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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[

 

 کیهان هوائی ]روزنامه:[

 ۱۹۹۳مه  ۵ -۱۳۷۲اردیبهشت  ۱۵چهارشنبه  ]تاریخ:[

 ۱۰۲۹ ]شماره:[

 ۵ ]صفحه:[

 

 مسلمانان بوسنی هرزگوین عامقتلدر پاسخ به ادعای کلینتون مبنی بر مشابهت رفتار ایران با بهائیان و 

 نمایندگی ایران در سازمان ملل سخنان کلینتون را مسخره خواند.

نمایندگی جمهوری اسالمی در سازمان ملل اظهارات کلینتون در  –آوریل  ۲۵ –اردیبهشت  ۵ –ایرنا  -نیویورک

 مورد رفتار ایران با بهائیان را مسخره خواند و آن را محکوم کرد.

آمریکا،  جمهوری یسرئ یرمنتظرهغای که توسط نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به ادعاهای در بیانیه

انتشار یافته، به طور تلویحی وجود درایت و شعور سیاسی در کلینتون مورد تردید قرار گرفته و چنین آمده است: از 

مسلمان در  هایلیونمو آوارگی  عامقتلآمریکا پاکسازی و  جمهوری یسرئاست که  یباورنکردننظر عقلی و سیاسی 

کرد عراقی در بمباران  ۵۰۰۰ و کشتارزنان مسلمان این کشور  بوسنی هرزگوین و تجاوز به دهها هزار تن از

در این بیانیه  توسط رژیم بغداد را با نحوه برخورد جمهوری اسالمی ایران با بهائیان مورد مقایسه قرار دهد. یمیاییش

اعضای یک  نفر از ۸۰است: کلینتون این اظهارات را در حالی بیان کرده است که چند روز قبل بیش از  اضافه شده

، کردیمیهودیان توسط آلمان نازی را در اذهان زنده  یجمعدستهفرقه مسیحی داودیان در آمریکا در یورشی که کشتار 

 در آتش سوزانده شدند.

که  دهدیمدر این بیانیه آمده است: نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد به کلینتون اطمینان 

که ایالت متحده با اعضای فرقه داودیان برخورد کرد نبوده و نخواهد  یاگونه بهرفتار ایران با اعضای فرقه بهائی 

ایران در بیانه خود تصریح کرده است که اعضای هیچ فرقه یا گروهی در ایران به دلیل عقاید خود  یندگینما بود.

ی دیگر از حمایت قانونی برابر برخوردارند و تنها در صورت تخلف از . بهائیان نیز مانند هر ایراناندنشدهمجازات 

آمریکا در مراسم افتتاح موزه یادبود کشتار یهودیان در  جمهوری یسرئگفتنی است:  شوند.آن است که مجازات می

 جنگ جهانی دوم از نحوه برخورد با بهائیان در ایران انتقاد کرد.

گفت: بدرفتاری با بهائیان در ایران بار دیگر شکنندگی موارد  واشنگتن برگزار شد، بیل کلینتون در این مراسم که در

 کند.حفاظت از تمدن را به ما یادآوری می

کلینتون در مراسم افتتاح موزه کشتار یهودیان توسط نیروهای آلمان نازی در واشنگتن ضمن محکوم کردن جنایتهای 

کردها در شمال عراق از بدرفتاری با بهائیان در ایران انتقاد کرد و آن را به  یسرکوبصربها در بوسنی هرزگوین و 

 کشتار مسلمانان بوسنی تشبیه کرد!

 باریکوقت  هرچندهای فشار آمریکا علیه ایران است که الزم به ذکر است موضوع بدرفتاری با بهائیان یکی از حربه

 گیرد.آمریکائی و سازمانهای به اصطالح حقوق بشر نزدیک به آمریکا مورد استفاده تبلیغاتی قرار می یهامقامتوسط 

 

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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