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 بسمه تعالی 

 مقام معّظم نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی جناب آقای دامادی و حاجی آقا شجاعی  

پس از عرض سالم بسمع آن نمایندگان محترم و واال مقام میرساند. همانطوریکه مستحضرید اینجانبان بهائیان 

که از محل سکونت اصلی خود بیرون رانده شدیم و زمینهای مزروعی ما ال است سال  ۶کشاورزان قریه ایول مدت  

در دربدری و آوارگی بسر میبریم بارها برای  باشد و خودمانی ما در حال خراب شدن و ویرانی میهازرع و خانه

تظلّم و دادخواهی به امور اداری و قضائی و ارگان دیگر استان مراجعه نموده متأسفانه تا کنون جوابی مثبت جهت 

اسکان بمحل و کشت و زرع زمینهای خود نگرفته و هیچگونه اقدامی در اینمورد از طرف مقامات محترم قضائی و 

یامده اکنون به فضل پروردگار و موهبت الهی و به لطف سرپرستان و رؤساء و اولیای محترم و مملکتی بعمل ن

کاردان مملکتی کلیه افراد ایرانی در پناه اسالم و دولت جمهوری اسالمی ایران در کمال آزادی و رفاه و آسایش به  

د لذا جهت دادخواهی از محضر آن  باشنزندگی خود ادامه میدهند و از تعّرض هرگونه مسائل محفوظ و مصون می

بزرگان ملتمسانه استدعا و تقاضا داریم تا در اینمورد امر مقرر فرمایند و برای رفع مشکل اینجانبان اقدامی عاجل و  

امری قاطع صادر فرمایند تا بتوانیم بمنازل خود برگشته و زمینهای خود را تحت کشت قرار دهیم و از این دربدری و  

صبرانه منتظر افته و شما و همه زحمت کشان ارگانهای انقالبی و دولتی را دعاگو بوده باشیم. بیآوارگی نجات ی

عنایات آن بزرگوران بوده تا اینکه بذل توجه فرموده و در رحمت و بخشش به روی این بیچارگان و آوارگان مظلوم  

 بگشایند.
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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[
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