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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٣شهریور  ١۴] ٢٠١۴سپتامبر  ۵]تاریخ:[ 

 

 آیدا قجر 

 شده در همدان های بهاییان کشتهنامهمتن وصیت

همدان است که برای  عضو محفل محلی شهر  ،ی بهاییشدههای هفت کشتهنامهمتن وصیت ،خوانیدچه در ادامه می آن 

 شود.وایر منتشر مینخستین بار توسط ایران

اعضای   ،ناصر وفایی و فیروز نعیمی ،طرازهللا خزین ،حسین مطلق ،حسین خاندل ،سهیل حبیبی ،سهراب حبیبی

اعدام شدند. هر هفت نفر مورد  ١٣۶٠بازداشت و در خرداد ماه سال  ١٣۵٩محفل محلی همدان بودند که در سال 

 قرار گرفته و جان باختند. شکنجه

همسران آقایان   ،اختر نعیمی و بتول خزین  ،عضو دارد. دو تن دیگر از اعضای این محفل همدان ٩محفل محلی 

به دلیل کهولت  بتول خزین فیروز نعیمی و طرازهللا خزین بودند که بارها بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

 کند. اختر نعیمی همچنان در ایران زندگی می سن جان خود را از دست داد و

 وصیت نامه ناصر وفایی

همه را   ،اند از همه شماها خداحافظی کردهشب در دادگاه انقالب هستیم و برای اعدام ما را آورده  ١٠: ٣٠االن ساعت 

 امضا سپارم شاد و موفق باشید.                        خدا حافظ شما دکتر وفاییبه خداوند بزرگ می

چون اجازه ندادند نه آقای اعلمی و نه آقای مکرم را ببینیم و با ایشان صحبت کنیم. هیچکس غیر از آقایان پاسدار اینجا 

 نیستند .

 از همسرم کمال رضایت را دارم و از سایرین میخواهم باعث ناراحتی او نشوند.

 .    امضا زیبا را و او را از دور می بوسم

 مطلق وصیت نامه حسین 

 باهره جان، پیام جان پریسا جان و نازی خوشگلم

زندگی هر کسی را پایانی است و چه خوش است که این پایان همراه با افتخار و صداقت و ایمان باشد من در آخرین  

 . لحظات از درگاه جمال قِدم میخواهم که شما قلبی پر از ایمان و مهربانی با هم و دلسوز به همه مردم داشته باشید

خوشحالم که زندگی من سرانجام خوشی داشت. همه بستگان را تکبیر برسانید و پیام ارادت و عرض محویت و فنای 

 بزرگ تقدیم دارید.ما را حضور همه باالخص خاله و خانواده و پدر

. من در حق  بعد بار گران زندگی را به تنهایی بدوش خواهی کشیدکه تو ِمنفقط متاسفم از این  ،قربانت ،باهره جان

کنم و امیدوارم حقایق بر همه مردم روشن  کنند دعا میچنین قضاوت و عمل میهایی که نسبت به من نیز اینآن 

   امضا   فدایتان   شود.

 کنم. امشب بهترین دعای زندگیم را کردم. راستی پریسا جان برای تولدت دعا کردم و برای همه دعا می 
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 امضا        بوسم .کنم و همه را میطلبم و خداحافظی می مخصوص مادرم حاللیت میاز خواهران و برادرم و 

 وصیت نامه فیروز نعیمی 

 همسر عزیزم

وجه  نمایند و به هیچمان ، چون امشب ما را اعدام می پس عرض سالم و اظهار محبت و تشکر از زندگی مشترک

سپارم. اگر مایل داحافظی از تو و اقوام، مادرم را به تو میحاضر نشدند حکم مربوطه را به ما نشان بدهند لذا ضمن خ 

 .های خود برودبود به او کمک کن و اال نزد نوه

آمیز مرا به کلیه دوستان ابالغ نما. من خوشحالم که با اعتقاد به دیانت مقدس بهایی جام شهادت را سالم و تحیت محبت

 دوری من زیاد به خود ناراحتی راه ندهی.  شوم ازنوشم. بیش از این باعث دردسر تو نمیمی

 قربانت همسرت 

 دکتر فیروز نعیمی 

 وصیت نامه سهیل حبیبی 

 فانی محمدباقر حبیبی 

 هوهللا 

ای خدای من جانم فدای احبابت این خون افسرده را در سبیل دوستانت بر خاک ریز و این تن فرسوده را در راه  

 من  یارانت خاک راه و غبار اَقدام نما ای خدای 

الهی الهی اشهد بوحدانیتک و فردانیتک اسالک یا مالک االسماء و فاطر السماء بنفوذ کلمتک العلیا و اقتدار قلمک  

 االعلی اَن تنصرنی بِرایات قوتک و قدرتک و تحفظنی ِمن شّر اعدائک الذین نقضوا عهدک و میثاقک. 

حین بعجزی و قوتک و ضعفی و اقتدارک و فقری و  اشهد یا الهی بانّک خلقتنی لعرفانک و عبادتک اشهد فی هذا ال

 غنائک ال اله ااّل انت المهیمن القیوم.

 . . آخرین توصیه من به شما من به آرزویم رسیدمبازماندگانم بخدا توکل داشته باشید و همواره به الطاف او ناظر باشید

 قربان شما

 قبل از شهادت  ١٣۶٠. ٣  .٢٣شب یکشنبه  ١١ساعت 

 د )سهراب( حبیبینامه محموصیت

 یا بهی االبهی

از   ١٣۶٠. ٣ .٢٣دقیقه به یازده شب  ۵پروین عزیز و مهربانم و نورچشمان عزیز تصدق شما عزیزان اینک ساعت 

طرف دادگاه انقالب احضار و دعوت به میدان شهادت شدیم آرزو دارم همین طور که من در اطمینان قلب و آرامش 

عزیزان جان و دلم جدا می شوم شما هم همین آرامش و سکون را رعایت نمایید   خاطر و وجدان هستم و جسما از شما

چون بیان مبارک است که ما احبّا همیشه و در حال سکون و آرامش و اعتدال را رعایت نماییم و االن با اقرار و  

و حضرت ولی  اعتراف تمام به مقام جضرت رب اعلی و مظهریت جمال قدم و حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و میثاق

امرهللا مبین آیات الهی و بیت العدل الهی از شما خداحافظی می کنم امیدوارم که همیشه موفق باشید. الهام جان و رویا 

جان شما خیلی دختران سعادتمند و خوشوقت هستید چون مادری چون مامان دارید که همیشه ارتباط شما از مرز مادر 

یق هستید و من چیز دیگری با شما ندارم بگویم چون هر چه بخواهم با شما  و فرزندی گذشته و در حد دوست و رف

گفتگو کنم تمام در آثار و آیات الهی ثبت می باشد و می توانید با مراجعه به آن الواح و آثار مبارکه با من به گفتگو  

 بپردازید و سعی کنید همیشه در ظل تشکیالت باشید.

اب خانه نیمه تمام باقی مانده و مقداری هم بدهی و آن هم هر طور میل شماها می  و از مال دنیا هم میدانید که یک ب

 نور چشمان عزیزم جان شما و مامان فدای همه شما پدر    امضاء ،، جان تو و بچه ها. پروین جانباشد رفتار کنید
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لواح الهی نمایید چون همه عه به آیات و اجدر خاتمه می گویم هر وقت میل داشتید با من به گفتگو بپردازید مرا

 عرائض من در آنها ثبت می باشد.

 .     امضا دو عدد گردن بند توی جیب پیراهن آستین کوتاه موجود است در زندان

 یک انگشتری و مبلغی سیصد تومان جیب کت همراهم است.     امضا 

بگذرانی اگر چه تقدیر الهی چنین بود که ما  پروین همسر عزیزم امیدوارم که بقیه عمر را در نهایت خوشی و موفقیت 

دو نفر را جسما از هم جدا کند و مطمئنم که روحاً با هم هستیم و از این واقعه هیچ ناراحتی و نگرانی بخود راه ندهید 

  استوار و مستقیم بچه ها الهام و رویای عزیزم را سرپرستی میکنی از طرف از کلیه دوستان و رفقا و و مانند یک کوه

 فامیل حاللی بخواه قربان و تصدق تو همسرت سهراب     امضاء

 وضیت نامه حسین خاندل

ساکن همدان بهایی و بهایی زاده وصیت مینمایم  ١٣٢٢همدان متولد  ١١٣ اینجانب حسین خاندل فرزند یدهللا شناسنامه

( میباشد که برای خاندلپوران حبیبی )چنانچه پس از اداء قروض اینجانب سرمایه ای باقی بماند اختیار آن با همسرم 

بزرگ کردن بچه هایمان مینا و مهدی و مینو و نوزادی که در ماههای آینده بدنیا میآید خرج نماید خداوند به او و  

خانواده هایمان صبر جمیل عنایت فرماید که تحمل این ظلم و بی عدالتی را داشته باشند که ما جمع بی گناه را بدون 

تی در امور سیاسیه به جرم رابطه با صهیونیسم اعدام مینمایند .    با توکل و تسلیم به رضای حق  هیچ دخال

 حسین خاندل امضا     تعالی

 وصیت نامه آقای طرازهللا خزین

 بدیع      بتی خانم عزیز و خانم جان مهربانم و فردوس خانم عزیزتر از جان  ١٣۸شهرالنور  ٩

١٣. ٣  .٢٣۶٠ 

. شب است ما را از ندامتگاه آورده اند دادگاه و از قرار معلوم میخواهند هر هفت نفرمان را اعدام کنند ١١االن ساعت 

بدین وسیله از شما عزیزان و تمام   .واهیم شدهمه الحمدهللا در نهایت تسلیم و رضا، انشاءهللا به حسن خاتمه موفق خ

 فامیل خداحافظی میکنم.

. ُخرد اثاثیه است در  بدیع را روی آنها نوشته ام ١٣۸دو تا کوبلن ها را تمام کردم اسم خودم و زندان همدان در تاریخ 

شلوار و کیفر خواست و  . اینجا هم با خودم مبلغ چهارصدو سی تومان پول نقد و ساعت و کت زندان تحویل بگیرید

، پتوها جلو رختخواب ، ریش تراش پهلوی ساک استالیحه و تقویم که در جیب دارم بقیه لوازم ساک من بسته است

، وصیت نامه هم قبال نوشته ام طبق آن عمل نموده امیدوارم زحمات این مدت را که همه تحمل  همه را جمع کنید است

بخشش دارم از طرف من از همه   ی عزیز سپاسگزارم از همه طلب عفو وبّاکردند مخصوصا از زحمات کلیه اح

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

ود و آیندگان در نهایت درخت امرهللا را آبیاری کند و بزودی موجبات آزادی و استقالل امرهللا در ایران عزیز فراهم ش 

 فدای همه طرازهللا خزین امضاء   – آزادی به خدمت امر پردازند 

را نیز بیرون آورده ام روی کارگاه    F.M ؟ کلمه ؟ مقدمه است گردن بند فریبا جان را امروز عصری شروع کرده

عزیز دختر ؟ جان هر کدام یک  است همانطور گذاشته ما را آوردند دادگاه قسمت نشد که برای فریبای عزیز و انیسای 

 گردنبند ببافم قربان همگی امضاء

 به توران خانم بگویید اخوی قدرت هللا را از طرف من ببوسد. 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[
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