آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮی ﺷﯿــﺮازی ﻣﺼــﺪاق ﻋــﺎﻟﻢ رﺑــﺎﻧ
ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﻣﺼﺪاق ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻌــﺎون ﺳــﺎﺑﻖ اﻣــﻮر ﻣﺠﻠــﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ادوار ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳﻼﻣــ درﺑــﺎره
ﻓﻀﺎﯾــﻞ اﺧﻼﻗــ آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮیﺷﯿﺮازی ﮔﻔــﺖ :آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮی ﺷﯿــﺮازی ﻫــﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺨﻠﻖ اﺧﻼق اﻟﻬ و
ﻣﺼﺪاق ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ارﺗﺤــﺎل آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮی ﺷﯿــﺮازی ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟــﺪﯾﻨ
ﻣﻌــﺎون ﭘﺎرﻟﻤــﺎﻧ در دوره رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺣﻤــﺪیﻧﮋاد در ﮔﻔﺘــﻮ ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﺎه
ﺗﺤﻠﯿﻠــ ﻫــﺪاﯾﺖ ﭘــﺮس درﺑــﺎره ﻓﻀﺎﯾــﻞ اﺧﻼﻗــ آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮیﺷﯿﺮازی ﮔﻔــﺖ:
آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺨﻠﻖ اﺧﻼق اﻟﻬ و ﻣﺼﺪاق ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮلﮔﺮای ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﻮ و آذرﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ اداﻣﻪ داد:
آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﻔﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣرﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ روی ﯾ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺗﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠ آﯾﻨﺪهﻧﺮ و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺠـﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟـﺪﯾﻨ ﮔﻔـﺖ :روزی ﮐـﻪ ﻣـﻦ در دﻫـﻪ  ۶۰ﺑـﻪ
ﺷﯿــﺮاز رﻓــﺖ و آﻣــﺪ داﺷﺘــﻢ و ﻃﻠﺒــﻪ ﺟــﻮان ﺑــﻮدم از آﯾﺖاﻟــﻪ ﺣــﺎﺋﺮی ﺷﯿــﺮازی

ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻔﺮات و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی) ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ(
ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ در ﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺑﯿﻨﯿـﻢ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـ)ره( از دوﻟـﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻧﻈﺮ واﻗﻌ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( را ﻫﻢ ﻣداﻧﻢ.
ﻣﻌــﺎون ﭘﺎرﻟﻤــﺎﻧ در دوره رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺣﻤــﺪیﻧﮋاد اداﻣــﻪ داد :آﯾﺖاﻟــﻪ
ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ ،ﺧﯿﻠ ﺑﺼﯿﺮ ،روﺷﻦ و آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﺎت
اﺧﻼﻗ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﺪ ﺧﯿﻠ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟﺪﯾﻨ در ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮهای ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾ
وﻗﺘـ ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪ ﺑـﺎ آﯾﺖاﻟـﻪ ﺣـﺎﺋﺮی ﺷﯿـﺮازی ﺗﻤـﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ »ﻣـﻦ ﯾـ ﻓـﺮد ﻋـﺎدی ﺑـﻮدم ﮐـﻪ اول ﻧﺨﺴـﺖ وزﯾـﺮ ﺑـﻮدم ﺑﻌـﺪ ﻫـﻢ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﻓﺮد دوم ﺑﻌﺪ از رﻫﺒﺮی
ﻣﻌﺮﻓـ ﻣﮐﻨـﺪ .ﻣﺗﺮﺳـﻢ اﯾـﻦ را ﺑـﺎور ﮐﻨـﻢ «.از آﻗـﺎی ﺣـﺎﺋﺮی ﺷﯿـﺮازی ﺧـﻮاﻫﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺟﻠﺴﺎت اﺧﻼﻗ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺬارد و ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺧﻼﻗ را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﻮﯾﺪ و آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﻫﻔﺘﻪای ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎ
ﻣآﻣﺪﻧـﺪ و درس اﺧﻼق را ﺷـﺮوع ﻣﮐﺮدﻧـﺪ ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻃـﻮر درس اﺧﻼق
اداﻣـﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﯾـ روزی آﻗـﺎی رﺟـﺎﯾ ﯾـ واﮐﻤـﻦ ﮐـﻮﭼ آورده ﺑﻮدﻧـﺪ و از
آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺧﻼﻗ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾ روز ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﻠﺴﺎت اﺧﻼق ﺷﺮوع ﺷﻮد در آن ﺳﺎﻋﺘ
ﮐﻪ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﺧﻼق ﺑﻮد؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی رﺟﺎﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ آﻗﺎی رﺟﺎﯾ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،درس اﺧﻼق را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
درس اﺧﻼق ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﻬﺮ رادﯾﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت آﻗﺎی رﺟﺎﯾ را اﻋﻼم
ﮐﺮد.

ﺣﺠـﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺗﺎجاﻟـﺪﯾﻨ در ﭘﺎﯾـﺎن در ﯾـ ﺟﻤﻠـﻪ
آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﯾ
ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ ،ﻣﺘﻔﺮ و ﺧﻠﯿﻖ ،اﻧﻘﻼﺑ و وﻻﯾ ﺑﻮدﻧﺪ.

