
آخرین قسمت مکاتبات با مجلس شورای اسلمی و بیت رهبری
  در کمیسیون اصل85/02/07 ثبت در تاریخ 59297شکایت نامه ها و لوایح مکمل پرونده شماره  

  ضمن اعلم به وقوع جرم،85/06/11نود مجلس شورای اسلمی که پس از جواب کتبی در تاریخ
پیگیری  در این مرحله را از وظایف قوه قضاییه دانسته و تقدیم دادخواست  را پیشنهاد مینماید
 بعد از پیمودن کلیه مراحل قضایی و شکایات متعدد به کلیه نهاد های مربوطه و در جریان گذاشتن

 مداوم کمیسیون اصل نود در تمام مراحل اقدام به دادخواهی،  بین بیش از سی پرونده در جریان و
 مختوم، در آخرین مرحله آخرین پرونده که تحریف و جعل مدارک توهین به شعور هر انسان
 متعارف است را با ارسال مدارک تقاضای  رسیدگی نمودم، این کمیسیون  پس از مکاتبات و

 مکالمات تلفنی که مستند هستند و چه با ایمیل و چه توسط پست سفارشی ارسال شده و قبوض آن
 در همین سایت مشهود است کتبا جوابی نداده و در آخرین مکالمه تلفنی بعد از حدود یک سال

تعدد مکاتبات را علت بایگانی پرونده اعلم نموده است
 در تاریخ سی تیر نود آخرین نامه و ضمایم آن  که شکایت از طرز کار کمیسیون اصل نود در مورد 

 پرونده فوق است را با پست سفارشی دو قبضه هم به ریاست مجلس شورای اسلمی و هم به
 بیت رهبری ارسال نمودم که هنوز قبض دوم پست به من نرسیده است  لیکن اداره پست تفلیس
 مدت را بیش از یک ماه تخمین زد که سه سناریو میتوان تصور نمود، اول شگرد عدم قبول نامه که

 اعتراف به جرم است لیکن بارها مستند انجام شده و عدم اطلع مسئولین از اقرار به جرم میباشد،
 دوم قبوض را پس از امضا در اداره پست ردیابی نموده و باز پس گرفته اند، و سوم در پست است

که بزودی توزیع خواهد شد



پنجشنبه سی تیر ماه یکهزار و سیصد و نود      
ریاست محترم مجلس شورای سلمی جناب آقای دکتر لریجانی با سلم و کمال احترام

  در کمیسیون اصل نود مجلس شورای سلمی به ثبت رسید 85/02/07 در تاریخ 59297پرونده شماره     
 مسلم، سلسله مراتب نقض قوانین که موجب این شکایت شده قبل از تاریخ ثبت شکایت میباشد، و ادامه آن موجب تماس مکرر و ارائه مدارک مستند تر

به این نهاد بوده است
عدم رسیدگی به موقع به نقض قوانین در این سطح، موجب وقایعی گردیده که بیشتر به داستان های تخیلی جنایی مشبه است

چهل و هشت ساعت در بیمارستان کسرا پس از عمل قلب باز، در آی سی یو و در بیهوشی کامل بسر برده و خونریزی داخلی داشتم که همسرم مرا از
 مرگ حتمی نجات داد، لیکن مسئولین پاسخگو نبوده و سکوت نمودند، بار ها سعی در نابودی من از طرق مختلف از جمله به زندان انداختن من صورت

گرفت که هر بار عدم وجود مدارک معتبر اقداماتشان ناکام ماند
پرونده تصرف عدوانی شکایت من که عدم ارائه کپی پرونده و در خفا صادر شدن حکم مسلم و مستند و در پرونده ای تحریف شده ثبت است، من و

 همسرم را از محل اقامتمان بیرون رانده و جهت تخلیه اثاث و لوازم خصوصی ما که در مواردی ارزش معنوی آن جایگزین نشدنی است با جعل مدرک جنون
که ابتدا جهت به دام انداختن و نابودی من در تیمارستان بود و ارائه مدارک سلمت ضمیمه مانع اقدامشان شد، حافظ اموال تعیین نمودند

نمونه شبیه این نوع فجایع تجربه سالها اقدام در احقاق حق قانونی در مراحل مختلف پرونده ها بوده و مظلومین هنوز در این گرداب غوطه ورند لیکن در
 مقابل این همه قدرت در جعل مدارک و قانون شکنی در راستای نابودی من، بنظر میرسد زنده بودن من امروز حکمتی است الهی و جهت تحقق هدفی

است که پایه گزاران حکومت سالها زندان و تبعید را به جان خریدند و مسیر تاریخ جهان را تغییر دادند
این همه مستندات در پرونده موجود در کمیسیون اصل نود و با توجه به سابقه بیش از پنج سال تشکیل آن که قصور در وظایف را القا نموده و عدم منطق

معقول در پاسخ گویی را نیز مبرهن است از این نهاد شکایت داشته و خواهشمندم دستور رسیدگی فرمایید
با تقدیم احترام سید محسن علی میرصادقی
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سه شنبه چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود میدان بهارستان مجلس شورای اسلمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلمی با سلم و کمال احترام

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران
 هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد،  میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلمی عرضه  

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط.کند  
 است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلع عامه

برساند
اصل یکصد و هفتاد و یکم

هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت
 تقصیر، مقصر طبق موازین اسلمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم

 .اعاده حیثیت میگردد
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلمی مستند شکایات مرا رسیدگی ننموده و تا کنون پاسخی کافی نداده است

ثبت گردیده و بارها با ارسال نامه و همراه با ضمایم مستند و مجدد توسطدر کمیسیون فوق  07/02/85در تاریخ  59297پرونده شماره    
تلفن پیگیری شده و در پاسخ به آخرین استفسار تلفنی صبح روز سه شنبه هفتم تیر ماه سال جاری علت عدم رسیدگی را تعدد مکاتبات  

پیگیری اعلم نمودند
با توجه به سابقه بیش از پنج سال تشکیل پرونده مرجوع که قصور در وظایف را القا نموده و عدم منطق معقول در پاسخ گویی را نیز  

مبرهن است از این نهاد شکایت داشته و خواهشمندم دستور رسیدگی فرمایید
با تقدیم احترام سید محسن علی میرصادقی
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