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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ١٣٩١مهر  ٢٩

 

 ریاست محترم دادگاه شهرستان کیاسر

ضمن عرض ادب و احترام بحضور آن مقام معظم معروض میداریم همانگونه که مستحضر هستید طبق روال گذشته 

ای خطاب به اینجانبان کشاورزان بهائی ایول برای کاشت و برداشت زمینهای زراعی از طرف آن دادگاه محترم رقیمه 

حمت و با هماهنگی نیروی انتظامی کشت ساالنه پاسگاه انتظامی پشتکوه )تلمادره( در حفظ و حرز ما کشاورزان مر

با در دست داشتن مجوزی از آن دادگاه محترم  ١٣٩١شهریور   ٢١را در مّدت کوتاهی انجام میدادیم امسال در تاریخ  

اقدام نمودیم این بار از طرف نیروی انتظامی پشتکوه امر به توقف کشت و ارائه دستور جدید از طرف دادگاه را  

و با مراجعه به دادگاه امر فرمودید شما اگر صاحب زمین هستید بروید سر زمین خود و به کاشت مشغول طالب شدند 

با دو  ١٣٩١مهر  ٢۶شوید هر کسی آمد و ایجاد مزاحمت کرد مراتب را به اطالع دادگاه برسانید لذا روز چهارشنبه  

ن محل ایول بنام سیدجواد درخشان و نادعلی فالحپور دستگاه تراکتور و مقدار الزم بذر سر زمین رفتیم دو نفر از آقایا

آمدند و تهدید نمودند که هر چه زودتر محل کشت زمینها را ترک کرده و اال عواقب بدی در انتظار شماست نظر به 

اینکه ما کشاورزان رانده شده اطاعت محضه از قوانین مملکتی داریم و مطیع اوامر آن هستیم ابتداء مراتب را به  

ای از ماوقع تنظیم و امروز هم جهت ع مسئولین محترم نیروی انتظامی مربوط رسانده ودر آنجا صورتجلسه اطال

 اطالع گرفتن هدایت و دستورات الزم شرف حضور یافتیم و انتظاری جز اجرای قوانین عادالنه نداریم  

 با قدردانی از آن مقام معظم

،  ]امضا[ ، محمود پیری]امضا[ جذبانی چنگیز، ]امضا[ بهنام روحانی ، ]امضا[ درخشان ،]امضا[ الدین ثابتیانقوام 

  ]امضا[ هللا خردمند، حجت ]امضا[ هللا جذبانی، فرج ]امضا[ هللا لقائی، نجات]امضا[ حسین ثابتیان ایولی

 دیگر[ یناخوانا ی]و چند امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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