بسمه تعالی
سرفصل مباحث شیعه انگلیسی یا تشیع لندنی
کلیات

.1

مفهوم شناسی

 .2رابطه استعمار با فرقه های انحرافی و بدلی
 .3تاریخچه و پیشینیه جریان شیعه انگلیسی وگسترش آن
شجره خاندان شیرازی
مخالفت علما و فقهای برجسته (حضرات آیات سید ابوالقاسم خویی ،سید محمود شاهرودی و سید مرتضی آلیاسین) با اجتهاد سید صادق شیرازی

عوامل و بسترهای پیدایش وگسترش

.1

انحرافات فکری و رفتاری عناصر اصلی این جریان

 .2سوء استفاده از انگیزه ها و عواطف مذهبی
 .3نقش آفرینی عناصر بیگانه

اهداف ایجاد

 .1بدل سازی از مذهب شیعه حق
 .2تفرقه و درگیری در امت اسالمی
 .3مقابله با تفکر جهادی اسالم ناب علیه استکبار

خصوصیات فکری و عملی تشیع انگلیسی

 - 1سوء استفاده از مناسبتهای اسالمی و شیعی
 - 2وحدتستیزی و گفتارها و رفتارهای توهین آمیز و تفرقهافکنانه نسبت به مقدسات دیگر مذاهب اسالمی
 - 3وارونهسازی حقایق اصیل اسالمی مانند ظلمستیزی ،دفاع از مظلوم ،عدم سلطهپذیری ،وحدت و رحمت در مقابل تعصب بیمورد
 - 4تصویرسازی خاص از تشیع و مخدوش ساختن قابلیت آموزههای آن برای جهانی شدن
 - 5ارائه بدعتها ونوع مشمئز کننده از عزاداریها (مانند قمهزنی  -راه رفتن بر روی آتش و خار و شیشه به اسم عزاداری) و نیز توسعه
دهههای عزاداری و ایجاد دهه محسنیه  ،ایام تشکیل شورای سقیفه و نقض بیعت غدیر ،ایام غصب فدک  ،ایام ارتداد امت و ...
 - 6اهل عمل و جهاد نبودن و فعالیت صرف در کارهای تبلیغی و صوری
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 - 7مخالفت با اصل فلسفه و عرفان به بهانه مغایرت کالم امثال ابن عربی و  ....با آموزههای اهل بیت (ع)
 - 8معرفی خود به شیعه واقعی و اصیل و کفر قلمداد کردن مخالفان و وحدت و تقریب بین مذاهب
 - 9جداسازی دین از سیاست و ارائه چهره سکوالریستی از دین و تشیع
- 11جعل اصطالحات بدون مبنای صحیح علمی مانند سقیفهثانی برای انقالب اسالمی ،عالمه و آیتاهلل برای افرادی از طیف خود که
صالحیتهای علمی و عملی الزم را ندارند .تخریب شخصیت علما و مراجع (بیسواد خواندن و منحرف دانستن آنان) و موروثی کردن
مرجعیت در سران خود تحریف
- 11دشمن شناسی ناقص و غفلت از دشمنان اصلی امت اسالم
- 12دلسوزی و مسامحه نسبت به غرب و آمریکا و بی اعتنایی به جنایات دشمنان در فلسطین ،یمن و عراق و ...
- 13تکفیر یا تخطئه حرکت ها و افراد انقالبی در جهان اسالم (شهید صدر ،سیدحسن نصراهلل و شیخ عیسی قاسم و )...
- 14تضعیف نظام اسالمی ایران
قرار دادن مجالس و هیات های مذهبی به عنوان بستر رشد
- 11

چهره های شاخص تشیع انگلیسی و هوادار سید صادق شیرازی

مجتبی برادر سید صادق  -احمد شیرازی -حسین شیرازی -یاسر الحبیب -عبدالعظیم المهتدی البحرانی -محمد هدایتی -حسن اللهیاری

انحرافات فکری و اعتقادی
-1عقل ستیزی و تحریم علوم عقلی؛ مخالفت با فلسفه و عرفان
-2وحدت ستیزی و تفرقه افکنی
-3ترویج افراط گرایی در رفتارها و شعائر مذهبی (عزاداری ها ی خشونت آمیز :الف) بر روی آتش راه رفتن ب) بر روی خار راه رفتن ج) بر روی شیشه
غلتیدن د) خراشیدن صورت و لطمه بر سینه و صورت زدن به حدی که خون جاری شود ه) قمه زدن و) با زنجیر تیغی به کمر زدن به حدی که خون
جاری شود)
. 4جابه جا ساختن اصول و فروع دینی :تکفیر منکران عروسی حضرت قاسم (ع) و وجود حضرت رقیه
. 1انحصار گرایی در اندیشه دینی و مصادره عنوان تشیع و تکفیرمراجع و اندیشمندان اسالمی( تکفیر آیت ا ...بهجت و مقام معظم رهبری )
محمد هدایتی (مدیر شبکه سالم وابسته به آقای صادق شیرازی) و مجموعه او با نام رسام (روحانیون سنتی ایران معاصر) مطلبی را منتشر کردند که در آن
برخی از مراجع تقلید موافق جمهوری اسالمی ایران از امام خمینی گرفته تا حضرات آیات :مکارم شیرازی ،جواد آملی و نوری همدانی را علمایی خواندند
که برای حفظ منافع خویش حاضرشدهاند اصل اسالم را بفروشند!!
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ابزارها و روشهای تبلیغی و یارگیری
 .1ایجاد ساختار و شبکه در زمینه های تبلیغی ،فرهنگی و اقتصادی
.شبکه مداحان و هیات های مذهبی و ارتباط دائم بیت سید صادق شیرازی با بعضی از مداح ها و منبری های معروف
.تأسیس مؤسسات دینی و خیریه
.ارتباط مستمر با مردم
- 2شبکه وسیع رسانهای با حمایت انگلیس و سرویسهای دول غربی ( دهها شبکه ماهوارهای و سایت اینترنتی تحت عناوین مقدسی چون شبکه جهانی امام
حسین (ع) ،شبکه جهانی چهارده معصوم ،شبکه ماهوارهای فدک ،شبکه ماهوارهای حضرت ابوالفضل ،شبکه جهانی مرجعیت ،شبکه القائم ،سایت عقاید شیعه،
سایت حرم امام حسین (ع) به زبانهای فارسی ،عربی ،انگلیسی و ترکی فعالیت میکند .جالب اینکه شبکه فدک که توسط یاسرالحبیب داماد سید مجتبی
شیرازی اداره میشود در لندن قرار داشته و هیچ مزاحمتی از سوی انگلیس علیه آن صورت نمیگیرد چنانچه در جدیدترین اقدامش علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران  ۸۱ -اسفند - ۸۹۳۱بصورت زنده حمله به سفارت ایران در لندن را پوشش داد).
. 3تالیف و انتشار گسترده کتاب
. 4کمک های اقتصادی به نیازمندان
 .1استفاده از مبلغان دینی و برانگیختن احساسات مذهبی مردم بویژه شعائر حسینی ( جذب و سازماندهی طالب جوان و حرفه ای در شبکه های مجازی و
هیات های مذهبی )

دسته بندی مقلدین صادق شیرازی
- ۸دسته بندی اول(مقلدین ایرانی و غیر ایرانی)
عموم مقلدین صادق شیرازی را در ایران ،اتباع کشورهای عراق و افغانستان تشکیل می دهند و این دو دلیل عمده دارد:
اول می توان به جایگاه شیرازی ها بعنوان علمای نجف و سالها زندگی این خاندان در شهرهایی مثل کربال اشاره نمود.
دوم شیعیان افغانستان که سهم بیشترین مهاجرین جنگی را در ایران به خود اختصاص داده اند .
اکثر علمای بیت شیرازی را روحانیون عراق و افغانستان تشکیل می دهند.
البته مقلدین ایرانی تبار سید صادق شیرازی نیز کم نیستند بویژه با فعالیت شدید طرفداران ایشان و نیز برپایی پایگاه های متعدد در میان جوانان ایرانی در
سالهای اخیر بر تعداد آنها افزوده شده است.
دیگر مقلدین شیرازی ها نیز در کشورهای اروپایی و استرالیا زندگی می کنند که آنها نیز از طریق فعالیت روحانیون طرفدار شیرازی ها مستقر در این
کشورها و بخصوص از طریق شبکه های ماهواره ای به تقلید شیرازی درآمده اند.
شیعیان شبه قاره ی هند و پاکستان و نیز کشورهای آذری زبان به ندرت مقلد وی هستند.
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 - ۲دسته بندی دوم(افراد مسن و جوانان)
مقلدین باقیمانده از مرجعیت سید محمد شیرازی را افرادی مسن و مقلدین جذب شده به بیت سید صادق را افرادی جوان و کم سن و سال تشکیل می
دهند.
جوانان با روحیه ی پرانرژی و هیجانی که در خود دارند اوال راحت تر جذب ظواهر افراطی فرقه ی شیرازی می شوند و ثانیا بیش از افراد مسن تحت تأثیر
دیدارهای خصوصی و یا عمومی با سید صادق و سخنرانی های او که بیشتر روی مخاطب جوان تمرکز دارد قرار می گیرند.
خصوصیت دیگری که قشر جوان از مقلدین شیرازی دارند این است که مقید به شرکت در جلسات و هیئتهای مذهبی هستند و این به زبان ساده یعنی اینکه
بچه هیئتی ها بیش از دیگران به فرقه ی شیرازی تمایل دارند.
سید صادق شیرازی به گرفتن موضع حمایتی نسبت به شعائر حسینی معروف است چنانکه مقلدینش او را با لقب «بزرگ احیاگر شعائر حسینی» یاد می کنند.

مهمترین اقدامات بدعت آمیز و افراط گرایانه تشیع انگلیسی
-1مناسبت سازی
 .۸،۸اعالم هفته برائت (۳تا  ۸۱ربیعاالول!)همزمان با هفته وحدت
. ۸.۲تبدیل روز قدس به روز امامین عسکریین برای تغییر اولویتهای جهان اسالم
. ۸.۹گسترش ایام عزا و غم؛ ایام محسنیه و دهه شهادت امام علی (ع)
. 2مناسک سازی
. ۲.۸سب و لعن به مقدسات اهل سنت
. ۲.۲ترویج قمه زنی و خشونت در عزاداری
-3مقابله با نظام جمهوری اسالمی
. ۹.۸ضدیت با والیت فقیه و دفاع مقدس
. ۹.۲حمایت از فتنه گران ۱۱
. ۹.۹ارتباط با معاندان و ضدانقالب و حمایت کامل رسانه ای و امنیتی انگلیس از آنها
. ۹.4یورش به سفارت کشورمان در لندن  ۸۱-اسفند  - ۸۹۳۱با توهین به پرچم جمهوری اسالمی و نصب پرچم «خدام المهدی» همزمان با سفر بن سلمان به
انگلیس (که به صورت زنده از شبکههای فدک و  ...وابسته به تشیع انگلیسی پخش شد)
 .4ارتباط با سرویسهای اطالعاتی بیگانه و مزدوری استکبار و مواضع مشترک با اسالم امریکایی و سایر فرقه های منحرف
 - 4.۸همراهی با خط صهیونیستها و تضعیف حمایت از مردم مظلوم فلسطین با ادعای ناصبی بودن آنها
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 - 4.۲عدم دغدغهمندی برای مقابله با آمریکا ،انگلیس و رژیمهای وابسته به آن
 - 4.۹موضعگیری نکردن علیه جنایات سعودیها و گروههای تکفیری و تروریستی
 - 4.4مجیز گویی پیروان شیعه انگلیسی برای ملکه این کشور و ادعای سیده و از نوادگان بنی هاشم بودن ملکه انگلیس

حامیان
.۸

دولت ها (انگلیس -رژیم صهیونیستی -امریکا -ارتجاع عرب )

.۲

عناصر و گروه های ضد انقالب

پیامدهای این فرقه افراطی
.۸

نزدیک شدن به جاهلیت و بهرهبرداری بیشتر دشمنان اسالم از آن

.۲

افتراق امت اسالم و به هدر رفتن جان ،ناموس و منافع عظیم مسلمانان وامت اسالمی

.۹

معرفی تشیع به عنوان یک فرقه غیر عقالنی و ضاله
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کشتار شیعیان بیگناه

موضع امام خمینی(ره) و امام خامنهای درباره اسالم آمریکایی
نقد تشیع انگلیسی توسط مقام معظم رهبری
فتوای امام خامنه ای در باره حرمت اهانت به نمادهای برادران اهل سنّت

نحوه مواجهه با این جریان
.۸

شناسایی و تبیین مستدل نقاط انحراف و اقدامات افراطی شیعه انگلیسی

.۲

تبیین اسالم ناب محمدی(ص) و به چالش کشیدن این تفکر با استدالل و منطق

.۹

افشای وابستگی شیرازی ها به انگلیس و امریکا و حرکت در خط وهابیت و افراطیون ضد شیعه
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تبیین پیامدهای انحرافات و اقدامات افراطی شیعه انگلیسی
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