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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 باسمه تعالی

 هللا جنتی )دامت برکاته(حضور محترم حضرت آیت

 دبیر محترم شورای نگهبان

 سالم علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق سعادت همراه با سالمت در خدمت به نظام 

مقدس و والیی جمهوری اسالمی ایران همانطور که حضوراً به استحضار حضرتعالی رسید مردم مظلوم و محروم 

سال در مواجهه با فرقه ضاله  ۱۰۰ن حدود روستای ایول از منطقه چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندرا

اند اما با پیروزی بهائیت در روستا انواع و اقسام تطمیع و تهدیدات را در قبل از پیروزی انقالب اسالمی متحمل شده

های استان مازندران و سران آنها نیز به خارج از انقالب اسالمی اعضاء آن فرقه ضاله عموماً از روستا به شهرستان

اند. امالک به جای مانده آنها اعم از مسکونی و زراعی که حدود )آمریکا، انگلیس و اسرائیل( مهاجرت کرده کشور

باشد. بنا به باشد عامل اصلی فتنه آنها در طول این مدت گردیده است که اسناد آن کامالً موجود میهکتار می ۳۰

که با  ۱۳۸۷مراسم جشن بزرگ نیمه شعبان سال  ها به مردم دردرخواست مردم منطقه مبنی بر واگذاری زمین

حضور جناب آقای دکتر الهام برگزار گردید و دستور ویژه سخنگوی محترم دولت و وزیر وقت دادگستری به استان و 

گیری مبنی بر تشکیل جلسه شورای تأمین استان با حضور استانداری محترم و هیئت اعزامی از تهران و تصمیم

فرمائید اقدام نمایند تا انشاءهللا مردم خواهشمند است جهت دریافت قیمت زمین هرگونه صالح میواگذاری زمین به 

 ملتی را از رنج یکصد ساله وجود فرقه ضاله بهائیت نجات دهید.

 و من هللا توفیق و علیه تکالن

 از طرف اهالی منطقه چهاردانگه ساری روستای ایول

 ]زیر نامه امضاء ده نفر[

 [حذف شده]تلفن تماس 

 

 نامه[ باالی ی در]یادداشت دستنویس

 بسمه تعالی

 ۸طبق مذاکره حضوری رئیس قوه قضائیه این گونه اموال متعلق به ولی فقیه است و باید تحویل ستاد اجرائی فرمان 

 .با ستاد وارد مذاکره شد توانمیماده امام ]ناخوانا[ داده شود در آن صورت 

 ۱۳۸۹شهریور  ۲۵

 ]امضا[ 

 ۱۳۸۹مرداد  ۲۸

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

