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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 نجات ایران ]روزنامه:[

 سال دوم  

 ۲۹۹۶ماه مه  ۶۳ -۲۶۳۱ماه  خرداد ۹  :[خی]تار

 ۲۱صفحه  

 

 وساطت آقای ریگان

 ودو یستامریکا خطاب به حکومت ایران اعالم وساطت کرد که رژیم ایران ب جمهور یسهفته گذشته آقای ریگان رئ 

آمریکا از دو  جمهور یس[ نفر از دستگیرشدگان به بهانه داشتن آئین را از اعدام معاف کند. این به سخن درآمدن رئ۱۱]

 یستنفر و دو ودو یستاند، این ب در ذکر عدد اشتباه کرده جمهور یسدتوجه قرار گیرد: اوالً آقای رئمور تواند یجهت م

هزار نفر را به جرم داشتن  ۱۳۳و بیست نفر و دو هزار نفر و بیست هزار نفر نیست، رژیم ایران تاکنون بیش از 

آزادی خواستن اعدام کرده است و بیش از سی  آئین و اندیشه و به گناه فکر کردن کشته است، این گروه را به بهانه

ً [ میلیون نفر دیگر را در برزخ بیم از کشته شدن و امید به آزادی نگهداشته است و ثان۶۳]  جمهور یسوساطت رئ یا

و مراکز آزادیخواهان جهان در دفاع از جان بهائیان  المللی ینب یها سازمان درپی یپ یها امریکا به دنبال اعتراض

مسلکان خود در سراسر جهان تالش  های این اقلیت با چه پشتکاری برای نجات هم که افراد و گروه دهد یشان مایران ن

خود را نیز دارند و در راه مبارزه  یهنانم وطنان تبعیدی که شور نجات کشور و هم آن اکثریت هم دانیم یکنند. اما نم می

نظر با دیگران نیست،  نست که مبارزه فقط پرداختن به اختالفدارند، چه وقت خواهند دا برای آزادی نیز گام برمی

مؤثر و جلب نظر محافل آزادیخواه جهان نسبت به  یها شدن و برداشتن قدم صدا یکبلکه همکاری و همگامی و 

 .مظلومیت و حقانیت ملت ایران نیز هست

 بهائی ۱۱پیام ریگان به خمینی برای نجات جان 

مه خطاب به خمینی  ۱۱دهند که پرزیدنت ریگان، روز یکشنبه  ماه مه خبر می ۱۲بی و مطبوعات غر ها یخبرگزار 

 .اند خودداری کنند تن بهائی که در تهران به مرگ محکوم شده ۱۱ها خواسته است تا از اعدام  و رهبران ایرانی از آن

هی با او در این درخواست جان امریکا در این پیام از رهبران کشورهای جهان خواسته است تا با همرا جمهوری یسرئ

را که در جنایات سیاسی دست نداشته و هرگز بر ضد رژیم برنخاسته و کسی را به قتل  گناه یاین اشخاص ب»

 .نجات دهند« اند نرسانده

تن بهایی پس از  ۲۶۳که بیش از  شود یم یادآوردر این پیام که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده است، ریگان  

آمریکا و جهان از خشونت و فشاری که بر بهائیان رفته است نگران » :افزاید یاند و م ب در ایران تیرباران شدهانقال

 «نجات جان اینان برای ایران و دنیا قدمی به جلوست» :یابد یاین پیام، چنین پایان م  «است

 

 

 

 

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[


