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 ۱۶۳۱اسفند  ۷مورخه:

 بسمه تعالی

 ریاست محترم بازرسی کل کشور

میرساند اینجانب کیهان عاطفی فرزند عزت هللا عاطفی تا کنون چندین مرتبه طی عرایض متعدد تظلم  توقیراً بعرض

نموده از جورو ستمی که نسبت به خانواده اینجانب و عمویم بهمن عاطفی روا داشته بعرض اولیای محترم جمهوری 

ای ناآگاه و  این مظلومان که هدف تیر بالی عدهام ولی متأسفانه تا کنون از هیچ مرجعی به ندای  اسالمی ایران رسانیده

 ۱۱ای از آنچه تا کنون بر ما گذشته اشعار میدارم در تاریخ  ایم پاسخی ندادند لذا بار دیگر خالصه فریب خورده شده

ای بمنزل پدر و عمویم هجوم نموده پس از حرکات رذیالنه که باعث وحشت خانواده گردید پدر و  عده ۱۶۳۱تیر 

ا تحت مراقبت شدید بقصد بردن بمسجد از خانه خارج نمودند اما چون متوجه شدند که آنان حاضر نیستند از عمویم ر

عقیده بهائی خود بر گردند شبانه آنان را به داران مرکز فریدن بردند تا تحت شرایط مشکلی قرار داده تا از عقیده 

شهریور  ۲هفت روز زندانی در تاریخ  و  پس از پنجاهخویش باز گردند و چون از عقیده خود تبری نکردند آنان را 

ترین نوع اعدام نمودند بطوریکه جسد پاره پاره آنان که در درون  آنها به بدترین نوع شکنجه و دلخراش ۳۱ماه 

پالستیک پیچیده شده بود در انظار تماشاچیان گواهی دادند که این حرکات منافی اخالق انسانی و روش اسالمی بوده 

 .است

حاملین اجساد مانع شدند که حتی مراسم مذهبی برای آنان انجام دهیم و سعی میکردند طوری با اجساد رفتار کنند تا  

با مشاهده این وضع خشونت آمیز   بستگان را بیش از پیش شکنجه روحی کنند اینجانب و خانواده خود و عمویم

خود نموده و آواره شهر و دیار غربت شدیم و هم اکنون  مأمورین احساس خطر نموده ناگزیر به ترک خانه و کاشانه

اند تا بعداً طریقه مصرف بقیه  بطوریکه خبر رسیده است قسمتی از مایملک ما را به تاراج برده و بقیه را توقیف نموده

به خانه اندوخته پدر و عمویم را که ثمره یک عمر زحمت و رنج و کار کشاورزی بوده پیدا کنند و هم اکنون اگر ما 

ای از دوستان ما که شرایطی همچون ما داشتند چون به خانه خود رفتند آنان را  خود بر گردیم امنیت نداریم چون عده

با ایضا و اذیت بسیار از خانه و کاشانه خود بیرون کردند. و اینک که فرمان تاریخی و سر نوشت ساز امام بزگوار 

راتب را به آن مقام محترم معروض دارم که بعنوان حامی حق و عدالت نور امید در قلبها تابیده الزم دانستم م

چگونگی وضع ما را بررسی نموده دستور فرمایند عاملین اعدام پدر و عمویم تحت پیگرد قانون قرار گیرند و خانه و 

 مایملک ما در افوس آزاد گردد.

 با نهایت احترام

 کیهان عاطفی 

 ]امضا روی اسم[

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


