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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 فرم مکاتبات مردمی با دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران 

 اصغر موفقینام و نام خانوادگی: علی 

 -----شغل و سمت: 

 [حذف شده]ثابت:  تلفن

 [حذف شده]همراه: 

 [حذف شده]آدرس دقیق پستی: 

 -----مراجعه: تعداد دفعات 

 -----موضوع نامه: 

 -----تاریخ: تکمیل فرم: 

 ------سازمان مورد درخواست جهت مکاتبه: 

 توجه: لطفاً درخواست مورد نظر خود را به صورت خالصه در کادر ذیل بنویسید.

 

 بسمه تعالی 

قعه حریق و تخریب و هللا طبرسی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه ساری یک سال از واحضور حضرت آیت

تسطیح و خاکبرداری منازل مسکونی و طویله احشام و انبار کاه و علوفه ما بهائیان روستای ایول گذشته است و  

پرونده این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی هنوز به سرانجام خود نرسیده است. این پرونده زیر نظر قاضی محترم  

جریان است و کار تحقیق تفحص مقدماتی برای  بخش چهاردانگه دردادگاه عمومی در شهرستان کیاسر در مرکز 

شناسائی افراد خاطی توسط مأمورین محترم پاسگاه پشتکوه واقع در تلمادره انجام گرفت. و با حکم ریاست محترم 

حال   دادگاه ادامه تحقیقات به اداره امنیت نیروی انتظامی ساری ارجاع گردید اینک با پایان کار قاضی محترم در

تواند جبران این خسارت مادی و معنوی و عاطفی باشد البته عاقبت این پرونده هر چه باشد نمیبررسی این پرونده می

تواند عاملی برای جلوگیری از  را برای بازماندگان آن فراهم نماید ولی حداقل تعقیب و مجازات مسببین این واقعه می 

وسیع این فاجعه. آیا سیر پرونده در یک سال برای شناسائی محرکین و تکرار چنین اعمالی شود با توجه به بُعد 

سال از بیرون راندن ما کشاورزان   ٢٧مسببین واقعه مزبور کافی نیست از آنجائی که واقعه مزبور بعد از گذشت 

گاه و ایولی انجام گرفت ولی در این سالیان همواره برای کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی خود با نظارت داد

پاسگاه اقدام نموده و برای حقوق از دست رفته خویش همواره متوسل به قانون بوده و هستیم. حال برای احیای حقوق  

   .انسانی خود انتطار توجه و عنایت آن مقام محترم را داریم

 دادخواهی کلی ما به ضمیمه تقدیم حضور گردید. 

 بررسی اولیه: به ریاست محترم دادگاه کیاسر 

 ١٣٩٠مرداد  ٩اط مردمی دفتر نماینده ولی فقیه در استان(  )ارتب

 شود.دستور نهائی: به دبیرخانه معرفی می
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 [رسمی ]ُمهر

 ورود به دفتر   

   ١۵٠٩شماره 

 ١٣٩٠مرداد  ٩تاریخ: 

 

 

 دفتر نماینده مقام معظم رهبری 

 در استان مازندران 

 و امام جمعه ساری 

 باسمه تعالی

 ١۵١٧شماره: 

 ١٣٩٠مرداد  ٩تاریخ: 

 پیوست: دارد

 

 سال جهاد اقتصادی 

 ای مد ظله العالی« »حضرت آیت ا ... العظمی امام خامنه

 ریاست محترم دادگاه کیاسر

 سالم علیکم  

اصغر موفقی با عنایت به درخواست از نماینده مقام معظم بعد التحیه والسالم و صحت و سالمتی بدینوسیله آقای علی 

ان جهت رفع مشکل و بذل محبت، عین نامه درخواستی به حضورتان ارسال و معرفی  رهبری در استان مازندر

 گردد، امید است مساعدت الزم را نسبت به نامبرده مبذول فرمائید.حمی

 با تشکر محمدتقی رضائی 

 رئیس دفتر نماینده مقام معظم رهبری 

 در استان مازندران 

 [رسمی ]امضاء روی ُمهر

www.n–tabarsi.ir 

 جنب مصلی حضرت امام خمینی )ره( –خیابان مالمجدالدین  -میدان شهدا –ساری   آدرس:

 info@ntabarsi.ir* رایانه:   ٣٢۶٣٨۵١* نمابر:  ٣٢۶١٨٩۴ - ٣٢۶١۵٠۶شماره تلفن تماس: 

 

 

 

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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