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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[

 

 حوزهخبرگزاری رسمی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵آبان   ۱۳]تاریخ:[ 

 

 رژیم صهیونیستی است بهائیت جریانی سیاسی وابسته به : آیت هللا العظمی مکارم شیرازی

بهائیت مذهب نیست، بلکه یک جریان سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی می باشند که مرکز فعالیت سیاسی آنها  

 .فلسطین اشغالی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری »حوزه«، حضرت  آیت هللا مکارم شیرازی ظهر امروز در دیدار مقامات وزارت 

تند: آنچه بر ضد شیعه منتشر می کنند جنبه سیاسی دارد یعنی سیاست های غربی با  امور دینی اندونزی اظهارداش

کمک وهابی ها وجود یک مملکت شیعه مستقل قوی را نمی توانند تحمل کنند و به همین دلیل شبهاتی که دروغ و کذب  

 .محض است را منتشر می کنند

اگر امروز عده ای با مراجعه به وزارت امور دینی این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشتند: 

اندونزی ادعا می کنند به عنوان یکی از مذاهب موجود در ایران فعال هستند، باید بگویم، بهائیت مذهب نیست، بلکه 

 .یک جریان سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی می باشند که مرکز فعالیت سیاسی آنها فلسطین اشغالی است

د: وقتی قانون اساسی نوشته شد، من جزء نویسندگان آن و در گروه مذهب بودم، در گروه ما نمایندگانی از ایشان افزون

مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و اهل سنت حضور داشتند و ما تصویب کردیم با توجه به اینکه اکثر جمعیت ایران را  

اقلیت های دینی و مذهبی فعالیت های آزادانه آنان  شیعیان تشکیل می دهند، مذهب رسمی شیعه شود و ضمن احترام به 

 .را در کشور مصوب کردیم

این مرجع تقلید جهان تشیع  بیان داشتند: در همین ایام بود که بعضی بهائی ها آمدند و تماس گرفتند که ما را جزء  

سته به رژیم  اقلیت های رسمی کشور به حساب آورید که ما گفتیم شما مذهب نیستین و یک حزب سیاسی واب 

 .صهیونیستی می باشید و پایتخت شما سرزمین های اشغالی است 

آیت هللا مکارم شیرازی افزودند: امروز علمای بزرگ اهل سنت و شیعه در برابر جریان های تکفیری تعامالت و  

 .همکاریهای علمی و پژوهشی متعددی داریم و در مجالس قانونگذاری و خبرگان ما دارای نماینده هستند

معظم له تصریح کردند: دشمنان ما بر ضد ما تبلیغ می کنند که اقلیت های مذهبی در کشور ما آزاد نیستند، آنان در  

 .آزادی و امنیت کامل مشغول گذاران زندگی هستند و این تبلیغات بدون شک دروغ است

 

 

 

 

 

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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