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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷ بهمن ۱۴ ]تاریخ:[

 

 بهائیت را داردفرم ثبت نام کارت های ملی هوشمند شائبه به رسمیت شناختن فرقه ضاله 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی خواستار بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه سایر در  

 .بخش انتخاب دین که موجب رسمیت دادن به فرقه های ضاله می شود، شد

رزمان ثبت نام برای دریافت به گزارش فرقه نیوز؛ نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه د

کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین عالوه بر ادیان رسمی ذکر شده در قانون اساسی، گزینه سایر وجود دارد،  

گفت: طی تذکری به عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار بازنگری درکارت ملی هوشمند و حذف گزینه سایر در بخش 

 .رقه های ضاله می شود، هستمانتخاب دین که موجب رسمیت دادن به ف

به گزارش فرقه نیوز و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 

شورای اسالمی با بیان اینکه در زمان ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی در بخش انتخاب دین عالوه بر ادیان  

اسی، گزینه سایر وجود دارد، گفت: گنجاندن گزینه سایر به معنی به رسمیت شناختن فرقه  رسمی ذکر شده در قانون اس

 .های ضاله مانند بهائیت است

 :توضیحات جواد الریجانی از وضعیت اقلیت های دینی و فرقه بهائیت در ایران

ارت ملی هوشمند و وی افزود: بنده طی تذکری به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خواستار بازنگری در ک

 .حذف گزینه سایر در بخش انتخاب دین که موجب رسمیت دادن به فرقه های ضاله می شود، هستم

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه قرار دادن چنین گزینه ای در فرم ثبت نام الزم نیست، تأکید کرد: در  

در قانون اساسی ذکر شود. زمانی که شما این گزینه را در فرم می   فرم ثبت نام کارت ملی تنها باید ادیان شناخته شده

گنجانید به معنی به رسمیت شناختن ادیان ذکر نشده در قانون اساسی و فرقه های ضاله است و اقدامی بر خالف قانون  

 .اساسی است

گر به تذکر بنده توجه نشود و در در ادامه ابطحی با تأکید بر اینکه تاکنون به تذکر بنده پاسخ داده نشده است، گفت: ا

این زمینه تغییری ایجاد نشود این مسئله را از طریق دیگر ابزارهای نظارتی مجلس مانند سوال و... پیگیری خواهم  

 .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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