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 ]روزنامه:[ مطبوعات آزاد دیترویت

 ۱۳۶۲اول خرداد  – ۱۹۸۳می  ۲۲]تاریخ:[ یکشنبه 

 

 ریگان تقاضای بخشش بهائیان را دارد

 بقلم برنارد واینراب

 نیویورک تایمز

 دایر ایبیانیهشنبه اظهار داشت که پرزیدنت ریگان در یکشنبه شب  روز یک مقام کاخ سفید در –واشنگتن 

خواهد کرد که طی آن از دولت ایران  ایران صادر بهائیان دراعدام  آمریکا از متحدههراس" ایاالت  بر"نگرانی و

 خواسته خواهد شد که از اعدام یک گروه برجسته از بهائیان خودداری ورزد.

از رؤسای  "من قویا   شد چنین آمده است قرار دادهبوعات مط اختیار شنبه در در این بیانیه ریاست جمهوری که روز

مقامات دولتی ایران بخواهند که از اجرای  سایر دولتهای جهان میخواهم که با من هم صدا شده از آیت هللا خمینی و

 این افراد بیگناه خودداری کنند." در موردحکم اعدام 

 و ناب داربهائی از زن و مرد، توسط دولت به ط ۱۵۰ حداقلتا کنون،  ۱۹۷۹سال  هنگام بقدرت رسیدن خمینی در از

 .اندشدهیا جوخه آتش سپرده 

کاظم زاده، یک بهائی ایرانی  بهائی را به اعدام محکوم کرده است. فیروز ۲۲بیانیه ریگان آمده که حکومت ایران  در

یک زن  مرد و یک مصاحبه تلفنی اظهار داشت که دو و رئیس هیئت مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ییل، در تبار

 انتظار مرگ هستند. ایران در هایزندان دیگر نیز در نوزده نفر و اندشدهاعدام 

امپریالیست، فساد فی االرض  هایقدرتمحکوم به اعدام "صهیونیسم، حامیان منافع  او گفت جرم بهائیان اعدام شده و

 محاربه با خدا" بوده است.  و

آنها فقط خواستار زندگی  .اندبودهنه مسئول کشتار کسی  "نه نقشه براندازی رژیم را داشته و او گفت بهائیان اعدامی

 ."اندبودهطبق اعتقادات وجدانی خود  بر

یست ولی دولت خمینی آنها را به صورت یک ن نفر هزار ۴۰۰تا  ۳۰۰ایران بیش از کّل  بهائیان در جمعیتبا اینکه 

ارتش  خدمت در رورش، شغل های دولتی وپ دین میشناسد. بهائیان به شغل های تجارت، آموزش و شده از فرقه جدا

 ایران مشغولند.
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