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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری مهر

   ۱۳۹۰خرداد  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 :در نشستی تخصصی مطرح شد

 قانون مبنای تفسیر در ایران  سنگسار/ اسالم و توضیحات الریجانی درباره قصاص و

نوع  سنگسار و دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست تخصصی حقوق بشر با تشریح احکام قصاص، قطع ید و

سوء استفاده غرییها از این احکام گفت: در برخی از این احکام غرب خود تفسیر می کند ولی در ایران تفسیر بر 

 .ون اساسی استقان مبنای اسالم و

ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی حقوق بشر با بیان اینکه  به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد الریجانی پیش از

به عنوان مثال غرب در   :مغایرت دارد، گفت احکام در حقوق بشر سازمان ملل با احکام ایران برخی از تعهدات و

می گوید مرد یا زن می توانند غیر از غیرهم جنس، هم جنس را   مرد در خانواده تفسیر حق داشتن شریک برای زن و

هم به عنوان شریک انتخاب کنند واحتماال بر اساس این تفسیر در آینده یک گربه هم می تواند با یک انسان ازدواج  

 ...  .کند

دلیل نمی شود که   مشاور قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از معاهدات غرب را بحث حقوق بشر پذیرفته ایم ولی این

یا دین جدید   تفسیر آن را به عهده غربیها بگذاریم، گفت: غرب می گوید هر انسان می تواند دین خود را عوض کند و

دین بهائیت که اصال دین نیست پیروان آن در ایران آزادانه زندگی   را تبلیغ کند ولی در ایران آزادی دین وجود دارد و

هم به جیب زده اند ولی همین بهائی ها حق تبلیغ دین خود را ندارند و در ایران   تجارت می کنند و پول خوبی و

ممنوع است. در این مورد از امام خمینی )ره( هم پرسشی شد که ایشان گفتند ادیان در ایران بر اساس قرارداد  

 ... .شهروندی زندگی می کنند ولی حق تبلیغ ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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