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 پيشگفتار

را يکی پسس از ديگسری از دسست مان بزرگانام: تا کی بايد هميشه از خودم پرسيده
کوتاهی ران آن بزرگوااند در حق ، حال آنکه تا زندهسر دهيمناله  سوگ آنانبدهيم و در 

ايسم؟ آيسا را از دسست داده ايشانکه  بدانيم شان راقدرآيا همچنان بايد زمانی  ؟کنيممی
وقت آن فرا نرسيده است که به خود آييم و وجود آنها را در ميان خود غنيمت شسماريم 

 ی کافی برگيريم؟بهره هاو از آن
از آنکسه  زنسده توجسه کنسيم و پسيشهسای کند که به شخصيتايجاب می ،ضرورت

 افسوس از دست دادِن آنها را بخوريم س که آن نيز سودی ندارد س از آنها استفاده کنيم.
اختران جهسان علسم و از علمسای ربسانی اختری از  ،شخصيتبه خصوص اگر اين 

 1باشد که حافظاِن دين و دنيای بشرند.
حسواد   ری آنهسا بسی گسستردهی اماميه، احاطهشيعه عالمانهای ممتاز از ويژگی

تأثير عميقی بر جوامع بشری  که آمده و نيازهای روزگار خويش است. افزون بر آنپيش
بسر عهسده به جای نهادند؛ زيرا راهنمايی و راهبری مردم به اصول هدايت و سسعادت را 

 دار نمايد.موجود بصيرت اين بزرگان را خدشههای آنکه بحرانو دارند، بی داشته

                                              
عرض کردم: محل سکونت من از شما دور  . از علی بن مسيب نقل شده است که فرمود: به امام رضا1

نی خود را بيساموزم؟ های دي است و هيچ راهی برای دسترسی به شما در هر فرصتی ندارم. از چه کسی آموزه
)الکنسی  باشسد. فرمودند: به زکريا بن آدم قمسی مراجعسه کسن کسه او امسين در ديسن و دنيسا می امام رضا

 .(٨٨، ص٣واأللقاب، ج 
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شسود کسه بسه نحسوی خساص، متسر شخصسيتی يافست مسیدر ميان اين نخبگسان، ک
گاهانه و حضوری گسترده در عرصه ی جهانی خردورزی فقهی و اعتقادی را با تالش آ

 آميزد. درهم
ع دين و انديشمند و پژوهشسگِر شود س در مرجچنين حالتی س که به ندرت تکرار می

حسسينی  سسيد صسادقحساج نگِر مطالعات اسالمی، حضرت آيت الله العظمسی فژر
و حجسب و زيسستی زيساده از حسد و سسادهشود. هرچند فروتنی ديده می شيرازی

 سسودمندیهای معمسول و در عسين حسال گويی و پرهيز از تکلفحيای ايشان، و ساده
گزيدن از حجاب و حاجسب کسه ميسان دوریوجوهای رودررو و پرسسخنانش، و نيز 

ايشان از مجالس گراميداشت و حتی  زپرهيبرخی از مردم و بزرگان مرسوم است، و نيز 
همچنان موجب شده است که عظمت شخصيت او  ؛معمول مرجعيت« تشريفات»از 

 . ناشناخته بماند
. حاشا کسه خداونسد اوليسای خسود را کند جا خوش نمیاما به هر حال، آفتاب پشت ابر 

 گردند.نمند بهره گرامی ندارد و عظمت آنها را برای مردم آشکار نسازد تا از نور وجود آنها
ی در همسه بيستضرورت تفقه در دين و پايبندی به اخسالق نيسک و اقتسدا بسه اهسل

کسه را شسود؛ چسبه وضوح مشاهده مسیعاليقدر از اموری است که در زندگی مرجع  ،کارها
ی هسا هسستند. اهتمسام آن بزرگسوار صسرف جنبسههمسان ،معيار و مرجع و پيشوای حقيقسی

مرجعيست و چسه پسيش از آن  داری عهدهرسازی جامعه، چه پس از جهادی و عملی در بيدا
راهکارهسای  پيشنهادشدن انديشه و عمل با تغييرات جهانی و شد. مواردی همچون همگام

ی فرهنسگ پيشاهنگ عرصسه»که موجب گرديد برخی او را به حق،  ؛دينیراهبردی در امور 
 ،دينسی و اجتمساعی فسراروی بشسر شسبهاتبنامند. از اين رهگذر تأثيرپذيری از « و فقاهت

ها و حسل مشسکالت اجتمساعی و وجدان بشردوست او را آزرد. در نتيجه برای ياری انسان
سازی مردم کوشيد کسه  یچنان در بيدارهای مختلف به پا خواست و آن دينی آنان در عرصه
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ه نهساد. البتس یتأثيری شگرف به جسا ،های کارگرش بر اهل سياست و علم و فرهنگ تالش
های اجتماعی و سياسی برخسوردار باشسد. و بسه بايد از انواع آزادی تبه ضرور ،مرجعيک 

رو شايسته اسست کسه گيرد. از اينمی نزديکانش را نيز دربر ،تناسب نقش مهمش اين آزادی
 حتی فرزندانش در امور سياسی و اجتماعی نظر دهند.

که برای ه است؛ مرجعی ی مقام مرجعيت متعهد و در صحنشايسته ،البته اين حق
مرجع خردمند و شجاعی که حقايق زنسدگی مردم چونان پدری دلسوز و صادق است. 

های آنهسا س در هسر گوشسه از کند و همواره از گرفتاریمردم و مشکالت آن را لمس می
خسورد و نسه که نه شکست می یکند. مرجعمی گشايیی خاکی که باشند س گرهاين کره

هسای آورد، و بسا وجسود سسختیها فرود میدر برابر تهديد و ترغيب هراسد و نه سرمی
ی ، و در همسهکه ايسن امسر هرگز صفا و پاکِی درون خود را از دست نداده است ،بسيار

های زندگی، چه خوب و چه بد، و چه سخت و چسه آسسان، از او شخصسيتی موقعيت
 نظير ساخته است.کم

ربط او کسه بيسان آنهسا در  یمؤسسات ذ های اين شخصيت بزرگ واز جمله ويژگی
اين کتاب مختصر بايسته است س و افزون بر آن، هدف مسا نيسز از نگسارش ايسن کتساب 

يافتن در مکتب آنان، و نيز ياری و همصداشدن و پرورش بيتاست س تأسی به اهل
و تبادل رأی و انديشه و در نهايت، تشسويق مؤمنسان سراسسر جهسان بسرای پيوسستن بسه 

 است. ان آقا امام زمانمنتظر
، آيت الله شيخ عبسداألمير قسبالن لبنان نايب رئيس مجلس اعالی اسالمی شيعيان

 فرمايد:حفظه الله می
عالم بزرگوارمان، دانشمند فرهيختسه گرچه کلمات، قادر به معرفی شأن و جايگاه »

مرجع عاليقدر حضسرت آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق حسسينی  ،و مجتهد شجاع
ای از شخصيت واالی اين بزرگوار را نمايسان اما به هر حال گوشه ؛نيست یشيراز
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 بيست ی ايشان در راه ترويج مکتب اهسلها و خدمات شايستهسازد و از فعاليتمی
 کشد. میپرده بر

پاکسدامنی و ی جهسادی و برخسورداری از روحيسه ،ی بزرگسوارهای اين عالمهاز ويژگی
جوشسد و در راه تعسالی همواره غيسرتش بسرای اسسالم مسی .ی استداری و پارسايخويشتن

از ايسن رهگسذر بسه منظسور پاسسداری و  ....کوشد سوزاند و میهای استوارش دل میبرنامه
دسست عاليقدر تحکيم دين و عملی کردن اين ايده و هماهنگ ساختن علم با عمل، مرجع 

پرورشسی و دينسی و حتسی  های گوناگون و احسدا  مؤسسسات فرهنگسی وبه نگارش کتاب
آنکه اندک توجهی به مشکالت و امسور بازدارنسده درمانگاه و مؤسسات اجتماعی زدند، بی

ی بسيار و به هر وسيله و روش ممکسن کسه رضسايت خسدا و . با صبر و حوصلهداشته باشند
ای مسؤمن و ها و ساختن جامعهرسانی به انسانرسول او را در پی داشته باشد، برای خدمت

 .1«کوشدمی بخش ائمهارچوب تعاليم روحهآگاه به مفاهيم ناب اسالم در چ
سيد جعفر شيرازی حفظه اللسه نيسز در وصسف ايشسان  حجت االسالم والمسلمين

 فرمايد: می
گاه است... همچنين اطالعات وسيعی دربساره» ی ايشان به مسائل سياسی کاماًل آ

 ل چهسل سسال مرجعيست بسرادرشمسائل اجتماعی گوناگون دارد. ايشان در خال
ی کسافی زمينه از تجربهرو در ايندست راست ايشان در امور مرجعيت دين بود. از اين

 .2«و وافی برخوردار است
در خالل سخنان خود به اين ويژگی مهم حفظه الله آيت الله سيد مرتضی شيرازی 

 کند که: تأکيد می
يشسان را در طسول مسدت دراز بنسده ايسن ويژگسی ا .حکسيم اسستنهايت بیايشان »

                                              
 .4ی المرشد، افتتاحيه، ص . مجله1

 .22، ص. رجال الحسين2
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در  والسدرو مرحسوم ام با ايشان به خوبی لمس کردم. از ايسنهای علمیمعاشرت
 کرد، چه علمی و چه غير علمی. مسائل فکری و غير فکری به ايشان اعتماد می

که مرحسوم پسدر در مسسائل علمسی و در امسور ديگسر ماننسد مسسائل  آمدبسيار پيش می
توجسه و اعتمساد بسسياری داشست، بسه ايشسان بسه رأی  ،های مهسماجتماعی، خاصه پيشامد

کرد، چراکسه ايشسان در مسسائل توان گفت به طور مطلق، رأی ايشان را قبول میکه میحدی
بسيار ديدم کسه مرحسوم پسدر در همچنين عقلی و در دقت نظر و درستی رأی شاخص بود. 

د و گساهی ايسن مباحثسه و تبسادل کننای مباحثه میحول مسئلهايشان با  گوناگونموضوعات 
-را مسیايشسان انجاميد و در بيشتر مواقع مرحوم پسدر نظسر نظر از صبح تا شب به طول می

ی و از سسوی ديگسر احاطسه رسساند میسو دانش وافر ايشان را پذيرفت. اين موضوع از يک
 .سازدرا آشکار میديگر مسائل به مسائل سياسی و اجتماعی و مرجع عاليقدر بسيار 

ی آن بزرگوار بسيار است. از آن جمله ارتباط و آمدوشسد او بسا های برجستهويژگی
و علم و تقوا و اخسالق واالی ايشسان اسست کسه ايسن ديگر علما و اعتراف آنها به فضل 

 یموضوع از لحسا  اجتمساعی بسسيار درخسور توجسه اسست. ايشسان همسواره بسا علمسا
 .1«داشته و دارندارتباطات وسيعی ايشان ز با های علميه در ارتباط بوده و آنان ني حوزه

هسای در اين کتاب قصد آن ندارم که به جوانب علمی و اخالقی و اعتقادی و برنامه
ی گرامی با آن آشناست بپردازم. بلکه بر آنم کسه در دينی معمول آن بزرگوار که خواننده

طالعه کنيم. همچنين ی انقالبی و اجتماعی زندگی ايشان را بررسی و محد توان، جنبه
ی ابعساد زنسدگی ايشسان را نسدارم؛ ی آن بزرگوار و بررسی همهنامهقصد نگارش زندگی

کران ناتوان اسست س خداونسد های اين دريای بیچراکه قلم اين حقير از نگارش ويژگی
منسد ی اسالم و مسلمانان قرار دهد، و مؤمنان را از بقای عمسر ايشسان بهسرهاو را ذخيره

                                              
سماحة آية الله السيد مرتضسی  شبکة مزن الثقافية تحاور»ی اينترنتی شبکه مزن الثقافيه، حوارات،  . سامانه1

 م(.37/4/2440)تاريخ: « الشيرازی حفظه الله
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تنيسده اسست و های مختلف زنسدگی ايشسان درهسمس البته طبيعی است که جنبهد گردان
ی توان به وضوح آنها را از هم جسدا کسرد. البتسه بايسد يسادآور شسوم کسه بيسان همسهنمی

ی ايشان برای خوانندگان، امسری نيسست های مرجع عاليقدر و مؤسسات تابعهفعاليت
رو در ايسن کتساب بسه نسد اسست. از ايسنکه در اين کتاب بگنجد و نيازمند مجلداتی چ

پسردازيم. خواننسدگان و آن هم بسه اختصسار، مسیعاليقدر مراحل مهمتر زندگی مرجع 
هسای هسا و سسامانهتوانند بسه نوشستههای ايشان میفعاليتبا بيشتر آشنايی گرامی برای 

 شان مراجعه کنند.ربط یاينترنتی مؤسسات ذ
سسيد العظمسی آيت الله  عاليقدری دفتر مرجع از مديريت محترم سامانه ،در پايان

سايت اينترنتسی مؤسسسه فرهنگسی رسسول ]در قم مقدس  شيرازیحسينی صادق 
ی ايشسان در شسائبهگويی و همراهی بسیکنم که با پاسختشکر و قدردانی می [اکرم
تسالش بسسيار  ،ی اين کتاب مرا ياری دادند و نيز در رفع برخی نواقص فنی کتسابتهيه

. شايان ذکر است که بسياری از مطالب اين کتساب برگرفتسه از آرشسيو مطالسب ودندنم
 -فرهنگسی ی ی اينترنتسی اسست. همچنسين از مؤسسسهنگهداری شده در همان سامانه

جهانی األنوار که چاپ نخست اين کتاب به مناسبت سيزدهمين سالگرد ارتحال آيت 
بسه زيسور به کوشش ايشان درجاته  شيرازی اعلی اللهسيد محمد حسينی الله العظمی 

گامی دوباره در راه تعسالی  ،نکه اين تالشآ. به اميد کمال تشکر را دارم طبع آراسته شد
 باشد. شعائر دين و موجب تسهيل ظهور يگانه منجی جهان، حضرت قائم

 گويم که مرا به اين مهم ياری داد و به اين راه رهنمون کرد.خدا را سپاس می
گويم و بسر محمسد و خانسدان پساک و چيز خدا را سپاس میو بر همهدر همه حال 

 فرستم.سرشتش هزاران درود میپاک
هس . ق 3011/ شعبان /  20
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 و قمر مصنوعی شيعهای  هماهوار های  هشبک. 1

ها ی ويژگی جهان امروز، با همهبا توجه به نقش محوری و بنيادين رسانه در روابط 
های سياست و اقتصساد و فرهنسگ و ر افکار عموم مردم و عرصهدو تأثيرهای بسيار آن 

به سسالحی توانمنسد بسرای پاسسداری از حقسوق اين وسيله رفته همروی ؛مشتقات آنها
اند. از ايسن رهگسذر و بسا توجسه بسه کسانی تبديل شده است که در پِس آن، جای گرفته

آيست عاليقسدر های متمادی، مرجسع وشی و خاموش ساختن صدای شيعه در قرنخام
بر آن شد که در اين عصر جديد، وجسه  شيرازیحسينی الله العظمی سيد صادق 

اش را صرف پر کردن اين خأل بزرگ بکنسد. ايشسان در همت خويش و مؤسسات تابعه
هر لحظسه از زمسان س  ی دنيا دربه همه بيت عصمتراستای پراکندن نور کالم اهل

ی انسدازی چنسد شسبکهبسه راهاقسدام انسد س که تاکنون از اين نعمت بزرگ محروم مانسده
هسای های ايشان از حيث سرعت و حجم و نسوآوری و جهسش. فعاليتکرد ایماهواره

حائز اهميست اسست.  ،بلندی که در گسترش فرهنگ دينی در جهان تشيع داشته است
هسا و نژادهسا را درهسم مرزهای جغرافيسايی و زبسانر جهانی س که به اين ترتيب، اين ابزا

های حاصل شده در دانش و تکنولوژی از سويی، و آزادی نسسبِی نوردد س و پيشرفت می
ای بسرای نشين از سوی ديگر، فرصت تساريخی فرخنسدهموجود در برخی ممالک شيعه
عاليقسدر رو مرجسع فسراهم آورده اسست. از ايسن بيتنشر و تبليغ معارف ناب اهل

رفستن ايسن فرصسِت نيسک افسسوس دستکند که پيش از آنکه بر ازسفارش بسياری می
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 ها آن را به کار بنديم.ی عرصهيم، آن را غنيمت شماريم و در همهبخور
از اين رهگذر، ايشان بر ضرورت تسالش بيشستر در راسستای آشسکار سساختن حسق 

ع و شسسيعه در هر بيسست اهسسل ، و کوشسسش بسسرای از قطسسه از دنيسسانو حمايسست از تشسسي 
ی فشسار بسه وسسيلهجهسان، در برخی از منساطق شيعيان از ها برداشتن محروميت ميان

آور برگرفته از پيام اسالم حقيقِی و بر رساندن های جهانی مؤسسات و سازمانآوردن بر 
 دودمان پاک ايشان هایآموزه و رحمت و انسانيت، پيامبر اسالم، حضرت محمد

زدن بسه دامانشسان امسر . خاندانی که خداوند ما را به پيروی از آنان و چنگدارند تأکيد
رستگار  ؛بگردانندکه از اين خاندان و تعاليم آنان رویکرده است. روشن است کسانی

-آزادیو محرومان و نيازمندان را چپاول کسرده مشروع که حقوق نخواهند شد. کسانی

از اسسالم  ؛گذارنسدی برای اظهارنظرشان باقی نمسیکنند و مجالهای آنان را سلب می
اند. آنان که ديگران را به ناحق تکفيسر کسرده و دسست خسود را بسه خسون بهره حقيقی بی

اری و ذگسبسسا دسست بسه بمسبآاليند و بسرای ايسن منظسور چسهگناه میهای بیانسان
 نيست.شان ادعايی بيش اسالم ؛زنندنيز میو سر بريدن جمعی  کشتارهای دسته

کننسد و آنهسا را در مسسير حاکمانی که اموال مسلمانان را غارت میهمچنين اسالم 
انسد. آنسان حتسی بسرای کنند، نيز از اين دستهجويی خود صرف میها و سلطهخواهش

ی سساختن و پراکنسدن آرای باطسل در همسهرسيدن به مقاصد شوم خود دست به گمسراه
ا از اين راه حقيقت را پنهان سسازند و چنسد صسباحی پردازند تها میابعاد زندگی انسان

بيشتر به اين تاج و تخت عاريتی دل خوش سازند. به ايسن ترتيسب بسرای جلسوگيری از 
ی ابزارهسای مشسروع و سسالم کسه ضسروری اسست کسه از همسه ،های اين انحرافهمه

 1های جديد و پيشرفته بهره گرفت.فرادست بشر گسترده است، خاصه رسانه

                                              
استعينوا بالوسائل الشسرعيه والحدثيسة »، آرشيو اخبار، ی فرهنگی رسول اکرم . سامانه اينترنتی مؤسسه1

 «.في تبيين حق  أهل البيت ومظلومية أتباعهم
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آوردهسای ای شيعه مسير دور و درازی را طی کرد تا بسه دسسترسانی ماهوارهعاطال
هسسا و ای األنسسوار پسسس از گسسذر از سسسختیی مسساهوارهامسسروزی دسسست يافسست. شسسبکه

ی خسود را در سسال های بسيار، سرانجام توانسست بسه طسور آزمايشسی برنامسه دشواری
دادن می شيرازی بر ادامسههس .ق( پخش کند. پس از آن آيت الله العظ 3021م )2440

های اين شبکه در به اين مأموريت دشوار اصرار بسياری ورزيد و با همت ايشان برنامه
های مختلف پخسش شسد. های گوناگون و با زبانی فضايی و در رسانهچندين ماهواره

 ايسن بزرگسوارها و تشويق و س در برخسی مسوارد س حمايست مسالی توجه بسيار و حمايت
ی های قاصرانهای ايشان س تا آنجا که از پيگيریهای ماهوارهکه امروزه برنامهباعث شد 

ای و بالغ بر ده زبان در نقاط ی ماهوارهبنده معلوم شده است س در بيش از بيست شبکه
ها و موارد مشسابه آن کسه در حسين تسأليف ايسن  اين تالششود. مختلف دنيا پخش می

. به حق کرد رسانی دينی کمک بسياریه به برکشيدن و پروراندن اطالعشد انجامکتاب 
عبرنامه»ها را شايسته است که اين دست کوشش  ناميد.« ی معاصر جهان تشي 

ها، مرجع عاليقسدر آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق چالش فزونی يافتنبا وجود 
هسره را برگيسرد. هسا بيشسترين بکوشيد از اندک امکانات و توانايی شيرازیحسينی 

های مذهبی است و توسط جسوانی ی مراسمبرای مثال هيئت کوچکی را که برپا دارنده
کنسد. ايسن های متعدد تبديل مسیای با زبانای ماهوارهشود، به شبکهدرآمد اداره میکم

رسسانی ی اطالعهايش دربارهبارها تکرار شده است. خود در يکی از سخنرانیموضوع 
که هر مسجد يا حسينيه  گونه بدينسابقه فراخواند، نان را به يک جهش بیمسلما ،دينی

هسا از ی انسسانوسسيله همسهای مستقل گسردد تسا بسدينی ماهوارهبايد دارای يک شبکه
 .شوندمند هدايت پروردگار و نور تعاليم محمدی بهره

دارد،  ایهسای مساهوارهبسه ايسن شسبکهعاليقدر ای که مرجع شايان ذکر است عالقه
خساطر يسک مسدير مسسئول پدری دلسوز به فرزندانش است. نسه تعلسق ی همانند عالقه
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هسايی کسه در ايسن نسبت به شبکه و سازمان تحت نظسارت خسويش. همچنسين برنامسه
ی مرجعيت س که در سه زبان فارسی، عربی و شود، به استثنای شبکهها پخش میشبکه

 معظسم لسهرا و اعتقادات ايشان نيست. دفتر شود س ضرورتًا بيانگر آانگليسی پخش می
 کند:خصوص چنين اظهار میدر شهر مقدس قم در اين

کنسد، بسه جسز دفساتر ها چندان اظهارنظر نمسیها و برنامهدر بحث عاليقدرمرجع »
 «.تای جهانی مرجعيی ماهوارهرسمی که در سراسر جهان دارد و نيز شبکه

رسانی جهسانی اطالع .خطر نيستاده و بیراهی س ،که پيداست اين مسيرهمچنان
ای اسست رسانی کالن و ديرينهای دشوار است که نيازمند ابزارهای اطالعشيعی برنامه

آنهسا را اداره  ،خيسزکه عمر آنها بالغ بر صد سال اسست و کشسورهای قدرتمنسد و نفست
 هسای قسانونی، و يساری نکسردن صساحبان ثسروت،گيسریحساب سختکنند. با اين می
تجربگی، و کمبود امکانات فنی و فرهنگی و نيروی اداری، و افزون بر آن، نداشستن  کم

انسد. های اين راه افسزودهدست هم داده و بر دشواریبههای گوناگون، همه دستبرنامه
ناهموار درخور اهميت است، درک  با وجود اين مشکالت آنچه برای رهنوردان اين راهِ 

هسای مسالی بسرای و کسب مهسارت و جسذب مسساعدت های سياسی و قانونیفرصت
هاسست. اندازی و اثبات وجود ايسن شسبکهموفقيت در گام نخسِت اين پروژه، يعنی راه

ای بنسا گشايد پس شايسته است به گونههای تشيع را به جهانيان میها دروازهاين شبکه
هسای بسا شسبکههسای آن کردن يا محدودساختن و نيز پوشساندن برنامسهشوند که تعطيل

ای نسه چنسدان دور ی بعدی س کسه در آينسدهای مخالف ممکن نباشد. در مرحلهماهواره
بردن کيفيت کار امسری نساگزير اسست. تر شدن و باالایروی خواهد داد س نياز به حرفه

نيازهسا و ها نيازمنسد فسراهم آوردن پسيشاندازی تعداد کافی از اين شبکهخواه ناخواه راه
 دارد: در اين خصوص بيان میعاليقدر نش و تخصِص مربوط است. مرجع افزايش دا

نعمت امنيست برخوردارنسد، پسس بسر امروزه بيش از پيش از  بيتاهل شيعيان»
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ها استفاده کنند و اسالم راسست و درسست و حقيقسی را بسه آنان است که از اين فرصت
ای شيعه های ماهوارهدازی شبکهانمردم جهان معرفی کنند، البته، نه اسالم معاويه.. راه

ی هسا شسبکهانسد. صساحبان عقايسد باطسل دهکار خيلی خوبی است، اما بسسيار انسدک
کنند و ی خود را تبليغ میکنندهای در اختيار دارند که به کمک آنها عقايد گمراهماهواره

 .1«اندبخش عظيمی از جهان را تحت پوشش تبليغ خود قرار داده
 فرمايد:انی ديگری میدر سخنر ايشان

و شايد بيشتر وجسود دارد، کسه  ایی ماهوارههزار شبکهامروزه چيزی در حدود سه»
ها است. طبيعی است که اين شبکه بيتحجم بيشتر آنها از آن کفار و دشمنان اهل

 .2«کنندی شعائر حسينی، حتی در حد  چند ثانيه پخش نمیهرگز مطلبی درباره
کي  کند:د میايشان همچنين تأ

سساختن مسسردم و ای، در حسال گمسراهی مساهوارههسزاران شسبکه ،در جهسان امسروز»
بسرای  ،کردن زورگويان است. پسس شايسسته اسست کسه مسا اهسل علسم و فرهنسگ ياری

ی اندازی و ادارهآشکارساختن حق و سعادت بشر تالش کنيم. و نيز بر ماست که به راه
را بسه  ابسسا از ايسن راه حسق و تقسوباال زنيم، چه ای آستين همتی ماهوارههزاران شبکه

ديگران بشناسانيم و آن را در ميان مسردم تسرويج کنسيم. و نبايسد در ايسن راه از تسالش و 
 کمکی دريغ کنيم.

وجه ضسرورتی بر شما پوشيده نيست که تأثير صددرصد اين تبليغات، به هيچالبته 
-صحابه داشت ولی تعداد اندک دويست هزاربيش از  ندارد. حضرت پيامبر اکرم

بودنسد کسه در شسمار  شماری از آنها همچسون سسلمان، عمسار، مقسداد و ابسوذر

                                              
الشيعة قوة بالعالم فعلسيهم ححقساق حقسوقهم »، آرشيو اخبار، ی فرهنگی رسول اکرم . وبسايت مؤسسه1

 «.والدفاع عن أنفسهم
 «.الفقهاء قدموا الشعائر الحسينية علی شعائر اإلسالم». همان، 2
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و اخالص به خدا باشد. و هرگز  اکه کار شما مبتنی بر تقوصالحان قرار گرفتند. مهم آن
هسا را ی مسا الزم اسست کسه فرصستها سر فرود نياوريد. پسس بسر همسهدر برابر سختی

ی بسا درک فرصست کسوچکی، آثسار سسازندهآنها را هدر ندهيم. چهو غنيمت شماريم 
 .1«بسياری درپی خواهد داشت

 کند: را مطرح می یسؤال ،صوصخاين همچنين ايشان در 
مرحسوم ؛ عزايسی اسست کسه طسويريج معسروف اسست رکضةعزای طويريج که به »

 ام عصسراند که حضرت بقية الله األعظم، امسفرموده ی سيد بحرالعلومعالمه
ای گوناگون در قبال ايسن رخسداد های ماهوارهکنند. از آن سو به شبکهدر آن شرکت می

کردن چنسد ثانيسه از ايسن ها از روی عمد، حتی حاضر به پخشاين شبکه .مهم بنگريد
ای از ايسن دنيسا گالويسز شسوند، يسا رويداد مهم نيستند. حال اگر چنسد نفسر در گوشسه

آن مرافعسه يسا مسسابقه  ،ها با حرص و ولع بسياراين شبکهشود، ی فوتبالی برپا مسابقه
 کنند...فوتبال را پخش می

امکانسات و  نهايستشسان از ی تنسوعای دشسمنان، بسا همسهامروزه ابزارهسای رسسانه
مقسدس و فرهنسگ های خود در گسترش فرهنگ شوم اموی س کسه ضسد شسعائر  توانايی

. در ايسن راه از گيرنسد بهسره میآن اسست س کاستن از شأن و منزلست پی فروحسينی و در
بهره نيسستند. بسه ايسن ترتيسب شسما ای همکاری و ياری صاحبان افکار منحرف نيز بی

هسايی در رسسانيدن چرا از چنسين امکانسات و توانمنسدی بيتمؤمنان و پيروان اهل
ا ی اسالم و رودررويی با ظالمان که سيد وسساالر شسهيدان، مسوال ابسجويانهندای حق

 غافل بمانيد؟ ؛ها را بدان فراخوانددر روز عاشورا انسان عبدالله الحسين
استفاده از اين فناوری جديد، که امروزه در دسترس همگان قسرار دارد بسرای تبليسغ 

                                              
ر لتبليغ الدين و تبيين الحق  ». همان، 1  «.عليکم باإلعالم الحديث والمتطو 
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ی مردم جهان، با هر زبانی، امری ضروری است که بايسد بسه فرهنگ عاشورايی به همه
ی ای نصف کار اسست، و نيمسهه تبليغ رسانهبهترين شيوه انجام شود. فراموش نشود ک

 .1«مقدس است فرهنگجانبه از اين ديگر آن، دفاع و پشتيبانی همه
همچنين اين بزرگوار تأکيد بسياری بر مساعد بودن شسرايط امسروزی بسرای نشسر و 

ای، چسه از حيسث های مساهوارهگسترش معارف ناب اسالم دارد. از منظر ايشان برنامه
کسه در ايسن  قابسل قيساس نيسست ،های مخالففيت در برابر انبوه رسانهکميت و چه کي

 :فرمايند زمينه می
کسسه اخيسسرًا در جهسسان ر  داده اسسست و  هسسايیتحسسوالت و پيشسسرفتبسسا نگسساه بسسه »

بسسا در يسک چه ؛هايی که برای تبليِغ بيشتر دين فراروی بشر گشوده شده است فرصت
کشيد تا بسه ها سال طول میپيشينيان، دهبرای هايی حاصل شود که سال چنان موفقيت

. اين خود سعادتی است که شامل حال بشر امروزی شده است. پيسامبر يابندآن دست 
شان در اين جهسان زيسستند کسه حسدود بيست وسه سال پس از بعثت شريف اکرم

سسر سيزده ساِل آن در مکه و ده سال در مدينه سپری شد. در سيزده سالی که در مکه به
از  بسا ايسن حسال، بسيشبردند، تمام کوشش خود را صسرف هسدايتگری مسردم کسرد می

سسو شسرايط به او ايمان نياوردند. از آندويست نفر س که منافقان نيز در آن ميان بودند س 
ای تغيير يافت که تنها در ساِل نهم هجری )عام الوفود( در برخسی روزهسا مدينه به گونه

 آوردند. ان میايمايشان حدود دويست نفر به 
فرمسود نيسز که در مکه ايراد میهمان پيامبر است و سخنانی ،روشن است که پيامبر

کرد. در اين ميان چيزی عوض نشده اسست، همان سخنانی است که در مدينه بيان می
جز آنکه در مدينه آزادی به وفور وجود داشت و بر خالف آن، فضای مکه سراسر ظلسم 

                                              
 «.عمموا احياء وتعظيم الشعائر الحسينية». همان، 1
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 و خفقان بود.
ره اسست. بسا در مدينه وبيش مانند اوضاع پيامبرروز جهان، کماوضاع ام ی منو 

در ميان ما نيست. جهان امروز تا حدودی آزاد است،  پيامبر ،اين تفاوت که امروز
خوب است اگر اين آزادی و اين فرصت مساعد در جهت شناسساندن بقيسة اللسه و چه 

امسع مختلسف بشسر بسه جو زهسرای  کبری فاطمهی و حضرت صديقه األعظم
بسا کسی را به سبب خواندن صورت گيرد؛ کاری که پيش از اين ممکن نبود. پيشتر چه

 .ندتکش میو يا حتی او را  دادند میروايت يا زيارتی شکنجه 
آشنا کنسيم.  شايسته است که امروز مردم جهان را با سيرت نيکوی پيامبر اعظم

 ،ایهسای مساهوارهها و شسبکهخالل رسانه رو نشر و ترويج سيرت آن بزرگوار دراز اين
 دارد.مشکالت بسياری را در اين راستا از ميان برمی

ترنسسد و از صسسدها امکانسسات ای کسسه پيشسسرفتهی مسساهوارههرچنسسد کسسه صسسدها شسسبکه
با اين حال و با اين امکانات  .کوشندی اسالم میساختن چهرهپی آشفتهدرمندند،  بهره

پرستان و يا بودائيان و بسه شنويم که از ميان بتان بسيار میاندک، در گوشه و کنار جه
ع درآمده ؛نيستند بيتکه در خط مشی اهلطور کلی کسانی  .1«اندبه آيين تشي 

هسای انسدازی شسبکهراه« وجسوب»در عاليقسدر رويکسرد مرجسع  ،با ايسن تفاصسيل
ی از آنهسا روشسن ای و افزودن کيفيت و کميت آنها و نيز تقويت و حمايت ماد ماهواره

 فرمايد:زمينه میاست. ايشان در اين
امری واجب است. فراهم آوردن مقدمات اين امر نيز واجب است  ،هدايت مردم»

پسا دارنسد، بسر همگسان د که اين امر واجب را بهنکسانی يافت نشوو اگر به تعداد کافی 
د نفر است. سسؤال های جهان امروزه بالغ بر هفت ميليارگردد. تعداد انسانواجب می

                                              
الظروف مواتيه لنشر التشيع وتعريف العالم بسيرة أهل »جهانی آيت الله العظمی شيرازی، . وبسايت بنياد 1

 «.البيت
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آشنا هستند؟  بيتشناسند؟ و چه تعداد با اهلاينکه چه تعداد از اينها اسالم را می
 پاسخ روشن است: تعداد اندکی از آنها چنين شناختی دارند...

ای از جهان امری ضسروری اسست؛ ها در هر مکان و هر گوشهامروز هدايت انسان
مان و هر جای ديگر. بديهی است ورهای اسالمیدر اوکراين، استراليا، روسيه و نيز کش

هسای ای از دنيا دسترسسی يافست، امسا از راه شسبکهها در هر نقطهتوان به انسانکه نمی
تسوان بسه سرتاسسر جهسان ای مسیاين ابزار رسسانه باگردد. ای اين مهم ميسر میماهواره

 دست يافت.
ی راسسخ، و عزم و اراده، و ی کافی، نيروی متخصصکار، سرمايهنيازهای اينپيش

ی اينها برای تحقق بخشيدن بسه ايسن امسر پشتکار و تالش مداوم و مانند آن است. همه
الزم است. و اگر به تعداد کافی کسانی يافت نشوند که ايسن کسار را انجسام دهنسد، بسر 

ی ميرند در حالی که چيزی دربسارهشود. چراکه بسياری از مردم میهمگان واجب می
گيرند کسه چسرا دانند. چنين کسانی در روز قيامت مورد بازخواست قرار میم نمیاسال

دانسستيم و ی اسسالم نمسیپاسخ خواهند داد که ما چيزی درباره اسالم نياورديد؟ طبعاً 
تسوان بسه که با اسالم آشنا بودند آن را به ما معرفی نکردند. چنين کسسانی را مسیکسانی

ای اسست کسه تسأثير و های مساهوارهها شبکهاز اين راه يکی طرق گوناگون هدايت کرد.
گاه ساختن و هدايت مردم به نور اهل  .1«دارند بيتسرعت بسياری در آ

ای که درصسدد زنسده های ماهوارهشايسته است همگان از ياری و همکاری شبکه»
دريغ نکننسد و  ؛، خاصه شعائر حسينی هستندبيت عصمتداشتن شعائر اهلنگاه
شک ين راه از ياری رساندن با مال و زبان و سخنان نيک چيزی فرو نگذارند... بیدر ا

ی امکانات و نيروهای موجود باعث کارگرفتن همهدست هم دادن همگان و بهبهدست
                                              

سماحة المرجع الشيرازي يؤکد وجوب تأسيس »، آرشيو اخبار، . وبسايت مؤسسه فرهنگی رسول اکرم1
 «.القنوات الفضائية لهداية الناس
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ی ساکناِن آن، حسينی گردند. باشسد کسه ی خاکی و همهشود که همه جای اين کرهمی
 «.مند گردنديت و رحمت حسينی بهرههای عالم از نعمت هدای خانوادههمه

شرايط امروزی از جهتی نسبت به شرائط روزگارهسای پيشسين کسه سراسسر قتسل و »
هسايی شمشير بوده بهتر است. ]اما از جهاتی ديگر[ شرايط حال و آينده به سبب شسبهه

اند بسيار دشوارتر از گذشته اسست. امسروزه ی اخالق و عقايد پراکنده شدهکه در حوزه
ای و ی مساهوارهشسماری کسه از هسزاران شسبکهیب دم با فسادهای اخالقی و اعتقادِی مر

 اند.گردد مواجهپخش میهای مختلف به زبانهای ضاله رسانه
هسايی ای الزم اسست کسه شسبکهکننسدههسای گمسراهدر برابر تبليغسات چنسين شسبکه

 ،ن شسوند. هسدايتمخاطبان خود را به حق و صراط مسستقيم رهنمسو تااندازی شود  راه
است که بسا يابد مگر از همان راهی که گمراهی گسترش يافت. پس الزم گسترش نمی

گمراهی از همان راهی رودررو شسد کسه از آن وارد شسده اسست... اگسر همست کنيسد و 
دشوار نخواهسد بسود.  آنهدف متمرکز سازيد، قطعًا رسيدن به های خود را بر اينتالش

تان شما قدر تالشو به سازد میآرام آرام کارها را بر شما آسان گمان، خداوند متعال بی
 .1«کندرا ياری می
ی تبليغسات شسيعی در عرصهتاريخی تحول بزرگ اقدام به جهش و عاليقدر مرجع 

قمر مصنوعی شيعی که اسم )علی سات( بسرای آن پيشسنهاد اندازی ی راهايدهنموده و 
انسدرکاران دست قق اين آرزو و تشويق مداوِم ، و کوشش برای تحشد را مطرح فرمودند

هسای اخيسر بسوده اسست. در ايسن سسالايشان و صاحبان اموال، وجه همت و تالش آن 
ی دوام آن اسست. از سسوی ديگسر گسذر از مايسه ،ی تبليغسیاستقالل کامل ايسن شسبکه

مسک . ايشان کنيازمند استها پيگيری و استمرار فعاليت بههای اين راه دشوار، سختی

                                              
ل بسععالم يهسدی » ، آرشيو اخبار،. وبسايت مؤسسه فرهنگی رسول اکرم1 يجب مواجهة اإلعالم المضل 

 «.حلی الحق  
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دانسد مؤثرتر و برتر از خرج کردن ميلياردها در جهاتی مسی ،مالی به شبکه را به دفعات
ای شسيعی هسای مساهوارهکه معلوم نيست سودمند خواهد بود يا خير. خدمت به شبکه

چنسدان ای نسهو در آينسده برداشتهی تبليغات شيعه گردد گامی تازه در عرصهموجب می
های بيشتر در ايسن ها و کسب موفقيتبيشتری از اين شبکهاندازی شمار دور شاهد راه

 ی تازه باشيم.عرصه
سيد محمد شيرازی اعلی الله آية الله العظمی همانند برادر فقيدش عاليقدر مرجع 

کاربردن جديدترين و کارآمدترين ابزارها در تبليغ آيين تشسيع را دارد. درجاته آرزوی به
ه در دسترس مردم قرار نداشته اسست. خاصسه فضسای هايی که در گذشتو روشابزارها 

قهرآلسسود در برخسسی ادوار کسسه مخسسالف تشسسيع بسسوده اسسست موجسسب تحسسريم و انسسزوای 
ای که فراروی بشر امروزی رو چنين امکانات گستردهازپيش شيعه شده بود. از اين بيش

 فرمايد:در اين خصوص می ی نيکوست. ايشاناست شايان قدردانی و استفاده
زيسستند، برتسری و مسی هايی کسه در عصسر امامسان معصسومسياری از انسانب»

دادنسد، کسه دليسل آن نيسز تبليغسات پيشوايان کفر تشخيص نمسیبيت را بر فضيلت اهل
ی عالمان و فرهيختگان در هسر زمسانی واجسب ی دشمنان بود. پس بر همهکنندهگمراه

آشسنا هسا را بسا آن، ر کنند و انسساناست که پرده از حق و حقيقت برگيرند و آن را آشکا
ی سسعادت و هسدايت ترين واجبات است؛ چراکه دربردارنسدهکار از واجبسازند. اين
 .1«مردم است

متسذکر  [تعسالیمراجع عظام ايدهم اللسه ]قطاران خود، از اين رهگذر ايشان به هم
 که: شودو در آن، ضرورت اين امر مهم را يادآور میگردد می

ط وخدمت مقام شامخ و مراجع تقليسد عظسام کسه جسامع شسر ،و ارادت با تواضع»

                                              
 «.المثقفون والعلماء مسؤولون تجاه المظالم بالبحرين». همان، 1
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ی پيسامبر کنم که اگر امروز غربيان و مانند آنان بخواهند چيزی دربارهاند، عرض می آن
 توانند اين معرفت را کسب کنند؟بدانند از چه راه می اسالم

نی موجسود س از رسساها و ابزارهای اطسالعها و مجلهکتابمطالبی که در اين ميان، 
برگرفته از  ؛کنندنقل می ی رسول اکرمای دربارههای ماهوارهقبيل تلويزيون و شبکه

هسای اسسالمی مبلسغ نيست. خبری به گوشسم رسسيد کسه يکسی از دولست بيتاهل
هسيچ ی کتاب تاريخ طبری به زبان انگليسی و چساپ آن، بسیهنگفتی را صرف ترجمه

 که هست س کرد. گونه ای س همانشرح و حاشيه
 بيتی اهلمستحضر هستيد که تاريخ طبری انباشته از سخنان نادرستی درباره

رَةَ  ی شريفهی است. طبری نخستين کسی بود که آيه ُوْا الََّّ ََ ِذيَن آَمُنوْا اَل َتْقر ا الَّ َ ُّيه
َ
َيا أ

 ََ ا ََ نُُتْ ُسر
َ
 «ز نزديك نشويدايد در حال مستی به نماکه ايمان آوردهای کسانی» 1؛َوأ

طالسب دانسسته و آن را در کتساب یاب بنرا س العياذ بالله س در حق  موال اميرمؤمنان، علی
نفسس  خود ذکر کرده اسست. حسال آنکسه بنسا بسه نسص قسرآن کسريم، اميرمؤمنسان

ها و سخنان ساختگی را که غربيان چنين دروغاست. با اين حساب هنگامی پيامبر
 چگونه خواهد بود؟ ی موال اميرمؤمنان، علیآنها دربارهخوانند نظر و نگاه می

 حال چه کسی توانايی پر کردن اين خأل بزرگ را دارد؟ 
انسد، بسه اند برای اين منظسور برتسر از ديگسرانطوقطعًا مراجع تقليدی که جامع شر

سدان بسسياری در جهسان دارنسد. پسس شايسسته اسست کسه همسهخصوص آنان ی که مقل 
ای را برای اين امر مهم به کار گرفت. های ماهوارهويژه شبکهرسانی، بهعابزارهای اطال

در عين حال بر همگان واجب است، اما  وروشن است چنين امر مهمی واجب کفايی 
بيست در اين ميان مراجع عظام تقليد با توجه بسه پيسروی بيشستر از پيسامبر اکسرم و اهسل

                                              
 .01. سوره نساء، آيه 1
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توانسد بسا صسورت حقيقسی و ت، بشر میصوردر اولويت قرار دارند. در اين ايشان
ی ايشان آن را نماينسده اسست، آشسنا که عترت طاهره ی رسول گرامی خدافروزنده

 .1«شود

                                              
ک بالقرآن وأهل البيت». همان، 1  «.ال وحدة بين المسلمين حال  بالتمس 
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 . رويکرد سازمانی در کارهای فرهنگی و دينی و...2

 رويکرد سازمانی در کارهای فرهنگی و دينی و امور خيريه. 2
 و.... رويکرد سازمانی در کارهای فرهنگی و دينی 2

جمعيت نسبتًا زيادی از جوامع اسالمی را در سراسر جهان تشکيل  ،امروزه جوانان
اند. اين جمعيت ی خاورميانه جواناناز مردم منطقه درصد 64دهند. چيزی حدود می

آيسد و در اولويست باالی جوانان در جهان امروز نيروی استراتژيکی مهمی به شمار می
از طرفی جای بسی تأسف است که در اين قشر از جامعه  های جهانی قرار دارد.برنامه

شسود و در صسورت دولتی به ندرت يافست مسیهای غيرتأها و تشکيالت و هيمؤسسه
هسا و نيازهسای جامعسه نسدارد. در مقابسل، در منسدیهوجود نيز چندان تناسبی با عالقس

مثسال در  بسرایشسود. کشورهای پيشرفته هزاران عدد از اين قبيل مؤسسات يافست مسی
شسکيالت غيردولتسی ی آمريکا، به تنهايی حدود دو ميليسون مؤسسسه و تاياالت متحده
ها ميليون نفر اند و دهها در اين سی سال اخير تأسيس شده آن درصد 74وجود دارد که 

ی کشسورهای اسسالمی بسه در همسهچنين چيسزی کنند. آيا داوطلبانه در آن فعاليت می
 شود؟!ی فرهنگی يک کشور پيشرفته، به تنهايی يافت میهای نصف سازماناندازه

دولتی در اين است کسه های غيری تأسيس سازمانی جمعيت جوانان و قضيهرابطه
هسای ی برنامهها غالبًا به همت جوانان برپا خواهند شد. طبيعی است که عمدهسازمان

ه بسه جسوامعی مؤسسساتی کساين مؤسسات نيز مرتبط با جوانان اسست. افسزون بسر آن، 
ی نخست در درجه ؛دهدکنند که بيشتر جمعيِت آنها را جوانان تشکيل میخدمت می

توجه خود را معطوف جوانان خواهند کرد. پس چسرا جوانسان مسا بسه صسورت جسدی و 
آسستين  ،ها و تشکيالت خيريه و پرمنفعِت غيردولتسیاندازی اين مؤسسهپيگير برای راه

هسا از کمبودهسای ين نيست که جوامسع مسا در اکثسر زمينسهزنند؟ آيا چنهمت باال نمی
 برد و نيازمند کسانی است که در رفع آنها بکوشد. بسياری رنج می

ی ابعسساد زنسسدگی عمسسومی و هسسا و کمبودهسسا در همسسهامسسروزه شسساهديم کسسه کاسسستی
خصوصی ما رخنه کرده است. پس اگر خواهان آنيم که زندگی خود را بهبود بخشيم و 
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انسدازی بايسد در راه ؛جهانيسان قسرار گيسريمبه جلسو بسرداريم و مسورد احتسرام گامی رو 
مختلف جامعسه بکوشسيم.  طبقاتای در حور و دميدن چنين روحيهمجوانتشکيالِت 

روشن است که نبايد تنها به آرزوها بسنده کنيم و همواره چشم اميد بسه يساری ديگسران 
تالشسی بسرای ايجساد تغييسرات سسازنده در  گونسهبدوزيم، و تنها ناله و گله کنيم و هيچ

 مان نکنيم.های زندگیواقعيت
تعداد پرشماری از ايسن  ،توانيم به سادگیيابيم که نمیمیدر بينانه بنگريم،اگر واقع

تأسيس کنسيم؛ چراکسه بسسياری از انسواع ايسن س مؤسسات را س مانند کشورهای پيشرفته 
ارند و تعدادی که هستند نيز بسرای رفسع جود ندوطورکلی در کشورهای ما مؤسسات به

نيازها و سيراب کردن عطش موجود در جوامع ما، چه از حيث نوع و چه از حيث عدد 
 کافی نيستند.

متوجه ديگران اسست و شايد بسياری چنين بپندارند که منفعت چنين کارهايی تنها 
کنسد کسه سودی برای آنان نخواهد داشت. حال آنکه تحقيقات انجام شسده ثابست مسی

ی آن، بيش از آنکه برای ديگران سودآور باشد به انجسام دهنسده ،های داوطلبانهفعاليت
و ناگزير بايد بسه نحسوی  بخشد. هر جوانی نيروی عظيمی در خود نهفته استسود می

اين نيرو را از درون خود آزاد سسازد تسا تعسادل جسسمی و روانسی خسود را حفسظ کنسد. 
راستای امور مفيسد صسرف نشسود، خسواه نساخواه بسه صسورت  ترديد اگر اين نيرو در بی

برای او دربر نخواهد ای خودی در امور ديگر مصرف خواهد شد که سود و فايدهخودبه
 هايی نيز به خود و ديگران وارد کند.کار آسيبداشت، و چه بسا در اين

از شسان را هسا، آنسان و خسانواده و جامعسهتأشرکت جستن در اين تشکيالت و هيس
کسار در عسين آنکسه نيسروی دارد. با ايسنهای بسياری در امان میمشکالت و سردرگمی

های روانی که در کمين آنهسا نهفتسه ها و بيماریشود، از آسيبجوانان به کار گرفته می
ی آنها شسکوفا ها و عاليق و انديشهافزون بر آن مهارتشود. است بسيار جلوگيری می

ی ايسن برنامسه نتسايج سسازنده ،شسود. در کسلها افزوده مسیی آنو بر تخصص و تجربه
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 بسياری درپی خواهد داشت.
باره بر تعدادی از دانشسجويان علسوم هايی که در ايندر يکی از جديدترين پژوهش

ها صورت گرفته... ايسن حقيقست معلسوم گشسته اسست کسه پزشکی در يکی از دانشگاه
بيشتر شسرکت ی بيشتری بر تأثير سازنده ،های غيرکالسیکارهای داوطلبانه و فعاليت»

های آنها چيزی کاسسته نشسد... مؤيسد دست کم از نمرهدارد؛  کنندگان در اين پژوهش
اين پژوهش، تحقيقات همسان ديگری است که در برخی کشورهای ديگر انجسام شسد 

 .1«که به نتايج مشابهی انجاميد
نظر قسرآن مسدکسه )های بشری در فعاليتو سازمانی بر مبنای اين رويکرد گروهی 

در سفر و حضر و  بيت طاهرين اوو اهل ی پيامبر اکرمکريم بوده است و سيره
چنين عملکردی ، (های روزمره سرشار از آن استچه به هنگام جنگ و چه در فعاليت

آيسد. چشم میهای مؤسسات مرجعيت محترم خاندان شيرازی به وضوح بهدر فعاليت
هسای زنسدگی ی عرصسهاين استراتژی را در همه ،ه سنت پيامبر و امامانايشان با اقتدا ب

مؤسسسات وسسيع و پرشسماری را در  ،هسای آنسانی فعاليتاند. گسترهخويش برگزيده
 گيرد که شايد تعداد آنها از هشتصد مورد تجاوز کند.سطح جهان دربر می

ا به عنوان يک مسدير ی آنهاشراف آن مراجع بزرگوار بر همه ،با وجود اين گستردگی
ی همکساری و شسورای ی آنهسا بسر پايسهتوجسه پدرانسه ارشد و يا صاحب امتياز نيست.

ايشسان اداره اطرافيسان آنکه الزامًا توسط آنان يا بیها ی اين مؤسسه اسالمی است. همه
بزرگسواران هسای مسالی و معنسوی آنهسا و نيسز حمايستاز ارشادها و راهنمايی ؛دشمی

  2ست.مند ا بهره
                                              

مشارکة الطالب فسي األعمسال التطوعيسة »ن: ی الرياض، پژوهشی از دکتر صالح انصاری با عنوا . روزنامه1
 م.2444اکتبر  24، «تحسن معدالتهم

انتشسار  یسسيد محمسد شسيراز ، آية الله العظمیمرجع فقيدی يکی از آمارهايی که پس از رحلت  . بر پايه2
آيت اللسه العظمسی ی اين مؤسسات پس از رحلت ايشان تحت اشراف و نظر برادر معزز ايشان،  يافت، همه
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 های گرانسنگ آن بزرگوار به مردم عراق چنين بود:از سفارش
نيازمنسد هسزاران مؤسسسه و مراکسز علمسی و بهداشستی و اقتصسادی و  ،عراق آينده»

فکسری، فرهنگی است. پس بر همه الزم است که بسه تناسسب جايگساه و شسأن و تسوان 
ديگر در در دست هسم دهنسد و بسه يساری همس ش دستيخوعملی، مالی و اجتماعی 

اندازی اين مراکز بکوشند. همچنين ضروری است کسه موضسوع مهمسی را فرامسوش  راه
پسر و دختر مجرد هست کسه بايسد بسه طسور  ميليونهاامروزه در عراق نکنيم و آن، اينکه 

ی برای ازدواج آنان چاره ای انديشيد و مؤسسساتی بسرای تسسهيل امسر ازدواج آنسان جد 
ها به فساد و تباهی کشسيده شسوند. پسس نبايسد غربیی ستهبه خوااحدا  کرد، تا مبادا 

 .1«دست به کار شد ترزودبايد و کرد وقت را تلف 
چنين آمسده دفتر مرجع عاليقدر به وکال و نمايندگان معظم له های در خالل توصيه

 است: 
الف( برای برطرف ساختن حوائج مردم بسيار بايد تالش کسرد. اهسل علسم اميسد »

طور برند... اين کار در گام نخست بايد بهها به آنها پناه میه در گرفتاریمردم هستند ک
تأسيس مؤسسات گوناگون بسرای تحقسق  ،مستقيم صورت گيرد، و سپس در گام بعدی

 اند...ی آرامش جامعههر چه بهتر اين هدف مهم است. به هر حال، اهل علم مايه
الزم  ،اف حيساتی انسسان هسستندهايی که مبتنسی بسر اهسدب( توجه کردن به برنامه

بخش اسالم و تطبيق آنها با نيازهای امروزی عملی کردن افکار حيات که شامل ؛است
زمين از آن خسدا و »و « مشورت کردن»، «آزادی»، «برادری»، «هامت واحد»همچون 

                                                                                                          
 
از ايسن قبيسل مؤسسسات در  یقرار گرفت. افزون بر آنها، شمار بسيار زياد یشيرازحسينی صادق  سيد

 .يوستندی عظيم پ زمان مرجعيت اين بزرگوار تأسيس شدند و به اين مجموعه
المشسروع الثقسافي فسي فکسر المرجسع »، آرشسيو اخبسار، ی فرهنگسی رسسول اکسرم . وبسايت مؤسسسه1

 ، به قلم فاضل ارجمند، حسين فاضل خليفة، بصره.«و فرهنگ ... پيشوای فقهالشيرازي
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که به چيزی دست يابد که پيش از او مسسلمانی کسی» ،«کسی است که آن را آباد کرده
 .باشد می و مانند آنها« نيافته است، برای اوست بدان دست

ی امور با يکديگر مشورت و همکاری و سزاوار است که وکالی محترم در همهج( 
من شاور الرجال فرمايد: "باره میدر اين همفکری داشته باشند. اميرمؤمنان علی

ک شسده ؛ هرکه با ]ديگر[ مردان مشورت کند، بسا خسرد آنهسا شسريشارکها في عقولها
 .1«است"

گاه، راه هسای اندازی و اداره کردن ساختماناز آشکارترين امتيازهای اين مرجعيت آ
و هسا هسای علميسه، مسساجد، حسسينيهحوزهبزرگ علمی و فرهنگی و مراکز تحقيقاتی 

گاهی ،هاتشکل ،هامجله ،های عمومیکتابخانه مراکز مددرسانی و بخش، مؤسسات آ
ی مؤسسات فرهنگی و مذهبی که در شرق و غرب اين کرها  احدافزون بر  ای، هخيري

ی افغانسستان و هنسد و فريقسا و امساکن فرامسوش شسدهاتسرين نقساط خاکی از ناشناخته
مريکا و کانادا و اروپا و استراليا، اای همچون آذربايجان تا شهرهای کشورهای پيشرفته

 .باشدیمهستند؛ و همچنين در کشورهای اسالمی عربی و غير عربی 
انسدازی مؤسسسات صسرف شسده اسست، بساز های بسياری که در راهبا وجود تالش

ی نشسر در زمينسه شسيرازیحسينی مرجع عاليقدر، آيت الله العظمی سيد صادق 
هسای کار بيش از آنکه محتاج مساعدتکند که اينتأکيد بسيار می بيتعقايد اهل

 :فرمايند ين زمينه می؛ ايشان در امالی باشد، نيازمند همت واالست
اسرائيل را يک جوان يهودی به نام هرتزل تأسيس کرد. هرتزل نه تحصيالت  ژيمر»

هسای خاصسی آموختسه بسود، و نسه ثسروت کار آمسوزشدانشگاهی داشت و نه برای اين
ی از سسرمايه ،بسياری داشت، اعتبار زيادی نيز در ميان يهوديان نداشت. با ايسن همسه

                                              
 «.حلی الوکالء في بلدان العالم». همان، نامه ها، 1
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برخوردار بود. هرتزل از اينکه يهوديسان در جهسان کشسور مسستقلی بزرگی به نام همت 
ی تالش خود را به کار بندد تا کشوری رو تصميم گرفت همهبرد. از اينندارند رنج می

مستقل برای يهوديان ايجاد کند. بر اين تصميم خود باقی ماند و هرگز به خود يأس راه 
 نداد.

و سياستمداران يهود را در مجمعی گرد هسم  ها و ثروتمندانبرای اين منظور خاخام
اسرائيل را به آنهسا عرضسه کسرد. نتيجسه آن شسد کسه بعسد از  ژيمری تأسيس آورد و ايده

 ژيسمراندازی اين مجمع، آرزوی هرتزل به واقعيت پيوسست و گذشت پنجاه سال از راه
 اسرائيل تشکيل شد...

خوانده و صاحب علسم رسز امکانات زيادی برخورداريد، دخالف هرتزل اشما بر
ع بسزرگ هستيد، و امکانات انبوهی در پيرامون تان قرار دارد. افزون بر آن در دامسن تشسي 

و گمراه نيستيد. پس چه کرديد و چه تحويل ديگران داديد؟ الزم است هريسک  ايد هشد
 بينديشد و پاسخی برای اين سؤال بيابد.از شما به اين مسأله 

هسا و پرسستها و حتی بتدس مسيحيان، يهوديان، وهابیبنده بسياری از متون مق
کسه ام، اما آنها را بسيار متفاوت بسا قسرآن يسافتم. تسا حسدیها را مطالعه کردهديگر فرقه

توان آنها را با قرآن مقايسه کرد. نيز دريافتم که هيچ دينی از حيث درستی عقيده و  نمی
همچنين دانشمندان ديگر اديسان قابسل رسد. در عقالنيت و استواری به پای اسالم نمی

 .«قياس با علمای شيعه نيستند
بيت های فرهنگی در ميان پيروان اهلبه نظر ايشان پرداختن به تبليغ دين و فعاليت

 ، در قياس با جمعيت آنهسا و فعاليسِت ديگسر اديسان بسسيار نساچيز اسست.عصمت
 همچنين ايشان تأکيد کردند:

هسستند سسفارش  بيتعقيده و دوستدار اهلکه همی کسانی را جوانان و همه»
 کنم که در امور زير اهتمام بسياری بورزند:می
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هسای معتبسر دنيسا در خصسوص معرفسی . اقدام به چاپ مجالت پرمحتوا به زبسان3
 ی نقاط جهان.و نشر تعاليم آنها و توزيع آن در همه بيتی راستين اهلعقيده
ی نقساط جهسان را تحست شسيعی متعسدد تسا همسهای های ماهواره. تأسيس شبکه2

 های خود قرار دهد. پوشش برنامه
های مختلف . تأسيس انتشارات جهانی مخصوص توليد و نشر آثار شيعه به زبان1

 جهان.
 رسانی شيعی در سراسر جهان.. گسترش اطالع0

ّ  النإال لإو عامإوا م اسإن ک منإا »فرمايسد: می حضرت امام رضا فإن
. ايسن «کردنسديافتند، از ما پيروی مسیهای کالم ما را درمیخوبی ،گر مردم؛ االتبعونا

 بيتی اهلعقيدهی شناساندن چهار موردی که برای شما شمردم از مصاديق عمده
به مردم است. اين امور پيش از آنکه نيازمند مال و امکانات مادی ديگر باشد به همت 

 .1«باال نياز دارد
 يادی بر افزايش تالش در اين زمينه دارد: ايشان تأکيد بسيار ز

غ مذهبی دارند. آيا شيعيان » در يکی از آمارها خواندم که مسيحيان سی ميليون مبل 
سغ دارنسد؟  رو بسرای شسيعيان ضسروری اسست کسه در امسر از ايسننيز به ايسن انسدازه مبل 

گسسترش کنند و آن را در جهسان سازی و پرورش مبلغانی که به تشيع خدمت می آماده
 .2«بکوشند ،دهندمی

بيت در راه نشر و شناساندن فرهنگ غسدير بسه هر فعاليت و تالشی که پيروان اهل»
هايی که اهل باطل در دنيای کنند، هرگز با گستردگی و سطح تالشجهانيان صرف می

                                              
سة »ی اينترنتی اإلمام الشيرازی، احدا  و اخبار،  . سامانه1 نشر فکر اهل البيست األطهسار بحاجسة حلسی الهم 

 «.العالية قبل المال واإلمکانات المادية
غسين يخسدمون التشسيع وينشسرونه »جهانی اإلمام الشيرازی،  ی پژوهشی . مؤسسه2 علی الشسيعة تربيسة مبل 

 «.بالعالم
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ای از مقدار واجب را ادا نکرده ها حتی ذرهتالشکنند قابل قياس نيست. اين امروز می
.. شيعيان در روزگاران پيشين در معرض ستم بسياری قسرار گرفتنسد. ظالمسان در است.

های خود زنده به گسور ها و عمارتهای ساختمانشيعيان را در ستون ،ای از زمانبرهه
کنسد، پسس کردند... اما جهان امروز خوشبختانه بسا روزگارهسای پيشسين فسرق مسیمی

غنيمست را نشسر اسسالم حقيقسی هسای فسراهم شسده بسرای ضروری است کسه فرصست
 .1«شماريم

های گوناگون برای ايسن ای که در عرصهگيری از آزادیضرورت بهرهعاليقدر مرجع 
 فرمايد:شود و میرا يادآور میفراهم آمده در راستای هدايت بشر مؤسسات 

بيشتر کشورهای جهان از آزادی کافی برخوردارند، اما اين موضسوع کسافی امروزه »
سساکن  مخسالفينخصوص در جاهايی که يازمند چيزی است به نام تبليغ، بهنيست و ن

ترديسد متحسول های اسالم آشنا شسوند، بسیهستند؛ چراکه آنان و نيز کفار اگر با خوبی
 .2«يابندهدايت می بيتگشته و به نور اهل

ی دين مبين اسالم، سراسر نور است. در نتيجه ضروری اسست کسه آن را بسه همسه»
برطسرف ای که جهان را فروگرفتسه ها را دور و تيرگیجهان برسانيم، تا نور ظلمتنقاط 

عصسرمان را نبايسد دور از واقسع سازد... امروزه حتی امکاِن ايمسان آوردن مشسرکان هسم
يافتنشسان بسه حسق، بايسد بسا آنهسا بپنداريم. پس برای تغيير عقايد و افکارشان و هدايت

هسا و تحقيقسات خسود را در اختيسار آنهسا قسرار يم و کتابتبادل نظر بپردازبه بنشينيم و 
 .٣«دهيم

                                              
ينبغي االستفادة من أجسواء الحريسة الموجسودة فسي »ی اينترنتی اإلمام الشيرازی، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

 «.عالم اليوم
المرجع الشيرازي يؤکد استثمار  سماحة»، آرشيو اخبار، . سامانه اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم2

ة في تعريف سيرة أهل البيت للعالمين  «.الحري 
 «.وصايا عامة». همان، وصايا، ٣
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  :شود کهمیايشان يادآور 
تسوان بسرای و مسیريزی و مسديريت اسست، طورکلی نيازمند برنامههدايت مردم به»

. پسس بسا عمسل کسردتأسيس مؤسسات خيريه و مراکز فرهنگسی رسيدن به آن از طريق 
 ،و صادق و با صرف همست و قسدری تسالش حساب هريک از شما با نيتی خالص اين
 .1«و مردم را فراهم سازدتواند سبب هدايت بسياری از جوانان می

 فرمايد:باره مینيز در اين
هسا نفسر از به صورت عينی و جدی عرضه شود، ميليسون ی نبی اکرماگر سيره»

نسدين نيسز اگسر آن، استقبال خواهند کرد؛ زيرا بيشتر مردم معاند نيستند. بسياری از معا
داد دچسار عنساد ی جاهای مختلسف ذهسن آنهسا را شستشسو نمسیانبوه تبليغات گسترده

شدند... بر ما واجب است چنين کسانی را ياری کنيم و اذهان آنها را از رسسوبات  نمی
 .2«اين افکار آالينده پاک سازيم

نشسر تالش و همکساری در » :کند کهخصوص تأکيد مینيز در جای ديگری در اين
گيری از جديسدترين و سيرت و مناقب و مظلوميت ايشان، با بهره بيتفرهنگ اهل

های فضايی و اينترنت و امثال آنهسا، و دستاوردهای علوم و فناوری پيشرفته مانند شبکه
رنشيب همانند اسالف صسالح مؤمنسان و يساران های اين راه پ  نيز تحمل آزارها و سختی

ها، و تاه نيامدن و تسليم نشدن در برابر خستگی و دشواریو کو ی ابرار اطهارائمه
ورزيسدن بسه جوانسان و های دشمنان، و اهتمسامها و حيلهنترسيدن از مشکالت و نقشه

از ضسروريات  ؛شرکت دادن آنان در امر هدايت و تبليغ و باالبردن سطح فرهنگ مسردم
 .٣«اين کار مهم است

                                              
. مرکز آموزشی بين المللی اإلمام الشيرازی، از سخنان مرجع عاليقسدر آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق 1

 «.اآلن، اآلن من قبل الندم»، حسينی شيرازی
 .27مل لآلخرة، ص. حلية الصالحين، الع2
أوجسب المسسئوليات اليسوم حمايسة التشسيع »، آرشسيو اخبسار، ی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه٣

 «.والدفاع عنه
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به سراسر عسالم اسست. نبايسد همست شسما مهم شما... ابالغ و رسالت مسئوليت »
و حضسرت امسام  منحصر به جهان اسالم باشد. اگر تصوير حقيقسی رسسول اکسرم

به جهان مسيحيت و يهود و مجوس و مشرکان و نيز ديگر ملحدان جهسان  صادق
و باعسث  يابدشک نگاه آنها نسبت به اسالم و به ويژه تشيع تغيير بسياری میبرسد، بی

های موجود و رغم سختی ی. مبلغان راستين در گذشته، علگرددادی میتحول شمار زي
ی ايسن کسار رسانی توانستند از عهدهزادی و کاستِی امکانات و ابزارهای اطالعکمبود آ

توقسع چنسين  ،کنسيمبرآيند. پس چرا ما که در عصسر روشسنفکری و آزادی زنسدگی مسی
 .1«تغييرهايی را نداشته باشيم؟

های مسکونی ها و مجتمعها و بيمارستانسسات خيريه و مدرسهمرجع بزرگوار مؤ
های بيوه و مطلقه و های انسانی بسياری را برای تهيدستان و يتيمان و زنخيريه و کمک

 کند. ديگر نيازمندان سرپرستی می

 فرمايد:ها میاندازی و گسترش اين قبيل پروژهدر خصوص راهايشان 
ی دين در که در حد وسع و امکان خويش بر اقامهبر هر يک از ما ضروری است »

از جملسه  ندرت شخص غيرمتدين و ناصالح پيسدا شسود.که بهتا جايی ،جامعه بکوشد
های گوناگون از ای مؤثر است، تشکيل انجمناموری که در به وجود آمدن چنين زمينه

ماننسد آن های قرض الحسسنه و قبيل انجمن ازدواج، انجمن حل  اختالفات، و مؤسسه
 .2«است
هسا و حسل اش در راه انسداختن کسار انسساندارد که بندهخداوند متعال دوست می»

 «.مشکالتشان کوشا باشد

                                              
 «.المسئولية اليوم». همان، المحاضرات، محاضرات عامة، 1
تمسع خالل لقائه عددًا من األخوات: يؤکد ضرورة مساهمة المرأة في بناء مج سماحة السيد». همان، 2

 «.صالح
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 .1«خوانمهايی برای حل مشکالت مردم فرامیهمه مؤمنان را به تشکيل گروه»
بر همگان الزم است که نسبت به حل مشکالت اجتمساعی اقسدام کننسد پسيش از »
 ؛ساختن آنها نيز دشوار و دشوارتر شسودتر و برطرف بيشتر و جدیالت اين مشکآنکه 

های ضاله و گسترش روزافزون آنها گرفته تا فسساد از انحراف اعتقادی و پيدا شدن فرقه
رفستن هسا و ازدسستپاشيدن بنيسان خسانوادهاخالقی رايج و اعتياد به مواد مخدر و ازهم

ی های مرگباری کسه همسهن بشر است. آفتهايی است که در کميجامعه، همه از آفت
ها و ها تأسيس انجمنهای پيشگيری از اين آسيبکند... يکی از راهجهان را تهديد می

 .2«ها و مؤسسات مرتبط با يک يک اين امور استسازمان
 توانيدای که میاندازههر و به آنچه در توان داريد » :کندهمچنين ايشان سفارش می

ی باشد يا معنوی. ، خوياری کنيد  اه اين کمک ماد 
از ناچيز بشماريد، اما در نسزد خسدای متعسال بسزرگ باشسد. ها را بسا اين کمکچه

 اند از: رود در آنها کمک شود، عبارتجمله مواردی که توقع می
 ها در ميان دوستان و آشنايان.خوری. رفع دل3
ی بسسياری نيساز بسه ازدواج هاهای مجرد؛ چراکه جوان. تالش برای ازدواج جوان2

سسازد. پسس بسرای آنهسا ميسسر نمسیرا امکان چنسين امسری  ؛دارند، اما اوضاع معيشتی
 توان آنها را در اين راستا چه مالی و چه زبانی ياری کرد. می

 . پايان دادن به بيکاری.1
هسای بسسيار تلزيرا ايسن از فضسيگشايی از مؤمنان کوتاهی نکنيد، در پايان در گره

 است. در اين راستا هر کوششی که بکنيد، قطعًا کمتر از زيارت مسجد پيامبر مهم
                                              

 «.وصايا عامة». همان، وصايا، 1
بيان سماحة المرجع الدينی آية الله العظمسی السسيد ». سامانه اينترنتی اإلمام الشيرازی، أحدا  و أخبار، 2

فسي النصسف مسن  بمناسبة الوفادة العالمية حلی زيسارة اإلمسام الحسسين صادق الحسينی الشيرازی
 «.هس3021شعبان المعظم 
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 .1«و عبادت و نماز نيست
توسل کنيد تا خداوند متعال شما را در انجام دادن خدماِت بيشتر  بيتبه اهل»

ها و لحظسات عمسر خسود در  ياری دهد. همچنين تصميم بگيريد که از اموال و توانايي
بيشتر بهره بگيريد. از اهم مصاديق ايسن امسر، فسراهم  ی معصوميناحيای امر ائمه

ی پذيرفته شدن ساختن ازدواج مؤمنان است. توجه کنيد که چنين تصميمی خود نشانه
 .2«اعمال آدم است

های دينی برای دعوت ديگسران جستن از مناسبتاصرار بسياری در بهره ايشان
 .٣تر از پيش دارندا در هر نقطه از عالم، بيشبه اهتمام ورزيدن برای کمک کردن به فقر

                                              
قضاء حوائج الناس ليس اقل  أجسرًا »، آرشيف األخبار، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه1

 «.من العبادة في مسجد النبي
 السيد المرجع: من مظاهر ححياء أمر أهل البيت»ی اينترنتی اإلمام الشيرازی، أحدا  وأخبار،  . سامانه2

 «.حعانة المؤمنين والمؤمنات وقضاء حوائجهم
وصايا رمضانية لسماحة السيد »، أرشيف المناسبات، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم مانه. سا٣

 «.المرجع
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 فرهنگی نهضت. 3
حسسينی ، آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق مقسام رفيسع مرجعيستدر اين راسستا، 

فرهنگسی نهضست ی های بسسياری دربسارهو ارشادات و راهنمايیبيانات  شيرازی
انسد. و منمودند؛ زيرا بسان سنگ بنای سسازندگی انسسان و جامعسه و تمسدن برتسر مسی

 ای است برای انتشار نور هدايت در جهان.مقدمه
 توان به موارد زير اشاره کرد:از سخنان آن بزرگوار در اين زمينه می

نی جزو » مهمتسرين مسسائل اسست. ايسن سسخن موضوع فرهنگ در هر ملت و تمد 
تسر از چرخد، اما درسستگويند دنيا با چر  اقتصاد و سياست میدرستی است که می

کنسد. در نتيجسه بسه ين است که فرهنگ، خسود اقتصساد و سياسست را راهبسری مسیآن ا
منسد باشسد، نسه زيسان ها بهرهای که فرد از فرهنگ و دانش در هر يک از آن عرصه اندازه

 .«خوردکند و نه فريب میمی
ی امروزی روبسرو شسود و مايهتواند با فرهنگ کمتنها فرهنگ درست است که می»

ها و تغييسر ند؛ زيرا قدرت و مال و امثال آنها از رودررو شدن با فرهنگآن را تصحيح ک
کسه تواند حريف فرهنگ شود؛ همچناندادن آنها عاجزند، پس چيزی جز فرهنگ نمی

تاجر ديگری رقابت کند و او را شکست دهد، و همچنين سياستمدار. تواند با تاجر می
کسه خورنسد. پسس کسسیشکست نمیانديشه و فرهنگ از قدرت سياسی يا نظامی  لذا

ی فرهنگ تغيير ايجاد کند، ناچار بايسد مسسلح بسه سسالح انديشسه و بخواهد در عرصه
گسردد روست که کار فرهنگی از مهمترين کارهای جامعه تلقی میفرهنگ شود. از اين

 .«و بسان زيربنای کارهای ديگر خواهد بود
ای نيست، چراکه موجب تغيير تاريخ دهها و عقايد و ابراز آنها کار ساتغيير ديدگاه»

دهسد و انسان منصف و بيدار را تکان می ،گردد. به هر حال فکر روشنو ماهيت او می
ی حقيقست را دريابسد... امسا غالبسًا شساهديم کسه دارد تا همهاو را به تحقيق بيشتر وامی
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وشسن ناشسی از جهسل و ر ،تعصسبشوند و اين عموم مردم به نور حقيقت هدايت نمی
 .«نشدن حقيقت نزد آنهاست، کاری که مستلزم امکانات و فرصت کافی است

گونه هم هسست، شود، که اينهنگامی که فعاليت فرهنگی از اهم  امور شمرده می»
 ؛بخش بودِن آن، فراهم آوردن سه شسرط الزم اسستکار و نتيجهپس برای توفيق در اين

 اند از:اين شروط عبارت
، خسود نسور و مشسعل نسورانی و بيستی اهسلر اينکه انديشه. تأکيد ورزيدن ب3

اند. البته رسانيدن اين حقيقست بسه ها نفر از آن محرومهدايتگر است، که اينک ميليون
ای نيست. قطعًا برای انتشار اين نور و آزاد ساختن مردم اين جمعيت هنگفت کار ساده

هل الزم است که تالش بيشستر حتی برخی از انديشمندان و فرهنگيان س از ظلمات جس 
 و بيشتر کرد.

. اگر بخواهيم در کارهايمان به هدف برسيم، پس به ناچسار بايسد کارهسای مسا بسا 2
 باشد.راهی که شرع برای ما ترسيم کرده است مطابقت داشته 

های موفسق و تعسابير زيبسا بسه کسار گيسريم، . ضروری است که در کار خود روش1
از حيث فصاحت و بالغت  ی معصومينوارده از ائمههمانگونه که روش دعاهای 

 .1«زد بوده استو تعابير زيبا، و افزون بر آن معانی واال زبان
کسی که توانايی کمک کسردن بسه ديگسران را دارد، بايسد غفلست نکنسد. همچنسين »
که توانايی تأليف و نشر و توزيع دارد، بايد بکوشد که سطح فرهنگ و تمدن مردم  کسی
 .2« ببردرا باال
ی ی آيات آشکاری که دربسارهبه قرآن حکيم و مطالعهو دقيق نگاهی پژوهشگرانه »
و فکر و علما و مفکران آمده است، جوينده را بسه گسنج بسزرگ و قسدرت عظيمسی علم 

                                              
 .144س146. العلم النافع، الثقافة هي األساس، ص1
 .76. يا أباذر، قيمة العمر، ص2
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ی موضوعات: علسم، رساند. در قرآن بيش از هزار وپانصد آيه وجود دارد که درباره می
ر ل، تذکر، تدب  -مسی اندی "فرهنگ" گرد آمدهدر مفهوم واژهی آنها که همه معرفت، تعق 

با دانستن اينها و جمع برخی بسا برخسی ديگسر، بسه روشسنی اهتمسام قسرآن بسه  ...باشد
آيسا در  گسردد.؛ آشسکار مسیاينگونه نيسست تفکریو اينکه هيچ نظام يا دين يا  ؛فرهنگ

يافست هسای گونساگون ر زمينهگذاری و اجرای آن دقانونی کتابی درباره ،سراسر تاريخ
بسد نيسست بدانيسد ضوعات فرهنگی پرداخته باشد؟! ...شود که يک چهارم آن به مومی

تنها يک کتاب از جوامع حديثی ما، بحاراألنوار، حدود سه هزار حديث و شايد بيشستر 
 .1«ی علم و معرفت در آن گرد آمده استدرباره
ردم را از ظلمات جهل به سوی نور علم جاست که بتواند می انسان تا بدانوظيفه»

 .«و معرفت بکشاند
-الزم است که جهادگرانه برای رسانيدن حقايق اسالم به هر آنکسه چيسزی از آن نمسی»

ای از آن، ناآگساه باشسد. که در مسسئلهای از جهان بکوشيم؛ حتی به کسیداند، در هر نقطه
 .2«است به کربال رفتند برای اين منظور که همان برپا داشتن دين امام حسين

ی اولويت پرداختن به کار فرهنگی جهانی نسبت به کارهای دربارهايشان همچنين 
هسای آن و انسان در اين راه، بسا وجسود سسختیی نيروهای کارگرفتن همهديگر، و نيز به

 فرمايد:می ؛کاستی امکانات
 بيستی اهسلهامروزه جهان بيش از آنکه به غذا و دوا محتاج باشد بسه انديشس»

شود، و مسريض اگسر دارو نيابسد نيازمند است. انسان گرسنه اگر غذا نخورد مريض می
که از لحا  فکری منحرف است، قطعًا آخسرت خسود را از دسست ميرد، اما انسانیمی

 خواهد داد.
                                              

 .332و 337. السياسة من واقع اإلسالم، سياسة اإلسالم في مجال الثقافة، ص1
 «.2ثقافة مرجعية»، أرشيف األخبار، نترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرمی اي . سامانه2
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پسس  .در جهان هستند کسه قابليست هسدايت شسدن دارنسدو گمراهان از کافران بسياری 
ی اعمال خود را با هسدايت ديگسران پسر کنيسد. فرامسوش نشسود کسه و نامه بسيار تالش کنيد

اش تأثير بگذارد، ولی با ايسن حسال خانوادهممکن است انسان نتواند بر نزديکان خود مانند 
که از او دور هستند، حتی از لحا  مکان و فاصله، اثرگسذار باشسد. رسسول بتواند بر کسانی

نش اثر بگذارد و آنها را هدايت کنسد، ولسی حتسی بسر نتوانست بر برخی از همسرا خدا
 جمله شخص نجاشی، پادشاه حبشه است.فريقا نيز تأثير گذاشت که از آناايران و روم و 

خواهسد جسوان باشسد يسا پيسر يسا هاست، حسال مسیاز توانايی دنيايیبدانيد که بشر 
هسای هسای بسسياری کسه در دنيسا هسست، فرصستخردسال. همچنين با وجود سختی

موفقيت و کاميابی بسياری نيز در آن وجسود دارد. بشسر در هسر کجسا کسه زنسدگی کنسد 
اين دنيسا نيساز بسه تبليسغ دارد. ی تواند به وظايف خود عمل کند. از طرفی، هر نقطه می

 .1«رو آورد بيتپس خوشا به حال آنکه به خداوند متعال اخالص ورزد و به اهل
فرهنگسی جهسانی األنسوار، گسسترش دادن ی ؤسسسهاز رهنمودهای اين بزرگوار به م

 در سطح جهان است: کارهای فرهنگی و تعميم آن
تان و گسترش آن بينديشيد و آن را تنهسا منحصسر بسه کشسور خسود به رشد مؤسسه»

نکنيد، و فعاليت آن را به کشورهای ديگر، از قبيل کشورهای خلسيج و عسراق و ايسران و 
 ، تا همانند شيخ صدوق رحمه الله گرديد.گسترش دهيدخاورميانه و اروپا 

هسا و مشسکالت بسسياری کار سختیرا توسعه و تعميم دهيد. آری، در اين خيرکارهای 
هست، اما چيزی نيست؛ زيرا بشر به دنيا آمده است کسه نقشسی ايفسا کنسد. دنيسا نيسز پسر از 

 .2«ددهاست. پس چه بهتر که نقش انسان در آن، هرچه بهتر گرها و موقعيتنقش

                                              
ين». همان، 1 ار والضال  وا بهداية الکف   «.أخلصوا لله وأهل البيت واهتم 
موها عالمياً ». همان، 2 عوا األعمال الثقافية وعم   «.وس 
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 بياناتا و هکتاب. 4

از هماا   شيرازیحسينی آيت الله العظمی سيد صادق ، مقام رفيع مرجعيت
 .افزای گوناگونی پرداخته استهای آگاهیجوانی تا به امروز به تأليف کتابنوآغاز 

تاوا  باه ماوارد زيار های ايشا  که مرتبط با موضوع بحث است میاز جمله کتاب
 کيرم توی کو  عمر و ابابکر و عثما  و عايشه جنده و هر مخالف امام علی اشاره کرد:

تمهيادا  فاي اتقتدااد ، ي، الطريق إلای بناإ إساالمالسياسة من واقع اإلسالم
اإلسالمي، الربا المشکلة اإلقتدادية القائمة، اإلصالح الزراعي فاي اإلساالم، فلسا ة 

  في اإلسالم، الموجز في المنطق، أحکام الشباب، مساوئ السا ور، الخمار العقوبا
کوليرا المجتمع، و بسياری ديگر که افزو  بر پنجاه کتاب است. عالوه بر آنهاا صادها 

 سخنرانی و مطالب ارزشمند از ايشا  در دست است، از آ  جمله:
نحاو بنااا الان   انظمة الحکم، الحرية في اإلسالم، حقوق المرأة فاي اإلساالم، 

والمجتمع، قول الحق وإ  عز، المسئولية اليوم، العراقيو  ومواصلة اليقظة، العراق بعد 
ة التعااي،، الشايعة قاوة بالعاالم المحنة، العراق الجديد ومهام البنااا، العاراق واقافا

فعليهم إحقاق حقوقهم والدفاع عن أن سهم، کيف دخل الناس في دين اللاه أفواجاا، ، 
ية تجاه الدين، عالمية القضية الحسينية، ماذا خسار العاالم بصقدااا الرادير ، المسئول

 مااام اإلفااي الحکاام، فااي ماال حکومااة  ... نهااا اإلمااام المهااد عبياار الرحمااة
ر اقافاة سينعم العالم کله بالسعادة، نبي اإلسالم خير هاٍد للبشارية، الرادي المنتظر

باشد و تعدادی از آنها ارسی موجود میومسؤولية، و بسياری ديگر که به زبا  عربی و ف
 های متعدد ديگر ترجمه شده است.به زبا 
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 جوانان. 5
حسسسينی سسسيد صسسادق العظمسسی ، آيسست اللسسه مقامسست رفيسسع فقاهسست و مرجعيسست

ای به موضوع جوانسان اهميست ويسژههای خود در آرا و ارشادات و برنامه شيرازی
ی آن هسای نهفتسهو گسنجهسای جامعسه و اميسدهای امست جوانان، پايهچون ، می دهند

کسارگيری و ساختن و بهاهتمام زيادی به جوانان و استوارهستند. از اين رهگذر، ايشان 
و  ی جوانسانبه انحاء گوناگون از قبيل تأسيس مؤسسساتی ويسژهشکوفايی نيروهايشان، 

نيسز  دارنسد. ؛ی امسور فرهنگسی و تفريحسی اسستگيرندهپسند که دربرهای جوانبرنامه
ای که در گوشه و کنار با عنايت های قرض الحسنههای ازدواج جوانان و صندوقبرنامه

هسای هميشسگی ايشسان در راه تعسالی و اند. افزون بر اينهسا تشسويقايشان تأسيس شده
پرداختن به کارهايی که اصالح و بهسازی آينده را س که بر دوش جوانسان خواهسد بسود س 

هسايی تساريخی از زنسدگانی ياد است. ايشان نمونه درپی دارد، نيز در اين راستا در خور
ی های موفق همچون ابوذر غفاری و شيخ صدوق و شيخ مفيسد و عالمسهبرخی انسان

 پردازيم.کنند که جلوتر به آنها میحلی و عياشی و بسياری ديگر را ذکر می
ضسرورت خسود را بيشستر هنگسامی  ،استراتژی چنين نگرشی در توجسه بسه جوانسان

که گردد، همچنانهای موسمی میها و دگرگونیگرفتار دشواری ،ياند که جامعهنما می
هسای سياسسی و فرهنگسی و امروزه در برخی کشورهای اسسالمی، بسه ويسژه در بخسش

 های فردی و اجتماعی مشهود است. آزادی
رمهسر خسود بسا عاليقدر از جمله ارشاداتی که مرجع  هر از چند گاه، در ديدارهای پ 

در قالسب جويسا شسدن از  راکند و آناند، تکرار میکه به امور جوانان مشغولمؤسساتی 
؛ جسذب سساير جوانسان بسه ايسن کنسدشمار جواناِن داوطلِب اين مؤسسات مطرح مسی

 هاست. مجموعه
انتظار هميشگی ايشان اين است که ساالنه يک صفر به رقم سسمت راسست تعسداد 
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نفسر باشسد، در سسال  14آنهسا ض مثال تعسداد سان که اگر بر فرآنان افزوده گردد، بدين
کار، تأکيد بسسياری دارنسد، . ايشان بر ممکن بودن اينبرسدنفر  144ديگر اين رقم به 

که در پيرامون د ماهانه يک جوان را از کسانیناينگونه که هر عضو اين مؤسسات بکوش
 د.نام دهکار را در طول سال انجد و ايننها دعوت کناو هستند، به اين مؤسسه

ی جوانان س که بيش از آنسست کسه بسه شسمار آيسد س برخی از ارشادات ايشان درباره
 عبارت است از: 

، گسردآوردن جوانسان، پسسر و و در هر مکان از مهمترين امور و مسائل اين روزگار»
ارچوب هسهتمسام زيسادی بورزيسد و نگذاريسد کسه از چايسن امسر ادختر است. پس بسه 

طبعًا اين کار نياز به صرف تالش و زمان زيادی دارد. بسرای  خارج شوند. بيت اهل
پسرها و دخترهای خود، از ابتدا تا بزرگسالی وقت صرف کنيد. آنها را نصيحت کنيد و 
دربر بگيريد و به آنها نزديک شويد و با آنها با مهربانی و منطق صحبت کنيد، نه با زور 

ف حفظ جوانان در برابر فسساد اعتقسادی و همچنين بايد تمام تالشتان را صرو اکراه... 
 .1«رفتاری و اخالقی بکنيد

طور مضاعف اهتمام بورزيم؛ چراکه پسس ی امور جوانان بهالزم است که در اداره»
 .2«ترندگردند. آنان به خير و خوبی نزديکشويی نمیديگر گرفتار ذهن ،از آن
ن و اسستوار سساختن آنچه امسروزه اهميست بسسياری دارد حفسظ اعتقسادات جوانسا»

آورنسد فريسب های انحرافی به وجود مسیی که جريانکآنهاست، تا با هر شبهه يا تشکي
هسای باطسل، نخورند. و هرگز اجازه ندهيم که جوانی شيعی بسه سسبب افکسار و شسبهه

 «.دنمنحرف گرد
فرد شيعه، با وجود آنکه مصسيبتی بسزرگ و جانسسوز اسست، کشته شدن يک بدانيد که »

                                              
 «.تسابقوا باإلخالص وبالعمل األحسن لله وألهل البيت». همان، 1
 «.وصايا حلی الطالب»ايا، . همان، وص2
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گمسان تزلسزل  شدن يک جوان شيعه به سبب سستی اعتقاداتش اسست. بسیاز گمراه ترآسان
 .1«و درد بزرگی است ی عظمیاش مصيبتشيعه و خانودهعقايد يک جوان 

انسدازی عمسل کنسيم و بسا راه 2ی ما به سخن امسام صسادقالزم است که همه»
ن در راه اصسالح های مختلف برای جوانان و خردساالهايی در عرصهها و فعاليتدوره

 .٣«دنهايی برداريم، باشد که از ميان آنها مردان بزرگی سر برآورو صيانت آنها گام
سعی کنيد به موضوعی اهتمام بورزيد که اهميت آن، بارها از عطای مادی به فقرا »

چراکه فقر فکری دشوارتر از فقر مسادی اسست.  ؛بيشتر است و آن، عطای فکری است
انسد. بهسرهبسیها پسر و دختر از فرهنگ اسالم ريد امروزه ميليونهمانگونه که مستحض

واقعًا چه کسی بايد اينها را دريابد؟ بسه ويسژه در عصسر حاضسر کسه تسا حسدودی آزادی 
است و عذری برای انجام ندادن باقی نمی از مسسئوالن و ثروتمنسدان و  ،ماند. پسسمهي 

بسرای جوانسان و دور کسردن آنهسا از  رود که شرايط مساعدینيز پدر و مادرها انتظار می
هسايی کسه روحی و فکری فسراهم آورنسد. اينهسا از بساتالقهای شرايط آلوده و منجالب

ترند، زيرا آنها روح د بارها خطرناکنانجامکشند و به مرگ او میجسم انسان را فرو می
 «.ندنميراانسان را می

جوانسان و نوجوانسان فسراهم  های موجود را در اين روزگار که بسرای پسرورشآزادی»
به خوبی پسرورش دهيسد. امسروزه را و اخالق آنها غنيمت بشماريد و اعتقادات  ،است

الحسادی و نيسز فسساد هسای خطر کمونيسم و سوسياليسم و امپرياليسم و ديگر گسرايش
کنسد. های موجود رو به فزونی است، جوانسان را تهديسد مسیاخالقی که به سبب آزادی

 «.شان را يکی از وظايف خود به شمار آوريدتوجه به آنها و رشد فکریپس سعی کنيد 
                                              

 «.بعون موالنا حمام المهدي سيفشل األعداء ويخيبوا». همان، 1
جوانسان، چراکسه آنهسا بسه نوعليکم باألحدا  فعنهم أسرع حلی کل  خير؛ بر شما بساد بسر ». اشاره به حديث 2

 «.کارهای خير نزديک تر هستند

 «.دقاإلهتمام بالشباب عماًل بوصية اإلمام الصا». همان، ٣
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نياکسان مسا از در نزد ما هستند.  بيتخداوند متعال و اهلهای ما امانت جوان»
اين امانت به بهترين وجه محافظت کردند و دين را به ما بخشيدند و رفتنسد. پسس الزم 

های پسس از گهداری کنيم و آن را به نسلاست که ما نيز از اين امانت به بهترين نحو ن
 .1«خود برسانيم

صورت که اگر برای تعلسيم و عمل کنيد... بدين شما بايد به سنت رسول خدا»
نداريسد، قسرض بگيريسد. قسرض بگيريسد و اذهسان جوانسان را بسا پرورش جوانان مسال 

ات. اين يسک های درست اسالم تغذيه کنيد، به ويژه در دو بعد اخالق و اعتقاد انديشه
 .2«ها را دارندگرفتن بعضی مسئوليتعهدهوظيفه است... خاصه کسانی که توانايی به

امتحان شما، در برابر نسل آينده اسست و بنگريسد آيسا از پسس ايسن امتحسان امروز »
سسربلند باشسيد. مهسم، عمسل کسردن بسه  بيستتوانيد در برابر اهلآيا می ؟آييدیمبر

آنان نيز در آتيه ماننسد است. آری، گردآوردن جوانان، تا  وصيت موال، امام صادق
ی پا بيرون ننهند... اگر جسوان بسر پايسه بيتارچوب عقايد اهلهشما گردند و از چ

شسود و هسزاران نفسر را بسه پرورش يابد، در آينده همچون شما مسی بيتتربيت اهل
خسالف تربيست کند. هريک از آنسان نيسز کسه بسر تربيتسی دعوت می بيتسوی اهل

طبعًا در آينده موجب گمراهسی  ،د، مانند عقايد الئيک و فاسدنپرورش ياب بيت اهل
 .٣«د شدنجوانان بسياری خواه

ای بکنيم، و اهتمامی درخور و مناسب، صسرف آنهسا کنسيم، اگر به جوانان عنايت ويژه»
 ؛رسستیداز قبيل تربيت شايسسته و هسدايت حکيمانسه و راهنمسايی کسردن بسه شايسستگی و 

                                              
 «.من وصايا المرجع الديني السيد صادق الشيرازي»ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
اهتمسوا بتنميسة الشسباب فکريسا، »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2

 «.فالفقر الفکری أشد  من الفقر اإلقتصادي
 «.يين جميعًا المشارکة في اإلنتخاباتعلی العراق». همان، ٣
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امينان اصسالح کننسده شود که در آينده رهبران نيک و بزرگان و رؤسای شايسته و موجب می
کار مستلزم همست بلنسد و همکساری مورد قبول جامعه از ميان آنها سر برآورند. قطعًا اينو 

 .1«ها را به بار آوردها و نيکوترين ثمرهتا بهترين نتيجه ،اقشار مختلف جامعه است

 گزيدن راهبرجوان و 

 مرجع عاليقدر حضرت آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق حسسينی شسيرازی
 فرمايد: خطاب به جوانان می

رود س با علم به مشکالت و گزيند و در آن پيش میمیراهی که انسان در زندگی بر»
 .2«ای س مهمترين موضوع زندگی اوستهای موجود در هر گزينهرنج

الجوشن يسار و همسراه يکسديگر بودنسد و در ذیبن مظاهر اسدی و شمربن حبيب»
ها با يکديگر زندگی کرده بودنسد. امسا پسس از آن، هريسک زيستند، و ساليک شهر می

هايی اين چنسين اسست. کسسی کسه تساريخ را . تاريخ سرشار از عبرتندراهی را برگزيد
از يکسديگر  بيند که در برگزيدن راه حق يسا باطسلمطالعه کند، چه بسيار برادرانی را می

اند، و يکی راه حق را برگرفته و برادرش به راه باطل درآمده اسست. دليسل ايسن جدا شده
ی مسا س بسزرگ و کوچسک، و مسرد و زن س دو گردد که در همسهامر به خدای متعال برمی

هاسست. در لسسان روايسات از خواهشها و گرايش متضاد قرار داده است، و آن قناعت
ها. اکثر ما همه روزه بر سر ايسن دو ده است، و از دومی به شهوتاولی به عقل تعبير ش

هسا، يسا عقلسش را بسر شسهواتش گيريم. پس هرکس قناعت را بر خواهشراهی قرار می
هسايش ها و شهوتترجيح دهد، به پيروزی و رستگاری دست يافته، و هرکس خواهش

                                              
 .224. من عبق المرجعية، المجتمع الصالح، ص1
سماحة المرجسع السديني السسيد صسادق الحسسيني »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه2

طريقسه  أهمية اختيار اإلنسان الشيرازي يؤکد في استقباله ألعضاء لجنة طريق والية علی بن ابی طالب
 «.في الحياة، وأن ذلک االختيار في الحياة الدنيا له أسبابه الظاهرية المعلومة
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يابد، اما عاقبت  های زودگذری دسترا مقدم کند، هرچند ممکن است گاهی به لذت
گسردد. اگسر زيان خواهد کرد و پشيمان خواهد شد. اين موضوع به خود شخص برمسی

حبيب، حبيب شد؛ زيرا عقل و حکمت را برتر دانست، و اگسر شسمر، شسمر شسد و بسه 
 ها و هواهای نفسانی خود رفت.لعنت خداوند متعال گرفتار آمد، در پی شهوت

شسود تأمسل کنسد، سائلی که با آنها روبسرو مسیهر يک از ما الزم است در مبر پس 
 هسای شهوتاين مسائل تا چه حد مربوط به قناعت است و چه اندازه دربردارنده اينکه

 .1«هاستی لذتکنندهو تنها تأمين

 جوانانی  نقش اراده در ترسيم آينده

ابوذر قطعًا به اختيار خودش ابوذر شد، و شمر نيز به اختيار خسودش شسمر شسد. »
ی سيه همسر فرعون نيز با اراده و اختيار خويش توانست اينگونه شسود و بسدان درجسهآ

طاغی بسود توانسست راه درسست را  یپادشاه شبلند دست يابد، و عليرغم آنکه همسر
 برگزيند و بتواند مؤمنی ملتزم شود.

ی را برای خود به وجود آورد و با ينهمچنين جعده دختر اشعث که چنان عاقبت ننگ
 به غضب خداوند گرفتار شد.  ،، امام حسن مجتبیهمسر خودوم کردن مسم

ای گسردد، ی مردم دنيا. هر که انسان درسستکار و شايسستههمچنين است حال همه
ها و روزها بوده است، عکس آن نيز صادق موفقيتش تنها به مدد استفاده از همين شب

 است.
البته بخواهد چنين راهی را و يرد پس به هر حال انسان بايد راه درست را در پيش گ

 .2«برگزيند
                                              

 سماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي»ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
 «.يلتقی بجمع کريم من سيدات مجمع القرآن الکريم في مدينة گلستان

مرجع الديني السيد صادق الشيرازي يؤکد أن اإلنسان علی اختيساره وأن ذلسک يعتمسد سماحة ال». همان، 2
 «. علی حرادته
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 توانايی تغيير يک شهر و جوان

عسزم و همست و کسار تنهسا نيازمنسد يک جوان امکان تغيير يک شسهر را دارد. ايسن»
. پيش از حدود پانصد سسال کشسور ، استپشتکاری که يأس و دلسردی در آن راه نيابد

 کردند.تی زندگی میايران سنی مذهب بود و شيعيان آن در نهايت سخ
اما جوانان شيعه در آن روزگار آستين همت باال زدند و بسا جوانسان اهسل سسنت بسه 

هايی پرداختند که سرانجام به استبصار آنان و پذيرفتن مذهب حق منجسر شسد. مناظره
های ديگری از جوانان ايرانی را هدايت کردند يافته، خود گروهسپس آن جوانان هدايت

و با گذر چندين سال، شاهد ايرانی شيعی هستيم. اين تحول قطعسًا مسديون و رفته رفته 
 .1«دشوار استروزگار در آن  شانهاي آن جوانان و مجاهدت

 های بلند صاحبان همتجوانان، 

و نهايت تسالش و های عالی گرديد تصميم بگيريد و تالش کنيد که صاحبان همت»
ی برخوردار کسردن جوانسان از فرهنسگ واالی توان و قدرت و هرچه را در اختيار داريد برا

و فراهم آوردن فضای مساعد برای آنان بسه کسار گيريسد. بسرای ايسن منظسور  بيتاهل
های روزانه يا هفتگسی بسرای آنهسا ايجساد کنيسد و در آن، ترين کار آن است که جلسهساده

هيسد. هريسک از جوانان و نوجوانان يساد داصول اسالم و آداب و احکام و اخالق آن را به 
جوان را پرورش دهد و آنها را بسا فرهنسگ و  ميليونو بلکه صدها ها قادر است که ده شما

توان به اين هدف دست يافت. پسس واال قطعًا میآشنا کند؛ با همت  بيتتعاليم اهل
های وااليی داشته باشيد تا بعسد از چهسل سسال يسا پنجساه سسال، از تالش کنيد که همت

 .2«خوشنود باشيدو آنچه عمر خود را در آن صرف کرديد ی خود گذشته

                                              
 «.سماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي يلتقي وفدا من آذربايجان». همان، 1
 «.السيد المرجع: کونوا أصحاب همم عالية في خدمة أهل البيت األطهار». همان، 2
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های بسااليی باشسند بسه نحسوی کسه شايسته است که مؤمنان، همگی دارای همت»
معنی باشد. برای اين منظسور بايسد در راه ها و مشکالت برای آنها بیخستگی و سختی

 .1«بر تالش خود بيفزايند ،های زمينهرسيدن به کمال و ترقی در همه

 شيعهجوان برطرف ساختن نيازهای 

نی بسه چيزهسای تالش برای رفع و پاسخگويی به نيازهای شيعه، در هر مکاامروز »
ی شسيعه در حسال حاضسر بسدان نيساز ترين چيزی که جامعهمهمزيادی نيازمند است. 

بسا جوانی هدايت يابد است. چه بيتدارد، حفظ جوانان و هدايت آنان به راه اهل
يافتن شمار بسياری از جوانان ديگر شود. يا برعکس، گمراهسی يکسی ايتو موجب هد

ب يا يک عمسل موجب گمراهی افراد ديگری شود و نيز بدانيد که چه بسا يک سخن طي 
 ،ی خسدمت کسردن و خيسر رسسانيدنگردد، پس عرصهصالح سبب هدايت جوانان می
 .2«بسيار گسترده و نامحدود است

 کند عبارت است از:انسان را باقی و جاودانه میاز جمله کارهايی که ياد »
 ی مردم؛رفتاری با همه. خوش3
 .٣«ای که برای جامعه مفيد و پرمنفعت باشد. برپايی امور خيريه2

 تاريخ برای جوانانی  ضرورت مطالعه

هسا اکتفسا جوانان، به تاريخ مراجعه کنيد و آن را به دقت مطالعه کنيد و بسه شسنيده»
 .4«ه خوبی حق را از باطل تشخيص دهيدنکنيد، تا ب

                                              
 «.لمرجع يلتقی بناشطين في المجال الديني واإلجتماعي من مدينة اصفهانالسيد ا». همان، 1
ة». همان، أرشيف األخبار، 2  «.أهم األعمال اليوم سد  احتياجات الشيعة کاف 
 «.وصايا عامة»، الوصايا، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه٣
نوا للناس من هو ا». همان، 4  «.لعالم الصالح ومن السوءعلی أهل العلم أن يبي 
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 بانوان. 6
بسا مهمتر از که چهبا نظر به جايگاه حساس زن در ترسيم سيمای جامعه، و نقشی

، آيست اللسه العظمسی عاليقسدری بسيار مرجع دليل تکيه توان به می ؛نقش مردان است
و بر اهميت نقش زن در روشنگری بشسر و هسدايت ا شيرازیحسينی سيد صادق 

وهسب و همسسر اسسود و امهای واال و پاکی همچون امنمونه ،. ايشان برای زنانپی برد
سم و سسخنرانی و نگسارش و نبرزهيربن قين را نام می د و همواره زنان را بسه تعلسيم و تعل 

المنفعه فرهنگی و اجتماعی و عامهای ها و مجامع و کانونها و انجمنتأسيس مؤسسه
ان انتظار دارد که حضوری سازنده و مؤثر و بنيادی در جامعه داشته خواند و از آنفرا می
 باشند.

ی انسدازی و ادارهبسسياری در راهو تأکيسد تسالش عاليقسدر از اين رهگسذر، مرجسع 
هسا دهتسوان بسه میدر اين زمينه لذا مؤسسات با محوريت زنان در سراسر جهان دارند، 

ی در گوشسه و شسماری مجلسه و نشسريهو و مؤسسات فرهنگی و خيريه ی علميه حوزه
 .شوند اندازی و اداره می که توسط بانوان، راه اشاره کردکنار جهان 

ی قرآن و عترت طاهره اسست چنسين رفتساری غريسب از کسی که سرشار از انديشه
سسابقه نبسوده اسست. بسر خسالف نيست، در ميان علمای اعالم نيز چنين رفتارهايی کم

ای از دشمنی هست و با پندارد ميان دين و حقوق زن گونهمیتصور رايجی که به غلط 
گردد. حال آنکه دين مبسين ی تعاليم دين آشفته میعموم مردم دربارهاين نگرش تصور 

هسای دوران جاهليست را از ميسان بسردارد و حسافظ هسا و کينسهاسالم آمده است که گناه
 خسورد و ايسن بسه چشسم نمی و هرگز در آن افراط و تفسريط باشدکرامت و شرافت بشر 

 عسالم نمايسانهای گمراه است که بر مبنای آرای برخسی تبليغات برخی رسانهبرخالف 
هسايی آمسوزه هشود که با دين ما دشمنی دارنسد. در اسسالم بسفهم و بدکيش اداره میکج

خسوريم. قطعسًا زن در مسسئوليت برمسی« کاکم راع وکاکم مسئول عن رعیته»چون 
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بسا  ی زهراگونه که حضرت فاطمههمپای مرد است، همان ،الحبيدارسازی و اص
و ايسستادگی در برابسر حاکمسان  جانبداری خود از موالی موحدان، حضرت علی

در  ی اعالی آن است. همچنين دختر گرامی ايشسان حضسرت زينسبنمونه ،جور
د. ی واالی ديگری را برای زنان ترسسيم کسرنمونه حمل لوای برادرش، سيدالشهدا

 اينچنين بود که سير زن در رکاب رسالت تا به روزگار ما ادامه يافت. 
 ای از ارشادات مرجع عاليقدر به زنان:اما گوشه

تواند  ها را به کار گيرد، به تنهايی میهاست، و اگر اين توانايیزن دنيايی از توانايی»
 .1«ملتی را هدايت کند

 فرمايد:هايش میايشان در نصيحت
 د اوقات را تقسيم کند؛زن باي»

 ؛ی داخلی خانهها و تربيت آنها و ادارهوقتی را برای بچهالف( 
گاهی و فرهنگ دينی و دنيايیب(   ؛فرصتی را برای تهذيب نفس با علم و آ
خويش زمسانی را بسرای کساری کسه درخسور و مناسسب و عفت با حفظ کرامت ج( 
به آن احتياج داشته باشد س . برای  البته اگر خود خواهان کار کردن و معين کند.اوست 

 .2«گرفت توان از امکانات جديد روز بهرهانجام اين سه کار با هم، می
 خواند:همچنين ايشان زن را به تأسيس مؤسسات فرا می

آيسد. پسس هريسک از شسما در احسدا  شمار مسیصالحات بهالاين کار از باقيات »
هسای خسود س و سعی کنيد با آموزش مؤسسات دينی و فرهنگی و اجتماعی تالش کند.

توانسد بسا تسأليف و کار میمند سازيد. اينعالوه بر رفتار و کردارتان س ديگر زنان را بهره

                                              
السسيد المرجسع: اکثسر شسباب عالمنسا اإلسسالمی »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحسدا  وأخبسار،  . سامانه1

 «.سيکونون من أتباع أهل البيت
 .12، المرأة والعمل اإلقتصادي، ص. المرأة في الفکر السيد صادق الحسيني الشيرازي2
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 .1«های کار مؤسساتی است س تحقق يابدها س که از نمونهمجلهصدور 
هسای که گنجی در دست داريد و آن، اسالم است. پس اگر بتوانيد اين گنج بدانيد»

از را در ميان کافران عرضه کنيد و آنان راسستِی گفتارتسان را دريابنسد، قطعسًا پسس بزرگ 
 .2«مدتی اسالم خواهند آورد

ها از انحراف و بدی، سسازنده  ی زن است که در هدايت ديگران و نجات آنوظيفه»
ها را تحمسل سختیو و مؤثر باشد، و به اخالق نيکو آراسته گردد، و بر مشکالت صبر 

چنين نبايد در ايفای نقش خود تنها به فکر رفع مسسئوليت باشسد، بلکسه بايسد کند. هم
 .٣«ای مؤثر و سازنده درپی داشته باشدنتيجه
زن بايد بداند که مسئوليت مهمی بر عهده دارد. برای ادای اين وظيفه الزم اسست »

اين مقصسود  که با دين خدا آشنا گردد و ديگران را نيز با آن آشنا گرداند. برای رسيدن به
و بيسان زيبسای مطالسب و نيسز برگسزاری  فصساحتبسا  . بايسدنبايد تنها به نقل اکتفا کرد

بسه برای تحقق ايسن امسر مهسم  ؛ی آنها به بهترين نحوها و ادارهجلساتی برای رفع شبهه
و  بيتی اهلتالش کرد. اگر در اين ميان، زنی يافتيد که چيزی دربارهبهترين وجه 

داند، در اين صورت هريسک از شسما در قبساِل ايشسان مسسئول ها نمی نفرهنگ واالی آ
گساه نيسست،  هستيد. همچنين اگر زنی پيدا شود که از واجبات و وظايف شرعی خود آ

ها واجب است. حال اگر او را راهنمايی کرديد ولی او انجسام ی زنراهنمايی او بر همه
 .4«صورت، شما معذور هستيدنداد، در اين

کننسده و فاسسد هسای گمسراهحاضر و در جهان امروز که انباشته از انديشه در حال»
کننسده و پيشسرفته و بسسياری را بسرای تبليغسات گمسراهاست و دشمنان اسالم امکانات 

                                              
 .341ص . همان، المرأة ومجالس العزاء،1
 .21. همان، حغتنام الفرصة، ص2
 «.السيد المرجع: المرأة راعية ومسؤولية»ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه٣
 «.الديني من مدينة البصرة مجالالسيد المرجع يستقبل ناشطات في ». همان، 4
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آموختن علوم اسالمی و يساد  ؛اندکار گرفتهبه بيتمنحرف خود بر ضد مذهب اهل
قرار دارد. به شسما ها  آنی ه در رأس همهبلک مهمترين امور استدادِن آن به ديگران، از 

کنم که س در حد امکان س توان و تالش خود را صرف آموختن علسوم )زنان( سفارش می
های روزانه و اسالمی و آموزش آن به ديگران کنيد، حتی اگر به صورت برگزاری جلسه

ی هفتگی باشد. و در ايسن راه، همست خسود را تنهسا در بسه دسست آوردن مسدارک علمس
 .1«نسازيدمنحصر 

مهدرس آموختن شما، خانم» واجسب ، نسه تنهسا در عصر حاضر ی فاضلهای مکر 
 «.آيدشمار میکفايی است، بلکه واجب عينی به

های مؤمن قسرار دارد آن اسست کسه بسه مسئوليتی که بر گردن هريک از شما، خانم»
و مسساجد و  بيستهای جوان کسه از واليست اهسلی خود در قبال ديگر خانموظيفه

-د؛ چراکسه اگسر دختسری جسوان از راه اهسليساند، عمل کنطور کلی از دين دور شده به

رو شود. از اينی خوبی برای گرگان اعتقادی و اخالقی میفاصله بگيرد طعمه بيت
کننسد مشسمول سسخن ی مقدس خود عمل میکه خواهران مؤمن به اين وظيفههنگامی

؛ آنان از مسا اولئک منا وإلینا»شوند که فرمود: یم علیحضرت ن اموال اميرمؤمن
 .2«و به سوی ما هستند

م » توانمند گردد  بيتعلوم اهلشايسته است که هر زن مسلمان در تعليم و تعل 
تا عنصر مؤثری در ميان زنان و عامسل مهمسی در هسدايت آنسان و حتسی آشسناياِن مسرد 

 خويش باشد.
بانوانی را در خود گماشته که با نام  بيتن اهلتاريخ ما نام مردان بسياری از يارا

همراه است. اين حقيقت گويای دستيابی زن به مراتب واال و تأثيرگذار در جامعه است 
                                              

م علوم اإلسالم». همان، 1  «.وتعليمها من أهم األمور بل علی رأسها السيد المرجع: في عالم اليوم... تعل 
 «.2ثقافة مرجعية »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2
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که برای بسياری ديگر، امری دشوار است. از اين گروه زنان که تاريخ با غرور و افتخار 
رغم آنکسه پسدر و پسدربزرگش از  یعلاو اسود اشاره کرد. ما  توان به برد میاز آنان نام می

ايمان آورد و برادرانش را نيز بسه ايسن  بيتدين حق منحرف بودند، خود به آيين اهل
را از هسايش، بسسياری از آنسان دين هدايت کرد. با تأمل در خاندان اين زن و بسرادرزاده

انسداِن ی خبرخسی از علمسا دربساره هجسا کسيابيم. تا بدانمی ی طاهرينياوران ائمه
ها نوشتند و به تأثير و پيشسگامی ايسن زن در هسدايت ايسن خانسدان اشساره ايشان کتاب

اند. قطعًا رسيدن به اين درجه برای زنان مؤمن مستلزم صرف همت بلنسدی بسرای  کرده
است که موفقيت حتمی آنسان را درپسی خواهسد داشست.  بيتفراگيری معارف اهل

آموختن اصول ديسن و احکسام اسسالم، بسه کسسب  برای اين منظور الزم است که همراه
 .1«دناخالق و آداب فاضله نيز عنايت بورز

هسايی جهست سساختن ماه مبارک رمضان فرصست خسوبی بسرای تأسسيس انجمسن»
هسای خسانمتوان  میها های پيشرو است. در اين انجمنای سالم و پرورش نسلجامعه

سالمی و اعتقادی و اخالق و آداب و اصول اساخت ی اسالمی آشنا مؤمن را با انديشه
هايی همچون آيين سخنوری و نگارش را بسه آنسان آمسوزش و احکام اسالمی و مهارت

سر هنسر سسر بسرآورد و فسروغ اسسال را در جهسان  مداد تا از دامن آنان امتسی توانمنسد و پ 
ی زنان مؤمن و متقی دارد. اين کار بگستراند. تحقق چنين هدفی نياز به همکاری همه

خشتی در بنای شکوهمند فرهنگ اسالمی است. قرآن کريم نيز به اين مضمون اشساره 
 .2«؛ دين را به پا داريدأقیموا الدين»کرده است: 

                                              
سماحة المرجسع السديني السسيد صسادق الحسسيني »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

دور المسرأة فسي تبليسغ رسساالت السسماء وبنساء المجتمسع الشيرازي يؤکد لجمع من نساء مدينة يزد: أهميسة 
 «.الصالح

وصايا رمضانية لسماحة السيد »، أرشيف المناسبات، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه2
 «.المرجع
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هسای تحصسيل کسرده س کسه بسه ايشان در سخنرانی مفصلی در ميان جمعی از خانم
ارزش و عظمست يسک زن »گسردد س فرمسود: سبب اهميتش، در ايسن مجسال بيسان مسی

ی الگسو و مشسعل فروزانسی بسرای هسدايت ديگسران گردد که به مثابهی آشکار میهنگام
اش را نيز دارد که امر به معروف و نهی از منکر کنسد و تواند و شايستگیشود... زن می

ديگران را به کارهای خوب فراخوانسد، حتسی در شسرايط و امکانسات سسخت. پسس در 
آيسد، و هسرکس کسه ی او برمسیز عهسدهشرايط ساده و معمولی چنين کاری به سادگی ا

 تصوری خالف اين داشته باشد، قطعًا اشتباه کرده است...
حتمسسًا الزم اسسست کسسه بسسه تسساريخ رجسسوع کنيسسد تسسا نقسسش زن و تسسأثير ارشسسادات و 

زيسته اسست بيابيسد. بسرای مثسال که در ميان آنها میهايش را در هدايت کسانی فعاليت
زهيربن قسين بسا وجسود  ذاری همسرش بر او اشاره کرد.و تأثيرگتوان از زهيربن قين می

طينتی است، اما به هر حال در عقيده و مذهب بسه عثمسان آنکه شخص سليم و خوش
، تا آنجا که معتقد بود که عثمان مظلسوم کشسته شسد و اميرمؤمنسان امسام داشتگرايش 

ر ی زهيسنيز در کشته شدن او نقش داشته اسست. اگسر چنسين چيسزی دربساره علی
نيسز بسوده اسست... در  ناصبی و دشسمن امسام علسیاو شايد  ؛صحت داشته باشد

آنجسا منسزل  رفت ناچار شد در جايی اطراق کند کسه امسام حسسينمسيری که می
او را فراخواند. زهير در رفتن به سسوی امسام ترديسد  گزيده بود. از قضا امام حسين

که البد برخسی از آنهسا ناصسبی  کرد. شايد دليل ترديدش مراعات حال همسفرانش بود
 داشتند. همراهانش او را از رفتن به سوی امام بازمیاند و شايد بوده

داد. در را نمسی ی امام حسينرو زهير به فکر فرو رفت و جواب فرستادهاز اين
خواند و تو را می همين اثنا همسرش او را صدا زد و گفت: زهير، فرزند رسول خدا

 خواهد.گويی؟! به سوی او برو، ببين از تو چه مینمیتو او را پاسخ 
آنچه در اين داستان درخور تأمل است آنکه همسر زهير نقش و مقام واالی خود را 
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نشان داد و با از خودگذشتگی و نصيحت نيکويش توانست زهيربن قين را عوض کنسد 
هد، بلکسه از يساران قرار د ی موال، سيدالشهداو او را از ياران باوفا و از خودگذشته

ها صادق است کسه فرمسود:  آنی درباره ای شد که فرمايش امام حسينبلند مرتبه
 ی نخست...اين نمونه«. يارانی باوفاتر از ياران خود نيافتم»

ی ديگر، وهب و مادرش است که هر دو مسسيحی بودنسد، و بنسا بسه آنچسه اما نمونه
، وهسب و مسادرش بسه اسست نقل کسرده ی مجلسی در کتاب شريف بحاراألنوارعالمه

وهب جزو شهدای کربال شد. ايشان  ،ند. و عاقبتداسالم آور دست امام حسين
شد و شسروع بسه  ی نبرد با دشمنان موال سيدالشهدابه تشويق مادرش وارد عرصه

ات مقسدار راضسیجنگيدن کرد و پس از چندی به سوی مادرش برگشت و گفت آيا اين
کسه در يساری امسام گسردم تسا هنگسامیداد: نسه، از تسو راضسی نمسیکرد؟ مادرش پاسخ 

ای را همسست بسسزرگ و از شسسهادت نصسسيبت شسسود. آری، چنسسين حماسسسه حسسسين
 وهب آفريد.مخودگذشتگی زن مؤمنی همچون ا  

زن در همه حال و با هر امکاناتی قادر است که فرزندان خود را نجات دهد و آنهسا 
تنها منحصر به شرايط جنگی نيسست، امسا بسه هسر حسال برساند، و اين را به رستگاری 

ترديسد ای محکم است که زن بايد آن را در خود بپروراند... بیکاری نيازمند ارادهچنين
 کاری با مشکالت زيادی همراه خواهد بود...چنين

کير، فرزندان اعين، جزو منحرفس مران و ب  راره و ح  و از ايشسان  بيستن از اهسلاز 
شد و به آنسان ايمسان آورد.  بيتودند. آنها خواهری داشتند که پيرو اهلبسيار دور ب

بسر  موجود کسه پسس از شسهادت امسام حسسيناين خواهر با وجود شرايط خفقان 
جامعه حاکم بود، با گفتگوهای دراز و مباحثات بسيار عاقبت توانست برادران خسود را 

اسست هسدايت کنسد.  بيتيکی پس از ديگری به مذهب حق که همان مذهب اهل
شسان از راويسان ها و همت بلندش موجب شد که سه بسرادر و دودمساناين زن با تالش
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شسوند. گفتنسی اسست کسه ايشسان و امامان پسس از  احاديث موال امام محمد باقر
اند. تالش اين زن، در مقام خواهری موجب شد کسه برادران او هزاران حديث نقل کرده

تا زمسان امسام  ی معصومينودمان آنها، همگی از ياران ائمهبرادرانش و فرزندان و د
 شوند. و نيز تا زمان غيبت امام صاحب العصر والزمان حسن عسکری

که ِعدل قسرآن  بيتروشن است که بايد عقايد صحيح و سالم را از معارف اهل
رخالف که لباس اسالم بر تن کرده ولی رفتساری بسکسانی درها را  و آنبر گرفت هستند 

. بدانيد کسه بسا گسرفتن عقايسد سسالمی کسه از معسارف نجوييم اسالم و قواعد آن دارند
هسا و ارحسام خسود تسأثير توانيد بسر مسردان خسانوادهگيرد میسرچشمه می بيت اهل

های فاميل بگذاريسد بيشستر توانيد بر زنبگذاريد، البته پوشيده نيست که تأثيری که می
 گذاريد.ن میاز تأثيری است که بر مردا

هدايت ديگسران بسا اخسالق  .موضوع ديگری که نبايد فراموش کرد اخالق نيکوست
بهتسر ديگسران را جسذب  ،کسردنروش در هسدايتخوب تأثير بسيار بزرگتری دارد. ايسن

کردن ديگران با درشتی و بدخلقی و تندی همراه باشد، همسواره اگر هدايتکند. اما  می
 1.2«ران از شما خواهد شدموجب فرار طرف مقابل و ديگ

                                              
 «.للمرأة الدور البالغ والمؤثر في الهداية واإلصالح». همان، أرشيف األخبار، 1
احته في شأن المرأة، راجع کتاب المرأة والعائلة مسن حصسدار مؤسسسة الرسسول . للمزيد من توجيهات سم2

 الثقافية. األکرم
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 جهانی بودن شعائر و نقش استراتژيک آن. 7
آيست اللسه العظمسی حضسرت ، مقام رفيع مرجعيتهای شايد از آشکارترين برنامه

ی ای دربارهرسانی جهانی، برنامهپس از طرح اطالع شيرازیحسينی سيد صادق 
فرهنسگ اسسالمی است. اين، خود فصسل نسوينی در  بيتجهانی کردن شعائر اهل

و درخسور جانفشسانی و تالشسی  ؛است که از لحسا  روانسی تسأثير بسسياری دربسر دارد
است؛ زيسرا اسالمی های  هبه جهت آشکار نمودن آموزناپذير در برپاداشتن آن خستگی

کسه پيرامسونش اين امر بسان دژ و خط مقدِم مذهب است کسه آن را از گزنسد دشسمنانی
گساهی بخشسيده و هکه در خود نبا قدرتیدارد، و گردند ايمن می می فته دارد مؤمنان را آ

سازد، که هر آن، دامی نو بسرای انحسراف های شياطين میجامعه اسالمی را متوجه دام
اما با اين همه جهد و کوشش، باز در برابسر انسوار  ؛بافنداعتقادی و اخالقی جوانان می

ع مؤمنسان را فراگرفتسه اسست در هسای شسعائر دينسی کسه جوامسهدايت برآمده از برنامه
 1مانند. می

روزی آشسکارترند، خصوص بسيار و از آفتاب نيمدر اينعاليقدر های مرجع ديدگاه
اند. از آن روی، را بر ايشان نهاده« ی شعائر حسينیاحياکننده»به اين دليل برخی لقب 

ی برخی درباره کنيم و به شرحی گذرای ايشان خالصه میی اين برنامهسخن را درباره
 .کنيمجوانب آن س که ممکن است از نظر برخی پوشيده باشد س اکتفا می

 انیهنگی اصالحگر و جهفر ،شعائر

 فرمايند: باره می مرجع عاليقدر در اين
که امنيت در عراق برقرار گردد س که ان شساء اللسه بسه يساری خسدا محقسق هنگامی»

                                              
های فقهی شعائر و نقش حياتی آن در بيدارسازی جامعه، بسه کتساب  ی ريشه ی بيشتر درباره . برای مطالعه1

 يخ فاضل صفار مراجعه کنيد.فقه الشعائر الدينية، النهج اإللهي إلبقاء الدين وححياء األمة، اثر آيت الله ش



 

فقیه
 

بیدارگر
 

61 

از تمام جهان بسا ها و صدها ميليون نفر ه دهها و بلکآوردن ميليونشود س شاهد روی می
ايسن خيسل جمعيست بسا چسه  ....به سوی عراق خسواهيم بسودمذاهب و اديان مختلف، 

ای از اين سفر برخواهند گشت؟ آيا تنها ادای زيارت کافی است؟ زيارت هسدف  توشه
نهايی نيست بلکه قسمتی از آن و يا مقدمه و راهی برای رسيدن به هدف اصلی اسست 

 است.  بيتمندی از نور اهلکه همان بهره
ش در حسالیهسای خسود در يکی از زيارت امام صادق امسام کسه بسه قبسر جسد 

 دهد:گونه مورد خطاب قرار میکند خداوند را ايناشاره می حسين
وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الض لة والجهالة والعمإی والشإک »

ه تو فدا کرد تا بندگانت را از گمراهی و جهل و کوردلی و جان خود را در را ؛واإلرتیاب
 «.و شک و ترديد برهاند

 اند، پس روی سخن حضسرت امسام صسادقپرستان همگی گمراهکافران و بت
يا برای ديگسران؟ ايسن  اند کيشان خود گفتهآيا اين سخن را برای هم ؟چه کسانی هستند

دارد؛ اما هريک به قدر فهسم و توانسايی تک افراد ملت عراق قرار مسئوليت بر گردن تک
... در اختيار ن و قلم واهوش و فهم، و قدرت بياز ای که خداوند خود، و به ميزان بهره

 .1«آنان قرار داده است
های جديد آوریرسانی و فنهای دانش اطالعبسيار ضروری است که از پيشرفت»

گوشه و هر زمانی منتشر گشته اسست آن بهره ببريم، زيرا به مدد اين پيشرفت که در هر 
ی دنيا به شهری واحد تبديل شده است. نيز الزم است که فرهنگ عاشورايی گويا همه

د و بسا هسر انديشسه و نی دنيا به عموم بشر س هر کجا کسه باشسهای زندهرا به کمک زبان
 .2«د س معرفی کنيمنمشربی که داشته باش

                                              
 «.ال يرفع الظالمة عن العراق حال العراقيون أنفسهم»ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
 .11. عالمية القضية الحسينية، موضوعان أساسيان، ص2
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ی دن و هم تاريخ، به همراه مجموعهعاشورای حسينی هم فرهنگ است و هم تم»
از نهضت عاشورا نجات بندگان خسدای  هدف امام حسين ....هابزرگی از ارزش

 .1«متعال از هرگونه گمراهی و جهل و شک و ضعِف بينش است

 عامل جذب جوانان و حفظ آنان ،شعائر

بسرای هسای بساطنی شسعائر، خاصسه گيری از جاذبهآن بزرگوار تأکيد بسياری بر بهره
هسايی کسه در آن نهفتسه اسست، جوانان دارد، چه با ارتباط يسافتن و بساور داشستن ارزش

 های اخالقی و اعتقادی مصون بمانند:شود که از انحرافموجب می
های حسينی س که راه نجات يافتن از گمراهی است س بايد جوانان را به سوی هيئت»

کسار را که دعسوت مسا را نپذيرفتنسد ايسنو در صورتیی ممکن فرا بخوانيم، به هر وسيله
باره ... انجام دهيم و هرگز در فراخواندِن آنها نااميد نگرديم، تا بسه صسفوف دوباره و سه

 .2«حسينی بپيوندند
ها و شعائر حسينی تالش کنيم. اين مسسأله جوانان به سوی هيئتسوق بايد برای »

مسسروز کسسه وسسسايل خصسسوص در جهسسان ااز اهميسست بسسسياری برخسسوردار اسسست، بسسه
ساختن جوانان و کشاندن آنهسا بسه طور وسيعی درپی گمراهکننده بهجمعی گمراه ارتباط

 .٣«سوی خودشان هستند
در دنيای امروز، در بيشتر جاها صدها و هسزاران حسسينيه و موکسب هسست. الزم »

ه و جوانان را، چسسازيم  بيتاست که آنها را تبديل به مراکزی برای نشر عقائد اهل

                                              
بيسان »األخبسار،  ی اينترنتی دفتر آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی در کربال، أرشسيف . سامانه1

بمناسسبة عاشسوراء اإلمسام  سماحة المرجع الديني آيت الله العظمی السيد صادق الحسيني الشسيرازی
 «.للهجرة  3027الحسين

 «.المجالس الحسينية»، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2
 «.وعبر عاشوراء دروس». همان، المحاضرات، محاضرات عامة، ٣
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پسر و چه دختر به آنجا برای آموختن عقايد صحيح جذب کنسيم... هرچسه اعتقسادات 
گسذارد. در واقسع ها و ترديسدها بسر آنسان کمتسر تسأثير مسیتر باشد، شبههجوانان محکم

چسون دژی در برابسر همها و دستجات حسينی با آموزش اعتقادات به جوانسان حسينيه
 .1«آيدشمار میانحراف آنان به

 اهدينی و پايداری ارزش مراسم

شرف تمام شدن است. ليکن تشيع ماه محرم به پايان رسيد و اين ماه صفر نيز در »
شايسسته اسست کسه پيسروان لسذا يابسد. ی حسسينی پايسان نمسیو نيز عاشسورا و انديشسه

برای احيای تعاليم شيعه و اصول و فرهنگ آن، همسواره بسا معرفسی آن بسه  بيت اهل
 .2«بکوشند بيتداشتن ذکر اهلبرپايی مجالسی در زنده نگه جهانيان و نيز با

 مذهبیهای  تعدد دهه

های ديگر ی نخست از ماه محرم و تکرار آن در دههافزون بر بزرگداشت شعائر دهه
آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق  مقام رفيع مرجعيت حضرتاين ماه و نيز ماه صفر، 

هسا و دات مسذهبی شسيعيان در جساندوانيسدن اعتقسابسرای ريشسه شيرازیحسينی 
هسا بسه تصسميم و های شعائری ديگری کرد. اين دعوتنفوسشان، پيشنهاد افزودن دهه

ی غديريسه در ی فاطميه و دههی مهدويت، دههاندازی و گسترش مواردی چون دههراه
 مشابه آن انجاميد.نيک های سراسر جهان و فعاليت

                                              
 «.بعون موالنا اإلمام المهدی سيفشل األعداء ويخيبوا». همان، أرشيف األخبار، 1
السيد المرجع: عالم اليوم بحاجة حلسی سسيرة النبسي »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه2

 «.األعظم
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 نستانبازسازی فرهنگی و اجتماعی افغا. 8
هسای بالفاصله پس از برطرف شدن آثار اساسی جنگ و شکست نظام طالبسان و گسروه

تروريست وابسته به آنها در جنسگ نيروهسای ائستالف جهسانی و ائستالف نيروهسای شسمال 
اقدام به بازگشت بسه شسهرهای به تدريج افغانی  انمهاجر ؛م2443افغانستان در اواخر سال 

ايسن قسوم  شيرازیحسينی ت الله العظمی سيد صادق ، آيعاليقدرخود کردند. مرجع 
فسرد و ارتباطی عميق و منحصسر بسه اند مورد عنايت خاص خويش قرار دادهدائمًا محترم را 

 .می باشدبرقرار ميان ايشان و اين قوم ستمديده 
پسذيرفتن مسسئوليت بسر  شسيرازیحسسينی حضرت آيت الله العظمسی سسيد صسادق 

رپايی اسالم و عدالت و گسترِش صلح و فضيلت و تعاليم قرآنی سرزمين و باين سازندگِی 
دارنسد و اين کشسور، تاکيسد بسسيار و عقايد راستين در ميان مردان و زنان و پسران و دختران 

راتوسط مؤمنای از مشکالت آنان گوشهدار شدن خواستار عهده  .ن بودندان و خي 
هسای حسساس و پروژهو فغانستان ی برای ياری و بازسازی اهايدر اين راستا مؤسسه

رسسانی های انسانی و مادی و فرهنگی و اجتمساعی و اطسالعمهم بسياری را در عرصه
و مؤسسات فرهنگی و ای ای ماهوارههها تأسيس شبکهاين پروژه. يکی از کردندايجاد 

اسست. بسوده  بيستهدف آشنايی مردم افغانستان با فرهنگ قرآن و اهسلبا ای  هرسان
های دينی بسه که هيچ يک از مؤسسهفرد است، به طوریار در نوع خود منحصر بهکاين
 اند.کار نپرداختهاين

بسا م برخی نواحی پاکستان و کشمير را 2441ی هولناکی در سال که زلزلههنگامی
سسابقه  که در صد سال گذشسته بیلرزاند ی ريشتر  شدتی بالغ بر شش حلی هفت درجه

 1؛سی هزار مجروح و چيزی در همين حدود آواره به جا گذاشتو بين بيست الی بود 

                                              
 م.2441أکتوبر  34بتاريخ « ألف في کارثة زلزال باکستان 24». سايت بی بی سی عربی، 1
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حسسينی ، آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق عاليقسدرگروهی از اعضای دفتسر مرجسع 
 1ديدگان شتافتند.در کابل، پايتخت افغانستان به سوی صدمه شيرازی

در آنجسا در عاليقسدر ی مرجسع با گذشت پنج سال از بازسازی افغانستان، نماينده
 :بيان داشت کهی اوضاع فرهنگی افغانستان ارشی دربارهگز

آيسد، امسا از حيسث فرهنگسی نظسر مسیهرچند افغانستان کشور فقير و تهيدستی به»
 «.های تبليغاتی استها و برنامهسرزمين بکری است که نيازمند فعاليت

، کسه کندهايش اشاره میبه برخی فعاليت ،ی گزارش خوداين نماينده پيش از ارائه
 اند از:برخی از آنها عبارت
 ؛های فرهنگی و دينیس برگزاری جلسه

بسرای زنسان، و نيسز تشسکيل  س برپايی مجالس عزاداری ابسا عبداللسه الحسسين
 ؛های دخترانههای فرهنگی برای دبيرستان کانون

های مسسئوالن بسرای های مصالحه و حل اختالفات و نيز جلسهس شرکت در جلسه
راهکارهای مناسب بسرای حسل مشسکالت  پيشنهادمربوط به منطقه و  بحث در مسائل

 افغانی.شهروندان اقتصادی و معيشتی 
فرسستادن ايسن قبيسل نماينسدگان بسه » :کسهکسرد ايشان در پايان گزارش خود اشساره 

اری شايسسته و سسنت شهرهای مختلف افغانستان به منظور تبليسغ و دعسوت آنسان، کس
شسود و تان که به سبب سرمای شديد مدارس تعطيل میويژه در زمسنيکويی است، به

بسرداری از رو بهسرهشود. از اينفراغت مناسبی برای انجام دادن امور فرهنگی ايجاد می
تواند بزرگترين نتيجه فرهنگی را مبلغين کارآمد می اين فرصت گرانسنگ و به کارگيری

 .«برای کشور مظلوم و محروم افغانستان دربر داشته باشد

                                              
أعضاء مکتب سماحة المرجع الديني السيد صادق »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

 «.الشيرازي في العاصمة األفغانية کابل: ما رأيناه مأساة کبيرة وما يمکن وصفها



 

 

يپد. 9
ردّ

دآو
 

گاه
ن

 
هان

ج
 و ی

نده
آي

 
رانه

نگ
 

67 

 نگرانه جهانی و آيندهپديدآوردن نگاه . 9
يکی از برترين نتايج تعالی فرهنگی و از بلندترين مراتب توليد استعدادهای بالغ و 

ی دور و نگسر اسست کسه توانسايی ديسدن آينسدهکارآزموده، پرورش خسرِد همسواره آينسده
عی اسست کسه . اين، موضسوداشته باشدها و امکانات آن را شدن با تمام توانايی جهانی
همواره در تربيست  شيرازیحسينی ، آيت الله العظمی سيد صادق عاليقدرمرجع 

بر آن اصرار دارد، چه خواص آنها و چه عوامی کسه در سراسسر جهسان از نسسل  نامؤمن
انسد، از رهگسذر ها و ارشادات ايشان بهسره بسردههای پيشين، از راهنمايیحاضر و نسل

هسای بزرگسی در تساريخ تبسديل که بتوانند به شخصيتتشويق جوانان به فعاليت جدی 
هسايی کسه بسه بشسريت و خسدمتهسا  کسه يساد آن ی کسانی قرار گيرند در زمرهشوند، و 

های خود را بلند گردانند و ها در جهان به نيکی باقی بماند، و همتاند، برای قرن کرده
ره سسربلند بسوده و از های خسود بيفزاينسد و همسوانگاه خود را اصالح کنند و بر مهارت

 امکانات فرادسِت خويش به بهترين وجه بهره گيرند. 
 خصوص:ای از رهنمودهای پر بار ايشان در اينو اما اينک شمه

ی جهسان را دربسر گيسرد، در تواند همهدر انسان نيروی عظيمی نهفته است که می»
؛ ای انسسان االخاقت إ ايها اإلنسإاّ إ لابقإاال ال لافنإخصوص آمده است که: "اين

 .1«ای، نه برای فنا"برای بقا آفريده شده
کار گيرد، به های خود را بهی توانايیهريک از شما جوانان اگر به نحو خوبی همه»

 .2«تنهايی برای هدايت شهری کافی است

                                              
ني الشسيرازي فسي بيتسه وفد من شباب بغداد يزورون سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسي». همان، 1

 «.بمدينة قم المقدسة
سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي: لو جند الشاب الواحد طاقاته بالشکل ». همان، 2

کملها  «.المطلوب، فعنه يکفی لهداية مدينة بأ
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ميسسرزا محمسسد تقسسی دليسسل اصسسلی کسسه باعسسث شسسد حضسسرت آيسست اللسسه العظمسسی »
روهای اشغالگر بايستد و نيروهسای مردمسی را در روزگار خود در برابر ني شيرازی

 .1«بوده استارزش کارهای کوچک و بیدر برابر آنان بسيج سازد، دوری کردنش از 

 تالش برای پيوستن به جرگه بزرگان

هسای بزرگسی ی آنهسا شخصسيتياران بسياری داشت، ولی همه امام حسين»
دند و در رکسابش بسه شسهادت در کربال باقی مانآن حضرت نشدند و فقط کسانی که با 

که صاحب العصر والزمسان، بقيسة های بزرگی شدند. همچنين هنگامیرسيدند، انسان
ها ياور خواهد داشت ولی از آن ميان فقط سيصد کند ميليونظهور می الله األعظم

اند. سعی کنيد شما نيز بتوانيد چنين عظمتی را دريابيد ايشانوسيزده نفر ياوران خاص 
 آيد: مهم با سه شرط زير فراهم میاستوار بمانيد و اين، اين راهو در 

گذاريد، سعی کنيسد خسدای ای که پا میاول: اخالص. در هر کاری و در هر زمينه
هدف و آرزوی شما باشد، چسه در زنسدگی خسانوادگی، و چسه در  بيتمتعال و اهل

 و اجتماعی و مانند آن.های سياسی عرصه
. تصميم بگيريد همواره و در هر حال فعال باشيد، و هرگز تنبلی دوم: فعاليت مداوم

 و کسالت و خستگی را به خود راه ندهيد. 
 .2«اخالق باشيدسوم: اخالق. سعی کنيد با همه خوش

 برای ماندگاری ها ها و توانايی ی فرصت همهکارگيری به

سسن بسن حسسين بابويسه يکسی از يساران باوفسای امسام حپدر شيخ صسدوق، علسی»

                                              
 .344. القبسات، أهمية األسلوب التربوي في تدارک اإلنحراف قبل استفحاله؛ ص1
سماحة المرجسع الشسيرازي فسي »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2

 «.حديثه مع مسؤولة حقوق اإلنسان من أندونسيا: أصحاب اإلمام الحسين هم العظماء فاقتدوا بهم
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و وکيل ايشان و نيز بزرگ شيعيان ايران در عصر خسويش بسود... ايشسان  عسکری
صاحب دو فرزند شد؛ يکی محمد که همان شسيخ صسدوق معسروف اسست و ديگسری 
حسين. با توجه به اينکه هردو در يکی از شهرهای شسيعه مسذهب، يعنسی قسم بسه دنيسا 

پسرورش يافتنسد، يکسی شسيخ ی آن روزگسار ی مرجع شسيعهآمدند، و هردو نيز در خانه
هايی س که امروزه پسس و تأليف کتاب بيتصدوق شد که به گردآوری احاديث اهل

از گذشت هزار سال هنوز مرجع مطالعات ماست س پرداخت. پسس بسه حسق در ثسواب 
صدوق شسريک اسست؛ زيسرا همانگونسه کسه در حسديث شيخ خوانيم نمازی که ما می

ال  عای ال»شريف آمده است:  که به امر خيری راهنمسايی کنسد ؛ کسیخیر کفاعاهالد 
 «.ی آن استمانند انجام دهنده

شريف آن بزرگوار در ری است. اما برادر شسيخ صسدوق کسه شخصسی  امروزه مزارِ 
عابد و زاهد و پرهيزگار بود و چيزی از خود به جای نگذاشت، بسسياری از اهسل علسم 

بسرادر شسيخ صسدوق هسم ماننسد صسدوق  اند. آيسا بهتسر نبسود کسهحتی نام او را نشنيده
 .1«شد؟ می

 تالش برای آيندگان

های آينده فروگذار کند، تسا مشسکالت و نسل حاضر نبايد از هيچ خدمتی به نسل»
 .2«های ديگر منتقل نشودمسائل امروزی به نسل

را از رويسدادهای ی اميدواری توأم با دانش و تحليسل منطقسی ايشان همواره روحيه
های خروشسان و سسر بسا شعلهکه چهداد. رويدادهايی ميان مردم نشر می آمده درپيش

ی آن، ذهسن بيننسده را مشسوش کسرده و او را گرفتسار نااميسدی و بسدبينی به فلک کشيده

                                              
موها عالمياً ». همان، 1 عوا األعمال الثقافية وعم   «.وس 
 .221ص. من عبق المرجعية، المجتمع الصالح، 2
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های نويسدبخش و حقيقسی بسسياری داد. از جملسه کند. از اين رهگذر ايشان وعده می
جهسان را تسا سسی سسال آينسده داد کسه های ی از ميان رفتن بسياری از ديکتاتوریوعده

 بيستتاکنون بسياری از آنها تحقق يافته است. اين درحالی است که دشمنان اهسل
و ريختن خون شيعيان در  بيتهای غيرانسانی برای خاموش ساختن نور اهلتالش

 شرق و غرب جهان دارند. ايشان تأکيد بسياری بر بهبود امور دارد:
ی آن، نظسر مسن ی تساريخ و حسال و آينسدهن امروز و گذشستهبا نگاه به شرايط جها»

ی آتسی جسزو جوانان ]جهان اسسالم[ در دو دهسهی آينده اينگونه است که بيشتر درباره
گردند؛ و اين امری است حتمی؛ زيرا در بيشتر جهسان امسروز، می بيتپيروان اهل

ادی و فرهنگ سسالم طبعسًا اند. آزنسبتی از آزادی وجود دارد و اغلب مردم نيز فرهيخته
 .1«نتايج مؤثری درپی خواهد داشت

بريم، عصر زوال ظالمسان در هسر جسای جهسان سر میعصری که امروزه در آن به»
کنندگان به شيعه. همچنين اين عصر، روزگسار پيسروزی است؛ آری، از ميان رفتن ظلم

نسد و از اگويسای ايسن حقيقست ،نئی جهان اسست. قسرادر همه اميرمؤمنان، علی
ای نزديسک شساهد آن آيد و ان شساء اللسه در آينسدهمیبوی خير بر های مختلف فعاليت

 خواهيد بود...
کسه گيرد، ولسی امسر مهمسیی جهان را دربر مید در راه است و همهترديآزادی، بی

موجود برای ايجساد های ی امکانات و آزادیدرخور توجه است آنکه اهل باطل از همه
 .2«گيرندکيک در عقايد بهره میها و تششبهه

                                              
کثسر شسباب عالمنسا اإلسسالمي »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبسار،  . سامانه1 السسيد المرجسع: أ

 «.سيکونون من أتباع أهل البيت
العصر الحالي هو عصر حنتصسار »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2

 «.اإلمام أميرالمؤمنين وزوال الظالمين
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در بيشستر  بيستچنين است که س پيروان مذهب اهلاز نظر بنده س و قطعًا نيز اين»
-تشيع در اغلب کشورهای جهان منتشر مسی ،اند. تا پايان اين قرنکشورها رو به افزايش

ز اجر تا ا دشما و خاصه اهل علم الزم است که در نشر اين آيين سهيم باشيبر شود. پس 
توانيسد بسا احسدا  و ثواب اين کار چيزی هم نصيب شما شسود. بسرای ايسن منظسور مسی

 .1«های علميه و پرورش مبلغان دينی در اين امر مهم شرکت کنيدمدارس و حوزه
شسويی ولی گرفتسار ذهسناغلب مردم فطرتشان پاک و سليم است و عناد ندارند، »

ه آنهسا بشناسسانيم، قطعسًا هسدايت شوند. پسس اگسر تسالش کنسيم کسه حقيقست را بسمی
 .2«يابند می

شسک هيچ شک و ترديدی، در منطقه تغييسری در پسيش خسواهيم داشست و بسیبی»
آزادی در راه است و اين دوره از تاريخ س ان شاء الله س با گسسترش آزادی در بسسياری از 

الم ر  کشورها به سر خواهد آمد. اتفاقاتی که اين اواخر در بسياری از کشسورهای اسس
طور کلسی آنکه مردم جهان با خبر شوند بهافتاد، بیی پيش اتفاق میداد، اگر چند دهه

امسا در زمسان حسال و بسه  آورد.بار میهای جانی بسياری بهشد و خسارتسرکوب می
المللسی، کسم وبسيش های بينرسانی و نظارت سازماناطالعو فضای باِز  سبب آزادی

 ز کشتار مردم بردارند.موجب شد که حاکمان دست ا
ک بار پيش از خواب، کسه حالست کشد: يطور معمولی دو بار خميازه میهر انسان به

که تازه از خواب بيسدار بار ديگر هنگامیدهد، و آلودگی و خستگی به او دست میخواب
دور و  بيست که از اهلنشاط و شادابی است. حال و روز کسانیشود که حاکی از می

خوابی و خستگی خميسازه  اند نيز اينگونه است. آنها اکنون از سر بینها منحرفاز مسير آ

                                              
 «.مذهب أهل البيت سيعم  معظم الدول بالقرن الحالي». همان، 1
ي: أغلسب »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه2 السيد المرجع خالل لقائه بالمرجع القم 

ضون حلی عمليات غسيل الدماغ إلبعادهم عن أهل البيت  «.الناس يتعر 
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از روی نشساط و شسادابی خميسازه  بيستکشند، اما در مقابسل آنهسا، پيسروان اهسلمی
 .1«خواهد بود بيتگمان قرن حاضر، قرن اهلکشند. بی می

ها و ا و ويرانیهاز مصيبتچه در عراق پيش آمده و پيش خواهد آمد، آنبا وجود هر
 عاليقسدرمرجسع  ؛های بسياری که سرزمين بين النهرين را سيراب کسرده اسستبا خون

ها را که به کشور ی اين سختیهمه شيرازیحسينی آيت الله العظمی سيد صادق 
شسوند و بسه هايی که بسر سسطح آب جمسع مسیعراق رو کرده است چيزی مانند حباب

ر اين ميان، مردم عراق بايد چشمان خود را از غبار اين داند. درود میمیزودی از بين 
ی روشسن ايسن سسرزمين های موجود برای آيندهو با وجود گرفتاریانفجارها پاک کنند 

نظر مسدهای دور توجه کنند، کسه های امروزی خود به آيندهو با برنامه کردهريزی برنامه
 : فرمايدباره آن بزرگوار میدشمنان نيز هست. در اين

-هايی که به سر عراق آمده است، چيزی مانند حبسابها و تلخیها و رنجاين سختی»

 شود و ان شاء الله به زودی برطرف خواهد شد...هايی است که بر سطح آب جمع می
ای نزديک خيسر و رفساه و است و در آينده بيتو اين به برکت اميرمؤمنان و اهل

خواهد آورد... پس شايسته است کسه بسرادران و آرامش و سالمت و راحتی به عراق رو 
دست هم دهند و هرکس به قدر توان خويش و در حيطه و بهخواهران ما، همگی دست

 مجال خود به انجام دادن دو کار همت ورزند:
طلبسسی و جنسسگ و درگيسسری و اول: برطسسرف کسسردن حسساالت کشسستار و جسسدايی

پيشين اسست و ايسن نيساز بسه اتحساد  های سياهکه مولود دهه ،ريختگی و اختالف هم به
 ؛داردی صنوف ملت همه

کسه پسيش از ی افراد جامعه. کسانیدر ميان همه بيتدوم: گسترش فرهنگ اهل
                                              

الحريات ستعم البالد اإلسالمية، »، أرشيف األخبار، رسول اکرمی فرهنگی  ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1
 «.والقرن الحالي هو قرن أهل البيت
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اند، س الحمسد للسه س بسا ايسن فرهنسگ آشسنا هسستند، امسا های تيره زندگی کردهاين دهه
که بايسد بسا شدند، آنچنان های تيره به دنيا آمدند و در آنها بزرگکه در اين سالجوانانی

هسا را اين فرهنگ آشنا نيستند و نيازمند کسی هستند که آنان را يساری کسرده و فرصست
گرد هم آورد و همت خود را برای آموزش پاشيده را غنيمت شمارد و اين نيروهای ازهم

، به است بيتديده که سرزمين اهلبه اين کشور آسيب بيتفرهنگ واالی اهل
 «.کار گيرد

هسای ی ملستهمسه پيشسوایروزی فرا خواهد رسيد که ملت مؤمن عراق اسسوه و »
کسار مسستلزم همست گسردد. امسا ايسنهای غيرمسلمان جهان مسیمسلمان و حتی ملت

شيو  مؤمن بزرگان و جمله کسانی است که خداوند آنها را توانمند ساخته است. از آن
دران بزرگسوار خسود در جمسع کسردن عشاير هستند. الزم است که آنسان نيسز هماننسد پس

 جوانان، چه پسر و چه دختر تالش کنند.
و بر اعتقادات و اخالق آنان پرورش  بيتپدران بزرگوارتان شما را بر والی اهل

ی دادند. پس شما نيز امانتی را که در دست داريد ادا کنيد... که همان تربيت شايسسته
 ديگرانبزرگان برای راهنمايی ار نيازمند تالش ککنم که ايناينان است. باز يادآوری می

-کرده، تا آنان نيز بر اثر تالش و خسدمت و از خودگذشستگیاست، حتی قشر تحصيل

 جانفشانی کنند. بيتتان، همانند شما در راه اهل
ی کشسسورها، خاصسسه در کشسسورهای اسسسالمی و بسسه ويسسژه در عسسراق عشسساير در همسسه

نظيسر کسه بسرای ی هسزاران انسسان شسجاع و بسیدهکشسيده کسه پرورنسديده و ستم آسيب
جانفشانی و  ويژه شعائر مقدس اباعبدالله الحسينو شعائر آنها و به بيت اهل

. عشاير نيروی توانمند و هستند کنند، از اهميت بسياری برخورداراز خودگذشتگی می
و  مسؤمن خصوص شيدر افراد آن، خاصه جوانان مؤمن و بهاين نيرو که هستند بزرگی 

ی روشن اين کشور شسرکت کننسد. در آن نهفته است. پس اينان بايد در سازندگی آينده
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شسد، ی مشکالت امروزی عراق، از قبيل انفجارها و ترورها برطرف خواهد آينده همه
آورد؛ مشسکالت اعتقسادی و اخالقسی کسه از سو مشکالت جديدی سر بر میاما از آن

 .تداده اساکنون خود را نشان هم
رؤسای عشسائر بسا ايمسان، دشسمنانی در کمسين شسما هسستند و قصسد برادران من، 

 ساختن اعتقادات و اخالق شما را دارند؛ عقيسده و اخالقسی کسه امسام حسسين تباه
بساره هسای خسود در ايسنتسالشخون پاک خود را در راه آن فدا کرد. پس سعی کنيد بسر 

اس در عسراق امسروز بکنيسد. چراکسه بيفزاييد و توجه بيشتری به اين چنسين امسور حسس
که از لحا  جغرافيايی به او نزديک هستند و چه آنهايی که دشمنان عراق، چه دشمنانی

گسذاری بمسبی اموری چون انفجسار و دورند، عاقبت از تحقق مقاصد خود به وسيله
 .1«آورندهای ديگری مانند فساد اعتقادی و اخالقی رو میگردند و به زمينهنااميد می

تسرين روزهسای بحسران ی تيسرهتی از کشور بحسرين در آسستانهأايشان در ديدار با هي
هسای آينسده را روشسن های موجسود، افسقرغم پيشامدها و سختی یعل»بحرين فرمود: 

هسای موفقيستها و  ها را تحمسل کنيسد پيشسرفتبينم. بدانيد که هرچه بيشتر سختی می
 . 2«کنيدبيشتری کسب می

ريسزی و وفسق دادن خسود بسا نگر، آمسادگی و برنامسههای آيندهد تحليلاز جمله فواي
دستاوردهای جديد جهان، و مهيسا شسدن بسرای سسپری کسردن مراحسل آن بسا کمتسرين 

 فرمايد:میباره حفظه الله، در اينعاليقدر های ممکن است. مرجع خسارت
ولی پس از آنها  رود،موجود از ميان می های ديکتاتورترديد حکومتبدانيد که بی»

هايی است که در دين و در اعتقادات بزرگتر و بدتری خواهد آمد، که همان فتنه مشکل

                                              
ل يجب مواجهة اإلعسالم المضس»ألخبار، ، أرشيف ای فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1 ل 

 «.بععالم يهدي حلی الحق  
 «.هامن حق  األکثرية بالبحرين المطالبة بحقوق». همان، 2
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و اخالق مردم پديد خواهد آمد، پس الزم است که مؤمنان برای رودررو شدن بسا ايسن 
ای بيانديشند... صدام بسياری از مؤمنان را در عراق کشت، وليکن توانايی ها چارهفتنه

کنند. ها سست میکشند و آن را در دلها ايمان را میان را نداشت. اما شبههکشتن ايم
انسد. صر حاضر و آينده درنظر گرفتهاين، همان چيزی است که دشمنان ما آن را برای ع

ی و اعتقسادی مواجسه خواهنسد شسد، ها و فسادهای اخالقسرو مردم با امواج فتنهاز اين
 شود.مین و عليه آن، ترويج هايی که پيرامون ديخصوص شبهه به

رسسانی و اهسل علسم و خصوص متخصصان تبليغات و اطالعی مؤمنان، بهبر همه
هسای هسا و شسبههفرهنگ الزم است که از همين ساعت، برای ايستادگی در برابسر فتنسه

شود، آستين همت خود را بساال بزننسد.. و بسا بسسيج رو که ميلياردها خرج آنها میپيِش 
ها و جوانان ما ی، به آنچه خيلی مهم و ضروری است، يعنی تربيت نسلعلمی همگان

هسا و خصوص جوانسان دبيرسستانهای دينی بپردازند. بهو تشويق آنان به آموختن درس
از اهميت بيشتری برخوردارنسد... که ها، و نيز آشنايان و دوستان و همسايگان دانشگاه

به فعاليت بپردازند با نشاط و کار مستمر نه رو بر همه واجب است که در اين زمياز اين
 بيستکار گيرند، و فعاليت خود را برای خدای متعال و اهسلو همه تالش خود را به

ممکسن اسست در ايسن راه بسا به اخالق نيکسو ملتسزم گردنسد، گرچسه  و خالص گردانند
 .1«ها و مشکالت بسياری مواجه شوندسختی

ای حتسی بسه قسدر دقيقسهرا ماند، هرگز وقت خود  علمايی که نام آنها جاودان باقی»
ی عمسر خسود را بسه ند، و همواره به درس و علم مشسغول بودنسد و همسهردکضايع نمی

مطالعه و تسأليف و بحسث و درس گذراندنسد. و در زنسدگی خسود از هسر گنساه کبيسره و 
تساريخ  ای برحذر بودند. هريک از شما به انجام دادن اين دو کار کوشش کند تا صغيره

                                              
وا لمواجهة الفتن القادمة». همان، 1  «. الدکتاتوريات زائلة، وعلی المؤمنين أن يهب 
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هسدف همچنسان بساز نام او را همانند علمای پيشين ماندگار سازد. راه رسسيدن بسه ايسن
 است.

يسک روسستای کوچسک ای نه چندان دور، از لحا  ارتباطات ماننسد جهان در آينده
ها نفر بينيد که اهل گمراهی و باطل مشغول آماده ساختن ميليونرو میگردد. از اينمی

بيش از هسر زمسان ديگسری شان هستند. لذا جهان کنندهطل و گمراهبرای تبليغ عقايد با
ها نفر از امثال شماسست نيازمند ميليوناست. همچنين  بيتی اهلنيازمند انديشه

تسر ذکسر هستيد. پس به اين دو کار که پسيش بيتی اهلانديشهفرهنگ و که حامل 
ده داريد برآييسد و حسق آن را کنيد تا از پِس مسئوليتی که برعهکوشش شد توجه کنيد و 

 .1«گرداندادا کنيد خداوند متعال توفيقاتش را شامل حالتان 

                                              
 «.ضرورة مواجهة الباطل ثقافيًا وفکرياً ». همان، 1
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 درآمد

خاندان بزرگوار شيرازی در دو قرن پيشين در  ی ديرينهدار و ی ريشهنقش جهادگرانه
ی داخلی و خارجی کنندهاز سويی و عوامل گمراه برابر نيروهای استعمارگر و اشغالگر

بيست طساهرين از سوی ديگر س که قصد خدشه زدن به شسريعت سسيد مرسسالن و اهسل
حسسينی سيد صسادق العظمی آيت الله عاليقدر ايشان را دارند س پوشيده نيست. مرجع 

هارا های سبزی در اين درخت مبارک داراست. درختی کسه برگ شيرازی ُُ تریت  ُا
 .1ُل حني بإذن َهبا

و ديسن قسد علسم کسرد. های جوانی در برابسر دشسمنان امست ايشان از نخستين سال
هسای آن در خسارج، خدايی، نظام بعث ستمگر عراق و دنبالهگری، بیکمونيسم، قومی

ارچوب هسهای منحرف خارج از چپايمالی حقوق شيعيان جهان، افکار ويرانگر و فرقه
و در ايسن مگی از مواردی است که ايشان در برابر آنها ايسستاد مسلمانان و داخل آن، ه

خودگذشتگی را از خود نشسان داد و بسا آزارهسای متفساوتی همچسون ضسرب راه انواع از
وشتم و زندان و تهديد به اعدام و مصادره کردن امسوال و تجسسس و بسستن مؤسسسات 

شسد. يکسی از  از ايسن دسست روبسروربط و حسبس کارمنسدان آن و مسوارد بسسياری  یذ
سياستمداران خليجی در اوان مرجعيت ايشان ديداری با او داشته است. ايشان بعسدها 

ای ن را شخصی دارای انديشهاايش»خود گفته بود که: به يکی از اشخاص مورد اعتماد 
                                              

 .21. ابراهيم، آيه 1
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به غايست پويسا و مسنظم يسافتم. ايشسان شسيعيان را بسه سياسست و حضسور در مجسالس 
باالترين مناصب حکسومتی و سياسسی و اقتصسادی فسرا  گذاری و دولتی و کسب قانون

خواند. کسانی را نيز که به منصبی دست يافته بودند، به منظور فراهم آوردن عدالت می
مسائل اخالقسی  حفظ. البته با دادمورد توجه قرار می، حفظ آنو آرامش و بلندمنشی و 

يای سياست بسدان دچسار هايی که احيانًا دنو اصول اسالمی و دوری جستن از آلودگی
 .«شودمی

برای يکی از نزديکان خود نقل کرده است که بر اثر خوانسدن کتسابی تسا  ايشان
بسرای « لهرتسز»هسای ی تسالشصبح به تأمل و گريه پرداخته است. اين کتاب دربساره

ای که برای در دست گرفتن زمام امور جهسان بسه دسست اسرائيل و عالقه ژيمرتشکيل 
هسای کاریحرص و جوشی که در اين قضيه به سبب کم ، است.داشتها صهيونيست

آيسسد و از اينکسسه خسسورد و کسساری از دسسستش برنمسسیمسسسلمانان در ادای وظايفشسسان مسسی
م خود انجام نمیمسلمانان کم  دهند.ترين تالشی برای احيای حقوق مسل 

گساه افزون بر اينها، ديدارهای ايشان با مسئوالن سياسی کشسورهای مختلسف هسيچ
بيانسسات ايشسسان کسسه همسسواره حسساکی از وسسسعت اطالعشسسان از  و قطسسع نشسسده اسسست

 دستاوردهای جديد بشر است نيز بر خوانندگان پوشيده نيست. 
سياسستی کسه حساوی علسم و آزادی و مهسرورزی اسست از »فرمايد: می ايشان

 .1«اعمال عميق دينی است
ن شسيعه از مقسام و منصسب الزم است که سياستمدارا»فرمايد: همچنين ايشان می

گيرند که به موجب آن، شسيعه خود برای دفاع از شيعه استفاده کنند، و سياستی درپيش
 .2«سر ببرددر امن و امان و سالمتی به

                                              
 «.2ثقافة مرجعية»، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1
 «.عالم فعليهم ححقاق حقوقهم والدفاع عن أنفسهمالشيعة قوة بال». همان، 2
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ن در هر گوشه از جهان را بسه اشايسته است که نيروی مؤمن»شود: ايشان يادآور می
ويژه  لسطين و افغانستان و بهمانند ف در جای جای عالمسوی حل مشکالت مسلمانان 

 .1«مشکالت عراق هدايت کنيم
کسه ديسدم يکسی از  ای بسودم زمانی مشغول مطالعسه مجلسه»فرمايد: ايشان همچنين می

وزير ايسن اسرائيل اختصاص داده است. تصوير اولين نخست ژيمرصفحاتش را به تأسيس 
ب کسرد کسه در هنگسام شسد، توجسه مسرا بسه خسود جلسناميده می داويد بن گورينکشور که 

کسه هرتزل بسود...، کسسی تصويرِ  ،سخنرانی اش اين تصوير از او گرفته شده  و در باالی آن
اسرائيل از او بود و نخسستين کسسی بسود کسه مسردم را بسدان فراخوانسد.  ژيمری تشکيل ايده

مقيم آلمان بود و از دارايی يا سسواد بساال يسا جايگساه اجتمساعی خاصسی هرتزل، يک جوان 
برخوردار نبود، بلکه يک انسان کاماًل ساده و معمولی بود. اما وجه تمايز مهم او نسسبت بسه 

صهيونيسم جهانی جديد را بنيسان نهساد کسه  بود. با همين همت باال ديگران، همت بااليش
ی بلنسسد هسسای آن بسسود... اينگونسسه همسست و ارادهاسسسرائيل يکسسی از برنامسسه ژيسسمرتشسسکيل 

... ناکامنسدهای ضسعيف در تحقسق نتسايج آن، که صاحبان همت رددر پی دادستاوردهايی 
تواند يک هرتزل ديگر شود، همانگونه کسه جسوان يک جوان بد به سبب همت بلند خود می

 .2«تواند ابوذر جديدی شودشايسته نيز با همت واالی خود می
و  م و اميرمؤمنسانهای پيامبر اکرحکومتجوانان را به مطالعه در مورد ايشان 
کند. ايشسان همسواره بسه و جنبش تنباکو سفارش می )ثورة العشرين( 3424به انقالب 

هسا کند که در زمان خود ميليونبلندهمتی و تالش پيگير و کار جدی گاندی اشاره می
 وری جهان رهانيد:تنفر را در هند از يوغ ستمگرترين و بزرگترين امپرا

بزرگی را که برای کشور و ملت خسود شک نام گاندی و کارهای هريک از شما بی»

                                              
 .101. من عبق المرجعية، العراق، ص1
 «.اإلدارة المؤمنة تصنع الحياة». همان، 2
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. هريک از شما در توان و اسستطاعتش اسست کسه هماننسد گانسدی ايد انجام داده شنيده
شود، با اين تفاوت که گاندی مسسلمان نبسود و توانسست شسهرهای هنسد را بسا اديسان و 

سرور  ها و مبانی متفاوتشان از بند استعمار پير انگلستان نجات دهد و آنها را آقا و زبان
هسا و گسسترش خود کرد، حال آنکه شما مسلمان هستيد و اسالم برای آزادسازی ملت

ی جهانيان آمده است. اگر ما ندای اسسالم و عسدالت آن را خير و خوشبختی برای همه
به گوش جهانيسان نرسسانيم، اگسر خداونسد مسا را بازخواسست کنسد و مسا را بسا گانسدِی 

چه پاسخی خسواهيم  ،ود کرده است مقايسه کندغيرمسلمان در خدماتی که به وطن خ
پسس  .ايسمچراکه ما چنين خدمتی در قبال اسالم و سعادت بشر انجام نسداده ؟!داشت

 .1«کار و تحقق يافتن آن، کوتاهی نکنيمالزم است در انجام دادن اين
هسس ق( در  3124ی شصت مسيالدی )در آغاز دهه ايشان ،بنا به روايت تاريخ

قصسد نسابود « اصسالحات زراعسی»های استعمارگرانه در عراق که با شسعار برابر برنامه
ناگفتسه  انسد. ؛ ايسستادگی کردهانسدداشستههسای آن را کردن اين کشور و هدر دادن ثروت

رو ايشسان در برابسر ايسن خيسزی اسست. از ايسننماند که عراق کشور پر خير و حاصسل
هسا و ايستادگی کرد. و با تشسويق ای که برای کشورهای اسالمی چيده شده بوددسيسه
کتسابی  شسيرازیحسينی سيد محمد العظمی های برادر راحلش، آيت الله کمک

نوشت. اين کتاب به سان جنگی فرهنگسی  «اإلص ح الزراعي في االس م»با عنوان 
های استعمارگرايان شرايط عليه استعمار و عمال طاغوت او بوده است، از طرفی برنامه

که اسستعمارگران متوجسه خطسر ايسن کتساب گذاشت. هنگامیپشت سر میحساسی را 
اين کتاب رسيد... و سوزاندن آوری و نشاندگان آنان دستور جمعدستسوی شدند، از 

ای که اين کتاب در آن چاپ شد تعطيل گشت و صاحب آن را زندانی کردنسد چاپخانه

                                              
؛ حوار مع سماحة العالمة الشسيخ حسسين الفسدائي، ی المرشد، في رحاب المرجع الشيرازي . مجله1
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 ی مالی سنگينی از او گرفتند.و جريمه
ی های شصت وهفتاد مسيالدی در برابسر تبليغسات گسستردهدهه همچنين ايشان در

گساهیمتعسدد و هسای و ايراد سخنرانیها ها ايستاد و با تأليف کتابکمونيست بخسش آ
السیاسة مإن واقإ  »ايشان برای اين منظور کتاب  1خود مانع پيشبرد اهداف آنها شد.

از اهسداف ايشسان  هس.ق( نوشت. يکی3126ی شصت ميالدی )را در دهه 2«اإلس م
ديسن از دوری ی سکوالريسسم بسود. ايسن نظريسه دم از از نگارش اين کتساب رد نظريسه

سياست، و زندگی اجتماعی، به معنايی که در جهان عسرب و اسسالِم آن روزگسار بساب 
مبانی نظری و تطبيقی سياست اسالمی بسا محوريست زد. اين کتاب شامل شده بود می

يسا « کنسدهسدف وسسيله را معسين مسی»نه بر اساس منطق  ،باشدمی «و آزادیاخالق »
 کورکورانه که سنگ بنای سياست عصر امروز است.« يسماتپراگم»

يإ  إلإی البنإک اإلسإ مي  »هسای ی زمسانی کتسابهمچنين در آن فاصله الطر
تمهیدات في اإلقتصاد اإلس مي  الربا المشکاة اإلقتصادية القائمة  و المإوجز 

 ی تحرير درآورد.های ارزشمند ديگر را به رشتهياری کتابو بس ٣«في المنط 
ی بسا حسزب بعسث عسراق داشسته های آشکاری در رويسارويايشان همچنين فعاليت

حدی که تبعيد گشت و حکم اعدام او نيز صادر شد. پس به سسوريه و سسپس است، به
ان بتوانسد بسه جا به کويت و سپس به ايران مهاجرت کرد، تا همچنبه لبنان رفت و از آن

گاهی  .4بخش خود در قبال دين و مردم و انسانيت عمل کندوظايف جهادگرايانه و آ

                                              
 .34و  4، ص . ر.ک به: رجال الحسين1

 سياست )ترجمه فارسی(. . اسالم و2
 . راهی به سوی بانک اسالمی، مقدمات اقتصاد اسالمی، ربا مشکل اقتصادی روز، مختصری در منطق.٣

. داستان ترک عراق را آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی اعلی الله مقامه بسا تفصسيل در کتساب 4
ی بيشستر مسی توانيسد بسه  وده اند. برای مطالعهبيان فرم 34الی  30کيف ولماذا أخرجنا من العراق؟، در ص 

 کتاب مذکور مراجعه کنيد.
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 حقوق شيعه. 1
هسای مثبست آن و گيسری از پيشسرفتدر تعامل با دستاوردهای جديد جهان و بهسره

هايی که در طسول تساريخ متحمسل تالش برای پايان دادن به روزگار کشتار شيعه و ستم
 شسيرازیحسسينی ، آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق عاليقدرع شده است، مرج

های حقوقی جهانی، بسه ويسژه در مراکسز ها و اصرار بسياری در تأسيس سازماندعوت
حقسوق، وارد  ندولتی برای حفظ حقوق شيعه و دفاع از آن داشت؛ چراکه امروزه واژگا

عه رايتس واچ ها به تأسيس سازمان شيزبان عصر حاضر شده است. حاصل اين تالش
ها و موارد ديگری در واشنگتن، پايتخت آمريکا و مرکز آدم برای دفاع از حقوق و آزادی

و تشکل بين آيت الله العظمی شيرازی های مؤسسه جهانی فعاليتانجاميد که مکمل 
 المللی مسلمان آزاد برای مبارزه با خشونت است.
ع شيعه در جهان بيان داشت ی اوضاسخنگوی شيعه رايتس واچ در گزارشی درباره

هسای چشسمگيری در شناسساندن اوضساع های سازمان ملل متحد تسالشدر اتاق: »که
 شيعيان خاورميانه شده است.

هسای علمسی و حقسوقی را کسه در گزارش تصويری، نماينده سازمان جزئيات برنامه
پاکسستان،  ويژه در کشورهای طور کلی، بهی شيعيان بهبرای دفاع از حقوق پايمال شده

بساره، ميسان های به عمل آمده در ايسنافغانستان، مصر، سوريه، عراق و بحرين و توافق
داد... همچنين تأکيسد کسرد کسه ايسن تنظيم شده بود؛ تحويل مريکا اکشورهای اروپا و 

حسسينی ، آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق عاليقسدرسازمان بنا بسه فرمسايش مرجسع 
ويسژه در ايسن کند، بهمسائل سياسی مداخله نمی درمستقل عمل کرده و  شيرازی

شسده اسست، بلکسه اهتمسام ايسن سسازمان مصسروف جنبش اخير که بهار عربی ناميده 
ی شود. بسرای ايسن منظسور، همسههای انسانی و حقوقی برای دفاع از شيعيان میتالش

در اختيسار تالش خود را برای يافتن راهکارهای مناسب، به صسورت گزارشسی رسسمی 
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هسای زيسادی تسالشداده است. روی هم رفته اين سازمان قرار اندرکاران اين امر دست
 «.ای در برقراری صلح در اين کشورها داشته استسهم عمدهکرده و 

های و سازمانتشکيالت  ،يکی از مديران شيعه رايتس واچی اين گزارش در حاشيه
 را ديسآنچه در توان دار: »است کهفراخواند و از آنان خوبا شيعيان ضدشيعه را به آشتی 

د، و بسه يسبه وجود آمده در ميان شيعيان و سسنيان بسه کسار گير برای از ميان بردن بحراِن 
د و يو قانونمند جلوه دادن ظلم و استبداد کنجای آنکه ميلياردها خرج مبارزه با شيعيان 

جاد صلح بسا شسيعه د، اين مبالغ را صرف اييهای واهی جوانان را به زندان بکشبه بهانه
بندند و ميلياردها دالر بسرای زيبسا های بيگانه قرارداد مید. کشورهايی که با شرکتيکن

کنند، و بخش اندکی از اين اموال را خسرج ی خود در غرب صرف میجلوه دادن چهره
کنند س با توجه به اينکه ايسن امسوال از آِن ملست ملت خود و ايجاد صلح ميان آنان نمی

هسای دل زم است که قدری به خود آيند و دريابنسد کسه اينسان فرزنسدان و پسارهاست س ال
ايشان هستند. پس شايسته است که اين قبيل کارها را ترک کرده و تالش خود را صرف 

 .1«برقراری مساوات و برادری به شکلی واقعی کنند
سيد صادق العظمی ، آيت الله عاليقدربه نظر مرجع : »شود کهنيز ايشان يادآور می

هسای برمال سساختن دسيسسه،امروزه يکسی از مهمتسرين وظسايف شيرازیحسينی 
 که بنای دشمنی با پيامبر اکرم و خاندان طاهر ايشانها و کسانیدشمنان و تکفيری

کسار از اند و حمايت از شيعه و تشيع و دفاع از آن است... با تأکيد بر اينکه اينرا نهاده
 .2«امور استترين مهمترين و ضروری

شيعيان در هرجا و هر موقعيتی که هسستند الزم اسست »کند: ايشان همچنين تأکيد می

                                              
ها دالمرجعية الشيرازية تبذل جه»، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

د ححقاق الحقوق وتطبيق المساواة  «.الستقرار المنطقة وتؤي 
 «.شيع والدفاع عنهأوجب المسؤوليات اليوم حماية الت». همان، 2
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 «.برای احقاق حقوق شيعيان مظلوم در هر نقطه از جهان تالش کرده و از آنها دفاع کنند
که به نام اسالم بر مسردم حکومست بن زياد، کسیديروز با فرمان مستقيِم عبيد الله»

های کوفسه بسر ها و کوچهرا کشتند و پيکر طاهرش را در خيابانبن عقيل کرد، مسلممی
کساری را زمين کشيدند. اما امروزه شاهد حاکمی هستيم که بساز بسه نسام اسسالم چنسين

بسار تا بتواند به مقاصد شوم خود برسد. بسسيار تأسسف ،پردهدهد اما از پشت انجام می
ی هسستيم کسه دسست بسه کشستار شسيعه و های خاصسگر گروهاست که امروزه نيز نظاره

کشسند و بسه نسام ها بر زمين میزنند و پيکرهای آنان را در خيابانتکه کردن آنها می تکه
ه»اسالم و با شعارهای   برند.آنها را سر می «اکبر الل 

واقعًا چه کسی در جهان مسئول مقابله با کسانی است که به نساحق و از روی سستم 
ی شسيعيان نيسست؟ ريزند؟ آيا اين مسئوليت متوجسه همسهين میخون شيعيان را بر زم

امروزه شيعيان س الحمد لله س از سطح خوبی از قسدرت و دانسش و ثسروت و امکانسات 
ی شسيعيان، بسسه بسر همسسهگونساگون و حتسی از جمعيسست بساال برخوردارنسسد... بنسابراين، 

هسايی کسه ز آزادیبرند، الزم است کسه اسر میکه در کشورهای آزاد بهخصوص کسانی
شسيعه نيسز الزم در اختيار دارند به بهترين وجه استفاده کنند... همچنين سياستمداران 

است از مقام و منصب خود برای دفاع از شيعه بهره گيرند و سياسستی درپسيش بگيرنسد 
 .1«که موجب امنيت و آرامش و سالمتی شيعه گردد

در ايسن مجسال، از سسوی مرجسع از جمله وقايعی که جهان تشيع را آزرده اسست و 
 توان به موارد زير اشاره کرد:هايی شده است، میتالشعاليقدر 

 ی سامرا الف( واقعه

در شسهر  ن عسسکريينيبالفاصله پس از رسيدن خبر انفجار مرگبار مرقد امام

                                              
 «.الشيعة قوة بالعالم فعليهم ححقاق حقوقهم والدفاع عن أنفسهم». همان، 1
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هس.ق، مرجعيت بزرگوار 3027سامرا در صبح روز چهارشنبه، بيست وسوم محرم سال 
اش ايسن عمسل ناشايسست را محکسوم کردنسد و از همسان روزهسای عههای تابو مؤسسه

نخست در بزرگداشت اين رويداد مهم و بازسازی اين مراقد شريف شرکت جسستند و 
 هايی تدابيری هوشمندانه انديشيدند.شکنیبرای جلوگيری از تکرار چنين حرمت

افتن نظسسر و يسسبسسا جمعسسی از علمسسای بسزرگ قسسم، بسسرای تبسسادل عاليقسسدرنيسز مرجسسع 
راهکارهايی برای حل اين مشکل دردناک و پيشگيری از تکرار موارد مشابه آن در آينده 

 اند از: عبارتديدار کردند، که 
 ؛. حضرت آيت الله العظمی شيخ حسين وحيد خراسانی3
 ؛. حضرت آيت الله العظمی سيد محمد صادق حسينی روحانی2
 ؛. حضرت آيت الله العظمی شيخ جواد تبريزی1
 ؛. حضرت آيت الله العظمی شيخ لطف الله صافی گلپايگانی0
 ؛. حضرت آيت الله العظمی سيد محمد شاهرودی1
 .1. حضرت آيت الله العظمی سيد محمد تقی طباطبائی قمی6

ای از در قم بيانيه شيرازیحسينی آيت الله العظمی سيد صادق  حضرتدفتر 
 اند از: برخی از بندهای آن عبارتخصوص صادر فرمود که جانب ايشان در اين

هسای ی جنسگهای شرور درپی آنند که از اين جرم برای برافروختن شعله. قدرت3
رو بسر ی عراق است استفاده کننسد. از ايسنای برای تجزيهای و داخلی که مقدمهطائفه

گاه باشند و به ارشادات مراجسع ديسن گسوش فرادهنسد و  همگان الزم است که بيدار و آ
 طبق ضوابط شرعی عمل کنند و به مساجد مذاهب ديگر تعدی نکنند.

دِن انکردِن آن و خشککن . کشورهای اسالمی در محکوم کردن تروريسم و ريشه2
                                              

حثر اإلعتداء الغاشم علی الروضة العسکرية سماحة »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
 «.المرجع السيد الشيرازي يجتمع بمراجع قم المقدسة
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ای برای دستيابی به مقاصسد سياسسی هايش بکوشند و هرگز آن را به عنوان وسيلهريشه
 خود به کار نگيرند.

هسسای ا و شسسرکت کسسردن در راهپيمسسايی. عسسزای عمسسومی و تعطيسسل کسسردن بازارهسس1
ها آميز و پيام فرستادن به نقاط مختلف جهان اسالم و اديان ديگر و نيز دولتمسالمت

 برای محکوم کردن اين جرم بزرگ.
هسا، و کوتساهی . درخواست از مسئوالن برای رويسارويی قاطعانسه بسا تروريسست0

رابر اين قبيل جنايسات برخسوردی روشن شود که در ب شاننکردن در مجازات آنها تا براي
 شود تا از اين رهگذر از دست زدن به اينگونه جرايم خودداری کنند.سياسی نمی

. سرعت بخشيدن به بازسازی حرم مطهر، به بهترين صسورت ممکسن و بررسسی 1
 .1عوامل ضعف امنيتی آن و اجرای قانون کلی عتبات مقدسه

کسه نقسش مسؤثری در جريسان سسامرا های مرجعيت بزرگسوار از جمله مهمترين گام
 اند از: داشت عبارت

يف سامراايستادگی در برابر بی  توجهی نسبت به بازسازی مرقدهای شر

هسای ی دولتسی و بسا يساری شسبکهرتبسههسای عسالیاز رهگذر ارتباط با مقسامايشان 
 نيسز راهپيمسايی در کشسورهای اسسالمی وو ها و مطبوعات و منسابر ای و رسانهماهواره

-اطسالع ی به وسسيلهو  ؛چاپ جزوات و پوسترغربی، برپايی مداوم مجالس عزاداری، 

ای بسرای بازسسازی حسرمين دادِن اينکه هسيچ اقسدام عملسیدرپی برای نشانرسانِی پی
های خود بسه مراجسع دينسی و شريفين صورت نگرفته، برخالف آنچه حکومت در پيام

توسسط کسه اولين بازديسد گسسترده مبنای  زيرا بر س های سياسی اعالم کرده استتشکل

                                              
يسستنکر اإلعتسداء الغاشسم علسی مرقسد اإلمسامين  لمرجع السيد الشسيرازيمکتب سماحة ا». همان، 1

 «.نيويدعوا حلی التزام الحداد العام ويطالب الجهات المسؤولة بالتصدي الحازم لإلرهابي العسکريين



 

 

1 .
وق

حق
 

یعه
ش

 

89 

آيت الله العظمی شيرازی در کربال از حرمين شريفين انجسام مرکز روابط عمومی دفتر 
بسه شسکل گسسترده در را ايسن خبسر س شد متوجه گستره خرابی و بزرگی مصيبت شسدند 

در و همگان مخصوصًا مؤمنين را بسيار ناراحت و مبهوت کرد نمودند که جهان منتشر 
دفساتر هسای بسزرگ از قبيسل از شخصيت هايی سريع هيأتبازديدهای گسترده و پی آن 

 .انجام شد ها به شکل مؤثربرای بازسازی اين حرممراجع و سياسيون 
توان بسه درخواسست مؤسسسه جهسانی اإلمسام الشسيرازی از ها میاز اين قبيل تالش

بخشسيدن در بازسسازی وزير عراق نام برد. در اين درخواست، تقاضای سرعت نخست
کسار گسرفتن گروهسی بسرای حرمين شريف و حمايت نظامی دو چندان از آن و نيسز بسه

رسانی به مردم سازی در اطالعی اسفبار و شفافاين فاجعه قضايای پيرامونتحقيق در 
 : که در اين زمينه آمده است ،شده است

داده شسده اطسالع يابنسد، ها بايد از نتايج تحقيقات وعسده ويژه عراقیمسلمانان به»
انسد و حتسی بساره نشسنيدهوليکن جای بسی تأسسف اسست کسه تساکنون چيسزی در ايسن

اند که اين جنايت و آثار آن با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شسده اسست.  پنداشته
ی کس خاصه مسئوالن عراقی صحبتی دربسارهجا رسيده است که هيچاين مشکل بدان

 کنند.آن نمی
کنيم و اميسدواريم يک مسئوالن يادآوری میپرداختن به موضوع سامرا را به يکاهميت 

انسدازی کنيسد، و  تر برای اين منظور تشکيل شده بود، دوباره احيا و راه که گروهی را که پيش
تر برای اين امر فراهم چه بهتر اگر گروهی ديگر را با کارآيی و دورانديشی و شجاعتی افزون

صورت، سسامرا از نتايج اقدامات اثربخش خود آگاه کنيد. در غير اينرا ق آوريد و ملت عرا
بساره احسساس پيگيری و اهتمامی در اينها گردد؛ زيرا اگر تکفيریبه بقيعی ديگر تبديل می

 نکنند، با جرأت بيشتری به جنايات خود ادامه خواهند داد.
جنسبش » ازیشسيرحسسينی ، آيت الله العظمی سيد صادق عاليقدرنيز مرجع 
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هسايی کسه گسروه انجمسن هسا و اعتصسابهسا و راهپيمسايیو اين قبيل اعتسراض «مهجر
انسد بسا راه انداختسه بيتمريکا )و اروپا( برای حمايت از اهلااعتصابگران سامرا س 

ی جسستن از دشسمنان اين انگيزه که اين ی اوليای خسدا و تبسر  چنين کارها بخشی از تول 
در اين راسستا انجمسن  چرا که... داند ويد و آن را خوش يمن میگ را تبريک می آنهاست

را مريکا توانستند موافقت قانونی بسرای اعتصساب جهسانی سسامرا ااعتصابگران سامرا س 
 .1«کسب کنند

بسر  عاليقدرهای مردم در کمک کردن به اين امر، مرجع به منظور افزايش مشارکت
در احيساِی ذکسر ايسن دو امسام همسام ها ضرورت حرکت کردن و دوچندان کردن تالش

 فرمودند: کردند و ( تأکيد بسيار )امامين عسکريين
در هسر  ،برنسدسسر مسیای از اين جهسان بسهدر هر گوشه ی کهشايسته است مؤمنان»

احيای شعائر خداوند و شسعائر اسسالم و بزرگداشست روز شسهادت امسام  درای عرصه
بسا  (روز از ماه ربيع األولتمين ، در هشبن علی عسکریحضرت حسن)يازدهم 

هسای از طريسق ايسستگاه بيتبرگزاری مجالس و ذکر علوم و فضايل و مصائب اهل
 .2«ها و امثال آن، بسيار بکوشندها و اينترنت و روزنامهفضايی مختلف و رسانه
ی مجسددی صسادر سال از انفجار حرم، دفتر ايشان در قم بيانيهپس از گذشت يک

ن دولت عراق را مسورد خطساب قسرار داده و او را بسه انجسام دادن اقسدامات کرد که در آ
مقتضی در خصوص قضيه سامرا فراخواند. از سوی ديگر علما را نيز به سفارش کردن 

بيسان  فراخور امکانش، برای اعمال فشسار در ايسن راسستا فراخوانسدهبه مردم، هريک را 
 :داشت

                                              
 «.المرجع الشيرازي يبارک حنتفاضة المهجر»ی مرکز پژوهشی اإلمام الشيرازي در واشنگتن،  . سامانه1
سسسماحة المرجسسع السسديني السسسيد صسسادق »ی اينترنتسسی اإلمسسام الشسسيرازي، أحسسدا  وأخبسسار،  هسسسامان. 2

بشکل أوسع و أشمل  يؤکد: ينبغي للمؤمنين کافة ححياء ذکری استشهاد اإلمام العسکري الشيرازي
 «.من قبل
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شود هايی را که به آن منتهی میه و راهسامرای مشرف ،الزم است که حکومت عراق»
ی کافی برای بازسازی ايسن مشساهد مشسرفه ها پاک سازد و بودجهاز آسيب تروريست

 تخصيص دهد.
همچنين مجلس نمايندگان الزم است که دستوری برای دولت صادر کند کسه فسورًا 

ی ه وظيفسهنيز اهل علم گرامی الزم است کسه بس به بازسازی اين حرم مطهر اقدام کند.
 بيت طاهرينخود در راهنمايی مردم به انجام دادِن واجبات دينِی خود در قبال اهل

 عمل کنند و بر مسئوالن نيز برای تسريع در بازسازی حرم مطهر فشار آورند.
را آشسکار کننسد و نظسر  بيتها نيز الزم است که مظلوميت اهلصاحبان رسانه

هسا و فراخسور توانسايیبسه کنند. ديگران نيز هريک  همگان را برای دفاع از ايشان جلب
با فرهنگ خود، هنرمند  ،فرهنگیشخص بشتابند؛  بيتامکانات خود به ياری اهل

با هنرش، نويسسنده بسا قلمسش، سسخنران بسا زبسانش، ثروتمنسد بسا مسالش، و وسسايل 
 شان، سياسستمدار بسا ارتباطساتش، مسسئول بسا منصسبش،رسانیجمعی با اطالع ارتباط

هسای اعتقسادی، معمسار از حقوقدان با سازمان دفاع از حقوق بشر و حمايست از آزادی
هسا و هسا و تحصسنرهگذر مؤسسات حفظ آثار باستانی، و عموم مسردم بسا راهپيمسايی

 ارسال پيام و مانند آن.
 ی بقيسعو مرقدهای ائمه پس همگان برای بازسازی مرقد امامان عسکری

هسا و سسمينارها در ايسن ی مجسالس عسزاداری و فراخسوانمسهبه پا خيزيد. همچنسين اقا
 خصوص سودمند است.

المللی همچون سازمان ملسل های بينهای ديگر و سازمانفشار آوردن به حکومت
متحد و يونسکو نيز الزم است تا در اين راستا حرکتی بکنند؛ چراکه هيچ حقی پايمسال 

 نشود.
تی که خداوند آنان را بدان سفارش کرده های مذهبی نيز بايد بر اساس حکماقليت
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های برخی کسان که به جز صسندلی خسود بسه چيسز است رفتار کنند و قربانی سياست
انديشند نگردند؛ چراکه هر آن ممکن است در آتشی که اين سياسستمداران ديگری نمی

 .1«اند گرفتار شوند و بسوزندبرافروخته
گسوش  زي در واشنگتن اعالم داشت که پشستهمانگونه که مرکز پژوهشی اإلمام الشيرا

 انداختن بازسازی سامرا به دليل مشغول شدن به وقايع ناگوار ديگر محتمل است:
راه تحقق حاکميت کامسل عسراق در کمتسرين زمسان ممکسن و  به چشمما همگی »

برقراری امنيت در عراق از زاخو گرفته تا فساو هسستيم، امسا بازسسازی مرقسد شسريف را 
ای خطيسر اسست کسه در ديسن و تمسدن و بدان زمان واگذاشست. ايسن، مسسألهتوان  نمی

انجام دادن آن را عقب انداخت؛ زيسرا تسأخير در توان های مردم ريشه دارد و نمی ارزش
های خود اصرار بيشتری بورزند و نيز شود که جنايتکاران در جنايتکار موجب میاين

پندارند که در اين کار اهمسال شسده و می گردد وخاطر مذهبی افراد و جامعه آزرده می
رو نساگزير از امسور زيسر رفتار نشسده اسست. از ايسنبا مهمترين مقدساتشان با انصاف 

 هستيم: 
تا زائران به راحتی بسه در اسرع وقت های منتهی به سامرا . بازگرداندن امنيت به راه3

برای بازسازی ايسن مرقسد اين حرم شريف برسند. نيز آغاز و پرداختن به اقدامات الزم 
 نی به تأخير افتادن بازسازی اين حسرم نساامن بسودمقدس. چراکه يکی از داليل عمده

ی بغداد تا سسامرا های منتهی به آن است. اين امر نيازمند پوشش نظامی کامل جادهراه
 است. 

 ای از دولت عراق مبنی بر: . دريافت سريع بخشنامه2
المللی و غيرحکسومتی بسا مرکزيست عسراق ی بيننخست: تأسيس فوری هيأت عال

                                              
لروضسة بعد مرور عام بيان مکتب سماحة السيد المرجع في قم بسذکری العسدوان اآلثسم علسی ا». همان، 1

 «.العسکرية
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ريسزی شسده. ی بازسازی حرم مقدس در مدت زمانی کوتاه و برنامهبرای توليت و اداره
های مذهبی وارسته و شهره به عدالت از عسراق يسا اين هيأت بايد متشکل از شخصيت

کسزی و انتخاب شوند تسا هيسأتی مرجاهای ديگر باشد و با اشراف مرجعيت دينی برتر 
منسجم و قدرتمند و فعال و شفاف و روشنفکر و دور از بروکراسی رايج و روتين اداری 

 باشد.
مطلب ديگری که وجودش در اين بخشنامه ضروری است: هماهنگی و همکساری 

هسا و ادارات حکسومتی مسرتبط اسست، ی اوقاف و ساير مؤسسسات و وزارتخانسهبا اداره
هيأت در عراق و بيرون آن، با سسازمان ملسل متحسد و  مضافًا بر اين به تسهيل امور اين

 .1«يونسکو نيز عنايت شود
 27ی سامرا، در صبح روز چهارشنبه که اين تجاوز شوم با انفجار دو منارههنگامی

، آيت اللسه العظمسی سسيد عاليقدرهس.ق تکرار شد، مرجع 3022جمادی األولی سال 
ی ت شوم را محکوم کسرد. مؤسسسهای اين جنايطی بيانيه شيرازیحسينی صادق 

های مسلمان ای صادر کرد که در آن، به جهان و ملتبيانيهنيز  یجهانی اإلمام الشيراز
اند هشسدار های مختلف گرد هم آمدههای تروريستی تکفيری را که با مليتخطر گروه

 دارد:داده و از سستی در برابر آنها برحذر می
س آنها سازمان ملل متحسد و سسازمان کشسورهای المللی و در رأهای بينمؤسسه»

اسسسالمی و جهسسان عسسرب و کشسسورهايی کسسه خواهسسان نجسسات ملسست عسسراق از دسسست 
پايان بخشيدن به رنج آنها هسستند، همگسی را بسرای اجسرای های تکفيری و تروريست

های محکوم ساختن چيسزی خوانيم. قطعًا صرف بيانيهنقش سازنده و مؤثر خود فرا می
گيرد و نه انفجار و آوارگسی. بلکسه سازد؛ نه جلوی کشت و کشتار را مینمیرا برطرف 

                                              
والقبسة النسوراء  علی طريق حعمار مرقسد اإلمسام علسي الهسادي واإلمسام الحسسن العسسکري». همان، 1

 «.والضريح المقدس بسامراء العراق
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هسا و تشکيالتشسان و بقايسای های عملی در راندن تکفيریرود با برداشتن گامتوقع می
 عراق مشارکت کنيد.نظام ستمگر پيشين و پاکسازی 

، جرمسی معمسولی جنايت انفجار مجدد مرقسدهای مطهسر امامسان عسسکری
را  اهانست بسه اسسالم و رسسول اکسرمآن که جنايتی بزرگ است که در پی نيست، بل

هسا، ی جهان است... اين گروههدف گرفته است و زنگ خطری برای مسلمانان و همه
ی عمسل انسد و اکنسون بسه مرحلسهپردازی گذشتهای گمراه هستند که از مرحله ايدهفرقه

هسای خسونين و آواره رت سالح و جنسگها و اعتقادات خود با قداند و به انديشهرسيده
خطسر آنسان فراگيسر  ،پوشسانند. در نهايستی عمسل مسیگنساه جامسهساختن مردمان بی

ی مسسلمانان و شود... و تنها منحصر به ملت عراق نخواهند مانسد، بلکسه بسه همسه می
و پسس از آن  بسسا حسرم مطهسر پيسامبر اکسرمشسود و چسهمقدسات آنها کشيده مسی

به اعتسراف بزرگسان مسذاهب چهارگانسه، چسراغ و س که  ی اطهارقد ائمهرفته مرا رفته
خطر متوجسه ها شوند. در نهايت اينقبيل اهانتاند س نيز دچار اين پرچم امت و جهان

ی خاکی از شسرق اقيسانوس اطلسس گرفتسه تسا جای کرهمرقدهای اوليای خدا در جای
ی عربستان خواهد شد و همسه از يرهتا آفريقا و شبه جزدورترين نقاط آسيا و از جنوب 

 د ماند.نگزند اين آفت مصون نخواه
هسای پايگساه. اندکردهتأسيس پايگاه در عراق  صدهاها برای خود امروزه تروريست

-ها در مناطق بسياری پراکنده است و همواره مردم منطقه نگران فعاليتاين تروريست

دانند که يا عقايد ر اين دو راهی مخير میهای تروريستی آنها هستند. آنان مردم را بر س
را بپذيرند و يا با آنها به نام اسالم وارد جنگسی غيسر مقسدس شسوند. جسای ی آنها ضاله

رو نيسستند. از آنبسی تأسف است که برخسی کشسورهای منطقسه متوجسه خطسر اينسان 
ای هسها خبرهايی حاکی از گرفتارشدن اين کشورها به کمک مالی بسه گسروهخبرگزاری

هسای دالالنسه کسه دل مردم از اين قبيسل اقسدامدهند که تروريست و حمايت از آنان می
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سوزد و شکوای آنسان بسه کند میهای ديگر را تأمين میمنافع سياسی کشورها و قدرت
تسنن عراق هستند پندارند که نمايندگان اهلدسته از دولتمردان میرسد. اينجايی نمی

 نادرست است.حال اينکه چنين پنداری 
انسد، همانگونسه کسه بسدترين دشسمنان تسننواقعيت آنکه آنان بدترين دشمنان اهل

ها به خود آينسد و از گرفتسار آمسدن بسه ايسن شيعيان نيز هستند. اميدواريم که اين دولت
خسود را نخورنسد؛ مستشسارهای های نادرسست خطای بزرگ برحذر باشند و گول وعده

ای از يبانی مسردم عسراق را از دسست خواهنسد داد و جبهسهصورت، پشتاين زيرا در غير
گمان از تهديسد شسيعيان و نيازشسان بسه شيعيان در برابر خود به وجود خواهند آورد. بی

هسای کنيم که دست از حمايت و کمکاند. ما از اين کشورها درخواست میآنها غافل
ر پسی ارضسای نيازهسای ای کسه دهسای مساهوارهمالی خود به اين تشکيالت و نيز شبکه

بردارند. آشکار است که اينها مزدورانی صدامی هستند که هستند های عراق تروريست
هسای تروريسستی خسود و مقاصسد تروريسستی و اند تا برنامهتسنن به تن کردهلباس اهل

 ی خود را در عراق پياده سازند.طلبانهسلطنت
در عراق مسسئول انفجارهسای سسامرا افزون بر اينان، به نظر ما نيروهای چند مليتی 

انسد. مسا دار برقراری امنيت در آن منطقه و نيز در دِل عراقهستند؛ زيرا آنها، خود عهده
ای که برای پايمال کسردن حقسوق خواهيم که پس از اين، در هر برنامهاز اين نيروها می

امکانات  شيعيان عراق طراحی شده است، از قبيل کمک کردن از طريق دادن اسلحه و
های تروريستی برای از ميان بردن حقسوق شسيعه، شسرکت نکننسد. ها و سازمانبه گروه

کشيده به آنها همچنين از حکومت عراق خواستاريم همچنان بر اعتمادی که مردم ستم
اند باقی بمانند و در حفسظ و بر آن پايه، آنان را به زمامداری امورشان برگزيدهاند داشته

ها و بازداشتن آنها از تاهی نکنند؛ چراکه مسئوالن در مقابله با تروريستاين اعتماد کو
 ند...ا هجمعی و آواره کردن هموطنانشان کوتاهی بسياری کردکشتار دسته
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طور حقيقی در برابر حمسالت دولت همواره در برابر دو امر مخير است: يا اينکه به
ون کند، يسا اينکسه فشسارها و موانسع و ها ايستادگی کرده و آنها را از عراق بيرتروريست

شود، با صسراحت بسه مسردم مشکالتی را که از سوی نيروهای چندمليتی به او وارد می
ها و مقدسسات خسود را خود اعالم کند، و به هموطنان خود مسئوليت حمايت از جان

ها کسه بسه آنسان و بسه مقدساتشسان شسده اسست واگسذارد. در حرمتیهمه بیپس از اين
و ی حکمرانان خود را در حمايت از آنسان صورت مردم هنگامی که خلف وعدهينغيرا

شان ديدند، ديگربار پيمان دوباره با آنان نخواهنسد امور معاش و خدمات زندگیتأمين 
 .1«بست

ای ی نقش ديپلماتيک و رسسانهآيت الله سيد مرتضی شيرازی دام عزه تأثير گسترده
 شد و فرمود:را در دفاع از شيعيان يادآور 

يإا لیتنإا کنإا معکإم گسوييم: "... حال، ما مسیبيتبپرس: کجايند ياران اهل»
و رسسانيدن صسدای  بيست"؟!... آيا زمانی را به دفاع پيروان اهسلونفوز فوزًا عظیما

مظلوميت آنها به جهانيان اختصاص داديم؟ آيا زمانی هرچند اندک، و در حدود چنسد 
ريزی و پرداختن به نجسات سسامرا و بقيسع و کوشسش نامهساعت در طول هفته، برای بر

 «.برای بازسازی آنها صرف کرديم؟
بسه نقسش ای ديپلماتيسک سسفارش فرمسود، و گرفتن شيوهايشان همچنين به درپيش

آن بزرگسوار بسه : »ی شهيد آيت الله سيد حسن شيرازی اشاره کردند و فرمودندبرجسته
ی بقيع برای دفاع از مردم فلسطين و قضيهداد و کارهای ديپلماتيک اهميت بسياری می

وزرا و رؤسسای آزرد بسا های آنها که همواره قلب او را میو مظلوميت ملت عراق و رنج
های بسياری داشته است. مضافًا براينکسه ايشسان از جملسه کشورهای مختلف نشست

                                              
 «.مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية تستنکر الجريمة المروعة بتفجير معذنتي سامراء». همان، 1
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ال بسه نشسر سس 01داد و حدود رسانی اهميت بسياری میکار اطالعکسانی است که به
طسور زمينه پرداخت که يکی از آنها به زبان انگليسسی بسود... بسهمجالت زيادی در اين

لبنسان و سسوريه تحسول هسا و مجسالت در کشسورهای ی روزنامسهکلی ايشان در زمينسه
وجود آورد. نيز ايشان نخستين کسی بود که در بيروت انتشاراتی ای بهتبليغاتی گسترده

 اندازی کرد...راه به نام دارالصادق يتببرای نشر علوم اهل
 .1«نيسترسانی جستن از وسايل جديد اطالعپس گزيری از بهره

ی فاجعسه»خصوص تأکيسد فرمودنسد: نيز در ايندام عزه ن شيرازی يآيت الله سيد حس
-بينيم همسهريزی شده عليه شيعه بود... چراکه ما میسامرا از جمله اقدامات از پيش برنامه

دهند، متوجه شسيعه هسستند. چسرا؟ زيسرا جايع ناگوار، در هر اندازه و شکلی که ر  میی ف
همان زمانی کسه شيعيان توان انجام چنين کارهای تروريستی را بر عليه ديگران ندارند... در 

ی کارهسای ديربسازده هسم باشسد. دهد بايسد در انديشسهشخص اقداماتی زودبازده انجام می
جهسانی،  رسسانیاند از: اطالعيافتن به مراکز قدرت است که عبارتکارهای ديربازده دست

 .2«المللی و جوامع بزرگ جهانیبينالمللی، ديپلماسی دادرسی بين
، نماينسدگان شسيرازیحسسينی به سفارش حضرت آيت الله العظمی سسيد صسادق 

صوص ی خود به اروپا و ترکيه حامل پيامی درخهای تبليغی ساالنهدر مسافرت ايشان
تمرکز کردن بر اهميت و ضرورت فشارهای خارجی بر : »ندی هولناک سامرا بودواقعه

جمعسی، بسرای دفساع از المللسی و وسسايل ارتبساطهای حقوقی و انسسانی بسينسازمان
مرقدهای مقدس و حمايت جهانی از آنهسا در برابسر انهسدام و تخريسب مجددشسان از 

 .٣«ای برخوردار استاهميت ويژه

                                              
 «.و حلی دور حعالمي واسع وخالق للدفاع عن الشيعة في العراقالسيد مرتضی الشيرازي يدع». همان، 1
 «.التأثير في الرأي العام العالمي»ی صوتی از ايشان در يوتيوب با عنوان:  . قطعه2
 ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار. . سامانه٣
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ی اصفهان، آيت الله سيد حسن فقيه امامی ی علميهبا اشراف استاد حوزههمچنين 
گساه سسامرا، طلسوع»کنفرانسی با نام  البيتی نشر معارف اهلو با حمايت مؤسسه

هسای ی سسامرا و راههسای فاجعسهبرپا شد کسه در آن بسه بررسسی ريشسه« آفتاب واليت
هسای جلسوگيری از تکسرار چنسين اهبازسازی آن و پشتيبانی از مراقسد شسريفش، و نيسز ر

 1جناياتی در آينده پرداخته شد.
رسسانی ومين سال از تعدی به حرم سامرا... مرکز فرهنگی و اطالعددر بزرگداشت 

های ی فجايع سامرا و بقيع و متمرکز ساختن تالشداشتن خاطرهالهدی برای زنده نگاه
ها ها و هيأتبزرگوار دينی و حوزهو کمک به مراجع مسلمانان در ياری رساندن به آنها 

هسای دينسی و صسيانت از مقدسسات و تقسديس آزادیهای دولتی در راسستای و سازمان
ميسان پيسروان اديسان مختلسف از راه هسای گفتگسو و همزيسستی اعتقادی و گسترش راه

 .فراخوانی اعالم کرد ،هابرقراری همکاری شايسته ميان ملت
آيت الله العظمی سيد  حضرتانگيز سامرا، سفأه مناسبت دومين سالگرد فاجعبه

دسست تسوجهی و بسهای صادر فرمود که حاکی از بیبيانيه شيرازیحسينی صادق 
 فراموشی سپردن اين موضوِع مهم است:

دو سال گذشت و هنوز آثار خرابی برطرف نشده و اقدام به بازسسازی آنهسا نشسده »
اند. و هنوز کسی با وفا کردن د پايان نيافتههايی که واقعيت نداراست. و همچنان وعده

هسا ی عمل نپوشانده است. دوسال گذشت و ميليونرا جامه ها خواستهی خود به وعده
جنايت انفجار حسرمين  هستند. مؤمن همچنان محروم از زيارت امامان عسکری

دولتی  ترين قوانينی احکام شرعی و انسانی منافات دارد، حتی با سادهشريف، با همه
 نيز در تعارض است.

                                              
وحعسادة حعمسار الروضسة  مؤتمر )سامرا مطلع شمس الوالية( يبحث في فاجعسة سسامراء». ر.ک به: همان، 1

 «.العسکرية
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سان رها کردن اين دو مرقد شسريف و تجديسدبنا نکسردن آن، نيسز مصسيبتی به همان
 هاست.بزرگ و متعارض با قواعد شرع و عرف و حقوق انسان

 بيستسامرای مشرفه بقيع ديگری است، آن هنگام که ما را به ياد مرقدهای اهل
ان شسده و همچنسان ايسن اهانست در بقيسع اندازد که هشتاد وپنج سال است که ويرمی

افزايد، بهانه قرار دادن نام اسالم برای فسراهم مشهود است... و آنچه بر اين جنايت می
تسر هسا و دشسمنان اسسالم اسست. و از آن آزاردهنسدهساختن مجالی بسرای کسار ناصسبی

ات حکومتی ها و ادارنفوذ در سازمانو تماشاچی بودن دولتمردان و افراد ذیتفاوتی  بی
 .1«کار، جنايتی بزرگ استآنکه دستی بجنبانند که ايناست، بی

، اهميست سساختن مراقسد آيت الله العظمی شيرازی جهانیی در اين راستا مؤسسه
 ی جهانيان را به تجديدبنای آن فراخواند:شده را تذکر داد و همهويران
سامرا به جسا گذاشستند  آثار جنايت هولناکی که دشمنان خدا و دين و انسانيت در»

کار، جزئی از توافق سياسسی از پسيش همچنان به حال خود باقی مانده است. گويا اين
ای بوده است که برای تجديدبنای آن و برطرف کردن آثاِر خرابسی و نسابودِی تعيين شده

کنسد تسر مسیهسا عميسقصورت نگيرد. آنچه اين اندوه را در جانبه وجود آمده، اقدامی 
بنا ويران بماند وجود ندارد. ای برای اينکه اين همه مدت اينکنندههيچ دليل قانعاينکه 
صبرانه چشم انتظار ديسدن دوبساره آن بارگساه بی بيتسو دوستان و پيروان اهلاز آن

نورانی و سر به فلک کشيده هستند که جسم پاک اين دو امام همام را در آغسوش خسود 
 اند...جای داده

هسای معسدوم شسکنی نظساماين بناهای مشرفه تکرار جسرم و حرمست عدم بازسازی
که دست به کشستن علمسا و بزرگسان ديسن زدنسد. در آن روزگسار، پيشين است، هنگامی

                                              
بمناسسبة  بيان المرجع الديني سماحة آية الله العظمی السسيد صسادق الحسسيني الشسيرازي». همان، 1

 «.الذکری السنوية الثانية لفاجعة سامراء
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بسياری از دوستداران جز اندوه و حسرت خوردن و اشک ريخستن کساری از دستشسان 
نگريستند، متوجسه که اگر با هوشياری و دورانديشی به قضيه میآمد. در صورتیبرنمی

کند علما و مراجعشان را تهديد می ،های زورگوحکومتشدند که از جانب خطری می
های سنگين ساز خواهد شد. امروزه نيز بايد متوجه جنايتو در آينده برای آنان مشکل

 ی امت اسالمی خطرآفرين است باشيم.ها که برای آيندهتکفيری
را  هها و مشاهد مشسرفه برپا ديدن آن ضريحکه چشِم دوبارضروری است از کسانی

هسای مقسدس سسامرا نيسست، ندارند نهراسيد؛ زيرا تنها هدف آنان ويران کردن ضسريح
روند، های مشرف عراق و بيرون از آن، پيش میی ضريحبلکه آنها تا خراب کردن همه

آنهاسست را نابود سازند. اين آرزوی  بيترهگذر به گمان خود مذهب اهلتا از اين
گردد. خداوند متعال شرح حاِل آنان را به خسوبی در که از کردار و گفتارشان نمايان می

 نموده است:يان ی زير بآيه
  َ ُ  َوَلررررررْو َ ِ

ََ ن ُيررررررُِتَّ ُأ
َ
ُ ِلالَّ أ َو ااه

ْ
ِْ َوَيررررررأ َْبَواِهِا

َ
ِ ِبررررررأ ََ ااه رررررریُتوْا ُأ ِْ ن ُيْو

َ
يررررررُأوَن أ َِ ُي
وَن  َُ خويش خاموش کنند ولی ( سخنان)دهان نور خدا را با خواهند می» 1؛اْلَكراَِب

 «.گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نيايدخداوند نمی
 : شودداده میدر ادامه راهکارهای زير پيشنهاد 

های ميليونی س مثاًل يک زيارت اربعين يا ماننسدش دادن يکی از زيارتس اختصاص
ی عظيم جمعيت آن، برای برپايی تظاهراتی بسه منظسور مطالبسه برداری از خيلس و بهره
که از پشت پرده در آن دست دارند و تحويسل شدن جزئيات اين انفجار و کسانیروشن

 ی عدالت، و در نهايت، سرعت بخشيدن به بازسازی مراقد مقدسه.آنها به محکمه
و بسرمال  در طسول روزگسار بيستهای هدم مراقسد اهسلس تأليف و چاپ گزارش

                                              
 .12. سوره توبه، آيه 1
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 ها فراخوانده است.ساختن آرای گمراهی که به اين جنايت
س درخواست از علمای مذاهب مختلف برای بيسان موضسع رسسمی خسود در قبسال 

و يساران ايشسان و فراخوانسدن آنهسا  انهدام مراقد شريفه و تعدی به حرم رسول خدا
وضع پيمانی بسرای برای شرکت کردن در نهضتی جهانی برای بنای مراقد ويران شده و 

 .1«محافظت از آنها
المللی دفاع از شيعه، در طی چند بيانيه خواستار اقدامات در اين راستا سازمان بين

افراطسی شسد.  -های تکفيسری سياسی و قانونی و فرهنگی برای محدودساختن انديشه
وظسايف »ی ای که دربارههمچنين حضرت آيت الله سيد حسين شيرازی در سخنرانی

 ی علوم دينی السيدة الزهسراءدر اجتماعی از زنان در حوزه« ه در عصر غيبتشيع
که گرفتاری به لعنت خداوند و اين بيتايراد فرمودند به کوتاهی کردن در ياری اهل

 پی دارد اشاراتی فرمود:را در
های خود از آقسا و مسوالی در يکی از زيارت موالی ما، حضرت امام صادق»
لعن الاه امة قتاتک  ولعن الاه فرمودند: " هدا، امام حسينحضرت سيدالشما، 

کسه تسو را تنهسا که تسو را کشستند، و نيسز بسر کسسانی؛ لعنت خدا بر کسانیأمة خذلتک
 «.گذاشتند"

کوتاهی کنسد،  آيد که هرکه در ياری معصوماز اين دعای حضرت چنين برمی
 شود...مستحق لعنت خداوندی می

ای ای قرار دارد به نام: هولوکاسست. و در آن پسارهمريکا موزها در برابر کا  سفيد در
از مظاهر مظلوميِت ساختگی يهود بسه نمسايش گذاشسته شسده اسست. بسا وجسود آنکسه 
بسياری از يهوديان منکر حقانيت مطالب اين موزه هستند، باز هرکه از آنجا ديدن کنسد 

                                              
 «.مهدمةمؤسسه جهانی اإلمام الشيرازي تدعو حلی نهضة عالمية لبناء المراقد ال». همان، 1
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ت متأثر گشته و برخی نيز از  رونسد. آيسا مسا کوتساهی یشسدت گريسه از حسال مسبه شد 
ايم؟!... خراب کردن مرقدهای مطهسر ايم که اهتمام درخوری از خود نشان نداده نکرده

بيت مطهسر در بقيع منور و سامرای مشرفه، پس از مصايبی که به اهل ی اطهارائمه
 تسرين فجسايعی بسوده کسه تسا بسه حسال در حسق ايشسان رواوارد شد، سسنگين پيامبر
ی خود عمل ها مسئول هستيم. اما آيا به وظيفهی ما در برابر اين جنايتهاند. هم داشته

ی هرچسه کسه بسا چهسارده شسود: دربسارهکرديم؟ مسئوليت ما در يک کلمه خالصه می
 .1«مرتبط است غيرتمند باشيم معصوم

آزار، حضرت آيت اللسه العظمسی سسيد صسادق ی دلدر سومين سالگرد اين فاجعه
شدن اين جنايت در تاريخ اشاره فرمود و اينکه عصسر جاودانه  به شيرازیحسينی 

 ما بدترين روزگاری است که به مقدسات شيعه توهين شده است:
ی ی طساهرهکسنم کسه در بازسسازی روضسهاز خداوند س تبارک وتعسالی س مسسألت مسی»

و عمليات بازسازی با سرعتی بيش از آنچه اکنون دارد انجسام  شودتعجيل  عسکريين
ی جهانيان فراهم شود. ود. و راه برای مشرف شدن به زيارت آن بارگاه، با آزادی برای همهش

 کنم که توفيق کسب فضيلت زيارت را نصيب ما کند.از خداوند نيز مسئلت می
جنايست بزرگسی اسست، کسه حتسی بسا بنسای  ی عسسکريينخراب کردن روضه

دسته، توهين ناپذيرند. از اينرانها جبگردد. بعضی از مصيبتی آن برطرف نمیدوباره
ی سامرا از اين دسته است ی عقال آن را قبول دارند... فاجعهبه مقدسات است که همه

خواهد ماند. عمليات تجديدبنای ايسن حسرم ناپذير باقی ای جبرانبدالدهر فاجعهأو تا 
ی باشسد ی دردناک نيست، بلکسه شسايد پايسانمشرف به معنی پايان پذيرفتن اين فاجعه

 های ناگوار...برای اين قبيل جنايت

                                              
 «.يستوجب اللعنة من الله السيد حسين الشيرازي: التهاون في نصرة المعصوم». همان، 1
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فرهنسگ عسدالت و مهسرورزی اسست. در مقابسل آن، فرهنسگ  بيتفرهنگ اهل
دشمنان آنها، فرهنگ ظلم و غضب است. ايسن، حقيقتسی اسست کسه مسا بسدان کساماًل 

کتساب و و نيز غيرمسلمانان و کفار و اهسل بيتن از اهلاواقفيم، اما غير ما، منحرف
گاه نيستند؛ زيرا ذهنغالب آنها ، گرشماری دي های آنها شسته شده است. حسال اگسر آ

ی کارها، به خصوص جنايت خراب کردن مرقدهای بقيع و جنايت انهسدام روضسهاين
-اميسه و بنسیکار را حتی از بنیبسا آنها اينعسکريه را به آنها عرضه کنيم، چهی مطهره

 وقع نداشته باشند...تعباس نيز 
ی تاريخی بزرگ است. اما بسسيار جسای تأسسف روز بزرگداشت يک فاجعهامروز، 

پردازد و اگر هم يادی از آن شود، در حسد کند و بدان نمیاست که کسی از آن ياد نمی
 ی مؤمنان دو چيز است:مطلوب نيست. پس امروز تکليف ما، اهل علم و نيز همه

نايت انهسدام حسرم مطهسر اول: در نگاه کوتاه مدت، پرداختن به محکوم ساختن ج
کسار ی جهانيان، کسه ايسناست و اعالم کردن مظلوميت ايشان به همه عسکريين

هسا و هسای سسياه بسر در خانسههم با زبان است و هم با دست، و نيز با برافراشتن پرچم
هسای فضسايی ميسسر و تلويزيسون و شسبکهها ها و رسانهها و نيز از طريق روزنامهمغازه

 توان انجام داد.ن حداقل کاری است که میگردد. اي می
ی سامرا بکاهيم، بايد با اگر بخواهيم از تکرار امثال فاجعه ،دوم: در نگاه درازمدت

کسه در ايسن هدايت جوانان و تعليمشان، آن فرهنگ ننگ را تغيير دهيم. کمترين کساری
زی و شناسساندن ساتوان کرد برگزاری جلساتی برای جوانان، به منظور فرهنگزمينه می

هايی از سيره و رفتسار زشست حاکمسان به آنان، و نيز معرفی نمونه بيتفرهنگ اهل
اميه و بر مردم حکم کردند از قبيل بنی ظالمی که با لباس اسالم و با نام رسول خدا

 .1«که روش آنان را درپيش گرفتندعباس و کسانیبنی
                                              

 «.السيد المرجع: تبقی جريمة هدم الروضة العسکرية المطهرة فاجعة عظمی و حن أعيد بناؤها». همان، 1
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يستی سامرا  شکستن ديوار ترور

ی در اقدامی جسورانه مخالفست خسود را بسا همسه «الفداال والفتحالوالال و »ت أهي
 .نشسان دادنظامی و تهديسدهای تروريسستی، فاسد های امنيتی و بخشناکارآمد تدابير 

با همراهی مسئول روابط عمومی دفتر مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد اين هيأت 
ی معلی بسرای زيسارت ی رسول اعظم در کربالشيرازی و مدير مؤسسهحسينی صادق 

ی ای عظيم، بسه نحسوی کسه دو شسبکهسامرا و گسيل کردن زوار همراه با پوشش رسانه
ميسان در ايسن ؛ اقدام نمود.زيارت آنها را پخش کردند ای األنوار و الزهراءماهواره

های کربالی مقدس، بغسداد، کساظمين مقسدس و بلسد و گروهی از هموطنان از استان
حله و نجف اشسرف و ديگسر نسواحی در ايسن زيسارت بسه آنهسا  و کوتبصره و عماره و 

متعسددی ی آنها، موجب شد تمام اقسدامات ی برنامهسان پخش گستردهپيوستند. بدين
از جهات مختلف به منظور بازداشستن از زيسارت مرقسدهای مطهسر سسامرا و ديگسر که 

حرکست بسرای مشاهد مشرفه صورت گرفته است با شکست مواجه شود. اين نخستين 
ی جديسدی در تساريخ شسيعيان جو حاکم بر سامرا پس از انفجسار بسود... و دورهتغيير 

مريکسايی و دولتسی، از اآغاز شد، چراکه پيش از اين، از سسوی نيروهسای  بيتاهل
 شدند.زيارت اين اماکن مشرفه منع می

جسع دسستوراتی از مر»گويسد: ی ايسن زيسارت مسیدربسارهمدير دفتر روابط عمومی 
خصوص ترتيب دادِن يک راهپيمايی زيارتی و عزاداری به سسوی مرقسدهای ردعاليقدر 

ی امساکن و بقيسه مطهر حضرت امام علی هادی و حضرت امام حسن عسسکری
رغم عواقب دشوار و تهديدات موجود، به دست ما رسيد. زيرا بسا وجسود  یمقدس، عل

-ی به ايشان رسيد که تأکيد مسیدولتی، خبرهاي مسئولينآغاز بازسازی از سوی  ماعال

باری دارنسد. و همچنسين بسيار تأسفکرد که اوضاع دو مرقد مطهر در سامرا وضعيت 
آورنسد و اخباری رسيد مبنی بر اينکه در آن حوالی برخی عوامل به مسئوالن فشار مسی
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هسای شوند، و اين امر، با وجود وعسدهمانع سازندگی حرم مطهر سامرا و زيارت آن می
سال گذشته مبنی بر رفع موانع موجود داده شسده اسست... اری است که در اين يکبسي

توان آن را توصيف کرد... ای بس هولناک بود که نمیجا ديديم فاجعه اما آنچه ما در آن
راهم آنکه سازندگی صورت گيرد يسا زيسارتی فسبا وجود گذشت دو سال از انفجار و بی

 .1«حرم نيافتيم بنایشود... ما که اثری از تجديد
ی بازسسازی سسامرا بسه ديسدِن مسا گروهسی از اداره»همچنين ايشان در ادامه افزود: 

ی چگونگی آغاز عمليات بازسازی به ما دادنسد. هايی دربارهدیآمدند و تصاوير و سی
رو بسر آن آمد که صسرفًا ظاهرسسازی تبليغساتی اسست. از ايسنولی از اين تصاوير برمی

هسای سياسسی کسه در پشست ی کشف حقيقت اقدام کنيم و از بسازیشديم که خود برا
 .2«ها برحذر باشيمی اين قضيه نهفته است و وارد کردِن آنها در توافقپرده

در های اين هيأت همچنان در زير آتش بمبساران و انفجارهسا ادامسه يافست و زيارت
سياری از ال کامل بعوامل بازدارنده ايستادگی کرد. اين، در حالی است که دو سمقابل 

جسا مهساجرت و نيروهسای نظسامی هسم  طسور رسسمی و غيررسسمی از آنمردم سامرا به
 شد.زمينه مشاهده نمیو هيچ اقدام ملموسی در اين ه بودندنشينی کرد عقب

الإوالال والفإداال »هسای در روزهای پايانی ايسن زيسارت کساروان بزرگسی از هيسأت
مصادف با روز جهانی حمايت از هس.ق، 3010در واپسين جمعه ماه رمضان « والفتح

به سوی سامرا آمدند. اين کاروان شسامل دويسست وده اتوبسوس  امامان عسکری
 . شهرهای کربال و کاظمين مقدس بودپيشرفته حامل هزاران زائر از 

                                              
موکسب السوالء  تفاصسيل رحلسة»، أرشسيف األخبسار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

 «.والفتح حلی سامراء: الروضة العسکرية الطاهرة في وضع مفجع وال حعمار فيها
در کسربالی مقسدس،  ی دفتر مرجع عاليقدر، آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی . سامانه2

فسي زيسارة لسسامراء  وفد من مختلف المحافظسات تتقدمسه مؤسسسة الرسسول األعظسم»أحدا  وأخبار، 
 «.مقدسة: ما وراء الزيارة؟ ماهي أسبابها؟ال
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ی ی پيامی مبنی بسر کسار جسدی و تسسريِع بازسسازی روضسهاين حرکت دربردارنده
از کندی و پشِت گوش انداختن آن است... ايسن حرکست بسا ی عسکريه و پرهيز مطهره

و نيسز  ای األنسوار و اإلمسام الحسسينهای ماهوارهی شبکهپوشش خبررسانی زنده
 1در کربالی مقدس همراه بود.« الطفوف»شبکه 

 موصل و شهرهای ديگر عراق  به سامرا «داعش» های گروهکهای  حماه

ين سسطور س همچنسان ادامسه هنگام نوشتن ای سامرا س حتی قضيه درکوتاهی کردن 
ی حسرم و طوری که چند روز پيش تشکيالت تروريستی داعش درپی محاصرهدارد، به

ی آن بود. اين، در حالی است که مقامات رسمی با توجسه بسه اطالعسات انفجار دوباره
 العملی از خود نشسان ندادنسد. آنسان تساخود مبنی بر بسته شدن راه سامرا، هيچ عکس

ها بسه حسرم مطهسر نزديسک شسد و اگسر همست مؤمنسان و جايی پيش رفتند که درگيری
بود و نيز فشارهايی که به حکومت وارد آمد که مجبور به اقدام شد جانفشانی آنان نمی

آمسد. ای دوباره به بار میشد و فاجعهبسا دوباره حصار امنيتی اين شهر شکسته میچه
د بودند که چگونه پس از سقوط موصل به دست اين ی جهانيان شاههمانگونه که همه

 ی نيروها فرار کردند.تشکيالت، همه
ی جديسد، سسازمان شسيعه رايستس واچ اعسالم کسرد کسه ايسن حملسه روز پس ازيک
بسه  ،م2430ژوئسن  6هس.ق، مصادف بسا 3011شعبان  7اش صبح روز جمعه،  نماينده

لله العظمی سيد صادق حسينی همراهی گروهی از دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت ا
يسافتن از جزئيسات وارد شسهر سسامرا شسد. هسدف از ايسن بازديسد اطسالع شيرازی

تجاوزی است که به اين شهر مقدس شده، و نيز اطمينسان حاصسل کسردن از سسالمتی 

                                              
 ةرحلسة )اليسوم العسالمي لنصسر»، أرشسيف األخبسار، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسسول اکسرم . سامانه1

 «.اإلمامين العسکريين(
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 .1ی آن، و حرم مطهر امامان عسکریساکناِن شيعه
اق در صبح دهمسين روز بر اثر تسلط سريع داعش بر موصل، دومين شهر بزرگ عر

و تهديداتش مبنی بر حمله کردن به شهرهای بغداد و کسربال و نجسف،  2430از ژوئن 
جهساد »ی عراق فتوای وجوب درپی صورت گرفت. مراجع شيعهی پیاتهمچنان اقدام

م. عليه اشغالگران انگليسی تسا بسه حسال 3424اعالم کردند که از جنبش سال « کفائی
ای بسود کسه دفتسر مرجسع انجام شده، بيانيهيکی ديگر از اقدامات سابقه بوده است. بی

در نجف اشسرف صسادر  شيرازیحسينی ، آيت الله العظمی سيد صادق عاليقدر
 فرمود که در آن چنين آمده است:

عراق ستمديده و مردم مجاهد و استوار آن که در راه خدای س عزوجل س و آزادی و »
هسای روزه و در گوشسه و کنسار آن، گرفتسار شسعلهمسهکنند، هايمان خود جانفشانی می

ايسن اواخسر در شسهرهای سسامرای همچنين ها هستند؛ های تروريستويرانگِر جنايت
اند... و ما به ملت بزرگوار عراق ايمان داريم س به مقدس و موصل بزرگ گرفتار اين رنج

اِن باکفايت و ديگسر های آن از ارتش استوار و عشاير جهادگر و سياستمداری گروههمه
 .2«ها را دارندبه اين ستمتوانايی و کفايت کافی برای پايان دادن آنان صنوف آن س 

گروهی را برای اسکان مهاجران مرجع عاليقدر در راستای ياری مردم موصل، دفتر 
و آوارگسسان موصسسل در اسسستان اربيسسل، واقسسع در کردسسستان عسسراق گماشسست. برحسسسب 

در دفساع از شسهرها و مشساهد و مراقسد مقسدِس عسراِق  رعاليقسدهسای مرجسع  فرمايش
در کساظمين تشسکيل  «هاشمی بنیعقيله»کشيده؛ يک نهاد نظامی در هيأت  رنج

انتفاضإة »انسدازی تيس  د. همچنين ائتالف جنبش عمومی در بغداد، دست بسه راهش

                                              
 «.وفد شيعة رايتس ووتش يصل سامراء». همان، 1

)در « في سسامراء والموصسلحول األحدا  األخيرة  بيان مکتب سماحة المرجع الشيرازي». همان، 2
 هس.ق(.3011شعبان  32تاريخ: 
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عنسی زد... و شمار داوطلبان آنها تا بسه امسروز س ي «انصار ال جة»و تي  « ال جة
م س به پنج هزار نفر رسيده است که همچنسان ايسن عسدد رو بسه 2430ژوئن  36دوشنبه 

 .1افزايش است

 ب( ماجرای بقيع

رسانِی شهيد آيت الله سيد حسن های ديپلماتيک و اطالعدر پی کامل کردن تالش
شسيرازی اعلسی اللسه مرجع راحل آيت الله العظمی سيد محمسد های شيرازی و تالش

ازی بقيع بوده است، مؤسسسات که از آن جمله تأسيس مؤسسه جهانی بازسدرجاتهما 
هسايی در تالش شيرازیحسينی حضرت آيت الله العظمی سيد صادق  وابسته به

ور ی آن را در دل و جان شيفتگان امامان بقيع شعلهاند که غصهاين زمينه مبذول داشته
رم شريف کرده اسست. ايسن قبيسل ساخته است و آنان را سرتاپا مشتاق بازسازی اين ح

در فراز و نشيب تساريخ بسه فراموشسی ی هدم بقيع  فاجعهگردد که ها موجب میفعاليت
آنکسه گسذرد، بسیسپرده نشود، کما اينکه امروزه نود ويک سال از انهسدام آن حسرم مسی

 کمترين تالش ملموسی برای حل اين مشکل صورت گيرد.
ی جهانی بقيسع بسر روی قمسر ای با نام شبکهويژهای ی ماهوارهدر اين راستا، شبکه

اندازی شد که در نوع خود گامی تسازه در راسستای حرکست و هاتبرد، به زبان فارسی راه
 تالش برای بازسازی مرقدهای مطهر بهشت بقيع است.

معظم له در  و همت بخش ارتباطات دفترهس.ق و به تشويق 3013همچنين از سال 
سساله در مرزهسای ميسان عسراق و آميسز، همسهکست مسسالمتکربالی معلی در يک حر

گيرد کسه خواهسان بازسسازی مرقسدهای بقيسع هسستند. عربستان تجمعاتی صورت می
هسای مسرتبط بسا حقسوق بشسر های دولتی و انسسانی و سسازماناعتصابگران از سازمان

                                              
ساته». همان، 1  «.تشکيل لوائی )أنصار الحجة وانتفاضة الحجة( للدفاع عن العراق وأهله ومقد 
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ننسد و پردازنسد بسه بقيسع نيسز توجسه کخواهند همانگونه که به مسائل مشابه بقيع می می
هايشان و تحقق بخشيدن به آنها تشسکيل دهنسد. ای را برای پيگيری خواستههيأت ويژه

بهشست بقيسع زيسر نظسر سسازمان همچنين طرحی تصسويب شسود کسه تعيسين توليست 
 1ی مسلمانان مقدس است.کشورهای اسالمی قرار گيرد؛ زيراکه اين مکان در نزد همه

واجبسات »يست بسه آن را از نی بقيسع و اهمروز جها عاليقدرنيز در اين راستا مرجع 
 شمار آورد:به« شرعی

  روز جهإانی بقیإ گذاری هشستمين روز از مساه شسوال بسه اين موضوع يعنی نام»
عمسل ای شرعی برای احيای بقيع تابناک است. اميدواريم که مؤمنان از رهگذر وظيفه

ا خشنود سسازند ر به وظايف الهی خود، قلب مبارک موالنا صاحب العصر والزمان
 .2«ی سرافرازی گردندو مايه

برد، الزم است سر میهر شخصی و در هرجا که به» :کند کههمچنين ايشان تأکيد می
و  بيستی بقيع و مظلوميت اهلهای مناسب برای مطرح کردن مسألهکه از فرصت

ی جهانيسان اسستفاده کنسد و آنسان را بسه حسل ايسن مشسکل های آنهسا بسه همسهمصيبت
 .٣«رابخواندف

ی بقيسع اشساره به اقدامات زير برای کمک به مسسأله یی جهانی اإلمام الشيرازمؤسسه
 کند:می

های ی مجالت و روزنامهزنی بسيار در عرصهها و قلم. نوشتن مقاالت و پژوهش3
 ؛های اينترنتیالمللی و نيز در سايتبين

                                              
موکسب السوالء »، و «حعتصام علی حدود السعودية للمطالبة بععسادة بنساء مراقسد البقيسع الطساهرة». همان، 1

م   «.رحلة استنکار مطالبًا بععادة اإلعماروالفداء لنصرة البقيع نظ 

کيد المرجع الدينی علی ضرورة تسمية الثامن من شوال باليوم العالمي للبقيع». همان، 2  1، در تساريخ: «تأ
 هس.ق.3012شوال 

د ضرورة ححياء اليوم العالمي للبقيع». همان، ٣  «.المرجع الشيرازي يؤک 
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گساهی. شرکت در برنامه2 ای و نيسز ی و مساهوارهابخسش رسسانههسای هدفمنسد و آ
 ؛های عربی و انگليسی و غير آن( به زبانChat roomهای گفتگو ) اتاق

 ؛هاها و همايش. برگزاری انجمن1
 ؛. برقراری ارتباط با سازمان حقوق بشر و يونسکو و مانند آنها0
 ؛مسالمت آميز در کشورهای مختلف جهان تظاهرات. برپايی 1
ستادن ايميل به سازمان ملل متحد و سازمان مسدافع . تشويق عموم مردم برای فر6

 ؛حقوق بشر و رؤسای جمهور کشورهای مختلف و ديگر مسئوالن
های اينترنتی مخصوص بزرگداشت روز هشتم شوال و سسامرا . فعاليت در سايت7

 ؛های جديدو ححدا  سايت
هسای کههسا و شسبها هزار فساکس بسرای مجلسهها پيام متنی و ده. فرستادن ميليون2

 .1ها و مواردی از اين دست...ای و سفارتخانهماهواره
های مرحوم آيت الله سسيد محمسد رضسا اين فصل را با بخشی از يکی از سخنرانی

 دهيم:میتوجهی به موضوع بقيع پايان در محکوم کردن تداوم بی شيرازی
اسست...  ناپسذيرای، جنايتی توجيسهمرقدهای ائمه بقيع در هر سنجهخراب کردن »

هسا در تنساقض اسست. در گسام ی ارزشعمليات انهدام مرقدهای مطهر بقيسع بسا همسه
های دينسی، و کار، در درون خود حامل تناقض است. در گام دوم با ارزشنخست، اين

در گام سوم با تمدن، و دست آخر، در گام چهارم با واقعيت جهان اسسالم و تساريخ آن 
کنيم که دست به اين نخست کسانی را بازخواست می یتعارضی آشکار دارد. در وهله

ند س با اين سخن که اگر خراب کردن  جنايت زدند س که البته در کار خود همچنان مصر 
قبور، واجبی شرعی است، چرا برخی از آنها ويران شدند و بعضسی ديگسر خيسر؟... و 

                                              
بيان مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية بمناسبة ذکری »حدا  وأخبار، ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أ . سامانه1

 «.تهديم قبور ائمة البقيع
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ه باشند؛ زيرا آنها خصوص بر اساس تقيه چنين کردرسد که اينان در ايننظر میبعيد به
ی گويند که تقيه آنها در برابر کافران است. از طرفسی خسود، همسهمنکر آن هستند و می
 کار از آنها دور از باور نيست...پندارند که البته اينمسلمانان را کافر می

يابيم کسه های امروزی بيفکنيم، درمیهای پيشين و نيز تمدننگاهی به امتاگر نيم
داشستن هسر اثسری از دهند و بسرای نگساهاهميت بسياری به تاريخ خود میهمگی آنان 

سسنت کنند. ذهبی س که يکی از پيشاهنگان علمای اهلبزرگان خود نهايت تالش را می
شسدی ميسان آنکسه مسويی از گويد: به يکی از تابعين گفتند: اگر مخيسر مسیاست س می

گزيدی؟ گفست: مسوی يک را برمیامی طالی دنيا، کدرا به تو بدهند يا همه پيامبر
گويسد: ايسن سسخن س ی اين داسستان مسیگزيدم. ذهبی در ادامهرا برمی رسول الله

 است...  تابعی س نشان از کمال محبت ايشان به رسول خدا
های متمدن، در گذشته و امروز است کسه بسه آثسار بزرگسان خسود ی ملتاين، شيوه

خصسوص و نگهداری آنها داشسته اسست. در ايسن داده و سعی در ماندگاریاهميت می
م  آن نهادند زيسرا نقل شده است که مسيحيان کليسايی بنا کردند و ناِم آن را کليسای س 

م مرکب را بر روی زمينی بنا کردند که می علی نبينا و آله و عيسی حضرت پنداشتند س 
و  گان رسول خسداگمان چنين رفتاری با نوادآن را لمس کرده است. بیالسالم  عليه

 خراب کردن مرقدهای آنها و ممانعت از زيارتشان، بيانگر رفتاری غيرمتمدن است.
مرقدهای بسياری در مکه و مدينه بوده  از روزگاران ديرين حتی در زمان رسول خدا

گاه شنيده نشد که امر به خراب کردن آنها يا نهی از زيارتشسان شسود. بلکسه است، ولی هيچ
شسدند. در مکسه قبسری بسرای هساجر، همسسر حضسرت هم دين محسوب میجزو شعاير م

هست که بر باالی آن بنسايی سساخته  و نيز قبری برای فرزندش اسماعيل ابراهيم
بسسيار وجسود  قبيسل قبرهسای پيسامبراناين نام دارد. از « حجر اسماعيل»شده است که 

 مر به خراب کردن قبرها ندادند.که پس از او آمدند ادارد. آری، هرگز پيامبر و نيز کسانی
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ت و در اکثر نقساط زمسين چنسين مرقدهای شريفه تنها منحصر به منطقه حجاز نيس
هسست  ای از مرقدهای انبياءشود. برای مثال در اردن مجموعههايی ديده میمکان

های اشغالی نيسز انبيسای که گنبدهای بلند بااليی نيز بر آنها بنا شده است. در سرزمين
اند و هريک مرقدی دارند. در ايران مدفون ، ابراهيم، اسحاق، يعقوب و يوسفخدا

 ، و در عسسراق نيسسز مرقسسدهای ذی الکفسسل و هسسود و صسسالحمرقسسد دانيسسال نبسسی
 موجودند.

ای افزون بر هزار سال دارد. آيسا مسدعی س اين واقعيت تاريخ امت اسالم است که ديرينه
انسد و خسود، بسه تنهسايی ن مسلمانان گمسراه و مشسرکی ايپندارد که همهتخريب قبور س می

 ؟!خدارسول  ،حدانرسد حتی سرور موی توحيد او نمیموحد است و کسی به درجه
ه اسست در کتساب الصسراط المسستقيم خسود ضی ابن تيميه که خود از سران اين فرقه ال 

ی خدا بود وليکن س جا قبوری برای انبيا که فتح قدس به پايان رسيد، آننويسد: "هنگامی می
گفته شده که س درهای آنها تا قرن چهارم هجری بسته بوده است". اين سسؤال مطسرح اسست 
که اگر اين بناها س به زعم ايشان س بدعت و گمراهی است، پس چرا تاکنون مسلمانان آنها را 

ر ايسن اند؟ آيا رفتااند؟ و چرا کسانی همچون عمر دستور به تخريب آنها ندادهخراب نکرده
 ی اين امت نيست؟های هزارسالهگروه تناقضی با واقعيت

شمار آيسد، چندان کوچک باشد که جزئی از هزار به...به اين ترتيب اگر عمل شما 
 مع شود قطعًا مؤثر واقع خواهد شد.جاگر 

کنسد کسه ايسن، خسود گسامی در ی بقيع تسأليف مسیبرای مثال: يکی از شما کتابی درباره
ای کند يسا مصساحبهزمينه چاپ میشود. ديگری کتابی در اينف شمرده میراستای اين هد

کوشسد، يسا بسا مسسئولی هسا مسیها و سسخنرانیی پخش کتابکند يا در زمينهاندازی میراه
کار بسرای دنيسای ايشسان درپسی دارد و موجسب هايی که اينکند و او را از آسيبصحبت می

هسا قطسره قطسره سازد. اين تسالشا شوند، با خبر میها مسلمان مخالف آنهگردد ميليونمی
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.. بنده بسر ايسن بساورم شود و در نهايت تأثيرگذار خواهد بود.گردد وانگهی دريا میجمع می
هسای بسس بزرگسی اسست، و  هايی که خداوند متعال به ما عطسا فرمسوده، توانسايیکه توانايی
 .1«رعهده بگيردتواند در اين قضيه نقشی را بما به نحوی میهريک از 

تسوانيم ای دارد و ما نمیی گستردهفعاليت در کمک به حل اين مشکل بسيار عرصه
ی کتاب آمد تنها در که در مقدمهی آنها بپردازيم. همچناندر اين مختصر به شرح همه

 هايی از آنها هستيم.پی اشاره به گوشه

                                              
السيد محمد رضا الشيرازي يحمل السلطات السعودية استمرار التداعيات السيئة لجريمسة هسدم ». همان، 1

 «.قبور أئمة البقيع
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 های غربيان به اسالم در برابر توهين گيری موضع. 2
های ای از اهانتی اخير سلسلهاسالم، در دههبر ضد های روانی ی جنگادامهدر 

العمل مسلمانان را در سراسسر دنيسا غربيان به اسالم و مقدسات آن روانه شد که عکس
هسا غيراصسولی و مخسالف بسا تعساليم العملبرانگيخت و متأسفانه برخی از اين عکس

ای در قبسال ايسن سلسسله مواضسع ويسژه يقدرعالاسالم در اين موارد بوده است. مرجع 
برخسی از آنهسا بيان ها و پيشامدهای پيرو آن دارد که در اين مجال به اختصار به اهانت

 پردازيم.می
العمسل منفسی   عکسيوفان خوان هلندی تدهس.ق کشته شدن کارگر3021در سال 

رانگيخست. در ايسن اسالم و مسسلمانان بدر برابر ای از مردم هلند را های گستردهبخش
ميان، گروهی از مؤمنان آن ديار جويای فتوای حضرت آيت الله العظمی سيد صسادق 

 شدند. ايشان در پاسخ استفتای آنها فرمود:  شيرازیحسينی 
ی امسوری همهبا خواند، و اسالم دينی است که بر صلح بنا شده و بدان نيز فرامی»

، حتسی بسا غيرمسسلمانان و دشسمنانش که موجب برانگيختن جنگ و تعدی به ديگسران
هسای ی جنسگهرگز آغازگر جنگ نبسود و همسه شود مخالف است. رسول خدا می

نقل شده است کسه  ی دفاعی داشت. در حديث شريفی از امام صادقايشان جنبه
 ايشان فرمود: 

أّ ال يقاتإل إال مإن قاتاإه  وال ي إارب إال مإن  کانت سیرة رسول الاإه»
کسه کشت، مگسر کسسیچنين بود که هرگز کسی را نمی رسول خدا ی؛ سيرهحاربه

کسه بسه خواست مگر کسیقصد کشتن او را داشته باشد و هرگز به جنگ با کسی برنمی
 «.جنگ او آمده است

 باره اين آيه را به او نازل کرده است که:همچنين خداوند در اين
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َ
ُلررروَُلْ ََبرررَتْ ُوَقررراِتُهوَُلْ َوأ َُ ََ َْ ْ ََبرررِإِن ا َهرررْ ِ

ََ  ِْ ُ َلُكررر رررا َلَكرررَل ااه ََ رررَتَ ََب ُِ الفَّ ْلَقرررْوْا ِلَلرررْ ُك
ِِ ةا  گيری کردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح پس اگر از شما کناره» 1؛َسر

 «.افکندند ]ديگر[ خدا برای شما راهی ]برای تجاوز[ بر آنان قرار نداده است
رفسست و از او کنسسار مسسی هرگسسز کسسسی را کسسه در جنسسگ همچنسسين رسسسول خسسدا

ی رو شسعار کلسی اسسالم پرهيسز از خشسونت، بسه همسهکشت. از اينگريخت نمی می
 ها و اشکال آن است.صورت

سسان ی جهان، محل صلح و آرامش گسردد آنخواهد همهمضافًا بر اين، اسالم می
 فرمود:  که رسول خدا

 «.خواندسرای آرامش فرامیها را به ؛ خداوند انسانوالاه يدعوا إلی دار الس  م»
از خداوند متعال خواستاريم که در فرج موالی ما، حضرت صاحب األمر، مهدی 

ی را در همسهاسسالمی تعجيل بفرمايد تا به دستان مبارکش صسلح و آرامسش  منتظر
ی گيتی برچيند و جاهلی و ظالمان را از صفحههای دوران دنيا فراگير سازد و خشونت

 .2«مند سازد. انه هو المستعاننعمت دوستی و محبت و الفت بهره ی بشر را ازهمه
های کشورهای غربی اقدام به نشر تصاويری دروغسين که روزنامههمچنين هنگامی

 تصريح کردند:  کردند، ايشان از پيامبر اکرم
که همواره در برابسر کسی است که بشريت او را به عنوان کسی . پيامبر اعظم3»

ی تاريخ زندگانی او ديسده نشسد شناسد. در همهکرد میجنگ ايستادگی میآغاز کردن 
ی دفاعی داشته و در آنها ديگران به او های او همگی جنبهکه آغازگر جنگ باشد. جنگ

 اند و طبعًا او نيز به دفاع از خود برخاسته است.حمله کرده
                                              

 .44. سوره نساء، آيه 1

تجساه  السسيد ةرأی سسماح»، أرشيف األخبار، گی رسول اکرمی فرهن ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2
 «.األحدا  في هولندا
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يافست نشسده  کسی است که در تاريخ هرگسز ماننسدی بسرای او . پيامبر اسالم2
خسود را ی نيسروی است که بيش از بيست سال بارها دشمنانش با او جنگ کرده و همه

برای کشتن آن بزرگوار و از بين بردِن يارانش صرف کردند و خويشان و دوستانش را بسه 
که بر آنها چيره شد عفو عمومی خود را شامل حسال حال هنگامیقتل رسانيدند، با اين

 ی آنها کرد.همه
، همان کسی است که به کافران دروغگو امکسان زنسدگی کسردن در . نبی اکرم1

جسا کسه از او اش را داد تا بسدانپناه او، با تمام قدرت و هيبت و رهبری سياسی گسترده
ًا فقد آذانيروايت شده است که فرمود: " را ؛ هسرکس يکسی از اهسل ذمسه من آذی ذمی 

 بيازارد مرا آزرده است".
دشسمنانش س بسا است که بسا چنسين پيسامبر مهربسان و رئسوفی حتسی دور از انصاف 

که مشاهده شد س برخسی چنسان تصساوير ناشايسسته و نادرسستی را بسه او نسسبت آنچنان
 .1«دهند

ای در رد و محکوم کسردن نيز بيانيه یی جهانی اإلمام الشيرازدر اين راستا، مؤسسه
را در کشورهای اسالمی نسسبت بسه ها شکنیها، و در پِی آن، برخی حرمتاين اهانت

 :نمودها، صادر بعضی از مسيحی
هسايی کسه متعسرض ی تهيسيج خشسونت اسست، اگسر اهانستغرب مسئول پديسده»

هسا از گونسه تعسدیسسازی ايسنمحکوم نکند... محکومرا شود مقدسات مسلمانان می
ديگران را  گذاريم ورسانی آزاد که بدان احترام میسوی دنيای غرب و مسئوليت اطالع

يسافتن هسا و تحقسقکنيم س در پيشسبرد تسالشخوانيم س و بلکه از آن دفاع میبدان فرا می
ها نقش مسؤثری دارد و بسه عکسس، سسکوت کسردن هرچه بيشتر گفتگوی اديان و تمدن

                                              
في حديث له  قال سماحة المرجع الديني آية الله العظمی السيد صادق الحسيني الشيرازي». همان، 1

 «.والتي نشرتها بعض الصحف الغربية بالنسبة لنشر الرسوم الکاذبة عن رسول اإلسالم
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ی برانگيختن جنجال آشوِب خشونت و تروريست خواهسد بسود، نسبت به آنها به مثابه
های دانشمندان و فقهای اديان مختلف را از بسين ها و تالشی گفتگوهمانگونه که همه

 برد.می
هايی را که به بعضسی از کليسساهای شسهر تعدی یی جهانی اإلمام الشيرازمؤسسه

کرکوک عراق شده است، بسه شسدت محکسوم کسرد و مسردود دانسست. اگسر ايسن قبيسل 
نمارکی به مقدسسات های داشمار آيد که رسانههايی بهها پاسخ به اهانتشکنی حرمت

انسد. آنهسا ترديد مجريان آنها مرتکب اشستباهی ديگسر شسدهاند، بیمسلمانان روا داشته
توانند حسق را از باطسل بازشناسسند؛ چراکسه گرفتار شب کوری شديدی هستند که نمی

ترديد در هنگام مرگ به هيچ دينسی اهانت کرده، بی که به پيامبر اکرمدانيم کسیمی
ميرد(. پس گناه مؤمنانی که در کليسا که جزو امساکن عبسادی و دين می)بیتعلق ندارد 

توانسد، بسه هسر کسسی نمسیخوانند چيست؟ جا نماز میو در آنآيد شمار میمقدس به
جا بسر زمسين گناهی در آنانسان بیچه رسد به اينکه خون  ،دليلی حرمت آن را بشکند

 .1«ريخته شود
 ن اهانت آميز پساپ را بسه اسسالم و رسسول خسداسخنا عاليقدررو مرجع از اين

پساپ همسين ای کسه . همچنسين مؤسسسهپرداخت عظمت اسالم به بيانمحکوم کرده و 
 های ناشايست آن را نيز رد کرد:دار است و برخی فعاليتسرپرستی آن را عهده

هسايی بسه اسسالم و بسه رسسول خسدا حضسرت سخنان اخير پاپ که حاوی اهانت»
. مرجسع عاليقسدر، حضسرت آيست اللسه «چ نسبتی با حقيقت نداردبوده هي محمد

هايش نيز العظمی حاج سيد صادق حسينی شيرازی مدظله العالی در يکی از صحبت
اسالم بر مبنای سخنان خوب و منطسق »و فرمود: دانست سخنان اين پاپ را نادرست 

                                              
مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية في بيان شسجب و »ترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار، ی اين . سامانه1

 «.استنکار لما تعرضت له المقدسات الدينية من انتهاک خطير
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رش يافت. وجود احترام نهادن به ديگر اديان الهی و مبانی انسانيت گستصلح طلب و 
های دينی در کشورهای اسالمی، از صدر اسالم تاکنون، خود دليل آشکاری بسر اقليت

کنسد. در قسرآن کسريم اش مجبور نمیاين است که اسالم کسی را به تغيير دين و عقيده
 فرمايد:نيز خداوند متعال می
يِن  اَ  ِِف الأِّ  .«در دين هيچ اجباری نيست» 1؛اَل ِلْ َ

که کليسا های دينی غرب به کشورهای اسالمی، هنگامیپناه آوردن اقليتهمچنين 
شسد و عليسه آنهسا متعرض عقايد و آرای ديگر مذاهب مسی برخالف تعاليم مسيح

 انداخت، خود دليلی ديگر بر اين مدعاست.های تفتيش عقايد راه میدادگاه
ر بسسياری از آيسات ورزد. ددين اسالم بر تعقل و علم و فرهنگ تأکيد بسياری مسی

که تاريخ کليسسا قرآن نيز به اين موضوع سفارش و تأکيد بسياری شده است. در حالی
و مخترعان و مکتشفان و حتسی  متفکرانو سرشار از شکنجه و مخالفت با دانشمندان 

کشتن و سوزاندِن آنهاست. از طرفی جهاد در اسالم برای دفاع ازخود و نيز تحقق عدل 
ی واالی انسانيت است که بشر ستضعفان تشريع شده است. اين، نقطهو رفع ظلم از م

را از پسا درآورد. در  ها انسسان ،نوع خود حمايست کنسد و نگسذارد کسه ظلسماز برادر هم
س آنهسا را  های صليبی که کليسا س بر خالف تعاليم حضرت مسسيحکه جنگ حالی

به پذيرش عقايدشان بسوده  ها و مجبور ساختن ديگرانراه انداخت، برای چپاول ثروت
 است.

مايسه را کسه غالبسًا حاميسانی نيسز دارنسد اسالم، هرگسز تسوهين برخسی منستحالن بسی
هسای آنهسا را اجسرا انسد ]و خواسستههای استعمارگر مسرتبطتابد. اينان يا با دولت برنمی

بسه هسر  .ای در برابر سستم کشسورهای اسستعمارگرندهای ناسنجيدهکنند[، يا واکنش می

                                              
 .216. سوره بقره، آيه 1
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گونه سسخنان رود که به اديان آسمانی احترام بگذارد و از ايناز واتيکان انتظار میل حا
سسازد دسست تسر مسیزدهکه سودی برای بشر ندارد و تنها دنيای پرتنش امسروز را تسنش

 فرمايد:بردارد. خداوند متعال در قران کريم می

ٍة َس  ََ َه َُ اِب َتَكاَلْوْا ِلََل  ََ ْهَل اْلِك
َ
َك ُقْل َيا أ َِ  َواَل نُْش

َ َأ ِلالَّ ااه ُِ الَّ َنْك
َ
ِْ أ َنُك َنَنا َوََبْ َواء ََبْ

را  نَّ
َ
رْوْا ََبُقوُلروْا اْشرَاُأوْا ِبأ لَّ ِ ََبرِإن َوَ ن ُدوِن ااه ا مِّ َبابا َْ

َ
َذ َبْكُضَنا َبْكضاا أ خِ

ا َواَل َيتَّ وَن ِبِه َشْ ئا َُ  1؛ُمْفرِه

که ميان ما و شما يکسان است بايستيم که جز بگو ای اهل کتاب بياييد بر سر سخنی»
خدا را نپرستيم و چيزی را شريك او نگردانيم و بعضی از ما بعضی ديگسر را بسه جسای 
خدا به خدايی نگيرد پس اگر ]از اين پيشنهاد[ اعراض کردند بگوييد شاهد باشيد کسه 

 .2«والسالم علی من اتبع الهدی «ما مسلمانيم ]نه شما[
ن فراخواند آکا به اهانت کردن به قريمرآحی در يهای مسشياز کش کیيکه هنگامی

گسسر بسسه يسسست را در جهسسان گسسسترش داد و گروهسسی ديکسسار ناشانيسسو ا ،ن را سسسوزاندآو 
 فرمودند: مرجع بزرگوار ،ف پرداختنديکردن مصحف شر پاره

 ،زانديانگ گاه در گوشه و کنار جهان برمیبهها را گاهن فتنهيدی که امثال ايدستان پل»
حاصسل  ،های اسالمی است که خسودنيشفتگی در سرزمآجاد يا در پشت پرده در پِی 

ز ظلمسی آغام سسريکر آندرازی به قردست .انه و درازمدت استيارگرامای استعبرنامه
پسس  .سسوزاندبن خشک و تر را بسا هسم آهای رود که دنبالهن میآ بزرگ است که ترس
هستند نان که در جهان صاحب قدرت و نفوذ گسترده آخاصه س ها الزم است که دولت

. رنسدير همگان شود بگيگن دامنآ رانگرِ يثار وآنکه يش از ايشوم را پی ن فتنهيجلوی اس 

                                              
 .60. سوره آل عمران، آيه 1
صريحات البابا المسيئة حلسی حدانة ت»، أرشيف األخبار، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه2

 هس.ق.3027شعبان  22در تاريخ: « اإلسالم ورسول الله
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 .1«سمانی استآی مقدسات م اهانت به همهين کرآن به قريتوه ،ديتردبی
هسای  وار، برنامهاِی وابسته به مرجعيت بزرگهای ماهوارهبه اين منظور بعضی از شبکه

هسا و های انجام شسده و تحليسل ريشسهها و تعدیيی را برای پرتوافکندن بر اهانتگفتگو
های پيشگيری از آثار ويرانگر آنها، و دسست آخسر، تبيسين اهداف اين قبيل اقدامات و راه

هسای جلسوگيری  هايی و راهها س در قبال چنين اهانتی عرصهوظايف مسلمانان س در همه
 افزا بود.کرار آنها، ترتيب دادند که در نوع خود بسيار مؤثر و آگاهیاز ت

                                              
السيد المرجع: حإلساءة حلی القسرآن حهانسة حلسی کسل »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

 هس.ق.3013شوال  6در تاريخ: «. المقدسات السماوية
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 عراق. 3
در کشسور  عاليقسدرم مرجسع ر پيچ و خسهايی از زندگی پ  در آغاز اين فصل، به پاره

اش اشاره کرديم. اکنون در اين بخش برآنيم که س با بيانی روزگار جوانیدر هم عراق، آن
اش در پيشسامدهای اخيسر عسراق، ان و مؤسسات تابعسهتر س به بررسی نقش ايشمفصل

 ويژه فروپاشی نظام بعثی مستبد آن بپردازيم. به
اهميت عراق در دنيای عرب و اسالم و جهان، و تاريخ ديرپای تشيع آن و موقعيت 
استراتژيک و انبوه اماکن مقدسی که در آن هست ما را بر آن داشت که بخشسی از ايسن 

در  عاليقسدرهسای مرجسع ديدگاهشيعيان اين سرزمين کنيم و  کتاب را مصروف اوضاع
اندازهای درازمدت ايشسان آمده و وقايعی که پيش روست و چشمخصوص وقايع پيش

 ی تأمل بررسی کنيم.را به ديده

 مريکااالف( پيش از اشغال 

فرصت پيش رو برای تغيير سرنوشت عسراق بسه دسست مسردمش، و بساور بسه اينکسه 
باعث حل مناسبی برای ايجاد تغيير در عراق نيست، نظامی بيگانه راهحضور نيروهای 

ی همسه شسيرازیحسسينی ، آيت الله العظمی سسيد صسادق عاليقدرمرجع شد تا 
جستن به ريسمان استوار الهسی فسرا ها را به همبستگی و انسجام صفوف و تمسکگروه

اک پساک و ملست کشور خويش را از هرگونسه تعسرض بسه خس ،خواند، تا به دست خود
به هر ترتيسب روشسن شسده اسست کسه  1د.نهايش رها سازها و نعمتستمديده و ثروت

درپسی و هسای پسی؛ چراکسه جنسگنيسستبه انقسالب جديسدی ملت عراق، ديگر قادر 
در ايسن سسه  ،جمعسی در گوشسه و کنسارها و گورهای دسستههای ويرانگر و اعدام حمله

 ن، سلب کرده است.ناآی اخير، تواِن چنين کاری را از  دهه

                                              
 .112. من عبق المرجعية، العراق، ص1
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اقدام  از نخستين روزهای گسترش جنگ عراق توسط غربيان، مرجع عاليقدر
افسزون  طی آن،که  نمود فرهنگی مؤثر و فراگير در برابر اشغالگری عراق حرکتيک به 

های متنوع فرهنگی و دينی بر انبوه مواد امدادی، حدود ده ميليون نسخه کتاب از کتاب
بسه منظسور افسزايش سسطح ايسن کسار کسه  توزيع شد های عراقتاندر نقاط مختلف اس

سوادی که مولود نظام پيشين بود و نيسز فرهنگ مردم عراق و نجات آنها از آن حالت بی
ی غربسی، کسه های انديشسهتراوشو ی مسيحيت ن در برابر تبليغات گستردهناصيانت آ

هستند  بيتاهلفرهنگ با  اند و طبعًا مخالفهردوی اينها از آن سوی درياها آمده
 از حمايت دالرهای نفت برخوردارند؛ صورت گرفت.و 

له سفارش بسسياری بسه مؤسسسات مضافًا بر اينها همانگونه که پيشتر گفتيم، معظم
، از طريسق برداری از زيارت ميليسونی امسام حسسينداخل و خارج عراق برای بهره

ی زائران و تبديل زيارت آنها به مراسمی فکری  تغذيهها نسخه کتاب برای توزيع ميليون
ی هسسای خسسود دربسسارهبخسسش دارد. ايشسسان در يکسسی از سسسخنرانیفرهنگسسی و روح

های مسلمانان در قباِل عراق جديد، بر محوريِت نقش سازندگی فرهنگسی و  مسئوليت
 ای فرمود: اخالقی س معنوِی جوانان تأکيد ويژه

ايسن جمعيست ده ميليسون نفسر از  زبسيش اچيسزی  - مردم عراق درصد 04حدود »
دهند. اينان به جوانان و نوجوانان تشکيل می اندآنگونه که آمارها اعالم کردهرا س  کشور 

ببرند، و چيز چنسدانی ای از فرهنگ اصيل اسالمی آنکه بهرهاين جهان پا گذاشتند، بی
موزنسد... پسس در خواهند حقيقت دين را بفهمنسد و بيادانند. اينان میی آن نمیدرباره

کار فراهم آيد، الزم است بدانيم که اين جمعيست بسه که زمينه مناسب برای اينصورتی
غ چه تعداد کتاب، سی و مذهبی دی و لوازم مذهبی نياز دارد و به چه تعداد مربی و مبل 
 های علميه نيازمند است.مدارس دينی و حوزه

ای خوانسدم کسه ند وقت پيش اطالعيهاند. چديگران در اين زمينه بر ما پيشی گرفته
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در آن آمده است که غربيان برای ساختن بيست وپنج هزار مدرسسه در سراسسر منساطق 
کنند. بياييد ببينيم تعداد دانش آموزانی که هريک از اين مسدارس ريزی میبرنامهعراق 
 شود چقدر است؟ اگر ميانگين دانسش آمسوزان هسر مدرسسه رادار آموزش آنها میعهده

ی اجمالی آنکه آن تعداد مدرسه، پنج ميليون دانش آموز را دويست نفر بگيريم، نتيجه
انسد. ايسن، امسری طبيعسی که بخش زيادی از اينها شسيعه دهد. روشن استپوشش می

است؛ چراکه غربيان امکانات مادی فراوانی در دست دارند کسه آنهسا را در انجسام دادِن 
 کند...اين قبيل امور ياری می

چه کسی به بازسازی عراق سزاوارتر است؟ کسی چنين تصور نکند کسه مسا هرگسز 
نسداريم. درسست اسست کسه آنهسا ی عسراق توانايی انجام دادِن کساری را در قبساِل آينسده

نيز چيزی داريم که آنها جويای های بسيارند، اما ما ها و ثروتی با قدرتيهاحکومت
رو ما مسئوليت دشواری را بسه دوش از ايناست.  بيتو آن وجود مبارک اهل، ندآن

ی ی همسهاسستثنا ايسن مسسئوليت برعهسدهکشيم و بايد اعتقاد داشته باشسيم کسه بسیمی
هسای خسود را رهسا ماست. اگر يکی س خدای ناکرده س فرزندش بيمار شود، کار و برنامه

نين اگر بچه تا بچه را به دکتر برساند. همچکند کند و وقت و آرامش خود را فدا میمی
با مشکل خاصی در مدرسه مواجه شود يا نياز به چيزی پيدا کند، هرچسه در تسوان دارد 

کند. چسرا چنسين اسست؟ زيسرا او در قبسال صرف حل آن مشکل يا برآوردن آن نياز می
کند... پس بايد سسعی کنسيم احسساس مسسئوليت فرزندان خود احساس مسئوليت می

 .1«ر درون ما بيابدنسبت به عراق جايگاه خودش را د
مسستقل کسه در آن، ی ائستالف نيروهسای مخسالف عراقسی ايشان در پاسخ بسه نامسه

ی تحول عراق ی خطوط اصلی برنامهنظام بعثی جويای نظر ايشان دربارهنيروهای ضد
 بودند فرمود: 

                                              
وليات محنة العراق الجديد ومسؤ»ألخبار، ، أرشيف ای فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

 «.المسلمين
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ی نيروهسای خداوند بر توفيقاتشان بيفزايد س الزم است که همسهکه ی مؤمنان س بر همه»
را بسيج کرده و فرصت را غنيمت بشمارند و با کار جدی و بر طبسق مسوازين شسرعی،  خود

های موجسود کسه نسه پايسان ها برای نجات مردِم مؤمن و مظلوم عراق از ستمی زمينهدر همه
ای برای آن معلوم کرد، تالش کنند. بنده مؤمنان گرامی را توان حد و اندازهپذيرد و نه میمی

، و ياری متقابل يکسديگراتحاد و رفتار کردن بر اساس خرد و دورانديشی و به يکپارچگی و 
کسنم. و از کاری منجر گردد سفارش میرها کردن هر آنچه ممکن است به اختالف و افراط

از مسا دور سسازد و بسا ايجساد عراقسی را ستمگران مسستبد کنم که خداوند متعال مسألت می
احسزاب مختلسف و مشسورت و عسدالت و آزادِی  مستقل و يکپارچه و مبتنسی بسر مشسارکت

 .1«مشروع، آرزوهای ما را برآورده سازد
هس.ق، 3020در سال ها به عراق ها و انگليسیمصادف با آغاز تهاجمات آمريکايی

 خصوص صادر کردند که در آن چنين آمده است:ی مهمی در اينايشان بيانيه
 خداوند متعال در کتاب شريف خود فرموده است:»

اِ   ََ ر ََ رِ  َوالمَّ ُُ ِِ َواألن َن اأَلَمرَوا
وِع َوَنْقٍص مِّ وِف َواْلجُ َن اْلخَ ِْ ِبَشْيٍء مِّ ُك ُهَونَّ ِْ َوَلَن

يَن  َِ راِب
َِ الََّّ
شما را به چيزی از ]قبيل[ ترس و گرسنگی و کاهشسی در  و قطعاً » 2؛َوبَشِّ

 .«آزماييم و مژده ده شکيبايان راها و محصوالت میاموال و جان
ها، عراق مظلوم که تبديل و تمدنهر انسان مؤمنی از ديدِن سرزمين مقدسات هاد ن

گسردد. آسسمان و تکسه مسیپيسدا نيسست تکسهی آن، اِن جنگی شده است که کرانهبه ميد
کنده از مردمانی بی هسای سسرپناه اسست انباشسته از اسسلحهشهرهای اين سرزمين که آ

رود ساکنان ايسن که انتظار میت، در حالیويرانگر و تجهيزات نظامی گسترده شده اس

                                              
، در تساريخ: اول جمسادی اآلخسر «حلی تجمسع قسوی المعارضسة العراقيسة المسستقلة». همان، المکاتبات، 1

 هس.ق.3021
 .311. سوره بقره، آيه 2
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 ی مردم جهان س جان و اموالشان در امان باشد...شهرها س نيز مانند همه
هسا و مشسکالت برای حاکمی که جز برانگيختن بحرانها متأسفانه طوفان سياست

داخلی و خارجی هنر ديگری ندارد، فرصت جنگی را به وجود آورد که نتايج تلسخ آن، 
وجه ملتی است که به فرمان او شکست خورده هستند. و اين ملت جسز تحمسل تنها مت

هسای دينسی و ملسی و انسسانی در هسا و ارزشها و ثروتشدن خوندرد و رنج و پايمال
 ی ديگری ندارد.سطح گسترده، چاره

را وابسته به رواج ديکتاتوری خودکامه که بيش از سه دهه ونيم از عمر خود هنگامی
ی تسوان گفست آن اسست کسه فريفتسهی او مسیکمتسرين چيسزی کسه دربساره يابد کسهمی

ويژه در برابر مردم مستضعف که ديگسر خودبرتربينی و زورگويی در برابر ديگران بود، به
کشسد... از نهد و آنها را از جنگسی بسه دامسِن جنسگ ديگسر مسینمیارجی هرگز به آنها 

گناه اين مملکت يان بدهد و مردمان بیها پاخواستاريم که به اين جنگخداوند متعال 
 های آن مصون بدارد.را از شعله

ريزاِن به هر حال اکنون آتش جنگ برافروخته شده است، و ناگزير مجريان و برنامه
اند که راهی برای دستيابی به اهداف آشسکار و پنهسان اين جنگ در مسيری گرفتار شده

هسای خسود را بسه برخسی م کسه خواسستهای جسز ايسن نسداريخود ندارند. مسا نيسز چساره
هسای هسا و سسازمانهمچون سازمان ملل متحد و ديگسر مؤسسسهمربوطه های  سازمان

و الملسل بسه مسسئوليت قسانونی ی بسينانسانی جهان ببريم. ما خواهان آنيم که جامعسه
يک افراد ملت مظلوم عراق پايبند باشد. حفظ و اخالقی خود در قبال تأمين امنيت يک

کاظمين و سامرای مشرف و و  در نجف اشرف و کربالی معلی ت عتبات مقدسهصيان
نيز حفظ و صيانت سساير امساکن فرهنگسی و مظساهر تمسدن و مسذهب ملست از قبيسل 

طور کلسی ها و مراکز اقتصادی و اجتماعی، و بهها، دانشگاهها، حوزهمساجد، حسينيه
ملت عسراق حقوق است، نيز از ی ملت ساختارهای زيربنايی جامعه که متعلق به همه
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سو برادران و فرزندان خود را در عراق بسه خويشستنداری و دورنگسری فسرا است... از آن
ها و مشکالت بوده است. يکپسارچگی، ی آنها در سختیخوانيم که خصلت ديرينهمی

پيوستگی، ازخودگذشتگی، و سهيم شسدن در خسورد و خسوراک و پوشساک و سسفارش 
بسه جسان نظمسی و تعسدی صبر و کارهای خير و پرهيز از هرگونسه بسیکردِن يکديگر به 

ی ديگران که ممکن است مصلحت کشور و ملت را بسه خطسر بيفکنسد و بسرهم زننسده
 امروزه برای مردم عراق بسيار ضروری است... ؛سالمت و امنيت افراد جامعه است

هرشکل ممکن ها و حمايت خود را به خواهيم که کمکاز مسلمانان جهان نيز می
-از اين ملت ستمديده دريغ نورزند. البته فراموش نشود که رهايی از مشکالت و رنسج

هايی که گريبانگير مسلمانان شده است تنها در سايه تمسک جستن بسه قسرآن کسريم و 
 دستورات آن است. خاصه آياتی که فرموده است:

 ْ ََ  َبْ ََنُ ُُهْ ُشو َُ ْم
َ
 «.مشورت است و کارشان در ميانشان» 1؛َوأ

ةا َواِحَدا  مَّ
ُ
ِْ أ ُك َُ مَّ

ُ
 «.شما که امتی يگانه است اين است امت» 2؛ِلنَّ َهِذِ  أ

 ْ َهررْ ِ
ََ َنررْ   رري ََ َِ

َِ الَّ ُُهْ َواأَلْ ررَة ََ ْ ِلُْهرر ررَْنُ ََ ررُ   و از ]دوش[ آنسسان قيسسد و » ٣؛َوََيَ
 «.داردبندهايی را که بر ايشان بوده است برمی

ا اْْلیُْتِم  َ  «.در حقيقت مؤمنان با هم برادرند» 4؛ُنوَن ِلْخَو   ِلَّنَّ
که آنان را جانشسين خسود  همچنين تمسک جستن به خاندان طاهر پيامبر اکرم

 .5«در ميان امتش قرار داده است...

                                              
 .12. سوره شوری، آيه 1
 .42انبياء، آيه . سوره 2

 .317. سوره اعراف، آيه ٣

 .34. سوره حجرات، آيه 4

طانية علسی العسراق ي. کتاب حضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، بمناسبة بدء الهجمات األميريکة و البر5
 .33 – 4هس ، ص  3020محرم 
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 مريکاادر ايام اشغال  ب(

مريکائيسان و نيسز پسس از خسروج ای اشسغال عسراق بسه دسست دربساره عاليقدرمرجع 
هسايی دارد: تأکيسد بسر محافظست از مليتی از خاک عراق برنامسه و ديسدگاهنيروهای چند 

وحدت عراق و پرهيز از تقسيم آن تحت هر عنوانی، مثل جمهوری فدرال که اشغالگران 
انسد. های داخلی نيز آن را تأييد کردهاصرار زيادی بر آن دارند و بسياری از احزاب و گروه

کار برای فدرال گردد بايد اين ،بنا شود که حکومت مطرح فرمودند که اگر عاليقدرمرجع 
ی خسود، و بسه صسورت اقليمسی و قسوميتی صورت گيرد، آن هم به اندازهها ی استاناداره

ی عراق منجر گردد. تأکيسد بسر اينکسه تنهسا مرجسع تقسيم نشود تا مبادا در آينده به تجزيه
های رهيز از اينکه عاقبت رقابتپ ،دين اسالم باشد ،گذاری در قانون اساسی کشورقانون

تأکيد بر عمل کردن بسه حکسم اکثريست  ،ای بينجامدهای قومی و طائفهسياسی به جنگ
زده و برطرف سساختن های جنگها؛ مراعات خانوادهجامعه، البته با حفظ حقوق اقليت

از ها و قتل و کشستار و آوارگسی اجبساری کسه بسسياری محکوم کردن بمباران ،نيازهای آنها
واداشستن  ،رد و غير آنهسا را نشسانه گرفتسه اسستها و اديان از ترکمن و مسيحی و ک  قوميت

نيروهای اشغالگر و دولت عراق به پسذيرفتن مسسئوليت کامسل هرگونسه اهمسال و آسسيب 
 ،ایهسای طايفسهبرحذر داشتن ملت عراق از گرفتار شدن به تنش ،رسيدن به امنيت مردم

درنظسر  ،و جنايتکسارانقضايی و پيگيری و قصاص مجرمان  اندازی مراجعدرخواست راه
و نيسز تأکيسد مسداوم بسر  ،های شهدا و جانبازانهايی برای حمايت از خانوادهگرفتن ارگان

های اخالقی و اعتقادی س و بسياری موضوعات ضرورت حفظ جوانان عراق س از انحراف
الت ملت مظلوم عسراق کسه ديگر که بيانگر صراحت و شجاعت آن بزرگوار در بيان مشک

سياسستمداران بسزرگ نهادهسای  بسه که همسوارهمواردی ،آنها را از نزديک لمس کرده است
 اند.ی عراق اشاره کردهمختلف جامعه

*** 
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، آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی بسه مناسسبت عاليقدرس بيانيه مرجع 
 سرنگونی نظام ستمگر بعثی عراق:

بريد، چه در عراق محنست زده سر میراق، در هر کجايی که بهای فرزندان غيور ع»
و چه بيرون از آن، سالم عليکم ورحمة الله وبرکاته... سسرانجام نظسام مسستبد از ميسان 

گناه آغاز کسرد و فعاليست های بیرفت؛ نظامی که فعاليت خود را با ريختن خون انسان
هسا و هسا و اهانست بسه ارزشمستحرآن با ايجاد فضاِی ترس و خفقان و کشتار و هتک

مقدسات همراه بود و در تمام طول تاريخ حکومتی به اين اندازه خونريز کمتر مشاهده 
 شده است.

ی تيره عراق را فراگرفتسه و آن را از امروز خدای متعال کابوسی که طول چندين دهه
ريافت برطرف ساخت. پس اين فرصت را بايد د ؛لحا  مادی و معنوی تباه ساخته بود

ی و آن را غنيمت شمرد. امروز، ديگر مانند گذشته نيست. بايسد بسرای سساختن دوبساره
ها کوشسش کسرد و ايسن شسکوِه بسه ار  رسسيده و تساريخ ابعاد و عرصهی عراق در همه

بينم که نکساتی ی آن میرافتخار را دوباره رونق بخشيد. اين مجال را شايستهنظير و پ   بی
 نم:خصوص عرض کرا در اين

سسر های علميه، در هر شسهری کسه بسهبرادران اهل علم من، علمای اعالم حوزه. 3
-برند، خداوند بر تأييداتشان بيفزايسد، خداونسد ايشسان را وارثساِن پيسامبران و ادامسهمی

و حافظان حسدود اسسالم س کسه همسواره مسورد تعسرض  ی طاهرينی راه ائمه دهنده
است. پس شايسته است که بيش از پيش در هدايت  شيطان و ياورانش بوده س قرار داده

ی اميسدواری و روحيسه نکردن مردم به حقيقت و نشر آرامسش در جامعسه و زنسده کسرد
هايشسان تالشگری در مردم و بيدار کردن آنها از بستر يأس و نااميدی و افسزودن همست

نقسل  از امام صسادق ؛ اهتمام ورزند.ها و مشکالتبرای بهتر تحمل کردن سختی
 بن مغيره فرمود: شده است که به حار 
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خردانتسان را بسه دوش ؛ بار گناهان کسمألحمان  ذنوب سفهائکم عای عامائکم»
 .«گذارمدانشمندانتان می

نگاران متعهد که زبان ملت در . گويندگان و وعا  گرامی و نويسندگان و روزنامه2
ی آنهاست، رسالت خسود را در همانگونه که برازنده ،داخل وطن و خارج از آن هستند

هسای مهسم آنهسا در ايسن ها و تذکر مسسئوليتی عرصهراهنمايی و ارشاد مردم در همه
 هاها و مطبوعات و مجالت و منابر و همايشی حساس از زمان، از رهگذر رسانهبرهه

 مانند آن، ادا کنند. و
اميسد  دانشگاه بسا اسستادان بزرگسوار و دانشسجويان صساحب فضسل خسود محسل. 1

سسازی جامعسه از نيروهسای اند تسا از راه اجسرای رسسالت خطيسر خسود در غنسی جامعه
ملست سسرافراز عسراق  ؛هسای تخصسصدر همسهمتخصص و خبره و فرهنگيان متعهسد 

گاهی خود به کمک ديگسران  نيازمند ديگران نشود، بلکه خود با تخصص و فناوری و آ
 . در حديث شريف آمده است: د و کشور را در مسير پيشرفت قرار دهندنبشتاب
ن شئت تکن نظیره»  .«شوینياز شدی، مانند آن می؛ از هر چه بیواستغن عم 
... انسد آن بوده ان. عشاير عراق همسواره دژی اسستوار بسرای حفسظ عسراق و فرزنسد0

شايسته است که پس از برطرف شدن موانعی که در تحقق نقش مهمشان وجود داشت 
دسست هسم داده، بسا انسسجام در بنسای بسهد اقدام کنند و دستی خوبه بازسازی دوباره

ی ايمسان و تقسوا و همکساری ی عراق و در رونق دادن روحيهساختارهای اصلی جامعه
 ها شرکت کنند.ی زمينهکردن در همه

کسرده اسست تسا در مال و ثسروت روزی از . بر تاجرانی که خداوند آنها را انبوهی 1
هسا ای دشوارتر از آنچه در شرايط کنونی عراقید س و چه سختیها آنها را بيازمايسختی

دهد س شايسته است که با فراهم آوردن موجبات معيشت مردم و رفع نيازهای را آزار می
اندازی مؤسسات توليدی برای مشغول کردِن بيکاران گامی در آنها از طريق ايجاد و راه



 

فقیه
 

بیدارگر
 

021 

گر پاداش آن را برای ايشان درنظر خواهد اين راه بردارند که خداوند متعال در سرای دي
 فرمايد:گرفت. خداوند متعال در قرآن کريم می
نَي َِب رِه  ِْ َه

ْفرَتخْ را َلَكَهُكرِ مه ُقروا ِمَّ ُِ ن
َ
و از آنچسه شسما را در ]اسسستفاده از[ آن » 1؛َوأ

 .«جانشين ]ديگران[ کرده انفاق کنيد
ررُه  ُْ ِه ررن َشررْيٍء ََبُاررَو ُ خْ ْقررُُت مِّ َُ ن

َ
و هسسر چسسه را انفسساق کرديسسد عوضسسش را او » 2؛َوَمررا أ

 .«دهد می
 درو حتی بيش از آن، با بساالبردن سسطح زنسدگی مسردم بسه بهتسرين نحسو ممکسن، 

درپسی، ده سسال آن را از پسا هسای پسیکه نظام ستمگر و جنگ ستمديدهبازسازی عراق 
 درآورده است، سهيم شوند.

هسا ها و دانشسگاهستند، خواه در حوزه. جوانان امروز که مرداِن فردا و اميد آينده ه6
بن ، علی اکبر و قاسمبرومند آقا امام حسينباشند، و خواه در بازار کار... فرزندان 

های زندگی سرمشق خسود ی عرصهو ديگر ياران باوفای ايشان را در همه الحسن
 قرار دهند و در کسب فضيلت و ايمان و صبر و تقوا و ازخودگذشتگی بکوشند.

های آينده هسستند بايسد بسه همسسران دهنده نسلکه امروز در عراق پرورشزنان . 7
سو حضرت زينب و ام کلثوم و رباب و سکينه سالم الله ع   امام حسين اقتسدا  ن  ِه ي  ل 
عفاف و ازخودگذشتگی و برخورداری از فضايل اخالقی و امر به معروف و کنند و در 

 حيات خود از آنها سرمشق بگيرند. نهی از منکر و خدمت به ديگران، در طول
هسای مهسم عسراق در ها و برنامسههای اصلی که متصدی پروژه. احزاب و سازمان2

رود، که با تمرکز بر امسور سسازنده و حال و آينده هستند، همانگونه که از آنها انتظار می

                                              
 .7. سوره حديد، آيه 1

 .14. سوره سبأ، آيه 2
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هسای به گردآوری اين ملت رنج کشيده بکوشند و از جنسگ و جسدال ؛سلبیترک امور 
رو هسر از ايسن ؛شخصی و قومی بپرهيزند، چراکه عراق روزگار جديدی را پيش رو دارد

 و مراِم اين ملت صبور و سرافراز نيست.ها آرمانمناسب  ،امر سلبی
ی مردم عراق س از زن و مرد و پير و جوان گرفته، و طلبه و کسبه و کارمندان . همه4

کنند که الحمدلله درک هم می -وجه باشند بايد مت -و کارگران و کشاورزان و غير آنان 
هر منفعتی  .ی آن بپردازندس عراق از آِن آنهاست، پس الزم است که به سازندگی دوباره

که اين کشور دارد از آِن همه است و هر مشکلی که وجود دارد گريبانگير همه است، و 
گساه خسود ر جايپس هريسک د ؛هر رنجی که هست نيز متعلق به همه ملت عراق است

هسا و حمايست نسواميس و حفسظ امسوال و را ادا کند و در حفسظ خسونهايش مسئوليت
ای، بلکسه در هسر منظور، در هر روستا و شسهر و محلسهها کوشا باشند. برای ايندارايی

هايی بسرای يساری ای... هيأتخانواده و عشيره، و دانشگاه و حوزه، و مسجد و حسينيه
-داشتنی ترديد خدمت به بندگان خدا از دوستل دهيد. بیرساندن به نيازمندان تشکي

 است. بيت اوترين اعمال نزد خدای متعال و رسول و اهل
هسای اخيسر درپی ملت عسراق در دهسههای پیها و رنجی مصيبتعمدهعامل . 34

-ی امور عراق میعدم وجود نظام اداری شايسته است. حکومت جديد که متولی اداره

ی حسينی الهام بگيرد تا حکسومتی د مبانی خود را از نظام علوی و طريقهبايگردد، می
تحقق شسوری و آزادی و حضسور احسزاب مختلسف تسالش کنسد و در عادل شود؛ بايد 

بر برادری اسالمی و وحدت گردد. الزم است که حکومست، انتخساب مبتنی حکومت 
وکاستی محترم شمرده هيچ کم ها در آن، بیاکثريت مردم باشد و حقوق مشروع اقليت

يابنسد. شود؛ چراکه اگر حکومت سامان يابد، شهرها و بنسدگان خسدا نيسز سسامان مسی
 فرمايد:خداوند متعال در قرآن کريم می
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 ْ َهررْ ِ
ََ َنررْ   رري ََ َِ

َِ الَّ ُُهْ َواأَلْ ررَة ََ ْ ِلُْهرر ررَْنُ ََ ررُ   و از ]دوش[ آنسسان قيسسد » 1؛َوََيَ

 «.داردبرمیوبندهايی را که بر ايشان بوده است 

نَساَن َلَ ْوَغى  ْغَ  * ِلنَّ اْْلِ ََ آُ  اْسر ََّ ن 
َ
همسين کسه  * کنسدانسان سرکشی مسی» 2؛أ

 «.نياز پنداردخود را بی

ةا َواِحَدا  مَّ
ُ
ِْ أ ُك َُ مَّ

ُ
 «.شما که امتی يگانه است اين است امت» ٣؛ِلنَّ َهِذِ  أ

ا اْْلیُْتِمُنوَن ِلْخَو    َ  «.نان با هم برادرنددر حقيقت مؤم» 4؛ِلَّنَّ

کسرد. مرحوم برادرم اعلی الله درجاته بر عمل به اين آيات شريفه بسيار تأکيسد مسی
ی در اداره و اميرمؤمنسان ی رسسول خسداحکومت حتما بايد برگرفته از شسيوه

شسسهرهای مدينسسه و کوفسسه باشسسد و بسسه آنهسسا اقتسسدا کنسسد و از آنهسسا درس بگيسسرد. آن دو 
بودنسد و دينسار و درهمسی جهان را وداع گفتند که مقسروض  در حالی اين بزرگوار

نخستين کسی است که اجازه داد بر  برای دنيای خود نيندوخته بودند. اميرمؤمنان
س در حالی که خواسته آنها بجا نبسود س  ی آنان را نيز دادعليه او تظاهرات کنند و خواسته

است. ايشان س درود خدا بر او آمده  عمار از امام صادقموثقه ی همانگونه که در 
جا رساند که فقيسری در باد س در خالل کمتر از پنج سال حکومت خود، شهرها را بدان

شسد ای که بسه سسختی مسیشد، به گونهآنها و حتی در مناطق دور از پايتخت ديده نمی
غيرمسلمانی را در حال گدايی يافست. در زمسان ايشسان، حکومست، خسود را همچسون 

 ديد. ديده میان در برابر هريک از فرزندان اين ملت داغپدری مهرب

                                              
 .317. سوره اعراف، آيه 1

 .7و6ه علق، آيه . سور2

 .42. سوره انبياء، آيه ٣

 .34. سوره حجرات، آيه 4
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ای خود برگزيد، در نامه والیهنگامی که مالک اشتر را به  موال اميرمؤمنان علی
 به او چنين نوشت:

ة لهم والاطف بهإم  وال تکإونن  » عاإیهم سإبعًا واشعر قابک الرحمة والم ب 
ياً  ت و محبت کن و به آنهسا نيکسی کسن، و رحم؛ و دِل خود را برای آنها سرشار از ضار

 «.هرگز با آنها همچون شيری درنده مباش
 های علميه باشد. همچنين دولت جديد بايد حافظ استقالل و آزادی کامل حوزه

ای از جهسان، نيروهسای ی مؤمنان، در هر گوشهدر اين راستا، سزاوار است که همه
نيازهای انسانی آنهسا را برطسرف گونه کنند و هردل يکخود را برای نجات عراق مظلوم 

 نقل شده است که فرمود:  سازند. از رسول خدا
هم وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشإتکی بعضإه تإداعی امثل » لمؤمن في تواد 

ی هر وال م  ؛ مثل مؤمنان در دوستی و گذشت کردن بر يکسديگر، هماننسد سائره بالس 
خسوابی و های ديگر نيز به بسیود، اندامبدن است که اگر اندامی از آن، دچار بيماری ش

 .1«شوندتب دچار می
بگيرنسد؛ زيسرا مؤمنسان س در کار بر آنها پيشسی رو روا نيست که ديگران در ايناز اين

 ترند.، شايستهامر هرکجا و هر سطحی که هستند س نسبت به ديگران به انجام دادن اين
هسا سسال اين ملت مظلوم ده ،ند. اما شعائر حسينی که جزئی از شعائر خدا هست33

ر، خسود عسراق و ئحال آنکه اساس و محور ايسن شسعا ؛از پرداختن به آن محروم شدند
مقسام واالی  ی کربالی معالست. پس بر دولت و ملت الزم است آن چنان که شايسته

مهم مبادرت ورزند تسا سرمشسقی بسرای ديگسر نقساط است به اين امر  امام حسين
اکنون که اربعين حسينی در پسيش اسست و مسا در ايسن روزهسا بسه جهان باشد، خاصه 

 رويم.استقبال آن می
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 فرمايد:. خداوند متعال می32
َُلْ  ُُ را ََ ِّبِّ َلْواَل ُد ََ  ِبُُكْ 

ُ
أ َِ بگو اگر دعای شسما نباشسد پروردگسارم هسيچ » 1؛ُقْل َما َيْك

 «.کنداعتنايی به شما نمی
ُغوْا ِلَل ِه اْلَوِس و نيز:  ََ  «.تقرب به خدا انتخاب نمائيد یبرا یا  و وسيله» 2؛ َهَة َواْب

نَسراِن ِلالَّ َمرا َسرَكىفرمايد: و نيز می رْ َ  ِلْإِ
ن لَّ
َ
و اينکسه بسرای انسسان جسز » ٣؛َوأ

 «.حاصل تالش او نيست
و سعی که قرآن کسريم بسر آن  اين مثلث، يعنی دعا و توسل به خدا و معصومان

هميشسگی ايسن ملست باشسد تسا همسواره کارهسا در مسسير  تأکيد کرده است بايد خوی
 ها جريان يابد.ی خود، به سادگی و به دور از مشکالت و رنج بايسته

فساق  عز  اللهم حنا نرغب حليک في دولة کريمة ت بهسا اإلسسالم وأهلسه، و تسذل  بهسا الن 
السدنيا  وأهله، وتجعلنا من الدعاة حلی طاعتک والقادة حلی سبيلک، وترزقنا بهسا کرامسة

 .4«واآلخرة
 ی دفتر معظم له در قم مقدس پس از ترور سيد محمد باقر حکيم:س بيانيه

ای که بسه حسرم سسيد و مسوالی مسا، ی گستردهآزاردهنده و تجاوز ستمگرانهواقعه »
حضرت عالمه سيد محمد باقر سالله مرجعيت دينی شد و به حيات  اميرمؤمنان

ی را در دِل نجف اشرف و مرکز حسوزهگناه بی ها مؤمنو جان ده ،انجاميد حکيم
 دار کرد.های ما را جريحهقلب ؛علميه مبارکه، در روز جمعه ستاند

آورد و با رفتار خود، آن را برای جهانيان مجسم کسرد، و  اسالمی که رسول اکرم
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ی ی واالی آن بود، ايجادکنندهبا رفتار واالی خود نمونه پس از او اميرمؤمنان علی
در جاهليِت ترس و شمشير امنيت و آرامش برای همگان بود، در آن هنگام که بشريت 

 ايشان چه نيکو جاهليت را در اين سخن خود توصيف کرد که فرمود: بردسر میبه
عای حین فتإرة مإن الرسإل  وهجعإة مإن األمإم... وتامإ  مإن  أرساه»

 ؛ف  ودثارهإا السإیفال روب... تمرها الفتنة  وطعامها الجیفة  وشإعارها الخإو 
هسا را خدای متعال او س درود خدا بر او س را در فترتی از پيامبران و خسوابی کسه همسه امست

ها برانگيخت... خرمای آن روزگار  های جنگزبانهدر حالی که ... و فرستادفروگرفته بود 
 .1«ها پنهان بودفتنه، و خوراِک آن  مردار، و ترس آشکار و شمشيرها در زير جامه

های خير و رفاه و سعادت را پشت سسر گذاشست و بسه ی اسالم، امت پلهو در سايه
آنکه اختالفی با يکديگر در ديسن و ای رسيد که مؤمن و منافق و کافر و مشرک بیدرجه

ها و خانواده و مسال و کيسان کردند و از جاناعتقادات خود بيابند همه با هم زندگی می
 خويش آسوده بودند. 

ملت مظلوم عراق، بيشتر از پيش نيازمند آن امنيت و آرامش اسست. پسس از  امروزه
ترديد هر فعاليتی که امنيت و آرامش دين دهه پر از ظلم و ستم و تباهی، بیگذشت چن

 فرزنداِن اين ملت مسلمان و سرافراز را برهم زند مردود است.
ساحت مقدس ولی  کنيم و بهشوم را به شدت محکوم میهای ما، اين قبيل فعاليت

گسوييم، و اين مصيبت را تسليت مسی الله األعظم صاحب األمر امام مهدی منتظر
ی ی علميسهويسژه حسوزهی علميه و بسههای مبارکهبه حوزهاين ضايعه اسفناک را سپس 

آل  ايثسارگری بسزرگ و کهن نجف اشرف و مراجع بزرگ دين و علمای اعالم و خانواده
واع ظلم و اهانت و تعدی قرار گرفت س و در رأس اين خاندان، حکيم س که در معرض ان
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هسای ی خسانوادهو همسه سسيد محمسد سسعيد حکسيمالعظمسی حضرت آيت الله 
تسسليت  ؛هايی خونين به ديسدار پروردگارشسان شستافتندداغداری که عزيزانشان با بدن

 گوييم.می
را از هسر مصسيبت و و ملتش که سرزمين عراق  دارماز خداوند دانای شنوا مسئلت 

ی فرزنسدان باليی ايمن بدارد و نعمت امنيت و آرامش را به آنها ارزانی کنسد. و از همسه
گاه باشند و با دقت و درايست، خسود و سرزمينشسان س کسه اين سرزمين می خواهيم که آ

ی شهرهای شيعه در هر نقطسه از جهسان را است س و نيز همه ی اطهارسرزمين ائمه
شدن اوضاع  هايی که عاقبتی جز بدی و بدترشدن خوننابکاران و ريختهاز خرابکاری 

پس از رحلت رسسول  حفظ کنند. همانگونه که حضرت اميرمؤمنان، علی ؛ندارد
 فرمود: اکرم
کل  ومشإربًا بمشإرب... ولبإال شإعار » ک  بمأ وسینتقم الاه ممن ظام مأ

و نوشساک ديگسران سستم خدای متعال از کسی که بر خسوراک ؛ الخوف ودثار السیف
گير شدن تسرس گيرد ... و نيز در پوشيدن و همهکند، در خوراک و نوشاِک او انتقام می

 .1«ها[جامه ]در جامعه[ و پنهان کردن شمشيرها ]در زيرِ 
هسا و فجسايع پسيش آمسده درس گرفتسه و بسرای شايسته است که همگان از مصيبت

شسود، برکتش شامل حسال همگسان مسیسازندگی عراق اسالمی نبوی علوی که خير و 
 .2«هو المعين آستين همت باال زنيم والله

کربالی معلی پس از سقوط نظسام بعثسی، در س به مناسبت نخستين زيارت شعبانيه 
ولت عراق را از قبيسل حقسايق ی ملت و دهای آيندهای افقمرجع عاليقدر در طی بيانيه
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هسای گسرفتن از زيسارتآن و بهسره داری و بازسازی عسراق و بنسای تشسکيالتحکومت
 :ترسيم نمود ،ميليونی

 ،ی شسعبانيهگنساه انتفاضسههايی برای بزرگداشت قربانيان بسیمراسمبرگزاری اول: »
را يساری کردنسد و نمادهسای قهرمسانی و  های خود امام حسسينکه با خونکسانی

 دند.ويژه تاريخ عراق آفريازخودگذشتگی و جانفشانی را برای تاريخ، به
ی فرزنسدان ايسن دوم: خانواده و خويشان داغدار اين عزيزان را تسلی دهيم، و بلکه همه

 عزت و بزرگی جاودانه را برای آنها ثبت کرده است.سرزمين که تاريخ با ثبت کارهايشان 
 سوم: برای ملت مجاهد عراق موارد زير را يادآور شويم:

يسته است که به بهترين وجه از آن . نعمت آزادی، نعمتی الهی و بزرگ است و شا3
رسسول سرمشق خسوبی بسرای ماسست.  خصوص پيامبر اکرم. در اينگردد استفاده

پس از بعثت حدود سيزده سال در مکه زندگی کرد و در مدينه نزديک ده سال  خدا
هايی که در مکه بسود قريسب بسه دويسست نفسر مسسلمان شسدند، امسا از و حاصل سال

طوری کسه ها هزار نفر مسلمان حاصل آمد، بهبرد صدنه به سر میهايی که در مدي سال
راخداوند متعال در قسرآن فرمسود:  َْبَوالا

َ
ِ أ راَ  َيرْأُخُهوَن ِِف ِديرِن ااَّ

ْيرَ  النَّ
َ
أ ََ و » 1؛َو

و اين، به سبب غنيمت شمردن فضسای «. دسته در دين خدا درآيندببينی که مردم دسته
بسود و در مکسه چنسين امکسانی وجسود ايشان فراهم آمده آزادی است که در مدينه برای 

در مکه نيسز  نداشت، وگرنه وحی در مکه همان وحی در مدينه است، و پيامبر خدا
 همان پيامبری است که در مدينه بود.

ی ی نيروهای خود را برای الگو گسرفتن از سسيرهبايد همهدر کل، اين ملت بزرگوار 
دی نسسبی فسراهم آمسده، در مسسير تبليسغ و ارشساد و ، در اسستفاده از آزارسول خدا
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هسای ديانست و آزادی و ، و اسستوار سساختن پايسهبيستهدايت به سوی خدا و اهسل
خواهی و پرهيز از خشونت و مانند آن بسه کسار گيسرد. ی احزاب و مشورتحضور همه

اره بدر اين اين، فرصتی است که به آنها عنايت شده است. موال اميرمؤمنان، علی
 چه زيبا فرموده است: 

انگاری پس از فرصت يافتن از مصاديق سهل؛ من الخرق ... األناة بعد الفرصة»
 .1«سستی خرد است

های تاريک گذشسته ديسد بسه سسبب ايمسان و . آنچه ملت استوار عراق در اين دهه2
است. پس شايسته است که بر  بيت طاهرينی استوار آن و تمسک آن به اهلعقيده

اش س که به ياری ی عراق از طريق تدوين قانون اساسین مراِم خود در سازندگی آيندهاي
های متمادی مورد استناد قرار خواهد گرفت و برگ زرينی در تاريخ دراز عراق خدا دهه

ُِ ِلالَّ فرمايسد: در قرآن کريم میخواهد بود س پايدار بمانند. خداوند متعال  ِلِن اْلُحْكر
 ِ  «. خدا نيست ان جز به دستفرم»؛ ِاه

هسايش س ی بنسدها و مسادهپس الزم است که ساختار قانون اساسی عراق س در همسه
مبتنی بر قواعد اسالمی و موازين شرعی برگرفته از قرآن کريم و سسنت شسريف رسسول 

 باشد. ی اطهارخدا و ائمه
وز، ی اوسست. مسردم عسراق، امسری عراق مرهون مصالح گذشته. مصلحت آينده1

ی خود هستند. اين مهم با تصدی همگان، از عسالم و فرهيختسه و ی آيندهخود سازنده
مدرس و استاد گرفته تا پير و جوان و زن و مرد و کاسب و کارمند و کارگر و غيره ميسر 

اندازی استعدادها و بسسيج نيروهسا و بندی کارها و رفع نيازها و راهخواهد شد. با جمع
هسا و مؤسسسات هسا و کسانونی جامعه، از رهگذر تشسکيل هيسأتهای بخشقيام همه
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عمومی و خصوصی س کوچک و بزرگ س در هر شهر و روستا و عشيره و خسانواده، بايسد 
برای پر کردن خألهای موجود در هر زمينه و برطسرف کسردن نيازهسا کوشسيد. بسه ايسن 

 ترتيب، عراق آينده، عراق پر خير و نعمت و رفاه خواهد شد.
هسا زائسر از ا زيارت نيمه ماه شعبان المکرم و زيارت کربالی مقدسه، ميليسون. ام0

گوشه و کنار عراق و اقصی نقاط جهان برای زيارت کسربالی معلسی سسرازير خواهنسد 
ی طبقسات آن خصوص مربوط به اهسالی محتسرم کسربال از همسهاينشد... اما آنچه در 

ی که درخور مقامشان است، اخسالق های خود در ارائه خدماتاست، اينکه در فعاليت
و روش وارسته و سيرت نورانی ايشسان را مسنعکس سسازند، تسا  واالی امام حسين

کنسد، ی خود میهنگامی که زائر، پس از زيارت خود، به سالمت قصد خانه و کاشانه
ی حضرت ابا عبداللسه های فرزندان شايستهای از اخالق واال و فضيلتنکات آموزنده

به ديار خود حمل کنند. ايسن کسار مصسداق آشسکار  و اباالفضل العباسالحسين 
 است که فرمود:  کالم امام صادق

 .«1«؛ با رفتار خود مردم را فرابخوانيدکونوا دعاة النال بأعمالکم»
صادر فرمود که در ای س همچنين به مناسبت دستگيری صدام، مرجع عاليقدر بيانيه

ناف مختلف ملت ستمديده عراق تبريسک گفست و شسکر آن اين پيروزی الهی را به اص
 خدا را بر اين نعمت يادآور شد.

داند تا خيسر و برکست ايشان شکر اين نعمت را در ساختن عراقی مؤمن و پارسا می
به ضرورت تالش پيگير برای برپايی حکومت اکثريست بسر  آن فراگير شود. ايشان

بيت طساهرين ک رسول بزرگوار خدا و اهلمبنای قانون برگرفته از قرآن کريم و سنت پا
های بزرگی که در طسول ايسن چنسد دهسه اشاره فرمود. از منظر ايشان سختی ايشان
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گريبانگير ملت عراق بود، حاصسل حکومست اقليست و دوری از قسانون آسسمانی بسوده 
 فرمايد:است. خداوند متعال نيز در قرآن کريم می

إ ََبررِإنَّ  رن ِذْ ِ
ََ َع  ََ رر َْ

َ
ا َوَمرْن أ ررةا َكرنكا ََ و هسسرکس از يسساد مسسن دل » 1؛َلرُه َمِك 

 .2«بگرداند در حقيقت زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشت

 بازسازی

، حضسرت آيست اللسه العظمسی سسيد عاليقدرتر بيان شد، مرجع همانگونه که پيش
شيرازی با پيامی به مناسبت سسقوط نظسام، مسردم را بسه بسسيج کسردن و حسينی صادق 

هسای ريزی برای بازسازی فراخوانسد. از آن هنگسام، سسيل عراقسیو برنامه فراهم آوردن
های عراق، از ها مؤسسه و انجمن در استانمهاجر به سوی وطن خود سرازير شد و ده

شمال تا جنوب آن، با در اولويت قرار دادن شهرهای مقدس، دست به کار امدادرسانی 
هسايی کسه در حسواد  اخيسر عسراق و بازسازی مادی و معنوی آن شدند. حتسی اسستان

، عاليقسدروضعيت بحرانی داشتند نيز در اين امر شرکت کردند. در اين راسستا، مرجسع 
 همواره استعدادهای عراقِی مهاجر را به شرکت در بازسازی جديد وطنشان فراخواند.

زمان نظام بعثی تا به حال س تأکيسد بسسياری بسر نقسش عشساير عسراق در  ازايشان س 
رپسی اشسغال دی آن دارد. همانگونه که در خسالل روزهسای گذشسته و ی دوبارهسازندگ

تعدادی از شهرهای عراق به دست سازمان تروريستی داعش که در رأس آنهسا موصسل 
عشاير، مسسئوليت غيور شما ای شيو  »فرمايد: ايشان میبود، اهميتش آشکارتر شد. 

 .٣«و ديگران هستيد ی شما قرار دارد؛ شما اميد مرجعيتبزرگی بر عهده
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 .142مرجعية، ص ی المرشد، توجيهات و حرشادات . مجله٣
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کساری در آن، بسه سسبب ی بازسازی عراق و اهمسالپس از گذشت زمانی بر پرونده
، در کربالی معلی عاليقدردفتر مرجع  ؛ترهای سياسی و امنيتی داغپرداختن به پرونده

گيسر عسراق های نفساز مجمع ملی و حکومت عراق خواست که به بحرانای  هدر بياني
 1.خاتمه دهند

ه سال از سقوط نظام بعثی و اقدامات بومی و دولتی انجام شده در ن  از گذشت پس 
های تروريستی وحشتناک و مستمری که هست و رغم ويرانگری یبازسازی کشور، عل

حسسينی نيز با وجود فساد رايج اداری، مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سسيد صسادق 
يق در علت فقدان خدمات انسانی و شيرازی به تشکيل هيأتی از کارشناسان برای تحق

هايی که در اين هيأت شد که شخصيتحياتی کافی به ملت عراق سفارش کرد و مقرر 
شوند از خبرگان حقوقی و برخی کاربلدان انتخاب شود تسا اسسباِب نبسودن گماشته می

انسدرکار عراقسی هسای دسستچنين خدمات حيساتی را و عسواملی کسه در کسار مؤسسسه
کنند شناسايی کنند. اهداف اصلی اين هيأت، تشخيص نقش احزاب یاندازی م سنگ

های آنها که به دشوار شسدن کارهسای اداری دولست و اطمينان يافتن از صحت فعاليت
؛ مضافًا بر اينکه آمارهای فساد مالی و اداری در ادارات مزبسور کشسف شسود ،نينجامد

در شکسست دادن و همچنين اين هيأت بسه بررسسی نقسش کشسورهای همسسايه  .است
 .2پردازدهای خارجی به عراق میدشوار ساختِن فرايند ورود شرکت

 ها:ی زمينهعراق در همهی بازسازی درباره های ايشانو از ديگر فرمايش
جوانان عراق الزم است کسه بسرای سسازندگی اقتصسادی و سياسسی و اجتمساعی و »

                                              
مکتسب سسماحة المرجسع السديني السسيد صسادق »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحسدا  وأخبسار،  . سامانه1

طالسب الجمعيسة الوطنيسة والحکومسة العراقيسة بوضسع حسد يفي کسربالء المقدسسة  الحسيني الشيرازي
 هس.ق.3026رجب  6، در تاريخ: «لألزمات الخانقة في العراق

المرجع الشيرازي يوجه بتشکيل »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم نترنتی مؤسسهی اي . سامانه2
 هس.ق.3011رمضان  32در تاريخ:  ،«لجنة تبحث أسباب غياب الخدمات اإلنسانية بالعراق
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 .1«فرهنگی کشور خود تالش کنند
ی ما برای سازندگی عراِق جديسد تسالش کنسيم و زمساِم کسار را الزم است که همه»

پسذير ی خسود مسسئوليتاندازه که نسبت به فرزندان و خانوادهدست گيريم و به همان به
ی عراق نيز احساس مسئوليت کنسيم... بسر هسر فسرد هستيم، بايد در برابر تضمين آينده

انجام دهسد و ضسروری تواند می ی عراقالزم است که فکر کند چه کاری را برای آينده
خصوص به منظور بررسی اوضاع ملت عراق به وجود آيسد و است که مجالسی در اين

های مختلف تأسيس گردد که احتياجات ملت عراق هايی با وظايف و تخصصهيأت
چنسين فکسر نکنسد کسه جاهسای ديگسر دسست بسه تشسکيل  هيچ کسس را برطرف سازد.

ريزی کنيم و تهيسه ی عراق برنامهزيرا هرچه برای آيندهاند؛ هايی مشابه اينها زده انجمن
 .2«ای هنوز بسيار اندک استببينيم در هر زمينه

الزم است که به اجرای مسئوليت خود بپردازيم؛ چراکسه »کند: نيز ايشان تأکيد می
مسئوليت ما بزرگ و گسترده و نيازمند تالش بسيار زيسادی اسست. هسر انسسان در ايسن 

بساب ارزش خساص خسودش را ای در ايسننند يک شسمع اسست و هسر جملسهمامجال 
قطره جمع مانند قطرات باران هستند؛ قطرهی در اين زمينه همچنين هر کارو داراست، 

هسای مسادی و فکسری و علمسی و گردد وانگهی دريا شود. عراق، نيازمند سسيل کمسک
 .٣«گرددين نياز بيشتر میی اينها نياز هست و فردا ابهداشتی است... امروز، به همه

خسالی نگسردد، وگرنسه بسه ها بسيار درخور اهميت است که عرصه برای غيرعراقی»
هسای مسا بسرای سسی س چهسل سسال ديگسر ادامسه ی بازسازی عراق، بساز مصسيبتبهانه

 .4«يابد می
                                              

 .117. من عبق المرجعية، العراق، ص1
 .126. همان، ص2
 .120. همان، ص٣
 .122. همان، ص4
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 جواناّ عراق

ژيک ای و اينکه ثروت انسانی اسستراتبا توجه به اهميت بسيار جوانان در هر جامعه
حضرت آيت الله العظمسی سسيد صسادق حسسينی  عاليقدردر هر ملتی هستند، مرجع 

تسرين اهتمام ورزيدن بسه تربيست جوانسان عسراق را مهمتسرين و ضسروری شيرازی
 داند.ای استوار و روشن برای ملت عراق میمسئوليت در ايجاد آينده

بسر سسر عسراق هسای غربسی ويژه دولتهای بزرگ بهدولت»فرمايد: می ايشان
های خسود را در خواهد سيطره و نفوذ و فرهنگ و انديشهکنند. هريک میکشمکش می

هرو بر اين سرزمين زخمی گسترش دهد. از اين ی بسزرگ و هر يک از ماها وظيفهی  ذم 
خطيری قرار دارد. پس بايد برای نجات عراق بسيار تالش کنيم... يکی از مهمتسرين و 

گساه آشکارترين مصاديق کمک سسازی ملست عسراق سسرافراز و کردن به عراق مظلوم، آ
خصوص در ميان نسل جوان عراق کسه گسترش فرهنگ اسالمی در ميان آنان است، به
 .1«جمعيت آنها امروز بالغ بر ده ميليون نفر است

گسردد گسرد ملست عسراق مسی های فکری و اجتماعی که از هرسو برايشان از آسيب
ن، شاهد بوديم که چگونه اعتقسادات فاسسد گسسترش يافست و دارد. پس از آبرحذر می

ی و بسياری از فرزندان ملت عسراق را فريفتسهنمود های ضاله ظهور چگونه برخی فرقه
بسسياری از ی خسود را بسه خسارج از عسراق نيسز صسادر کسرد و خود کرد، و حتی انديشه

شسياری بسسيار آن اکی از دقست و هوحکشورها در چنگال آن گرفتار آمدند. اين، خود 
است که پيش از سقوط نظسام بعثسی و تسا بسه امسروز تأکيسد بسسياری بسر عالم عاليقدر 

 فرهنگی و پرهيز از اهمال کاری در آن، دارد.همبستگی 
ی تالش و جهد خود را صرف جسذب جوانسان بسه همه»فرمايد: می نيز ايشان

                                              
السسيد المرجسع: عسراق الغسد هسو عسراق علسي  »اإلمسام الشسيرازي، أحسدا  وأخبسار، ی اينترنتی  . سامانه1

 «.والحسين
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رق ضاله و عقايسد باطسل و کنيد. آنان را از گرفتارشدن به ف بيتآموختن تعاليم اهل
ی تساريکی ی سرافراز در طول دورههای منحرف مصون بداريد. عراق رنجديدهفرهنگ

از تاريخ که برطرف شد، از گمسراه کسردن و دور سساختن اجبساری از تعساليم اسسالم و 
بسيار رنج برد و امروزه احتياج مبرمی به فرهنگ اسسالمی کسه برگرفتسه از  بيت اهل

ديسن ی است دارد. جوانان عراق نيز بسسيار تشسنه نگ چهارده معصومتعاليم و فره
 برند. سر میهستند، اما متأسفانه در فقر مربی و معلم به

انسد و بسسياری از ها و اهداف بسياری بسه عسراق رو آوردهبيگانگان و غربيان با انگيزه
هسای فکسری و نامسهانسد، تسا برشناسان را هم با خود روانسه کسردهکارشناسان و حتی روان

ی خسود را در عسراق عملسی سسازند. هسدف شسدهفرهنگی و حتی روانسی از پسيش تعيسين
نخستين و نهايی آنها تغيير انديشه و فرهنگ جوانان و نوجوانان و حتی کودکان اسست، و 

خداوند متعال به ايسن سسرزميِن های بسياری که تنها در پی استيال يافتن بر نفت و ثروت
هايی کسه درپسی ی شماست که توجهتان به تالشده است نيستند... برعهدهکشيده دارنج

هسستند بيشستر از  بيستويژه جواناِن آن از اسسالم و اهسلدور ساختن ملت عراق و به
ی های ديگر عراق باشد؛ چراکه جوانان اميد آيندهها و ثروتاهتمام شما به نفت و نعمت

-ها و نعمستم قطعًا از عراق و نفت و ديگر ثروتاز آنها محافظت کنياند و اگر اين ملت

ی ايم...؛ و اما اگر جوانان از دست بروند، همهی آن، محافظت کردهها و فرهنگ و آينده
رود. کمترين کاری که در ايسن ها و تاريخ کهن آن از دست میها و نعمتعراق، با ثروت

بخش است، حتی هنگی و آگاهیهای فرتوان انجام داد، به وجود آوردن انجمنزمينه می
 ،عقايسداصسول و فسروع اسسالم، ی تعلسيِم داِر وظيفسهاگر از جانب دو نفر باشسد و عهسده

د و بسا نآشنا سساز بيت ی اهلاسالمی گردند، و آنها را با سيرهاخالق و آداب  ،فرهنگ
 .1«دنپرورش ده جستن و اقتدا کردن به آنانمحبت آنان و تمسک

                                              
 «.السيد المرجع: االهتمام بشباب العراق يعنی الحفا  علی مستقبل العراق وثرواته». همان، 1
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چنسد مساه پسيش از سسقوط نظسام »فرمايسد: اين موضوع مسیدر اهميت  ايشان
ايسن خوانسدم کسه تعسداد جوانسان در غربيان از عراق، میدر يکی از آمارهای پيشه  ستم

ی اين جمعيت بزرگ را جسز بيش از نه ميليون نفر هستند. چه کسی توانايی ادارهکشور 
ان در برابسر ايسن، ی عراقيسخود جوانان عراق و خود مردم آن به شخصسه دارنسد؟ همسه

اند؛ هريک در مجال خويش و فراخوِر فهم و نيروهايی که خداوند متعال بسه او مسئول
قدر توان خسويش در ی فعاليت خود و بهارزانی کرده است... پس هريک بايد در زمينه

گرد هم آوردن اين ملت و پر کردن خألهسای بسزرگ و بسسيار موجسود در عسراق امسروز 
هايی از مردان و زنان، از سه نفسر بسه بساال، ر از رهگذر تأسيس هيأتکاتالش کند. اين

های اقتصادی و اجتمساعی ی زمينهبرگرفته از روستاها و شهرها و برای فعاليت در همه
ی ايسن گسردد. وظيفسهو عشايری و حوزوی ميسر مسیو سياسی و فرهنگی و خانوادگی 

خسدمات انجسام دادن رفع نيازها و تواند حل مشکالت موجود در منطقه و ها میهيأت
در حد  توان خسود، از قبيسل کاريسابی بسرای بيکساران و ازدواج جوانسان و حسل و فصسل 
اختالفات و کمک به بيماران و پرداخت بدهی بدهکاران و مانند آن باشد تسا بسه يساری 

ای که دچسار شسده اسست رهسايی های بزرگ و پيوستهخدا ملت مظلوم عراق از ظلمت
ای باشد که خدای متعال همگان هدايت شوند و هريک از افراد اين ملت، نمونهيابد و 

 .1«خواهندمی بيت طاهرينو رسول او و اهل
جسوان عراقسی اگسر بسه فرهنسگ » :کند کسههمچنين ايشان در جايی ديگر تأکيد می

شسود و مزين شود، عراق در آينده تبسديل بسه بهشست مسی بيت اورسول خدا و اهل
 .2«شودزنند میمیو آزادی تمدن برای کشورهايی که دم از سرمشقی 

                                              
 «.ال يرفع الظالمة عن العراق حال العراقيون أنفسهم». همان، 1

ف بثقافة أهل البيست فسسيکون العسراق فسي المسستقبل جنسة السيد المرجع: شباب الع». همان، 2 راق حذا تثق 
 «.الدنيا وأسوة للدول التي تنشد الحضارة والحرية
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حکومت در جهان، و بهترين حکومت، حکومتی اسست کسه مبتنسی بسر ترين پاک»
هاسسست. و آن، همسسان حکسسومتی اسسست کسسه مسسوالی مسسا بقيسسة اللسسه اخسسالق و فضسسيلت

دارد. جوانان ما الزم است که امروز با اين حکومست آشسنا شسوند؛ برپا می األعظم
يابنسد. ای در عراق و از آن طريق، در جهسان دسست مسیجوانانی که در آينده به هر رتبه

شوند، برخی اند. از ميان جوانان ما برخی مراجع دين میی عراقجوانان حاکماِن آينده
ها و برخی تاجر. چر  سياست به دسستان آنهسا بزرگان عشاير، برخی استادان دانشگاه

های مقدس علميسه در اقتصاد. آنان، گردانندگان حوزه خواهد چرخيد؛ همچنين چر 
آينده خواهند بود. هر چيزی در آينده به دستان توانمند جواناِن ما اداره خواهد شسد. در 

ی ما الزم است، و نيز بر خود جوانان که نسبت به شناخت ايسن فرهنسگ نتيجه بر همه
 دگی خود پياده سازند...احساس مسئوليت کنند تا بتوانند آن را در آينده در زن

ی جهان، اين است که جوانان مسئوليت امروز ما در عراق و ماورای عراق، در همه
پرورش دهيم. پس اگسر  بيتی فرهنگ اهلاند س بر پايهخود را س که سازندگان آينده

ای نزديک، اين فرهنسگ را نجسات آشنا گردند، در آينده بيتجوانان با فرهنگ اهل
از ايسن فرهنسگ، کشسور خسود را  و به برکت وجود اميرمؤمنان علسی ؛دخواهند دا

ی جهان از ايسن سازند، و پس از عراق به يمن وجود موال اميرمؤمنان، همهمند میبهره
انسسانی و مبتنسی بسر اخسالق و هسای فرهنگ واال بهره خواهد برد و در جهان حکومت

 .1«و غيرانسانیرومايه فهای پست و فضيلت به وجود خواهد آمد، نه حکومت
ی دو امر در رأس مهمترين امور قرار دارد که انجام دادن آنها صدها سال بر آينسده»

ی منطقسه و کسل جهسان نيسز عراق تأثير خواهد گذاشت، همچنين صدها سال بر آينده
 اند از:تأثيرگذار خواهد بود. اين دو امر عبارت

                                              
حکومسة اإلسسالم هسي حکومسة األخسالق »الثقافية، أرشسيف األخبسار،  . موقع مؤسسة الرسول األکرم1

يات، وليس حکومة القمع والقتل  «.والحر 
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تسالش کنيسد. حتسی يسک جسوان از گردآوری جوانان  درتوجه به جوانان.  نخست:
بسا يک جوان در آينده بزرگ قومی گسردد. در صسورتی کسه بسر تربيست دست نرود. چه

شخصی مثل شما خواهسد شسد و  ،و با فرهنگ و اخالق آنان پرورش يابد بيتاهل
در اين راه گام خواهد برداشت. اما اگر س خدای ناکرده س جوانی از دسست بسرود، خسود 

هسای مسسئوليتای از اطرافياِن خود خواهد شد. ايسن، جسزو موعهمسبب گمراهی مج
 شما در سطح خويش است که بايد بدان همت کنيد.

سال زير يوغ کسانی قرار گرفتند که  صدهااکثريت در عراق شيعيان هستند، و  دوم:
هايی که عراق در طول تساريخ متحمسل کنند و نه از تاريخ. مظلوميتنه از خدا پروا می

پسس تسالش  !کرد؛ آن هم چه ظلمسی؟ ش تصورتوان حدی برايهرگز نمیرا ست شده ا
ها بسه ها قرار دهيد تا ديگر، اين مظلوميتکنيد در اين زمان پايانی برای اين مظلوميت

 .1«آيندگان منتقل نگردد

يت و وحدت عراق  حقوق اکثر

از نخسستين  مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سسيد صسادق حسسينی شسيرازی
نخستين روز پس از سقوط نظسام تسا  و اززهای حمله به عراق و تا سقوط نظام بعثی رو

ها و صسيانت عسراق از اکثريت و احترام نهادن و حفظ حقوق اقليتبه امروز بر حقوق 
 کند.تجزيه شدن، مصرانه تأکيد می

در لنسدن، بسه  (های جهسانیشيعه و چالش)ای به مناسبت کنفرانس ايشان در بيانيه
اشاره کسرد  «ی عراقخصوص مردم ستمديدهياری کردن مظلومان جهان، به»رت ضرو

رو بايد به ياری خدای متعسال از اينکنند. های بسياری دست و پنجه نرم میکه با ستم
هسا اقسدام به نجات آنها از اين سختیی مشروع و پيگيری مجدانه کارها و به هر وسيله

                                              
 «.ية الشيعية بالعراق، وعليکم بوضع حد  للمظالمکفی ظلما لألکثر». همان، 1
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همچنسين بايسد مسانع  حقسوق مشسروع خسود برسسند.کرد، تا اکثريت با ايمان عراق بسه 
گران به اين حقوق مشروع شد؛ زيرا که ممکن اسست بسه سسرکار آمسدن دسترسی توطئه

گسری منجسر ی اقليت و گرفتار شدن عراق مظلوم در کابوس جديسدی از طايفسهدوباره
 .1های زيادی را به ملت عراق چشانيدهای پيشين تلخی خرابکاریشود که در دهه

هسا در هسا کسه يکسی از روزنامسهای از سسؤالتر معظم لسه در پاسسخ بسه مجموعسهدف
 ، چنين پاسخ داد:بود قت عراق تنظيم کرده و به دفتر ايشان فرستادهوخصوص دولت م

ی عسراق ای بسرای تجزيسهحکومت فدرالی به مفهوم عمومی خود اگسر مقدمسه»...
دهند از نظر مسا مسانعی نسدارد. و پرسی بدان رأی نباشد و ملت عراق نيز در خالل همه

ی صسورت، شسبههها؛ زيرا در ايسنبهتر آن است که جغرافيايی باشد نه برحسب استان
 «.ی عراق نيز پيش نخواهد آمد...تجزيه

هسيچ گروهسی از ملست، و حقوق فرو نگذاشتن » :همچنين ايشان تأکيد کردند که
متعسال در قسرآن  یان کسه خسداهسا همچنسکامل دادِن حق اکثريت به آنها و نيز اقليست

روَن فرموده:  َُ وَن َواَل ُتْظَه َُ و بعيسد «. بينيسدکنيد و نه ستم مینه ستم می» 2؛اَل َتْظِه

ای همچسون لبنسان در نيست که لبنانی کردن حکومت عراق س يعنی تشکيل دموکراسی
 تواند برای عراق درپسی داشسته باشسد. پسس الزم اسست کسهآن س خطرات بسياری را می

نظامی را بر مبنای شور با همگان، از طريق اجرای انتخابات آزاد و سالم برقرار کسرد... 
طريسق امکسان دسستيابی بسه حقسوق ايسن خوانيم؛ زيسرا از ها را به صلح فرا میما انسان

شسود... در ی مطلسوب منجسر نمسیگردد، خشونت غالبًا به نتيجهشان ميسر میشرعی
در اين کشور به انجام رسيد، نسبت به حسق اکثريست  آمارگيری اخيری که چندی پيش

                                              
 21في لندن، بتساريخ « الشيعة وتحديات العصر». حضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، بيان حلی مؤتمر 1

 .62س14ص للهجرة، 3021ربيع األول 
 .274. سوره بقره، آيه 2
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 .1«کوتاهی بسياری شده است
حسسسينی آيسست اللسسه العظمسسی سسسيد صسسادق  عاليقسسدرمرجسسع از در اسسستفتايی کسسه 

ی حکومت موقت در عراق شد، ايشان چنسين پاسسخ ی قانون ادارهدرباره شيرازی
قرآن است. خداونسد در قسرآن  قانون، حتمًا بايد قانون اسالم باشد؛ زيرا اين نص»داد: 

های ديگر را، به جز قانون خودش رد کرده و حکم کردن بسر آنچسه را او نفرمسوده قانون
 فرمايد: متعال در قرآن کريم می یکفر و ظلم و فسق دانسته است. خدا

 ِ  ِاه
ُِ ِلالَّ  «.خدا نيست فرمان جز به دست» 2؛ِلِن اْلُحْك

 
َ
ا أ ْ َ ْحُكِ ِِبَ وَن َوَمن َّلَّ َُ ْوَلِئَك ُُهُ اْلَكاَِب

ُ
ُ ََبأ َِ ااه َُ که بسه موجسب و کسانی» ٣؛ن

 ؛«اند آنان خود کافرانندآنچه خدا نازل کرده داوری نکرده
راِْلُوَن  ْوَلِئَك ُُهُ الظَّ

ُ
ُ ََبأ َِ ااه َُ ا أن ْ َ ْحُكِ ِِبَ که به موجب آنچه و کسانی» 4؛َوَمن َّلَّ

 ؛«نان خود ستمگراننداند آخدا نازل کرده داوری نکرده
اِسرُقوَن  َْ ْوَلِئرَك ُُهُ اْل

ُ
ُ ََبأ َِ ااه َُ نر

َ
ا أ ْ َ ْحُكِ ِِبَ  موجسب کسه بسهو کسسانی» 5؛َوَمن َّلَّ

 «.آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانند
و از آنجايی که بيشتر ملت عراق مسلمان و معتقد به قرآن کريم به عنسوان قسانون و 

قسانونی کسه از اسسالم مسردم از نوان نظام خود هستند، شايسته است که دين اسالم به ع
طور کلی، اسسالم د، و بهنگرفته شده است در هيچ کوچک و بزرگی از آن سرپيچی نکن

ی افراد جامعسه ملسزم از آنجايی که همه شمار آيد.گذاری بهدر آن، مرجع اصلی قانون
                                              

املسة وکسذلک األقليسات، بتساريخ . همان، مستقبل العراق سيکون بخير شسرط حعطساء األکثريسة حقوقهسا ک1
 .02س12للهجرة، ص 3021م. مطابق، ربيع الثانی 30/6/2446

 .17. سوره انعام، آيه 2
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رضسايتمندی عمسومی نيز متقساباًل  حکومتبه اجرای قانون هستند، پس الزم است که 
ی عراق را برآورده سازد. اين مهم، از راه برگزاری انتخاباتی روشن و ی افراد جامعههمه

ی خود را رأی اکثريست قسرار دهسد، و در ايسن ميسان حقسوق زودهنگام که مالک نتيجه
 ؛ محقق خواهد شد.طور کامل و عادالنه برآورده سازدها را نيز بهاقليت

تا به حال حکومتی همچون حکومت اسالم کسه در  خ ثابت کرده است که بشرتاري
بسوده بسه چشسم نديسده  و اميرمؤمنسان، علسی های پيامبر اکرمقالب حکومت

است. اين دو نمونه، در ميان هزاران حکومتی که تا به حسال بشسر تجربسه کسرده اسست 
ميسان  امسی اسسالمنظير است. راز اين موضوع در اين نهفته است کسه رسسول گر بی

بسا يکسديگر هسای خسونينی های مختلف جامعه، پس از آنکه سالياِن سال جنگبخش
 ،برادری منعقد ساخت... و نيز بر اين حقيقت استوار اسست کسه تساريخ، پيوند داشتند

را گسزارش نکسرده اسست، بسا  وجود حتی يک فقير در حکومت امسام اميرمؤمنسان
تسرين حکومست بسر روی زمسين بسوده، ان گسستردهزموجود آنکه حکومت ايشان در آن

 .1«گرفته استای که نزديک به پنجاه کشور را در نقشه جهان امروز دربر میگونه به
در قسم مقسدس برگسزار  عاليقسدری عراق آينده با دفتر مرجسع در گفتگويی که شبکه

دس و ی در کساظمين و سسامرای مقسهای علميهحوزه» :کهکرد کرد، دفتر ايشان تأکيد 
انسدازی حله و بغداد س که تاريخ درخشان و کهنی دارنسد س نساگزير نيازمنسد احيساء و راه

بسه يساری تا است، به نحوی که در نجف اشرف و کربالی معلی مشهود  هستنددوباره 
د، همانگونه که پيشتر بوده نهای اسالمی گردخدای متعال مشعل پرفروغی برای ملت

برای تضمين اينکه ديکتاتوری با هر صورت و لباسسی است... همچنين الزم است که 
 گردد، قوانين مناسبی وضع شود.تکرار نمی

                                              
 3021الحسرام محسرم  37. همان، استفتاء حول قانون حدارة الدولسة للفتسرة اإلنتقاليسة فسي العسراق، بتساريخ 1

 .11س13للهجرة، ص 
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گاهاز تدابير الزم در اين پسا  و سازی و رشد فرهنگ دينی و دنيايی مسردمخصوص، آ
ومت بر اساس نتيجسه تا حکاست های مقرر خود فشاری بر اجرای انتخابات در زمان

هسا دسستکاری آنکه نتايج ايسن صسندوقص شود، بیهای رأی مشخحاصل از صندوق
 .1«گردد

امروزه »فرمود:  مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی
هسا ی عرصسهمردم جهان، در بيشتر کشورهای بزرگ، بر مبنسای رأی اکثريست در همسه

ا کنند، از انتخاب رئيس جمهور و وزرای مجلس و نسوع حکومست گرفتسه تسزندگی می
ی نبرد امروز عرصهکه و بزرگ جامعه. پس سزاوار است عراق، ی نيازهای کوچک همه

ی اکثريت، بسا حفسظ حقسوق جهانی به وجود آمده به دست ديگران است از اين قاعده
 ها به شکل کافی و وافی مستثنی نباشد...اقليت

ب آن، از عراق از حيث زمين و مردم از دورترين نقاط شمال تا دورترين نقاط جنسو
کرد و ترکمن و عرب گرفته و شهرها و روستاها و دهات آن، واحدی يکپارچه است که 

ها و توان تحت هيچ عنوان و شعاری آن را تجزيه کرد. فرهنگ همزيستی بين گروهنمی
گاه عراق... موجب دوام هر چه بهتر آنها می ای باشسند بسرای شود تا مقدمهافراد ملت آ

 .2«وحدت اسالمی بزرگ
حجت االسالم والمسسلمين نمايندگانی را به رياست  عاليقدردر اين راستا، مرجع 

مسسئول روابسط عمسومی دفتسر شيرازی و به همراهی سيد عارف نصسرالله، سيد جعفر 
حجست و عراق در  شيرازیحسينی مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق 

ی ميسدانی از شسهر بغسداد دهشيخ طالب صالحی به بازديد گسستراالسالم والمسلمين 
                                              

، در «حوار مسع شسبکة عسراق المسستقبل»، المکاتبات، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه1
 م.3/7/2447تاريخ: 

فسي  . اضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، بمناسبة الوفسادة العالميسة حلسی زيسارة اإلمسام الحسسين2
 .77س74هس، ص3021النصف من شعبان المعظم، عام 
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تحکيم اتحاد مرجعيت با ملت و مؤسسات و عشاير آن، و احيای  به منظورفرستد، می
های ديدگاهريزی برنامهبرای  از آرا از مصالح آن و برای اطالع يافتنجامعه و محافظت 

هسای دينسی و سياسسی و خود در برابر اتفاقات پيشين که عسراق شساهد آنهسا در عرصسه
ارچوب پژوهشسی هسو تبلور صورت مطلسوب از عسراق و ارائسه آن در چ بوده اعیاجتم

ها و شاهد پيشرفتعراق ... از آنجا که عاليقدرموضوعی، و گزارش نتايج آن به مرجع 
جديسد و مفساد آن، و نيسز اجسرای ، به سبب اجرای قسانون اساسسی دستاوردهای جديد

اميسد اسست بسرای تحقيسق ت. اسسگذاری و تشکيل حکومست قسانونی انتخابات قانون
هسا و طبسق خواسسته ی ملست آناستقالل و سيادت عراق و ترسيم آزادی و رفاه و آينسده

 .1مطالبات آن به رهبری مرجعيت دينی، با جد و اخالص تالش کنند
اين هيأت به بازديد خود از ديگر شهرهای مختلف عسراق، در جنسوب و وسسط آن، 

، و به بررسی مسائل گونساگونی کسه مسرتبط بسا مسسائل هفته ديگر نيز ادامه دادبرای يک
ويسژه ی هموطنسان عراقسی، بسهو نيز امور حيساتی و روزانسه بيتدينی و مذهب اهل

های محروم که گرفتسار مشسکالت های ضعيف جامعه و خانوادهکمک کردن به بخش
 .2معيشتی و اجتماعی بسياری هستند، پرداختند

معتقسد اسست کسه  عاليقسدرعراقيسان، مرجسع ی حفظ وحدت عسراق و و در عرصه
شود، خاصه در صسفوف اهسل علسم، آن مهمترين نيازی که در اين زمينه احساس می»

 .٣«هم در عراق ستمديده... به وجود آوردن فرهنگ همزيستی است
عراق، واحد و يکپارچسه اسست و بسه هسيچ »همچنين آن بزرگوار تأکيد فرمودند که 

                                              
فسي العاصسمة بغسداد: جولسة ميدانيسة واسسعة لوفسد »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

 «.سماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي برئاسة العالمة السيد جعفر الشيرازي
لعالمسة السسيد جعفسر وفد سماحة المرجع الديني السيد صسادق الحسسيني الشسيرازي برئاسسة ا». همان، 2

 «.الشيرازي يواصل جولته في المحافظات والمدن العراقية
 «.ثقافة التعايش يأهم األمور التي تمس الحاجة اليها اليوم في العراق هو تبن». همان، ٣
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در ايسن شسرايط حسساس و فرصست پذير نيست... زيهصورت و تحت هيچ عنوانی تج
ی تشيع، گذارد، بلکه بر آيندهجا میی عراق تأثير بزرگی بهآمده که نه تنها بر آيندهپيش

در سراسر جهان تأثيرگذار خواهد بود، وحدت کلمه از مهمترين امور اسست. پسس بسر 
مختلف آن، الزم های جامعه و صنوف ی بخشهر شخص در عراق امروز... و بر همه

را از ايسن مسسئوليت بسزرگ: يعنسی خسود است که قدر ايسن نعمست را بداننسد و نقسش 
 .1«دنمسئوليت حفظ وحدت کلمه به خوبی ايفا کن

ی مؤمنين و واجب دانستن آن بسر همگسان همچنين ايشان بر اهميت وحدت کلمه
ی و گروهسی و غيسر او منطقسهای قبيلههای تأکيد کردند. اين مهم، از راه ترک اختالف

گاه و هوشسيار عسراق ميسسر مسی آحادآن، و نيز استواری صفوف و جمع کردن  -ملت آ

گردد. مضافًا بر آن، مجالی برای اظهارنظر برخی کسان کسه در پسِی ايجساد اخستالف و 
ی مردم هستند نبايد داد؛ زيرا اين، عاملی اسست کسه تفرقه و از بين بردن وحدت کلمه

 ین در تحقق اهداف اسالمی واالی خود به تسأخير افتنسد. خسداگردد مؤمنا موجب می
 فرمايد:متعال می

َخرَوْيُُكْ 
َ
ُْهِلُحوا َبنْيَ أ

َ
ا اْْلیُْتِمُنوَن ِلْخَو   ََبأ َ در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس » 2؛ِلَّنَّ

 . ٣«ميان برادرانتان را سازش دهيد

يسم دربارهعالیقدر ديدگاه مرج    ی ترور

کن کردن بقايای نظام بعثی و حسابرسی کشورها در قضيه قانون ريشهس بازخواست 
 کمک به تروريسم:

                                              
أ بأية صورة وتحت أي شعار». همان، 1  «.العراق وحدة واحدة ال تتجز 
 .34. سوره حجرات، آيه 2
بوحسدة الکلمسة ونبسذ الفتنسة »، أرشسيف األخبسار، ی فرهنگی رسول اکسرم نتی مؤسسهی اينتر . سامانه٣

 «.واحترام الشباب والمرأة نبني العراق
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ويسژه اجسرای قسانون هسای تروريسسم و بسهکن کسردن ريشسهبه ريشه عاليقدرمرجع 
های قاتل فراخوانسد کن کردن نظام بعثی برای دشوار ساختن شرايط بر تروريست ريشه

که به کمک آن، پوششسی بسرای يابند تی دسترسی يک از کارمندان دولتا نتوانند به هيچ
هسای دولتسی خواسست کسه کارهای زشت خود بيابند. در اين راستا ايشسان از سسازمان

هسا را کمسک کشورهايی را که با مسال و اسسلحه و تبليغسات و ديگسر امسور، تروريسست
 .1کنند بازخواست کنند می

شسرکت دادِن آنهسا در امسور  ها از رهگذرس برحذر بودن از پاداش دادن به تروريست
 حکومت و نگارش قانون اساسی: 

های مسسئول خواهسان صسادر کسردن قسانونی شسد کسه بسر اسساس آن ايشان از مقام
های مسالی دولست و تسأمين های تروريستی شامل حمايتهای قربانيان جنايت خانواده

ن و هسا و حاميسااجتماعی گردند... همچنسين ايشسان از احسراز شايسستگی تروريسست
هسايی همچسون مشسارکت آنهسا در امسور دهند از طريق پاپوشکه آنها را پناه میکسانی

کار، ادامه دادن بسه رفتارهسای ی اينگذاری برحذر داشت؛ زيرا نتيجهحکومت و قانون
ها قرار که بهتر است مالک، رأی ملت عراق در صندوقشان است. در حالیناشايست

 .2شود ها که پر از ظلم و تزويرند جدًا دوریگيریرأیداده شود و از اين قبيل 
سسيد جعفسر شسيرازی در گفتگسويی کسه روزنامسه قطسوف،  حجت االسالم والمسلمين

تروريسم در عسراق تالشسی »وابسته به سازمان اوقاف شيعيان، با ايشان ترتيب دادند فرمود: 
وری بهتسر از آن است برای شکست دادن دموکراسی و قانع ساختن مسردم بسه اينکسه ديکتسات

های نظام بعثسی خواهساِن برگردانسدن عسراق بسه های تکفيری و باقيماندهاست... تروريست
                                              

حدانة التفجيرات في أربيل وبغداد وتلعفسر، والسدعوة حلسی تفعيسل ». اضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، 1
 .323، ص«قانون حجتثا  البعث لتضييق الخناق علی اإلرهابيين

ة وتحذير من مکافئة اإلرهابيين عبر غطساء حشسراکهم فسي الحکومسة وکتابسة 2 . همان، حدانة التفجير في الحل 
 .340س341هس، ص3026محرم الحرام  34الدستور، بتاريخ 
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ی گذشته است تا بتوانند از اين طريق شيعيان و کردهسا را تنهسا بيابنسد و همان روزگاران تيره
د، بلکسه ای با آنها سودمند نخواهسد بسوگونه مصالحهرو هيچدگی بکشند، از اينرآنها را به ب

انسد و الزم است تروريسم را از ريشه برکند. مسئوالنی که در چنگال تروريسم گرفتار نشسده
امسا  ؛با آنها بالمسانع اسستصلح کردن  ،اندگناه عراق نيالودهدستان خود را به خون مردم بی

 «.ای وجود ندارددر خون هزاران شهيد عراق هرگز مصالحه
کارگيری زور برای رسيدن به اهداف سياسی هخشونت، ب» :همچنين روشن کرد که

سسو، پرهيسز از خشسونت، بسرای دسستيابی بسه اهسدافی سياسسی، از طريسق است. از آن
آميز مؤثرتر است. از اين رهگذر مسردم بسه گيری و به شکلی مسالمتهای رأیصندوق

توانند نظرات خود را بيان کنند. اما دفاع از خسويش، بسه جسای خسود حقسی راحتی می
 .1«مسلم است و تعارضی با پرهيز از خشونت ندارد

ی جهسانی مؤسسسهها آمده اسست، همچنين بر مبنای گزارشی که در يکی از روزنامه
های ديگر را به تعامسل و و گروه تسنندر واشنگتن، علمايی از اهل  یاإلمام الشيراز

-راق انجام مسیهايی که در راه متوقف ساختن تروريسم وحشيانه در عهمکاری با تالش

-گناه را قربسانی خسود مسیهای بیها نفر از انسانشود فراخواند. تروريسمی که روزانه ده

ی جهانی در گزارش خود نام بيش از هزار شخصسيت علمسی را منتشسر کند. اين مؤسسه
ی خطرناک شدند که شسهرها و مردمانشسان را نسابود کرد که حاضر به مقابله با اين پديده

هاست. اين، در حالی است که ها و خشونتها و خونريزیبسياری از فتنه کرده و مرجِع 
پيشسه و  عراق بيش از پيش به استقرار امنيت و آرامش بسرای بازسسازی آنچسه صسدام سستم

 .2نياز دارد ؛اش، باعث ويرانی عراق شدهای احمقانهحکومت ظالمانه و جنگ
                                              

السيد جعفر الشيرازي في حوار هام معه: اإلرهساب »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
 «.ق هو محاولة حفشال الديموقراطية وحقناع الناس بأن الديکتاتورية خير منهافي العرا

مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية تدعو علماء المسلمين من أهسل السسنة والجماعسة حلسی حبسداء ». همان، 2
 م.30/1/2441در تاريخ:  ،«رأيهم الشرعي في أحدا  العنف واإلرهاب في العراق
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حسسسينی مسسی سسسيد صسسادق در ايسسن راسسستا دفتسسر مرجسسع عاليقسسدر، آيسست اللسسه العظ
کشورهای خلسيج  ی علمای جهان اسالم از مصر،در کربالی معلی همه شيرازی

ی جهان اسالم را مورد خطاب قرار داد و به آنها ويژه علمای األزهر و اتحاديهو شام، به
های تکفيری خونريز اسست کسه سسابق نيسز ظهور گروه ،مصيبت بزرگ» :يادآور شد که

های اسالمی را تکفيسر کردنسد و آنهسا را دينه و حتی بيشتر سرزمينعموم مردم مکه و م
اند. اين مصسيبت از دين پنداشته و قتل و تکفير آنها را واجب دانسته هکافر و خارج شد

طفسل همانند وبا در عراق شايع شد و جنگ و خشونت بسياری راه انداخت که دامسن 
باعسث زشست نمايانسدن صسورت  را از اهل توحيد گرفست... و خردسال و پير کهنسال

اسالم و بدنام کردن آن در جهان گشت... ای عالمان و خطيبسان جهسان اسسالم، مسا و 
رسد، از شسما گناه ديگر که صدای مظلوميتشان به گوش کسی نمیانسان بیها ميليون

کنيم که به ندای مظلوميت عراق سستمديده پاسسخ دهيسد و بسا فتواهسا و درخواست می
عمليات ضدتکفيری خود، جلوی امواج خونين تکفير را گرفته و حرمت های سخنرانی
 آيد س ياد کنيد.را س که از بدترين گناهان کبيره به شمار می انتحاری

هسای جنايتکساِر خسونريز و کمسک جستن از اين سسازمانمضافًا بر آن، حرمت بهره
شسان دادن و پشتيبانیو همکاری با آنها را در گسترش گناه و دشمنی از طريق پناهکردن 

با معلومات و ادوات و تبليغات و هر نوع همکاری ديگر به آنها يادآور شويد. همچنين 
کسسانی را کسه شسعارهای دروغينسی همچسون مقاومست و جهساد را خواهيم از شما می

 قبيسل شسعارها دربسراند رد کنيد؛ زيرا ايسن ها قرار دادهدستاويزی برای تأييد تروريست
ها و تجاوزهايی است کسه بارهسا از تجساوزگری مغسول در تساريخ بسدتر يرنگی نگيرنده

است. در نهايت، از شما تقاضامنديم که در يارِی مظلوم و بازداشتن ظالمسان از ظلسم 
 کوتاهی نکنيد.

؛ هرکس صسدای ومن سم  مسامًا ينادی يا لامسامین فام يجبه فایس بمسام
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شسک د ای مسلمانان، و او را ياری نکند، بیزندادخواهی مسلمانی را بشنود که ندا می
 .1«مسلمان نيست

شدت يافتن موج جديد حمالت گروهسی تروريسستی در سسال  يندر روزهای آغاز
از مجمع امت س که همسه سساله بزرگتسرين  یی جهانی االمام الشيرازم، مؤسسه2447

يست از آيند س خواهسان حماهای اسالمِی آمريکای شمالی در آن گرد هم میشخصيت
مؤسسه از آنان عمل کردن اين های ويرانگر شد. همچنين شيعيان عراق در برابر جنگ

به رسالت خود در قبال در پيش گرفتن راهکارهسای جديسد بسرای حمايست از شسيعياِن 
هسايی کسه در قالسب جنسگ و کشستار و از دست کينه بيتی اهلديدهمظلوم و رنج

. نيسز مسديرکل را خواسستار شسد يابسدبسروز مسی ويرانی و مبهم کردن حقايق و رد آنهسا
ای برای های قانونی و مدنی ويژهی جهانی االمام الشيرازی، به تشکيل سازمانمؤسسه

های کشتار شيعيان و اعتبارسنجی آنهسا ی آمارهای جنايتآوری اطالعاتی دربارهجمع
ه دسستی در ايسن کسو قرار دادن آنها در اختيار محاکم قضايی و پيگيری قانونی کسسانی

 جرايم دارند فراخواند.
ی ابزارهسای بقيهای جهانی و های ماهوارههمچنين به برقراری روابط با ديگر شبکه

پردازنسد و بسر تبليغاتی که به موضوع کشتار شسيعيان از حيسث انسسانی و حقسوقی مسی
ی هافکنند فراخوانسد. نيسز خواهسان جسداکردن پرونسدجوانب پنهان اين پرونده پرتو می

هسای شيعه از اوضاع متشنج خاورميانه شد، تا در اين ميسان شسيعيان قربسانی درگيسری
 المللی نشوند.ای و بينمنطقه

المللسی و ی بسينهای جامعسههای بشری و مؤسسههمچنين اين مجمع از سازمان
                                              

نسداء مکتسب المرجسع »المرجع الشيرازي در کربالی معلی، البيانسات والتصسريحات،  ی اينترنتی . سامانه1
حلی عموم علماء الدين اإلسالمي فسي مصسر  الديني آيت الله العظمی السيد صادق الحسيني الشيرازي

 انيربيسع الثس 31، در تاريخ: «والخليج وبالد الشام وال سيما علماء األزهر الشريف ورابطة العالم اإلسالمي
 ق. هس3022
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هسای سسازمانخصسوص ای در رصد کردن حاالت انسسانی و گسزارش آنهسا، بسهمنطقه
-الملل و سازمان دفاع از حقوق بشر و ديگر سازمانزمان عفو بينحقوقی همچون سا

-اختيار مسیزنند و در برابر کشتار شيعيان عراق سکوت ها که دم از تراژدی دارفور می

 .1ياری خواست کنند
اوضاع کنسونی  شيرازیحسينی ، آيت الله العظمی سيد صادق عاليقدرمرجع 

ای که بر آن گذشته ت آن، در طول ساليان تيرهعراق و مل ازآزادی سلب عراق را معلول 
ی جهان از تغيير اوضاع عراق پسس از سسقوط نظسام داند. منطقه، و بلکه همهاست می

ی عراق بسه شدند... ايشان به اين موضوع اشاره فرمود که ملت ستمديده ثرطاغوت متأ
اد و سسالم و جايگاه بلندی دسست يافست و تساوان بسسياری داد تسا بتوانسد انتخابساتی آز

 .برپا کند های مختلف جامعه رعايت شودحکومتی که در آن حقوق بخش
پس بسيار الزم است که در تشکيل اين دولت و تقديم خدمات مورد نياز اين ملت 

 .2و مصالح آن عجله کردسربلند به نحو احسن و رعايت حقوق 

 انتخابات

سسيد صسادق حسسينی  با وجود اصرار بسيار مرجع عاليقسدر، آيست اللسه العظمسی
در تشويق ديگران برای شرکت کردن در امور سياسی و تشويق مردم برای  شيرازی

ای کسه مسرتبط بسا مصسالح شرکت در انتخابات و نقش مؤثر ايفا کردن در امور سياسی
های بزرگ دينسی فرمسوده اسست کسه بسه دليسل ی شخصيتجامعه است، مطالبی ويژه

سياسی در بدايت امسر، آنسان را بسه دوری کسردن از آلود بودن فضای نامشخص و شبهه
هسای کنسد. برخسی از حکمستامور سياسی و پرداختن به بازسازی عراق سفارش مسی

                                              
مؤسسة اإلمسام الشسيرازي العالميسة تطالسب مسؤتمر »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1
 هس.ق.4/1/3022، در تاريخ: «مة" بحماية شيعة العراقاأل"

 هس.ق.3013ذيقعده  31، در تاريخ: «السيد المرجع: العراق مقبل علی غد مشرق». همان، 2
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نهفته در اين سخن، بعدها با روی کار آمدن خيل عظيم سياستمداران جديسد س چسه از 
دمت متأسفانه به جای خروشن شد که و چه از تبعيدشدگان آن س مخالفين نظام سابق 

های آن در ميان آنها شديم، که اين آسيب ناشسی از کردن به جامعه شاهد تقسيم ثروت
تغييرات سريع به وجود آمده از حالت تبعيد و آوارگسی بسه حکومست و سسلطنت بسوده 

انسدرکاراِن آن، هسای سياسسی و دسستاست، که بازخورد زشت و سلبی آن از فعاليست
زون بسر مرجسع عاليقسدر، مراجسع ديگسر نيسز در متوجه ملت عراق شد. در اين ميان، اف

های مشابهی به رجال دينی برای پرهيز از آلسوده کسردن خسود در نجف اشرف سفارش
 ناک کردند.های سياسی شبههعرصه

يکی ديگر از داليل اين موضوع، در اولويت بودِن مسأله بازسازی و رشد فرهنگسی 
 ی بيدار عموم مردم است.هی سياست و رهبری و انديشعراق بوده که سازنده

پيش از اجرای هرگونه انتخاباتی در عراق، مرجسع عاليقسدر از طريسِق دفتسر خسود، 
جمهسوری و دو منصب مهسم رياسستی ويژه دربارهخواهان رعايت حقوق اکثريت، به

 وزيری در عراق شد: نخست
ی کسه وجود آمد و نتسايجهای گذشته در عراق بهباری که در طی دههاسفاوضاع »

هسای هسا و اشستباهمسسئوليتیبه دنبال داشت س که امروزه شاهد آن هستيم س حاصل بسی
در با شعارهای فريبنسده بسيار گذشته است. يکی از اين خطاها تضييع حقوق اکثريت 
کسه شسريعت در حسالی .نخستين شامگاه تأسيس حکومت عسراق در قسرن پيشسين بسود

اند. امروزه نيسز جسای حفظ حقوق اکثريت مقدس الهی و نيز روش دموکراسی قائل به
سازی حق اکثريت در زير پوشش همان شعارها و تأسف است که باز شاهد آغاز ضايع

 مشابه آنها هستيم.
 دهيم؛ چراکه در حديث شريف آمده است: ی پيشين هشدار میما از تکرار تجربه

تین» وبسار نسيش ؛ همانا مسؤمن از يسک سسورا  دأّ المؤمن ال يادغ من ج ر مر 
 «.خوردنمی
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وزيسر و جمهسور و نخسستما خواهان حفظ حقوق اکثريت، و نيز برگزيسدن رئسيس
ها ها از ميان اکثريت، و برحسب نسبت واقعی آنها هستيم. و با اين حرفديگر منصب

جمهوری يک منصب تشريفاتی شود سِر مردم هوشيار عراق شيره ماليد که رياستنمی
رنگی است که دولت پيشين عراق، در قرن گذشته مردم را با آن است؛ زيرا اين همان ني

 های آشکار را مرتکب شد. و از اين طريق در طول هشتاد سال آن جنايتفريب داد 
روشن است که هيچ مسئولی حق ندارد از حقوق اکثريت مردم کوتاه بيايد؛ زيرا از 

ما مسردم عسراق را بسه  هم رفته،ی مردم است. رویچيزی کوتاه آمده است که حق همه
خسوانيم، مسی آميز فرامسئوليت قانونی و انسانی خود از هر طريق مسالمتانجام دادن 

جمهسور و بسه اينکسه رئسيسداريسم عالوه بر آن، درخواسست جسدی و اصسرار بسسياری 
هسای وزير بايد از ميان اکثريت انتخاب گردنسد، مضسافًا بسر آن، ديگسر منصسبنخست

واقعی اکثريت مردم س از ميان آنان اختيار شوند و هر چيسزی جسز  دولتی نيز س به نسبت
 اين را بايد با قاطعيت رد کرد.

در اين ميان، صاحبان علسم و دانشسگاهيان و فرهنگيسان بايسد بسه واجبسات دينسی و 
های تاريخی خود در قبال رشد فرهنگی مردم و آموزش مسائل دينی و امسور مسئوليت

 . در حديث شريف آمده است که:ندنعمل کمعاصر سياسی و مرتبط با روزگار 
؛ عارف به مسائل روزگار خويش، گرفتسار العارف بزمانه ال تهجم عایه الاوابس»

 .«1«شودها نمینيرنگ

خواسستار ابطسال برابسری  عاليقسدربه مناسبت نزديک شدن زمان انتخابات، مرجع 
 کند شد: یهای مذاهب مختلف که حقوق اکثريت را سلب می سهمظالمانه

گسذارد کسه در سازی را پشت سر مسیی سخت و سرنوشتعراق ستمديده مرحله»

                                              
ربيسع الثسانی  7عية، بيانات حول العراق، المطالبة بحقسوق األکثريسة فسي العسراق، بتساريخ . اضاءات مرج1

 .61س61هس.ق، ص3021
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گسردد. قطعسًا هرگونسه کوتساهی در اش تا مسدت درازی مشسخص مسیی آن، آيندهسايه
هسای ناپذيری بر نسلس خدای ناکرده س اثرهای جبران دورهاستيفای حقوق مردم در اين 
 آينده به جا خواهد گذاشت. 

همه الزم است که مسئوليت قانونی و تساريخی را کسه بسر گردنشسان هسست پس بر 
برعهده بگيرند و در انتخابات پيش رو مشارکتی جدی و سازنده داشته باشند. برای اين 

 منظور: 
ی هموطنان عراقی گرامی، از آنجا که مشارکت عموم در ايسن . الزم است که همه3

 ی کنند.نويسانتخابات الزامی است، برای آن نام
عراقی را های ی مسئوالن الزم است که امکان شرکت کردن اقليتهمچنين بر همه

کار بسا ملست عسراق در کشورهای ديگر برای آنها فراهم سازند تا همگان بتوانند در اين
 همصدا شوند.

. الزم است که انتخابات عالوه بر نظارت نيروهای مسذهبی و سياسسی و عشساير 2
مراقبت سالم دولت انجام گيرد؛ تا سالمت انتخابات و آزادی و  عراقی، تحت اشراف و

شرکت همگان در آن، تضمين گردد. همچنين فضای انتخابات بايد بسه دور از هرگونسه 
ها کسه جلسوی ها و روششائبه و خدعه و بازی باشد. استفاده از جديدترين تکنولوژی

عنايت و تالش کارشناسان  گيرد ضروری است. طبيعی است که باهرگونه تزوير را می
 .1«گرددو دولتمردان عراقی اين امور ميسر می

بنسدی بر لزوم اسالمی بودن قانون اساسی و پرهيز از سهميه معظم لههمچنين دفتر 
 تأکيد کرد: های مذهبی که اشغالگران خواهاِن آن هستند آرای فرقه

و دموکراسسی،  قت پيش رو: از جمله نخستين اصسول شسوراؤی حکومت مدرباره»

                                              
. همان، بمناسبة اإلنتخابات في العراق والمطالبة بعبطال المحاصصة الطائفية الظالمة التي تمنع األکثريسة 1

 .21س23هس.ق، ص3021شهر رمضان  3حقوقها، بتاريخ 
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ی حکومت س البته با حفظ حکومت اکثريِت پيروز در انتخابات و استقالل آنها در اداره
حقوق همگان س است. برای همسه آشسکار اسست کسه غالسب جمعيسِت عسراق شسيعيان 

ک و جسز آن، هستند، که با قوميت سب  های مختلف خود، از عرب و کسرد و تسرکمن و ش 
دهند و با بيشترين رأی در انتخابسات ا تشکيل میحدود هشتاد درصد جمعيت عراق ر

پيروز شدند، پس طبعًا حق تشکيل يسک حکومست ملسی را طبسق مسوازيِن قسانونی دارا 
 ها نيز باشد.هستند که همزمان حافظ حقوق اقليت

هسای ی آرای فرقسهقت بايد هرگونه همسان بودن سسهميهؤافزون بر اين، حکومت م
ن شرعی و دموکراسی است رد کند. چه اين قانون به معنِی مختلف را که مغاير با موازي

های دولتسی از سسوی گسروه خاصسی، اسست کسه از مصساديق آشسکار منصبتصاحب 
های مذهبی در الِی خسود متضسمِن سهم بودن فرقهديکتاتوری است. عالوه بر آن، هم

جاهسای های داخلی است، همانگونه که ايسن اتفساق در لبنسان و اندازی جنگخطِر راه
 ديگر روی داد...

های زير را اما در خصوص قانون اساسی، الزم است که جمعيت ملی منتخب گام
 بردارد: 

قت؛ زيرا درسست نيسست کسه ملست عسراق و ؤی دولت م. الغای فوری قانون اداره3
ويسژه اسست، بسهی چند نفسر جمعيت وطنی آن، از قانونی فرمانبرداری کنند که ساخته

 و دموکراسی تعارضی آشکار دارد. شرعاز بندهای آن با که بعضی هنگامی
گساهی از اينکسه  ،. الزم است که هر قانون معارض با اسالم2 باطل شمرده شود با آ

مدافع حقوق بشر اسست. تساريخ ايسام های مشروع و ی آزادیی همهاسالم دربرگيرنده
ر بسه خسوبی ايسن موضسوع را آشسکا و اميرمؤمنسان علسی حکومت رسول خدا

ی حکومِت اين دو بزرگوار، حتی کافران و منافقان از آزادی کامسل و سازد. در سايه می
منسد بودنسد، حقوق عمومی خود س همانند سساير مؤمنسان، بسه طسوری مسساوی س بهسره



 

 

3 .
راق

ع
 

062 

 همانگونه که اسالم مخالفتی با حکومت بر مبنای انتخابات ندارد.
ا انجسام شسود؛ زيسرا هس. الزم است که حکومست فسدرالی فقسط در سسطح اسستان1

آميز حکومت فدرالی قومی در اوضاع کنونی چه بسا اتحاد عراق و همزيستی مسالمت
هسای داخلسی را احتمال جنسگس خدای ناکرده س ميان ساکنان آن را به هم بزند. و حتی 

ی حقسوق کامسل بسه شسکل فسدرالی، دربردارنسده اسستانی هسر نيز به همراه دارد. اداره
هايی هستند کسه رأی ی استانادارهو مذهبی است؛ زيرا آنها متصدی های قومی  اقليت

هسا تفساوتی اند. البته برای اقليتدست آوردهاکثريت آنها را در انتخاباتی آزاد و سالم به
هايشان يا حکومتی فدرالی که در آن منطقسه )اقلسيم( ی استانميان برعهده گرفتن اداره

اقليت، از طريق انتخابات اداره شود نيسست، جسز  هر اقليتی به دست برگزيدگان همان
اينکه حکومت فدرالِی قومی س خدای نساکرده س خطرهسای بزرگسی را در درون خسود بسه 
همسسراه دارد. يکسسی از ايسسن خطرهسسا، احتمسسال درگسسرفتن جنسسگ داخلسسی ميسسان خسسود 

 ی گذشته بارها اين موضوع اتفاق افتاد.هاست، همانگونه که در دهه اقليت
ی هموطنان س بدون درنظر ها و برقراری مساوات ميان همهحقوق اقليت . تضمين0

ها در ميان همگان، کسه گرفتن قوميت و مذهب آنان س در قانون اساسی و توزيع فرصت
هسا البته معنی آن ستم کردن به اکثريت و سلب برخی حقوقشان و اعطای آنها به اقليت

هسيچ کسم و و اعطای حقوق آنها، بسیها تنيست، بلکه مراد از آن، ظلم نکردن به اقلي
 .1«کاست است

ی انتخابسات ی نبسأ دربسارههايی که شبکهدر ضمن پاسخ به پرسش عاليقدرمرجع 
هايی که مبنی بر به تأخير انسداختن انتخابسات در عسراق تنظيم کرده بود، از درخواست

 است برحذر داشت:

                                              
محسرم  2بتساريخ  «قانون يعارض اإلسالم باطل، والمحاصصة الطائفية ظلم علسی العسراقيينکل ». همان، 1

 .342س42هس.ق، ص3026الحرام 
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ی پايسان دادن بسه متعسال س مقدمسه یبرگزاری انتخاباتی آزاد و سالم س به ياری خدا»
اشغالگری و راهی برای بازگرداندن مجدد آرامش و رسسانيدن حقسوق ضسايع شسده بسه 
صاحبان آنهاست. عقب انداختن انتخابات، ابسدًا بسه مصسلحت ملست بزرگسوار عسراق 

کار به معنی ادامه دادن به وضسعيتی اسست کسه نيروهسای اشسغالگر، از زيرا ايننيست؛ 
 ظام بعثی تاکنون برپا کرده است.زمان سقوط ن

بزرگسوار عسراق رو برگزاری انتخابات فرصت خسوبی بسرای اظهسارنظر ملست از اين
است. از طرفی اين شبهه نيز مطرح است که درخواست به عقب انداختن انتخابات از 

 .1«از دستيابی به حقوقشان استها به منظور محروم کردن اکثريت سوی برخی گروه
ای صادر فرمود که بيانيه عاليقدری انتخابات مجلس ملی عراق، مرجع و در آستانه

 در آن آمده است:
بر همگان الزم است که در اين انتخابات حضور فعالی داشته باشند. و اميدواريم »

س به ياری خدای متعال س اين انتخابات گامی به سوی بازگشت امنيت و عزت و رفساه و 
مچنين بر ضرورت انتخاب افرادی صسالح کسه اهتمسام کرامت عراق ستمديده باشد. ه

 یکسنم. و خسدادارند، تأکيد می بيتزيادی به اسالم و خدمت به عراق، مرکز اهل
 .2«کنداش میمتعال هرکه او را ياری کند، ياری

مشسارکت  ، آيت الله العظمسی سسيد صسادق حسسينی شسيرازیعاليقدرمرجع 
تخابات عمومی آن کشور ستود که دعوت مراجسع ملت بزرگوار عراق را در انی گسترده

در  ،موجود خطرها و تهديداترغم دين و ندای عقل و وطن خود را پاسخ گفتند و علی

                                              
 21عن األسئلة التي وجهتها شبکة النبأ حول االنتخابات في العسراق، بتساريخ  . همان، حجابة سماحته1

 .42س24هس.ق، ص3021شوال 
 :سماحة المرجع السديني السسيد صسادق الشسيرازي»، أحدا  وأخبار، ی اينترنتی اإلمام الشيرازي . سامانه2

ذوالقعسدة الحسرام  34بتساريخ  ،«يلزم علسی الجميسع المشسارکة فسي االنتخابسات التسي تجسري فسي العسراق
 هس.ق.3026
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هسای بسه پسرداختن بسه فعاليستمرجع عاليقدر اين انتخابات شرکت کردند... همچنين 
ينسد ی ملی سفارش فرمسود تسا فرآهای جبههسياسی از طريق نظارت پيگير بر فعاليت

ی عسراق و قانون اساسی که با اسالم تعارضی نداشته و ضامن حقسوق اکثريست شسيعه
ساز ها باشد به پايان برسد. ايشان اين انتخابات را گامی سرنوشتحافظ حقوق اقليت

نيروهای بيگانسه از خروج ی سربلندی ملت مظلوم عراق و به ياری خدا، مقدمهدر راه 
 .1«عراق دانست

ی جهانی اإلمام الشيرازی انتخاب جالل ها در عراق، مؤسسهصبپس از توزيع من
جمهوری عراق به ايشان تبريک گفته و از ايشان خواستار اهتمسام طالبانی را به رياست

 ساز عراق شد، که از آن جمله عبارتند از: ورزيدن به مسائل سرنوشت
. در اين ميان، فساد های امنيتی، فساد اداری و مالی، بيکاری، بازسازی و..پرونده»

های دولتی، بنای دموکراسسی مطلسوب را در عسراق جديسد بسا اداری و مالی در دستگاه
 .2«کندمشکل مواجه می

ی پيشسنهادی خسود را بسه در کربالی معلی برنامه عاليقدردر اين راستا دفتر مرجع 
قيست وزير عراق، دکتر ابراهيم جعفری، به منظور ياری ايشان بسرای کسسب موفنخست

 وظايف خود تقديم کرد:در ادای 
کن کردن تروريسسم و برقسراری امنيست . فعاليت مداوم و تالش پيگير برای ريشه3»

 فراگير.
های علمی استوار برای تحول اقتصادی، فرهنگسی و عمرانسی کسه . ايجاد مؤسسه2

 ی جهانی برساند.سطح اين کشور را به کشورهای پيشرفته
                                              

ذوالحجسة  24. حضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، بمناسبة مشارکة الشعب فسي اإلنتخابسات، بتساريخ 1
 .47صهس.ق، 3021

مؤسسة اإلمام الشسيرازي العالميسة تبسارک للسرئيس »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه2
 م.34/0/2441، در تاريخ: «العراقي وتأمل في جهوده لبناء عراق حر کريم مزدهر
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ی بشری، خشکانيدن فقر رايج بيشتر مناطق عسراق، و دههای پيچي. درمان بحران1
افتادگسان  کار حل بحران مسکن و بيکاری و ايجاد تأمين اجتماعی برای سالمندان و از

تروريسسم و شسهدای شدگان سرپرست و پرداخت غرامت به کشتهو زنان و کودکان بی
ی اعمسال شسده و هساديدگان از خشونتاعدام شده در زمان نظام بعثی ظالم، و آسيب

نسرژی و سوزی بازار شسورجه و ماننسد آن و برطسرف سساختن بحسران سسوخت و اآتش
 فرموده است: آور انسانيت، حضرت محمدمواردی از اين قبيل. پيام

در زمين است رحسم  آنکه؛ به ِارحموا َمن في األرض  يرحمکم من في السماال»
 .«کنيد تا آسمانيان به شما رحم کنند

هسا، توجسه کنيسد کسه مهمتسرين مسسئوليت ی مسسئوليتی گستردهپهنه. در ميان 0
تاريخی را که همان نوشتن قانون اساسی اسالمی و ملی و فرهنگی که ضسامن حقسوق 

 فراموش نگردد. ،ی آرزوهای آنهاستی فرزندان اين ملت و برآورندههمه
کفسايی از جانبسه و خود. کار انقالبی صلح آميز برای دستيابی بسه اسستقالل همسه1

گير که ايسن های دولتی از فساد اداری همهنيروهای بيگانه و تالش برای نجات مؤسسه
 ملت شريف همواره از آن رنج برده است.

ی ماندگاری از عدالت رود که نمونهعالی انتظار می. از حکومت محترم حضرت6
آزادی و چنسدحزبی، های مدار و احترام به نظر ديگران، و تثبيت پايهو دموکراسی قانون

 یهای اين ملت استوار کسه خسدای بخشبه او از همهو اعطای حق هر صاحب حقی 
ملتسی کسه در راه رسسيدن بسه حکسومتی کسه  ؛ باشسدآنان را به شما عطسا فرمسوده اسست

 .1«ها نفر قربانی داده استها و آرزوهايش را برآورده سازد، ميليون خواسته

                                              
حلسی في کسربالء المقدسسة  مکتب سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي». همان، 1

منسه تحقيسق التسالي فسي  الً بمناسبة تشکيل الحکومة الجديدة آمس يجعفرالرئيس الوزراء العراقي د. ابراهيم 
 «.برنامج حکومته
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 اشرف ب راّ نجف

از سوی ديگر و سو از يکبعضی جريانات مردمی ها ميان درگيریکه آتش هنگامی
های آن به شهرهای مقسدِس قت عراق باال گرفت و زبانهؤمريکايی و دولت مانيروهای 

کوفه و کربال و کاظمين و ديگر شهرها کشيده شسد، دفتسر مرجسع عاليقسدر آيست اللسه 
ه در آن چنسين آمسده ای صادر فرمود کبيانيه شيرازیحسينی العظمی سيد صادق 

 است:
اشرف و بغسداد و ديگسر شسهرها روی داد، تجساوزی حواد  ناگواری که در نجف»

تسر شسدن اوضساع آيد و موجسب وخسيمشمار میهای دينی و انسانی بهآشکار به ارزش
گردد. اين اوضاع به خوبی شکاف ميان شعارهايی که نيروهای بيگانه امنيتی کشور می

سسازد؛ رفتارهسايی کسه حساکی از آشسکار مسیرا رهسای عملسی آنهسا دهند با رفتاسر می
نداشستن حرمست توجهی به حقوق هموطنان صسلح طلسب عراقسی و همچنسين نگسه بی

، حضسسرت مسسولی الموحسسدين، کسسه بسساِب علسسم پيسسامبراسسست ای ی مقدسسسه بقعسسه
را در دِل خود نگه داشته است. در حالی که در ايسن هنگسام از  اميرالمؤمنين علی

بودند. رفت در حفظ امنيت، خاصه در شهرهای مقدس بيشتر سهيم میا انتظار میآنه
موارد زير را از آنسان دانيم و در کل، ما نيروهای بيگانه را در آنچه اتفاق افتاد مقصر می

 :خواستاريم
 ی عامالِن اين حادثه و ممانعت از تکراِر امثاِل آن. . محاکمه3
قيان گرامی در جهت فراهم سساختن امنيست بسرای . گشودن ميداِن عمل برای عرا2

جا بسرای نرسسيدن یهای بگيریشهرهايشان، به ويژه عتبات مقدسه، و پرهيز از سخت
 به اين هدف. 

. فراهم ساختن اين امکان برای ملت عراق که خود سرنوشت خسويش را آنچنسان 1
اين امسر از س  اندل کردهد س و نه آنگونه که بيگانگان بر او تحميند تعيين کننخواهکه می
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ای که هر شخص در آن، حکم يسک رأی را گونهطريق برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد به
؛ ای حق وتسوی آن را داشسته باشسدآنکه شخص يا مجموعهداشته باشد و نه بيشتر و بی

گردد ی امنيت و آرامش در جامعه میکار موجب استقرار دوبارهاين محقق خواهد شد.
 من استقالل و بزرگی عراق و حافظ تماميت خاک و ملت اوست.و ضا

گسساهی و پرواپيشسسگی و خودنگهسسداری  و همچنسسين ملسست گرامسسی عسسراق را بسسه آ
يکپارچگی و دوری از تفرقه و پرهيز از دامن زدن به کارهايی که موجب تداوم جنسگ و 

 خوانيم.گردد، فرا میخشونت می
خواهند بود که از اين جنسگ و خسونريزی صورت، آنها نخستين کسانی در غير اين

هسای جسويی حقسوق قسانونی خسود، از رهگسذر روشبينند. در پايان بسه پسیآسيب می
 .1«کار عاقبت بهتری درپی خواهد داشتآميز ادامه دهيد که اينمسالمت

ای ديگسر صسادر فرمسود کسه های دوباره، اين دفتسر بيانيسهپس از باال گرفتن درگيری
کنيم حرمت مقدسات را محکوم میما همچنان هتک»اين قرار است:  بخشی از آن از

هسای بسا روش جويی چارهدانيم. زيرا آمده میو نيروهای اشغالگر را مسئول وقايع پيش
آمسده را نتيجسه خواهسد داد. ايسن روش موجسب بدترشسدن نادرست، آنچه امروز پسيش

تأثيرگسذار خواهسد بسود. آيسا  ،رديگر اموگردد و بر استقالل سياسی و اوضاع امنيتی می
ها راهی برای برقراری آرامش است؟! و آيا سلب حقوق اکثريست شسيعه و حرمتهتک

هايی که از شايستگی سياسی کسافی برخسوردار نيسستند راهسی بسرای تحکيم شخصيت
 رسيدن به دموکراسی است؟!

 الزم است نيروهای اشغالگر کارهای زير را انجام دهند:
نشسينی از ديگسر ی عقبی از شهرهای مقدس س که خود مقدمهنشينعقب نخست:

                                              
. اضاءات مرجعية، بيانات حول العراق، بمناسبة احدا  الدامية في النجسف األشسرف وبغسداد وغيرهمسا، 1

 .16س10هس.ق، ص3021صفر  30بتاريخ 
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 ت آن شهرها به مردم آنها.نيشهرهاست س و سپردن امر حفظ ام
های مختلسف و آميز و از راه گفتگو با طرفحل مشکالت به شکلی مسالمتدوم: 

 های درگير.پرهيز از تالش برای حذف هريک از طرف
نبايسد فرامسوش شسود و شسده يت پايمالقت، حقوق اکثرودر تشکيل دولت مسوم: 

المللی برای سلب حقوق ای و بينی منطقهنبايد مجالی برای اعمال فشارهای ظالمانه
مان را که همان اجرای انتخاباتی زودهنگسام و اکثريت باقی گذاشت. ديگر بار خواسته

 شويم.عمومی که از رهگذر آن مردم آرای خود را بيان کنند يادآور می
 خواهيم که:ی عراق میی ديگر از مردم بزرگوار و ستمديدهاز سو

ها و برای برطرف شدن رنج توسل به معصومينبا و پناه برده . به خدای متعال 3
 تحقق آرزوها بکوشند.

آميسز جويسای و از طريسق مسسالمتبپرهيزنسد زدن به جنگ و خشسونت . از دامن2
 .وندحقوق قانونی خود ش

اعتنسا باشسد، بسه قت نسسبت بسه حقسوق اکثريست بسیوم که حکومت. در صورتی1
د کسه حساکم عسراق بايسد نوجه اين امر از ايشان پذيرفته نگردد و خواهسان آن شسو هيچ

 .1«ی اکثريِت مردم آن باشدنماينده
آتسِش جنسگ، دفتسر مرجسع ی ور سساختِن دوبسارهدر پی برهم زدِن آرامسش و شسعله

در کردنسد، کسه از آن جملسه در آن، چنسين ی سومی در اين خصوص صابيانيه عاليقدر
 آمده است: 

از بحرانی شدن زد وخوردهای جنگ و کشتار در بيشتر شهرهای عسراق تسرس آن »
های آن فرو نخوابد. بساال ای بينجامد که به اين زودی شعلهرود که به جنگ داخلیمی

                                              
ربيسع األول  21هتک حرمة المقدسات في النجف األشرف وکسربالء المقدسسة، بتساريخ . همان، بمناسبة 1

 .12و17هس.ق، ص3021
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زدن بسه دامسنی نيروهای بيگانه به ها و مداخلهگرفتن سطح جنگ و شمار باالی کشته
ی تاريسک عسراق دور از انتظسار از مواردی اسست کسه در آينسده ،آتش جنگ و خشونت

رفت که در جلوگيری از شسدت يسافتن قت انتظار میواز دولت مکه نيست. در صورتی
کرد؛ زيسرا بسه کسارگيری خشسونت، خسود خشسونت تر عمل میزد وخوردها خردمندانه

ين س خدای ناکرده س ملت بزرگسوار عسراق را گرفتسار وجود خواهد آورد، و ابيشتری را به
ويرانِی ماندگاری خواهد ساخت و مقدسات اسالمی را در معسرض نسابودی و ويرانسی 

هسا در نجسف اشسرف و سسامرای مقسدس قرار خواهد داد؛ خاصه آنکه بيشتر اين تسنش
يسافتن های مؤثر در پيشسگيری از شسدت رو در ادامه به برخی گاممتمرکز است. از اين

 کنيم:خشونت اشاره می
ها و مذاهب مختلف آن، به پرهيسز ی طبقات و قوميتالتزام ملت عراق، با همه. 3

گسردد. جستن از هر آنچه موجب برخورد و تنش مسیاز خشونت، و نيز آرامش و دوری
ويژه آنان که از بيرون ايسن سسرزمين در آن پسا ها، بهجستن از تروريستهمچنين دوری

 ند.گذارمی
هسا، متوجسه نيروهسای بيگانسه اسست. در ی مسئوليت افزايش تسنش. بخش عمده2
المللی مسئول برقسراری امنيست و آرامسش هسستند. بينکه اين نيروها طبق قوانين حالی

فضای داخلسی کشسور  متشنج شدنپس الزم است که اين نيروها به اموری که موجب 
 نپردازند.شود  می

رگی از مسئوليت برقراری آرامش را از راه همکساری قت عراق بخش بزو. دولت م1
هسای ی بخسشهايی برای گفتگو با همهی نيروهای ملت عراق و گشايش شبکهبا همه

اش از ملت گيریبه کناره ،مؤمن و فعال جامعه را داراست؛ چراکه روش نقض و خشن
 انجامد.می

ش برعهده دارند. پس . کشورهای همسايه نقش مهمی را در استقرار امنيت و آرام0
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 های سلبی و منفی در عراق بپرهيزند.بايد از مداخله
نيروهای بيگانه به منظسور الملل نيز از طريق تحت فشار قرار دادن ی بين. جامعه1

کاستن از شدت جنگ و خشونت و در پيش گرفتن راه گفتگو و تفاهم، نقش مؤثری در 
 باره دارد.اين

مسلمانان و ديگران به همبستگی بسا ملست عسراق و  یهمهخواستاريم . همچنين 6
های جاری بر حرمت آنها، و پايان بخشيدن به خونحمايت از مقدسات در برابر هتک

 .1«بپردازند زمين رنجور عراق
ی خواهان بيسرون رفستن نيروهسای بيگانسه از شسهر و پرهيسز از همسهعاليقدر مرجع 

شسود. رفستن شسهرها مسیوجسب ازبسينآميز شد؛ زيرا دواِم خشونت مکارهای خشونت
خشونت منفی به ضرر همگان تمام خواهد شد. همچنين ايسن منبسع خواسستار تسأمين 

 .2امنيت شهر نجف اشرف و ديگر شهرهای مقدس شد

 های آّ رخدادهای کرب  و آسیب

هسای مسسلِح وابسسته بسه به دنبال اتفاقاتی که در شهر کربالی معلی ميسان چريسک
ی شسعبان سسال ن نيروهای دولتی، پسيش از زيسارت ميليسونی نيمسهبرخی احزاب و ميا

 ،از ادای مراسسم زيسارتبه جلسوگيری م( پيش آمد که 2447هس.ق )مصادف با 3022
مرجع عاليقدر آيت اللسه العظمسی  ؛ها زائر انجاميدبازداشت و زخمی و کشته شدن ده

رمست ايسن بر همه الزم است که ح»تصريح فرمود:  سيد صادق حسينی شيرازی
ی تأسسف اسست مکان مقدس و زمان مبارک و زائران گرامی را نگه دارنسد. آنچسه مايسه

                                              
جمسادی الثساني  24. همان، بمناسبة المصادمات األخيرة فسي النجسف األشسرف ومسدن أخسری، بتساريخ 1

 .62س66هس.ق، ص3021
جمسادی الثساني  21نسف، بتساريخ . همان، بمناسبة أحدا  النجف األشرف والدعوة حلی حنهساء دوامسة الع2

 .64هس.ق، ص3021
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های امنيتی در اجرای تمهيدات مربوطه است. همچنسين اسستفاده از ايسن کوتاهی مقام
رو بر همه الزم است جای تأسف بسيار دارد. از اين ،هم ريختن آرامشفرصت برای به

 :زندبه موارد زير اهتمام ور که
 ؛آميزها به روش مسالمت. التزام به موازين قانونی و حل اختالف3
ی چراغی برای هدايت همگسان و فرصستی های دينی به منزله. قرار دادن مناسبت2

 ؛برای اتحاد مردم
 .1«. رسيدگی به مقصران و مجرمان1

حسسسينی آيسست اللسسه العظمسسی سسسيد صسسادق  عاليقسسدردر ايسسن ميسسان، دفتسسر مرجسسع 
در کربالی معلی نقش محوری در مهار بحران داشت. دفتسر مسذکور بسا  شيرازی

حجست االسسالم آقسای  عاليقدری مرجع اقدام به اعزام گروهی به رهبری نماينده
های درگير برآمدنسد، و پسس از شيخ حسين اميری درصدد مذاکره با طرفوالمسلمين 

هسای فقست طسرفآتش جنسگ توانسست مواور شدن گذشت اندک زمانی بعد از شعله
گری ميسان آنهسا و اجسرای گفتگسو جلسب کنسد... و سسرانجام متخاصم را برای ميانجی

 موافقتی مبتنی بر محورهای زير به وجود آمد:
مجسوز از شسهر کسربالی معلسی و روسستاهای های بیی سالحهمه خارج کردن. 3

 اطراف آن، در مدت زمان اندکی که از شامگاه آن روز تجاوز نکند.
هسا در زمسانی کمتسر از يسک ی طسرفاد ساختن اسرای موجود در دست همه. آز2

 ساعت.
ی دفاتر مراجسع بسزرگ در شسهر کسربال ای با شرکت همهجلسه. اقدام به برقراری 1

 ها.ی چنين بحرانبرای بررسی راهکارهای جلوگيری از تکرار دوباره

                                              
بيان مکتب السيد المرجع حول األحسدا  المؤلمسة »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

 «.التي وقعت بکربالء المقدسة
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ت نظامی تا بعسد از ظهسر تسليحابه دنبال اين توافق، بالفاصله اسرا آزاد شدند و از 
 .1بسيار کاسته شد س گفتههمان روز س طبق توافق پيش

آمسده در بغسداد و شسهرهای جنسوبی اندوه عميق خود را از کشتار پسيش عاليقدرمرجع 
، ميسان نيروهسای دولتسی عسراق و نيروهسای «های تاخت وتاز جنگجويانعرصه»عراق در 

 از سوی ديگر، ابراز داشت و فرمود:  مريکايی و انگليسی از سويی و جيش المهدیا
سسوزاند و امنيست عسراق و ای است که تر وخشک را با هسم مسی. اين جنگ فتنه3»

 باره فرموده است: متعال در اين یکند. خدامنطقه را تهديد می
رةا  ِْ َخَُّهَّ روْا ِمرنُك َُ ِذيَن َظَه  ُُتِ ََبَّ الَّ

َنةا الَّ َْ ُقوْا َِب کسه تنهسا بسه ای و از فتنسه» 2؛َواتَّ

 «.رسد بترسيدستمکاران شما نمی
متعال و اوليائش، خاصسه در ايسن روزهسا کسه  یاحترامی نسبت به خدااضافه بر بی

 است. و امام جعفر صادق زادروز والدت با سعادت پيامبر اکرم
های درگير الزم است به سرعت جلوی اين آتش را بگيرنسد و خسود ی طرف. همه2

متعسسال  یآميسسز بکننسسد. خسسداو حسسل مشسسکالت از طريسسق صسسلح را مجبسسور بسسه گفتگسسو
 فرمايد: می

ْهُح َخْي    «.سازش بهتر است» ٣؛َوالَّه

صاحب نفوذ عراق، از علما و عشساير و نيروهسای گرامی های ی شخصيت. همه1
متعسال  یاسالمی و ملی الزم است که برای اصالح جامعه اقسدام کننسد؛ چراکسه خسدا

 فرمايد: می

                                              
مکتسسب المرجسسع »ی اينترنتسسی دفتسسر آيسست اللسسه العظمسسی شسسيرازی در کسسربال، أحسسدا  وأخبسسار،  . سسسامانه1

 «.يتوسط في نزع فتيل األزمة األخيرة حبان الزيارة الشعبانية رازیالشي
 .21. سوره انفال، آيه 2

 .322. سوره نساء، آيه ٣
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راَوِلن َط  ََ َنُا ُْهِلُحوا ََبْ
َ
ُهوا ََبأ ََ ََ اِن ِمَن اْْلیُْتِمِننَي اْق ََ َُ و اگر دو طايفه از مؤمنان بسا » 1؛اِئ

 .«2«دو را اصالح دهيدهم بجنگند ميان آن
چندی پس از پايان يافتن بحران مذکور، دفتر مرجع عاليقدر، آيست اللسه العظمسی 

بسرای حرکتسی همگسانی و  در کربالی معلی به قيسام شيرازیحسينی سيد صادق 
 گسترده برای بازسازی مدينة الصدر و بصره فراخواند.

 ج( پس از کنار رفتن نيروهای بيگانه 

گيری نيروهای بيگانه از عراق و تحقق استقالل کامل مرجعيت بزرگوار پس از کناره
 های پيشين خود باقی ماند.آن، همچنان بر ديدگاه

آيست  عاليقدرگيری نيروهای بيگانه، دفتر مرجع رههای پيش از کنای تالشدر ادامه
ای الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی مدظله العالی در کسربالی معلسی، بيانيسه

العاده و مؤثر صادر فرمود که در آن از دولت عراق خواهان اجرای وضعيت امنيتی فوق
 شد. برخی از پيشنهادهای ايشان در اين زمينه از اين قرار است:

گساه از حجسم  س تأسيس اتاقی برای عمليات قضسايی متشسکل از قضساتی عسادل و آ
هايی که ملت عراق درگير آن است و سختی شرايط کنسونی آن. در ضسمن فجايع و رنج

ی مراحل مرسوم قانونی را در فضايی مطمئن و بسا اين مؤسسه بايد توانايی گذر از همه
کن کسردن ، در برخورد با تروريسم و ريشهحمايت کامل امنيتی دارا باشد. مضافًا بر آن

 آن و همدستانش، از قاطعيت کافی برخوردار باشد.
س اجرای يسک راهکسار عملسی بسرای پساداش دادن و تعيسين جسوايزی بسرای تشسويق 

                                              
 .4. سوره حجرات، آيه 1

دی سسماحة آيسة اللسه العظمسی السسيد صسادق بسأ»ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبسار،  . سامانه2
القتال الجاري في مدينة بغداد والبصرة والکوت ومدن أخسری مسن قلقه العميق من  الحسينی الشيرازي

 هس.ق.3024ربيع األول  34، در تاريخ: «جنوب العراق الجريح
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که خبری امنيتی در کشسف تحرکسات تروريسستی و جزئيسات آن بياورنسد و نيسز  کسانی
 .نماينداقدام میتروريستی خويش سازمان و بر عليه کنند که اظهار توبه میکسانی

ها و عشاير و نسل جوان های فرهنگی و تبليغات امنيتی برای خانوادهس ايجاد برنامه
هسای تروريسستی و هسا و فرهنسگو تحليسل انديشسههسستند که بيشتر در معرض خطر 

ير و ی هر خريشه ،دژ استواری است و دانش ،رفتارهای آنها برای مردم؛ چراکه فرهنگ
 ی هر شر است.ريشه ،جهل

هسا و هسای مخسابراتی بسرای کشسف خرابکساریاندازی دستگاهکردن و راهس پيشرفته
هسای پيشسگيرانه بسرای که در تروريسم دست دارند و اقدام به عملياتشناسايی کسانی

 .1ممانعت از تکرار اعمال تروريستی
ک شيرازیحسينی آيت الله العظمی سيد صادق   :کسرد کسهيسد مسیهمچنان تأ

هايی بودند کسه نسه ی انسانشيعيان در عراق اکثريت هستند، و صدها سال زير سلطه»
شسمار هايی که ملت عسراق ديدنسد هرگسز بسهاز خدا هراسی داشتند و نه از تاريخ. ستم

ها در روزگار کنونی خسود هايی. پس سعی کنيد که به اين ستمآيد، آن هم چه ستمنمی
 .2«به آينده منتقل نگرددپايان دهيد، تا 

و ملست  ندطرفی سياسی برگزيدند و به هيچ گروه يا شخصی وابسته نيستايشان بی
که خود بايد به تنهسايی بسرای تحقسق و انتخساب اصسلح اقسدام  ،عراق را متوجه ساخت

 .٣کنند

                                              
، در «مکتب السيد المرجع بکربالء يطالب الحکومسة العراقيسة بوضسع اسستراتيجية أمنيسة فاعلسة». همان، 1

 هس.ق.3013جمادی األول  4تاريخ: 
کفسی ظلمسًا لألکثريسة الشسيعية »، أرشيف األخبسار، ی فرهنگی رسول اکرم مؤسسهی اينترنتی  . سامانه2

 «.بالعراق، وعليکم بوضع حد  للمظالم
 «.علی العراقيين جميعًا المشارکة في اإلنتخابات». همان، ٣
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 لبنان. 4
م و پسس از آن، بسا 2446ی سال ها عليه لبنان در ژوئيهبه هنگام جنگ صهيونيست

ی و درمانگسساه خيريسسه ی علميسسه در منطقسسه زينبيسسهشسسدن درهسسای حسسوزهگشسسوده
و دفتسسر مرجسع عاليقسسدر آيست اللسسه العظمسی سسسيد صسادق حسسسينی  سيدالشسهدا

هسای روی خيل عظيم پناهنسدگان و کمسکدر دمشق، پايتخت سوريه، به شيرازی
گان روشن بر هم عاليقدربخش مرجع مالی و معنوی به آنها، موضع حساس و هدايت

گسسيل شسدند. از از کشورهای مختلف بسرای نجسات آنهسا ها شد. پس از آن، کاروان 
بسا پشستکار بسسيار  و هيأت محمد األمين ی خيريه سيدالشهداجمله مؤسسه

ی نيز اجازه عاليقدرها به ياری ملت لبنان شتافتند. مرجع خود، در زير بمباران خمپاره
مبسارک  بيستراه دادند و مجالس دعسايی را در ينمصرف کردن وجوهات شرعی را در ا

شان در نقاط مختلف جهان برای نصرت يسافتن بسر های تابعهخود و مساجد و حسينيه
 دشمنان صهيونيستی و حفظ لبنان و ساکنان آن، برگزار کردند.

در قسسم مقسسدس صسسادر فرمودنسسد، ايشسسان تجسساوز  عاليقسسدردر پيسسامی کسسه دفتسسر مرجسسع 
ی مسلمانان جهان را به ياری مظلومان لبنان و فلسسطين م کرده و همهصهيونيستی را محکو

اسرائيل بر اساس دشمنی و قتل و آواره کردن و »فراخواند. ايشان در سخنان خود فرمودند: 
روش ادامسه عاليت خسود بسدينغارت اراضی بنا شده است و حدود شش دهه است که به ف

 برد.بر جرايم خود بهره می ای بزرگهدهد، ولی با وجود اين از پوشش قدرتمی
گنساه و کشستن خصوص هدف قرار دادن مردم بیهای بزرگ و بسيار، بهاين جنايت

ی آنان و بسياری ديگسر، دليسِل سرپناه و ويران ساختن خانه و کاشانهزنان و کودکان بی
 .«آشکاری بر ماهيت غيرانسانی و زننده و دشمنی آشکار آنهاست

مانان جهان را به ياری مظلومان لبنان و فلسطين و تسالش پيگيسر ی مسلايشان همه
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هايش ی جنايتراندن نظام صهيونيستی، به شکلی که به سرعت آن را از ادامهبرای پس
ن خسود بسه ايسن موضسوع اشساره کسرد کسه: . همچنين ايشان در سخنافراخواند بازدارند

-برطسرف نمسی ،شمنان بر آنهابرند و يورش دمشکالتی که مسلمانان از آنها رنج می»

. بيت گرامی ايشانو اهل رسول الله به قرآن کريم و سيره گردد مگر با بازگشت
 : ندفرمود همانگونه که پيامبر اکرم

إني تارک فیکم الثقاین کتاب الاه وعترتي أهإل بیتإي مإا إّ تمسإکتم بهمإا لإن "
شتم: کتساب خسدا و عتسرت مسن، ؛ دو چيز گرانبها در ميان شما باقی گذاتضاوا بعدي أبدا

 «.دو تمسک جوييد، هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد"که به ايناهل بيتم. تا هنگامی
گساهی اسست. بسی»ايشان افزود:  ترديسد يکی از مهمترين عوامل ضسعف، کمبسود آ

وقفه برای باال بردن سطح فرهنگ جامعه و تحکسيم شسورا، بسه يساری خسدای تالش بی
ی حقوِق از دست رفته و برچيده شدن صهيونيسسم ها و اعادهبحرانموجب حل متعال 

 .1«ظالم خواهد شد
اليسا اسست کسه تکه به ياری ملت لبنان شتافت، خبرگزاری اکی اياز نخستين کسانی

در سسوريه نيسز هيسأتی متشسکل از سسه  2رسانيد.را به مردم  عاليقدراين سخنان مرجع 
ه سستين روزی کسه آوارگسان لبنسانی بسه سسوريگروه... دست به کار شسد و در همسان نخ

هسای رسيدند با تالش گسترده و پيگير خود به تسأمين نيازهسای ضسروری ايسن خسانواده
ی خود به پسذيرايی ی زينبيه نيز در دو بخش مردانه و زنانهمهاجر برخاستند... حسينيه

 .شد..مشغول کم صد وپنجاه خانواده آواره از شهرهای مختلف لبنان از دست
اقدام بسه معالجسه و  در بخش بهداشت، مسئوالن درمانگاه خيريه سيدالشهدا

                                              
المرجع الديني السيد صسادق الحسسيني الشسيرازي »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه1

يدين العدوان الصهيوني علی الشعب اللبناني، ويدعو المسسلمين کافسة حلسی نصسرة المظلسومين فسي لبنسان 
 هس.ق.3027جمادی اآلخر  24، در تاريخ: «وفلسطين

 «.وکالة أکی اإليطالية: المرجعية الشيرازية تشدد علی دعم اللبنانيين والفلسطينيين». همان، 2
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 کردند...ها ی خدمات درمانی رايگان به اين خانواده عرضه
در دمشق  ، آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازیعاليقدرمرجع دفتر 

بسرای مشساهير حسوزه ای از نيز اقدام به تشکيل شورايی فرهنگی متشسکل از مجموعسه
های دينی و فرهنگی نمود... گروهی از تاجران کويتی و ديگر کشسورها در پخش برنامه

در  ی سيدالشسهدابر آنها، کانون خيريه مضافاً ی انسانی شرکت کردند، اين پروژه
ی بسه منطقسهی خود جناب آقای شيخ يوسف )المسال هسادی( رسال نمايندهاکويت با 

 .1ستانه سهيم شددر اين اقدام بشردو حضرت زينب
حسسينی ، آيت اللسه العظمسی سسيد صسادق عاليقدردر عراق نيز رئيس دفتر مرجع 

سر های لبنانی که در مهاجرت بهبا اقليت روابط خود رادر نجف اشرف  شيرازی
برقسرار هسای آواره از بيسروت و جنسوب لبنسان برای رسانيدن کمک بسه لبنسانی ندبردمی

 .2دبوو جويای احوال آنان  ساخت

                                              
 «.ضيافة السيد المرجع في سوريا اللبنانيون المهجرون في». همان، 1
سرين فسي العسراق ». همان، 2 م مسساعدات للشسيعة المهج  مکتب السيد المرجع في النجسف األشسرف يقسد 

 «.ولبنان
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 فلسطين. 5
م روی داد و در آن هنگسام، 2442سسال در حواد  خونينی که در فلسسطين  در پی

سپتامبر و جنگ با طالبسان را  33المللی به وقايع ی بينها مشغوليت عرصهصهيونيست
های آتش جنگ عليه ملت فلسطين به منظور غنيمت شمردند و برای باال کشيدن شعله

اللسه العظمسی مرجع عاليقدر آيست  ؛م از آن استفاده کردندی دوسرکوب کردن انتفاضه
آنچه امروز فلسسطين مظلسوم از » :تصريح فرمود که سيد صادق حسينی شيرازی

ای هسا چيسز تسازههسای صهيونيسستکشد، در تساريخ فعاليستها میدست صهيونيست
و  هساها و اسالف آنها سراسسر مملسو از جنايستنيست. تاريخ دراز حيات صهيونيست

ه اسست... های بسياری است که عرق شرم را بر پيشانی تاريخ نشاندها و ظلممصيبت
لی اسست کسه س در گوشسه و لالمآور است سکوت محافل بينآنچه در اين ميان شگفتی

ريزند، ولی جنايت کشتن کودکان اهميت اشک تمساح میکنار س بر مسائلی گذرا و بی
هسايی را کسه حرمت عبادتگساهسرپناه و هتکمردم بی گناه و آواره کردنهای بیو انسان

در گوشسه و کسه های ديگسر را متعال آنها را تقديس کرده است و بسياری جنايت یخدا
 سازند.محکوم نمی دهد؛ ر  می کنار سرزمين اشغالی فلسطين

های غاصسب را کنم که شر صهيونيستبنده از درگاه خدای قادر متعال مسئلت می
ها ی سرزمينی مؤمنان گرامی را در همهين مقدس کم کند. همچنين همهاز اين سرزم

ی کمک بسه اری برای حل مشکل فلسطين س بنا به آنچه در تعاليم اسالم دربارهکبه هم
ايسن، برتسرين راه خسوانم؛ چراکسه مظلسوم و دفسع کيسد ظالمسان آمسده اسست س فسرا مسی

 جستن به خدای متعال است. تقرب
ن
َ
ُ أ ََس ااه َشأه َتنِك ةا  ََ

َ
ا َوأ سا
ْ
َشأه َبأ
َ
ُ أ وْا َوااه َُ َْ َُ ِذيَن  َ  الَّ

ْ
باشسد » 1؛َيُكفَّ َبأ

                                              
 .20. سوره نساء، آيه 1
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اند ]از آنان[ بازدارد، و خداست که قدرتش آسيب کسانی را که کفر ورزيده ،یکه خدا
 .«1«تر استبيشتر و کيفرش سخت

اهتمام آنها در  و خواستار کندتأکيد میايشان پيوسته به ضرورت بيداری مسلمانان 
ی کرامت و صيانت از بزرگی و اسستقالل خسود در همسهحقوق، ها، و حفظ حل بحران

 ها و دفع دشمنان است:عرصه
مسسئوليت شسوند، مصسائب که در کار خود سستی کنند و بسیمسلمانان، هنگامی»

شسوند. شسرق و غسرب مسیهسا و بسياری بر آنها خواهد ريخت و قربسانی صهيونيسست
سلمانان عصر بيداری را آغاز کردند و نسسبت بسه رويسدادهای پيرامسون خسود امروزه م

گاه  .2«کنيممیبينی  پيشی آنها خير بسيار و عزتی گسترده اند، لذا برای آيندهآ

                                              
محسرم الحسرام  20. حضاءات مرجعية، بيانات أخری، بمناسبة األحسدا  الداميسة فسي فلسسطين، بتساريخ: 1

 .367س361هس.ق، ص3021
 .234. السياسة من واقع اإلسالم، واجب الجميع، ص2
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 «بهار عربی»ی  هايی درباره ديدگاه. 6

تأکيسدهای  مرجع عاليقدر، آيت الله العظمی سيد صسادق حسسينی شسيرازی
سازی احکام قسرآن و قسوانينی کسه نشين بر ضرورت پيادههای مسلمانفراوانی به دولت

هسای خسود بنسا نهادنسد در حکومست و برادر او، اميرمؤمنان علسی پيامبر اکرم
کند. حفظ آرامش و رشسد جامعسه و ايجساد آزادی و کرامست و احتسرام بسه احسزاب  می

رها کسه از چنسين ها و برتری يافتن بسر ديگسر کشسوی عرصهمختلف و پيشرفت در همه
. همچنين ايشان تغيير را س که يکی از از اين موارد است مند نيستندخزائن مکتومی بهره

هستی است س به آنها وعده داد و از آنها خواست که اين تغييرات، امور محترم و ناگزير 
 و تحقق مصالح جامعه را دربر داشته باشد.بهتر شدن  ،از آغاز تا فرجام

کرد و اين روحيه اين اصول را به مسلمانان يادآوری می عاليقدرع ساليان سال مرج
پرورانيد، اما افسوس که شرايط برای تحول جوامع اسالمی مهيا نبسود. در را در آنها می

ی عسراق المسستقبل در قم مقدس با شبکه عاليقدرباره در گفتگويی که دفتر مرجع اين
 است: شدهداشته به اين موضوع تصريح 

فاسد موجود در کشورهای خود ی است که مسلمانان برای اصالح اوضاع ضرور»
س با رعايت ضوابط قانونی س تالش کنند و وضعيت را به مفاهيم عالی اسالمی همچون 

ُُهْ ی آنها فرموده اسست: رهآزادی که خدا دربا ََ ْ ِلُْهر رَْنُ ََ رُ   و از آنسان قيسد » 1؛َوََيَ

ی آن فرمسوده اسست: ، و شورا که دربساره«داريمین بوده است برموبندهايی که بر ايشا
 ْ ََ  َبْ رََنُ ُُهْ ُشو َُ ْم

َ
َةَ  َوأ َقاُموا الََّّ

َ
ْ َوأ ِ

هِّبِّ ََ اُوا ِل ِذيَن اْسَتجَ کسه نسدای و کسسانی» 2؛َوالَّ

اند و کارشان در ميانشان مشسورت ]مثبت[ داده و نماز برپا کردهپروردگارشان را پاسخ 

                                              
 .317. سوره اعراف، آيه 1

 .12. سوره شوری، آيه 2
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را اْْلیُْتِمُنروَن ِلْخرَو   ی آن چنين آمده اسست: قرآن درباره، و برادری که در «است َ  1؛ِلَّنَّ

؛ آينسددسست نمسیسسادگی بسهو بسياری موارد ديگر که به «برادر هستندمؤمنان همانا »
بسسا تغييسر از . اگر مسلمانان خود به تغيير شرايط خويش اقدام نکنند، چهنزديک کنند

ايطی که با منافع ملی آنسان ناسسازگار اسست ر  بيرون، و توسط بيگانگان و تحميل شر
گسردد و نسه دهد. تغييری که در عراق پيش آمده است نه موجسب ثبسات عسراق مسیمی

ی خسود، در پسی انتقسام گسرفتن از های ديرينهمسلمانان. نيروهای دشمن به سبب کينه
ل و بسر متعا یخداهستند. اما به ياری  بيت طاهرينويژه پيروان اهلملت عراق، به

ی نهسايی بسه سسود ملست کند، نتيجسهاش که فرموده مظلومان را ياری میاساس وعده
 .2«مظلوم عراق تمام خواهد شد

شسهرت يافتنسد، در برخسی « بهسار عربسی»هايی که بسه هنگامی که تظاهرات و قيام
آيست اللسه العظمسی سسيد صسادق  عاليقسدرکشورهای عربی اتفاق افتاد، دفتسر مرجسع 

ی ايسن تحرکسات اجتمساعی ای دربسارهدر کربالی معلی، بيانيسه یشيرازحسينی 
 صادر فرمود که در آن چنين آمده است:

جويانه که خواهان تغيير در ساختار حکومست هسستند های حقموجی از راهپيمايی»
-سر مسیروست که غالب جمعيت اين کشورها در زير خط فقر بهبه راه افتاد. اين، از آن

هسای  جسا و ماليساتهای بسیگيریت بسياری همچون بيکاری و سختاز مشکالبرند و 
ای که با شرع و عقل و کرامت انسانی ناسازگارند رنج سنگين و قوانين خشک و مستبدانه

های مردم را در بيسان آرای خسود برند. افزون بر آن، برخی حاکمان اين کشورها آزادیمی
گناه بسياری بر زمسين ريختسه شسد کسه موجسب یهای باند. بر اثر اينها، خوناز ميان برده

                                              
 .34. سوره حجرات، آيه 1

، در «حوار مع شسبکة عسراق المسستقبل»، المکاتبات، ی اينترنتی مؤسسه فرهنگی رسول اکرم . سامانه2
 م.3/7/2447تاريخ 
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تر شدن امور و سوق دادن اين کشورها به منجالبی از ظلم و تبساهی گشست. ايسن پيچيده
 ای بکنيم:دارد که بر امور زير تأکيد ويژهحقايِق تلخ ما را بر آن می

طلبانسه و خواهسان ای ملی و اصسالحآسا برآمده از روحيههای سيلاين اعتراض. 3
 غييری اساسی در اوضاع است که البته اين، حقی قانونی است. ت

قسانونی اسست. اسستفاده از گيسری حقسی شسرعی و . همچنين آزادی بيسان در رأی2
ها و تشسکيالت خصوصسی و ی ارتباطی و نيز تأسيس احزاب و جمعيتهرگونه وسيله

يق آزادی بيسان ها و بسياری موارد ديگر، همگی از مصسادها و فراخوانبرگزاری همايش
ی اين حق بسه معنسای سسرازير شسدن در سسياهچالی از آيند... پس مصادرهشمار میبه

 گناه است.های بیها از انسانديکتاتوری و استبداد و پر کردن زندان
هسا در ی زمينسههسا ايجساد آزادی در همسههسای ايسن ملست. همچنين از خواسسته1

های سازندگی ی عرصهکه همهياتی است ای حارچوب قانون است... اين خواستههچ
ی شسئون زنسدگی مسردم را و فرهنگ و کشاورزی و تجارت و سياست و اقتصاد و همسه

 گيرد...دربر می
گنساه کساری بسیکننسدگان گيری از ابزارهای خشونت و تيراندازی به اعتراض. بهره0

زايد. کشتارهايی کسه افهای مردم برای تغيير مینامقبول است و بر اصرار و تصميم توده
 قطعًا مشمول آيه زير خواهد بود: ،ها ر  داددر خالل اين اعتراض

را اَ  ََجِ كا
َل النَّ ََ ا َق َ َّنَّ

َ
ِع ََبَكأ َْ ْو ََبَفاٍد ِِف اأَل

َ
ٍ  أ ُْ ا ِبَغْيِ َن

فا ُْ َل َن ََ هسرکس » 1؛َمن َق

ويی کسی را جز به قصاص قتل يا ]به کيفر[ فسادی در زمين بکشد چنان است کسه گس
 .«همه مردم را کشته باشد

. فسسساد اداری و اختصسساص دادن امسسوال عمسسومی بسسه خسسود و قسسرار دادِن آنهسسا در 1

                                              
 .12. سوره مائده، آيه 1
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هسای خسارجی، بسر محروميست و بيکساری و تخلسف و بيمساری و جهسل و سسوء  بانک
شسده را های اين مردم ستمديده و پايمالاز عواملی است که زخم افزايد و ، میخدمات

 دارد.های بسياری بر آنان روا میکالت و رنجکند و مشتر میعميق
کنيم که آرامش و استقرار سياسی در شهرهای ما برقرار . بر اين حقيقت تأکيد می6
ها و برگزاری انتخاباتی ی تعدد احزاب سياسی و تشکيل سازمانگردد جز در سايهنمی

 فرمايد: خصوص قرآن کريم چنين میآزاد و سالم. در اين
 َُ ْم
َ
ْ َوأ ََ  َبْ ََنُ  «.و کارشان در ميانشان مشورت است» 1؛ُُهْ ُشو

خواهی و انحصارطلبی و سرکوب کردن صسدای مخالفسان بايسد نيز از هرگونه زياده
حزبی را س که به تخلف ها خودرأيی سياسی و حکومت تکپرهيز کرد؛ چراکه اعتراض

رپيچی از قسانون اسست س ی فساد و نادانی و سسها انجاميده و ريشهو استبداد حکومت
 کند.محکوم می

شسود کسه حديث شريف مسیبا سرپيچی از اين حقوق، حاکم مصداق حقيقی اين 
 فرمود: 

شسود و ؛ هرکه بر نظر خويش تکيه کند هالک مسیمن استبدَّ برأيه هاک وأهاک»
 .«2«کند]ديگران را نيز[ هالک می

ی حواد  اخير کشورهای هدربار عاليقدری مرجع مايههای گراندر ضمن فرمايش
 عربی چنين آمده است:

جهان امروز، دنيای آزادی و روشسنفکری اسست. اعمسال فشسار و سسرکوب ملست »
آورد. اگسر حاکمسان بسار نمسیای جز رسوايی و پيشمانی بسهدست حاکمانشان نتيجه به

                                              
 .12ری، آيه . سوره شو1
حسول  بيان مکتب سماحة المرجسع الشسيرازي»ی اينترنتی االمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه2

 هس.ق.3012ربيع االول  31، در تاريخ: «اإلحتجاجات الجماهيرية في البالد العربية
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ورزيدنسد در کردارهسا و رفتارهسای امروزی اندکی در تاريخ حاکمان گذشته تأمل مسی
چنين با دستان خود سرنوشست خسويش را در کردند، و ايند با ملتشان بازنگری میخو

  فرمايد:متعال در قرآن می یزدند. خداتاريخ آتش نمی
روْا  َُ َّرا َظَه ِْ َْل ِهُك ِْ وَن ِمن َق َُ ْهَهْكَنا اْلُق

َ
های پيش از شسما نسل و قطعاً » 1؛َوَلَقْأ أ

 .«يمکه ستم کردند به هالکت رساندرا هنگامی
ِمنَي  َِ ر

ْ ُة امْْلُ َِ اِق ََ َن  ْ َف ََ َُ وا  َُ ِع ََبانُظ َْ بگو در زمين بگرديد » 2؛ُقْل ِسُيوا ِِف اأْلَ

 .«پيشگان چگونه بوده استو بنگريد فرجام گنه
داری و سياست را سرمشق حکومت ی رسول خداالزم است که حاکمان، سيره

حکومت آنها حکومت عادلی گسردد کسه خود قرار دهند، تا مردم از آنها راضی شوند و 
ی اسستبداد و رضايت پروردگار عالم را نيز درپی داشته باشد. قطعًا حکومتی که بر پايه

شسک حکسومتی فسانی و زودگسذر اسست. از بين بردن حقوق قانونی مردم بنا شود، بسی
کی از گناه و کنار زدِن آنها، حاکار گرفتن سالح و خشونت در برابر مردم بیشک، به بی

 هايی است. يقينًا عاقبت از آِن مستضعفان خواهد بود. ضعف چنين حکومت
گناه بپرهيزند و دستان خود را بسه های بیحاکمان الزم است از ظلم کردن به انسان

ناخشنودی خدا  ای جز خشم وزيرا اين قبيل کارها ثمره ،خون مستضعفان آلوده نکنند
گونسه مسورد عال، ظالمسان را بسا بيسانی شسديد ايسنمت یرا به دنبال نخواهد داشت. خدا

 خطاب قرار داد:
وْا  َُ ِذيَن َظَه ِِن ِِف الَّ ِْ اِط ی ظالمان با من گفتگو نکن )برای هرگز درباره» ٣؛َواَل ُتخَ

 «.آنها چيزی از من نخواه(
                                              

 .31. سوره يونس، آيه 1

 .64. سوره نمل، آيه 2

 .17. سوره هود، آيه ٣
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گسردد و ايسن، ی حقيقت و سسعادت مسیپخصوص نسل حاضر در دنيای امروز، به
ارچوب عسدالت، هسی آزادی به معنای واقعی کلمه و در چدر سايهشود مگر ميسر نمی

حاکمان، سدی در برابر رسيدن مردم  ی اش. اقدامات ظالمانهآن هم با تمام گستردگی
که بسه پيسروزی مظلسوم بسر ظسالم منتهسی است ی آزادی قانونی به آرزوهايشان در سايه

 گردد. می
ی بعسد، آميسز در مرحلسهسسالمتهای ماسلوب گفتگو در گام نخست و راهپيمايی

جامعه راهکارهای بهتری هستند که عاقبت بهتسری نيسز درپسی دارنسد. در برای اصالح 
 های زيادی مؤيد آن است.های دور، همانند تاريخ معاصر نمونهتاريخ

هسا آزادی انديشه در اسالم يکی از اصول استوار آن است که موجب آزادگی انسسان
نظير است و در کل تاريخ بشسر ها بیی عرصهر اسالم در همهشود. آزادی مورد نظمی

هسا شسهرت دارد. رسد، حتی در روزگار کنونی که به عصسر آزادیچيزی به پای آن نمی
در حکومت خويش به مردم آزادی اعتراض بسر ضسد خسود  امام اميرمؤمنان، علی

هسای داد، بلکه به خواستهکشيد و نه تحت فشار قرار میداده بود، و آنها را نه به بند می
ی افراد بشر تا زمانی که آزادی ديگسران را بسه خطسر داد. اسالم به همهمیآنها گوش فرا 

ی بشسر، حتسی ها آزادی داده است. اسالم برای سعادت همسهی زمينهنيفکنند، در همه
که به آن، ايمان ندارند آمده است. اسالم خواهان خير و نجات همگسان اسست. کسانی

 های آزادی در اسالم است.ن، يکی از ويژگیاي
سه در تمسام بخسشويژگی هسای های حاکم اسالمی اين است که مردی مؤمن، متفق 

گاه به مسائل روز و بهره . هرچسه از ايسن باشسدی شسئوِن عسدالت منسد از همسهدين، و آ
گسر کنسد. امسا امند باشد، بيشتر رضايت مردم را به خود جلب مسیها بيشتر بهرهويژگی

گردد. همچنسين اگسر يکی از اين شروط را از دست بدهد از منصب خود فورًا عزل می
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و منصوب کردن وی حق برکناری ندارند، را مردم تمايلی به باقی ماندِن او در منصبش 
 .1«شخص واجد شرايط مذکور را دارند

 هسای آزادی وهای آشکاری از موضع سياست اسالم در زمينهنمونه عاليقدرمرجع 
و  هسسای حکومسسِت پيسسامبر اکسسرمداری در خسسالل سسسالاقتصسساد و عسسدالت و مسسردم

 دادند.ارائه  اميرمؤمنان، علی

                                              
توجيهسات المرجسع الشسيرازي »، أرشسيف األخبسار، ی فرهنگی رسول اکرم نترنتی مؤسسهی اي . سامانه1

 «.حول حنتفاضة المستضعفين بالدول العربية
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 بحرين. 7
ه بسه م در بحسرين کس2433بالفاصله پس از بساال گسرفتن اوضساع بحرانسی در سسال 

ور اسست، مرجسع معروف شد و تا به امروز همچنان آتش آن شعله« فوريه 30جنبش »
های به ياری آنان در زمينه عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی

های بحرينسی کسه از رسانی و حتی آموزش برخی از شخصيتانسانی، حقوقی، اطالع
باره پيشسگام بسود، د پرداخت. ايشان در اينانسوی دولت به خارج از کشور تبعيد شده

ان برخسی اتهامسات مغرضسانه و در معسرض تهديسد بسه رفتارهسای کسه در مظسدر حدی
 قرار گرفت.آميز از سوی برخی مسئوالن خشونت

ای در در کربالی معلی بيانيسه عاليقدراز نخستين روزهای آن حواد ، دفتر مرجع 
 آمده است: خصوص صادر فرمود که در آن، چنيناين

تعدی و سرکوب ملت نجيب بحرين س که خواهاِن حقوق قانونی و مشسروع خسود »
ی عقسالی عسالم ترين حقوق بشر که مورد اتفاِق همههستند س تجاوزی آشکار به ساده

المللسی انسسانی و بسين مؤسسساتی اديان و باشد. اين تجاوزها از سوی همهاست می
 مردود و محکوم است...

آرايسی نيروهسای تروريسستی و گسذرد از قبيسل صسفآنچه در بحرين می ی در زمينه
از سوی نيروهای انجام و غيرانسانی های سرد و حرکتی ها و سالحچوب باتکفيری که 

گنساه، از شود، و استعمال خشونت با تيراندازی به مردم بسیمیامنيتی و پليس حمايت 
فشسار  شستافته و بساه ياری اين مسردم طلبد که بسازمان ملل و ديگر نهادهای مرتبط می

ی ابزارهای ممکن تبليغاتی و ديپلماتيک برای متوقسف از همهحکومت ظالم آوردن به 
ی مهمسی در جمعی وظيفه. در اين ميان وسايل ارتباطاستفاده کنند ساختن اين جرايم
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 .1«خورده دارندقبال اين ملت مظلوم و شکست
در اهميت حسوادثی کسه در کشسور بحسرين و »تصريح فرمودند که: عاليقدرمرجع 

دهد، ما تأسف بسيار و اندوه عميق خود را بسر ارواح ديگر کشورهای اسالمی روی می
خسواهيم کسه بسه و از مسسئوالن بحرينسی مسی داريسماظهسار مسیشهدای ايسن حسواد  

خشسونت و سسرکوب کسار گسرفتن های هموطنان خود گوش دهنسد، چراکسه بسه خواسته
 .2«آفريندن چيزی جز خشونت نمیکنندگااعتراض

ی فرهنگ و رسانه و علما را موظف به واکنش نشسان ايشان، دست اندرکاران عرصه
اينسان »و بيان داشستند کسه:  بحرين دانسترژيم حاکم بر های دادن در برابر تجاوزگری

های ويژه شبکهها، بهبينند رسانهکه میبايد وقايع اخير جهان را محکوم کنند، هنگامی
هر خبر ريز و درشت را در شرق و غرب، و جنوب و شماِل جهسان، پسس از  ایماهواره

سارسسانند، گذشت اندک زمانی از روی دادِن آن، به جهانيان می در برابسر تجساوز بسه  ام 
اند س سکوت مؤمنان بحرينی س به سبب آنکه خواهان حقوِق انسانی و قانونی خود شده

کننسد و حتسی ادرست پخش کرده و واقعيت را تحريف مسیهايی نکنند و يا گزارشمی
 .٣«سازندهای باطلی متهم میی بحرين را به تهمتديدهستمگناه و مردم بی

ی حقوق مردم بحرين، حق اکثريست اشاره فرمودند مطالبه عاليقدرهمانگونه که مرجع 
، در ی سياسست جهسانیهسايی در عرصسهالزم اسست حرکست»آنان است. ايشسان فرمسود: 

-های حقوقی و ديگسر مراکسز تصسميمسطحی گسترده و پيگير صورت بگيرد، و به سازمان

 المللی فشار آورد تا به تبيين حقيقت موضوع جنبش بحرين بپردازند.ی بينگيرنده

                                              
 2، در تساريخ: «بخصوص األحدا  المأساوية في البحسرين ازيبيان مکتب المرجع الشير». همان، 1

 هس.ق.3012ربيع الثانی 
بيسان مؤسسسة اإلمسام الشسيرازي »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه2

 «.العالمية بالذکری األولی لإلنتفاضة الشعبية بالبحرين
 هس.ق.3012شعبان  21، در تاريخ: «تجاه المظالم بالبحرينالمثقفون والعلماء مسؤولون »همان، . ٣



 

فقیه
 

بیدارگر
 

091 

ها مبتنی بر رأی اکثريست اسست. ايسن موضسوع ی عرصهتمدن جهان امروز در همه
المللی رايسج و اين شيوه امروزه در مجامع بينی سياسی اختصاص ندارد. تنها به جنبه

 .1«پذيرفته شده است
ای ی خسود، بيانيسهی جهانی اإلمسام الشسيرازی بنسا بسه وظيفسهدر اين راستا مؤسسه

ن و بسه فراموشسی يبحرحواد  هايی درخصوص آشکارسازی ابعاد مشتمل بر سفارش
از دولسست بحسسرين »نسسسپردن آن، صسسادر فرمسسود کسسه از آن جملسسه در آن آمسسده اسسست: 

 ونت به سسرکوبی ملت خود گوش فرا دهد و با خشطلبانهخواهيم که به ندای حق می
 آفريند. آنان نپردازد؛ چراکه خشونت، جز خشونت نمی
ی ملست سسربلند بحسرين هسستيم. در همچنين خواهاِن رسيدگی بسه حقسوق حقسه

شورها مرسوم است ی کهای پذيرفته و متعارف را س که در ميان همهخصوص روش اين
 پرهيز کرد..بايد کار گرفت و از دامن زدن به جنگ و خونريزی س بايد به

هايشان بسه تفساهم برسسد و بسه کنندگان بر سِر خواستهدولت بحرين بايد با اعتراض
 ،رفتار کند. اين موضوع درست نيست که به زور، اقليت اين کشسورنحو شايسته با آنها 

ِت آن، تحميل کننسد. تساريخ ثابست کسرده اسست کسه هيچگساه ی خود را بر اکثريسلطه
اسلحه نتوانسته است ابزاری توانمند و کارساز در رويارويی با مظلومسان باشسد. بلکسه 

هسسای بسسرعکس، عمسسل کسسردن بسسه رأی اکثريسست و پسسذيرفتن احسسزاب متعسسدد و فعاليسست
شورا، و ملسزم  یها و انجام دادن کارها بر پايهآميز حاکمان، و گسترش آزادیمسالمت

ق امنيت و آرامش، شدن به برقراری عدالت و رفاه در جامعه، بهترين راهکار برای تحق
برقسراری حکومست سوی رفتن به آفرينی و گام برداشتن در راستای پيشو پرهيز از تنش

                                              
 هس.ق.3011جمادی األولی  6، در تاريخ: «من حق  األکثرية بالبحرين المطالبة بحقوقها». همان، 1



 

 

7 .
ين

 ر
ب

 

090 

 .1«پرور استخواه و فضيلتپيشه و آزادیمدار و عدالتحق
موضوع بحرين را به  یجهانی اإلمام الشيرازی در اياالت متحده آمريکا نيز مؤسسه

مريکسا، در ارسانِی دانشگاه نسووای ميان کشيد و در جمعی از دانشجويان رشته اطالع
مريکسايی، اتسن از اسستادان و دانشسجويان  26ايالت مريلند... در نشستی بسا حضسور 

کسه  هسای مردمسیی اعتراضات بحرين و يمن و ليبی پيش و پسس از راهپيمسايیپرونده
شرايط يسک زنسدگی بسا کرامست بودنسد، و در کمترين کنندگان در آن، خواهاِن اعتراض

هسا مقابل، پاسخ خشن حکمرانان آنها با کشتار و سرکوب ايشان، که به کشته شسدن ده
به بحث و بررسی گذاشسته شسد. در  ؛جوان و زخمی شدن صدها کودک و زن انجاميد

حلی از ميان ن و دانشجويان خواستار يافتن راهی مؤسسه از استادااين نشست، نماينده
از ايشان خواست که به جانبداری از مسردم های ايشان شد. همچنين ها و دانستهتجربه

برند سر میهای آزادی و دموکراسی بهخاورميانه س که همچنان در محروميت از نعمت
شسورها در حسق ملست حاکمان ايسن ککه هايی ها و جنايتبر آن، جرم س برآيند. مضافاً 

مريکا که همواره اهای سياسی محکوم سازند، خاصه حمايترا شوند خود مرتکب می
 .2زندهای مستبد بوده و از بيان حقايق امور، سر باز میحامِی دولت

هسای اقليتمتفکران های پرتعدادی با حضور ی مذکور نشستنيز در اين راستا مؤسسه
مريکسا، واشسنگتن بسه منظسور بحسث و ايرجينيا و پايتخت اسالمی در دو ايالت مريلند و و

 .٣های ممکن برگزار کردحل وقايع اخير کشورهای عربی و يافتن راهبررسِی جزئياِت 

                                              
بيسان مؤسسسة اإلمسام الشسيرازي العالميسة حسول »ی اينترنتی اإلمام الشيرازي، أخبار حول العالم،  . سامانه1

 «.خيرةأحدا  البحرين األ
مؤسسسة اإلمسام »ی اينترنتی مرجع عاليقدر آيت الله العظمی شيرازی در کربال، أحدا  وأخبسار،  . سامانه2

 «.الشيرازي تناقش ملف البحرين واليمن في جامعة نوفا األمريکية
ة مؤسسة اإلمام الشيرازي تنساقش الحلسول الممکنس»ی اينترنتی االمام الشيرازي، أحدا  وأخبار،  . سامانه٣

 «.لألحدا  األخيرة
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ای در ی جهانی االمسام الشسيرازی بيانيسهدر نخستين سالگرد اين حواد ، مؤسسه
ت کسه شايسسته اسس»خصوص صادر کرد که در بخشی از آن، چنسين آمسده اسست: اين

هسای المللی مرتبط با حقوق بشسر و ملستهای بينسازمان ملل متحد و ديگر سازمان
ی اهميت بنگرند. در اين های مردمی در کشورهای عربی به ديدهآزاد جهان، به جنبش

ی قسانونی حقسوق خسود، از آميز خسود و مطالبسهميان، مردم بحرين با جنبش مسالمت
اين ملت را امسری گسزاف و بيهسوده و از سسر د جنبش ای برخوردارند. نباياهميت ويژه

های بسسياری را خوشی پنداشت، بلکه حقوق بسياری از اين مردم پايمال شده و آزادی
 ...اند نموده اند و اسباب معيشِت با کرامت را از آنان دريغآنها سلب کردهاز 

پسا که در آن به راهی تا دردانيم که مردم بحرين را سفارش کنيم ی خود میما وظيفه
هسای اند پا برجا بمانند و از خواسستهاند و قربانيان بسياری را نيز فدای آن کردهخواسته

 «.قانونی خود دست نکشند
هسای مؤسسه پنج گام اساسی را در رسيدن مردم بحسرين بسه خواسستهاين همچنين 
های آنها، خانوادهاز: کمک کردن به قربانيان و  ندبرد، که مهمترين آن عبارتخود نام می

 .1ی آنهاشدهو دفاع از حقوق پايمالهای مختلف انسانی از راه تقديم کمک
نگاری با دبيرکل سازمان ملل متحد، بان کسی نيز با نامهواچ ی شيعه رايتس مؤسسه

ويسژه مون، از ايشان خواستار اجرای اقداماتی مسؤثر در حمايست از ملست بحسرين، بسه
 2نگاران شد.سياستمداران و روزنامه

ای بسه ی جهانی االمام الشيرازی نامهنيز به مناسبت گفتگوی ملی بحرين، مؤسسه
پادشاه بحرين فرستاد که در آن خواهان برطسرف شسدن قسوانين ناعادالنسه و آزاد کسردِن 

                                              
بيسان مؤسسسة اإلمسام الشسيرازي العالميسة »ی اينترنتی مؤسسه جهانی االمام الشيرازي، البيانات،  . سامانه1

 «.بالذکری األولی لإلنتفاضة الشعبية بالبحرين
منظمة شيعة رايتس ووتش »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . ن.ک: سامانه2

 «.سالتها حلی بان کی مون: ندين التصرفات الجبانة، وندعو حلی التدخل إلنقاذ کرامة الشعب البحرينيفي ر
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هسا در راه وطسن، و نيسز جبسران زندانيان و برقراری صلحی پايدار و شهيد دانستن کشته
ها و پزشکان و علمای ديسن، ويژه استادان دانشگاهديدگان، بهآسيب های وارده بهآسيب

را از رهگسذر  بحسرينی مذکور حل مشسکل بحسران برای بهسازی اوضاع شد... رساله
 ها که نسبت به مردم دلسوزگيری از دانش مرداِن صادق در حل مشکالت و بحرانبهره

پرهيسز از و اعتمساد متقابسل  ،بينیخوش ،انصاف ،بکارگيری عدالتهستند و همچنين 
 .1دانستتبعيض 

                                              
مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية »، أرشيف األخبار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

ه رسالة حلی ملک البحرين حول الحوار الوطني  هس.ق.3012شعبان  4، در تاريخ: «توج 
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 سوريه. 8
م کسه بسا 2433ور شدِن آتسش بحسراِن سسوريه در سسال شعلههای از نخستين لحظه

های مختلف سوريه همراه بسود و ويرانی بخشهای بسياری بر زمين ريخته شدن خون
ه العظمسی سسيد آيت الل عاليقدرای که تبديل به افغانستانی ديگر شد س مرجع گونهس به

کسرد، صادق حسينی شيرازی، ملت مقاوم سوريه را به صبر و ايسستادگی سسفارش مسی
کيسد فزاينسده ی حضسرت زينسبويسژه بسر خسالی نکسردن منطقسه به ای داشست. تأ

هسسای آغسسازين منظسسور مؤسسسسات دينسسی تحسست پوشسسش ايشسسان از همسسان حملسسه بسسدين
 عاليقدروريه شتافتند. مرجع پناه سهای تروريستی به حمايت و کمک مردم بی چريک

 بيستی فرار و ياری نکردن اهلرا به منزله نشينی از حرم حضرت زينبعقب
بسه تسسليح و فسراهم  عاليقسدرهای مذکور بنا به فرمايش مرجسع دانست. افراد مؤسسه

ساختن ابزارهای امنيتی پيشرفته و تهيه مواد غذايی مورد نياز، و اسستقبال و مراقبست از 
گام که ، پرداختند حقوق شرعيه در اين راهو مصرف کردن های ديگر مناطق، هزدجنگ

بود و سهم بسزايی در ايستادگی  مؤثری در شکستن حصار منطقه حضرت زينب
شسان داشست. همچنسين پسس از ايجساد انسدک ها و قتل و تکفير ننگيندر برابر چريک

زيارت بارگاه مطهسر ريه برای های زيارتی بزرگی از خارج سوآرامشی در منطقه کاروان
ی خسود تسأثير کار، به نوبهشدند که اين جاراهی آن بانوی بزرگوار، حضرت زينب

 عليه سوريه داشت.ديوار تبليغاتی گسترده چشمگيری در شکستن 
هسای جهسانی و های کشورهای مختلسف جهسان و سسازمانافزون بر اينها، فرستاده

ی از ايسن نسابودی گسسترده فراخواندنسد. مؤسسسه های سياسی را به رهايی سسوريهمقام
ای درخصوص حواد  سوريه صادر کرد که در آن آمسده جهانی االمام الشيرازی بيانيه

 است:
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آنچه در جمهوری عربی سوريه ر  داد، جای افسسوس و نگرانسی بسسيار دارد. از »
يگيسر بسرای گناه مردم و نسواميس آنهسا و تسالش پهای بیرو همگان را به حفظ جاناين

 ی رسول گرامی خداخوانيم. سيرهی مناطق سوريه فرا میبازگرداندن امنيت به همه
شسنيد و بسرای با ديگران بنا شده است. ايشان سسخن ديگسران را مسیآميز بر رفتار صلح

 کوشيد.آنها در حد امکان میتأمين نياز 
در قسرآن کسريم  کسهرفتار ايشان سراسر عفو و گذشت و حلم بوده است. و همچنان
 فرموده است اسوة حسنة؛ رفتار ايشان سرمشق خوبی برای ماست.

های گريز، و گفتگو ميان طرفرو الزم است که دنبال آرامش و سياسِت تنشاز اين
آميسز و هسای تحريسکبه دور از فشارهای مختلف سياسی و تبليغساتی و روشمختلف 

 .1«برانگيز، باشيدنفرت
های قومی که شسبکه العربيسه بسه آن دامسن انگيزینيز فتنهاچ ورايتس سازمان شيعه 

 ،راهای قومی و حزبی است کل منطقه در آتش جنگ زند و درپی افکندن سوريه ومی
"شکوه انقالب" به  های خود با عباراتی همچوناين شبکه از طريق برنامه ؛محکوم کرد

هسای يشسان از سسازمانپسردازد. اعلويسان مسیشسيعيان و هسا، خاصسه شوراندن اقليست
که سسوريه و ها ی هرچه سريعتر برای جلوگيری از اين توطئهالمللی مرتبط مداخله بين

تبليغسات منسع دهسد و هسای قسومی و حزبسی قسرار مسیهای جنگمنطقه را آماج شعله
 .2را خواستار شد انگيز قومی که تنها به سود بيگانگان خواهد بود فتنه

های درگير مان آزاد نيز از تجهيز تسليحات طرفخشونت جهانی مسلازمان ضدس
موجب افزودن تعميق بحسران، و نيسز ريختسه  ،کاردر سوريه برحذر داشت؛ چراکه اين
                                              

محسرم الحسرام  24، در تساريخ: «بيان مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية بمناسبة أحسدا  سسورية». همان، 1
 هس.ق.3021

تش تستنکر التحريض الطائفی الذي تمارسه قناة العربية لجر  سسوريا و المنطقسه شيعة رايتس وو». همان، 2
 .هس.ق3011ربيع الثانی  24، در تاريخ: «حلی حرب طائفية
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شسدن گسردد. افسزون بسر آن، موجسب برانگيختسهگنساه بيشستری مسیهای بیشدن خون
 .1شودهای داخلی در اکثر کشورهای منطقه می جنگ

سسرکوب شسيعيان اسسماعيلی و مسسيحيان  ،سازماناين  همچنين در سخنانی ديگر
در قالسب  معمسوالً هسا های داخلی محکوم کرد. اين فعاليستسوريه را از رهگذر جنگ

های تروريستی اقدام به قتل و مهاجرت اجباری و سرکوب مردم است که از سوی گروه
ی شود. گفتنی است که ايسن، بسرخالف آرای سسازمان از همزيسستو تکفيری انجام می

منسدی از ی خسود و بهسرهو حق هر هموطن از زندگی با امنيت در منطقهآميز مسالمت
ی حقوق شهروندی خويش است. از جمله اين حقوق اختيار انتخاب دين خسود، همه

يِن هيچ اکراه است؛ چراکه بی اَ  ِِف الأِّ  «.در دين هيچ اجباری نيست» 2؛اَل ِلْ َ

ای را خشونت "مسلمان آزاد" تجاوز و دشسمنیی اسالمی ضدعالوه بر آن، مؤسسه
سسازد. که اخيرًا به شيعيان اسسماعيلی در سسلميه سسوريه شسده اسست را محکسوم مسی

آيد محکوم کرد. همچنين برادرانه و با شرمساری آنچه را بر سر مسيحيان در سوريه می
سستی هسای تروريی خبرهايی که خبرگزاری واتيکان آشسکار کسرده اسست، گسروهبر پايه

وابسته به القاعده و برخی صاحبان قدرت که در پی پاکسازی نژادی هسستند، بسسياری 
 اند.از مسيحيان ساکن در سوريه را بيرون رانده

المللی مبارزه با خشونت، همکاری کامل خود را با کليسسای ان بينهمچنين سازم
رد، از جمله در ايسن ی گزارشی که به واتيکان داده بود اعالم کارتودوکِس سوريه درباره

هسای گزارش تأکيد شده است که نود درصد مسيحيان از آنجا مهاجرت کسرده و خانسه
اين آنها در حمص از سوی گروه الفاروق وابسته به سازمان القاعده غارت شده است. 

                                              
ر مسن مغبسة تسسليح األطسراف المتنازعسة فسي سسوريا». همان، 1 ، در تساريخ: «منظمة "المسلم الحسر" تحسذ 

 م.37/1/2432
 .216. سوره بقره، آيه 2
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ی بسه مقابلسهرا اندرکار حقوق بشر هستند المللی که دستديگر نهادهای بين ،سازمان
هسای سسوريه، هسای ارتسودکسبنسا بسه گسزارشای وابسته به القاعده که هشديد با گروه

هسای مسسيحی را گردند و خسانوادهان ديوان را میستخانه روستاهای حميديه و ببه خانه
ی برداشتن چيزی از وسايل خسود را بدهنسد، بسه زور وادار بسه آنکه اجازهآزار داده و بی

 .؛ فراخواندکنندمهاجرت از آنجا می
ن ذکر است که مسيحيان سسوريه هرگسز متوسسل بسه خشسونت نشسدند و از راه شايا

های خود به در سرزمينو گفتگو خواهان دموکراسی و احترام به احزاب مختلف شدند 
 .1ياری آوارگان و تعليم آنها شتافتند

-ای که در حق اقليتهمچنين اين سازمان، سکوت جهانی در قبال جرايم ظالمانه

مخسالف های مسلح وابسته بسه نيروهسای می در سوريه از سوی گروههای مذهبی و قو
ای خواهاِن محکسوم المللی و منطقهمحکوم کرد و از مسئوالن بينشود را  روا داشته می

ها و پيگيری مرتکباِن آنهسا شسد. ايسن سسازمان هشسدار داد کسه سازی اين قبيل جنايت
جاهای مختلف سسوريه زدنسد،  ای درهای تروريستی دست به کشتارهای گستردهگروه

-ی الذقيه صدها زن و مرد و بچههاای که خبرها حاکی از آن است که در روستاگونهبه

-ها در پناه پوشش دين و طايفهی اين جنايتهای خردسال کشته شده يافت شد. همه

گری ر  داد. بنا به روايت بسياری از شاهدان عينی، در طی روزهای گذشته نيروهسای 
ای کسه جسسدهای گونسهجمعی اعدام کردنسد، بسهجا دستهها خانواده را يکدهمخالف 

 مردگان نيز از تنکيل و مثله کردن در امان نماند.
های تروريستی را بر عهده کشورها و کسانی مسئوليت اين جنايت ،سازمان يادشده

پوشی چشم کنند و سازمان ملل متحد را از ادامه دادن بهداند که از آنان حمايت میمی

                                              
، در «منظمة "المسلم الحر" تدين تنکيل القاعدة بالشيعة اإلسسماعيلية والمسسيحيين فسي سسوريا». همان، 1

 هس.ق.3011جمادی األولی  3تاريخ: 
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از اين جرايم هولناک و پاکسازی نژادی س که در مناطق تحت تصرف نيروهای مخالف 
های به سرعت در حال انجام گرفتن است س برحذر داشت. اين سازمان از همه سازمان

بشسری و حقسوقی خواسستار واکسنش سسريع در تقبسيح ايسن جسرايم، و فشسار آوردن بسه 
ی اروپسا و سسازمان حقسوق بشسر و ت و اتحاديهکشورهای بزرگ جهان در شورای امني

هسايی مناسب در برابر جنايست موقفالمللی مرتبط، برای اتخاذ های بينديگر سازمان
 .1دهد، شدکه در اين کشور روی می

های مسلح تکفيری اقدام بسه اهانست بسه مرقسد شسريف صسحابی پس از آنکه گروه
، مرجع کردندرک و نبش قبر و تخريب ضريح مبا شهيد حجر بن عدی ،بزرگوار

ای ايسن در سخنان کوبنده شيرازیحسينی عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق 
 جنايت غيرانسانی را محکوم کرد:

ظساهر مسسلمان در برابسر بار اسست کسه گروهسی بسهبسيار برای امت اسالم تأسف»
پردازنسد. ترين دين خدا، که همان اسسالم اسست مسیی کاملجهانيان به تخريب چهره

شوند، از ريختن خسون هايی که در بيشتر نقاط جهان اسالم مرتکب میبلکه با جنايت
گناه گرفته تا غارت اموال آنان درگذر تاريخ، در ميان مردم ايجاد رعسب و های بیانسان

اند. اينان دسست در دسست صهيونيسسم جهسانی گذاشسته و درپسی تخريسب ترس کرده
 و مبهم ساختن دين ايشان هستند. خدای حقيقی رسول گرامی  چهره

ی گمسراه بسه بسيار جای تأسف و نگرانی دارد که در طول تاريخ شاهد قيام اين فرقه
ی مفتيان وهسابی، درخصسوص اهانست و تخريسب مشساهد توزانهپيروی از فتاوای کينه

رقد در بقيع و م ی اطهارمانند تعدی آنها به مراقد ائمه؛ ی مسلمانان، بوديممقدسه
و  و نيز مرقد پرفسروغ بسانوی گرامسی حضسرت سسکينه مطهر امامان عسکری

                                              
شسوال  31در تساريخ « الالعنف العالمية تستنکر الصمت الدولي حزاء جسرائم اإلبسادة فسي سسوريا»مان، . ه1

 هس.ق.3010المکرم 
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المللی و مجامع حقسوقی، های بيندار سازمانبههبسياری ديگر. سکوت مغرضانه و ش
هسای تکفيسری شسد و بسه آنهسا جسرأت جنايست هولنساک و باعث تحريک بيشتر گسروه

ی يافتهسان بزرگواری که پرورشغيرانسانی ديگری نيز داد، و آن، تخريب مرقد مطهر ان
 .1«است القدر، حجربن عدی، صحابی جليلی رسول گرامی خدامدرسه

                                              
بيان مکتب سماحة المرجع الشيرازي بقم حول هتسک »ی اينترنتی االمام الشيرازي، رؤی وأفکار،  . سامانه1

 هس.ق.22/6/3016، در تاريخ: «حرمة قبر حجر بن عدي
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 ی برخی اتفاقات جهانی و... هايی چند، درباره . ديدگاه4

 ای ی برخی اتفاقات جهانی و منطقه هايی چند، درباره ديدگاه. 9
 ی برخی اتفاقات جهانی و... هايی چند، درباره . ديدگاه4

های حقسوقِی دفساتر ها و حرکتها و نوشتهذکر برخی بيانيهبه اين کتاب را پايانی بخش 
ی ايشسان های تابعهو مؤسسه یشيراز یمرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق حسين

دهسيم. و اينسک دهد، قرار مسیی بعضی از اتفاقات که در گوشه و کنار جهان ر  میدرباره
 برخی از آنها:

ی جهانی آيت الله العظمی شيرازی به وزيسر آمسوزش وپسرورش عسالی ی مؤسسههس نام
 دانمارک به مناسبت تصميم به آموزش دادن قرآن کريم در آن کشور:

منظسور جايتان در تدريس قسرآن کسريم در مسدارِس آن ديسار، بسهتصميم حکيمانه و به»
گسران، موجسب آشسنايی آگاهی يافتن هموطنان شما و گسترش اطالعات خود، در قبسال دي

نظسران آن سسرزمين، شسود. چنسدی پسيش برخسی کوتسهصاحبان اديان الهی با يکديگر مسی
رو اقسدام اخيسر دولست دانمسارک، هايی را به مقدسات مسلمانان روا داشتند، از ايسناهانت

سازد. نيز اين اقسدام، خساطر ی علمی آنان را از اين اقدام ناسنجيده آشکار میبيزاری جامعه
 افزايد.بخشد و بر اعتماد آنان به فرهيختگان آن سرزمين میسلمانان را التيام میم

ی کنسيم و اميسدواريم کسه روش تعليمسِی سسالم مدرسسهما اين اقدام شما را تحسين می
سازد س درپيش بگيريد. همچنسين را س که صورت حقيقی اسالم را منعکس می بيتاهل

ورهای جهسان نيسز تعمسيم يابسد تسا از رهگسذر آشسنايی و آرزومنديم که اين گام به ديگر کش
ای ميسان صساحبان اديسان الهسی برقسرار همکاری و گفتگوی جدی و سازنده روابط دوستانه

خسوانيم کسه خسدمتی بسه مسردم تصميماتی فسرا مسیرو غربيان را به اتخاذ چنين شود. از اين
گساهی ممکسن اسست بسه  گسردد کسههای دينی میآيد و موجب کاستن اختالفشمار می به

 ها و اعمال خشونت دوطرفه نيز بينجامد. نزاع
 فرموده است:  آيا دين چيزی جز مهرورزی است؟ همچنان که رسول خدا

 «.اندهای شانه يکسان؛ مردم همانند دندانهالنال سواسیة کأسناّ المشط»



 

 

9 .
گاه

ديد
 

 یهاي
ند 

چ
 

اره
درب

 ی 
رخ

ب
 ی

ت
فاقا

ات
 

هان
ج

و ی
...

 

110 

 :نيز بنا به فرمايش موال اميرمؤمنان علی
؛ مسردم بسر دو الإدين  أو نظیإر لإک فإي الخاإ  النال صنفاّ: إما أخ لک فإي»
 «.نوع تو در آفرينشاند: يا برادر دينی تو هستند، يا هم دسته

آيست اللسه  عاليقسدری که شهرستان بسم را در ايسران لرزانسد، مرجسع اس به مناسبت زلزله
پيام تسسليتی بسرای آسسيب ديسدگان ايسن واقعسه  شيرازیحسينی العظمی سيد صادق 

اد و مردم را برای ياری آنان فراخواند. ايشسان بسه مؤمنسان اجسازه داد کسه سسهم هولناک فرست
از خمس، و ديگر خيرات و صدقات از قبيسل زکسات را صسرف يساری رسساندن بسه  امام

 .1ديدگان اين واقعه بکنندآسيب
سسونامی، مرجسع عاليقسدر تأسسف و تسأثر ت زلزله در اقيانوس هند و امسواج س به مناسب
جا مانسده از آن، ابسراز های بهاز اين رويداد هولناک در جنوب آسيا و خسارت عميق خود را

 باره فرمود:داشت. ايشان در اين
ع بسه درگساه اين حواد  فرصتی برای بازگشت انسان به خدای سبحان » و انابسه و تضسر 

 چنين آمده است: اوست. در حديث شريفی از امام رضا
ته إ ...فأحب النبي" لی خالقها وراحمها عند ذلک  لیصرف عنهم أّ تفزع أم 

ها ويقیهم مکروهها  کما صرف عإن قإوم يإونس عوا إلإی الاإه  شر  حإین تضإر 
؛ وجل  پسنديد که در اين مواقع امتش به خالق و راحم آنها زاری کننسد تسا می پيامبر عز 

دارد، همانگونسه های آن ]بال[ در امسان بسشر اين ]بال[ را از آنها دور کرده و آنان را از آسيب
 پس از ناله و زاری کردن به درگاهش دور کرد". که بال را از قوم يونس

شک نتايج سنگين اين باليای طبيعی گريبسانگير بشسريت خواهسد بسود، حسال آنکسه بی
قاومت در برابر آنها س کسه امسروزه در بسسياری از بينی و متوان با اتخاذ تدابيری مثل پيش می

                                              
هسس.ق، 3020ذوالقعسدة  1ت مرجعية، بيانات أخری، بمناسبة الزلزال األليم في مدينة بم، بتاريخ: . اضاءا1

 .244 و 242ص
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 یهسای آنهسا کسم کسرد. خسدای زيادی از حجم خسسارتد س به اندازهشوکشورها انجام می
 فرمايد:متعال در قرآن کريم می

ِفَك  ُْ ن نَّ َِ َئٍة ََب َُهاَبَك ِمن َس ِّ
َ
 «.رسد از خود توستو آنچه از بدی به تو می» 1؛َوَما أ

وش ی مؤمنان بزرگوار را به ياری آوارگان اين بالی طبيعی س به هر رهمچنين ايشان همه
شستابند، که بر روی زمسين بسه فريساد همنوعسان خسود مسیچراکه کسانی ؛ممکن س فراخواند

 .2رسدخداوند نيز در آسمان به فرياد آنها می
ی انفجارهسای لنسدن، در ای دربسارهی جهانی االمام الشيرازی بيانيهس همچنين مؤسسه

 که از جمله در آن، چنين آمده است:کرد م صادر 2441سال 
هسای جغرافيسايی جديسدی را در جهسان امسروز ش خشونت و تروريسم، عرصسهگستر»

المللسی و  رو با توجه به تهديدهايی که اين پديده متوجه روابط بينتسخير کرده است. از اين
کند، ضروری است که کشورهای جهان برای رويسارويی بسا ايسن پديسده امنيت جهانی می

 برآيند و به ياری يکديگر بشتابند.
هسا و گفتگسو را ميسان اديسان و مسذاهب و تمسدن هسای مسرتبط، درِ است که طسرف الزم

ها بگشايند تا از اين رهگذر، مخالفت خسود را بسا ی زمينههای مختلف جهان در همه ملت
تروريسم و اتحادشان را در مقابله با آن، اعالم کنند... همچنين ضروری است کسه بسه ايسن 

ی در معالجسهبدهند، و آن، اينکه ارتکاب هرگونه خطسا ای حقيقت بسيار مهم اهميت ويژه
هسا، موجسب های جهانی، مانند فقر و تبعيض اقتصادی، بدهکاری و حقوق ملستبيماری

شود و آنها را در بسيج پيروان ناآگاِه خود کمسک های خشونت و تروريسم میی گروهتغذيه
ب، جهسان را از ايسن مشسکالت هسای مناسسحسلرو الزم است با دريافتن راهکند. از اينمی

 درازدامن رهانيد.
                                              

 .74. سوره نساء، آيه 1

 .234و232هس.ق، ص3021ذوالقعدة  24. اضاءات مرجعية، بيانات أخری، بتاريخ: 2
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هسای نادرسست برخسی رجسال پوشيده نيست که بسياری از اين خطاها حاصل سياست
 .1«سياسی است که با خودبرتربينی و در بسياری موارد نيز با خودخواهی همراه بوده است

)ميانمسار(  گناه برمهجمعی مسلمانان بیهای بشری، کشتار دستهس يکی ديگر از بحران
هسای حقسوقی و تبليغساتی اين جنايست و پيگيسریمحکوم کردن با  عاليقدراست که مرجع 

 مسائل آنان بوده است. جويایهمواره 
الملسل و سسازمان کشسورهای اسسالمی ايشان از سازمان ملل متحد و دادگاه جنايی بين

اکمساِن آن ح رخواستار حضور فوری و مؤثر در اين کشور و اعمسال فشسارهای مختلسف بس
 است.

، دفساع از حقسوق و آزادی بشسردر آدم در گزارشی که گروه رصد و پيگيری اخبار مرکسز 
هايی را که در حق مسلمانان برمه روا شده است مهمترين ظلماين مجموعه تهيه کرده بود، 

هسای هسای حقسوقی و قسانونی مسورد قبسول سسازمان؛ مواردی که بنسا بسه سسنجهرا گرد آورد
های مدافع حقوق بشر در جهان، جزو اموری است که بشر را تهديسد و سازمان المللی بين
مسسلمانان ميانمسار در معسرض قتسل و غسارت و بسه آتسش کشسيدن  ای که به گونهکند... می

و ربسودن جانشان، افزون بسر آواره کسردن و ويسران سساختن خانسه و کاشسانه جسدهای نيمه
ِی تفساوتگيرند. دليِل اين همسه بسیقرار می« ماغ» همسرانشان از سوی گروه بودائيان افراطی

ها المللی در برابر اين جنايتی عربی و اسالمی و بينحاکمان اين کشور و سکوت جامعه
ها و روستاها و ساکناِن آنها، از کسودک و زن و پيسر بر ما روشن نيست. به آتش کشيدن خانه

های غيرانسانِی بودائيسان و پخسش ه انواع حربهآيند بکه به مقابله با آنها برمیو کشتار کسانی
ر مسيرها، چيزهايی نيست که بتوان آنها را از چشمان مردم جهان دها ها و خونشدن جنازه

 امروز مخفی کرد. 

                                              
بيان أدانت فيه تفجيرات لندن: مؤسسة  في»ی جهانی اإلمام الشيرازي، بيانات،  ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

 «.اإلمام الشيرازي العالمية تدعوا العالم حلی اإلتحاد ضد العنف واإلرهاب
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بسسا خونبسارتر، در طسی هايی، و چسهالبته اين جرايم در برمه تازگی ندارد. چنين جنايت
وهسای نظسامی حکومست و سسکوت ناشايسست ی اخير در برمه با همدسستی نيرشش دهه

 المللی، بارها تکرار شده است...ی بينجامعه
بنا به اظهارات سازمان ملل متحد، اقليت مسلماناِن برمه بيشسترين سستم و فشسار را در 

ايسن بر اينکه  های جنايتکار متحمل شده است. مضافاً های جهان از سوی گروهميان اقليت
ترين سطح آموزش را داراست و با آنکه تعداد آنها بسالغ بسر و پايين هافقيرترين اقليتدسته، 

 است، از بيشتر حقوق انسانی خود محروم هستند.مسلمان هشت ميليون انسان 

 مسلمانان کشتار

ی غيربومی بودن مسلمانان آن کشور، اقدام به مهاجرت و از بسين دولت ميانمار به بهانه
هسا، بسيش از پنجساه مسسلمان منتشر شده توسسط رسسانهبردن آنان کرد. در نخستين گزارش 

 ميانماری به دست نيروهای نظامی و بودائيان متعصب به قتل رسيدند.
بنا به گسزارش حکومست ميانمسار، شسمار بسسياری شناسسنامه بسرای اقليست مسسلمانان 

ان صادر کردند. و اين اقدام برای اکثريست سساکنان آن منطقسه کسه کروهنجايی در بخش آرا
های بودايی هستند سنگين تمام شد... آنان از آثار اين اقدام در اظهار وجود مسسلمانان غما

دانند که اين اقسدام موجسب در حکومت جمهوری آينده به خوبی آگاه هستند. همچنين می
 شود...گسترش اسالم در آن منطقه می

ا در درپسی و آتسش کشسيدن خانسه و روسستاهی کشتارهای پیديری نگذشت که سلسله
برابر چشمان نظاميان بودايی ماغ، و سکوت دولت آغاز شد. در ايسن ميسان دولست ميانمسار 

ی خود به ادامه دادن تنها به هشدارهايی چند برای آرام کردن اوضاع اکتفا کرد، تا به خواسته
رو تجاوزگران بودايی از ايسن ها و پاکسازی منطقه از مسلمانان دست يابد... از اينخشونت

يی که دولت برای آنها بسه وجسود آورده بسود بسرای نسابودی کامسل منساطقی کسه اغلسب فضا
های آنها بهره جسستند... و عاقبست، ايسن کشستار و اند و به آتش کشيدن خانهنشينمسلمان
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هايشسان، از راه سوزی موجب گشت که مسلمانان آراکان، پس از به آتش کشيدن خانهآتش
بدون آب و آذوغه اقدام به فرار کنند. در ايسن راه بسسياری از های مستهلک و دريا و با کشتی

بنسا بسه گسزارش آنان پيش از آنکه به کشورهای همجوار برسند جان باختنسد. در ايسن ميسان 
ی فرانسوی، نيروهای مرزبانی بنگالدش اقدام به بازگرداندن هشت قايق خبرگزاری روزنامه

ند که اغلب آنها زنسان و کودکسانی اری بود کردحامل بيش از سيصد نفر از آوارگان ميانمکه 
ها و تجاوزهای برمه را داشتند... و اين، يعنسی بازگشست بسه بودند که قصد فرار از خشونت

 .دامان مرگ
المللی کسه بسه ی بينی خيريهبنا به گزارش يک مرجع رسمی، بنگالدش از سه مؤسسه

کسار خسود دسست بکشسند. ايسن اين ياری پناهندگان روهنجايی برآمده بودند خواست تا از
کردند. جوينسول بساری يکسی از های ميانمار فرار میپناهندگان با گذر از مرزها از خشونت

مبسارزه بسا »و « پزشکان بدون مرز»ی فرانسوی داشت که در مؤسسهمسئوالن دولتی اظهار 
مبنی بسر  دستوری« مسلم أيد»ی انگليسی )اکسيون کونتور الفان( و نيز مؤسسه« گرسنگی

در مرز برمه دريافت داشتند.. ايسن مرجسع « کوکس بازا»های خود در منطقه توقف فعاليت
ی کند که رويارويی با مسلمانان برمسه يکسی از عوامسل مسؤثر در تشسکيل جامعسهاشاره می

قسانونی بسه ايسن کشسور بودايی ميانمار است. از منظسر ايشسان، مسسلمانان بسه صسورت غير
ی تساريخی ر حسالی کسه حضسور مسسلمانان در آن سسرزمين پيشسينهانسد، دمهاجرت کرده

 ای دارد. ديرينه
م در برمه، دولت نظسامی آن کشسور خطسر مسسلمانان بسرای 3462پس از انقالب سال 

ابراز داشته و اقدام به راندن هزاران مسلمان از برمسه را های دولتی و نظامی تصاحب منصب
تاد قرن ميالدی پيشين کرده است. از ايسن منظسر، های هفتاد و هشبه بنگالدش در طی دهه

هسای جهسان برشسمرده تسرين اقليستديدهسازمان ملل متحد مسلمانان اين کشور را از ستم
 است... 
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ای برای از ميان برداشستن هويست اسسالمی در آن نظام بودايی در برمه اقدامات ظالمانه
 ستانی و آثار تاريخی اسالمی. کشور انجام دادند، از قبيل نابودی مساجد و مدارس با

همچنين دولت بودايی برمه از ترميم و بازسازی آن مساجد و مدارس کهن کسه بسر اثسر 
ی بودائيسان عليسه هسای ظالمانسهگذر زمان منهدم شده بودنسد بازداشست. از ديگسر فعاليست

مسلمانان آن کشور، فشارهای اقتصادی بود. دولست بسودايی برمسه در منساطقی کسه بيشستر 
اکنان آنها مسلمانان بود، اقدام به افزايش قيمت کاالهای غذايی و حيساتی آنسان کسرد، بسه س

نحوی که اوضاعی همسان قحطی را در آن مناطق پديسد آورد. ايسن اقسدام موجسب گرديسد 
و بنگالدش فسرار کننسد و در چادرهسای مسرزی پنساه بسياری از مسلمانان به مرزهای تايلند 

 بگيرند.
بسر بيسرون کسردن  مبنسیه ثين سينی رهبر بودائيان اظهسار داشسته اسست ای کدر پی ايده

هموطنان روهنجايی مسلمان از برمه و اسکان آنها در زير چادرهايی بسا حمايست سسازمان 
ملل، صدها راهسب بسودايی اقسدام بسه تظساهرات کردنسد... و تعسداد بسسياری از هموطنسان 

 پيوستند... هايشان به آنانشان نيز در تأييد خواستهبودايی
 ی رفتار دولت برمه با بحران پيش آمسده در آن انتقساداز نحوهواچ س تسازمان هيومن راي

کرد. خانم ايلين پيرسون، معاون بخش آسيايی ايسن مؤسسسه کسه از حقسوق بشسر حمايست 
آميسز و خونبساری کسه در آراکسان روی داد، رفتارهسای خشسونت» :کند، اظهار داشت که می

ايشسان خواسستار «. گسرددی آن توسط دولتش مسیع آن کشور و ادارهموجب دشواری اوضا
 المللی به آن کشور شد...فرستادن مأموران مستقل بين

المللسی، ای از رئيس دادگاه جنايی بيننيز در بيانيه« مسلمان آزاد»سازمان ضدخشونت 
کسه های کشستاری شسد ی فوری و مؤثر در عملياتخواهان مداخله« سانگ هيون سونگ»

 شود. در اين بيانيه آمده است: متوجه مسلمانان برمه می
دهد برخالف آنچه گفته شده، عمليات پاکسسازی نسژادی آنچه در اين کشور روی می»
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 «های حزبیکه تحت اشراف دولت آن کشور است، نه جنگاست 

 ها و راهکارها برخی توصيه

هسا، ها که در حق اقليتعيضها و تبالملل در قبال برخی جنايتی بيناعتراض جامعه
در جهان روا داشته شده است، از قبيل کشتار ارمنيان، سسوزاندن يهوديسان )هولوکاسست( س 

هايی کسه ر پی آن يهوديان در خاک فلسطين صاحب کشوری مستقل شدند س ، جنايتدکه 
عراق پسس گوين روا شد، و پناه دادن به آوارگان کرد، در شمال گناه بوسنی وهرزهبه مردم بی

هسای غيرانسسانی ديگسر، از تجاوزگری نظام بعثی عراق به آنسان، و بسسياری مسوارد جنايست
ويژه اعضای دائمسی آن در شسورای امنيست را عنايت و جديت بيشتر سازمان ملل متحد، به

طلبد. به واقع در حق اقليت مسلمانان آن کشور میدرخصوص جنايات مرتکب شده برمه 
های عربی و اسالمی است که به کشور برمسه فشسار آورنسد و آن را بسه ی قانونی کشوروظيفه

های مورد نيساز مسسلمانان آنجسا مجبسور سسازند و بسه آنسان تابعيست فراهم ساختن حمايت
هسای اسسالمی کشورشان را بدهند. از ميان فشارهايی که کشورهای جهان، خاصسه دولست

 توانند اتخاذ کنند، عبارت است از:می
ی روابط سياسی با کشسور برمسه و بسا ی سياسی که در قالب قطع همهفشارها نخست:

ی اعتراضسی در کار به منزلسهگيرد. اينبازپس خواندن سفرای خود از اين کشور صورت می
ای است که بودائيان افراطی در برابر ديدگان نيروهای حکسومتی در برابر کشتارهای ظالمانه

 حق مسلماناِن آن کشور مرتکب شدند.
های اقتصادی و تجاری با دولت برمه و قطع همکاری فشارهای اقتصادی بر عليه م:دو 

که دست از اعمال خشونت عليه مسلمانان بسردارد و حقسوق آنسان را اين کشور، تا هنگامی
 ای اصلی اعطا کند.همانند ديگر شهروندان برمه

توانسد بسه حقسوق فشارهای قانونی، که بهترين و مؤثرترين راهی است که بشر می سوم:
هسای تجساوزگران کار از طريق اثبات جنايستقانونی خود دست يابد و از آنها دفاع کند. اين
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ی المللی، و پيگيسری مجرمسان و محاکمسههای جنايی بينی آن به محکمهبودايی و عرضه
جمعسی آنها، در همان حکومست پسس از اثبسات دسست داشستن آنهسا در کشستارهای دسسته

 1گيرد.ان صورت میهای مسلم اقليت
و مؤسسسات  ی شسيرازی، آيت الله العظمی سسيد صسادق حسسينعاليقدرس مرجع 

داده در حسق مسسلمانان، از مسالزی و های ر ی ايشان همواره به محکوم کردن جنايتتابعه
اندونزی گرفته تا مصسر و مغسرب و اردن و يمسن و پاکسستان و برخسی کشسورهای خليجسی 

های دينسی اند و از مسئوالن خواهان آزادیرساندن به آنها دريغ نکردهاند و از ياری پرداخته
آنها و فراهم ساختن امنيت و زندگی شرافتمندانه بدون ايجاد تمايز، و تأمين حقوق انسسانی 

شرکت دادِن احزاب مختلف، به طور مساوی در امور حکومت، و برقراری عسدالت آنها، و 
 اند.های افراط و تکفير بودهواهان خشکانيدن ريشهاند، و نيز همواره خدر جامعه شده

 س پيگيری مشکالت اقليت شيعيان در بنگالدش:
ای از ساکنان بنگالدش به آن کشور، با اعزام نماينده ی فرهنگی رسول اکرممؤسسه

در مدت کوتاهی که سه ماه به طول انجاميد، به مطالعه و بررسی اوضاع معيشست مؤمنساِن 
 ...های زندگی آنان برآمدغهآن ديار و دغد

شسماری هسستند... درخور تأسف است که شيعيان در بنگالدش اقليت ضسعيف و کسم
بسيار اندک است. دليل اين امسر نيسز بسه ضسعف تعداد آنان در قياس با جمعيت بنگالدش 

ی نخست، و پس از آن، عسدم شناسسايی مشسکالت ايسن تبليغ و کاستی امکانات در درجه
خيسالی مسا در آنچسه ديسن و های اين امر است. از سوی ديگر اهمال و بییاقليت و دشوار

در نقاط مختلسف  بيتمذهبمان به ما فرموده، عامل مهمی در عدم انتشار مذهب اهل
کننسد و منسابر امسوال بسسياری را خسرج مسی بيستجهان است. در مقابل، دشمنان اهل

                                              
تقريسر يوثسق أهسم اإلنتهاکسات »، أرشسيف األخبسار، ی فرهنگی رسول اکرم ی اينترنتی مؤسسه . سامانه1

 «.وجرائم اإلبادة بحق المسلمين في بورما
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های آتشين خسود بسرای بسرهم راه به حملهاين کنند تا بتوانند ازتبليغاتی زيادی را تسخير می
 بپردازند.  بيتی حقيقی مذهب اهلزدن چهره

گيرنسد. در منساطق محسروم بسه کار مسیهای منظم و پرحجمی را در اين راه بهآنان برنامه
های متنسوعی ای که برنامهگونهتر است، بهدليل فقر و ناتوانی آنها موفقيتشان به مراتب افزون

 کنند.ای رسيدن به اهداف خبيث خود در گمراه کردن شيعيان عملی میرا بر
 برند که از آن جمله موارد زير است:اقليت شيعيان بنگالدش از مشکالت بسياری رنج می

ها برای تبليسغ بسياری از مناطق آن سرزمين از اماکن تبليغی مانند مساجد و حسينيه. 3
شسود، متأسسفانه در هسايی يافست مسیساجد يا حسينيهکه ماند. جاهايیبهرهعقايد تشيع بی

 برند و نيازمند تجديدبنا و امکانات بسياری هستند.سر میانگيزی بهوضع اسف

محروميست فرهنگسی در بسياری از شيعيان در آن سرزمين، به دليل کمبود مبلغان دينسی . 2
ی احکسام شسرعی ديسن ای که بسياری از آنها چيسزی دربسارهگونهبرند، بهسر میشديدی به

 اند.د و بسيار با مسائل دين بيگانهنداننمی

هسای که بسياری از اليسه ،با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی بنگالدش و فقر بسيار آن. 1
هم ريختسه ی مسيحی و وهابی از اين اوضاع بههستند، صدها مؤسسه شآن جامعه گرفتار

انواع خدمات به مسردم بسا عنساوين مختلسف، مثسل  عرضهاين کشور سوء استفاده کرده و با 
هسای شسيعی ی خسود در ميسان خسانوادههای مادی و درمانی، بسه نشسر عقايسد ضسالهکمک

 بيستآيينشسان و دوری جسستن از مسذهب حسق اهسلپردازنسد، و در ازای پسذيرفتن  می
ی از آن هايترديد چنين حمايتدهند. بیهای مالی و اقتصادی بسياری به شيعيان می وعده

 تأثير نخواهد بود.های فقير شيعه، در رسيدن اينان به اهداِف پستشان بیخانواده

گسسترش فسساد ميسان جوانسان بنگالدشسی، از طريسق دو  باحمالت ويرانگر ضدشيعی . 0
اند کسه جوانسان شسيعه را بسه بسيار اثرگذار بوده است. اين دو سالح ثروت و شهوت ،سالح

 .اندشرک و غفلت کشانيده
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های شسيعه در تسأمين مخسارج آمسوزش فرزندانشسان، به دليل ناتوانی بسياری از خانواده. 1
کند. اين مشکلی است که همچنسان خطری جدی است که فرهنگ آن جامعه را تهديد می

 .1به جای خود پابرجاست

هسای انجسام شسده بسه زوار در قسم مقسدس دربساره تعسدی عاليقدری دفتر مرجع س بيانيه
 بقيع: بزرگوار

در  ر رسسول خسدائسای کسه جمعسی از مؤمنسان زادر پی تعدی و دستگيری ظالمانسه
آن شدند، دفتر مرجسع عاليقسدر حضسرت  متحملی مشرفه در کنار مراقد مطهر بقيع مدينه

ای در محکوم کردن ايسن آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی در قم مقدس بيانيه
تر زندانيان، و پيگيسری بيانيه خواستار آزاد شدن هرچه سريعجنايات صادر فرمود... در اين 

شدند. اين دفتسر اظهسار داشست کسه ايسن  ،که به زوار محترم تعدی کردندکسانیو مجازات 
قبيل اقدامات، عواقب ناخوشايندی را در آينده درپيش خواهد داشت، چنانکسه در بخشسی 

 از اين بيانيه چنين آمده است:
اند و آنسان هايی زخمی شدهستحضريد برخی از مؤمنان بر اثر ضربههمانگونه که م ...»

تر زنسدانيان، و اجسازه دادن بسه اند. ما خواهان آزاد شدن هرچه سريعرا مورد اهانت قرار داده
ه مؤمنان بزرگوار برای ادای زيارت و قرائت قرآن و ادعيه و مناسسک دينسی خسود هسستيم، بس

ويسژه ها بر صاحبان مذاهب مختلف، بسهاعتقادات تکفيری کار از تحميلای که در اينگونه
پرهيز شود. همچنين الزم است که متجاوزان به زائسران گرامسی را  ، جداً بيتپيروان اهل

ها خدای نساکرده عواقسب ناپسسندی درپسی گونه تجاوزگریمجازات کنند. ادامه دادن به اين

                                              
األقليسة الشسيعية فسي بسنغالدش يعسانون مسن الفقسر »أحدا  وأخبار،  ،اإلمام الشيرازیی اينترنتی  . سامانه1

 «.والحرمان وتفاقم األزمات دون ناصر أو معين
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 .1«خواهد داشت
 زدگان هائيتی: س تشکيل هيأتی برای کمک به زلزله

، بنا به سفارش مرجع عاليقدر آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شسيرازی
مريکسا و مسديرکل ادر  عاليقسدرآقای شيخ محمد ذاکری دام عزه يکی از وکالی مرجع 

ی زيسرهجی دربسارهکسه سازمان مبارزه بسا خشسونت جهسانی، بسه مشسورت بسا کسسانی 
کار، به منظور تشکيل هيسأتی بسرای پرداخت. ايناند ی هائيتی صاحب اطالع زده زلزله
عات برای ياری رساندن بسه قربانيسان زلزلسه سسهمگينی اسست کسه ايسن جمع آوری تبر 

 سرزمين را لرزاند.
واحد ريشتر اسست  1/7ی اخيری که هائيتی را لرزاند، بالغ بر شايان ذکر است که زلزله

کلسی اشت و پايتخت آن کشور را بسههای جانی و مالی بسياری بر آن کشور گذکه خسارت
ويران کرد. اين درحالی است که دبيرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون اظهار داشت کسه 

تسرين بحسران ها خطرنساکها هزار کشته بر جای گذاشت، تا دههی اخير هائيتی که دهزلزله
 شمار خواهد آمد.بشری به

تسن  333144به بيش از  لرزاندژانويه  32در شمار قربانيان زلزله ويرانگری که هائيتی را 
 344ی مسذکور رسيد. بر حسب آمارهای رسمی که مسئوالن هائيتی اعالم کردنسد، زلزلسه

 .2ی آواره به جا گذاشت...هزار خانواده 11هزار زخمی و 
فيسق مؤمنسان را در عمسل بسه متعسال تو یای بسود از دريسا. از خسداآنچه گذشست قطسره

گوييم و بسر محمسد و کار شکر میواستاريم. و در پايان خدا را بر اينهای خود خمسئوليت
 فرستيم.خاندان پاک او درود می
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