
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 رادیو زمانه:[ ]برگرفته از سایت

 ۱۳۸۸خرداد  ۱۹]تاریخ:[ 

 

 هللا مهاجرانی در برلینگزارشی از کنفرانس مطبوعاتی عطاء

 مهاجرانی: از صفر تا صد، یک عدد را انتخاب کنیم

 شیرین فامیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت  مهاجرانی، مشاور مهدی کروبی وهللا روز یکشنبه، هفدهم خردادماه، عطاء

نگار و برلین شرکت کرد. این کنفرانس را احمد پورمندی، روزنامه محمد خاتمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در

اران نگاران و خبرنگروزنامه از طرف شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا تدارک دیده بود و تعدادی از فعال سیاسی،

 ...ایرانی در آن شرکت داشتند

در قانون اساسی ایران، "هللا مهاجرانی پرسید: عطاء های مذهبی در ایران ازنگاران با اشاره به اقلیتیکی از روزنامه

گویید، ولی باید می ها با اسرائیل سخندینی به رسمیت شناخته نشده است و شما هم از رابطه آن بهاییت به عنوان اقلیت

شود این گرویده و به آن اعتقاد دارند. به نظر شما چگونه می میهنان ما به آیین بهاییتوجه داشت که برخی از همت

 "کرد؟ آیا امکان تغییر قانون اساسی در این زمینه وجود دارد؟ مسأله را حل

نیست چون کافی است کتاب یک اقلیت دینی  من معتقد هستم که بهاییت"هللا مهاجرانی در پاسخ این پرسش گفت: عطاء

 های اصلی و محوری بهاییت را ببینیدمیرزا علی محمد باب شیرازی، یعنی کتاب ایقان میرزا حسین علی بهاء و بیان

توانیم بگوییم کند. میپیدا می که از ادیان یهودیت، مسیحیت، اسالم و آیین زرتشتی است و ساختاری که یک دین

 ساختگی است که در طول تاریخ هم زیاد دیده شده است. با توجه به تاریخچه است یا دینبهاییت در واقع یک شبه دین 

دین با اصطالح معصومی که ما  بهاییت در کشور به صورت از بابیت تا بهاییت، توضیح دادن آن به عنوان یک

 ".اکنون داریم، دشوار است

اساسی ایران تغییری صورت گیرد و بهاییت به  ر قانونکه ممکن نیست یک روز دهللا مهاجرانی با تأکید بر اینعطاء

است، بلکه  در ضمن من نگفتم این اقلیت کالً در خدمت اسرائیل"پذیرفته شود، افزود:  عنوان یک اقلیت رسمی دینی

ها بهایی بودن نیست، بلکه ارتباط با اتهام آن کنند، مواردی است کهگفتم افرادی را که در کشور ما بازداشت می

را بازداشت  بایست همه بهاییانخواستند کسی را به اتهام بهایی بودن بازداشت کنند میمی اسرائیل است. چون اگر

اند. اما مواردی وجود دارد و هرگز بازداشت نشده کنندکردند، ولی بسیاری از بهاییان در نقاط مختلف زندگی میمی

 ."شوند، این بحث دیگری استند و متهم میکنامری سازماندهی می که افراد تشکیالتی را برای

اند تحت تأثیر مبلغی با خلق خوش قرار گرفته اند که بدون شناخت و با سادگی خودکه افرادی بودهوی با اشاره به این

كه این  های روستا بهایی شده بودند، گفتها را تعلیم داده و تعدادی از خانوادهآن که به روستایی رفته و فرزندان

 ... .سایل را باید جدا بررسی کردم

 

 

 

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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