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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[

 

 خبرنامه گویا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۳ ]تاریخ:[

  

 آیت هللا علوی بروجردی بعد از دفاع حقوق بهائیان و افتخار به منشور کوروش، وادار به ارائه توضیح شد

روحانیان بلندپایه قم و نوه آیت هللا بروجردی، پس از آنکه اعالم ایران وایر: آیت هللا محمدجواد علوی بروجردی، از 

کرد بهائیان "براساس مبانی خوِد اسالم هم شهروند هستند و حقوقی دارند و ما حق کشتن و حبس آنان را به جرم عقیده 

 .ئه کندنداریم"، مجبور شد با انتشار اطالعیه ای درباره تاکیدش بر حق شهروندی بهائیان توضیحاتی ارا

آیت هللا علوی بروجردی دور روز پیش در دیدار شیخ خالد مطر التمیمی، مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم 

ها نیاز داریم که فقه حقوق انسان را تدوین و تدریس کنیم. حتی این مشکل را در نجف، گفته بود: "ما امروز در حوزه

ها چه کنیم؟ بر اساس مبانی خود اسالم هم اینها شهروند هستند د. با بهاییها مسئله ما هستنخود ایران هم داریم. بهایی

و حقوقی دارند. ما حق کشتن و حبس آنان را به جرم عقیده نداریم. آنها حق زندگی دارند و حقوق انسان در فقه، 

 ".موضوع مستقلی است

به حقوق انسان به طور جدی راه بیندازیم. این نیاز ها بحثی راجع این روحانی بلندپایه با تاکید بر اینکه "باید در حوزه

به تألیف و مکتوباتی دارد که آقایانی که در این راه تالش کردند حتماً باید همت کنند"، گفته بود: "متأسفانه ما نتوانستیم 

 ".آنچه را امروز به عنوان حقوق بشر مطرح است به دنیا بشناسانیم

کالم امام علی، امام اول شیعان در عهدنامه مالک اشتر، تاکید کرده بود که "اگر  آیت هللا علوی بروجردی به نقل از

ین ا " است و حقوقی دارد"، و گفته بود کسی برادر دینی تو نباشد و به خدا یا هیچ مذهبی معتقد نباشد باز هم شهروند

پیش گفته است؛ یعنی هنگامی که در اروپا اصالً بحثی درباره حقوق بشر مطرح نبوده  سال ۱۴۰۰را امام علی 

 کنیم و البته این منشورتخار میاست.ما این حقایق را در کالم ائمه داریم" و البته "ما امروز به منشور کوروش هم اف

 ".افتخارآمیز هم هست و در عصر خودش خوب است

کید این روحانی بلندپایه درباره "حقوق شهروندی بهائیان" در سایت رسمی حوزه یک روز بعد انتشار سخنان و تا

اي سؤاالت از این نبال پاره علمیه قم، دفتر آیت هللا علوی بروجردی با انتشار اطالعیه ای ضمن اشاره به اینکه "به د

ي مسئول گروه حقوق دانشگاه دفتر پیرامون بیانات آیت هللا علوي بروجردي در دیدار با الشیخ خالد مطر التمیم

بهائیت همانند  "الزم دیده تا اعالم کند که" هاي خبريدر خبرگزاریها و سایتبحرالعلوم نجف اشرف و انعكاس آن 

 ".هاي استعماري در میان جوامع مسلمان" می داندهب ساخته و پرداخته قدرتوهابیت و قادیاني از مذا

"مطالب مطرح شده در دیدار با شیخ خالد مطر التمیمی مسئول گروه حقوق  در این اطالعیه البته تاکید شده است كه

دانشگاه بحرالعلوم نجف در مقام تبیین كالم امام علی خطاب به مالك اشتر نخعي بوده است که شرح حقوق انسانها 

 .فارغ از هر عقیده است" اما "شامل موارد ترتب عناویني چون اضالل، افساد و ارتداد" نیست

آیت هللا علوی بروجردی همچنین در اطالعیه خود اعالم کرده که "حق شهروندي از نظر حقوقي همان حق  دفتر

تابعیت است كه براي همه متولدین در هر كشور در قوانین اساسي در نظر گرفته شده، و در قانون اساسي ما نیز به 

ت از حدود شرعي و قانوني نیست. وتجلیل رسمیت شناخته شده است. و مراد از آن حمایت از ارباب جرم و مصونی

 م را در آن روزگار جهل و ظلمت بااز منشور كوروش تجلیل از مردمي است كه با چنین تفكر و تمدن و میراثي اسال
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دار اسالم در همه فنون و علوم شدند و در نهایت خیمه در آب و گل شیفتگي پذیرفتند و در اندك زماني خود میراث

ه نظیر آنان پاي فشردند، و در این رامعصومین زدند و عاشقانه بر تحفظ بر میراث غني و بيمزرعه اهل بیت 

 ".ها پرداختند و هنوز مي پردازند ها دادند و هزینهمظلومانه خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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