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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جناب آقای دادستان شهرستان طهران

صادره از شهرستان خلخال متولد  ۲آقای دکتر علیمراد داودی دارنده شناسنامه شماره  رساند یم استحضار به محترما  

 کرسی فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه طهران همسر اینجانبه ملکه بازنشستهاستاد  [آدرس]شمسی ساکن طهران  ۱۰۳۱

صبح که کت چرمی سیاه و پیرهن  ۱۱ساعت  ۱۰۳۱ آبان ۲۳و پدر پنج فرزندم در تاریخ  (داودی)آفاق ایرانپور 

 به باشد یم ۳۱ آبان ۲۱ این تاریخ که تا وفرح سابق( رفته )ی به پارک الله رو ادهیپبرای گردش و  برداشتهاسپرت در 

و کمیته امیرآباد  ۱به کالنتری  ۳۱ آبان ۲۳شب  ۱در نهایت نگرانی مراتب در ساعت  .اند ننمودهمراجعت  منزل

اطراف این ناحیه  یها مارستانیببه اداره پزشک قانونی و  رفت یمی ا سانحهاطالع داده شده و چون تصور بیم وقوع 

 نیامد. دست بهی ا جهینتمراجعه ولی 

که  باشد یم فاتیتأل صاحب والزم به توضیح است که آقای دکتر علیمراد داودی از دانشمندان و نویسندگان بنام کشور 

دخالتی  گاه چیهمعتقدات دیانتی خود  علت بهمشارالیه  هستند وسالها است عضو محفل روحانی ملی بهائیان ایران بوده 

جنبه  صرفا  و چون آثار قلمی ایشان  باشند ینماز احزاب سیاسی نبوده و  کی چیهدر امور سیاسی نداشته و عضو 

ناشرین مجله مجعول  جمله منگروهای افراطی و متعّصب مذهبی مخالف  باشم یمروحانی و مذهبی داشته قویا  مظنون 

اعمال مقاصد سوء خود به ربودن  منظور بهو نویسندگان آن آگاهی ندارم  نیمؤسسکه بر هویت « احرار»و مغرض 

یی فراهم ها مزاحمتتلفن تهدیدات و  لهیوس بهافراد متعصب مذهبی  دفعات بهزیرا  اند نمودهاین دانشمند عالیقدر مبادرت 

بهائیان  بخش یآزادجنبش کمیته مرکزی »که از انتشارات کمیته مجعولی بنام  «احرار» نشریه ۲نموده و در شماره 

و محفل روحانی ملی بهائیان ایران  اند دادهاست آقای دکتر علیمراد داودی را مورد تعرض شدید قرار  («جابا)ایران 

مقامات مسئول کشور  اطالع بهبهائیان ایران کتبا   جامعه بهمراتب مجعول بودن و عدم انتساب این نشریه مکذبه را 

 نشریه مجعول و مکذبه مزبور به پیوست تقدیم است. ۲صحت عرایض شماره  منظور بهو  اند دهیرسان

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


