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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ نیمروز

 خبرهای ایران

 ۰۱صفحه 

 ۰۷۱۱مردادماه  ۹)سال دهم( جمعه  ۸۴۴شماره 

 

 پرزیدنت کلینتون به خانواده بهایی اعدام شده تسلیت گفت

 در انتظار حکم اعدام هستندبهائی دیگر  ۰۱

 

اعدام یک ایرانی بهائی را توسط جمهوری اسالمی محکوم کرده و اعالم  متحده یاالتمنابع خبری گزارش دادند، ا

 تواند افق گفت و شنود میان دو ملت را تیره و تار سازد. داشت، چنین مواردی از نقض حقوق انسانی می

روبین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد، مسئوالن حکومت ایران، بنا به گزارش خبرگزاری رویتر جیمز 

هللا روحانی یک ایرانی بهایی را چند روز پیش بجرم بهایی کردن یک مسلمان به دار آویختند. به گفته سخنگوی  روح

محکوم میکند و  را به خاطر استفاده از حق آزادی بیان« روحانی»بشدت اعدام  متحده یاالتوزارت خارجه آمریکا، ا

ها بجرم فعالیتهای مذهبی خود به  تن از آن ۱بهائی دیگری است که در زندان بسر میبرند و  ۰۱خواستار حفظ جان 

 زندانی بهائی باشد. ۰۱اعدام محکوم شده اند آمریکا بدین وسیله از جمهوری اسالمی درخواست کرد، مراقب جان 

متهم کرده « صهیونیستی و بهائی»زندانی را به دست زدن به فعالیتهای بهائی  ۱بگفته جیمز روبین جمهوری اسالمی 

 است.

ایران  های یتسخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره افزود، نگرانی ما پیرامون محدودیت فعالیتهای مذهبی اقل

 در هرگونه مذاکراتی با جمهوری اسالمی منعکس خواهد شد.

اعالم کرد، کلینتون مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده  ای یانیهب سخنگوی کاخ سفید مایک مک کوری در

دارد، و بدین وسیله تأثر عمیق و خشم دولت آمریکا را نسبت به نحوه محکومیت و اجرای حکم  روحانی، ابراز می

 .رساند یم نشده بود، به آگاهی اعدام، در حق آقای روحانی، را که تا زمان اجرای حکم اعدام، قبالً اعالم

اند که مسئله آزادی  و وزیر خارجه آمریکا قبالً این نکته را صریحاً مطرح کرده جمهور یسگفت، رئ ینجیمز رو ب

 مذهب و اعتقادات محور اصلی سیاست حقوق انسانی ما را در ایران و در اقصی نقاط گیتی تشکیل میدهد.

ها روحانی نخستین  فرزند بوده. به گفته آن ۸ساله و پدر  ۱۰انی هللا روح بهائیان فرانسه هفته گذشته اعالم کردند روح 

در ایران اعدام شده ولی گفته می شود که  اش یبه خاطر اعتقادات مذهب سو ینبه ا ۰۹۹۱بهائی ایرانی است که از سال 

 احکام سه اعدام دیگر نیز قرار است بزودی علیه بهائیان به اجرا درآید.

بیش  ۰۹۱۹ت خارجه آمریکا گفت، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی در سال جیمز روبین سخنگوی وزار 

 ۰۱۱اند. دیانت بهائی که  شده بهائی به خاطر اعتقادات مذهبی خود توسط جمهوری اسالمی در ایران اعدام ۱۱۱از 

شماره پیروان آن در نفر پیرو دارد که  یلیونها در جهان شش م سال بیش در ایران نشأت گرفت بنا به برخی گزارش

 نفر میرسد. ۷۱۱۱ایران به 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


