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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ]تلگراف:[ 

 

 400کلمه  3759شهری شماره 

 1378آبانماه  6تاریخ: 

 جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران طهران 

 [حذف شده]رونوشت تلگراف با اخذ رونوشت طهران 

 ریاست محترم کمیسیون حقوق بشر اسالمی 

 احتراماً باستحضار عالی میرساند

میباشم که مالکیت اینجانب بموجب  [حذف شده]متصرف یک باب خانه در طهران  اینجانب حسین اعظمی مالک و

دادگاه انقالب اسالمی مرکز مورد تایید قرار  16صادره از شعبه   1377آذرماه  25مورخ  114918دادنامه شماره 

های فرمان حضرت امام )ره( و اصل  گرفته است ولی جناب حجت االسالم و المسلمین حاج آقا نیری ریاست دادگاه

مهرماه  19در پی آن مسئولین ستاد اجرائی فرمان امام در تاریخ  ا مردود اعالم نموده وقانون اساسی بناحق آن ر 49

با زور و باال آمدن از دیوار وارد منزل مسکونی اینجانب شده و اینجانب را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار   1378

کلیه وسایل منزل مرا با چند دستگاه ام را به زور مجبور به ترک خانه نموده و داده و با ایجاد رعب و وحشت خانواده

اند و اینجانب و افراد خانواده را بدون کوچکترین وسایل ضروری حتی لباس آواره و  کامیون به نقطه نامعلومی برده

سال است در منزل   24ایم نظر به اینکه مستندات مالکیت اینجانب محرز و مسلم است و بیش از سرگردان شده 

دارم لذا دستور و نظر جناب آقای نیری و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( خالف  خریداری شده خود سکونت

شرع و خالف قانون و مقررات و خالف حقوق مالکیت و حق داشتن مسکن و سایر حقوق انسانی است در این  

که   خصوص از آن مقام محترم استدعای صدور دستور فوری جهت رسیدگی عاجل و تحویل خانه و وسایل زندگی

 اند دارم با تقدیم احترام و دعای خیر حسین اعظمیبزور از من گرفته 

 

 ]ُمهر مخابرات[ 

 

 

 

 

 

 

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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