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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[

 

 شفقنا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۱[ ]تاریخ:

 

 الشیخ خالد مطر التمیمیتوضیح دفتر آیت هللا علوی بروجردی پیرامون سخنان تولیت مسجد اعظم در دیدار با 

دفتر آیت هللا علوی بروجردی در مورد دیدار اخیر تولیت مسجد  -)پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه( شفقنا

اعظم با الشیخ خالد مطر التمیمی مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم نجف اشرف و انعکاس آن در رسانه ها  

 .اطالعیه ای صادر کرد 

به دنبال پاره ای سؤاالت از این دفتر پیرامون سخنان آیت هللا علوی بروجردی با الشیخ خالد مطر   شفقنا،به گزارش 

های خبری با  ها و سایتالتمیمی مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم نجف اشرف و انعکاس آن در خبرگزاری

 :استفسار از وی، در مقام توضیح عرضه می دارد

های استعماری در میان جوامع مسلمان است که بر  ی از مذاهب ساخته و پرداخته قدرتت و قادیانبهائیت همانند وهابی 

اساس افکار باطل و منحرف در دوران اخیر شکل گرفته و هدف آن ایجاد اختالف و چند دستگی در جامعه اسالمی  

 .بوده است

مطالب مطرح شده، در مقام تبیین کالم مبارک مولی امیر المؤمنین )علیه السالم( در عهد امیر خطاب به مالک اشتر  و

نخعی: »فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین واما نظیر لک فی الخلق«، و نیز شرح حقوق انسانها فارغ از هر عقیده  

ل، افساد و ارتداد نمی باشد. و حق شهروندی از نظر عنوان شده است، و شامل موارد ترتب عناوینی چون اضال

حقوقی همان حق تابعیت است که برای همه متولدین در هر کشور در قوانین اساسی در نظر گرفته شده، و در قانون  

اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده است. و مراد از آن حمایت از ارباب جرم و مصونیت از حدود شرعی و قانونی 

 ....نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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