
صدای ناقوس مرگ بر آمریکا و 
شوروی از کلیساهای جهان

  ما این واقعیت و حقیقت را در سیاســت خارجی 
و بین الملل اســامی مان بارها اعــام نموده ایم که 
درصدد گسترش نفوذ اســام در جهان و کم کردن 
ســلطه جهان خواران بوده و هســتیم. حــال اگر 

نوکران آمریکا نام این سیاســت را توســعه طلبی و 
تفکر تشــکیل امپراتوری بــزرگ می گذارند، از آن 
باکی نداریم و اســتقبال می کنیم... ما با تمام وجود 
از گســترش باج خواهــی و مصونیــت کارگزاران 
امریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، 
جلوگیری می کنیم. ان شاء اللَّ ما نخواهیم گذاشت 
از کعبه و حــج، این منبر بزرگی که بــر بلندای بام 

انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس 
ســازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش 
با امریکا و شوروی و کفر و شــرک نواخته شود. و از 
خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که 
نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز 

ناقوس مرگ امریکا و شوروی را به صدا درآوریم.   
پیام امام در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 5۹8 / ۲۹ تیر ۱۳۶۷

حج عبادتی در جهت ایجاد 
حیات طیبه ی امت اسالمی

حج عبادت است و ذکر و دعا و استغفار؛ 
اما عبادتی و ذکر و استغفاری در جهت 
ایجاد حیات طیبه ی امت اســامی و نجات آن از 
زنجیرها و غلهای استعباد و استبداد و خداوندان 
زر و زور و تزریــق روح عزت و عظمــت به آن و 
زدودن کسالت و مالت از آن. این است حجی که 
از پایه های دین به شــمار رفتــه و امیرالمؤمنین 
علــی)(در نهج الباغه آن را َعلَم اســام)1( و 
جهاد هــر ناتــوان)2( و برطرف کننــده ی فقر و 
تنگدستی)3( و مایه ی تقرب و نزدیکی اهل دین 
به یکدیگر)4( شمرده است؛ و این است آن حجی 
که بندگان مجاهد خدا همه ساله از ایران با شوق و 
شــور بدان روی می آورنــد و برائــت از امریکا و 
صهیونیسم و نفی والیت اســتکبار و شعار برای 
تعمیم والیت الهی را شرط اصلی آن می شمرند؛ و 
این است آن حجی که سیلی خوردگاِن از اسام و 
انقاب و در رأس آنان امریــکای جنایتکار، از آن 

احساس خطر می کردند.   1368/04/14
  

1- نهج الباغه، خطبه 1: َجَعلَُه ُســْبَحانَُه َو تََعالَی لِْلِْسَاِم 
َعلَماً َو لِلَْعائِِذیَن َحَرماً. 

2-  همان، حکمت 136: الَْحجُّ ِجَهاُد ُکلِّ َضِعیٍف. 
َُّهَما یَْنِفَیاِن  3- همان، خطبه 110: َحجُّ الَْبْیِت َو اْعِتَماُرُه َفإِن

نَْب. الَْفْقَر َو یَْرَحَضاِن الذَّ
یِن. ُ... الَْحجَّ تَْقِربًَة لِلدِّ 4- همان، حکمت 252: َفَرَض اللَّ

 کلیـدواژه ی #حق_النـاس ایـن روزهـا خیلی 
باب شـده .. حضرت آقا هـم بصراحـت ورود پیدا 
فرمودنـد به ایـن مبحـث بجهـت رفع شـبهات؛ 
بنظـرم خیلـی مهـم هسـت ایـن کلیـدواژه .. 
مخصوصاً حـاال که بـه انتخابات نزدیک میشـیم 
.. و مخصوصـاً این که ایـن حق النـاس گفتن ها، 
خیلـی و خیلی و خیلی مشـابه هسـت بـا عبارت 

تغلـب در انتخابـات! 
 آیـا اجازه هسـت برای کسـانی کـه تمایـل دارند 
هـر هفتـه نشـریه ی »خـط حـزب ا...« را دریافـت 
نمایند،مبلغـی را دریافـت و آن را صـرف چـاپ 
نسـخه ی بعدی نشـریه ی »خـط حـزب ا...« کرد؟
ج: بـا توجـه بـه داوطلبانـه بـودن توزیع و 
تکثیر و اتکای نشـریه بر روی شـبکه توزیع 
جوانـان مومـن و انقالبی سراسـر کشـور، 
در صـورت ضـرورت فقـط هزینه چـاپ یا 

تکثیر بـا رضایـت مخاطبـان اخذ شـود.
  

برخــی از  همراهــان نشــریه در توزیــع کــه 
ــه منتشــرکنندگان نشــریه  از این شــماره ب

پیوســته اند:
100 نسخه در یادواره 132شهید خشک بیجار  

  300 نسخه در مصلی نماز جمعه و مساجد 
مینودشت ، کانون شمیم والیت    250 نسخه در 
نماز جمعه شهر روداب کرمان    100 نسخه/ نماز 

 جمعه شهر منوچان، درچه استان اصفهان   
  50 نسخه/ نماز جمعه شهر بسطام    نصب در 

تابلو اعانات دانشگاه علوم پزشکی کرمان     مسجد 
حضرت ابوالفضل )( کوی عمران     150 نسخه/ 
نماز جمعه خرقان قزوین     توزیع در هیئت عاشقان 

ثارا... سمنان     شهرک برق اهواز، مسجد امام 
حسین)(      کوی فرهنگیان شهرکرد  

»همپای صاعقه« روایت خواندنی شــکل گیری لشکر 27 
محمد رسول ا...)( اســت. برای نوشتن این کتاب کار 
فشرده و حجیم تحقیقاتی صورت گرفته که یک نمونه اش 
دســته بندی و پیاده کردن پنج هزار و ســیصد دقیقه نوار 
صوتی و مکالمات بیســیم، جلسات و مشــروح مذاکرات 
رده های عملیاتی بوده اســت که جالب ترین بخش های 
آن در طول این روایت، مکالمه شــهید همت و حاج احمد 
متوسلیان در طول عملیات ها است. این کتاب به نقش این 
مجموعه در دو عملیات بزرگ فتح المبین و بیت المقدس 
می پردازد و داستان ســفر لبنان بسیجیان را نقل می کند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای پس از مطالعه این کتاب در سال 
1386 در تقریظی که بر این کتاب نوشته اند آن را منبع غنی 
و ارزشمندی برای استخراج ده ها کتاب در گونه زندگینامه 
و فیلمنامه دانستند و از کتابی که شــب هایی از آبان و آذر 

هشتاد و شش مطالعه کرده بودند تجلیل کردند.    
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خانواده                    ایرانی

 پیشنهاد                  خواندنی

شـرح                 حدیث

آموزشی احکـام 

نماز عید فطر و قربان
 نمــاز عیــد فطــر و قربــان در عصــر حاضــر )کــه 
ــت،  ــب نیس ــت( واج ــری اس ــت کب ــان غیب زم
بلکــه مســتحب اســت.  جایــز اســت نماینــدگان 
ــه ی  ــاز در اقام ــرف وی مج ــه از ط ــه ک ــی فقی ول
نمــاز عیــد هســتند و همچنیــن ائمــه ی 
ــد را در  ــاز عی ــرف او نم ــوب از ط ــه ی منص جمع
ــه  ــب اســت( ب عصــر حاضــر )کــه امام)عــج( غای
ــوط  ــی اح ــد، ول ــه نماین ــت اقام ــورت جماع ص
)وجوبــی( ایــن اســت کــه غیــر آنــان نمــاز عیــد 
ــدن آن  ــت خوان ــه جماع ــد و ب ــرادی بخوانن را ف
بــه قصــد رجــا نــه بــه قصــد ورود اشــکال نــدارد. 
بلــی اگــر مصلحــت اقتضــا کنــد کــه یــک نمــاز 
عیــد در شــهر برگــزار شــود بهتــر اســت کــه غیر 
ــه  ــی فقی ــام جمعــه ی منصــوب از طــرف ول از ام

ــود.   ــه ی آن نش ــدی اقام ــی متص کس

تریبون                 حزب ا...

کالم                  امام

داستان خواندنی همت و متوسلیان

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

زن و شوهر راز هم را حفظ کنند
زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند، زن نباید راز شوهر را پیش کسی بازگو کند. مرد هم مثًا نرود پیش 
رفقایش در باشگاه یا مثًا فان مهمانی و ... راز همسرش را بازگو کند، حواستان جمع باشد، اسرار هم را 

محکم نگه دارید تا زندگی ان شاء ا... شیرین و مستحکم شود. 78/1/24  
کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم بر طرف کنند. هر کسی در دوره ی زندگیش، گرفتاری و مشکل 
و غمی پیدا می کند و ممکن است دچار ابهام و تردید بشود. آن دیگری در چنین موقعیتی، باید به کمک همسرش 

بشتابد و به او کمک کند. غم را از دل او بردارد. او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را بر طرف نماید.  78/9/2
ُشکر، فقط گفتن » الهی شکر« و سجده کردن نیست. ُشکر نعمت این اســت که انسان نعمت را بشناسد. 
بداند که این نعمت را خدا به او داده و استفاده ی از آن نعمت و رفتار با آن نعمت را که خدا می پسندد، انجام 
دهد. این معنای شکر نعمت اســت.اگر چنانچه » شــکراً لل« بگویید اّما دلتان با مفاهیمی که گفتم آشنا 
نباشد، این شکر نیست ... ازدواج هم یک نعمت خدادادی است. خدای متعال این همسِر خوب را برای شما 

فراهم کرده است، پس باید به شایستگی ُشکر این نعمت را بجا آورید.  79/1/16

دملان می خواست بیش از اینها با شام باشیم

بعضـی از ایـن جانبـازان عزیـز بـه مـن گفتنـد کـه مـا 

بیست سـال اسـت، سی سـال اسـت انتظار داشـتیم که 

این دیدار انجـام بگیرد؛ گفتم واقعاً ما رشمنده هسـتیم 

که شـا بیسـت سـال انتظـار داشـته باشـید بـرای یک 

امر بـه ایـن کم اهّمّیتـی؛ ولی خـب دیگـر توانایـی ما و 

قصور مـا و این قبیـل مسـائل، همین جور اسـت؛ یعنی 

انسـان بیش از این توانایی نـدارد؛ واّل اگر میتوانسـتیم، 

دملـان میخواسـت خیلـی بیـش از اینها با شـا باشـیم. 

دیدار رهربِ جانباز انقالب اسالمی

 با جانبازهای قطع نخاعی و باالی ۷۰ درصد      |       94/6/29

متن کامل پیام ولی امر مسلمین به کنگره عظیم حج

با »خروش ابراهیمی« ملت ها
نقشه راه برای 
خروش ابراهیمی

هفته سخن  

بت ها شکسته خواهد شد

خـــط  حــزب ا...
ــی   ــریه خبری-تحلیلـ نشـ
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والحمد لل رب العالمین و الصاة و الســام علی 
ســّید الخلق اجمعین محمد و آله الطاهرین و 
صحبه المنتجبین و علی التابعین لهم باحسان 

الی یوم الدین
و ســام بر کعبه ی شــریف، پایــگاه توحید و 
مطاف مؤمنان و مهبط فرشــتگان، و ســام بر 
مسجد الحرام و عرفات و مشــعر و منی، و سام 
بر دلهای خاشع، و زبانهای ذاکر، و چشمهای به 
بصیرت گشوده، و اندیشه های به عبرت راه یافته؛ 
و سام بر شما حج گزاران سعادتمند که توفیق 
لبیک گوئی به فراخوان الهی یافته و بر ســر این 

سفره ی پر نعمت نشسته اید..
نخستین وظیفه، تاّملی در این لبیک  جهانی و 
تاریخی و همیشگی اســت: اّن الحمد و النعمة 
لک و الُملک، ال َشــریک لــک لبیک. همه ی 
ستایشــها و سپاســها از آِن او، همه ی نعمتها 
از ســوی او، و همه ی ُملک و قدرت متعلق به 
اوســت.. این اســت نگاهی که به حج گزار، در 
آغازین گام این فریضه ی پر مغز و پر معنا داده 
می شود و ادامه ی این مناسک، هماهنگ با آن 
شکل می گیرد و آنگاه همچون تعلیمی ماندگار 
و درسی فراموش نشــدنی در برابر او گذاشته و 
تنظیــم برنامه ی زندگــی بر پایــه ی آن، از او 
خواسته می شــود. فرا گرفتن این درس بزرگ 
و عمل بــه آن، همان سرچشــمه ی بابرکتی 
است که می تواند زندگی مسلمانان را طراوت و 
حیات و پویائی بخشد و آنان را از گرفتاریهائی 
که بــدان دچارند " در ایــن دوران و در همه ی 
دورانها " برهاند. بُت نفسانیت و کبر و شهوت، 
بت سلطه  جوئی و سلطه  پذیری، بت استکبار 
جهانی، بت تنبلی و بی مســئولیتی، و همه ی 
بتهای خوار کننده ی جاِن گرامی انســانی، با 
این غریو ابراهیمی، آنگاه که از عمق دل بر آید و 

برنامه ی زندگی شود، شکسته خواهد 

شد و آزادی و عزت و سامت، به جای وابستگی 
و سختی و محنت خواهد نشست.

برادران و خواهــران حج گــزار، از هر ملت و هر 
کشــوری، در این کلمه ی حکمــت  آموز الهی 
بیندیشند و با نگاه دقیق به گرفتاریهای دنیای 
اسام بویژه در غرب آســیا و شمال آفریقا، برای 
خود با توجه به ظرفّیتها و امکانات شــخصی و 
محیطی، وظیفه و مسئولیتی تعریف کنند و در 

آن بکوشند.
امروز سیاســتهای شــرارت  آمیز امریکا در این 
منطقه که مایه ی جنگ و خونریــزی و ویرانی 
و آوارگی و نیز فقــر و عقب ماندگی و اختافات 
قومی و مذهبی اســت، از یک سو، و جنایتهای 
رژیم صهیونیســتی که رفتار غاصبانه در کشور 
فلسطین را به نهایت درجه ی شقاوت و خباثت 
رسانیده، و اهانت مکّرر به حریم مقدس مسجد 
االقصی و لگدکوب کردن جان و مال فلسطینیان 
مظلوم، از سوی دیگر، مسأله ی اول همه ی شما 
مسلمانان است که باید در آن بیندیشید و تکلیف 
اســامی خود را در برابر آن بشناسید. و علمای 
دینی و نخبگان سیاســی و فرهنگی وظیفه ئی 
بس ســنگین تر دارند که متاســفانه غالباً مورد 
غفلت آنان است. علما به جای برافروختن آتش 
اختافات مذهبی و سیاسیون به جای انفعال در 
برابر دشمن و نخبگان فرهنگی به جای سرگرمی 
به حاشیه ها، درد بزرگ دنیای اسام را بشناسند 
و رسالت خود را که در پیشگاه عدل الهی، مسئول 
ادای آنند، پذیرا گردنــد و از عهده ی آن برآیند. 
حوادث گریــه آور در منطقه، در عراق و شــام و 

یمن و بحرین، و در کرانــه ی غربی و غزه و 
در برخی دیگر از کشورهای 

آســیا و آفریقا، گرفتاریهای بزرگ امت اسامی 
است که سر انگشت توطئه ی استکبار جهانی را 
در آن باید دید و به عاج آن اندیشید. ملتها باید 
آن را  از دولتهای خــود بخواهند و دولتها باید به 

مسئولیت سنگین خود وفادار باشند. 
و حج و اجتماعات پرشــکوه آن، برترین جایگاه 

ظهور و تبادل این تکلیف تاریخی است. 
و فرصت برائت، که باید با شــرکت همه ی حج 
گزاران از همه جا، مغتنم شــمرده شود، یکی از 
گویاترین مناسک سیاسی در این فریضه ی جامع 

االطراف است. 
امسال حادثه ی تلخ و خســارتبار مسجد الحرام 
کام حاجیان و ملتهای آنان را تلخ کرد. درســت 
اســت که درگذشــتگان این حادثه که در حال 
نماز و طواف و عبادت به دیدار حق شــتافتند، 
به سعادتی بزرگ دســت یافته و در حریم امن و 
رعایت و رحمت الهی آرمیده اند انشــاءا...، و این 
تســائی بزرگ برای بازماندگان آنها است، ولی 
این نمیتواند از ســنگینی مسئولیت کسانی که 
متعهد امنیت ضیوف  الرحمانند بکاهد. عمل به 
این تعهد و ادای این مسئولیت خواسته ی قطعی 

ما است.  
والسالم علی عبادا... الصالحین

سید علی خامنه ای
4 ذی الحجة 1436

و 27 شهریور 1394 هجری

بسم الّل الرحمن الرحیم

رهبـر انقـاب اسـامی معمـوال در دو مناسـبت خـاص 
یک رفتـار ویـژه و هدفمنـد دارنـد؛ به همیـن دلیل یکی 
از توصیه هـای جـدی بـرای فهـم منظومـه فکـری رهبر 
انقاب اسـامی، مطالعه دقیق و کامل سـخنرانی ایشان 
در روز اول فروردیـن در حـرم امـام رضـا)( و خواندن 
دقیـق پیام هـای سـاالنه حج اسـت. عید نـوروز و موسـم 
حـج دو مناسـبتی هسـتند کـه آیت ا... العظمی خامنه ای 
به بهانه آن "نقشـه راه" امت اسـامی را ترسـیم می کنند. 
عید نوروز، ترسـیم نقشـه راه یک سـاله در مقیـاس ملت 
ایـران و وظایف آنان اسـت و موسـم حج که »عیـد بزرگ 
اّمت اسـامی به شـمار ]می آیـد[. کیمیـای معجزه گری 
اسـت که اگر قدر آن شـناخته شـود، بسـیاری از آسیبها 
خواهـد  عـاج  اسـام،  دنیـای  آسـیب پذیریهای  و 
شـد.«92/07/22  بـه همیـن دلیـل ایشـان همـواره در 
پیام های حجشـان بـا »توجه به مسـائل جهان اسـام به 
مهمتریـن و اولویت دارتریـن موضوعـات مرتبـط با امت 

می پردازنـد.  93/07/08 اسـامی« 
از سـویی، اسـتکبار کـه از دوران جـورج بـوش پسـر 
بـه دنبـال اجـرای نقشـه "خاورمیانـه بـزرگ" بـود؛ بـه 
صخـره سـخت »مقاومـت« برخـورد کرد. »شکسـتهای 
پیاپـی ]غـرب[ از ایـران و افغانسـتان تـا عـراق و لبنان و 
فلسـطین« 90/11/14 در آن دوره منجر شـد کـه مردم مصر 
بیـدار شـوند. مصـری کـه دولتـش در »جنـگ 22 روزه 
کـه مـرد و زن و کودک]فلسـطینی[  بـه وسـیله ی آتش 
اسـرائیلی سـوختند، نابود شـدند... نگذاشـت کاروانهای 
کمک رسـانی بـه ایـن مـردم کمـک کننـد« و لـی ملت 
آنها »بـه خاطر طرفـداری رژیم ]مبـارک[ از اسـرائیل، به 
خاطر دنبالـه روی و اطاعـت محضش از آمریکا، احسـاس 
ذلت و تحقیرشـدگی« می کردند؛ 89/11/15 علیه اسـتبداد 
مبـارک بـا شـعارهای اسـامی به پـا خاسـتند.  غربی ها 
پس از حوادث بیداری اسـامی  و مصر کوشـیدند خود را 
بازسـازی کنند و طرحی نـو دراندازند. در 
سـوی دیگر جبهـه نیز بـا تغییر شـرایط، 
ولی امر مسـلمین جهـان تـاش می کنند 
بـا روش هـای مختلـف نگذارنـد ایـن مـوج 
بیـداری خاموش شـود و بـا آگاه سـازی امت اسـام 
سـد راه ترفندهـا و حیله هـای اسـتکبار 
شـوند. یکـی از مهمتریـن ایـن اقدامـات 
در حـوزه افـکار عمومـی سـخن گفتن 
بـا آنـان در اجتمـاع عظیـم حـج در 
اسـت.  مشـرکین  از  برائـت  روز 
عالـم  مسـلمانان  حالیکـه  در 
آمـاده  سـنگ  جمع کـردن  بـا 
می شـوند تا بـا رمـی جمـرات به 
نماد ابلیس، اعـام کفر بـه طاغوت 
کننـد؛ رهبـر انقـاب اسـامی به تأسـی 
 3  از بنیانگـذار کبیـر انقـاب اسـامی  
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هفته سخن  

نظام سلطه، چاره ای 

جز تغییر اسرتاتژی 

نداشت. تغییری که 

از »اقدام سخت« به 

سمت »اقدام نرم« 

باید انجام می شد. 

»پروژه ی نفوذ«، 

هان اقدام نرم 

آمریکا برای رشایط 

جدید منطقه است.

  تحقیر نظام مند اوباما  توسط ایران
 از نیمه ماه ژوئیه که برجام اعام شد،جهان به یک 
صحنه نمایشی تاریخی بدل شده است. اوباما برای 
نجات توافق سرگرم مشــت انداختن با کنگره و 
همزمان ایران سرگرم تحقیر نظام مند اوباما است/

در مقابل همه امتیازاتی که اوبامــا به ایران اعطا 
کرده، ایران هــر کاری از توانش برآمده، انجام داد 

تا خطاهای اوباما را به رخ او بکشد. |       واشنگتن پست|

  رتبه بندی نیویورک تایمز 
از بازیگران کلیدی توافق هسته ای

فریدمن دریادداشتی توافق هسته ای ایران را یکی 
از مهمترین تغییرات سیاســت خارجی آمریکا 
در چهاردهه اخیر توصیــف و عملکرد بازیگران 
کلیدی آن را رتبه بندی کرد/نیویورک تایمز رتبه 
نخست را به رهبر انقاب اسامی ایران اختصاص 
داده و وی را یک روحانــی باهوش توصیف کرده 
اســت که با کمک این توافق، ایران را آنگونه که 
خواست مردم بود، از دامن تحریمهای اقتصادی 

نابودکننده بیرون کشید. |         نیویورک تایمز |

  بررسی نقشه مهار قدرت ایران 
در سنای آمریکا

پترائوس فرمانده ســابق نیروهای آمریکا در عراق 
طی ســخنانی در کمیته نیروهای مسلح سنا به 
بررسی راهبرد واشــنگتن در غرب آسیا پرداخت 
و با اشــاره به سیاســت آمریکا "برای مهار قدرت 
ایران" گفت: » امریکا باید تکلیف خود را با قدرت 
ایران روشن کند، اینکه می خواهد آن را مهار کند 
یا می خواهــد بر آن بیافزاید. مقامات کاخ ســفید 
می گویند که دنبال اولی، یعنی مهار آن، هستند. اما 

بسیاری در منطقه نگران هستند و وضعیت سوریه 
را هم نشانه ای از آن می دانند. ما نباید گزینه آشتی 
با ایران را به کلی رد کنیم، اما مشروط بر اینکه ایران 
سیاست خارجی "نیروی قدس محور" خود را کنار 

بگذارد.«   |       فارس|

  رهبر انقالب:  حکم جهاد دادم...
رهبر معظم انقاب در دیدار با جمعی از جانبازان 
قطع نخــاع و جانبازان باالی هفتــاد درصد در 
پاســخ به یکی از جانبازان که خطاب به ایشان 
گفت:»آقا ما منتظریم شما حکِم جهاد بدهید...« 
فرمودند: »من که حکم جهاد دادم. منتها نه جهاد 
نظامی«. ایشان در ادامه خطاب به این جانباز از 
اعام »جهاد فکری«، »جهاد تبلیغی« و »جهاد 

|Khamenei.ir       |  .روحیه ای« سخن گفتند

گزارش تحلیلی »خط حزب ا...« از تغییر فاز در پروژه های شیطانی آمریکا در منطقه؛
هفته اخبار  

از ترفندهای »شـیطان بـزرگ« یعنی امریـکا پرده 
بـر می دارنـد و وظایـف امـت اسـامی را در ایـن 
دوره یـادآور می شـوند. در 5سـالی کـه از آغاز فصل 
بیداری اسـامی گذشـته اسـت، رهبر انقاب دائما 

بـر مولفه                         های زیـر تاکیـد کـرده اند:
 1. شناخت تفاوت های اسالم ناب 
محمدی)؛ص؛( و اسالم آمریکایی

 2. حفظ وحدت و پرهیز اعمال اختالف ساز 
میان مسلمین 

3. شناخت نقشه دشمن فعال در منطقه
 4. مجاهدت برای بی اثرکردن ضربه ها و 

خدعه های دشمن
 5. پشتیبانی واقعی و جدی از فلسطین

 "پیـام حـج" »یـادگار ارزشـمند امـام خمینـی« 
مـردم  بـرای  و  اسـت  اسـامی  امـت  بـرای 
قیـاس  در  وظایفشـان  یـادآور  ایـران  شـریف 
هـم  امسـال  اسـت.  اسـامی  امـت  و  منطقـه 
کـه  پیامـی  در  حضرت آیت ا... العظمی خامنـه ای 
مانند نقشـه راه عمـل می کند بـا دعوت » بـرادران 
و خواهـران حج گـزار از هر ملّـت و هر کشـوری« به 
تامـل در لبیـک : اِنَّ الَحمـَد َو النِّعَمَة لَـَک َو الُملَک، 
ال َشـریَک لَـَک لَبَّیـک  از آنـان می خواهند کـه »با 
نگاه دقیـق به گرفتاری هـای دنیای اسـام بویژه در 
غرب آسـیا و شـمال آفریقـا، برای خـود بـا توّجه به 
ظرفّیتهـا و امکانات شـخصی و محیطـی، وظیفه و 

مسـئولّیتی تعریـف کننـد و در آن بکوشـند.«
رهبـر انقـاب اسـامی چهارسـال پیـش و در 
بـه  اسـامی،  بیـداری  رخدادهـای  بحبوحـه 
دانشـجویان یـادآور شـده بودنـد کـه »ارتبـاط بـا 
تشـکلهای دانشـجوئی جهـان اسـام کار الزمـی 
اسـت... امـروز در دنیـای اسـام، در ذیـل بیـداری 
اسـامی، مجموعه هـای دانشـجوئی مجموعه های 
فعالی هسـتند... بـه نظر من بـا اینها ارتباط داشـته 
باشـید.« 91/05/16 و در ماه رمضان امسـال بازهم 
خطاب به آن ها گفتند که »بنشـینید روی مسـائل 
بین الملـل جمهـوری اسـامی کار کنیـد؛ روی 
قضایـای یمـن، روی قضایـای عـراق، روی قضایای 
سـوریه، تحلیل هـای جـّذاب، نـگاه بـه آینـده.« 

94/04/20

»ایجـاد  بـا  امـروز  اسـتکبار،  کـه  شـرایطی  در 
اختـاف« بیـن مسـلمین بـه دنبـال »تجزیـه 
عـراق و سـوریه«94/05/26 و »تامیـن امنیـت رژیـم 
انقابـی  مومـن  نیـروی  اسـت،  صهیونیسـتی« 
کـه مشـعل راهـش منطـق اسـام نـاب اسـت بـا 
توجـه بـه مولفه هـای 5گانـه دوران بعـد از بیداری 
اسـامی، موظـف بـه انجـام وظایفـی اسـت. هنوز 
چنـد روزی از بیان این جمات نگذشـته اسـت که 
که »ان شـاءا... تا 25 سـال دیگـر، به توفیـق الهی و 
به فضـل الهی چیـزی بـه نـام رژیم صهیونیسـتی 
در منطقـه وجـود نخواهـد داشـت؛ ثانیـاً در همین 
مـّدت هـم روحّیـه ی اسـامِی مبـارز و حماسـی 
و جهـادی، یـک لحظـه صهیونیسـت ها را راحـت 
نخواهد گذاشـت.«94/06/18 و باالخره »بت استکبار 
جهانی و همه ی بتهـای خوارکننده ی جـاِن گرامی 
انسـانی، با آن لبیـک ابراهیمـی - آنگاه کـه از عمق 
دل برآید و برنامه ی زندگی شـود - شکسته خواهد 
شـد و آزادی و عّزت و سـامت، به جای وابستگی و 

سـختی و محنـت خواهـد نشسـت.«94/7/1 

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب    |   قسمت 7

 اندیشه ها ی سیاسی در جامعه  اسالمی آزاد است

)(قوی تر شدن شیعه در دوران امام هادی

معلوم است نمی شود!

مسلمانان باید علیه دشمنان جهان اسالم متحد شوند
ببینید از تفــرق دنیای اســام و همــدل نبودن  مطا لبه رهبری

دست اندرکاران کشورهای اسامی، بخشی از دنیای 
اسام چه می کشــد. امروز فلسطین با سبعانه ترین 
روشــها لگدکوب می شــود و مردم فلســطین در 
سخت ترین روزهای ممکن برای یک ملت، روزگار 
می گذرانند. با همه امکاناتی که دنیای اســام دارد و با وجود 
میل و عاقه ای که بسیاری از مردم جهان اسام برای کمک 
دارند، عما کمکی به این قضیه نمی شود. این بسیار دردناک 
است. با نصیحت نمی شــود رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا 
ظلم نکند... حج می تواند دنیای اســام را متوجه مسوولیت 
ســنگین خود کند. حج می تواند این معرفــت را به ملتهای 
اســامی بدهد که حضور در صحنه و داشتن موضع قاطع در 
این قضیه، با منافع خود آنها پیوســتگی دارد. بعضی خیال 
می کنند حمایت از مردم فلســطین، خــارج از منافع ملی 

کشورهاست. این اشتباه بسیار بزرگی است. وقتی یک ملت 
مسلمان به ملتهای دیگر متکی نباشد و از طرف آنها حمایت 
نشود، این گونه راحت در معرض تطاول دشمن قرار می گیرد. 
اگر دنیای اسام متحد بود، یک ملت این طور مظلوم نمی شد. 
این قضیه ممکن است برای ملتهای مسلمان دیگر هم پیش 
بیاید؛ کمااین که دیدید در مواردی بــرای ملتها پیش آمده 
است. همبستگی اســامی، برای دشــمنان جهان اسام و 
دشــمنان ملتهای این منطقه و غارتگران بین المللی، کار را 
مشکل می کند و اجازه نمی دهد آنها طبق میل خود، هرطور 
خواستند و انتخاب کردند و مصلحت دیدند، به یک کشور و 
ملت اسامی تعرض کنند. پس حمایت عمومی دنیای اسام 
از ملت فلسطین، در حقیقت حمایت دنیای اسام از یک یک 
کشورهای مسلمان است؛ این ضامن و حامل منفعت همه ی 

آنهاست؛ این چیز کمی نیست.  80/11/3

باالخـره در نبرد بیـن امـام هـادی )( و خلفایی  سان 250 ساله
ان

کـه در زمـان ایشـان بودنـد، آن کـس که ظاهـرا و 
باطنا پیـروز شـد، حضـرت هـادی)( بـود؛ این 
بایـد در همـه ی بیانـات و اظهـارات مـا مـورد نظر 
باشـد. در زمـان امامـت آن بزرگـوار شـش خلیفه، 
یکی پـس از دیگـری، آمدنـد و بـه درک واصـل شـدند... به 
عکـس شـیعه. شـیعه در دوران حضـرت هـادی و حضـرت 
عسـگری )( و در آن شـدت عمـل روزبه روز وسـعت پیدا 
کـرد؛ قوی تر شـد. حضـرت هـادی )( چهـل و دو سـال 
عمـر کردنـد کـه بیسـت سـالش را در سـامرا بودنـد؛ آن جا 
مزرعـه داشـتند و در آن شـهر کار و زندگـی می کردنـد. 
سـامرا در واقـع مثـل یـک پـادگان بـود... در همیـن شـهر 

سـامرا عده ی قابـل توجهی از بـزرگان شـیعه در زمـان امام 
هـادی)( جمـع شـدند و حضـرت توانسـت آنهـا را اداره 
کند و بـه وسـیله ی آنها پیـام امامـت را بـه سرتاسـر دنیای 
اسـام - با نامه نـگاری و... - برسـاند. این شـبکه های شـیعه 
در قم، خراسـان، ری، مدینـه، یمن و در مناطق دوردسـت و 
در همه ی اقطـار دنیـا را همین عـده توانسـتند رواج بدهند 
و روزبـه روز تعـداد افـرادی را کـه مومـن بـه ایـن مکتـب 
هسـتند، زیادتر کنند... یـک روز مجاهدت ایـن بزرگوارها - 
ائمـه)( بـه قـدر سـالها اثـر می گذاشـت؛ یـک روز از 
زندگی مبـارک اینها مثل جماعتـی که سـالها کار کنند، در 
جامعـه اثر می گذاشـت. ایـن بزرگـواران دیـن را همین طور 

حفظ کردند.   83/05/30

مرحوم »حاج احمد آقا« میگفت: به نظرم رســید یکی از پیامهای امام را - به گمانم پیام حج بود - در یکی از روزنامه های  ت تاریـخی
روای

امریکا چاپ کنیم. ایشان خیال میکرد امریکا جای آزادی است و میشود این پیام امام را آن جا ترجمه کرد و در روزنامه ای به 
چاپ رساند تا امریکاییها بخوانند و بگویند »عجب! امامی که این قدر درباره اش میگویند، این حرفها را میزند!« میگفت هرچه 
پول خرج کردیم، نشد. به نظرم گفت حاضر شدیم حدود صدهزار دالر خرج کنیم که این یک یا دو صفحه پیام در روزنامه ای 

از روزنامه های امریکا چاپ شود؛ اما نشد که نشد! معلوم است که نمیشود.   83/05/30

#سلطه_  پذیری   |  کشورهای اسالمی در دو قرن اخیر سلطه پذیر بودند
بعضی از قدرتها با یال و کوپال خود، با توانائیهای مالی و نظامی خود، به خود حق می دهند به ملتهای دیگر ستم کنند،  کـلــیـد  واژه

ظلم کنند، وارد بشوند، بُکشــند، لگدمال کنند، ببرند، غارت کنند؛ این می شــود روابط ظالمانه. این می شود... نظام 
سلطه. نظام سلطه یعنی یک طرف سلطه گر، یک طرف سلطه پذیر. این ملت زیر سلطه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ 
چگونه عمل خواهد کرد؟ سرنوشت او را پاسخ به این سؤال مشــخص می کند. یا راه اول را انتخاب می کند، می گوید 
می سوزم و می سازم، که... سرنوشت او زیر ســلطه ماندن است... کشورهای اســامی در این دو قرن اخیر، این راه را 
انتخاب کردند؛ راه سوختن و ساختن را؛ راه دم برنیاوردن را. در این شرایط کی مقصر است؟ روشن فکران، علمای دین ، جوانان 

آن جامعه مقصرند. سرنوشت این ملتها این می شود که شد.    86/8/9

گرایشهای سیاســی و اندیشــه های سیاسی در  بازخوانی خطبه

  
جامعه ی اسامی آزاد اســت. هیچ کس را به جرم 
داشتن یک فکر سیاسی یا یک فکر علمی نمیتوان 
مورد تعقیب قرار داد و اســام اجازه ی این کار را 
نمیدهد ... تفتیش عقاید در اســام نیست. اینکه 
کسی را زیر فشــار قرار بدهند، که تو عقیده ات راجع به فان 
کس، فان جریان سیاسی، فان عقیده ی مذهبی چیست؟ 
این یک فکر غلط اســت. یعنی همان چیزی که در اروپا بود، 
ســالهای متمادی بلکه قرنهای متمادی و اروپا آن روزی که 
علیه تفتیش عقایــد در نهضت علمی اروپــا - که اصطاحاً 
رنسانس به آن میگویند - شورید، خیال کرد چیز جدیدی را 
در دنیا آورده. در حالی که در دنیای اسام از این مسائل خبری 

نبود. در دنیای اسام همیشه افرادی بودند با عقایدی بر ضد یا 
خاف عقاید دستگاه های مسلمان حاکم، کسی متعرض آنها 
نمیشــده. یهود و نصاری بودنــد، ادیان دیگــر بودند. البته 
برهه هائی را هم ما در تاریخ، چــه تاریخ خلفای بنی عباس و 
بنی امیه و چه تاریخ ساطین ســلجوقی و غزنوی در کشور 
خودمان داشتیم که با عقاید گوناگون مبارزه میشده و نسبت 
به آنها فشــار وارد می آمده؛ لکن این از اسام نیست ... آزادی 
تفکر در اسام تأمین شده است، آزادی عقاید مذهبی تضمین 
شده است، آزادی عقاید سیاسی و علمی و غیره هم تضمین 
شده است؛ اما ضدیت و معارضه ی با نظام اسامی و سعی در به 
انحراف کشاندن مردم در جامعه ی اســامی این البته قابل 

قبول نیست و اجازه ی این کار داده نمیشود.  65/11/7

بعضی خیال 

می کنند حایت 

از مردم فلسطین، 

خارج از منافع ملی 

کشورهاست. این 

اشتباه بسیار بزرگی 

است.

یک روز مجاهدت 

امئه)(به 

قدر سالها اثر 

می گذاشت؛ یک 

روز از زندگی مبارک 

اینها مثل جاعتی 

که سالها کار کنند، 

در جامعه اثر 

می گذاشت

آزادى تفكر در 

اسالم تأمني شده 

است، آزادى عقايد 

مذهبى،  سياىس  و 

غريه هم تضمني شده 

است؛ اما ضديت  

با نظام اسالمى و 

سعى در به انحراف 

كشاندن مردم در 

قابل قبول نيست.

از طرح خاورمیانه بزرگ تا پروژه نفوذ
ادامه از صفحه 1

فروپاشی شوروی، به عنوان مهم ترین رقیب استراتژیک آمریکا، 
موجب شــد تا به باور استراتژیســت های آمریکایی، از آن پس، 
»تهدید سبز« )جهان اسام( جایگزین »تهدید سرخ« )شوروی( 
شود. به همین علت بود که در ابتدای دهه ی 90 میادی، آمریکا به 
بهانه ی جنگ عراق و کویت، وارد منطقه ی خلیج فارس شد. بوش 

پدر، چنین اقدامی را در راستای ایجاد »نظم نوین جهانی« نامید.
شش سال بعد از حمله ی آمریکا به عراق برای کمک به کویت، 
شیمون پرز، نخست وزیر رژیم نحس صهیونیستی، صحبت از 
»خاورمیانه ی جدید« کرد. شش ســال بعد از پرز، حاال نوبت 
بوش پسر بود که وارد معرکه شده و فاز دیگری از نقشه ی کان 
نظام ســلطه را عیان کند. مقامات آمریکایی در حقیقت ابایی 
نداشتند از اینکه صراحتا بگویند هدف شان از حضور در منطقه، 
دخالت در امور داخلی کشورهاســت. اما هنوز، »فیلمنامه«ی 
آنها کامل نشده بود. این فیلمنامه نیازمند یک »گره داستانی« 
تمام عیار و یک »سکانس« جذاب برای همذات پنداری بیشتر 
با »قهرمان داستان« داشــت. حادثه ی یازده سپتامبر 2001، 

همان سکانس جذاب برای حضور قهرمان داستان بود. 
   یازده سپتامبر یک فرصت بزرگ برای شیطان

شب همان حادثه ی یازده سپتامبر، در ساعت هشت و سی دقیقه، 
جورج بوش، از دفتر خود در کاخ ســفید، مقابل دوربین رفت و در 
سخنرانی  خود پرده از استراتژی آمریکا در سال های آتی برداشت: 
»امروز هزاران نفر توســط شیطان کشته شــدند... تروریست ها 
توانستند بزرگ ترین ساختمان ما را نابود کنند ولي آنها هیچ آسیبي 
به اصول ما نمي توانند بزنند، ارتش ما قوي و آماده است، آمریکا به این 
دلیل مورد حمله قرار گرفت که ما فانوس دریایي درخشاني براي 
آزادي و فرصت در جهان هستیم... براي ما تفاوتي بین تروریست ها 
که این اعمال را انجام دادند و کســاني که به آنها پناه دادند وجود 
ندارد.«نیم ساعت پس از آن، جلسه ی شورای امنیت ملی آمریکا 
با حضور بوش برگزار  شــد. او صراحتا اعام  کرد که این حادثه یک 
»فرصت بزرگ« برای آمریکا است. فرصتی که کشورهای دیگر باید 
انتخاب کنند آیا »با ما هستند یا علیه ما؟«جورج بوش در کنفرانس 
مطبوعاتی خود در فوریــه ی 2002 صراحتا اعــام کرد: »تاریخ 
یک فرصت استثنایی را به ما داده اســت تا از آزادی دفاع کنیم. ما 
این فرصت و لحظه را به چنگ آورده ایم و عمل خواهیم کرد. من از 
منافع خودمان دفاع خواهم کرد. من از مردم آمریکا دفاع می کنم.« 
کاندولیزا رایس، وزیرخارجه ی وقت ایاالت متحده آشکارا بیان کرد 
که »سیاست خارجی ما به طور قطع یک سیاست خارجی مداخله گرا 
است و این سیاست برخاسته از منافع ملی ماست و نه برخاسته از 
منافع جامعه ی موهوم بین المللی.« این چنین بود که ارتش آمریکا 

در سال 2001 به افغانستان، و سپس در ســال 2003 به عراق به 
بهانه ی جنگ با تروریســم حمله کرد تا همچنان خود را »بازیگر 

نقش اول« این داستان نمایش دهد. 
   طرح خاورمیانه ی بزرگ

یک سال بعد از حادثه ی یازده سپتامبر، کالین پاول، وزیرخارجه ی 
وقت آمریکا، پرده از برنامه جدید این کشــور بــه بهانه مبارزه با 
تروریسم در منطقه ی غرب آســیا برداشت: »طرح خاورمیانه ی 
بزرگ«. رهبر انقاب در همان ایام درباره ی آن فرمودند: »مسأله ی 
خاورمیانه ی بــزرگ، یک آرزوی امریکایی اســت. خاورمیانه ی 
بزرگی که آنها می گویند، یعنی کشــوری بزرگ در خاورمیانه به 
مرکزیت اسرائیل. البته منظور آنها این نیست که یک دولت واحد 
تشکیل شــود؛ نه، همین دولت هایی که در مرزهای جغرافیایِی 
کنونی قــرار دارند، باشــند؛ منتها دولت هایی که توی مشــت 
آمریکایی ها باشند؛ مردم به ظاهر آنها را انتخاب کرده باشند، اما 
آمریکایی ها خواســته باشــند.« )1383/12/27(اما هنوز چند 
ســال از اجرای این طرح نگذشــته بود، که این طرح با شکست 
مواجه شــد. آمریکایی ها که تا پیش از این تصور می کردند روند 
دموکراسی سازی در منطقه، منجر به تقویت »شبکه ی حامیان 
غرب« خواهد شد، حاال به وضوح مشاهده کردند که به »پاشنه ی 
آشیل«شان )1394/6/25( تبدیل شده است. در عراق که آمریکا 
امیدوار به روی کار آمدن احزاب و اشخاص الئیک و سکوالر بود، 
قدرت به دست اسام گراها و مخالفان سیاست های آمریکا افتاد. 
بیداری اســامی در تونس و مصر نیز موجب سرنگونی دو متحد 
قدیمی آمریکا یعنی بن علی و مبارک شد. شکست های پی در پی 
غرب در سوریه و فلسطین و لبنان و یمن، در کنار نهضت بیداری 
اسامی ای که در چند سال اخیر به راه افتاد، عما عرصه را برای 

مقامات آمریکایی و شکست طرح خاورمیانه ی بزرگ مهیا کرد.  
   تغییر استراتژی

نظام ســلطه، چاره ای جز تغییر اســتراتژی نداشت. تغییری 
که از »اقدام سخت« به سمت »اقدام نرم« باید انجام می شد. 
»پروژه ی نفوذ«، همان اقدام نرم آمریکا برای شــرایط جدید 
منطقه اســت. »نفوذ« در کنــار ایجاد »اختــاف« در میان 
دولت ها و ملت هــا، راهکار جدیــد آمریکا برای بازگشــت و 
حضور در منطقه است. واضح اســت که پروژه ی نفوذ، بیش از 
هر چیزی توســط »بازیگران داخلی« متمایل به غرب انجام 
خواهد شد. آن چنان که چندین سال پیش، دیک چنی، معاون 
رئیس جمهور ایاالت متحده به صراحت اعام کرد که »دولت 
آمریکا خود را متعهد به حمایت از کسانی می نماید که در راه 

اصاحات در خاورمیانه ی بزرگ فعالیت می نمایند.«  

ــط  ــه رواب ــی ک ــان کس ــی هم ــکا، یعن ــور آمری ــی وهفتمین رئیس جمه ــون، س ــارد نیکس ــتم، ریچ ــرن بیس ــه ی ق در میان
حســنه ای با رژیــم پهلــوی داشــت و ارتــش محمدرضــا در آســتانه ی ورود او بــه ایــران، در تاریــخ 16 آذر 1332، دانشــجویان 
دانشــکده ی فنــی دانشــگاه تهــران را بــه رگبــار بســت، در بیــان اهمیــت جهــان اســالم و به طــور خــاص منطقــه ی غــرب 
ــت.« ــکا اس ــت آمری ــی سیاس ــای زورآزمای ــن میدان ه ــت ویکم، مهم تری ــرن بیس ــالم در ق ــان اس ــود: »جه ــه ب ــن گفت ــیا چنی آس


