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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ١٣۶۷مرداد  ۲۴

 

 بسمه تعالی

 بخش نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه محترم رشت دامت افاضاتهعظمی حضرت آقای احسانهللاحضرت آیت

احتراماً باطالع حضرتعالی میرساند منزل مسکونی ما )خانواده محمود فرهنگی ثابت فرزند عبدالرحیم( که متعلق به  

سال در آن سکونت   ۴۰مرحوم برادرشان دکتر مسیح فرهنگی ثابت واقع در محله آفخرای رشت بوده و مدت چهل 

کالرآباد اقدام به تملک آن کرده  –مال واقع در چالوس داشته و داریم شعبه اداره بنیاد شهید انقالب اسالمی منطقه ش

است در خالل این مدت مراجعات کتبی و حضوری متعدی به آن مرکز شده که اوراق ضمیمه معرف این مراجعات 

ها که حاکی از وضع اسفبار میباشد بطور خالصه بعرض عالی میرساند عالوه بر آنکه بدالئل مختلفه موجود در نامه

ساله عقب افتاده و معلول همسرم محمود فرهنگی   ۲۰ما است که با نداشتن حقوق و شغل و داشتن یک پسر خانواده 

ثابت که در سال قبل یکبار دچار سکته قلبی )انفارکتوس( شده بود و مدتی در بیمارستان بستری شد )مدارک پزشکی 

سالگی دچار سکته مغزی شده نیمه   ۶۴در سن  ١٣۶۷ اردیبهشت ١۵سال قبل ضمیمه است( امسال نیز در تاریخ 

راست بدن و زبان او فلج شده که بعد از بستری شدن مدتی در بیمارستان فعالً معالجات او در منزل ادامه دارد 

)گواهی بیمارستان ضمیمه است( خود اینجانب نیز دچار بیماری قلبی و درد مفاصل شدید هستم )مدرک پزشکی  

انگیز منزل مسکونی یاد شده ما که هر از چندی مأموری مراجعه میکند و  ضع تأسفضمیمه است( در چنین و

 اضطراب و وحشت صدور حکم دادگاه بر تخلیه مزید بر تمام علل معروضه میگردد.

خواهشمند است عطف توجه فرموده با عنایت در مراجعه باوراق ضمیمه این کمینه را که درآمدی ندارم و خود در 

فرد معلول و فلج را پرستاری نمایم و در حالیکه دل سنگ بوضع موجود ما   ۲م و باید با دست تنها حال مریضی هست

آب میشود با التفات آنجناب که همیشه حامی مستضعفان هستید حل این مشکل ما را بفرمائید که الاقل بتوانیم در همین 

آور مخارج سرسام –نداشتن درآمد، تهیه دارو منزل ساکن باشیم تا من بتوانم دور از مشکل مسکن با بقیه مشکالت

 تهیه آذوقه و غیره به تنهائی دست و پنجه نرم کنم –خرید  –زندگی 

 آمیز شما بامید وصول جواب عنایت –با تشکر و امتنان و با تقدیم احترامات 

 همسر محمود فرهنگی ثابت

 ]امضا[

 برگ بشرح ذیل ١۴اوراق ضمیمه: 

 ١٣۶۷و سال  ١٣۶۵گواهی بیمارستان محمود فرهنگی سال  –١

 برگ استشهادیه محلی که بتائید انجمن اسالمی مسجد محل رسیده ٣ –۲

 ورقه پزشکی همسر محمود فرهنگی  –٣

 دادخواست بنیاد شهید چالوس منطقه شمال –۴

 دادگاه ١٣۶۷فروردین  ۲۲محمود فرهنگی در  [ناخوانا ]الیحه  –۵

 ١٣۶۷آبان  ۲١در  ١۵اه حقوقی شعبه دعوت دادگ –۶

 به چالوس ١٣۶۶اردیبهشت  ١۲نامه محمود فرهنگی در  –۷
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 نامه همسر محمود فرهنگی به آقای سید علی سجادی رئیس حقوقی بنیاد شهید چالوس –٨

 ١٣۶۶اردیبهشت  ١۴دعوتنامه نماینده بنیاد شهید منطقه شمال به بنیاد شهید کالرآباد در  –٩

 

 [داشت دستنویسی در حاشیه صفحهیاد]

 بسمه تعالی

زاده تحقیق فرمائید جریان از چه قرار است بنیاد شهید کالرآباد چرا اگر الزم باشد شما اقدام نمائید ثانیا قلی [ناخوانا ]

و  [ناخوانا ]شناسم مؤدب بی آزار، بدون تظاهر چون موقعیکه سال است می  ۲۵محمود را میدانم بهائی است که بمدت 

 [ناخوانا ] بسیار متین و سالم بود بیشترین مساعدت را بنمائید

 ]امضا[

 ١٣۶۷ شهریور ١۵

 

 [داشت دستنویسی در حاشیه صفحهیاد]

 ]ناخوانا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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