
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 »به نام خداوند رّزاق«

 

 »ن تَحکموا بالعُدلإالنّاَس  نی: »و اذا حکمتُم بندیفرمایم دیخداوند بزرگ در قرآن مج

 .دیفرمائ یریگ یمحترم لطفاً مالحظه و پ یقانون یمجار

: قانون در  ندیفرمایهمه م ی قانون برا یالزام تیرعا تیّ در اهم رانیا یاسالم یجمهور انگذاریبن ینیامام خم حضرت

کرد   یبدهند. اگر قانون برخالف خودشان حکم قیخودشان را با قانون تطب دیرأس واقع شده است و همه افراد کشور با

 تیدر رعا ندیفرما یو اشاره م شودیاست که کشور، کشور قانون م تکنند؛ آن وق میخودشان را در مقابل قانون تسل دیبا

 .ستیها نگروه نیماب یفرق ی! در قانون اسالمستیاشخاص ن نیماب یقانون فرق

قرآن و اسالم ما شاهد اعمال فرا   نیهمچن یاسالم یجمهور دیرهبر فق حیو صر حیچگونه است با اشاره صح پس

نود و   رماهی»نهم ت خیدر تار باشم؟یم ین سارمحترم اماکن شهرستا ۀاز افراد منتسب به ادار یاز جانب بعض یقانون

ُرعب و وحشت به محل کسب  جادیبا خشونت و با ا اریبس «یعیشف –منفرد  – ی»بابائ انیچهار« حدود اذان ظهر آقا

نمودند که    نجانبیوارد شدند و اقدام به پلمپ محل کسب ا -----جواز کسب به شماره  ی بخت دارا نیمه  لیسه نجانبیا

از قانون اشاره   یبه موارد تخطّ  لیپرونده را دارم در ذ نیا یقانون یریگ یپ یتقاضا نجانبیبود و ا یرقانونیکالً غ

 :گرددیم

 (ینظام صنف قانون 27 ۀماد 1 ۀو حکم پلمپ. )تبصر یپلمپ مغازه بدون اخطار قبل -1

آب  -یهرگونه آتش سوز یشدنخروج مواد فاسد یبرا هبه علّت اجازه ندادن قطع کنتور برق و گاز و آب و عدم اجاز )

 (.دباشیآن م نیعامل ۀبه عهد  انیو ضرر و ز یگرفتگ 

 .داخل مغازه یبا مشتر یلفظ یریُرعب و وحشت و درگ  جادیا- 2

اماکن بدون    ۀکارت مباشرت در ادار ۀکه چند ماه است پروند ی)در صورتمطرح نمودن نداشتن کارت مباشرت - 3

 روز جواب درخواست مثبت است.(  15تا  یجواب مانده و طبق قانون در صورت عدم پاسخ کتب

 ( 27 ۀماد 1 ۀو اصناف. )تبصر هیاتحاد ۀندیو اصناف و حضور نما هیعدم اطالع اتحاد -4

 .یسرهنگ محمود جالل یاماکن جناب آقا  ۀادار استیمحترم اماکن استان رعدم دستور و امضاء مرد  -5

 .عدم حضور و امضاء صاحب جواز در هنگام پلمپ -6

 تی فعال کیدر صنف الکترون یحت ای دیکار پخش جنس انجام ده دیتوانینم تاندهیشما صرف عق نکهیمطرح نمودن ا -7

 (رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 22با اصل  رتی. )مغادیکن

 لیفِک پلمب و جبران خسارت وارد شده در اثر تعط یتقاضا یقانون نظام صنف 28 ۀماد 3 ۀطبق تبصر نجانبیا

و قسط و داد را در   یرأفت اسالم رمسلمانیفرد غ کیبه عنوان   دوارمیآن را دارم و ام نیو برخورد با عامل رموجهیغ

 .میشاهد باش یاسالم یجمهور

  نهاِرها( امِ یو ِص  ِلهایل امِ یَسنَةً ق نَ ی ِمن عبادة َسبع رُ یساعٍة خَ  : )َعدلُ ندیفرمایممحمد )ص(  حضرت

 ).به روزه بگذرد شیبه نماز و روزها شیهاعدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب  یساعت)
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  عبادات در ماه نزول قرآن یقبول با

 »قیمن هللا توف و«

 بخت  نیمه  لیسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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