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 ۱۳۷۵آبان  ۱۲

 

 بسمه تعالی

 ۴۹االسالم و المسلمین جناب حاج آقا نیری ریاست محترم دادگاههای اصل حجت

 قوه قضائیه –دادستانی انقالب اسالمی 

سال   ۲۴مدت  [حذف شده]محترماً بعرض میرساند اینجانب ناهید عنایتی مالک پنج دانگ منزل مسکونی واقع در 

است که این خانه را خریداری نموده و در آن ساکن میباشم در طول این مدت احتیاج داشتم که برای دیدار فرزندانم  

جی مبتال شده بود بعد از یکسال مرحوم شد و بخارج مسافرت کنم منصرف شدم چون همسرم به مرض غیر قابل عال

سال دوندگی و تقاضای  ۷حال دارای فرزند دختر یتیم هستم که مشغول تحصیل در هنرستان هاجر میباشد بعد از 

گذرنامه از جمهوری اسالمی گذرنامه و اجازه رسمی دریافت نموده و بدیدار فرزندانم با گذرنامه جمهوری اسالمی 

مودم و در موقع مراجعت اطالع حاصل شد که خانه مسکونی بنده مصادره شده اینجانب که یک زن بخارج مسافرت ن

بیوه هستم و دارای دختر یتیم و اموراتم از جزئی کرایه این خانه تأمین میشود و مشغله هم ندارم و دارای ملک دیگری 

ماً سوءتفاهم و اشتباهی روی داده است  هم نیستم و از کشور هم بدون اجازه خارج نشدم علت مصادره چه بوده حت

 میباشد که پنج دانگ بنام اینجانب ناهید عنایتی و یکدانگ بنام برادرم عنایت]هللا[ ۲ /۵۴۴۹۶م /  /۶۳پرونده بشماره 

ام و در پرونده منعکس میباشد توضیح آنکه قبالً برادرم وکالتاً  عنایتی میباشد قبالً تقاضای خریداری یکدانگ هم نموده

یکدانگ خودش را باینجانب واگذار نموده که مورد قبول آنها واقع نشده و اخیراً شماره تلفون که بنام شخص بنده بوده 

اند در طول مدت توقیف منزل مسکونی و دوندگی زیاد و اضطراب و تشویش اکنون فردی علیل و مریض  قطع نموده

قاضا مینمایم محض رضای خداوند متعال به پرونده رسیدگی هستم و نگران آینده فرزندم میباشم از آن مقام محترم ت

خواهانه اولیاء محترم صمیمانه تشکر مینمایم ضمناً متذکر میگردد که بابت مال االجاره نموده قبالً از اقدامات خیر

د  بنام ناهی ۵۲۱۹مربوط به پرونده شماره  ۱۱۱۱یکدانگ هر ماه مبلغ دویست و پنجاه هزار لایر بحساب شماره 

ام استدعای عاجزانه از اولیاء امور جمهوری اسالمی دارم که  عنایتی بحساب ستاد اجرائی حضرت امام پرداخت نموده

 دستور قاطع صادر فرمایند و از پرونده رفع اشکال بفرمایند.

قدام به  جای تعجب است که با بودن اینجانب در ایران و گرفتن اجازه رسمی و گذرنامه از جمهوری اسالمی ایران ا

اند در هستند نموده در خارجاند ضمناً اقدام به مصادره تمام اموال خانواده عنایتی که مصادره منزل مسکونیم نموده

ام صریحاً دیانت خودم را  طول مدت انقالب چندین جلسه در دادگاه انقالب حضور پیدا کردم و حتی به زندان هم رفته 

اند استدعای عاجزانه دارم طبق قانون به پرونده رسیدگی فرموده و بیش از بهائی ذکر نمودم بیشتر باعث زحمت شده

 این حاضر نشوند که به فرد مظلوم و بیوه زنی ظلم و ستم شود.

 با تقدیم احترامات

 ناهید عنایتی

 []امضا 

 

 

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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