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 اهلل عاطفیعزت

 در افوس، اصفهان ۱۳۰۶متولد سال 

 شد یرباراندر داران، اصفهان ت   ۱۳۶۰شهریور  ٢٠در تاریخ 

 

آمد. عضو محفل روحانی محلی  یا اهلل عاطفی در یک خانوادۀ بهائی به دن عزت
1
در زمان  ۱۳۳۴بود و در سال  افوس 

ها با پرتاب سنگ مورد حملۀ جمعیتی از مردم قرار گرفت. این حمالت به قدری شدید بود که  مراسم ازدواجش، منزل آن 

 تا اتمام مراسم ازدواج، پلیس مجبور به نگهبانی منزل شد.

اضی شرع فریدن، پاسداران بهائیان را از بلندگوهای مسجد افوس اعالم شد که به دستور ق ۱۳۶۰تیرماه  ۵در شبانگاه 

همان شب به  ٩عاطفی و برادرش، بهمن عاطفی را در ساعت اهلل جمع خواهند کرد و به مسجد خواهند برد. عزت

جا است و به  براهلل عاطفی از ورود به مسجد برای تبری سر باز زد و اعالم کرد که بر اعتقاد خود پا عزت مسجد بردند. 

کرد و او هم بازداشت شد و هر دو را به    یبازداشت شد. سپس بهمن عاطفی نیز به برادرش تأسجا همین دلیل همان

 زندان داران اصفهان بردند.

بعد از حدود دو ماه حبس همراه سه بهائی دیگر، عطااهلل روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب   ۱۳۶۰شهریور  ٢٠در روز 

ای ی و برادرش بهمن عاطفی را به افوس بازگرداندند و در حضور عده اهلل عاطف شدند. اجساد عزت  یربارانثابت راسخ ت 

شان اجازه ندادند که اجساد را در تابوت از اعضای خانواده و نگهبانان در گورستان بهائی دفن شدند. به خانواده

سخ را مأموران  بگذارند و با آداب بهائی به خاک بسپارند. اجساد عطااهلل روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب ثابت را

ها خبر نداد که تیرباران و دفن  به خانواده و اقوام آن  کسیچاحتماًال در گورستان اسالمی در چیکان دفن کردند. ه  دولتی

 اند.شده

 

ای برخوردید که دقیق نیست و یا اگر به نکته  )این معرفی کوتاه بر مبنای اطالعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است.

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

 
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 1

 جاری جامعه بهائی در آن محل است.
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