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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 [

 روزنامه:[ پست ایران[

 اسم روزنامه به انگلیسی[[

 پنس ۳۱قیمت  –چاپ لندن  ۲۶مه  ۱۲برابر با  ۰۶۳۱خرداد  ٧شنبه  ۰۵۱شماره 

 دهد غرب به چراغ سبز خمینی پاسخ می

 نامه ریگان به خمینی 

 .نمایندگان ایران و امریکا در الجزایر گفتگو کردند

 .ها را فراموش کنند بهائی از خمینی خواست گذشته ۰۱جمهور آمریکا عالوه بر تقاضای عفو  رئیس 

 .اید رهبر مذهبی همیشه مورداحترام ما بودهشما به عنوان یک  

 ۰۱ای خطاب به خمینی، از وی درخواست کرد از کشتن  جمهور امریکا در نامه هفته گذشته پرزیدنت ریگان رئیس 

ترین مقام  بهائی محکوم به اعدام خودداری کند. به گفته ناظران آگاه نامه پرزیدنت ریگان در واقع نخستین واکنش عالی

 .ی در برابر اقدامات ضد روسی اخیر رژیم استآمریکای

 .ای را که نزدیک به چهار سال بسته بود، بار دیگر مفتوح نمود در واقع ریگان با ارسال این نامه باب مراوده

العظمی امام خمینی رهبر  هللا ریگان در نامه خود خطاب به خمینی پس از ذکر عناوین با کلمات "حضور حضرت آیت

دهد و با اشاره به صفت مذهبی خمینی و کوشش مذاهب در راه نجات بشر  انقالب ایران" خمینی را مخاطب قرار می

بهائی از آغاز انقالب  ۰۱۱ام تاکنون نزدیک به  شنیده نویسد: به طوری که من ها، می ها و سرگشتگی از دردها و رنج

تن را عفو  ۰۱کنم با توجه به مقام شما این  تن دیگر در خطر است، لذا از شما استدعا می ۰۱اند و جان  اعدام شده

 .بفرمایید

شکنجه و یا زندانی ای به هزاران ایرانی که به دست جالدان حاکم بر ایران کشته،  جمهور امریکا بی آنکه اشاره رئیس 

سی هزار جوانی که در طول سه سال گذشته [ ۶۱۱۱۱ها برای نجات جان ] اند و بدون آنکه از این قبیل نامه شده

ها، و  هم در پی بازداشت و محاکمه توده آن شود، آن تیرباران شدند فرستاده باشد ناگهان دچار احساسات بشردوستی می

 .دهد ا به عنوان رهبر مذهبی مورد خطاب قرار میرئیس رژیم فاشیستی ارتجاعی حاکم ر

به هرحال ناظران امور ایران در طول هفته گذشته با توجه به پیام ریگان امکان عادی شدن روابط تهران و واشنگتن  

 .اند را محتمل دانسته

ث پیرامون باز های اخیر مذاکرات بین دو کشور در الهه از محدوده بح به نوشته یکی از ناظران، در طول هفته

پرداخت غرامت به مؤسسات آمریکائی توسط ایران و آزاد شدن یک میلیارد ذخیره ارزی ایران )بر اساس معاهده 

الجزایر( بسیار فراتر رفته است، و نمایندگان ایران و امریکا در ژنو و فرانکفورت مذاکرات مهمی درزمینٔه روابط 

 .اند روش اسلحه آمریکائی به ایران، انجام دادهآینده دو کشور و امکان از سر گرفته شدن ف

اند،  های رسمی کنار گذاشته شده ها در ایران بود، حال که کمونیست دولت امریکا که تاکنون تنها نگران نفوذ کمونیست 

خل بیند که با غاصبان حکومت در تهران، به گفتگو بنشینند، و بار دیگر با استفاده از عواملی که در دا مانعی نمی

 .رژیم دارد سلطه خود را بر ایران برقرار سازد
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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[

 


