
1- یک سال از اولین دیدار "ترامپ"، 
رئیس جمهور آمریکا با "کیم جونگ 
اون"، رهبر کره ی شمالی می گذرد. دیداری که 
از نظر صاحب نظران، بیش از آنکه کره ی شمالی 
به آن احتیاج داشته باشد، آمریکا برای ژست 
ابرقدرتی خود به آن محتاج بوده و هســت. در 
این یک ســال مقامات این دوکشــور 3 بار با 
یکدیگر دیدار داشتند. اولین دیدار این دو، در 
سنگاپور، پشت درهای بسته شکل گرفت و بعد 
از آن تفاهم نامه ای به امضا دو طرف رسید. بعد 
از این دیدار مایک پمپئو، وزیرخارجه ی آمریکا 
در دیدار با همتایان ژاپن و کره ی جنوبی خود 
گفت: "جهان باید مطمئن باشد که آمریکا و 
کره ی جنوبی و ژاپن، به غیر اتمی ســاختن 
کامل، قابل تأیید و غیرقابل برگشــت کره ی 
شمالی متعهد هستند." او در ادامه اضافه کرد: 
"خالصی از تحریم ها تا زمان غیراتمی ساختن 
کامل، صورت نخواهد گرفت."10 روز بعد از این 
دیدار، رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان 
اجرایی، حالت فوق العاده ی ملی درباره ی کره ی 
شمالی اعالم کرده و تحریم های اقتصادی علیه 
پیونگ یانگ را به مدت یک سال دیگر تمدید 
کرد. دیدار دوم هم بدون رسیدن به نتیجه ی 
خاصی پایــان یافــت و دیدار ســوم نیز روز 
یکشنبه ی هفته ی گذشته برگزار شد. بعد از 
این دیدار هم ترامپ بالفاصله پشــت تریبون 
قرار گرفت و مجددا تکرار کرد که تحریم های 
کره ی شمالی همچنان به قوت خود باقی است. 
2- لیبی یکی از مهم ترین کشورهای جهان 
اسالم، و بلکه دنیای بین الملل از حیث موقعیت 
سوق الجیشی است. اما این کشور در اواخر قرن 
بیستم به بهانه ی داشتن سالح کشتار جمعی 
و ذخایر اورانیوم، تحت شدیدترین تحریم ها 
قرار گرفت و در نهایت، پای میز مذاکره با آمریکا 
نشست. در سال 2003 اولین مذاکرات لیبی با 
آمریکایی ها با وعده  های پوچی چون اقتصاد 
مرفه و روابط اقتصادی گسترده با کشورهای 
دیگر آغاز شد. لیبی راضی به تعطیلی تمامی 

تأسیسات هســته ای خود شد و حتی تمامی 
ذخایر اورانیوم خود را هم تحویل آمریکایی ها 
داد. جورج بــوش، رئیس جمهور وقت آمریکا 
دراین باره گفت: "در صورتی که لیبی به تعهدات 
خویــش پایبنــد بــوده و آن را به طور جدی 
اجرا کند امکان روابط بــه مراتب بهتری بین 

واشنگتن و طرابلس وجود دارد."
اما آنچه اتفاق افتاد دقیقا خالف این وعده های 
پوچ بود. آمریکا که حاال دیگر خیالش راحت 
شده بود که دستان معمر قذافی از مقابله با او 
خالی است، در سال 2011، ناتو را برای حمله 
به این کشور مجاب کرد. سیف االسالم قذافی، 
پســر او بعد ها دراین باره چنین گفت: "پدرم 
در ســال 200۹ انتقال باقیمانده ی اورانیوم 
غنی شده به خارج از کشــور را به طور موقت 
متوقف کرد تا بتواند از آن به عنوان اهرمی برای 
دستاورد های بیشتر اســتفاده کند. اما پس از 
اعتراضات مردمی در سال 2011، آمریکایی ها 
تحت عنوان ناتو به لیبِی خلع سالح شده حمله 
کردند و این کشور را به نابودی رساندند که تا 
همین امروز نیز این کشور کمر راست نکرده 

است." 
3- پیشنهاد مذاکره با ایران  از طرف مقامات 
آمریکایی، گرچه از ابتــدای انقالب تا به امروز 
ادامه داشته است، اما در سال های اخیر شدت 
بیشتری گرفته است. ســؤال آن است که چرا 
مقامات آمریکایی تا این حد اصرار به مذاکره 
با ایران دارند و از طریق رابطه ها و واسطه های 
مختلف، دائما آمادگی خود را بــرای این امر 
اظهار می کنند؟ قبل از پاسخ به این سؤال، به 
نظر می رسد که مقامات آمریکایی در مواجهه با 
ایران، اساسا سه راه حل بیشتر ندارند: یا »جنگ 
نظامی« که در شماره های پیشین به تفصیل 
استدالل شــد که به هیچ وجه امکان چنین 
اقدامی وجود نــدارد و خود مقامات آمریکایی 
نیز بارها به آن اعتــراف کرده اند؛ یا »تحریم« 
که طبق برآوردهــای مراکز معتبر جهانی، در 
بلندمدت کارایی و اثرگذاری خود را از دســت 

خواهند داد؛ یا »مذاکره«. اما در پاسخ به چرایی 
اصرار آنها به مذاکره با ایران، حداقل دو محور 

کلی را می توان بیان کرد:

اول، گرفتن ژست ابرقدرتی: نظم جهانی 
حداقــل در یک دهــه ی اخیر تغییــر کرده 
اســت و جهان، آنگونه که ایــاالت متحده و 
استراتژیست های آن تصور می کردند، به سمت 
"نظام تک قطبِی" مبتنی بــر الگوی "لیبرال 
دموکراسی" پیش نرفت. قدرت های نوظهور 
منطقه ای و بین المللی موجــب افول قدرت 
هژمونیک آمریکا در جهان شده اند به طوری 
که برخی از تحلیلگران، از »افول موریانه وار« 
آمریکا سخن گفته اند. اداره ی تحقیقات وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( در گزارشی اعالم کرد: 
"آمریکا در ســال 2035 احتماال خــود را در 
محیطی می یابد که روسیه یا چین با این کشور 
برابری می کنند یا حتی در برخی زمینه های 
اقتصادی و نظامی از غرب پیشــی گرفته اند." 
این مرکز در ادامه نوشــت: "آمریکا و متحدان 
این کشور در 20 سال آینده در جهانی زندگی 
می کنند که شکل دهی نظم جهانی در آن به 
شیوه ای که از زمان پایان جنگ سرد مرسوم 
بوده است اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار 
خواهد بود."بنابراین ایاالت متحده نیازمند آن 
است که نشــان دهد همچنان ابرقدرت دنیا 
است و برای این کار، چاره ای نداره که مذاکره 

با ایران را در دستور کار قرار دهد. 

دوم: گرفتــن عناصر اقتــدار از ایران: 
ترامپ معتقد اســت که برجــام، آنچنان که 
باید موجب محدودیت ایران نشــده اســت و 
هم چنان برنامه ی موشــکی و سیاست های 
منطقه ای ایران با قوت در حال انجام اســت. 
مایک پمپئو در بیانیه ای در سوم ژانویه گفت: 
"ما به ]جمهوری اســالمی[ توصیه می کنیم 
که در این پرتاب های ]موشکی[ تحریک آمیز 
تجدید نظر کرده و تمام فعالیت های مربوط به 

موشک های بالیستیک را متوقف کند تا بیش از 
این دچار انزوای عمیق اقتصادی و دیپلماتیک 
نشود." او در سفری که چندی پیش به منطقه 
داشت نیز درباره ی نفوذ ایران در منطقه چنین 
گفته بود: "گســترش نفوذ ایــران در منطقه 
خطرناک اســت." اندیشکده ی بروکینگز نیز 
در یادداشتی یادآور می شود: "هیچ حکومتی 
طی دوران معاصر به اندازه ی ایران نتوانسته به 
ما در خاورمیانه ضربه بزند. بنابراین، قطعا باید 
برنامه ی محدودیت و کنترل ایران را به جریان 
بیاندازیم." بنابراین یکی از اهداف آمریکایی ها 
از طرح مجــدد مذاکره، تهی کــردن ایران از 
»مؤلفه های قدرت« اســت. هفته ی گذشته، 
رهبر انقالب در دیدار مسئوالن قوه ی قضائیه، 
با پیش بینی درست از نقشــه ی آمریکایی ها 
در این باره، چنین فرمودند: »می گویند بیایید 
مذاکره؛ مذاکره یک فریب است؛ مذاکره بر سر 
چه؟ بر سر آنچه او می خواهد؛ یعنی اسلحه در 
دست شما است، جرئت نمی کند بیاید جلو، 
می گوید آقا آن اسلحه را بده به من، آن اسلحه 
را بینداز تا من بتوانم هر کاری که می خواهم با 
تو بکنم، تا من بتوانم هر بالیی می خواهم سر 
تو بیاورم؛ مذاکره این اســت. اگر چنانچه در 
این مذاکره ای که انجام می گیرد شــما حرف 
او را قبول کردی، پــدرت درآمده؛ اگر حرف او 
را قبول نکردی باز همین آش اســت و همین 

کاسه.« 98/4/5
در این میان شــاید، سخن درســت درباره ی 
شرایط ایران را دکتر حسن السید نافعة، تحلیلگر 
برجسته  و استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره 
گفته باشــد. او روز گذشــته چنین نوشت: 
"مایلم تحســین خود از روش مدیریت ایران 
بر سیاست خارجی اش را ابراز کنم؛ این کشور 
علی رغم محاصره و تمامی چالش ها توانسته از 
منافع خود صیانت کند بدون آنکه به کرامت 
و استقالل خود آسیبی وارد کند، درحالی که 
همگان را ناچار به احترام به خود کرده است، 

ایرادی ندارد که از ایران بیاموزیم."
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این پیام، پیام روز اّول شهیدان نیست که خیال کنیم مثالً 30 سال، 35 سال است شهید شده؛ نه، این پیام، پیام همیشگی شهیدان است؛ یعنی 
آنها در جوار قدس الهی و نعمت الهی هم که هستند، مرتّب دارند به ما پیام می دهند، بشارت می دهند: َویَسَتبِشروَن بِالَّذیَن لَم یَلَحقوا بِِهم ِمن 
َخلِفِهم ااَّل َخوٌف َعلَیِهم َو ال  ُهم یَحَزنون؛ این پیام شهدا است. اگر وارد میدان مبارزه بشویم -یعنی همان چیزی که دشمنان ما از آن می ترسند و 

واهمه دارند- باید بدانیم که خدای متعال بیم و ترس و اندوه را از ما دور می کند.  97/12/6 
* عملیات قدس 3  در تاریخ19 تیر  1364  در جنوب دهلران با هدف بر هم زدن آرامش نسبی و به هم ریختگی قوای نیروهای بعثی انجام گرفت که این 

عملیات با پیروزی رزمندگان اسالم و به اسارت در آمدن 70 نیروی بعثی به پایان رسید. 

پیام همیشگی شهیدان

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای عملیات عملیات قدس 3*
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امام کالم

آمریکا عاجز از دخالت
 نظامی در ایران است         

آمريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامى 
در اينجاها بكنــد. اينها يك مســائلى در 
پيش شان است، يك مطالبى در پيش شان 
اســت كه روى آن مطالب گرفتاري هايى 

دارند، نمى توانند اين كارها را بكنند. اگر آنها مى توانستند دخالت نظامى بكنند، شاه را 
نگه مى داشتند. با تمام قدرت شان، قدرت هاى تبليغى ]تالش [ كردند كه نگهش دارند 
و ملت ما اعتنا نكرد به آن. و نه تنها او، همه ى قدرت ها پشــت سر هم ايستاده بودند كه 
نگه دارند شاه را و نتوانســتند نگه دارند. براى اينكه ملت، يك چيزى را كه مى خواهد، 

نمى شود مقابل ملت بايستد كسى و چه بكند، هيچ ابداً.    16 آبان 1358 

به گریز از چالش، به غلط می گویند عافیت طلبیکارهای بزرگی که به دست جوانان انجام شد

رهبری خاطرات

وقتی جمهوری اسالمی در سی ســال قبل تشکیل شد، دشــمنان می گفتند انقالب 
اســالمی به پیروزی رســید، اما قادر نیســت میدان های زندگی را یکی پس از دیگری 
مدیریت کند، و عقب خواهد نشست. امروز جوانان ما به برکت اسالم توانسته اند کارهای 
بزرگی را در عرصه ی علم انجام بدهند که در گذشته هرگز به فکر خود آنها هم نمی رسید. 
امروز به برکت توکل به خدای متعال، جوان ایرانی کارهای بزرگ علمی را انجام می دهد: 
اورانیوم را غنی سازی می کند، ســلول های بنیادی را تولید می کند و پرورش می دهد، در 
زیست فناوری قدم های بلند برمی دارد، به فضا دســت می اندازد؛ همه به برکت توکل به 

خدای متعال و با شعار »اللَّ اکبر«. 90/11/10   

بعد از یزد به کرمان رسیدیم و همه از اتوبوس پیاده شدند. من می بایستی با یک اتوبوس 
دیگر، ســفر خود را از کرمان تا زاهدان - در یک مسیر پانصد کیلومتری ادامه میدادم. 
من در کرمان دوستان عزیزی داشتم مانند آقای محمد جواد حجتی کرمانی - که باهم 
نزد مرحوم عالمه ی طباطبائی شفای بوعلی می خواندیم - و همچنین آقاسید کمال 
شیرازی. آنها با اصرار از من خواستند چند روزی نزدشــان بمانم. این دوتن، به دنبال 
حوادث دردناک قم، از قم برگشــته بودند. آقای حجتی که اهل کرمان بود، اما آقاسید 
کمال شیرازی دو ماه پیش از رسیدن من به کرمان، در این شهر سکونت اختیار کرده 
بود و همان جا هم ازدواج کرده بود. من با این دوستان ســه روز را در کرمان گذراندم. 
آن روزهــا از بهترین ایام زندگی من بــود که در مصاحبت با یــاران علمی و مبارزاتی 

می گذشت.     منبع: کتاب خون دلی که لعل شد 

بـدون ایمان هـم ممکن نبـود این بیـداری ]بیـداری مـردم بـرای انقالب[ بـه وجود 
بیایـد. ایمـان مـردم از درون مثـل یـک موتـور فعـال وجـود آنهـا را بـه راه انداخت. 
اگـر ایمـان نبـود، مـرگ اینجـور کوچـک نمی شـد در چشـم مـردم. آن چیـزی که 
مرگ را حقیـر می کنـد در مقابل چشـم مردم، ایمان اسـت. لـذا هر چه ایمـان باالتر 
باشـد، مرگ حقیرتـر می شـود. ایمانـی مثـل ایمـان علی بن ابی طالب، آنقـدر مرگ 
را تحقیـر می کنـد و کوچـک می کنـد کـه می گویـد مـن از مـرگ نه فقط وحشـت 
نـدارم، بلکه بـا او انـس دارم. »انـس للموت مـن الّطفـل بثدی اّمـه«)1(؛ انـس دارم، 
عالقه دارم، اصـاًل نه اینکه نمی ترسـم، اسـتقبال می کنم؛ این ناشـی از ایمان اسـت. 

وقتـی ایمان هسـت، مرگ پایـان زندگـی نیسـت.   86/11/28  
1( خطبه 5

هر چه ایمان باالتر باشد مرگ حقیرتر می شود

واقعاً برای مردم دل می سوزاند    
شــهید آیت اهلل  صدوقی  در بعد اجتماعی  و کمک  برای  حل  مشــکالت  مردم  
کم  نظیر بود و واقعا برای  مردم  دل  می ســوزاند و با مردم  بویژه  #جوانان  ارتباط 
نزدیک  و صمیمی  داشت . 26/3/81   ایشــان به معنای واقعی کلمه مردم یزد را 
رهبری می کرد؛ هدایت نمی کرد. هدایت، یک حرف اســت؛ رهبری، یک حرف 
دیگر است. هدایت این است که آدم این جا بنشیند و بگوید از آن جا برو؛ نقشه 
این است. رهبری، فراتر از هدایت کردن است؛ این است که خود آدم پا می شود، 
راه می افتد و می گوید بیایید؛ یعنی همــان راهنمایی یی که می خواهد بکند، در 
میداِن عمل می کند. قبل از انقالب، این خصوصیت آقای صدوقی بود.    81/3/21 

شهید آیت اهلل صدوقی و آیت اهلل خامنه ای در بین جمعی از جوانان در سال های اول انقالب

آن 3روز در کرمان از بهترین ایام زندگی من بود

ایرانی خانواده قرآن این استتفسیر حزب اهلل

تبلیغ نکنند که با حفظ حجــاب، با حفظ عّفت، با خانه داری و با تربیت فرزند، انســان 
نمی تواند کســب علم کند. ما امروز بحمدالل چقدر زنان دانشمند و عالم در رشته های 
مختلف در جامعه مان داریم: دانشجویان کوشا و بااستعداد و باارزش، فارغ الّتحصیالن 
سطح باال، پزشــکان ممتاز و طراز باال! امروز در جمهوری اسالمی رشته های گوناگون 
علمی در اختیار خانم هاســت؛ زن هایی که عفاف و عصمت شــان را هم حفظ کردند، 
طهارت زنانه را هم حفظ کردند، حجاب را هم - به شکل کامل- حفظ کردند، به تربیت 
فرزند هم به شیوه ی اسالمی می رسند، شــوهرداری را نیز همان طوری که اسالم گفته 

است انجام می دهند، فّعالیت علمی و سیاسی هم می کنند. 71/9/25 

با حفظ حجاب هم همه کارها شدنی است

دیدار برش

سیاسی روش تحلیل

در قـرآن کریـم ]آمـده[: َو اِذا َحَکمُتـم بَیـَن الّنـاِس اَن تَحُکمـوا بِالَعـدل.)1( عدالـت، 
اسـاس کار حیات طّیبه ی انسـانی اسـت. شـما برای تعجیل فـرج امام زمـان )ارواحنا 
فـداه( هم کـه دعـا می کنیـد، می گوییـد ایشـان بیاینـد کـه عدالـت را برقـرار کنند؛ 
ایـن اسـت دیگـر. یَمـاَلُ الُل  بِـه االَرَض  َعـداًل َو قِسـطاً بعـَد مـا ُملَِئت ُظلمـا َو َجـورا؛ با 
اینکه آن بزرگـوار دین را هم، تقـوا را هم، اخـالق را هم بـه جامعه تزریـق خواهد کرد 
اّما شـما نمی گوییـد: »یمـال الل بـه االرض دینـاً«؛ ]بلکـه[ می گوییـد: »عـدالً«؛ این 

نشـان دهنده ی این اسـت که عـدل، نیـاز اصلـی حیـات طّیبه ی انسـانی اسـت.   
1( سوره ی نساء، بخشی از آیه ی 58؛  

عدالت، اساس کار حیات طیّبه ی انسانی است
گریز از چالش هم یکی از ضعف های درونی ماست. به گریز از چالش، به غلط می گویند 
عافیت طلبی. عافیت طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگ ترین نعمتهای الهی 
است؛ »یا ولّی العافیة نســئلک العافیة؛ عافیة الّدنیا و األخرة«. عافیت به معنای پنجه 
نیفکندن نیست؛ به معنای درســت عمل کردن، بجا قدم گذاشتن، بجا ضربت زدن و 
بجا عقب کشیدن است. عافیت از بال، مثل این است که بگوئیم عافیت از گناه. بنابراین 
عافیت طلبی چیز بدی نیست؛ لیکن به غلط به گریز از چالش می گویند عافیت طلبی؛ 
یعنی در واقع همان راحت طلبی، مواجهه ی با مشــکالت را زشت و ناپسند دانستن، 

آماده نبودن برای مواجهه ی با مشکالت. اینها ضعف های درونی ماست.   87/2/14   

از ایران بیاموزیم
تحلیلگر برجسته جهان عرب و
 استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره:

انتشار به مناسبت سالروز شهادت شهید صدوقی

یکـی از چیزهایـی کـه در حج خیلـی مهم اسـت، همیـن مسـئله ی الفت و بـرادری 
اسـت. در روایـات صـادره ی از ائّمـه ی هـدی )علیهـم  الّسـالم( تأ کیـد شـده اسـت، 
تحریـض شـده اسـت کـه در مسـجدالحرام، یـا مسـجدالّنبی بـا کسـانی که شـیعه 
نیسـتند نمـاز بخوانیـد، در نمـاز آنها شـرکت کنیـد، بـه آنهـا اقتـدا کنیـد؛ ]اینها[ 
روایـات ما اسـت؛ ایـن الفـت اسـت، این ایجـاد الفـت بین بـرادران مسـلمان اسـت. 
اینکه مـن شـنیده ام حـاال بعضـی اصـرار دارنـد کـه در محـّل کاروان هـا و هتل ها و 
غیره نمـاز جماعت برگزار کنند، سیاسـت درسـتی نیسـت، روش درسـتی نیسـت؛ 
برونـد داخـل مـردم، بـا بقّیـه ی مسـلمان ها در مسـجدالحرام، در صفـوف منّظـم 
نمـاز در مسـجدالّنبی شـرکت کننـد. تشـکیل اّمـت اسـالمی در اجتماعـات بزرگ 

مسـلمین، جـزو آن چیزهایی اسـت کـه در حـج وجـود دارد. 
یکـی از چیزهـای مهّمـی که حّجـاج ایرانـی بایـد بـه آن توّجه کننـد، این اسـت که 
حاجی ایرانـی باید به ملّّیـت ایرانـی و هویّـت ایرانی و جمهوری اسـالمی ایـران آبرو 
ببخشـد؛ کونوا لَنـا َزینـا. رفتار حاجـی ایرانـی - چه رفتـاری که بـا دوسـتانش دارد، 
در سـلوک طبیعی زندگـی اش دارد، با وقار، بـا متانت، بـا رفتار عاقالنـه، خردمندانه؛ 
چـه رفتـاری کـه بـا بقّیـه ی فرقه هـا و ملّت هـا و ماننـد اینهـا دارد، محّبـت، منطق، 
اسـتدالل، رفتار محترمانـه؛ در همـه ی اینها - باید نشـان بدهد برجسـتگی ُخلقّیات 
اجتماعـی ملّـت ایـران را؛ ایـن واقعـاً یـک چیـز مهّمـی اسـت. بـاز در روایات مـا از 
طـرف ائّمـه )علیهـم  الّسـالم( بـه شـیعیان تأکید زیـادی شـده اسـت کـه رفتارتان 
را، گفتارتـان را، برخوردتـان را، ُمداراتتـان را بـا بقّیه ی مسـلمان ها جـوری کنید که 

مایه ی آبـرو باشـید، مایـه ی عّزت باشـید. 

توصیه رهبر انقالب به حجاج ایرانی در آستانه موسم حج:

حاجی ایرانی باید به ملیت و هویت ایرانی آبرو ببخشد

امنیت حجاج باید حفظ شود
امنّیت حّجاج بر عهده ی آن کشـوری اسـت که حرمین شـریفین در اختیـار او و تحت سـلطه و قـدرت او اسـت... امنّیت حّجاج 

باید حفظ بشـود؛ همه ی حّجـاج! حاال تکیه ی مـا روی حّجـاج ایرانی اسـت. 96/5/8

فضای حج نباید امنیتی شود
مسـئله ی آرامش  و آسـایش حّجـاج خیلی مهم اسـت. البّتـه معنـای ایمنـی و امنّیت که مـا می گوییم، این نیسـت کـه آنجا 
محیـط امنّیتـی درسـت کننـد و بـاز فشـارهای امنّیتـی وارد کنند تا جـور دیگـری حّجـاج اذیّت بشـوند؛ نـه، ایمن باشـند، 

خیالشـان راحت باشـد، آرام باشـند. 96/5/8

خیال نکنند که سرزمین وحی
 مال آنهاست 

نباید کســانی خیال کنند که این سرزمین 
مال آنها است و آنها حق دارند هرجور دلشان 
می خواهد در  آنجا رفتار بکنند؛ نخیر، همه ی 
مســلمان ها حّق یکســانی دارند نسبت به 
کعبه ی شریف، نســبت به مسجدالحرام و 
نسبت به این موطن شریف و فضای مقّدس 

حرمین شریفین. 97/4/25

رهبر انقالب هر ساله در دو دیدار با کارگزاران حج - یکی پیش از اعزام کاروان های حجاج به سرزمین وحی و دیگری پس از بازگشت 
آنان - رهنمودهایی را درباره این فریضه ی بی نظیر الهی ارائه فرموده اند. بخشــی از این توصیه ها به مسئولین سازمان حج و زیارت، 
بخشی مربوط به زائران حجاج ایرانی و یا غیر ایرانی، و بخش دیگر هم مربوط به توصیه به حاکمان سعودی و برگزارکنندگان و میزبانان 

مراسم حج بوده است. نشریه ی خط حزب اهلل در شماره ی این هفته، بخشی از این توصیه ها را مرور کرده است.

فضای حج را  امنیتی نکنید
توصیه های رهبر انقالب به حاکمان سعودی در ایام برگزاری مراسم حج

عزت و احترام حجاج باید رعایت شود
]مسئله[ فقط هم امنّیت و ایمنی نیســت، عّزتشان، رفاه شان، 
آسایششان بایستی محفوظ بماند. 96/5/8 آن کسانی هم که 
 متصّدی امور این مناطق حج، مّکه و مدینه و امثال اینها هستند

- ]یعنی[ دولت ســعودی - وظایف ســنگینی به عهده دارند؛ 
...حرمت و کرامت حّجاج را تأمین بکنند. کرامت حاجی ]مهم 
است[؛ ضیوف الّرحمان  هستند، اینها مهمانان خدای متعالند؛ 
باید احترام اینها محفوظ باشــد. رفتارهایی که به کرامت اینها 
صدمه میزند و به معنای اهانت به حاجی است حتماً باید برداشته 

بشود. 98/4/12

مؤاخذه حاکمان سعودی
 توسط دولت ها و ملت های مسلمان

بایـد به خاطـر جنایاتـی کـه در گسـتره ی جهـان اسـالم به 
بـار آورده انـد، گریبان آنهـا را رها نکننـد؛ باید به خاطـر رفتار 
ظالمانـه ی آنان بـا ضیـوف الّرحمـان، فکـری اساسـی برای 
مدیریّت حرمین شـریفین و مسـئله ی حج بکننـد. کوتاهی 
در ایـن وظیفـه، آینـده ی اّمـت اسـالمی را بـا مشـکالت 

بزرگ تـری مواجـه خواهـد سـاخت. 95/6/15

حج سیاسی، عین تعالیم اسالم است
از جمله ی خطاهای بزرگی که می شنویم همیشه، حاال هم گاهی 
از بعضی از زبان های بی مباالت نســبت به حقایق اسالمی صادر 
می شود این اســت که حج را سیاســی نکنید؛ یعنی چه سیاسی 
نکنید؟ آنچه که ما از امور سیاسی در حج الزم داریم، عین تعالیم 
اسالم است، ایجاد وحدت یک امر سیاسی اســت، این امر اسالم 

است، این عبادت است. 98/4/12

رفع محدودیت ها 
در برگزاری مراسمات معنوی

تعطیل یا محدود کــردن ظرفیت های ارتباطی ایــران با مردم 
در حج، همچون دعــای کمیل، مراســم برائــت، اجتماعات و 
همایش های تبلیغی ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسالمی 
است. امروز در دنیای اسالم، تعداد بی شــماری از نخبگان مایل 
به شنیدن حقیقت از زبان جمهوری اســالمی هستند، بنابراین 
باید مســائل مهمی همچون استکبارســتیزی، افشای ماهیت 
غرب، برائت از دشمنان اســالم و مضامین بلند دعای کمیل را با 
ادبیات نافذ، لحن خوب و استدالل عمیق از طریق ابزارهای نوین 

تبلیغاتی به مخاطبان منتقل کنید. 96/7/11

مراقب باشید در این دام نیفتید
اقدامات ضد وحدت، همان چیزی اســت که آمریکا می خواهد؛ همان 
چیزی است که سرویس های جاسوســی بیگانه می خواهند. 88/8/4 
ما - نه فقط تحلیالً، از روی اطــالع عرض می کنم - می دانیم که در خوِد 
آن مراکز، دست های استعمار کسانی را گماشته اند تا اینکه این اختالفات 
را تشدید کنند؛ یعنی آنجا افراد مأموری هستند که اصالً مأموریتشان 
همین است که یک بهانه ی کوچکی از یک شیعه ای پیدا کنند، جنجال 
راه بیندازند، تکثیر کنند، فحش بدهند، اهانت کنند و دعوا راه بیندازند... 

مراقب باشید در این دام نیفتید...85/9/1

مسئولیت پذیری نسبت به کوتاهی ها و سوءتدبیرها
 ]در پی حادثه ی منا[ حّکام ســعودی یک عذرخواهِی زبانی از دنیای اســالم نکردند! چقدر اینها وقیحند، چقدر بی شرمند! آیا 
این کوتاهی ای که اینها کردند، سوءتدبیری که نشــان دادند، بی کفایتی ای که به خرج دادند - حاال بعضی می گویند تعّمد، ولو 
آن هم نباشد- نْفس این بی تدبیری و بی کفایتی یک جرم اســت برای یک مجموعه ی دولتی و سیاسی؛ چطور نتوانستید اداره 
کنید؟ چطور نتوانستید امنّیت این جمعّیتی را که ضیوف الّرحمانند، میهمانان خدایند و شما این همه درآمد از این ناحیه کسب 
می کنید، و برای خودتان عنوان درست می کنید، حفظ کنید؟ چه تضمینی وجود دارد که در اوقات مشابه، حوادث مشابهی رخ 

ندهد؟ این یک سؤال بزرگ است. 95/6/17
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