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  دادگاه انقالب 6محترم شبعه  استیر

  سالم با

زاده هستم.  یو بهائ ی بهائ اءهللایفرزند ض اندوآبیم ان ینیچشهرام  نجانبیا رساندیم  یبه استحضار مقام عال احتراما  

و   یرضا بادام انیآقا تیبه طرف نجانبیا یدو تن از شرکاء منزل فعل هیعل یتیشکا 1387 بهشتیارد 30در مورخه 

در   زیو ن یممانعت از حق و مزاحمت و تصرف عدوان ضوعحسام ملوکانه در دادسرا بحث و مطرح نمودم. به مو

  یهاهیبه استناد نظر 10مداوم، بازپرس شعبه  یریگ یدادم. با پ بیترت  یتیماده صد هم شکا ونیسیو کم یشهردار

که عضو   یصادر نمود. حسن نظر یو یبرا قهیرا متهم شناخت قرار وث یو مدارک موجود رضا بادام یکارشناس

با  ینمود. از آن پس رضا بادام نیرا تأم یو قهیوث باشدیروستا م یاسالم یعضو شورا زیو ن جیبس گاهیپا یاصل

 عهیفراوان قرار دادند به دروغ شا دیاعضاء مرا مورد فشار و تهد گریمسجد و د یروحان تیو حما یمک حسن نظرک

را  نجانبیدر آن روستا و مذهب ا انیبهائ زلبر درب منا زیافترا آم یهاه ینمودند با نصب اعالم نجانبیا هیعل یپراکن

  1387آبان   8 یبکشانند. اقدام بعد ریبه تحق یرا نزد اهال نجانبیداده بودند که ا رییتغ  ینامم را به مهد زیو ن عهیش

تحت  نجانبیا  هیعل ی تیمجاب به مطرح کردن شکا انیاز طرف حام باشدیم زین یبادام  ییحسام ملوکانه که دا یآقا

که آن موضوع هم   دباشنی در دادگاه حاضر م نیاعضاء به عنوان شهادت دادن دروغ زیو ن شیسلب آسا یافترا

بار  نیا دیتحت عنوان اهانت مطرح نمودند تا شا یدی گروه موضوع جد نیهم 1387 ماهید 9. مورخه دیمختومه گرد

. بازپرس محترم شعبه ندینما  یساختگ  وعمقدسات اسالم و احساسات را محور قرار دهند تا بازپرس را متقاعد به موض

شکات برد و متوجه   تیبودن شکا نیبه دروغ یپرونده پ یو محتوا ینوبت دادرس نیاز عدم حضور آنان در چند 6

پرونده  یبازجو یرحمان زیو ن یستوان مراق تیشکات با حما گریمرا دارند. بار د  تیشکات قصد آزار و اذ دیگرد

در  نیتوه دادند و اضافه نمودن کلمه  رییموضوع را تغ یو محتوا یرا بازساز ندهمجددا  همان پرو نجانبیا

دادگاه بعثت به  6گرفتند و از شعبه  تیبود قبال  پرونده را عدم صالح دهیصادر گرد 6شعبه  یاحضارنامه که از سو

  یا عدل و عدالت که حضرت علیبازداشت شدم. آ گناهیب 209  یانتقال دادند و در سلول انفراد یدادگاه انقالب اسالم

 است نیچن نیا دیفرمای السالم م هیعل

  ینیاگر د اورندیب نیچن نیزم ران یکه بر سر شهروندان ا شودیبرداشت م نیاز متونش چن  یاحکام و قانون اساس ایآ

 .از اسالم داشته باشند ریبغ

 

 تشکر فراوان با

 1388 رماهیت 3]امضاء[  انینیچ شهرام

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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