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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 گذار ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱٣۹٨مهر   ۲٨] ۲۰۱۹بتر اک ۲۰ ]تاریخ:[

 

 سه قوه  یو روسا یاخامنه  یخطاب به عل یشهروند بهائ “یول امیپ”نامه سرگشاده 

خطاب به   یسال است که محل کسبش پلمب شده است در نامه ا ازدهیبودن  ییبها لیکه به دل ییشهروند بها  ،یول امیپ

 .شد شیو فک پلمب محل کسب خو یعدالت  یب نیبه ا یدگیسه قوه، خواستار رس یو روسا یخامنه ا  یعل

 :یول امیکامل نامه پ متن

 یی و دستگاه قضا یاسالم یمحترم دولت ،مجلس شورا یو روسا یمقام محترم رهبر خدمت

احقاق حق کرده که  یحقوق شهروند نیتر ییبابت ابتدا یجنابان عال رمجموعهیوابسته و ز یسال در نهادها ازدهی

شده و محل کسبم که صرفا بخاطر   دهیشن میکه صدا یروز  دیارسال کرده ام به ام زیشما ن ینسخه از برا کی شهیهم

شد ،  ییرونما میمصوبه محرمانه برا نیا نکهیتا ا دد، فک پلمب گرنوع انسان پلمب شده یگانگ یاعتقادم به صلح و 

،   ی )محاصره اقتصاد بودنشان مسدود شده یصرفا بخاطر بهائ انیو توسعه بهائ  یکه در آن راه ترق یمصوبه ا

  ریو چه در سا رانیآنها چه در ا یفرهنگ  شهی. رشوند یمحروم م لی(، از تحصیو مدن یمذهب ،یاجتماع ،یفرهنگ 

  تیثیو بنده؛ هر آنکه معترض و از ح انینوع برخورد چهل ساله با بهائ یکارنامه  ی. با بررسشودیکشورها زده م

  " یدسته و گروه و جاسوس لیبا تشک تیامن هینظام، اقدام عل هیعل غیتبل " همچون  یساختگ  یدفاع کرد با اتهاماتخود 

  رانیا یظالمانه از افراد جامعه بهائ کردیرو نی! که دامنه امیساکت و مرعوب شو دیزندان شده تا شا یبرخورد و راه

 .را هم بخود گرفته است یبهائ ریغ یحقوق شهروند شیاند کیپا به فرا تر نهاده که دامن مدافعان ن زین

و مجلس   ییقضا ،یدولت ،یمحترم رهبر یاز بابت پلمب شدن محل کسب و امرار معاشم در نهادها یسال متوال ازدهی

کرده ام که متاسفانه   یام تظلم خواه  یحقوق انسان نیتر ییابتدا یو نامه برا حهیاز هزار ال شیب یبا حضور و ارائه  

نهادها بوده  نیزده که آمر و مامور در هم رونیمحرمانه ب وبهمص نیسال ا ازدهیدر بر نداشت، حال بعد از  یا جهینت

 :است

)اداره   شیها رمجموعهیز قیمصوبه از طر نیا زیآم ضیتبع  یها استینمودن س ییمحترم با عمل و اجرا دولت

 (یاطالعات ی اماکن، شبکه بهداشت و نهادها

 یی قضا یام در نهادهاساله  ازدهی یها تیشکا یدر پ یبا مختومه کردن پ ییمحترم قضا قوه

  یگذار استیرابطه س نیبوده است: در ا کیستمات یو س یدولت ضیتبع  نیکننده ا نیی که خود تع یمحترم رهبر مقام

 .نشود ایبشود  دیمجموعه ها( بفهمند چه کار با ریو ز یی)دولت، مجلس، دستگاه قضا بشود تا همه یدرست

 .اصل نودم ونیس یمجلس و کم استیام در دفتر ر یسال تظلم خواه ازدهیبه  یدگیبا عدم رس یاسالم یمجلس شورا و

که ناقض حقوق   یدیمصوات آپارتا نگونهیتقاضا دارم با ابطال ا یرانیشهروند ا کیبا کمال احترام، بعنوان  لذا

 ،یرقانونیسال پلمب غ ازدهیداده و محل کسبم را بعد از  انیپا انیبهائ هیچهل ساله عل ضیباشد به تبع  یم یشهروند

 !ضیتبع انیپا ایخواهم بود حال چه زندان باشد  حترمم یصبرانه منتظر پاسخ آن نهادها ی. بدیینما ییبازگشا

 : شودیم میسلسله مراتب در آنها احقاق حق شد خدمتتان تقد تیسال به دفعات با رعا ازدهیکه  یینهادها
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  یمجلس شورا ندگانی نما  تیاکثر -۵مجلس  استیر -۴ هیقوه قضائ استیر -٣ یجمهور استیر -۲ یرهبر تیب– ۱

  یعدالت ادار  وانید  -۹کشور  یعال وانید  –٨اصل نودم مجلس  ونیسیکم -۷ یمل تیامن یعال یشورا -۶ یاسالم

دادستان کل کشور    -۱٣البرز   اناست یدادگستر -۱۲استان تهران  یدادگستر -۱۱کل کشور  یسازمان بازرس -۱۰

  یانتظام یروین کل یفرمانده ا  -۱٨نگهبان  یشورا - ۱۶ یمجلس خبرگان رهبر -۱۵دادستان کل استان البرز  -۱۴

استاندار    -۲۲البرز  نیتام یشورا -۲۱نظرآباد  نیتام یشورا -۲۰کل سپاه پاسداران کشور  یفرمانده ا -۱۹کشور 

کشور   ریوز -۲۷اطالعات  ریوز –  ۲۶وزارت کشور  -۲۵دادستان نظرآباد  -۲۴ آبادفرماندار نظر -۲٣استان البرز  

  -٣۲اداره اماکن نظرآباد  -٣۱ یدادگستر ریوز -٣۰از مراجع  یبرخ –۲۹ یصنعت و معدن بازرگان ریوز -۲٨

 نظرآبادنظارت  ونی سیکم -٣۵بهداشت  ریوز -٣۴شبکه بهداشت استان البرز  تیری مد -٣٣شبکه بهداشت نظرآباد 

 یمجمع امور صنف -٣۹نظرآباد  یمجمع امور صنف  –٣٨ یصنف ه یاتحاد –  ٣۷نظارت استان البرز  ونیسیکم -٣۶

  -۴٣دادستان نظرآباد  -۴۲نظرآباد  یدادگستر –۴۱استان البرز  یانتظام یرویکل ن یفرمانده ا -۴۰استان البرز  

  -۴۶  هییدر قوه قضا ی حقوق بشر اسالم ونی سیکم -۴۵ یاصناف کشور  یشورا -۴۴اطالعات استان البرز   تیریمد

و   تیامن سیپل -۵۰امامان جمعه   -۴۹کرج  یفرماندار -۴٨کل سپاه در استان البرز  یفرمانده ا -۴۷خارجه  ریوز

 اطالعات

 تشکر فراوان با

 یول امیپ

۲۶  /۷ /  ۹٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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