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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 دکتر فرامرز سمندری

 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز

 ۹۵۳۱خرداد ماه  –زندان تبریز 

 ]امضا[ ۹۵۳۱تیرماه  –مجدداً مطالعه شد 

 

 بنام گوینده توانا

 ای خدای پر عطای ذوالمنن

 واقف جان و دل و اسرار من

شهادت میدهم بوحدانیت ذات غیبیه الهیه و وحدت اساس ادیان الهی. شهادت میدهم به حقّانیت پیامبران و راهنمایان امم 

ابهی هللا. شهادت میدهم به مظهریت جمال اقدس  رسول محمدو  هللا روح، عیسی هللا یمکلموسی  اند آن جملهکه از 

( و البّته به مبشرّیت حضرت اعلی )حضرت باب(. شهادت میدهم به حقیقت مبّین آیات هللا )حضرت بهاءهللا)حضرت 

خدمات  صحتامرهللا(. شهادت میدهم به  یولعبدالبهاء( که مرکز عهد و میثاق الهی است و مرّوج دین هللا )حضرت 

 العدل یتبه شهادت میدهم به توفیق محتوم مرجع معصوم )الهی )حضرات ایادی امرهللا( و باالخر یتمدنحارسان 

 .و سقایت امرهللا یانتدر صاعظم( 

را در  نامه یتوصفانی به جهان باقی شتافتم خواهشمندم این  از جهان( یرطبیعیغهر علّتی )طبیعی و یا  هب که یوقت

محفل مقدس روحانی بهائیان تبریز، جهت  یلهوس به نامه یتوصاختیار کسان درجه اّولم بگذارید. مایلم که اطالع از این 

 -منسوبان درجه اّولم حاصل شود: 

. بهائی هستم ولی با مسائلی نظیر مداخله در امور سیاسیه، کمک مالی به نویسم یماین سطور را در زندان تبریز -۹

 .ام یگانهب( کامالً اند هشدبا من در میان گذاشته  ها یبازجوئاسرائیل و رابطه با صهیونیسم )مسائلی که در 

و کاری جز  ام بوده به دور ها یناپاکهمسرم )آنیتا( به فرزندانم )کیومرث، مریم و کامیار( بگوید و توجیه کند که از  -۲

 .باشد یمانسانی پیشه نساختم و شاید این هر دو محصول بهائی بودنم  به عالمخدمت 

علویان( اطمینان میدهم که راه خطا نپیمودم و از سیئات ]ناخوانا[  )صاحبّیه و مادرمبه پدرم )تراز سمندری(  -۵

 .نجستم

 .آنها بودم یها محبتبرای خواهرانم خدمتی بسزا نکردم ولی همیشه مرهون  -۴

 .همۀ افراد فامیل به همسرم )آنیتا( بسیار مهربان باشند و وی را یاری دهند -۳

جهان باینجانب تعلق دارند و یا بعداً تعلق خواهند گرفت از آن همسرم که در این  یرمنقولغکلّیه اموال منقول و  -۶

بانکی عمل شود. واضح است که نخست باید دیون بنده  یها حسابنحو هم در مورد پول نقد و  ینبه همخواهد بود و 

 .پرداخت گردد

 .شخص خودش دشوار نسازد هایم نهایت سعی و کوشش را بنماید ولی زندگی را بر همسرم در تربیت و تعلیم بچه -۷

 یسرپرستاگر همسرم بتواند یکی دو سال بعد از رخت بر بستنم از جهان خاک، اوقاتش را همچنان حصر در  -۸

نماید بسیار سپاسگزار خواهم بود. بهرحال انتظار آنرا ندارم که وی چون شمع بسوزد و فقط فرا راه  فرزندانم

 .فرزندانمان را روشنی بخشد. انتخاب زندگی جدید حق اوست
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را تا پایان تحصیالت  یمها بچهمیدانم که این تقاضای خیلی معقولی نیست ولی از خواهرانم میخواهم که سرپرستی  -۱

 .گیرند و در این مهم قصور ننمایند به عهدهشود((  یرممکنغبرای همسرم  یسرپرستادامه  که یصورت))در  متوسطه

 کنم یمفراوان کردند خصوصاً تشکر  محبتاز دوستان بهائیم عموماً و از آنهائی که در طول مّدت مسجون بودنم  -۹۱

 .خدا باشدو از اغذیه و فواکه مرحمتی آنان ممنونم. اجر همه آنها با 

 .که برای استخالصم از زندان تالش فراوان کردند بسیار متشکرم ام یدانشگاهاز دوستان  -۹۹

میثاقی )هر سه نفر بهائی( و نیز آقایان  یورد هللااز دوستان هم بندم آقایان یدهللا آستانی، منوچهر خاضعی و  -۹۲

قرار دادند  بشردوستانه یها محبتمرا مرهون  سرهنگ ]ناخوانا[ صبحی و منوچهر طباطبائی دیبا که در زندان

 بینهایت متشکرم. خداوند همه آنها را در کنف حمایت خویش، نجات بخشد.

 دکتر فرامرز سمندری –خداحافظ ای زندگی صوری دنیای فانی 

 ]امضا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

 


