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 قربان پور اهلل ینام

 ، آذربایجانیبابا کند در ۴۰۳۱متولد سال 

 در تهران اعدام شد۴۰۳۰شهریور  ٢ در تاریخ

 

گذراند. چهار  یخود را بابا کند یفۀوظ قربان پور در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. دورۀ دبستان و دبیرستان و نظام اهلل ینام

سال در محفل روحانی محلی
1
اش به مجیدیه در اطراف تهران رفت و  با خانواده ۴۰۰۱عضو بود. در سال  یبابا کند 

برای ترویج آئین بهائی در  ۴۰۱۳مجیدیه بود. در سال  محلی کرد. هفت سال عضو محفل روحانی یرمزرعۀ دامپروری دا

 حومۀ شهر تهران ساکن شد.محلۀ خاک سفید در 

اش ریختند و او را بازداشت کردند. چند روز در بازداشتگاه  پاسداران به خانه ۴۰۳۰اردیبهشت  ٠٣روز  شب یمهدر ن

به  ۴۰۳۰شهریور  ٢کمیتۀ انقالب محل بود، و بعد به زندان گوهردشت منتقل شد. پس از سه ماه حبس انفرادی در روز 

خانواده برای مالقات به گوهردشت رفتند مقامات زندان گفتند که به  که یشهریور وقت ۰۳روز زندان اوین منتقل شد. در 

ها، باالخره به  وجو و چندین بار رفت و برگشت بین زندان زندان اوین منتقل شده است. در مراجعه به اوین و پس از پرس

زهرا رفتند نام او را در فهرست  گورستان بهشت آنان اطالع دادند که به خاطر بیماری درگذشته است. وقتی خانواده به

مخفیانه  ۴۰۳۰شهریور  ٢اش گفته بود که در همان روز  اسامی اعدام شدگان پیدا کردند. مأمور دفن اجساد به خانواده

 دولتی او را به خاک سپردند. یناش تحویل داده نشد و احتمااًل مأمور جسد وی به خانواده اعدام شده است.

 

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

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

 


