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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[

 

 تسنیمخبرگزاری سایت:[ ]برگرفته از 

 ۱۳۹۸دی  ۸ ]تاریخ:[

 

 جلوی نفوذ بهاییت را گرفتشهر درباره حذف گزینه »سایر« از کارت ملی؛ باید توضیحات نماینده خمینی

شهر در مجلس شورای اسالمی درباره تذکر به وزیر کشور پیرامون حذف گزینه »سایر« از فهرست نماینده خمینی

 .های معاند توضیح دادسازی شبکهانتخاب ادیان در کارت هوشمند ملی و جریان

ه تذکر پیرامون حذف گزینه »سایر« از  وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان دربارسید محمدجواد ابطحی در گفت

فهرست انتخاب ادیان کارت هوشمند ملی به وزیر کشور اظهار داشت: سال گذشته هنگام اقدام برای دریافت کارت 

ای قرار داده شد به عنوان »سایر«. این سئوال ایجاد شد  هوشمند ملی مشاهده کردم که در بخش انتخاب ادیان، گزینه

 .چه علت باید باشد که در همین راستا تذکری به وزیر کشور دادمکه بخش »سایر« به 

های پیدا و پنهان پشت پرده به دنبال رسمیت دادن به بهاییت هستند، وی ادامه داد: تصور بر این بود که شاید دست

، بلکه یک فرقه  شناسیمهای دینی نیست و نه ما و نه اهل سنت این فرقه را به عنوان دین نمیزیرا بهاییت جزء اقلیت

 .رودضاله به شمار می

شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیروان این فرقه در حال نفوذ هستند که از زمان  نماینده مردم خمینی

دولت اصالحات آغاز شده است، گفت: در همین راستا بنده تذکری را در این زمینه ارائه کردم، اما اکنون مشاهده 

های وهابی، این  های معاند نظام جمهوری اسالمی از جمله شبکه ایران اینترنشنال وابسته به سعودیکنیم که شبکهمی

 .اندستیزی بنده و امثال من مطرح کردهموضوع را به عنوان دین 

های دینی در کشور ما آزاد هستند و در مجلس وی تصریح کرد: باید تاکید کنیم که ما با ادیان مشکلی نداریم، اقلیت

هزار رأی وارد   ۴های دینی در کشور ما ممکن است حتی با شورای اسالمی نیز نماینده دارند، چه بسا نماینده اقلیت

 .کنداست برابری نیز می مجلس شده و حق رأی او در مجلس با کسی که با یک میلیون رای به مجلس رسیده 

دانند و ت آمیزی داریم و آنها نیز خود را ایرانی می های دینی زندگی مسالمابطحی خاطرنشان کرد: ما در کنار اقلیت

ها نداریم، بلکه روی صحبت ما با اعضای فرقه جاسوسی بهاییت است که از عوامل موساد و هیچ مشکلی با این اقلیت

 .روندسی.آی.ای به شمار می 

داشت: ما باید هوشیار، آگاه و  وی با بیان اینکه باید جلوی نفوذ این گروه در جاهای مختلف کشور گرفته شود، اظهار

 .بصیر باشیم تا در مقابل نفوذ این فرقه ضاله به کشور گرفته شود

شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این تذکر، سال گذشته ارائه شد، گفت: نتیجه تذکر درباره نماینده خمینی

های دینی، نون این گزینه سفید شده و به جز اقلیتگزینه »سایر« در بخش انتخاب ادیان در کارت ملی، این بود که اک

 .امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد

 

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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