
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 -----به: 

 -----از: 

 -----موضوع: 

 

 ۱۳۵۹آبان  ۴

   ۳۵۰۴شماره: 

 -----پیوست: 

 

 دادسرای انقالب اسالمی کرج

را جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال میدارد. دستور فرمائید به موضوع رسیدگی نموده  شکوائیه آقای هاشم فرنوش

 و نتیجه را ضمن اعاده شکوائیه باین دادستانی اعالم دارند.

 دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی

 ]امضا[

 ۱۳۵۹ آبان ۴

 

 صفحه[ دستنویسی در باالی]یادداشت 

 دادگستری ۴معاون آقای خاکپور طبقه 

 

 یته مرکزی انقالب اسالمی ایرانکم

پاسدار  ۷بامداد آقای شیخ مصطفی رهنما همراه  ۳ساعت  ۱۳۵۹ آبان ماه ۱۰محترماً باطالع میرساند که روز شنبه 

مسلح )که بنا باظهار خودشان تعدادی از آنها از کرج و بقیه از طهران بودند( وارد منزل ما شدند که به محض ورود  

طبقه  رنوش شدند و چون ایشان نبودند به جستجوی اثاث خانه پرداختند و حتی بمنزل مستأجرخواستار آقای هاشم ف

را بردند. ضمناً بعرض میرساند که از آقایان تقاضای ارائه حکم شد که   شانآذوقه سوم رفته و منزلشان را گشتند و 

بعد از ظهر همانروز ادامه یافت و  ۳ساعت ساعت یعنی تا  ۱۲امتناع نموده و حکمی ارائه نداند. و این برنامه دقیقاً 

و متعلق به چهار خانواده بود و جعبه های شیر خشک و غذاهای آماده  زیرزمیندر موقع ترک خانه آذوقه ئی که در 

تعدادی از اسناد و مدارک موجود در منزل را  چنینهم بچۀ دو ماهۀ خواهرم را که نزد ما میباشد همراه خود بردند. و  

مربوط به آقای فردوس جدی و ضمناً  ینامهوکالتعبارتند از: گذرنامۀ گیتی جدی، گذرنامۀ شهرام جدی،  بردند که

اسنادی از قبیل گذرنامه آقای فردوس جدی و خانم طاهره جدی و دفترچۀ بیمه صهباء فرنوش و دفترچه بیمه ژینوس 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

که فکر میکنیم جزء همان اسنادی که  ایمنشدهدر منزل موفق به یافتنش  زجدی )فرنوش( در منزل بوده که از آنرو

 .اندبردههمراه 

لذا چنانچه باز هم مدارکی  توضیحاً معروض میدارد که اینها اسنادی است که تا بحال متوجه فقدان آنها گردیده ایم.

 مفقود شده باشد متعاقباً باطالع شما خواهیم رساند.

 مراتب فوق جهت اطالع و اقدام باطالع رسید.

 

 گیتی جدی ]امضا[

 ۱۳۵۹آبان  ۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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