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 علی مطهری 

 در کرمان  ۳۱۳۱متولد 

 در یزد تیرباران شد ۳۱۱۱شهریور٧١در تاریخ 

 

علی مطهری در یک خانوادۀ مسلمان متولد شد. والدینش در زمان طفولیت او به آئین بهایی گرویدند و به نیت ترویج آن 

مشغول به  یسالگ اش امکان نداشتند او را به مدرسه بفرستند و از پنج دهکدۀ انار در نزدیکی یزد ساکن شدند. خانوادهدر 

اش به خاطر بهایی بودن، همیشه مورد آزار و اذیت بودند. بر اثر  . او و خانوادهآموخت یکار شد و نزد دوستانش درس م

و او در یک مغازۀ تعمیرات فرش شروع به کار کرد. چند ماه قبل از انقالب همین آزارها مجبور شدند به یزد باز گردند 

محلی اسالمی به عضویت محفل روحانی
٧
 یزد انتخاب شد. 

،به همراه دیگر اعضای محفل روحانی یزد، در منزل خود بازداشت شد و تو را به یک زندان ۳۱۱۱خرداد ٨٢در روز 

مراه شش بهائی دیگر، نوراهلل اختر خاوری، فریدون فریدانی، محمود به ه ۳۱۱۱شهریور  ٧١نظامی بردند. در روز 

ها معلوم  تیرباران آن یاتزاده، عبدالوهاب کاظم منشادی، جالل مستقیم و عزیزاهلل ذبیحیان تیرباران شدند. جزئ حسن

م اصرار داشته اند و هر کدا ، یک به یک کشته شدهیشود در باغی خارج از شهر، به دست مأمور نیست ولی گفته می

ها خارج از شهر، در زمینی خالی و  بود. اجساد آن ینتر بین هفت محکوم جوان است که قبل از بقیه تیرباران شود. او در

 بهائی به خاک سپرده شد. ٨٢٢دورافتاده با حضور اقوام و 

 

ای برخوردید که دقیق نیست و یا  نکتهکه در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به  یاین معرفی کوتاه بر مبنای اطالعات)

 .(اطالع مهمی ناگفته مانده است، لطفًا به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید

 

 

 

 

                                                 
1
شود و مسئول رسیدگی به امور  : هیئتی متشکل از نه نفر که ساالنه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب میمحفل روحانی محلی 

 جاری جامعه بهائی در آن محل است.
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