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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[

 

 هللا حاج سید محمد جواد علوی بروجردی ]برگرفته از سایت:[ پایگاه اطالع رسانی آیت

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۳]تاریخ:[ 

 

 هللا حاج سید محمد جواد علوی بروجردی دفتر حضرت آیتپایگاه اطالع رسانی 

 هللا علوی بروجردی دام ظله پیرامون بیانات معظم له با الشیخ خالد مطر التمیمی اطالعیه دفتر حضرت آیت

 بهائیت همانند وهابیت و قادیانی از مذاهب ساخته و پرداخته قدرتهای استعماری در میان جوامع مسلمان است.

 لرحمن الرحیمبسم هللا ا

هللا علوی بروجردی )دام ظله( در دیدار با الشیخ خالد  ای سؤاالت از این دفتر پیرامون بیانات حضرت آیتبه دنبال پاره

ها و مطر التمیمی مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم نجف اشرف و هیئت همراه و انعکاس آن در خبرگزاری 

 دارد: در مقام توضیح عرضه می های خبری با استفسار از معظم لهسایت

های استعماری در میان جوامع مسلمان است که بر بهائیت همانند وهابیت و قادیانی از مذاهب ساخته و پرداخته قدرت

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

 بوده است.

ه در مقام تبیین کالم مبارک مولی امیرالمؤمنین )علیه السالم( در عهد امیر خطاب به مالک اشتر و مطالب مطرح شد

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

ارتداد نمیباشد وحق شهروندی از نظر  عقیده عنوان شده است. و شامل موارد ترتب عناوینی چون اضالل، افساد و

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. 

ور کوروش تجلیل از مردمی است که با چنین تفکر و تمدن و میراثی اسالم را در آن روزگار جهل و  و تجلیل از منش

علوم شدند و در نهایت خیمه در آب   دار اسالم در همه فنون وظلمت با شیفتگی پذیرفتند و در اندک زمانی خود میراث

فظ بر میراث غنی و بینظیر آنان پای فشردند،  و گل مزرعه اهل بیت معصومین )علیهم السالم( زدند و عاشقانه بر تح

 پردازند.ها پرداختند وهنوز میو در این راه مظلومانه خونها دادند و هزینه

 هللا علوی بروجردی )مدظله العالی( دفتر حضرت آیت

 نژادابراهیم حسن 

 

 

 

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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