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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[

 

 ]روزنامه:[ جمهوری اسالمی

 ۱۴۰۶ االول ربیع ۲۴ - ۱۳۶۴آذر  ۱۶شنبه  ]تاریخ:[

 ۱۸۹۰ ]شماره:[

 ۱۱ ]صفحه:[

 

در جمهوری  سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن باطل شمردن اتهامات کذب وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد:

 گیردبخاطر داشتن عقاید مذهبی مورد سئوال و سرزنش قرار نمی صرفا  اسالمی هیچکس 

اساس وزارت خارجه شمردن اتهامات کذب و بیسخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن باطل 

آمریکا تأکید کرد در نظام جمهوری اسالمی هیچکس صرفا  به خاطر داشتن عقاید مذهبی مورد سئوال و سرزنش قرار 

 نمیگیرد.

اساسی که با انتشار مطالب بیبگزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در رابطه 

خارجه آمریکا راجع به پیرامون فرقه ضاله بهائی عنوان گردیده اعالم کرد: هدف از این تبلیغات از سوی وزارت

مسموم علیه جمهوری اسالمی ایجاد بدبینی نسبت به انقالب اسالمی ایران و به خیال باطلشان جلوگیری از گسترش 

 عالقه و توجه مستضعفان و ملل مسلمان به این انقالب میباشد.

های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و مردم مسلمان و البته تبلیغات مغرضانه و شیوهوی افزود: 

با وارد آوردن اتهامات  مرتبا  مبارزمان از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به صور مختلف ادامه داشته و آمریکا 

 ساختن حیثیت جمهوری اسالمی برآمده است. دارخدشهواهی در صدد 

هایش برای منطقه گری مثل آمریکا که همه توطئه و دسیسهین سخنگو گفت: جمهوری اسالمی ایران از رژیم سلطها

ها ندارد و الزم میداند ضمن باطل شمردن اتهامات نقش بر آب شده انتظاری جز ادامه اینگونه تبلیغات و جوسازی

ان حقوق بشر عنوان شده یکبار دیگر تأکید نماید، کذبی که از سوی وزارت خارجه آمریکا و سایر به اصطالح داعی

 صرفا  بخاطر داشتن عقاید مذهبی مورد سئوال و سرزنش قرار نمیگیرد. کسهیچدر نظام جمهوری اسالمی 

البته با آنهائی که با سوء استفاده از آزادیهای داده شده بخواهند نیات استعمارگران را در قالب احزاب انحرافی پیاده 

و به توطئه و دسیسه علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی دست بزنند با قاطعیت مقابله شده و خواهد شد و نمایند 

 حامیان صهیونیسم قائل نخواهد شد. اظهارنظرارزشی برای 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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