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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 ]روزنامه:[ جوان

 روزنامه سیاسی اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 ۳۳۱۱صفر ۵۱ - ۳۱۳۱آذر  ۵۲شنبه   سه :[خی]تار 

 ۵۳۳۲سال شانزدهم، شمارۀ 

 

 موسوی بجنوردی عضو شاخص مجمع روحانیون: هللا تیآ

 بهائیان حقوق شهروندی ندارند

 مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند و در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند 

 اسالم مخالف است، موضوعاً خارج استاما آن کسی که با 

 

 گزیده خبر

 موسوی بجنوردی: هللا تیآ 

 بهائیان حقوق شهروندی ندارند 

گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، تصریح کرد:  ما نمی وقت چیبر اینکه ه دیعضو شاخص مجمع روحانیون با تأک 

 اصالً حقوق شهروندی ندارد.

 یا ویی تفصیلی با فارس به مناسبت سی و دومین سالگرد صدور پیام هشت مادهموسوی بجنوردی در گفتگ هللا تیآ 

امام خمینی )ره( در خصوص موضوعات حقوقی و قضایی که بعدها به منشور حقوق شهروندی شهرت یافت، گفت: 

ن را بر حفظ شخصیت افراد و رعایت موازین اسالمی و همچنین قانو دیشخصیت امام طوری بود که بیشترین تأک

 اساس کار ما قانون است. فرمود یاین بود که شخصیت افراد محفوظ بماند و م اش دهیاساسی داشتند. عق

دارد، چقدر منطبق بافرمان  دیوی در پاسخ به این سؤال که روح حقوق شهروندی که دولت یازدهم بر تدوین آن تأک 

انتخاب شد و تصمیم گرفت منشور  جمهور سیعنوان رئ آقای روحانی به یامام )ره( است، گفت: وقت یا هشت ماده

)خانم امین زاده( از بنده نیز برای تدوین آن درخواست همکاری  شانیحقوق شهروندی را تدوین کند، معاون حقوقی ا

 کرد البته چند تن از حقوقدانان دیگر مثل مرحوم کاتوزیان هم شرکت داشتند.

در تلویزیون آن را اعالم کرد، تدوین کردیم و روح آن را  جمهور سیرئما در پنج، شش جلسه این متن را که بعداً آقای 

عنوان یک دستورالعمل، پیش روی خود قرار دادیم و قدری  امام )ره( گرفتیم و این فرمان را به یا از فرمان هشت ماده

 آن را باز کردیم.

شود همه شهروندان  موسوی بجنوردی در پاسخ به برخی ایرادات وارده به این منشور مثالً اینکه وقتی گفته می هللا تیآ

 شود؟ تصریح کرد: به هیچ عنوان. این حق به عنوان مثال شامل حال بهائیان هم می ایحق تحصیل دارند، آ

م مخالف است، موضوعا  خارج است.بهائی بعضی مسائل نیاز به این ندارد که تخصیص بزنیم، آن کسی که با اسال 

گوییم بهائی حق تحصیل آزاد دارد. اصالً  ما نمی وقت چی.هشود یضد اسالم است و موضوعا از این بحث خارج م
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حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا 

 ها با ما دوست هستند. ها تعامل داریم و نمایندگان آن د و ما با آنادیان ابراهیمی هستن

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که موضع فعلی آمریکا در قبال ایران را چطور ارزیابی  

گفت: ما با کسی کنید، معتقدید امریکا همان دشمن قبلی است یا رویه خود را در قبال انقالب اسالمی تغییر داده؟  می

 حقد و دشمنی خاصی نداریم اما هر کس که با اسالم بد و با انقالب مخالفت است ما نیز با او دشمنیم.

کمی دشمنی خود با ایران را کنار بگذارند  خواهد یوی افزود من فقط نسبت به شخص اوباما این احساس را دارم که م

 سرائیل هستند.خواهان فاسد و طرفدار ا و گرنه کنگره و جمهوری

دهم که او عالقه به ارتباط دارند واال اگر بوش روی کار  شاید اوباما اندکی خواستار تلطیف روابط است و احتمال می 

هرحال نباید توقع داشت که امریکا با ما خوب  و واقعاً دیوانه خطرناکی بود اما به کرد یبود تاکنون به ایران حمله م

 ؟شوند یبا هم رفیق م گرگ و میش وقت چیشود مگر ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


