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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[

 

 کیهانروزنامۀ گرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۸۸آذر    ۱ ]تاریخ:[

 

 )خبر ویژه)

 قطعنامه معلوم کرد دست وهابیون و بهائیان در یک کاسه است

رای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل  ۷۴قطعنامه پیشنهادی دولت کانادا علیه جمهوری اسالمی ایران با 

ممتنع( حاضر نشدند به این قطعنامه رای   ۵۹مخالف و  ۴۸کشور ) ۱۰۷تصویب شد. با وجود فشارهای گسترده، 

 .دهند

نقض حقوق بشر شده است. بانیان قطعنامه علنا از برخی  در این قطعنامه به روال سال های گذشته، ایران متهم به 

تروریست ها و آدم کش ها که دستشان به خون ده ها شهروند بی گناه آلوده است و محکوم به اعدام شده اند، حمایت 

کرده اند. جریان ها و سازمان های تروریستی علیه جمهوری اسالمی نوعا از سوی دستگاه های جاسوسی آمریکا و 

 .یس و برخی دولت های همسو که به قطعنامه رای مثبت داده اند حمایت می شوندانگل

در این قطعنامه از حزب استعماری بهائیت و برخی جاسوسان دستگیر شده این گروه حمایت شده و همچنین ادعا  

همچنین از گردیده که حقوق اقلیت ها و قومیت ها در ایران نقض می شود. دولت های پشت صحنه تدوین قطعنامه 

عناصر آشوبگر که در فعالیت های براندازی با پوشش های مختلف حضور داشته و بازداشت شده اند حمایت 

اند. در میان کشورهای رای دهنده به قطعنامه، نام رژیم جنایتکار سعودی هم که این روزها با چراغ سبز آمریکا  کرده

دی تنها کشور اسالمی است که به این قطعنامه رای مثبت مشغول نسل کشی در یمن است، دیده می شود. دولت سعو

داده است. البته با توجه به اینکه فرقه وهابیت نیز مانند بهائیت، دست پرورده استعمار انگلیس است و رژیم سعودی به 

ابات( می نمایندگی از آمریکا و انگلیس به سرکوب تمام عیار حقوق بشر در مهد پیدایش اسالم )از جمله تعطیلی انتخ

 .پردازد، این رای قابل درک است

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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