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 بسمه تعالی

اتهام  -----هللا مرجع بازداشت کننده دادستانی انقالب مرکز شماره قرارنام فدرس نام خانوادگی شبرخ نام پدر عطاء 

 بهائی بودن

 بنام گوینده توانا

مطلوب راحت جوید عاشق صادق  کدام طالب که بی "ای پسر انصاف کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد و 

را حیات در وصال است و موت در فراق صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدس از صد هزار جان  

 درگذرند و بکوی جانان شتابند"

صادره از زابل که در روز یکشنبه دوازدهم آبانماه سال   ۴۴۰هللا دارنده شناسنامه اینجانب فدرس شبرخ فرزند عطاء

یکهزار و سیصد و شصت و چهار شمسی در دادگاه انقالب اسالمی زاهدان بنا به اقرار صریح مقام محترم حاکم شرع 

دادگاه انقالب اسالمی به خالف بهائی بودن و اینکه حاضر نشدم متدین بدیانت مقدس اسالم مذهب شیعه اثنی عشری 

وم و دیانت مقدس بهائی را انکار و رد نمایم محکوم به اعدام گردیدم اینک در صحت و سالمت کامل و در کمال ش

 نمایم.نامه خود میهوشیاری و عقل سلیم مبادرت به تنظیم وصیت

تا بستاید "...آغاز گفتار پرستش پروردگار است و این پس از شناسائی است. چشم پاک باید تا بشناسد و زبان پاک باید 

 امروز روهای اهل دانش و بینش بسوی اوست بلکه سویهای را جمله رو سوی او ..." 

اقرار و اعتراف و ایمان به حقانیت انبیاء و ادیان الهی منجمله حقانیت رسالت الهی رسول اکرم محمد بن عبدهللا و 

یت حضرت اعلی روحی  ن و اعتقاد به مشر و همچنین ایمادیانت مقدس اسالم و کتاب آسمانی قرآن مجید و ائمه اطها

هللا جل ظهوره و مبین آثار الهی حضرت عبدالبهاء  فدا و شارع مقدس دیانت بهائی جمال اقدس ابهی حضرت بهاء

روحی فدا و والیت امر الهی حضرت ولی عزیز امرهللا جل اسمه العلی و اطاعت تام و تمام از بیت العدل اعظم الهی  

خطاست و ملهمند به الهامات غیبی الهی و احترام به محافل مقدسه روحانیه ملیه و محلیه و  که اوامرشان مصون از

ایمان و اعتقاد به تحقق اهداف عالیه انسانی و بشر دوستانه دیانت مقدس بهائی، وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و 

 ستم بر این جامعه مظلوم. آرزوی آگاهی مسئولین محترم کشور مقدس ایران و جلوگیری از هرگونه ظلم و

با توجه به اینکه کلیه اموال حتی خانه مسکونی با کلیه وسائل توسط دادستانی انقالب زاهدان ضبط شده چنانچه اموالی  

صادره از چابهار تعلق خواهد  ٧۰بمن تعلق گیرد تماماً به همسرم الهه متین فرزند پرویز دارنده شناسنامه شماره 

زم شمیم و شروین تقاضا دارم در تحصیل علم و دانش در جهت خدمت به عالم بشری کوشا  داشت از فرزندان عزی

بوده و ایمان به دیانت الهی را حصنی متین برای خود شمرند چه که حق میفرماید: "... اهل ثروت و اصحاب عزت و  

ن و حصنی است متین چه که قدرت باید حرمت دین را با حسن ما یمکن فی االبداع مالحظه نمایند. دین نوریست مبی

از برای حفظ و آسایش اهل عالم خشیة هللا ناس را بمعروف امر و از منکر نهی نماید و اگر سراج دین مستور ماند 

هرج و مرج راه یابد و نیر عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمینان از نور بازمانند. هر آگاهی بر آنچه ذکر شد گواهی  

 داده و میدهد".

نصایح مادرشان را مورد توجه و دقت قرار دهند. در این واپسین دم حیات بیاد فرد فرد عزیزانم پدر و مادرم  و همیشه 

الخصوص فرید عزیز که در این برهه از زمان او نیز متحمل درد و رنج فراوانی  و کلیه برادران و خانواده آنها علی

مادر همسر عزیزم و برادران مهربانش با خانوادهایشان  شده و همسر مهربانش و فرزندان نازنینش و همینطور پدر و

و کلیه فامیل بخصوص عمه مهربان و آقای نامی و فاطمه عزیز و دوستان و آشنایان خصوصاً احبای عزیز زاهدان و  

 بند جنابان طرازاله حکیمان و سینا حکیمان که در این چند ماهه اخیر نهایت لطف و محبت را نسبت بمن وعزیزان هم 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

اند بوده و از صمیم قلب از همه شما متشکرم و امیدوارم که از دعا و مناجات فراموشم نفرمائید از  ام انجام دادهخانواده

 الهه عزیز و فرزندانم تقاضا دارم صبر و شکیبائی را فراموش ننموده و به این مناجات الهی توجه نمایند.

مهربان داری محزون مباش مخدوم بزرگوار داری هر چند در دریای  "هوهللا: ای غریب دلخون غم مخور غمخوار 

محن و آالم مستغرقیم ولی سفینه نجاتی داریم و هر چند در ظلمات شدائد و مصائب گرفتاریم ولی مه تابانی داریم.  

ملجائی چون ملکوت ابهی داریم و مأمنی چون حصون مالء اعلی دیگر چه اضطرابی چه احتراقی چون در ظل  

 .ثاقی" می

دانید عمل کنید و بخدمات امر الهی قائم و استوار باشید."... آنچه کند او کند ما چه  آنچه را که خیر و صالح خود می

 " سلیم نه و توکل بر رب رحیم به...توانیم کرد یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است پس سر ت

 فدای فرد فرد احباء الهی 

 ذره فانی فدرس شبرخ 

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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