
 ًظش علوا دس تاسُ اّاًت تِ هقذسات اّل سٌت

 

صهاى حاضش سَطُ ٍ تْاًِ تِ دست  ّشگًَِ گفتاس یا کشداس ٍ سفتاسى کِ دس ای: آیت اهلل خاهٌِ  -1

 .هسلواًاى شَد ششعاً حشام اکیذ است دشوي تذّذ ٍ یا هَجة اختالف ٍ تفشقِ تیي

 

 .ایجاد تفشقِ حتی تِ اًذاصُ یک کلوِ یا ًصف کلوِ جایض ًیست آیت اهلل سیستاًی: -2

 

ّا  ایي جشي کسی کِ ٍحذت هسلواًاى سا ًخَاّذ، هسلواى ًیست... چِ تسا اهلل تْجت )سُ(: آیت -3

دس اقلیت ّستٌذ گشدد دس  هَجة اریت ٍ آصاس ٍ یا قتل شیعیاًی کِ دس تالد ٍ کشَسّای دیگش

 .هسثة آى ٍ یا ششیک جشم خَاّین تَد ّا سیختِ شَد ها ایٌصَست اگش یک قطشُ خَى اص آى

 

هثتٌی تش  ّا ها دس هیاى خَد خَاسج ّن داسین، کساًی کِ اصَل عقایذ آى عسگشی )سُ(: عالهِ -4

جض خَد ّوِ سا هششک  ٍ داًٌذ هی هسلواى سا خَد تٌْا کِ کساًی. است هسلواًاى ّوِ تکفیش 

 .پٌذاسًذ هی

 

 .کٌٌذ یاد هیص سا فاصلِ ایي جشیاًاتی تیٌین هی کِ : جای تأسف است آیت اهلل شثیشی صًجاًی -5

 

اّل سٌت، اص  احتشاهی تِ خلیفِ دٍم دس دسس خاسج فقِ، تا ًْی اص تی : اهلل ٍحیذ خشاساًی  آیت -6

 .پشّیض کٌٌذ شاگشداى خَد خَاست ّواًٌذ گزشتِ، اص تَّیي تِ خلفای اّل سٌت

 

ًذاسین ٍ  َصیچیضی تِ عٌَاى سفع القلن دس سٍص تِ خص ًَیسٌذ: ًیض هیاهلل ًَسی ّوذاًی   آیت - 7

 .تاشذ جذاً اجتٌاب ًوایٌذ هی هسلواًاى تایذ اص تفشقِ تپشّیضًذ ٍ اص ّش چیضی کِ هَجة ٍّي هزّة

 

تا عٌَاى سفع القلن  دس پاسخ خَد تِ ایي استفتا هشقَم فشهَدًذ: اٍالً سٍایتی اهلل هکاسم شیشاصی  آیت -8

ض چٌیي چیضی تاشذ کِ ًیست هخالف کتاب فش دس آى ایام هخصَص دس هٌاتع هعتثش ًذاسین ٍ ثاًیاً تش

 .پزیشفتي ًیست ٍ حشام ٍ گٌاُ دس ّیچ صهاًی هجاص ًیست ٍ سٌت است ٍ چٌیي سٍایتی قاتل

 

 .اّاًت تِ هقذسات اّل سٌت جایض ًیست اهلل علَی گشگاًی:  آیت -9

 

دس  َصهؤهٌیي تایذ اص کاسّایی کِ هَجة تشذیذ اختالف تِ خص اهلل هَسَی اسدتیلی:  آیت -11

 .شَد اجتٌاب کٌٌذ ششایط فعلی ٍ دس هقاتل کفش ٍ الحاد هی


