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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

 

 کیهان هوائی ]روزنامه:[

 ۴۱۱۱جوالی  ۵ – ۴۶۳۱تیر  ۴۱چهارشنبه   :[تاریخ]

 ۱۶۵ :شماره

 ۵صفحه 

 سیاسی

 

 حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل: رغم یعل

 کار جلوگیری کرد المللی ینبایران از حضور یک فرقه وابسته به صهیونیزم جهانی در کنفرانس 

هیات نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در هفتاد و ششمین  –ژوئن  ۴۱تیر  ۶ –سرویس خبر کیهان هوائی  –تهران 

که مورد حمایت شدید غرب است( در مقر اروپائی ) یتبهائکار از حضور فرقه سیاسی  المللی ینباجالس کنفرانس 

 سازمان ملل متحد واقع در ژنو، در مدت برپائی این کنفرانس جلوگیری کرد.

کار درخواست کرده بود  المللی ینباعظم در حیفا اسرائیل قرار دارد( از کنفرانس  العدل یتب)که مقر آن به نام  این فرقه

تا به نمایندگانش اجازه حضور علنی در کنفرانس داده شود اما هیات نمایندگی جمهوری اسالمی ایران خواهان رد 

شد. هیات ایران ضمن هماهنگی کار  المللی ینبدرخواست این فرقه برای حضور در اجالس هفتاد و ششمین کنفرانس 

با کشورهای مسلمان و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، تصویب درخواست این فرقه از سوی کنفرانس را اهانت 

مستقیم به عواطف و اعتقادات یک میلیارد مسلمان جهان اعالم کرد و با اقدامات سریع و گسترده از تصویب 

 درخواست این فرقه ممانعت کرد.

واگذار کند، پس  ای یژهواض هیات نمایندگی ایران، کنفرانس ناگزیر شد بررسی موضوع را به کمیسیون در پی اعتر

حامیان شناخته شده آن خواهد  بر عهدهاز آن هیات ایرانی به کنفرانس اخطار کرد هرگونه عواقب دعوت از این فرقه 

آمریکا، انگلیس، فرانسه و همچنین اسرائیل ضمن حمایت  یها دولتنمایندگی  های یئتاین گزارش حاکی است ه بود.

 کار شدند که با مخالفت شدید هیات ایرانی روبرو شدند. المللی ینبعلنی از این فرقه خواستار عضویت آن در کنفرانس 

مخفی بگذارد، که هیات جمهوری اسالمی ایران از  گیری یرأبا این حال، کنفرانس تصمیم گرفت موضوع را به 

اعتراض هیات آمریکائی، به منظور نظارت  به خالفنامزد شد و  گیری یرأف کشورهای مسلمان به عنوان داور طر

 در جایگاه داوران قرار گرفت. گیری یرأمستقیم بر جریان 

پس از شمارش آراء اعالم شد درخواست فرقه یاد شده با اکثریت آراء، مردود شناخته و از دستور کار کنفرانس حذف 

هیات انگلیسی نیز  توصیف کرد و به تهدید مخالفان پرداخت. آور شرمهیات نمایندگی دولت آمریکا این تصمیم را  شد.

سوی هیات  ازدر حمایت از فرقه یاد شده، همصدا با دولت آمریکا به اهانت نسبت به موازین اسالمی پرداخت که 

کار شرکت  المللی ینبر ساله با عنوان ناظر در کنفرانس به گفته منابع مطلع این فرقه ه ایرانی پاسخ الزم داده شد.

 که این بار خواهان حق صحبت و حضور رسمی در کنفرانس شده بود. کرد یم

 

 

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[


