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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[

 

 موسسه فرق و ادیان زاهدان )مفاز( ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷بهمن ماه  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 هوشمندحرکات موذیانه فرقه بهائیت در سامانه کارت ملی 

نام، اطالعات صاحب کارت مانند نام، نام خانوادگی،  مهمترین وظیفه کارت ملی شناسایی افراد است؛ در زمان ثبت

تاریخ، محل تولد و دین و مذهب افراد بایستی به طور صریح باید در سامانه درج شود. به این ترتیب هر جا نیاز به 

کارت خود را ارائه دهد و با تسهیل امر شناسائی، از اقدامات افراد  تواند اطالعات هویتی صاحب کارت باشد، وی می

 .کالهبردار و معلوم الحال جلوگیری می شود

امروزه فرقه ضاله بهائیت که ماهیتی کامال جاسوسی و خرابکاری علیه جمهوری اسالمی ایران دارد ، در اقدامی از  

ملی از اظهار نمودن دین خودداری نموده و این گزینه را مریدان گمراه خود خواسته است که در سامانه ثبت کارت 

 .خالی بگذارندو یا از گزینه های سایر استفاده کنند

شهر در مجلس شورای اسالمی آقای سید محمد جواد ایطحی ایراداتی را در مورد سامانه  اخیراً نماینده مردم خمینی

ری گزینه سایر در ستون انتخاب دین را کتبا به وزیر ثبت نام کارت هوشمند مطرح کردند و درخواست حذف و بازنگ 

 .کشور اعالم نمودند

به فرقه ضاله بهائیت است که از نظر ساختار قانونی و  با انتخاب کزینه سایر به نوعی بهانه برای رسمیت دادن

 .شرعی به هیچ وجه جایز نمی باشد

ی تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور می باشد که  از نظر قانون ثبت احوال و اسناد کشور ، ارائه کارت ملی برا 

زیر شاخه یکی از ادیان رسمی و اقلیت مذهبی شناخته شده در قانون اساسی باشند. قانونگذار به نوعی برای حمایت و 

آشکار  مساله مهم تعارض ارائه خدمات بهتر نیازمند شناسائی دقیق افراد می باشد که اینگونه اعمال فرقه بهائیت با این

 .حقوقی به بار آورد  دارد و مسئولیت های خطیر کیفری و

 

 

 

 

 

 

 

 

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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