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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ١۳۹۴آبان   ١٨]تاریخ:[ 

 

 ران یاعدام شده در ا ییبها نیآخر ،یهللا روحانروح

ساکن   ییشهروند بها ،یآبادنجف یهللا روحانروح ،یمحمد خاتم یجمهور استیاعدام شده در دوران ر ییفرد بها تنها

 .مشهد بوده است

  یو برابر ی در آغاز با شعار آزاد یاسالم ی. جمهورگذردی م رانیدر ا یسال از استقرار نظام اسالم ۳۵از  شیب

که  رمسلمانیغ انیرانیا ن،ینخست یهاهمان سال  گذاشته شد، اما از  انی( بنرمسلمانی)مسلمان و غ رانیهمه مردم ا یبرا

 .مواجه شدند رانیا تیحاکم یو آزار از سو ربا فشا شوند،یشناخته م ینید یهات یبا عنوان اقل

  رانیدر ا ینید تیاقل  نیترکه پر تعداد ییبها نید روانینقض حقوق پ  تیاسالم، وضع  ریغ انیباورمندان اد نیب در

 یابهانه ،یاسالم یجمهور یدر قانون اساس ییبها انتیشناخته نشدن د تیتر است. به رسمنامطلوب شود،یمحسوب م

 .ابدیمختلف، تفاوت  یهاو فقط شکل اعمال آن در دوره  ردیذنپ انیپا ییبوده است تا فشار و آزار بر باورمندان بها

نشدن در دانشگاه نبوده    رفتهیاخراج از کار و پذ ،یاماکن مذهب بیمنحصر به مصادره اموال، تخر انییبها تیو اذ آزار

از  شیو ب انددهیرا چش یاسالم یجمهور یهاطعم زندان  ییاز شهروندان بها یادیها، تعداد زسال  نیاست، بلکه در ا

 .انددهیبه قتل رس ایاند نفرشان اعدام شده  ۲۰۰

 ییاز شدت فشار و آزار بر شهروندان بها یمحمد خاتم یجمهور استیسال گذشته تنها در دوران هشت ساله ر ۳۷ در

و کسب و کار  لیتحص تیمثل ممنوع یاجتماع یهاتیهمچنان با محروم انییدوران هم بها نیکاسته شد. البته در ا

 .شدند یو زندان ازداشتب ،یمذهب یبه اتهام باورها ی رو بودند، اما تعداد کمترروبه

فرد   کیساکن مشهد است. گرچه  ییشهروند بها ،یآبادنجف یهللا روحاندوران، روح ن یاعدام شده در ا ییفرد بها تنها

خود در زندان اصفهان، بر اثر ضرب و شتم   تیهم هنگام گذراندن دوران محکوم  یت یبه نام ماشاءهللا عنا  گرید ییبها

شناس توسط اشخاص نا یمذهب زهیبا انگ  زین ییشهرام رضا امبه ن یگرید ییدر داخل زندان درگذشت و شهروند بها

اعدام   یخاتم یجمهور استیدر دوران ر یگرید ییشهروند بها  ،یهللا روحانجز روحاما به   د،یدر رشت به قتل رس

 .نشد

 یآمده است، از چگونگ  ران یاعدام شده در ا یدتیعق ان یو آمار زندان یکه در اسام ییشهروند بها  نیجز نام ا تاکنون

 .در دست نبوده است یندانو اعدام او اطالع چ یریدستگ 

نکات پنهان و مبهم  د یاعدام شده است تا شا ییشهروند بها نیوگو با چند فرد مطلع درباره اگزارش حاصل گفت نیا

 .خود نشدند تیحاضر به آشکار کردن هو یتیامن لیگو شوندگان به دالوپرونده او آشکار شود. گفت

 یآبادنجف یهللا روحانو اعدام روح  یریدستگ 

 .بازداشت شد اشی در خانه شخص یدیخورش یهجر ١۳۷۶در مهر ماه سال  یروحان هللاروح

در   ،یجاهد ایزن مسلمان به نام سون کیکردن  ییاداره اطالعات مشهد او را بازداشت کردند. اتهام او بها ماموران

 .در مشهد عنوان شده است  ١۳۷۲سال 
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، به اتهام  ١۳۶۳مورد آن در سال  کیهم بازداشت شده بود که در  گریدو بار د ،یر یدستگ  نیاز آخر شیپ یروحان

 .مشهد گذرانده بود آبادلیشش ماهه را در زندان وک تیدوره محکوم  کی ،ییبها  یمذهب التیدر تشک  تیفعال

و   یکاشف ،یحیذب یهامشهد به نام انییجامعه بها  ران یسه نفر از مد، ۷۶در سال    یپس از بازداشت روحان یچند

 .اتهام بازداشت شدند نیهم به هم رزادهینص

 شدن آن فرد مسلمان ییبها انیجر

  ییبها انتیبا د قیطر نیاند و از ابوده ییبها اشیکه مادر و خانواده مادر یافراد آگاه، خانم یهااساس صحبت بر

مشهد را بر عهده  ییجامعه بها  تیریکه در آن زمان مد یبشود اما گروه ییکه بها کندیم لیماآشنا بوده، اظهار ت

زن را   نیا شنهادیشدن، پ ییبها لیبه دل یاحتمال یتماعبروز مشکالت اج لیمشهد(، به دل نیداشته است )خادم

 .ردیپذینم

تا او به  ردیپذیمشهد م نیو پس از آن با اصرار او، گروه خادم کندی ازدواج م ییبها یخانم با مرد نیا ۷۲ سال

 .شود رفتهیمشهد پذ ییعنوان عضو جامعه بها

 ییفرد را هم به عنوان بها نیبوده و نام ا دیجد انیینام بهامشهد مسئول ثبت نیگروه خادم یاز سو ،یروحان هللاروح

پخش و منتشر  رانیدر ا ییکه از گذشته درباره شهروندان بها ییهاعه یشا لی. به دلکندیثبت م انییبها یدر دفتر اسام

 اریرفع شبهات دراخت یتا در صورت لزوم برا  کردندیثبت م یرا در دفاتر انییبها یاسام  ییجامعه بها تیریشده، مد

اند را در بر  نبوده یپدر  نیمند به انتخاب دکه عالقه  ییبها یهاثبت شده فرزندان خانواده یحکومت قرار دهند )اسام

 .است( گرفتهینم

مسلمان شدن   یو برا شوند ی بارها به اداره اطالعات مشهد احضار م ییزن و شوهر بها نیا  ۷۶و   ۷۵ یهاسال  در

 .رندیگی تحت فشار قرار م

.  شوندیم ریمشهد هم دستگ  نیسه نفر عضو گروه خادم ،یبازداشت و پس از مدت یهللا روحانروح زین ۷۶مهر ماه  در

در  شود،یمشهد منتقل م آبادلیزندان وک یعاد انیپس از چند ماه از بازداشتگاه اداره اطالعات به بند زندان یروحان

هم  گرید ییشهروند بها  کیزندان وجود داشته و  نیدر ا یاسیس -یدتیعق انیزندان یبند برا کیهمان زمان  که  یحال

 .است گذاشتهیخود را در آن بند پشت سر م تیدوره محکوم 

و با دادن خبر اعدام او، از   رندیگیتماس م یهللا روحاناما از اداره اطالعات مشهد با خانه روح ۷۷ماه سال  ریت ۳۰

ساعت وقت به  کیجسد  ی و صدا سری دفن ب یعه کنند. براجسد به سردخانه مراج لیتحو یبرا خواهندیاش مخانواده

 .شودیها داده مآن 

او به   یدادگاه برا لیدر مورد تشک  یشواهد ایصورت گرفته است که سند  یدر حال  یآبادنجف یهللا روحانروح اعدام 

 .خبرندی آن ب یاو از برگزار هم برگزار شده باشد، خانواده  یاست. اگر دادگاه امدهیدست ن

دال بر اعتراض او به حکم   یمدرک چیاز زمان بازداشت تا اعدام کمتر از ده ماه در زندان بوده و ه ییشهروند بها نیا

 .کشور وجود ندارد یعال  وانیحکم اعدام در د دییتا ای

 یجاهد ایبودن سون زادهییو مسئوالن پرونده، بها  شوندی مشهد آزاد م انییجامعه بها ر یپس از اعدام او، سه مد یچند

 .کنندیم دییتا ییرا با توجه به دفن مادربزرگ او در گورستان بها

 اعدام شد؟  چرا

  ییشهروند بها نیمشهد اعدام شده است. او آخر آبادل یدر زندان وک ١۳۷۷ماه  ریت  ۲۹ یآبادنجف یروحان هللاروح

 .اعدام شد یاسالم ی جمهور یهازندان است که در 

  یدر اجالس ساالنه سران کشورها  رانیوقت ا یجمهور استیر ،یدر زمان شرکت محمد خاتم ییشهروند بها نیا

با عجله و   نیچن ییشهروند بها نیاعدام شد. تاکنون مشخص نشده که چرا ا ورکی ویعضو سازمان ملل متحد در ن

 .نداشته است یلیوک یاعدام شده است و چرا در دادگاه احتمال مهیسراس
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زن مسلمان هم چند ماه بعد از   کیکردن  ییاند و اتهام بهامشهد آزاد شده ییجامعه بها ریسه نفر مد گرید یسو از

 .زن، رفع شد  یبودن خانواده مادر ییبها دییبا تا ،یاعدام روحان

که   یشده است. در حال رانیقدرت در ا یهاجناح  یریدرگ یقربان یهللا روحانروح رسدیبه نظر م بیترت نیا به

ها« در اجالس ساالنه سازمان ملل حضور داشت، جناح مخالف دولت تمدن یگوووقت با شعار »گفت یجمهورسیرئ

و   یدن به خاتمبرنامه ضربه ز ،یروحان یهانو وزارت اطالعات، با اعدام ناگ  هییداشتن قوه قضا اریبا دراخت

 .فکرانش را داشتندهم

بود و در بازداشت موقت  افتهی انیپا شیهاییبود که بازجو رانیدر ا ییبها یتنها زندان یهللا روحانآن مقطع، روح در

 .بود

  عیبوده است. بازتاب وس یهللا روحاناعدام روح نهیگز ن یجناح راست حکومت بوده؛ پس بهتر گاهیهم همواره جا مشهد

  یمجر ،یاسالم یجمهور یدولت ونیزیماه از شبکه اول تلو ریت ۳١شب  یخبر اما موجب شد در اخبار شامگاه نیا

در   یبا مشخصات و نام روح هللا روحان ی »فرد شور،خبر اعالم کند که طبق اعالن سازمان ثبت احوال ک نیدر آخر

فرد، کذب و در جهت   نیدرباره ا ران یخارج از ا یهاوجود نداشته و خبر رسانه  رانیدفتر ثبت آمار و سجالت ا

 ».در جهان است رانیا یاسالم یچهره جمهور بیتخر

در جلسه   ییبها یبا سه زندان یبه طور ناگهان رانیپخش شد که ماموران وزارت اطالعات ا یدر شب هیبیتکذ نیا

 .اندساعت، جلسه را ترک کرده کیحاضر شده و پس از  یهللا روحانوحر یسوگوار

 هستند. ران یهنگام مرگ همسر و چهار فرزند داشت. خانواده او ساکن ا یآبادنجف یروحان هللاروح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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