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 اهلل قدمی روح

 ٣١٣١متولد 

 ربوده شد و به قتل رسید در مظفریه، خوزستان ٣١٣٣خرداد  ۵۲در تاریخ 

 

شهر  آهن ایران بود و اوقات خود را به کشاورزی در دهکدۀ مظفریه، در نزدیکی اسالم اهلل قدمی بازنشستۀ راه روح

 اش به خاطر ایمانش به آئین بهائی قطع شد. گذراند. در اوایل انقالب اسالمی، حقوق بازنشستگی می

خود بردند.  چند روز هیچ اطالعی از او نبود.  در دو مرد به منزلش آمدند و او را با  ٣١٣٣خرداد  ۵۲شب  ٣٣در ساعت 

الهی به خانه او آمد و ادعا کرد که خانه را از او خریده است. کلیدی هم  ، مردی به نام سلیمان عین٣١٣٣خرداد ٧٣روز 

ن الهی و با خود آورده بود، و به مستأجران دستور داد خانه را تخلیه کنند. مستأجران به پلیس خبر دادند و سلیمان عی

الهی دستگیر شدند. پس از تحقیقات مفصل، دفتر تحقیقات جنائی به این نتیجه رسید که این دو  برادرش رحمان عین

اند سندی امضا کند که خانه را به آنان فروخته است. بعد او را چاقو  اهلل قدمی را ربوده و با زور او را مجبور کرده برادر روح

اند. جسد سوخته او را چند روز بعد پلیس کشف  بعد جسدش را به جاده قم برده و آتش زده  اند. زده و خفه کرده و کشته

دو برادر به  ٣١٣٧شهریور  ٣١بیش از یک سال بعد، در  .کرده است. این ماجرا به دادگاه قضائی اسالمی مراجعه شد

اهلل قدمی بهائی بوده،  چون روح ربائی و قتل محکوم شدند، اما دادگاه تصریح کرد که طبق قانون قصاص، جرم آدم

 ٣١مجازات قتل عمد درباره قاتالن او قابل اجرا نیست. عالوه براین، به پرداخت دیه هم التزامی ندارند. دادگاه فقط 

حبس تأدیبی برای هر یک از دو برادر مجازات تعیین کرد که دوران بازداشت آنان پیش از محاکمه هم بخشی از این 

 .ماه بود ۸۱

 

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

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

 

 

 


