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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[

 

 خانه ملتخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴مهر  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 ها سیاسی و دروغ استبهائیت اقلیت مذهبی نیست/ ادعای آمریکایی

نائیب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با دروغ دانستن ادعای وزارت امور خاجه امریکا درباره نقض آزادی مذاهب  

 .های مذهبی داردگفت: ایران رفتار دموکراسی با اقلیت در ایران، 

ها سیاسی و دروغ  ییکایمرآ حقیقت پور درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت گفت: این ادعای منصور

است، چراکه نه تنها تمامی مذاهب در داخل ایران آزادی داشته بلکه جمهوری اسالمی ایران رفتاری کامال دموکراسی  

 .با این افراد در کشور دارد

و نمین در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: جمعیت اقلیت های مذهبی در کشور ما به  رین نماینده مردم اردبیل،

هرکدام از اقلیت ها نماینده ای در مجلس شورای اسالمی دارند، آیا دولت امریکا   اما یک حوزه انتخابیه نیستند؛اندازه 

 این اجازه را در کشور خود به اقلیت های مذهبی گوناگون داده است؟

 بهاییت اقلیت مذهبی مورد قبول در ایران نیست 

ی انگلیسی هاست که بهاییت اقلیت ساخته شده البته میت دارند،های مذهبی در ایران رسحققیت پور یادآور شد: اقلیت 

اقلیت همانند وهابیون درعربستان هستند، این دو جریان   نیا قانون جمهوری اسالمی ایران به آنها رسمیت نمی بخشد،

 .قصد تخریب فرقه شیعه و سنی را داشته که در ایران اجازه فعالیت ندارند و نخواهند داشت

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی،تصریح کرد: آمریکایی ها بدانند؛مطرح کردن ادعاهای   نائیب رئیس

 .دروغین دیگر،فشاری بر جمهوری اسالمی ایران وارد نخواهد کرد

است؛مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادعای  گفتنی

مذاهب درکشورهای مختلف و ازجمله جمهوری اسالمی ایران را فاقد اعتبار و با هدف اعمال فشار به  نقض آزادی 

 / .سایر کشورها توصیف کرد

 

 

 

 

 

 

 

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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