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 فیروز اطهری

 در میاندوآب، آذربایجان ٩١٩٩آذر  ٩١متولد 

 در تهران بدار آویخته شد ۳۱۳۱آذر  ٩١در تاریخ 

 

ازدواج کرد و پس از چند سال در کرج مستقر شد. در  ۳۱۳۱بهائی متولد شد و در سال  در یک خانوادۀ فیروز اطهری

عضو محفل روحانی محلی ۳۱۳۱سال 
٩
 شد. 

هجوم بردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار  اش ، پاسداران مسلح به خانه۳۱۳۱مرداد  ۳در ساعت سه بامداد روز 

گرفت. چون صندوقدار محفل بود، تمامی مبلغ موجودی محفل روحانی را خواستار شدند. متعاقبًا بازداشت شد و برای 

. رفتند  اطالع بودند. به امید یافتن خبری از او هر روز به زندان گوهردشت می اش از محل بازداشت او بی ها، خانواده هفته

باالخره، پس از دو ماه، پول و لباسی را که برایش برده بودند، پاسدارها قبول کردند. سپس به زندان اوین منتقل شد و در 

اش اجازۀ مالقات دادند. ظاهرش به طرز چشمگیری تغییر  برای نخستین بار، به خانواده ۳۱۳۱اردیبهشت  ٩١تاریخ 

ای جلوی او همه افتاده  رسید بسیار پیر و فرسوده شده است، و دندانه می کرده بود و به سختی قابل تشخیص بود. به نظر

 بود.

اهلل تعلیم، جمشید پور استادکار، جمال  اهلل حقیقی، روح به همراه عنایت ۳۱۳۱آذر  ٩١حدود هفت ماه بعد، در روز 

اش  دفن کردند. به خانوادهکاشانی و غالمحسین فرهاد به دار آویخته شدند. جسدش را مأمورین در گورستان اسالمی 

 .روز بعد، که برای مالقات به زندان رفته بودند از این واقعه باخبر شدند ٩١اطالعی ندادند که اعدام شده است، تا 

 

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

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

 


