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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۷۱آبانماه  ۲۷

 

 بسمه تعالی

 ( قانون اساسی۹۰مقام محترم کمیسیون اصل نود )

 ۱۳۷۱شهریور  ۲۵در جواب نامه  ۱۳۷۱آبانماه  ۲۳بتاریخ  ۶ - ۱۱۶۶۸محترماً، بعد از دریافت نامه بشماره 

ام دمیده نور امید درقلب رنج دیده وبالء کشیده ۱۳۶۱اردیبهشت  ۱۳بتاریخ  ۱۲۲۹۸ / ۲۵اینجانب عطف به پرونده 

و رئیس اجرائی کمیسیون اصل نود که شد، بعد از استغاثه و نیایش بدرگاه الهی از مقام ارجمند شما کارشناس حقوقی 

طالب جالس و بنام مانند دیگران خود را بدیانت مقّدس اسالم نسبت داده و بر کرسی عدل اسدهللا الغالب علی ابن ابی

( سال است ۴۱) کسالینمائید سوگند میدهم که مانع فروش تنها طبقات فرزندانم که چهل و حق و حقیقت خدمت می

( ۱۱باشیم را که میخواهند بفروشند شوید در حالی که یازده )یکسال است ساکن در آن محل میمالک عرصه و سی و 

سال است که آن توقیف و جز فحاشی و خرابی عایدی نداشتیم و من و فرزندانم هر کدام جهت زندگی و تحصیالت ایّام 

کلیّه مراجع قضائی و نهادهای انقالبی را در نهایت مرارت و مشقّت بنام نامی پروردگار گذارنده، و در اینمدت به 

اند، اّما از الطاف الهیّه مأیوس جهت رسیدگی به عرایضم مراجعه و مکّرر جواب نفی شنیده و حتّی جوابی هم نداده

نمایم: همسرم کند، بطور اختصار عرض میبخشد لطف خود را از او قطع نمینیستم زیرا خداوندی که به بنده جان می

حق دارای تحصیالت عالیه از آلمان و فرانسه و زمانی استاد دانشکده افسری توسط دایره مبارزه با تسیدحسین وحد

اعدام  ۱۳۶۰اسفندماه  ۹منکرات دستگیر و بدون اطالع ارتش واوین و بدون رسیدگی دادگاه عالی قم او را در 

حکوم و چگونه جرم است چی برای دادگاه ام حکمی دریافت دارم که در کدام دادگاه منمایند، و هنوز نتوانستهمی

حاکم شرع )زمان محاکمه( فقط او را باعدام محکوم نموده  -۱محرز شده و حکم صادره چه بوده است. گفته شده که، 

گویند حقوقات خدمتش را مسترد دارد، اّما من تأئید نکردم اند که میو اموال او را مصادره نکرده و بمن شخصاً گفته

همسرم چند ساعت قبل از اعدامش در وصیتنامه خود مقداری از  -۲ه در پرونده شما دال بر حقیقت است( )حکم صادر

( اطاقه او واقع در زیر ۲پس از یازده سال اکنون تنها طبقه دو ) -۳بدهیهای خود را  نوشته و آنها بر ذمه اوست. 

دم اختالف، بنام خود نکرده و مدارک را آقایان زمین زیر پارکینگ و یک سیم تلفن که بمن صلح نموده ولی بعلّت ع

بردند، اکنون ستاد فرمان اجرائی امام )ره( )اموال در اختیار والیت فقیه( بنام خود نموده وتبدیل اسناد کرده، عجبا!! 

بال ملخی در پیشگاه حضرت سلیمان چه ارزشی دارد؟ بخصوص حال که بنا بدستور حضرت رهبر معظم افراد از 

حقوق بخشیده و مورد عفو قرار گرفته، با توّجه باینکه خدمت  در دوران گذشته بوده و در آنزمان منعی بر  استرداد

ای استخدام ایشان وجود نداشته است و با توجه به اینکه جوانی خود را برای حفظ این آب و خاک از دست داده و در 

راجع به پرداخت بدهی و با توّجه به  ۱۳۶۱فروردین  ۲۱ زمان پیری اعدام گردیده است و با توّجه به بخشنامه مورخه

مستثنیات موجود در بخشنامه مذکور برای تأمین مسکن افراد عائله افرادیکه اموال ایشان مصادره شده است ومنزل 

اند و دیناری بابت اجاره جز ( سال قبل توقیف نموده۱۲ - ۱۱مسکونی ایشانرا بر اساس چه موازینی از دوازده )

اشی و خرابی عایدی نداشتیم، آیا نصفت اسالمی اجازه میدهد که پس از یازده، دوازده سال حال حکمی صادر نمایند فح

و تنها آپارتمان او را بجای حقوق ایشان مصادره نمایند در صورتیکه ایشان حقوق را ماهیانه دریافت وجهت مخارج 

اده که بنام او بوده نیز قبل از اعدام ایشان برده و بدون هیچ اند، حتی اتومبیل خانوزندگی و امرار معاش خرج نموده

اند و فقط خداوند میداندچقدر وسائل و طال و پول و غیره فروخته ۱۳۶۶حکمی پس از شش سال استفاده در سال 

قام م مگر اند،اند. تازه، مگر حقوق همسرم چقدر بوده است مگر حضرت امام، استرداد حقوقات را عفو ننمودهبرده

اند، آیا آنمقامات محترم راضی میشوید که مادری پیر و دردمند هرشب دست استغاثه بدرگاه معظم رهبری عفو ننموده

حضرت حّق بلند نماید و امور را باو واگذارد؟ آیا قیامتی نیست؟ گویند )از سرشک دیده یتیمان، ستمدیدگان، حذر الزم 

المظلومین( آیا فرزندانم که با یز باید، زیرا شرر انگیز است، )وهللا ولیخیز است و از دود آه مظلومان پرهزیرا سیل
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باشند که پس از اتمام تحصیل طبق وصیت پدر اند ومشغول تحصیل میپاسپورت برای ادامه تحصیل بخارج سفر کرده

بصورت قانونی از اند، آنها کالً با پاسپورت ایرانی وبرای خدمت به این آب و خاک مراجعت نمایند، گناهی کرده

های آنان باشند، و وکالتنامهکشور خارج و در حال حاضر نیز بنام ایرانی و با ملیّت ایرانی به تحصیل مشغول می

توسط سفارت جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور خارجه تأئید گردیده که نزد اینجانب موجود است و اگر چنانچه 

 ً نمایند، عهدنامه موّدت گردد. آنها در کشور دوست زندگی و تحصیل میتقدیم می الزم باشد گواهی تحصیل آنان متعاقبا

 و دوستی و روابط سیاسی، کنسولی و تجاری و فرهنگی، دولت جمهوری اسالمی با آنها دارد.

ریاست محترم کمیسیون اصل نود، آیا تحصیل و کار و زندگی با گذرنامه معتبر ایرانی و بعنوان، یک تبعه ایران 

درکشور جرم است؟ و یا اینکه آن پناه گرفتن نامشروع و استیمان بحساب میآید؟ آنها نه تابعیت خارجی دارند و نه در 

نی و در پناه استیمان جمهوری اسالمی هستند. شما که مقام کشور دشمن زندگی می کنند. بلکه دارای گذرنامه ایرا

عفو بخشش مقام معظم  -۱( مجلس شورای اسالمی را دارید، استدعای عاجزانه دارم ۹۰نود )شامخ کمیسیون اصل 

رهبری را شامل جسدمتالشی شده همسرم و روح پاک او بنمائید و بخواهید او را از استردادحقوقات گذشته معاف 

بعد از قطع شش ماهه توسط همسایه و دوندگی اینجانب بنا بدستور  ۱۳۶۶الذکر در سال و راجع به تلفن فوقدارند 

 ۱۳۷۱ام برگشت داده شده بود را از خرداد ماه دادستان وقت آقای رمضانی که خدا اجر خیر باو دهد، مجدداً به طبقه

 اند.قطع نموده

سازی و بدهیهای فراوان وسپس وقوع انقالب پولی برای آنان نفرستاده و درمورد تنها منزل فرزندانم که بعلت نو -۲

اند به موقع تحصیالت خود را بپایان برسانند یعنی حرکت آنان مجبور بودند که کار کنند و هم تحصیل، لذا نتوانسته

در اختیار ستاد اجرائی  باشند و اموال آنان بعلت نبودنپشتی داشتند و در مقاطع تحصیلی دکترا و فوق لیسانس میالک

فرمان حضرت امام )ره( قرار گرفته است، آیا فرزندان ایران زمین که باراده حّی قدیر در اینجا متولد شده و حال 

 اند.اند و آرزوئی جز مراجعت و خدمت بوطن ندارند گناهی دارند که اموال آنها را گرفتهمشغول تحصیل

تلفن را  -۲زیر زمین همسرم را بنام من برگردانده تا خود جوابگوی باشم.  -۱م از آنمقام محترم و ارجمند استدعا دار

مجدداً وصل نمایند، اسناد سه طبقه فرزندانم را برگردانده و حال سرپرستی موقت تا آمدن آنها بمِن مادر داده شود تا از 

وارض شهرداری و تعمیرات این ببعد از حیف و میل شدن کرایه از طرف مستأجران و پاسخ اداره مالیات و ع

 آپارتمانها جلو گیری و بر عهد من باشد.

اند به شعله فروزان و پس از تحّمل  انواع و اقسام بالیا حال بامید بذل توّجه شدید و تبدیل نور ضعیفی که به قلبم تابانده

 باشم.گرما بخش می

 شود.نامه اداره ثبت تقدیم میهای امانی و فتوکپی نامه اداره مخابرات و برگه ۴بضمیمه فتوکپی 

 [حذف شده]آدرس: 

 با تقدیم احترامات فائقه

 حق خاضعپریدخت وحدت

 [ ]امضا

 ۱۳۷۱آبانماه  ۲۷

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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