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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 خدمت جناب آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای محترم ریاست جمهوری ایران عزیز

 با سالم و درود

 ۹تظلم خواهیم باشد که طی  ی نامهاینجانب پیام ولی شهروند بهائی ایرانی و هموطن شما که شاید این صد و یکمین 

 ام نمودهسال گذشته برای کلیه مسئولین محترم کشور ارسال 

 پلمپ نظرآباد سال است در شهرستان ۹جناب آقای رئیسی عزیز همانطور که مطلع میباشید محل کسب بنده حدود 

نیز متأسفانه با وجود اقدامات بسیار قانونی و تظلم خواهی فراوان کماکان پلمپ میباشد و از حق  تاکنونگردیده و 

و از لحاظ اقتصادی مورد تبعیض  ام گردیدهمحروم  اید داشتهبه عامل بودن آن تأکید  هایتان یسخنرانشهروندی که در 

ندان بهائی نیز طی سالها و ماههای اخیر همچون شهرهای سمنان و پلمپ محل کسب دیگر شهرو ام گرفتهشدیده قرار 

و کرج شدت یافته و این تبعیض خالف قانون اساسی است که تعرض به مال کلیه شهروندان  و مازندرانو همدان 

ز ایرانی را منع نموده است. همیشه به این فکر میکنم که چطور میشود حس اعتماد را برای رونق اقتصادی ایران عزی

خارجی و داخلی تقویت نمود وقتی جهانیان و مردم ایران نظاره گرند که  گذاران یهسرماتوسط  گذاری یهسرمابا ایجاد 

 بهائی( مورد تعرض قرار میگیرد؟ شهروندانسرمایه و مال قشری از مردم ایران )

در همان  ۲۶۳۹ی در سال افشین ول ام ساله ۲۱جناب آقای رئیسی عزیز همانطور که مطلع میباشید برادر معصوم 

میپنداشتند و متأسفانه  و جاسوسای که شهروندان بهائی را نجس و کافر  متأسفانه بتحریک عده نظرآبادشهرستان 

سال بیشتر نداشتم که شاهد  ۲۱بسیار کمی هنوز بر این باورند کشته و به چاه انداخته شد که در آن سالها بنده  ی عده

 مجدداً خالف قانون اساسی جانمان نیز مورد تعرض قرار گرفت.و  ام بودهاینگونه جنایات 

مند بودن به آیین بهائی از حق تحصیل  جناب آقای رئیسی عزیز همانطورکه بخوبی مطلع میباشید صرفاً بخاطر باور

میباشم و این  محروم یزن تاکنونو  ام شده، محروم ۲۶۳۹در دانشگاه بخاطر تصمیم شورای عالی انقالب مورخ سال 

از آن دفاع شده خالف حقوق برابر شهروندان ایرانی  ای عدهتبعیض خالف حقوق شهروندی است که سالهاست توسط 

 در نظر داشته. و مذهبکه قانون اساسی کشور حق یکسانی را برای تمام مردم ایران فارغ از نژاد و قومیت 

که حیثیت بنده حقیر بعنوان شهروند بهائی ایرانی در جناب رئیسی عزیز همانطور که مطلع میباشید سالهاست 

مورد تعرض مستمر و هدفمند، جهت  انصاف یبای  صرفاً بخاطر دگراندیشی توسط عده ها رسانهو برخی  ها یبونتر

منکوب کردن شهروندان بهائی همانند نجس و کافر و جاسوس و امثالهم، بشدت مورد تعرض قرار گرفته بدون آنکه 

ارائه نمایند و البته که بسیاری از مردم شریف ایران به  طرف یبی یک مدرک محکمه پسند در یک دادگاه حت تاکنون

ولی این تعرض به حیثیت قشری از مردم ایران خالف قانون اساسی  اند بردهکذب بودن این اتهامات واهی تاکنون پی 

 کشور میباشد.

ی سالهای اخیر حتی باتهام تظلم خواهی و احقاق حق مسلوب جناب آقای رئیسی عزیز همانطور که مطلع میباشید ط

ام مورد شکنجه روحی شدید قرار  های سابقم به آن اشاره کرده ام بارها بازداشت و در برخی مواقع که در نامه شده

ه و گرفتم، ولی بودند مأموران و قضات با انصافی که حتی با تعلیق شدن پستشان حاضر به همکاری با اهل ظلم نبود

 .اند ننمودهنیستند و آبروی نهادهای امنیتی و قضائی را در ذهن مردم عزیز ایران مخدوش 

جناب آقای رئیسی عزیز بنده بعنوان یک شهروند ایرانی بهائی بهیچ عنوان بخاطر قرار گرفتن تحت اینگونه تبعیضات 

ندارم ولی برای آنکه بتوانم در مورد انتخاب  از هیچ فردی یا مقامی را نداشته و ای ینهکبغض و یا  گونه یچهو ظلمها 

ریاست محترم جمهوری ایران انتخاب درستی داشته باشم متأسفانه نقطه کوری در ذهنم ایجاد شده که باعث نگرانی 
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بنده و دیگر همکیشانم گردیده است و برای رفع آن تقاضای پاسخ از آن مقام محترم در مورد نقش شما در ارتباط با 

 اید باعث رفع سوء تفاهمات گردید ده را دارم تا اگر جنابعالی نقشی در این اقدام شنیعه نداشتهاین پرون

نفر از شهروندان بهائی ساکن  ۷که در آن دوران  یدا بودهگویا حضرت عالی دادستان کل استان همدان  ۳۱در دهه 

جازی سالهاست در بین مردم در گردش است، اند که عکسها و اخبار آن در دنیای م همدان به اتهام جاسوسی اعدام شده

چیزی که بسیار باعث تأثر قلبی بنده شده در دوران دادستانی شما این هفت نفر تحت شکنجه شدید که برخی از عکسها 

 .اند شدهنیز  یربارانتو بعد از سالخی کردن و جان دادن،  اند شدهپیوست است کشته 

شهروند ایرانی بهائی برای انتخاب اصلح تقاضای رفع این شبه را از جناب آقای رئیسی عزیز، بنده بعنوان یک 

جنابعالی دارم که دقیقاً در آن دوران چه شده و اینکه تقاضا دارم تا نظر خودتان را در مورد حقوق شهروندی 

عرض شهروندان بهائی ایرانی و هموطن همچون بنده که سالیان است بخاطر اتهامات واهی و هدفمند بشدت مورد ت

 گرفته و میشود را بیان فرمایید.

 پیوست و رونوشت دارد

 فراوان با تشکر

 پیام ولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


