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 بسمه تعالی 

 جمهوری اسالمی ایران

 -----صفحه: 

 

 دادسرای انقالب اسالمی کرج 

 برگ بازجوئی و صورتمجلس  

 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 -----تاریخ: 

 

 هللا حق پیکر وصیت نامه بدیع

بنام خداوند قادر متعال همسر بسیار مهربانم فروغ حق پیکر، فرزندان عزیزم کامران، کیوان و شهال و مهناز و 

های عزیزم شکر و سپاس خداوندی را  دامادهای عزیزم آقای فرهنگ راستان و آقای احسان اله وحیدی مهربانم و نوه

آخرین نفس بیاد خدا و همۀ شماها بودم و هیچگونه ناراحتی  که مرا قدرت داد تا در همه بالیا ثابت و راسخ بوده و تا

نداشتم چون در راه حق و حقیقت قدم برداشتم با دلی شاد از این جهان فانی بجهان باقی شتافتم شماها هم از مرگ من  

مهربان  سرور و مشعوف باشید من هم خوشحالم که فرزندانیممحزون نباشید توکل بخدا نمائید گریه و زاری ننمائید 

دارم که نخواهند گذاشت مادرشان ناراحت باشد من هم از شما راضی و خوشنودم همسر مهربانم آقای احسان وحیدی  

باشد خواهشمندم که هر طوریکه صالح میداند عمل نماید اوالً ششدانگ منزل باقیمانده لوازم وکیل اینجانب و شماها می

ازه را دادند ماهیانه دو هزار و پانصد تومان دریافت نماید آقای وحیدی متعلق به همسر عزیزم میباشد در صورتیکه مغ

بیست   مبلغ اختالفی حاصل نشودکوچکترین که محبت فرموده مغازه را اداره نماید من با خودم هیچ نبردم امید است 

طلب کارم دریافت و سند بنام ایشان نمائید در خاتمه بقیه مطالب را در نامه جداگانه نوشتم  [حذف شده]هزار تومان از 

دریافت نمائید و مبلغ ده هزار لایر مژدگانی بپاسداری که مرا گلوله باران میکند بدهید و سه دسته گل جهت جناب آقای 

قای حاج سلطانی حاکم شرع دادگاه اسالمی شیخ رهنما و جناب آقای رئیسی دادستانی و جناب آقای حجت االسالم آ

اند بدهید و در باره آنها دعا نمائید و فرزندانم کامران و کیوان هم  شهرستان کرج که در این مدت بمن محبت فرموده

نامه تشکر آمیز از آمریکا بفرستند جهت دادگاه انقالب کرج در خاتمه آنچه باقیمانده از ماشین مغازه و غیره هرچه  

طریق مساوی با هم قسمت نمائید جنازه مرا ببرند باباسلمان دفن کنند از تمامی اقوام و دوستان و خانواده عزیزم  هست ب

 فرداً فرد خداحافظی مینمایم. 

 ١٣۶٠اردیبهشت  ١۶]امضا[ 

 

انی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نش  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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