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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 مازندران به استاندار مازندران  یصاحبان مشاغل بهائبعضی نامه 

 

 مازندران  یحضور محترم استاندار گرام

هموطنانمان با هر  یهمه نیوحدت ب شتریهر چه ب جادیا یوحدت و آرزو یهفته کیعرض سالم و احترام و تبر با

 مانی هاتا به امروز مغازه 1395آبان   11 خیدر سال گذشته به تار میرسانیبه استحضار م لهیوس  نیو تفکر بد دهیعق

است  دهی( پلمب گردیاقهیو بطور سل یاسالم یمهورج  یبر خالف قانون اساس یاماکن )بدون تخلف صنف ۀتوسط ادار

حقوق بشر و   یالمللنیمنشور ب  ریو مغا یالمللنیضوابط ب ریامر مغا نیکه اگفت  توانی موضوع م نیکه با تفکر به ا

و  دهیقانون و شرع آمده که متفاوت بودن عق یدر کجا باشد یم یو حقوق شهروند یاسالم یجمهور نیخالف مفاد قوان

قطع نمود و خانواده و  دیرا با هیومی یافراد رزق و روز هیتنب  یشوند و برا هیتنب دیافراد جرم است و با تعباد

 .محروم نمود دیفرد را با یهابچه

کشور  شرفتیمانع پ جهیافراد و در نت شرفتیدر جامعه مانع پ یرمنطقیو غ یرقانونیغ یهاتیمحدود نیا جادیا ایآ

 شود؟ینم زمانیعز

جامعه   یبلوغ جمع انگریکه  نما یامرحله  باشدیآن م  شرفتیدر تحول اجتماع و پ یامتقابل مرحله یو وابستگ  وحدت

 آن قدم برداشت؟  یبه آن توجه نمود و راجع به آن تفکر نمود ودر راستا دیاست چرا نبا

 شود؟ جادیتا محبت و وحدت در جامعه ا میها تالش کن بردن سوء تفاهم نیاز ب یدر راستا دینبا چرا

  نیرفع ا یو آرزو مینمائیم فهیانجام وط مانیدر کارها تیصداقت و خلوص ن تیکه د ر نها میهست  یشهروندان ما

 .م یشده را دار جادیسوءتفاهمات ا

و مساعدت شما مقام محترم هر چه زودتر مشکل ما حل  یانشاءهللا با همراه دیینما مانی اریتا  میدیشما رس خدمت

 .گردد

 

 تشکر و سپاس فراوان با

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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