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 یتعالبسمه 

 نظریه دولت جمهوری اسالمی ایران پیرامون:

 مردم مسلمان ایران در مورد بهائیان و بهائی گری یهاالعملعکس

 

شهریور ماه جاری یعنی اولین سالگرد شهدای به خون خفته جمعه سیاه که  ۱۷باب در روز  محمدیعلخانه زادگاه -۱

آن روز  عامقتلدر  کهآنمردم مسلمان ایران در سراسر کشور غرق در عزا و ماتم بودند و علیه اسرائیل و عمال 

 هاآنات گیری از احساساز مردم تخریب گردید که جلو یاعدهتوسط  کردندیمشرکت مستقیم داشتند تظاهرات 

ممکن نبود و هرگونه دخالتی از طرف نیروهای امنیتی و پاسداران محافظ ساختمان قطعاً منجر به شهادت  وجهیچهبه

 ای کثیر از مردم مسلمان و مبارز شیراز میشد.عده

چون  ایجمهوری اسالمی ایران که مذهب رسمی آن شیعه اثنی عشری است البته که نمیتواند و نباید فرقه ضاله -۲

کلیمیان و زرتشتیان  -بهائیان را که وابستگی آنها به صهیونیسم جهانی روشن است در اعداد اقلیتی چون مسیحیان 

قرار داده و بهائیان بدعت گزار در دین مبین اسالم را به عنوان یک اقلیت مذهبی مورد شناسائی قرار دهد. نظری به 

س آن بدست روسیه تزاری و امپریالیسم انگلستان و حمایت از این فرقه تاریخچه این فرقه نشان میدهد که هدف از تأسی

افزون و بحق اسالم و ایجاد توسط اسرائیل و امپریالیسم آمریکا چیزی جز خیال خام مقابله با قدرت معنوی و نفوذ روز

به نفع بیگانگان رابطه تفرقه نبوده و نیست. از این گذشته نوع و نحوه فعالیت مخرب بهائیان و جاسوسی آشکار آنها 

المللی یعنی دشمن قسم خورده اسالم و خالق آشکار این فرقه را بعنوان یک حزب سیاسی خائن با صهیونیسم بین

ات اعالم شده انقالب اسالمی ایران مبارزه با رمستضعف فلسطین مدلّل میسازد، و در حالیکه از جمله مواضع به ک

ذشته از دالئل اعتقادی، بهائیان را بعنوان یک اقلیت مذهبی مورد شناسائی صهیونیسم جهانی است چگونه میتوان گ

های جاسوسی بوده و ملت مسلمان ما قرار داد و حقوق اقلیت ها را برای آنها قائل شد؟ محافل این فرقه همواره النه

 را تحمل کند. هاالنهنمیتواند وجود این 

 لندن -سفارت جمهوری اسالمی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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