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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 بامداد :[]روزنامه

 [۵۹۹۱آگوست  ۵۱]

 

 یک بهائی در مشهد به دار آویخته شد

 کوشش در بهائی کردن یک زن مسلمان عنوان شد.« روحانی هللا روح»جرم 

اعدام و به خاکسپاری « روحانی»رئیس دادگاه انقالب اسالمی چهار روز بعد خبر اعدام وی را تکذیب کرد اما برادر 

 قرار داد. دییتأوی را در تماس با خبرگزاری فرانسه مورد 

اعالم کرد که دولت جمهوری اسالمی یکی از بهائیان ایران را در مشهد به دار آویخت ولی یک مقام  جامعه بهائیت

 توصیف کرد، در حالی که جسد وی به خانواده او تحویل داده شد.« کذب محض»جمهوری اسالمی خبر اعدام وی را 

روحانی، یک فروشنده  هللا روحرد: جوالی( اعالم ک ۲۲تیر ) ۱۵جامعه بهائیت در آمریکای شمالی روز چهارشنبه 

ماه قبل از این تاریخ  ۵۳جوالی( در مشهد به دار آویخته شد. وی  ۲۵تیر ) ۱۳شنبه ساله لوازم پزشکی روز سه ۱۲

 به جرم بهائی کردن یک زن مسلمان دستگیر شده بود.

روحانی  هللا روحر ساخت، نوشت: ای که به این مناسبت منتشآمریکای شمالی در بیانیه« مجمع ملی روحانی بهائیان»

 ماه در زندان انفرادی به سر برد.۵۳این اتهام را تکذیب کرد، با این وجود به مدت 

کردند که  دیتأکمنابع بهائیان گفتند که شواهدی وجود ندارد که وی امکان استفاده از وکیل مدافع را پیدا کرده باشد و 

سال  ۶روحانی نخستین بهائی است که در  هللا روحمخفیانه صادر شده بود.  اتهام وی اعالم نشده بود و حکم اعدام نیز

 اخیر در ایران اعدام شده است.

روحانی در مشهد گفتند که حکم اعدام وی را جدی نگرفته بودند ولی هنگامی اجرای این حکم را باور  هللا روحخانواده 

کردند که از سوی زندان مشهد با آنها تماس گرفته شد که برای تحویل گرفتن جسد به آنجا مراجعه کنند. آنها گفتند 

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

جوالی(، دادگاه انقالب اسالمی خبر منابع خارجی در این مورد را تکذیب  ۲۲مرداد ) ۱روز دوشنبه  با این حال،

 کرد.

رئیس دادگاههای انقالب اسالمی، پس از گذشت چهار روز از انتشار خبر اعدام این بهائی « رهبر پورغالمحسین »

ن دادگاه حکم اعدام علیه شخصی به نام از شعب ای کی چیه»در سراسر جهان، در مقام تکذیب برآمد. وی گفت: 

 «را صادر نکرده و خبر اعدام وی کذب محض است.« فرقه بهائی»وابسته به « روحانی هللا روح»

چهار  دربارهاین خبر را داده بودند. اما این خبرگزاری « رادیوهای بیگانه»خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشت: 

خبر توضیحی نداد. همچنین منشاء جسدی که به خانواده روحانی تحویل جمهوری اسالمی در تکذیب این  ریتأخروز 

 داده شده بود نیز مشخص نشد.

روحانی خبر اعدام و به خاکسپاری وی را در  هللا ضیفروحانی، برادر وی،  هللا روحپس از انتشار خبر تکذیب اعدام 

 تماس با خبرگزاری فرانسه مورد تائید قرار داد.
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رغم انکار و تکذیب کردند که علی دیتأکهمچنین، خبرگزاری رویتر از ژنو گزارش داد که اعضای جامعه بهائیت 

 گذشته در زندان مشهد اعدام شده است. شنبه سهروحانی  هللا روحرسمی جمهوری اسالمی، 

 ، نماینده جامعه جهانی بهائیت در سازمان ملل متحد در ژنو گفت:«دایان عالئی»

جوالی کشته شد. جسد، همان روز به خانواده او تحویل داده شد و آنها فقط یک ساعت فرصت داشتند  ۲۵وی روز »

 «صبح در مشهد به خاک سپرده شد. ۵۵وی در ساعت »این مقام اظهار داشت: « که وی را به خاک بسپارند.

برند، نگران ه در ایران در زندان به سر میالوقوع سه بهائی دیگر کعالئی گفت: جامعه بهائیت نسبت به اعدام قریب

اند. وی ای به اعدام محکوم شدهاست. بنا به اظهارات وی، این سه تن نیز همزمان با روحانی در دادگاه محرمانه

 اعالم داشت.« هدایت کاشفی»و « سیروس ذبیح مقدم»، «زادهعطاءهللا حمید نصیری»اسامی این سه تن را 

اند. بنا به تن از اعضای ایرانی آن توسط جمهوری اسالمی اعدام شده ۲۳۳کرد که تاکنون جامعه بهائیت اعالم 

نفر بزرگترین اقلیت مذهبی  ۱۱۳۳۳۳گزارشهای قبلی، اعضای جامعه بهائیت در ایران با داشتن جمعیتی بیش از 

ند. اعضای جامعه بهائیت در ادهند اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته نشدهکشور را تشکیل می

 ایران از حق ارث، تحصیالت عالیه، مشاغل دولتی و سایر حقوق انسانی محروم هستند.

ما آرزو می»نفر اعالم شده است، گفت:  ۵۱۳۳۳۳، سخنگوی جامعه بهائیان آمریکا که اعضای آن زاده کاظمفیروز 

های ایران هم مصداق پیدا ت قانون در مورد بهائیکردیم که تاکیدهای پرزیدنت خاتمی بر آزادی، عدالت و حکوم

 «کند.

محکوم کردند. سخنگوی کاخ  رسما  در سراسر جهان، دولتهای مختلف جمهوری اسالمی را در مورد اعدام این بهائی 

اعدام های کاخ سفید در باره جمهوری اسالمی طی سال اخیر شدیدتر بود، بیانیه از تمام ای که لحن آنسفید، طی بیانیه

جمهوری اسالمی، از جمله محمد خاتمی  مکرر مقاماتسخنان  را محکوم کرد و ضمن اشاره به« روحانی»

سخنرانی در باره حکومت قانون تا هنگامی که حقوق »کرد که  دیتأکاسالمی، در باره حکومت قانون،  یجمهور سیرئ

 «واند داشته باشد.تانسانی مردم ایران از جمله آزادی ادیان رعایت نشود، معنا نمی

ای علیه اقدام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بخشی از جلسه گفتگو با خبرنگاران را به خواندن متن بیانیه

مری »جمهوری اسالمی در اعدام این بهائی اختصاص داد و وزرای امور خارجه استرالیا و کانادا و همچنین 

 به اعدام روحانی اعتراض کردند.دبیر کمیسیون عالی حقوق بشر نسبت « رابینسون

، وزیر امور خارجه استرالیا اعدام این بهائی را با اظهارات مقامات جمهوری اسالمی در باره «الکساندر داونر»

، وزیر امور خارجه کانادا، حکم «لوید اکسووردی»اصالحات سیاست اجتماعی و آزادیهای شخصی مغایر دانست و 

ای و محمد خاتمی خواست به صراحت اعالم کنند که این اقدام امید و از علی خامنهن« وحشیانه»اعدام روحانی را 

 بدون اطالع آنان انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


