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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بنام او که نامش آرامش دهنده دلهاست

 ، دادستان محترم کل کشوریآباد نجفمحضر مبارک جناب آقای دری 

پس از عرض سالم و درود بر آن مقام محترم و برجسته نظام از آنجایی که آن مقام محترم همچنان در مسند عدل و 

اید و همواره و در همه حال ناظر به رعایت اصول قانون  انصاف به دفاع از حقوق شهروندان ایرانی مبادرت ورزیده

باشید، با کمال اخالص و با شکر و سپاس از درگاه ایزد منان  یاساسی ایران در تأمین رفاه و امنیت ایران و ایرانیان م

 دارم. مسرت و امتنان خود را خدمتتان ابراز می

باشم و همچنین نگهداری و  نفره می ۵اینجانب یحیی هدایتی شهروند ساکن سمنان، پدر و سرپرست یک خانواده 

باشم. البته که حفاظت و تأمین رفاه و امنیت آنها  می دار عهدهپرستاری از پدر پیر سالخورده و مادر همسرم را نیز 

بسیار گسترده و از وظایف و افتخارات اینجانب است. ضمن اینکه به عنوان یک شهروند ایرانی اعتقادی جز عشق به 

ام حداقل شهروند مفیدی برای جامعه  ایران و خیرخواه همگان بودن نداشته و ندارم و همیشه در طول زندگی کوشیده

 یرانی و حافظ امنیت خانواده خود باشم.ا

ام اینکه تقاضا دارم مرا در حفظ این  شده یعال حضرتو اما عامل این مزاحمت و نوشتن این نامه که مصدع اوقات 

 ام ۰۲ ام ۰۲های  های شب به تاریخ بار است که مورد تهاجم افراد ناشناس در نیمه ۸ جانب یناامنیت کمک کنید. منزل 

اردیبهشت و دوم و سوم خرداد قرار گرفت و در تمامی موارد با سنگ و  ام ۰۲و  ام ۰۲ ام ۰۰وردین و فر ام ۰۲و 

های منزل اینجانب را شکسته و در اثر شکستن شیشه که با صدای مهیب همراه بود، اهالی منزل با  آجر شیشه

و  کنند یمکه در منزل بنده زندگی اضطراب و وحشت از خواب بیدار شدند و بدتر از همه پدر پیرم و مادر همسرم 

شب شیشه جلو و بغل اتومبیل اینجانب جلوی درب منزل مورد اصابت  ۲همچنین در تاریخ سوم اردیبهشت ساعت 

سنگ قرار گرفته و خرد شد و مهاجمین در تمام دفعات پس از اجرای عملیات با استفاده از خلوتی خیابان و تاریکی، 

در جریان امر قرا گرفته و پس از مشاهده محل و  ۱۱۲می موارد خدمت گذاران پلیس موفق به فرار شدند. در تما

اند و با وجود پیگیری و  تنظیم صورت جلسات مراجعت نمودند. ولی متأسفانه تا بحال عوامل این حوادث شناسائی نشده

مهاجمین هر روز جسارتشان  ای عاید نشده و صالح سمنان و بعضاً مالقات حضوری نتیجه مکاتبات به تمام مراجع ذی

 موتورسوارترین شهرهای ایران است توسط چند جوان  بیشتر شده و امنیت شهر سمنان که به اعتقاد کارشناسان از امن

 به چالش کشیده شده است.

ام ام به شماست به حکم وجدان و انسانیت و با توجه به حقوق شهروندی از آن مق اکنون بعد از خدا امید من و خانواده

را اجابت  دیده یبآسمحترم تقاضای رسیدگی و شناسائی عوامل این حوادث را دارم. امید است تقاضای این خانواده 

 یدبخشاماقدامات فوری و  انتظار چشمفرموده و قدم بزرگواری در میدان نهید تا امنیت و آرامش به خانواده بازگردد. 

 حضرتعالی هستم.

 

 ۱۲۸۸خرداد  ۵، با تقدیم احترام، یحیی هدایتی

 

 رونوشت:

 معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور

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[


