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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۸۵۳۱آبان  ۲۲ ]تاریخ:[

 

 قدوسی دادستان معظم انقالب اسالمی ایران هللا تیآحضور حضرت 

این موقعیت حساس که کشور ایران احتیاج شدیدی به آرامش و وحدت و یگانگی دارد  در محترماً باستحضار میرساند.

دست به اقداماتی میزنند که مسلماً مورد نفرت و انزجار خاطر  جو مفسدهمع االسف مشاهده میشود که بعضی عوامل 

ضی نخواهند شد که با و آن مقام رفیع بوده و هرگز را یالعال مدظلهخطیر رهبر عالیقدر ملت حضرت امام خمینی 

وقوع چنین وقایعی در دل تابعین این مملکت ایجاد رعب و وحشت شده و مردم را دچار یأس و حرمان سازد از جمله 

ربائی قبلی آقای محمد موحد را که عضو این جامعه بوده و چندی قبل ربودند و آنچه کسانش  که متعاقب آدم پیش آمدی

 ۸۸ای الی کنون منتج نشده است اینک نظیر همان قضیه در ساعت  االسف به نتیجه بوسایل مختلفه متوسل گردیدند مع

استاد بازنشسته کرسی فلسفه دانشکده  ]حذف شده[آقای دکتر علیمراد داودی ساکن  ۸۵۳۱آبان  ۲۲صبح مورخه 

این جامعه میباشند و ادبیات دانشگاه طهران که از دانشمندان و نویسندگان کشور و صاحب تألیفات عدیده و جزء افراد 

دارای همسر و پنج فرزند است بمنظور گردش و پیاده روی به پارک الله رفته و دیگر بمنزل مراجعت ننموده و با 

آباد و پزشک قانونی و غیره نتیجه ای بدست نیامده است و اقدامات  مراجعه کسانش به کالنتری مربوطه و کمیتۀ امیر

لذا پس از گذشت سه شبانه روز از این ماجرا مراتب را بآن مقام رفیع معروض تجسسی از طرف کسانش ادامه دارد 

داشته مصراً استدعا دارد اوامر اکیدی در این باره صادر فرمایند که با اقدامات معموله انشاء هللا و اَراد ]آزاد و[ هرچه 

 و این جامعه مرتفع شود.زودتر نامبرده بخانه و کاشانه خود بازگردد و نگرانی عائله چشم براه ایشان 

 

 با تقدیم احترام

 از طرف جامعه بهائیان ایران

 دکتر حسین نجی       منوهر قائم مقامی

 

 [حذف شده]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


