یا نماینده دادستان( در محل حضور داشته است و در همان محل حکم تخریب را صادر  

رت گرفت، خانواده ثابتیان در منزل حضور داشتند؛ ولی  کرده است. در زمان تخریب منازل که بدون اخطار قبلی صو

 دو خانواده دیگر در منزل نبودند.

ها ها و محدودیتاکثر ساکنان روستای روشنکوه بهایی هستند و همین موضوع باعث شده تا روستاییان با انواع تبعیض

که  ار در روشنکوه اشاره کرد؛ در حالی توان به ندادن جواز ساخت و پایان کها میمواجه شوند. از جمله این تبعیض

 گیرد. وساز در روستاهای مجاور مسلمان به آسانی انجام می ساخت

، اداره منابع طبیعی استان ادعا کرد که چهارده قطعه زمین بهاییان در روستای روشنکوه، در گذشته ١۳۹۵در سال  

اند؛ به همین دلیل این  ساز در این مناطق پرداختهوهای جنگلی به ساختجنگل بوده است و بهاییان با تصرف در زمین

وقمع اراضی بهاییان را از دادگاه کرد. این ادعا در حالی مطرح شد که تملک این  اداره درخواست خلع ید و قلع 

های هوایی منطقه روشنکوه مشخص است اراضی بیش از هفتاد سال در اختیار مالکان بهایی آن بوده است و در نقشه

   های مورد ادعای اداره منابع طبیعی جزء اراضی جنگلی نیست.که زمین

سازمان   ١۹»کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب« در ساری با شرکت نمایندگان  ، جلسه ١۳۹۹شهریور  ۳١در تاریخ 

امنیتی و اطالعاتی دولتی در مورد »بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهاییت« برگزار شد. در این  

دفاع از   ( و جامعهFIDHهای حقوق بشر)المللی جامعهبر اساس اسناد محرمانه منتشره توسط فدراسیون بینجلسه 

های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی  ( تصمیماتی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتLDDHIحقوق بشر ایران )

 جمهوری اسالمی به ویژه پیروان آیین بهایی گرفته شد. 

کشاورز بهایی روستای ایول از توابع شهرستان ساری بود که  ٢۷های تین نتایج این جلسه، مصادره زمینیکی از نخس

رسد، تخریب منازل بهاییان روستای روشنکوه در راستای تشدید  انجام گرفت. به نظر می ١۳۹۹مهر  ٢٢در تاریخ 

 آزار و سرکوب بهاییان مازندران صورت گرفته است. 
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خود با انواع   نقالب اسالمی در ایران، بهاییان روستای روشنکوه برای ترک روستای محل سکونتاز ابتدای پیروزی ا

پور« در  اند. یکی از این اقدامات آزاردهنده قتل یک زن روستایی بهایی به نام »گلدانه علی ها مواجه بودهآزار و اذیت

است که گلدانه علی پور)یوسفی( در سال سن شصت و چهار سالگی در روشنکوه است. ماجرا از این قرار بوده 

پور« آید. او در سن بیست سالگی با »فتحعلی علی دنیا میدر یک خانواده مسلمان در روستای سادات محله به  ١٢۹۷

کند. گلدانه در ابتدا بهایی نبود؛ اما در سن چهل و پنج سالگی به آیین بهایی  از بهاییان روستای کندسبن ازدواج می

ها بیشتر گیرد. پس از انقالب، آزار و اذیتآورد و از همان زمان، مورد آزار و اذیت بستگانش قرار میایمان می 

دهند. سرانجام، خانواده گلدانه  وشتم و هتاکی قرار میاش را بارها مورد ضربطوری که گلدانه و خانوادهبه  شود.می

ماه شوند. عصر روز سوم دی تای روشنکوه ساکن میمجبور به ترک روستا شده و در کلبه کوچکی در نزدیکی روس

پوردر منزل نبوده است، سه نفر از خویشان متعصب گلدانه ساعت سه بعد از ظهر، در زمانی که فتحعلی علی  ١۳۶١

خواهند تا از دین بهایی برگردد و مسلمان شود؛ ولی چون  آیند. آنان ابتدا از گلدانه می از سادات محله به منزل او می 

پیچند  کنند. مهاجمان جسد را در لحافی می اش میآورند و خفهزنند. سپس طنابی میپذیرد او را با چوب میلدانه نمیگ

جز کلبه و وسایل زندگی، چندین راس از  سوزی به حدی بوده است که بهزنند. شدت آتشو آن را با بنزین آتش می

افتد. با شکایت  تفاقات در برابر چشمان نوه خردسال گلدانه اتفاق میی این اسوزند. همهاحشام کنار کلبه هم در آتش می

ها کنند. آن شوند؛ ولی پس از بیست و پنج روز به قید ضمانت، آزاد و قتل را انکار میپسر گلدانه، قاتالن بازداشت می 

ه دلیل عدم حضور شاهد  اند. دادگاه انقالب هم بشان تبلیغ و ارشاد بوده است و قتلی انجام نداده گویند هدفمی

 شوند.ها از زندان آزاد میدهد و آن سال حکم بر تبرئه متهمان میبزرگ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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