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 :اعالم کرده تیجامعه بهائ

 شد ختهیدر مشهد به دار آو یبهائ کی 

 .زن مسلمان عنوان شد کیکردن  ئیدربها کوشش «یروحان الهروح »جرم  

اعدام و به  «یروحان»کرد اما برادر  بیتکذ ی ]را[چهار روز بعد خبر اعدام و یدادگاه انقالب اسالم سیرئ 

 .قرار داد دییافرانسه مورد ت یدر تماس با خبرگزار ی ]ناخوانا[و یخاکسپار

را  رانیا انیاز بهائ یکی یاسالم یاعالم کرد که دولت جمهور تیجامعه بهائ :مزیتا رانیا یخبر سیسرو -واشنگتن 

که  یدر حال. کرد فیتوص «کذب محض»را  یخبر اعدام و یاسالم یمقام جمهور کی یول ختیدر مشهد به دار آو

 شد.داده  لیتحو او به خانواده ویجسد 

 کی ی،روح هللا روحان ]کرد[ اعالم ی()جوال ۲۲ ریت ۱۳چهارشنبه  ی ]ناخوانا[شمال یکایدر آمر تیجامعه بهائ 

قبل  [ناخوانا]ی و .شد ختهیدر مشهد به دار آوی[ جوال] ۲۳ ریت ۱۳روز سه شنبه  یلوازم پزشک]ساله[  ۲۲فروشنده 

 .شده بود ریزن مسلمان دستگ کیکردن  جرم بهائیبه  خیتار نای از

 یروحان الهروح  :نوشت ،مناسبت منتشر ساخت نیکه به ا یا هیانیدر ب یشمال یکایآمر «انیبهائ یروحان یمجمع مل»

 .به سر برد یماه در زندان انفراد ۳۳وجود به مدت  نیبا ا ،کرد بیاتهام را تکذ نیا

کردند که  دیکرده باشد و تأک دایمدافع را پ لیامکان استفاده از وک ویوجود ندارد که  یگفتند که شواهد انیمنابع بهائ 

سال  ۶است که در  ئیبها نینخست یروحان الهروح  .صادر شده بود انهیمخف زیاعالم نشده بود و حکم اعدام ن ویاتهام 

 .اعدام شده است رانیا در ریاخ

حکم را  نیا یاجرا یهنگام ینگرفته بودند ول یرا جد یدر مشهد گفتند که حکم اعدام و یروحان الهخانواده روح 

 آنها گفتند .گرفتن جسد به آنجا مراجعه کنند لیتحو یبرا کهزندان مشهد با آنها تماس گرفته شد  یباور کردند که از سو

 می شد.گردن جسد آثار طناب دار به وضوح مشاهده  روی

 بیمورد را تکذ نیدر ا یخبر منابع خارج یدادگاه انقالب اسالم ی(،جوال ۲۲)مرداد  ۲حال روز دوشنبه  نیبا ا 

 .کرد

در  ئیبها نیپس از گذشت چهار روز از انتشار خبر اعدام ا ی،انقالب اسالم یدادگاهها سیرئ «رهبرپور نیغالمحس»

روح »به نام  یشخص هیدادگاه حکم اعدام عل نیا باز شع هیچ یک»: گفت یو .برآمد تکذیبدر مقام  ،سراسر جهان

 .«کذب محض است یرا صادر نکرده و خبر اعدام و «یفرقه بهائ»وابسته به  «یروحان اله

درباره چهار  یخبرگزار نیاما ا .خبر را داده بودند نیا «گانهیب یوهایراد» :نوشت یاسالم یجمهور یخبرگزار

 لیتحو یکه به خانواده روحان یمنشأ جسد نیهمچن .نداد یحیخبر توض نیا بیدر تکذ یاسالم یجمهور ریروز تاخ

 .مشخص نشد زیداده شده بود ن
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را  یو یخبر اعدام و به خاکسپار یروحان اله ضیف وی،برادر  ی،روحان الهروح  اعدام بیپس از انتشار خبر تکذ 

 .قرار داد دییفرانسه مورد تا یدر تماس با خبرگزار

 بیرغم انکار و تکذ یکردند که عل دیتأک تیجامعه بهائ یاز ژنو گزارش داد که اعضا تریرو یخبرگزار نیهمچن 

 .سه شنبه گذشته در زندان مشهد اعدام شده است یروحان الهروح  ی،اسالم یجمهور یرسم

 .کشته شد یجوال ۲۳روز  یو» :در سازمان ملل متحد در ژنو گفت تیبهائ یجامعه جهان ندهینما «ئیعال انیدا»

 نیا .«را به خاک بسپارند یرصت داشتند که وساعت ف کیو آنها فقط  شدداده  لیجسد همان روز به خانواده او تحو

نسبت به  تیجامعه بهائ :گفت عالئی .«صبح در مشهد به خاک سپرده شد ۳۳در ساعت  یو» :مقام اظهار داشت

تن  سه نیا یبنا به اظهارات و .نگران است ،برند یدر زندان به سر م رانیکه در ا گرید ئیهاب سهالوقوع  بیاعدام قر

 یرینص دیعطاءهللا حم»سه تن را  نیا یاسام .به اعدام محکوم شده اند یدر دادگاه محرمانه ا یهمزمان با روحان زین

 .اعالم داشت «یکاشف تیهدا»و  «مقدم ذبیح روسیس»، «زاده

بنا به  شده اند.اعدام  یاسالم یتوسط جمهور ی آنرانیا یتن از اعضا ۲۳۳اعالم کرد که تاکنون  تیجامعه بهائ

 یمذهب تیاقل نینفر بزرگتر ۱۲۳،۳۳۳از  شیب یتیبا داشتن جمع رانیدر ا تیجامعه بهائ یاعضا ی،قبل یگزارشها

 تیجامعه بهائ یاعضا .شناخته نشده اند تیبه رسم یاسالم یجمهور یدهند اما در قانون اساس یم لیکشور را تشک

 .محروم هستند یحقوق انسان ریو سا یمشاغل دولت ،هیعال التیتحص ،از حق ارث رانیدر ا

ما آرزو » :گفت ،نفر اعالم شده است ۳۱۳،۳۳۳آن  یکه اعضا کایآمر انیجامعه بهائ یسخنگو ،کاظم زاده روزهیف 

 دایهم مصداق پ رانیا یها یو حکومت قانون در مورد بهائ لتعدا ی،آزاد بر یخاتم دنتیپرز یها دیکه تأک میکردیم

 «د.کن

کاخ  یسخنگو .محکوم کردند رسما   یبهائ نیرا در مورد اعدام ا یاسالم یمختلف جمهور یدولتها ،در سراسر جهان

 ،بود دتریشد ریسال اخ طی یاسالم یجمهور یدرباره  دیکاخ سف یها هیانیآن از تمام ب لحنکه  یا هیانیب طی ،دیسف

 ی،از جمله محمد خاتم ی،اسالم یجمهور ترا محکوم کرد و ضمن اشاره به سخنان مکرر مقاما «یروحان»اعدام 

که حقوق  یدرباره حکومت قانون تا هنگام یسخنران»کرد که  دیتاک ،درباره حکومت قانون ی،اسالم یجمهور سیرئ

 .«تواند داشته باشد یمعنا نم ،نشودرعایت  انیاد یاز جمله آزاد رانیمردم ا یانسان

اقدام  هیعل یا هیانیبا خبرنگاران را به خواندن متن ب تگواز جلسه گف یبخش کایوزارت امور خارجه آمر یسخنگو 

 یرم» نیو کانادا و همچن ایامور خارجه استرال یاختصاص داد و وزرا یبهائ نیا اعدامدر  یاسالم یجمهور

 .اعتراض کردند یحقوق بشر نسبت به اعدام روحان یعال ونیسیکم ریدب «نسونیراب

درباره  یاسالم یرا با اظهارات مقامات جمهور یبهائ نیاعدام ا ایامور خارجه استرال ریوز «داونرالکساندر »

حکم  ،امور خارجه کانادا ریوز «یاکسوورد دیلو»دانست و  ریمغا یشخص یهایو آزاد یاجتماع استیاصالحات س

اقدام  نیخواست به صراحت اعالم کنند که ا یو محمد خاتم یخامنه ا یو از عل دینام «انهیوحش»را  یاعدام روحان

 .شده است جامبدون اطالع آنان ان

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


