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 بسمه تعالی

 ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات دامت افاضاته

وارد آمده که با توجه به  یشکن قانون به علتبر این کمینه ظلمی فاحش  رساند می به عرضبا تقدیم مراتب احترام 

به نتیجه نخواهد رسید. لذا  وجه یچبه هبنده  های درخواستو  خود مرجع تظلم بوده اند نمودها اینکه کسانی که این اقدام ر

آمده و  به عمل همقررات و قانون احقاق حق اینجانب چهارچوبدراز نموده تا در  آن جنابدست کمک به سوی 

 را ببازی نگرفته و اعمال قدرت شخصی ننمایند.قانون  چنین ینامتخلفین 

نیز هبه شده بوده  قبالً ملخص کالم آنکه طبق حکم دادگاه انقالب اسالمی اهواز ملک پدرم که ضمناً به اینجانبه 

آراء  یدنظرتجدقانون قانونی برابر مقررات مقرر خروج از کشور مورد مصادره قرار گرفته که در موعد  عنوان به

با توجه به دالیل و مدارک ابرازی مسئولین  وخواهی نموده  یدنظرتجدنسبت به آن تقاضای  ۲۷۳۱صوب م یها دادگاه

که پرونده  اند داده یدنظرتجددور حکم مرحله خلیه را تا تعیین تکلیف نهائی و صدستور عدم اجرای حکم ت محترم

دستور عدم  ۳۷شهریور  ۳مورخ  ۳۲۵۲ / ۶۶تحت رسیدگی و طی نامه شماره  ۶۲/ ۷۶۳مربوط به کالسه شماره 

خبر رسید  به ناگاه ام بودهه اجرای آن نیابتی بوده، داده شده است. اخیراً که پی گیر پرونده کاجرای حکم با توجه به این

بطوریکه مسئولین اظهار داشتند( با )شدید اشخاصی  فشار تحتکه جناب علیرضا آوایی، دادستان محترم اهواز 

ع محترم دادگاه انقالب اهواز بدون هیچگونه مجوز قانونی و حتی بدون آنکه منتظر نتیجه رسیدگی هماهنگی حاکم شر

 ۳۷شهریور  ۷۳از دستور سابق خود عدول نموده و طی نامه مورخ  باره یکخواهی اینجانبه بشوند، به  یدنظرتجدبه 

 ۷ال تملیکی گردد که این اقدام در تاریخ و فروش امو یآور جمعمقرر فرمودند ملک اینجانبه تخلیه و تحویل سازمان 

و  یآور جمعسازمان  هدادستان محترم اصفهان نیز با هماهنگی و دستیاری نمایند متأسفانهبه انجام رسیده و  ۳۷مهر 

اثاثیه در یک  یآور جمعبه منزل اینجانبه ریخته و در غیابم با شکستن قفل و تعویض آن و  فروش اموال تملیکی دولت

 .اند کردهکلی مرا از هستی ساقط  طور بهاطاق 

آراء  یدنظرتجدقانون  ۲۵ماده  برخالف، چون شود یمبا توجه به معروضه فوق که دالیل و مدارک آن به پیوست تقدیم 

قانون دستور  برخالفالقائات و بدون مجوز و  ای پارهو بدون قطعیت و نهایی شدن حکم فقط تحت تأثیر  ها دادگاه

شکایت خود را  وسیله ینبدوب سمح. این عمل نامبردگان انتظامی اند دادهرا  ام اثاثیهیرون ریختن تصرف ملک و ب

 اعالم و تقاضای رسیدگی و احقاق حق و اقدامات قانونی را در مورد این اعالم شکایت دارم.

 اتبا تقدیم احترام
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