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 حضرت آیت اهلل رئیسی 

 ئیهاست محترم قوه قضاری

  نمودن شهروندان از حقوق اجتماعی  محرومدر مدیران دولتی اقدامات  در رابطه بااستفسارموضوع: 

 احترامبا سالم و 

ولیت آستان قدس رضووی بوه ونووان مودیر     حضرتعالی در مسئ ایرانی  در زمان تصدی  ۸افتخار این را داشتم که در فرآیند های تولید فاکتور 

مقدس به آستان درآمدهای آن وامل کانون هموفیلی ایران از نزدیک شاهد رویکرد های ارزشمند حضرتعالی به حوزه سالمت و هدایت حمایت 

گدشته از صرفه جویی ارزی کالن برای  کهبودموفقیت بزرگ از این  ایرانی نیز  یک  ۸فاکتور  وزه سالمت باشم . موفقیت در تولیدهای حطرح 

با موجب حفظ سالمت بیماران وزیز هموفیلی  رنج می برند،  تحریم های یک جانبه و غیر انسانی آمریکا ی که که مردم ایراناز در شرایط کشور

با توجه به اوتماد بیماران به اینجانب به شهادت تولیود کننودگان نقوس اساسوی در جلوب اوتمواد       گردید.  آسان بیماران به  این دارودسترسی 

 قدردانی بنمایم.کمال حسن تدبیر شما  مایل بودم در مقدمه از اینبیماران به این محصول داخلی ایفا نمودم. 

ین نامه های مصوب هیات وزیران اداره لهاست بر اساس آئندارد و سا نهاد در کشور قانون خاص لیت سازمان های مردمچنانچه مستحضرید فعا 

غم ضورورت جودی آن   ای تصویب قانون در این رابطه ولیرمی گردد. متاسفانه هر تالشی از جمله تالش های فعالین سازمان های مردم نهاد بر

ت های اجتماوی در کشور است وحوزه فعالیوت هوای اجتمواوی و تشوکل هوای مردموی       ناکام مانده است . این خلع قانونی مانع توسعه مشارک

شخصوا  همواره توسط ارکان قوه مجریه شامل محدویت های متناسب با جناح های سیاسی مختلف کردیده و حقوق موردم ضوایع موی گوردد.     

 اوتقاد دارم راه توسعه اجتماوی کشور از طریق توسعه اجتماوی میسر است. 

 جمهوور  رئوی  توسط آقای دکتر اسحاق جهانگیری معواون اول   ۱۳۹۵که در تاریخ ششم مرداد ماه آپین نامه مصوب هیات وزیران  ن در آخری

  اداره کنندگان تشکل های مردمی به شرح زیر ونوان نموده است : و به صراحت شرایط مدیران ابالغ گردید

 :باشند ریز یعموم طیشرا یدارا دیمعادل طبق اساسنامه تشکل، با نیعناو ای ریدب ،یمرکز یشورا  موسس، ئتیه -17ماده 

 .رانیا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس -پ .رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -ب .داشتن حداقل هجده سال سن تمام -الف

 به موجب حکم دادگاه. یاز حقوق اجتماو تینداشتن محروم -ث .یرقانونیغ یها ها وگروه به احزاب، سازمان یودم وابستگ -ت

خصوصیت اصلی تشوکل هوای مردموی کوه  غیور سیاسوی و غیور         از آنجا که متاسفانه امر نظارت و حمایت از سازمان های مردم نهاد بر خالف 

اهود موی توانود بوا اخو       انتفاوی هستند به سیاسی ترین و امنیتی ترین وزارت خانه کشور واگدار گردیده است ایون وزارتخانوه هور لحظوه بخو    

کوه اساسوا هویوت     یتشکل های اجتماوی جلوگیری نموده و یا با ایجاد ) دقیقا ایجاد ( تشکل هوای  هتصمیمات مختلف سیاسی از رشد و توسع

اقدام ، خودر را ح ف شده می بینند اجتماوی نداشته و حیاط خلوت سیاستمداران خسته از سیاست و یا سیاستمدارانی که در انتهای دولت ها

این آسیب تا طواق   منحرف می نمایند. از مسیر طبیعی خود طبیعی حوزه فعالیت های اجتماوی را اجتماوی نموده و فرآیند به تاسی  تشکل 

  جاری است.  ، امرینصرت سازمان امور اجتماوی کشور در وزارت کشور وجود دارد



یکی از نگهبانان حقوق وامه مردم در رابطه با شرایط محرومیت از حقوق  به ونوانآن مرجع محترم قضایی را  تفسیر ما داراز حضرتعالی استدو

اجتماوی بیان بفرمایید. آنچه در قوانین رسمی کشور منعک  است مرجع صدور رای در رابطه با محرومیت از حقوق اجتماوی دستگاه قضوایی  

باشد. متاسفانه بر خالف قوانون و   دستگاه قضاییباید  آن مرجع استعالم تشکل ها و چه در زمان تغییر مدیران  است. ل ا چه در هنگام تاسی 

 و اومال آن هستند.وی انتظامی از مراجع اخ  استعالم با تحدید حقوق مردم ، وزارت اطالوات و نیر

اصوول مهوم و ارزشومند قوانون     فارغ از اصل تفیک قوا که از   ) مجریه ( ینامه مصوب قوه منتسب بخود ده وزارت کشور در سایه أئبه وبارت سا

  ولیتی حکم به محرومیت افراد از حقوق اجتماوی می دهد.ز مراجع م کور بدون پ یرش هیچ مسئاساسی است  با اخ  استعالم ا

 ریاست محترم قوه قضاپیه 

در کانون  در سایه هدایت یک همکاری جمعی آن قوه وقفه و با اتکا به دادستان ها و قضات متعهد  الش های بیدر اثر ت سال پیس ۱۴بیس از 

که به ولت اهمال مسئولین دولتی به بیماری  بیمار هموفیلیی، تاالسمی و بعضا دیالیزی ۳۰۰۰به استیفای حقوق بیس از موفق  هموفیلی ایران

این دادرسی های حقوقی هنوز هم یدیم. گردنفر از آنان جان باخته بودند ۲۵۰های خظرناک ایدز و هپاتین سی مبتال گردیده بودند  و بیس از 

ریخ ولت به آسیب دیدگان گردید بلکه برای اولین بار در تاخت میلیارد ها تومان خسارت توسط داین موفقیت نه تنها منجر به پرداجاری است. 

اده هوای قرباتیوان گردیود کوه توا      و خانو دادگاه محکوم به انتشار و ر خواهی رسمی از بیماران آلوده شده قضایی ایران دولت طی حکم رسمی

فری متاسفانه در سایه اوموال  پرونده کی تداوم دارد.  ۱۳۸۵کنون موفق به اجرای آن نگردیده ایم و استنکاف دولت از این حکم قطیعی از سال 

 سید. داشتند به نتیجه مطلوب نروقت اساسی در دفتر ریاست قوه های  در سالهایی که آقای طبری مسسولیتنفودهای خاص 

توسط وزارت که مدیر وامل موسسه بودم رد صالحیت اینجانب برای کانون هموفیلی ایران انجمن حامی بیماران هموفیلی  ت نتیجه این موفقی

الب کنون وک  العملی نداشته است. ج و متاسفانه قوه قضاپیه تا شور بود. تردید نفرمایید نظیر شرایط اینجانب را دیگران نیز تجربه کرده اندک

 برای نطام جمهور اسالمی در حوزه مسئولیت مدنی دولت   مغان این احکام بی نظیر قضایی که از درخشانترین احکام قوه قضاپیه توجه است ار

شور  بود که معاونت بین المللی قوه قضاپیه این احکام را به ونوان یک مستند روایت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقووق ب آن  ایران است، 

وادی شهروندان  همالحظه نمایید چگون) . در متن واحد بین الملل قوه قضائیه خطاب به این کمیسیون آمده بود: ایه نمودسازمان ملل متحد ار

اینجانب برای  !! این موفقیت  ارمغان . و م هبی توانسته اند ولیه مسپولین دولتی اقامه دووا نمایند و به حق خود برسند ایرانی از هر قوم و نژاد

 ای بوه نوام    در برنامه هفته پیس .بوده و هست حتی ممنوع التصویر در صدا و سیما شدمتحدید حقوق شهروندی ام رد صالحیت غیر قانونی و 

ی و درسایه این پرونده که اساسا من نماینده قربانیوان بوودم ورود واکو  هوا     گردیدپخس یر بیماران هموفیلی وهموفیلی و تصا ثریا از پرونده 

 خارجی به کشور را درست ندانستند. اما در انتهای برنامه نگفتن فعال اصلی این پرونده را رد صالحیت نموده اند. 

 قوه قضاپیه ست محترم یار

را از وزارت کشور کارشناسوان محتورم    در ابطه با داوطلبین مشارکت اجتماوی از حضرتعالی استدوا دارم دستور فرمائید فرآیند اخ  استعالم ها

بوا اسوتفاده از ارکوان    گیوز بووده اسوت    آماج انواع توطئه های فتنه بران در کشوری که همواره قوه قضاپیه بررسی نمایند. من حق نظام می دانم

 تماوی اومال نماید. حوزه اج حساست الزم را در رابطه با فعالیت افراد درامنیتی و انتظامی خود از منافع نظام صیانت نموده 

ه اما اوتقاد راسخ دارم این حق باید در سایه قانون اساسی کشور و اصل تفکیک قوا پیس برود. اگر قرار باشد وزارت اطالوات هم تحقیوق کننود  

چ ونووان منکور   بوه هوی  البتوه  در سایه رویکرد های امنیتی فراهم می گردد.  باشد. هم نظر بدهد و هم قضاوت کند بستر تحدید حقوق مردم در

همینجا جا دارد به صراحت ورض نمایم اگر گزارش هوای شوفاف   نقس وزارت اطالوات و دیگر نهاد های امنیتی در تامین امنیت مردم نیستم . 



و مقوام معظوم رهبوری دسوتور صوری        تهیه و انعکواس نموی یافوت   وزارت اطالوات در رابطه با پروند های کیفری و حقوقی بیماران هموفیلی 

که دو رویکرد ا به این منظور به استحضار رساندم احتمال موفقیت دادخواهی بیماران به شدت کاهس می یافت. این نکته ر دگی نمی دادندرسی

تجربه تلخ  جریان انحرافی  ورت نگهبانی قوق قضاپیه از حقوق مردم است. انعکاسی از ضر ،مقطع زمانی متفاوت متفاوت از وزارت اطالوات در دو

 تکرار شود. در سایه نظارت  های این وزارتخانه است که نباید از تلخ ترین برگ کشور  امامی در این وزارتخانه حساسسعید 

وزارت محترم اطالووات بایود   اما تحقیق کند، درباره فعالین اجتماوی  لیل حق نظام می دانم چنانچه در سطور باال اشاره نمودم به هزار و یک د

نتیجه تحقیق را به قوه قضاپیه منعک  و به فعالین اجتماوی فرصت دهند در دادگاه صالحه از حقوق شهرون ی خود دفاع  نمایند. بدیهی است 

 با صدور حکم دادگاه می توان شخصی را از حقوق اجتماوی خود محروم نمود. 

 مدیره ها اوالم می کنند یکی از اوضای شما رد صالحیت شوده اسوت. اگور موی خواهیود تغییورات       فرآیند جاری این است . به هیاتمتاسفانه 

 ح ف کنید. از صورتجلسه انتخابات خود  تاسی  کنید این آقا یا خانم را سازمان مردم نهاد  ای شود، ثبتسازمان شما 

شخص رد صلحیت شده می می گوییم.  شخص مرورد نظره دلیل چیست؟ می فرمایند محرمانه است بجاب توجه است که وقتی سول می شود 

بوه موا گفتوه انود      می گویند   چرا ؟ ندمی پرس یا پلی  امنیت شما را رد صالحیت کرده است. اطالوات  د وزارت نمی گویرود سوال می کند. 

ابالغ بفرمایید. یک موتن بوه مون دادنود     اصرار و پیگیری کردم دلیل را  رنمی نمایند. یکبار آنقداین امر به شخص ابالغ حتی  !!خودش می داند

کایت هوم  شو  فرد رد صالحیت شده نتواند بوه ولوت تضوییع حقوس      متن به گونه ای تنظیم شده کهوضویت شما در موسسه به صالح نیست. 

ی وره ریاسوت جمهووری آقوا   د است که یکنفور در  یتی و امن داستان آنقدر سیاسی  نه راه شکایت دارد نه راه پیگیری! د. چنین شهروندیبنمای

ریاست جمهوری اقای روحانی هست و بالعک ، یکبار به توصیه حقوق دانهوا بوه دیووان وودالت     احمدی نژاد روی او حساسیت نیست، در دوره 

 : )رای دیوان محترم ودالت این بودن مضمو  شکایت نمودم. وزارت اطالوات  ر رابطه با تحدید حقوق شهروندای ام با یکی از پاسخ هایاداری د

من تازه متوجه شدم که متون این تحدید حقوق  ( این نامه خظاب به هیات مدیره شما نوشته شده شما نمی توانید تقاضای ابطال آن را بکنید.

 نتواند احقاق حق نماید. قطعا  ها هم به گونه ای نگاشته می شود که  شخص 

 ریاست محترم قوه قضاپیه 

اخیر معاون محترم قضایی دادستان ومومی و انقالب تهرات جناب آقای رحمانیان جلب کونم. ایشوان از   توجه حضرتعالی را به اقدام  زم استال

به این اسوتعالم از طورف خوانم دکتور      پاسخ  متاسفانه من این می نماید. ای اجتماوی وزارت کشور صالحیت من را استعالممعاون مشارکت ه

یم که چگونه پاسوخ ایون موضووع     راز این موضوع بگایه خواهم نمود. نزد دیگران می یابم که در صورت ضرورت ار بدون قید محرمانه  وابدینی

 .ر دیگران قرار می گیرداما توسط دادستان محترم در اختیا ، را به خودم نمی دهند و محرمانه اوالم می کنندمرتبط با شخص خودم 

اصول قانون اساس و اصل تفکیک قوا اسوت. از آنجوا کوه محرومیوت از      دقیقا وارونهاز وزارت کشور  دادستانیقضایی  جعاستعالم مر اساسا این 

باید در رابطه با محرومیت اینجانب از حقوق اجتمواوی از  کشور  ت ی اجتماوی وزارون مشارکت ها امعحقوق اجتماوی یک رای قضایی است،  

 دادستان استعالم کند.

ی لضرورت مشارکت تشکل های اجتماوی در اداره امور کشوور از حضورتعا  مبنی بر  حضرتعالی و دستگاه قضایی  مثبت  ه رویکرد هایبا توجه ب

ع ق خود توسط مراجاجتماوی از حقو برخی از فعالین را در رابطه با محروم نمودنمحترم قوه  فعال اجتماوی استدوا دارم نظر آنبه ونوان یک 

گیری فرماپیود.  فعوالین اجتمواوی قاطعانوه جلوو    قانون اساسی که ثمره خود شهدای انقالب است اوالم و از تضییع حقوق جه به با تو امنیتی را 



و مسوتندات   دالیول موظوف باشوند    مراجع امنیتی  و شایسته است اوالم نظر های نهاد های امنیتی به شعبات دادگاه ها یا شعب خاصی ارجاع

 و با نظر دادگاه صالحه حکم قضایی برای این محرومیت از حقوق اجتماوی صادر شود.  نمایندارایه  دادگاه هاخود را به 

 ت شما صمیمانه سپاسگراری می نمایم دپیشاپیس از هر نوع مساو 

 با تجدید احترام                                                                                                                      

 د قویدل احم                                                                                                                       

 مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران                                                                                                      

 1۳۹۹دی ماه  1۸                                                                                                            

 

 ون اول محترم رپیس جمهور جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری اجهت استحضار و و صدور دستور بررسی مع :و نوشتر

 وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی  صدور دستور بررسی رو نوشت : جهت استحضار و

 دکتر رستم وندی ای امور اجتماعی کشور جناب آقرپیس محترم سازمان و دستور مساعدت  رونوشت : جهت استحضار 

 رو نوشت : جهت استتحضار و مساعدت ریاست محترم حوزه مشارکت های اجتماعی قوه قضائیه 

چراغچری و  دکترر   –آقا خانی دکتر  –) آقایان محمد الموتی هاد  رو نوشت: جهت استحضار  نمایندگان سازمان های مردم ن

 از تشکل ها حمایت ملی توسعه و ای شور در جهت طرحسرکار خانم دکتر شاهسون ( 

 م کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی مدیریت محتررو نوشت : جهت استحضار و مساعدت 

 


