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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  خزین[]ناخوانا[]طرازهللا

 بدیع ۱۳۸]ناخوانا[ 

 ۱۳۶۰خرداد  ۲۳

 ]ناخوانا[

 

نفرمان را اعدام کنند همه الحمدهللا در ]ناخوانا[ ما را از ندامتگاه آورده اند دادگاه و از قرار معلوم میخواهند هر هفت 

یل خداحافظی نهایت تسلیم و رضا انشاءهللا به حسن خاتمه موفق خواهیم شد بدینوسیله از شما عزیزان و از تمام فام

بدیع را روی آنها  ۱۳۸تاریخ  [ وفرزندان ]ناخوانا ها را دیروز و امروز تمام کردم اسم خودمدو تا گوبلن -میکنم 

اینجا هم ]ناخوانا[ مبلغ چهار صد و سی تومان پول نقد و ساعت  –ام جزو اثاثیه است در زندان تحویل بگیرید  نوشته

ریش تراش ]ناخوانا[ ساک است ]ناخوانا[  –و کت و شلوار کیفرخواست و الیحه و ]ناخوانا[ ساک من بسته است 

طبق آن عمل میشود امیدوارم زحمات این مدت را ام  رختخواب است همه را جمع کنید وصیت نامه هم که قبال نوشته

که همه تحمل کردید مخصوصا از زحمات کلیه احبای عزیز سپاسگزارم و از همه طلب عفو و بخشش دارم از طرف 

من از همه فامیل که در این مدت بیاد من بوده و زحمت کشیده سری بما زده تشکر کنید با التماس دعا امیدوارم خون 

خت امرهللا را آبیاری کند و بزودی ترقیات آزادی و استقالل امرهللا در ایران عزیز فراهم شود و آیندگان ناقابل ما در

 بفدای همه - در نهایت آسایش به خدمت امر بپردازند

  خزین[]طرازهللا[ ]ناخوانا

 ]امضا[

 

 ۱۳۶۰خرداد  ۲۳

ام هرا نیز بیرون آورد F.Mرا امروز عصری شروع کرده بودم مقدمه است را بافته بودم و کلمه  بند فریبایمان گردن

روی کارگاه است همانطور گذاشته ما را آوردند دادگاه قسمت نشد که برای فریبای عزیز و انیسای عزیز ومهسا جان 

 بند ببافم. قربان همگی هر کدام یک گردن

 ]امضا[

 

  را از طرف من ببوسندد اخوی قدرت هللابه توران خانم بگوئی

 ]امضا[

 

  خان خرج جلسات تذکر نمایند چه در طهران و چه درهمدانوجهی را که توران خانم امانت سپرده به نصرت هللا

 ]ناخوانا[

 

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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