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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ نیمروز

 خبرهای ایران

 ۰۱صفحه 

 ۰۷۱۱مردادماه  ۹)سال دهم( جمعه  ۸۴۴شماره 

 

 روحانیجمشید  - از آغاز جمهوری اسالمی تبلیغ بهائیت در ایران نهی شده است

 جمهوری اسالمی -هللا روحانی به دلیل تبلیغ بهائیت اعدام شد روح 

 

کیش خود که بدار آویخته شده  های تهران مراسم یادبودی برای هم به گزارش خبرگزاری فرانسه صدها تن از بهائی

 بود برپا کردند.

واقع در شمال شرقی ایران بدار  هللا روحانی بهائی مذکور در شهر مشهد خبرگزاری فرانسه خاطرنشان ساخت روح

 آویخته شد.

ها شرکت داشتند که برای  تن از بهائی ۰۱۱هللا روحانی بیش از  سازد در مراسم یادبود روح خبرگزاری خاطرنشان می

 تسلی خاطر خانواده روحانی در یکی از محالت شمالی تهران گرد آمده بودند.

نس پرس گفت جنازه برادرش را به خانواده وی بازگرداندند طی هللا روحانی برادر متوفی به خبرنگار فرا فیض

 مراسمی در تهران به خاک سپرده شد.

هللا روحانی به خبرگزاری فرانسه گفت، این جمعیت عظیم تنها برای تسلیت همگی به من در این مراسم شرکت  فیض 

 های ایران تسلیت بگویند. اند که اعدام برادرم را به جامعه بهائی اند برای این شرکت کرده نکرده

 ۰۱سی گفت که برادرش پس از آنکه  بی هللا روحانی در گفتگوئی با بی جمشید روحانی یکی دیگر از برادران فیض 

 عنوان مالقات با همسر و چهار فرزندش دیدار داشت. به« شهادت»ماه در زندان محبوس بود، یک روز قبل از 

برادرم خواستند که با برادرم در زندان دیدار کند و یک روز بعد از این دیدار  ها از همسر گوید آن جمشید روحانی می

به او خبر دادند که بیاید و جنازه شوهرش را تحویل بگیرد و برای این کار هم یک ساعت مهلت دادند و گفتند در 

 صورت تأخیر، خودشان او را دفن خواهند کرد.

دار  به پزشک قانونی مراجعه کردیم، پاسدارها هم آنجا بودند، نشانه حلقهگوید وقتی برای تحویل گرفتن جنازه  وی می

به گردن برادرم جا انداخته بود حتی پزشک قانونی علت مرگ را اعدام و ناشی از خفگی نوشت، اما پاسداران 

ونی نیز عصبانی شده و ورقه اجازه دفن را پاره کردند و گفتند علت مرگ را خونریزی داخلی بنویس و پزشک قان

 بدنبال تهدید آنان، علت مرگ را به دلیل خونریزی داخلی نوشت.

شود، حبس او به دلیل  ماه می ۰۱تیر که بطور دقیق  ۹۹شهریور زندانی شد تا  ۹۹جمشید روحانی گفت برادرم از 

از زمان  کرد صورت گرفت، او هرگز تبلیغ نکرد و اصولا  عقاید مذهبی وی و کارهائی که برای دیانت بهائی می

 جمهوری اسالمی، تبلیغ در طریقت ما نهی شده است.

 دانست و گفت آنچه او انجام میداد، امور امری بود. وی کارهای مذهبی برادرش را امری می



 

2 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

وی گفت روز دوم جلسه تذکراو، سه تن دیگر از احبای مشهد را با همان لباس زندان و دم پائی به جلسه تذکر آوردند 

 ها به ما گفتند آماده باشید که شما را به جلسه تذکر دوستتان میبریم. و گفتند که آن

 خواهد بهائیان را وادار کند که از دین خود دست بکشند. به گزارش رسیده ظاهراا جمهوری اسالمی با این اقدام می

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاا به نشانی  دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


