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 وصیتنامه اشراقیه فروهر 

 باسم خدا 

اعتراف و اقرار میکنم به وحدانیت خداوند و شناسایی کلیه پیغمبران سلف فقط به جرم بهاییت محکوم شدم. اقرار  

 نداشتم.میکنم که کوچکترین رابطه با صهیونیسم و یا دولت دیگر خارجی 

اند تشکر میکنم و تقاضا دارم  بدینوسیله از دوستان گوهردشت که این مدت قبول زحمت فرموده و مرا شرمنده نموده

 خواهرم پروین را تسلی دهند. 

خواهرم پروین، آرزو داشتم تسلی دهنده تو باشم برای از دست دادن شوهرت ولی حاال باید تو را تسلی داد در مرگ  

وانی این بار را هم تحمل کنی عزیزم از طرف من یک یک فامیل و دوستان را سالم برسان و حاللیت من. امیدوارم بت

 بطلب.

ها از مال دنیا چیزی ندارم اگر اتفاقاً چیزی بود بین فرزندان خواهرها و برادرمان تقسیم شود. بمادر و خواهرها و بچه 

خانم و خانواده او   ]ناخوانا[ی دیدار همه آنها را داشتم. به و برادر و خانمش و فرزندان سالم برسان دیگر چقدر آرزو

و بقیه فامیل ایشان سالم برسان و حاللیت بطلب باز هم مینویسم هیچ برای ما ناراحت نباشید روزی به دنیا آمدیم و 

روزی باید برویم کمی دیر و زود مهم نیست در این مدت هم رنجی نبردیم حاال هم که این چند خط را مینویسم کامالً 

 راحت و راضی هستم. 

 ه شماها بفدای هم

 اشراق فروهر 

 ]امضا[ 

پول در کیف دارم که در  تومان  ۴۸۰در ضمن مقداری اثاثیه در زندان دارم که ساعت دستم نیز جزو آنها است مقدار 

ام پرداخت شود بقیه آن تحویل خواهرم گردد برای  جو که قرض کردهتومان به خانم حق ۴۳مانده مبلغ  ۱۰بند شماره 

خواهد داشت هم چنین جسد مرا هم مثل شوهرم به بابا سلمان ببرند از همه متشکر هستم. از مخارج کفن و دفن الزم 

اند نیز تشکر دارم و امیدوارم که خداوند آنها  روز زحمت کشیده و لطف داشته  ۱۸۰پاسداران محترم که در این مدت 

 را عمر طوالنی بدهد.

 اشراقیه فروهر

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ایهاز اصل سند است. اگر به نکتویسی ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

