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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 صفحه[ باالی]یادداشت دستنویسی در 

اظهار  ا  به دادگاه مراجعه می کنند و مطالب خود را کتب   )مادر گراجعلی ممتازی(در این روز خانم نزاکت ممتازی 

 میدارند که متن نامه چنین است:

 

 حضور محترم حاکم شرع شیراز دامت بقائه

با موتور سیکلت تصادف کرد و  ١٣۶۰محترما  بعرض می رساند فرزندم بنام گرجعلی ممتازی در بهمن ماه سال 

ایشان بود تصمیم گرفتیم ایشان را به تهران که  مریضی ایشان تا عید طول کشید که منجر به از دست دادن حس بویائی

به امکانات بیشتر است ببریم و مداوا کنیم به همین دلیل مقداری چیزهای با ارزش خانم و فرزندانش به اضافه 

 پاسپورت باطل شده ایشان را منزل یکی از دوستان به صورت امانت گذاشتیم.

 وند و پاسپورت ایشان را هم می بینند و با خود می برند.براداران برای جستجو به منزل دوست ایشان می ر

به دادگاه انقالب احضار شده و پس از سؤاالتی چند به بازداشت موقت متهم می  ١٣۶١اردیبهشت  ٣۰ایشان در 

ماه می باشدکه در حبس بسر می برند. ایشان سرپرست خانوادهء چند نفری ما میباشد و در  ١۵گردند. اآلن در حدود 

کارهای مردم دستشان است که رسیدگی این کارها فقط از عهده خود ایشان بر می آید حال از آن مقام محترم  ضمن

 استدعای استخالص و رسیدگی به وضع ایشان دارم.

شخصا  با توضیح کامل  ١٣۶١اسفند  ١٨و  ١٣۶١اسفند  ٨البته آنحضرت مستحضرند که ایشان در نامه هائی مورخه 

ای را خوشحال ی یکی دو ماه را کرده اند که اگر اجابت شود از شما بسیار ممنون شده و خانوادهاجازه اقال  مرخص

 نمایند.می

 با تقدیم احترام

 نزاکت ممتازی

 ]مهر رسمی با شماره و تاریخ[

 ورود بدفتر امام جمعه شیراز

 ۵۲۰٨شماره: 

 ١٣۶۶ مرداد ١۶تاریخ:  

 

 صفحه[]تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین 

 ۶١ ٧٣ / ١١شماره پرونده 

 گرجعلی ممتازی علی البدل

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 تماس با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه

https://iranbahaipersecution.bic.org/

