
والحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی سّید الخلق اجمعین 
محمد و آله الطاهریــن و صحبه المنتجبین و علــی التابعین لهم 

باحسان الی یوم الدین
و ســالم بر کعبه ی شــریف، پایگاه توحید و مطاف مؤمنان و مهبط 
فرشتگان، و سالم بر مســجد الحرام و عرفات و مشعر و منی، و سالم 
بر دلهای خاشع، و زبانهای ذاکر، و چشــمهای به بصیرت گشوده، و 
اندیشه های به عبرت راه یافته؛ و سالم بر شما حج گزاران سعادتمند 
که توفیق لبیک گوئی به فراخوان الهی یافته و بر سر این سفره ی پر 

نعمت نشسته اید..
نخستین وظیفه، تاّملی در این لبیک  جهانی و تاریخی و همیشگی 
است: اّن الحمد و النعمة لک و الُملک، ال َشریک لک لبیک. همه ی 
ستایشها و سپاســها از آِن او، همه ی نعمتها از ســوی او، و همه ی 
ُملک و قدرت متعلق به اوست.. 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 درســی فراموش نشــدنی در برابر او گذاشته و تنظیم 
برنامه ی زندگی بر پایه ی آن، از او خواسته می شود. فرا گرفتن این 
درس بزرگ و عمل به آن، همان سرچشــمه ی بابرکتی است که 
می تواند زندگی مسلمانان را طراوت و حیات و پویائی بخشد و آنان 
را از گرفتاریهائی که بدان دچارند " در این دوران و در همه ی دورانها 

" برهاند. بُت نفسانیت و کبر و شهوت، بت سلطه  جوئی و سلطه 
و  پذیری، بت استکبار جهانی، بت تنبلی 

بی مسئولیتی، و همه ی بتهای خوار 
جــاِن  کننــده ی 

مــی  ا گر
انسانی، 

با این غریو ابراهیمی، آنگاه که از عمق دل بر آید و برنامه ی زندگی 
شود، شکســته خواهد شــد و آزادی و عزت و ســالمت، به جای 

وابستگی و سختی و محنت خواهد نشست.
برادران و خواهران حج گزار، از هر ملت و هر کشوری، در این کلمه ی 
حکمت  آموز الهی بیندیشــند و با نگاه دقیق به گرفتاریهای دنیای 
اسالم بویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا، برای خود با توجه به ظرفّیتها 
و امکانات شخصی و محیطی، وظیفه و مسئولیتی تعریف کنند و در 
آن بکوشند. امروز سیاستهای شرارت  آمیز امریکا در این منطقه که 
مایه ی جنگ و خونریزی و ویرانی و آوارگی و نیز فقر و عقب ماندگی 
و اختالفات قومی و مذهبی اســت، از یک ســو، و جنایتهای رژیم 
صهیونیســتی که رفتار غاصبانه در کشــور فلســطین را به نهایت 
درجه ی شقاوت و خباثت رســانیده، 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 اســالمی خود را در برابر آن بشناسید. و علمای 
دینی و نخبگان سیاسی و فرهنگی وظیفه ئی بس سنگین تر دارند که 
متاسفانه غالباً مورد  غفلت آنان است. علما به جای برافروختن آتش 

اختالفات مذهبی و 

سیاسیون به جای انفعال در برابر دشمن و نخبگان فرهنگی به جای 
سرگرمی به حاشیه ها، درد بزرگ دنیای اسالم را بشناسند و رسالت 
خود را که در پیشگاه عدل الهی، مسئول ادای آنند، پذیرا گردند و از 
عهده ی آن برآیند. حوادث گریه آور در منطقه، در عراق و شام و یمن 
و بحرین، و در کرانه ی غربی و غزه و در برخی دیگر از کشورهای آسیا و 
آفریقا، گرفتاریهای بزرگ امت اسالمی است که سر انگشت توطئه ی 
استکبار جهانی را در آن باید دید و به عالج آن اندیشید. ملتها باید آن 
را  از دولتهای خود 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 شرکت 
همه ی حج گزاران از همه جا، مغتنم شمرده شود، یکی از گویاترین 

مناسک سیاسی در این فریضه ی جامع االطراف است. 
امسال حادثه ی تلخ و خسارتبار مسجد الحرام کام حاجیان و ملتهای 
آنان را تلخ کرد. درست اســت که درگذشتگان 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 تسالئی بزرگ برای 
بازماندگان آنها است، ولی این نمیتواند 
از ســنگینی مسئولیت کســانی که متعهد 
امنیــت ضیوف  الرحماننــد بکاهد. 
عمل بــه ایــن تعهــد و ادای این 
مسئولیت خواســته ی قطعی ما 

است.  

تریبون                 حزب ا...

 کلیـدواژه ی #حق_النـاس ایـن روزهـا خیلـی بـاب شـده .. حضـرت آقـا هـم بصراحـت ورود 
پیـدا فرمودند بـه این مبحـث بجهت رفـع شـبهات؛ بنظـرم خیلی مهم هسـت ایـن کلیـدواژه .. 
مخصوصاً حـاال کـه بـه انتخابـات نزدیـک میشـیم .. و مخصوصاً ایـن که ایـن حق النـاس گفتن 

هـا، خیلـی و خیلـی و خیلی مشـابه هسـت بـا عبـارت تغلـب در انتخابات! 
 آیا اجازه هسـت بـرای کسـانی کـه تمایل دارنـد هـر هفتـه نشـریه ی »خـط حـزب ا...« را دریافت 

نمایند،مبلغـی را دریافـت و آن را صـرف چـاپ نسـخه ی بعـدی نشـریه ی »خـط حـزب ا...« کرد؟
ج: با توجه بـه داوطلبانـه بـودن توزیع و تکثیـر و اتکای نشـریه بـر روی شـبکه توزیع 
جوانان مومن و انقالبی سراسـر کشـور، در صـورت ضـرورت فقط هزینه چـاپ یا تکثیر 

بـا رضایـت مخاطبان اخذ شـود.
  

ــرکنندگان  ــه منتش ــماره ب ــن ش ــه از ای ــع ک ــریه در توزی ــان نش ــی از  همراه برخ
نشــریه پیوســته اند:

1000 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 اعالنات 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  

رشح                حدیثخانواده                 ایرانی

حج عبادتی در جهت ایجاد 
حیات طیبه ی امت اسالمی

حـج عبـادت اسـت و ذکـر و دعـا و 
و  ذکـر  و  عبادتـی  امـا  اسـتغفار؛ 
اسـتغفاری در جهت ایجاد حیات طیبـه ی امت 
اسـالمی و نجات آن از زنجیرها و غلهای استعباد 
و اسـتبداد و خداوندان زر و زور و تزریق روح عزت 
و عظمت به آن و زدودن کسـالت و ماللـت از آن. 
این اسـت حجـی کـه از پایه هـای دین به شـمار 
رفتـه و امیرالمؤمنیـن علـی)(در نهج البالغه 
آن را َعلَـم اسـالم)1( و جهـاد هـر ناتـوان)2( و 
برطرف کننده ی فقـر و تنگدسـتی)3( و مایه ی 
تقـرب و نزدیکـی اهـل دیـن بـه یکدیگـر)4( 
شمرده اسـت؛ و این اسـت آن حجی که بندگان 
مجاهـد خـدا همه سـاله از ایران با شـوق و شـور 
و  امریـکا  از  برائـت  و  می آورنـد  روی  بـدان 
صهیونیسـم و نفی والیت استکبار و شـعار برای 
آن  اصلـی  شـرط  را  الهـی  والیـت  تعمیـم 
کـه  حجـی  آن  اسـت  ایـن  و  می شـمرند؛ 
سـیلی خوردگاِن از اسـالم و انقـالب و در رأس 
آنـان امریـکای جنایتـکار، از آن احسـاس خطر 

می کردند.   1368/04/14

  

1- نهج البالغــه، خطبه 1: َجَعلَُه ُســْبَحانَُه َو تََعالَی 
لِْلِْساَلِم َعلَماً َو لِلَْعائِِذیَن َحَرماً. 

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

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

زن و شوهر
 راز هم را حفظ کنند

زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند، 
زن نباید راز شــوهر را پیش کســی 
بازگو کند. مرد هم مثالً نــرود پیش رفقایش در 
باشــگاه یا مثاًل فالن مهمانی و ... راز همسرش را 
بازگو کند، حواســتان جمع باشد، اســرار هم را 
محکم نگه دارید تا زندگی ان شــاء ا... شیرین و 

مستحکم شود. 78/1/24  
کمک واقعی این اســت که دو نفر غمها را از دل 
هم بر طرف کنند. هر کسی در دوره ی زندگیش، 
گرفتاری و مشــکل و غمی پیدا می کند و ممکن 
اســت دچار ابهــام و تردید بشــود. آن دیگری 
در چنیــن موقعیتی، باید به کمک همســرش 
بشــتابد 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 است که انسان نعمت 
را بشناســد. بداند که این نعمــت را خدا به او 
داده و اســتفاده ی از آن نعمــت و رفتار با آن 
نعمت را که خدا می پســندد، انجام دهد. این 
معنای شکر نعمت اســت.اگر چنانچه » شکراً 
هلل« بگویید اّما دلتان بــا مفاهیمی که گفتم 
آشنا نباشــد، این شکر نیســت ... ازدواج هم 
یک نعمت خدادادی است. خدای متعال این 
همسِر خوب را برای شــما فراهم کرده است، 
پس باید به شایســتگی ُشکر این نعمت را بجا 

آورید.  79/1/16

نماز عید فطر و قربان
 نماز عید فطر و قربان در عصر حاضر )که زمان غیبت کبری اســت( واجب نیست، بلکه مستحب 
است.  جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه ی نماز عید هستند و همچنین 
ائمه ی جمعه ی منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر )که امام)عج( غایب اســت( به صورت 
جماعت اقامه نمایند، ولی احوط )وجوبی( این اســت که غیر آنان نماز عیــد را فرادی بخوانند و به 
جماعت خواندن آن به قصد رجا نه به قصد ورود اشــکال ندارد. بلی اگر مصلحت اقتضا کند که یک 
نماز عید در شــهر برگزار شود بهتر اســت که غیر از امام جمعه ی منصوب از طرف ولی فقیه کسی 

متصدی اقامه ی آن نشود. 

احکام                  آموزشی

K h a t @ k h a m e n e i . i r    رایانامه: 
   پیامک:   10001028      |         دورنگار: 021-66977328

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی      

چاپ و توزیع: 
نیروهای مومن و انقالبی سراسر کشور

ارتباط با 
خط حزب ا...                                

ــر 94 ــه اول مه ــیزدهم    |    هفت ــماره     س پیش ش

هفته اخبار  

  تحقیر نظام مند اوباما  توسط ایران
 از نیمـــه مـــاه ژوئیـــه کـــه برجـــام اعـــالم شـــد،جهان بـــه یـــک صحنـــه نمایشـــی 
ـــن  ـــت انداخت ـــرگرم مش ـــق س ـــات تواف ـــرای نج ـــا ب ـــت. اوبام ـــده اس ـــدل ش ـــی ب تاریخ
ـــل  ـــت/در مقاب ـــا اس ـــد اوبام ـــام من ـــر نظ ـــرگرم تحقی ـــران س ـــان ای ـــره و همزم ـــا کنگ ب
ـــش  ـــر کاری از توان ـــران ه ـــرده، ای ـــا ک ـــران اعط ـــه ای ـــا ب ـــه اوبام ـــی ک ـــه امتیازات هم

ـــت| ـــنگتن پس ـــد. |   واش ـــه رخ او بکش ـــا را ب ـــای اوبام ـــا خطاه ـــام داد ت ـــده، انج برآم

   رتبه بندی نیویورک تایمز از بازیگران کلیدی توافق هسته ای
ــران را یکــی از مهمتریــن تغییــرات سیاســت  فریدمــن دریادداشــتی توافــق هســته ای ای
ــه  ــدی آن را رتب ــران کلی ــرد بازیگ ــف و عملک ــر توصی ــه اخی ــکا در چهارده خارجــی آمری
بنــدی کرد/نیویــورک تایمــز رتبــه نخســت را بــه رهبــر انقــالب اســالمی ایــران اختصاص 
داده و وی را یــک روحانــی باهــوش توصیــف کــرده اســت کــه بــا کمــک ایــن توافــق، ایران 
ــرون  ــده بی ــود، از دامــن تحریمهــای اقتصــادی نابودکنن ــردم ب ــه کــه خواســت م را آنگون

کشــید. |        نیویــورک تایمــز|

بررسی نقشه مهار قدرت ایران در سنای آمریکا
پترائـوس فرمانده سـابق نیروهـای آمریـکا در عـراق طـی سـخنانی در کمیتـه نیروهای 

مسلح سـنا به بررسـی راهبرد واشـنگتن در 
غرب آسـیا پرداخـت و با اشـاره به سیاسـت 
آمریکا "بـرای مهـار قـدرت ایـران" گفت: » 
امریـکا بایـد تکلیف خـود را بـا قـدرت ایران 
روشـن کنـد، اینکـه می خواهـد آن را مهـار 
کند یـا می خواهـد بـر آن بیافزایـد. مقامات 
کاخ سـفید می گوینـد کـه دنبـال اولـی، 
یعنـی مهـار آن، هسـتند. امـا بسـیاری در 

منطقه نگـران هسـتند و وضعیـت سـوریه را هـم نشـانه ای از آن می دانند. ما نبایـد گزینه 
آشـتی با ایـران را به کلـی رد کنیم، اما مشـروط بـر اینکه ایران سیاسـت خارجـی "نیروی 

قدس محـور" خـود را کنـار بگـذارد.«. |    فـارس|

   رهبر انقالب:  حکم جهاد دادم...
رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا جمعــی از جانبــازان قطــع نخــاع و جانبــازان بــاالی 
ــا  ــان گفت:»آق ــه ایش ــاب ب ــه خط ــازان ک ــی از جانب ــه یک ــخ ب ــد در پاس ــاد درص هفت
ــد: »مــن کــه حکــم جهــاد دادم.  ــم شــما حکــِم جهــاد بدهیــد...« فرمودن ــا منتظری م
منتهــا نــه جهــاد نظامــی«. ایشــان در ادامــه خطــاب بــه ایــن جانبــاز از اعــالم »جهــاد 
|Khamenei.ir    |   .فکــری«، »جهــاد تبلیغــی« و »جهــاد روحیــه ای« ســخن گفتنــد

داستان خواندنی همت و متوسلیان

کالم                  امام

صدای ناقوس مرگ بر آمریکا و 
شوروی از کلیساهای جهان

  ما این واقعیت و حقیقت را در سیاســت خارجی 
و بین الملل اســالمی مان بارها اعالم نموده ایم که 
درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن 
سلطه جهان خواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران 

آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشــکیل امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و 
استقبال می کنیم... ما با تمام وجود از گســترش باج خواهی و مصونیت کارگزاران امریکایی، حتی اگر با 
مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می کنیم. ان شاء اللَّ ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر 
بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را طنین 
اندازد، صدای سازش با امریکا و شوروی و کفر و شرک 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

گرایشهای سیاسی و اندیشه های سیاسی در جامعه ی اسالمی آزاد است. هیچ کس را به جرم  بازخوانی خطبه
  

داشتن یک فکر سیاسی یا یک فکر علمی نمیتوان مورد تعقیب قرار داد و اسالم اجازه ی این 
کار را نمیدهد ... تفتیش عقاید در اسالم نیست. اینکه کســی را زیر فشار قرار بدهند، که تو 
عقیده ات راجع به فالن کس، فالن جریان سیاسی، فالن عقیده ی مذهبی چیست؟ این یک 

فکر غلط است. یعنی همان چیزی که در اروپا بود، سالهای 
متمادی بلکه قرنهای متمادی و اروپا آن روزی که علیه تفتیش عقاید 
در نهضت علمی اروپا - که اصطالحاً رنســانس بــه آن میگویند - 
شورید، خیال کرد چیز جدیدی را در دنیا آورده. در حالی که در دنیای 
اسالم از این مسائل خبری نبود. در دنیای اسالم همیشه افرادی بودند 
با عقایدی بر ضد یا خالف عقاید دستگاه های مسلمان حاکم، کسی 
متعرض آنها نمیشده. یهود و نصاری بودند، ادیان دیگر بودند. البته 
برهه هائی را هم ما در تاریخ، چه تاریخ خلفای بنی عباس و بنی امیه و 
چه تاریخ سالطین سلجوقی و غزنوی در کشور خودمان داشتیم که با 

عقاید گوناگون مبارزه میشده و نسبت به آنها فشار وارد می آمده؛ لکن این از اسالم نیست ... آزادی تفکر 
در اسالم 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 اسالمی و ســعی در به انحراف کشاندن مردم در 

جامعه ی اسالمی این البته قابل قبول نیست و اجازه ی این کار داده نمیشود.   65/11/7

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.

یک روز مجاهدت امئه)(به 

قدر سالها اثر می گذاشت؛ یک 

روز از زندگی مبارک اینها مثل 

جامعتی که سالها کار کنند، در 

جامعه اثر می گذاشت

بررسی مفهوم آزادی از نگاه رهبر انقالب  | قسمت 7

اندیشه ها ی سیاسی در جامعه  اسالمی آزاد است

باالخره در نبرد بین امام هادی )( و خلفایی که در زمان ایشان بودند، آن کس که ظاهرا  ت تاریـخی
روای

و باطنا پیروز شد، حضرت هادی)( بود؛ این باید در همه ی بیانات و اظهارات ما مورد نظر 
باشد. در زمان امامت آن بزرگوار شش خلیفه، یکی پس 
از دیگری، آمدند و بــه درک واصل شــدند... به عکس 
شیعه. شیعه در دوران حضرت هادی و حضرت عسگری 
)( و در آن شــدت عمل روزبه روز وسعت پیدا کرد؛ 

قوی تر شــد. حضرت هادی )( چهل و دو سال عمر کردند که 
بیست سالش را در سامرا بودند؛ آن جا مزرعه داشتند و در آن شهر 
کار و زندگی می کردند. ســامرا در واقع مثل یک پادگان بود... در 
همین شهر سامرا عده ی قابل توجهی از بزرگان شیعه در زمان امام 

هادی)( جمع شدند و حضرت توانست آنها را اداره کند و به وسیله ی آنها پیام امامت را به سرتاسر 
دنیای اسالم - با نامه نگاری و... - برساند. این شبکه های شیعه در قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و در 
مناطق دوردست و در همه ی اقطار دنیا را همین عده توانستند رواج بدهند و روزبه روز تعداد افرادی را 
که مومن به این مکتب هســتند، زیادتر کنند... یک روز مجاهدت این بزرگوارها - ائمه)( به قدر 
سالها اثر می گذاشت؛ یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که سالها کار کنند، در جامعه اثر 

می گذاشت. این بزرگواران دین را همین طور حفظ کردند.   83/05/30

)(قوی تر شدن شیعه در دوران امام هادی

مسلمانان باید علیه دشمنان جهان اسالم متحد شوند
ببینید از تفرق دنیای اسالم و همدل نبودن دست اندرکاران کشورهای اسالمی، بخشی از  مطالبه رهبری

دنیای اسالم چه می کشد. امروز فلسطین با سبعانه ترین روشها لگدکوب می شود و مردم 
فلسطین در سخت ترین روزهای ممکن برای یک ملت، روزگار می گذرانند. با همه امکاناتی 
که دنیای اسالم دارد و با وجود میل و عالقه ای که بسیاری از مردم جهان اسالم برای کمک 
دارند، عمال کمکی به این قضیه نمی شــود. این بسیار دردناک است. با نصیحت نمی شود 
رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا ظلم نکند... حج می تواند دنیای اسالم را متوجه مسوولیت سنگین 
خود کند. حج می تواند این معرفت را به ملتهای اسالمی بدهد که حضور در صحنه و داشتن موضع 
قاطع در این قضیه، با منافــع خود آنها پیوســتگی دارد. بعضی خیال می کننــد حمایت از مردم 
فلسطین، خارج 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 اسالم متحد بود، یک ملت این طور مظلوم نمی شد. این قضیه ممکن است برای 
ملتهای مســلمان دیگر هم پیش بیاید؛ کمااین که دیدید در مواردی برای ملتها پیش آمده است. 
همبستگی اســالمی، برای دشــمنان جهان اســالم 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 اسالمی تعرض کنند. پس حمایت عمومی دنیای اسالم 
از ملت فلسطین، در حقیقت حمایت دنیای اسالم از یک یک کشورهای مسلمان است؛ این ضامن و 

حامل منفعت همه ی آنهاست؛ این چیز کمی نیست..  80/11/3  

هفته سخن  

 نقشه راه برای خروش ابراهیمی
ــژه و  ــار وی ــک رفت ــاص ی ــبت خ ــوال در دو مناس ــالمی معم ــالب اس ــر انق رهب
ــم  ــرای فه ــدی ب ــای ج ــی از توصیه ه ــل یک ــن دلی ــد؛ به همی ــد دارن هدفمن
منظومــه فکــری رهبــر انقــالب اســالمی، مطالعــه دقیــق و کامــل ســخنرانی ایشــان در روز 
ــای ســاالنه حــج اســت.  ــق پیام ه ــدن دقی ــام رضــا)( و خوان ــن در حــرم ام اول فروردی
ــه  ــه بهان ــه ای ب ــوروز و موســم حــج دو مناســبتی هســتند کــه آیت ا... العظمی خامن ــد ن عی
آن "نقشــه راه" امــت اســالمی را ترســیم می کننــد. عیــد نــوروز، ترســیم نقشــه راه 
یک ســاله در مقیــاس ملــت ایــران و وظایــف آنــان اســت و موســم حــج کــه »عیــد بــزرگ 
ــدر آن  ــر ق ــه اگ ــت ک ــری اس ــای معجزه گ ــد[. کیمی ــمار ]می آی ــه ش ــالمی ب ــت اس اّم
ــد  ــالج خواه ــالم، ع ــای اس ــیب پذیریهای دنی ــیبها و آس ــیاری از آس ــود، بس ــناخته ش ش
ــا »توجــه  ــای حجشــان ب ــل ایشــان همــواره در پیام ه ــن دلی ــه همی شــد.«92/07/22  ب
ــا امــت  ــط ب ــات مرتب ــن موضوع ــن و اولویت دارتری ــه مهمتری ــان اســالم ب ــه مســائل جه ب

اسالمی« 93/07/08 می پردازند.
از ســویی، اســتکبار کــه از دوران جــورج بــوش پســر بــه دنبــال اجــرای نقشــه 
ــرد. »شکســتهای  ــورد ک ــت« برخ ــه صخــره ســخت »مقاوم ــود؛ ب ــزرگ" ب ــه ب "خاورمیان
ــطین« 90/11/14 در آن  ــان و فلس ــراق و لبن ــا ع ــتان ت ــران و افغانس ــرب[ از ای ــی ]غ پیاپ
ــگ  ــش در »جن ــه دولت ــری ک ــوند. مص ــدار ش ــر بی ــردم مص ــه م ــد ک ــر ش دوره منج
ــوختند،  ــرائیلی س ــش اس ــیله ی آت ــه وس ــطینی[  ب ــرد و زن و کودک]فلس ــه م 22 روزه ک
ــی  ــد« و ل ــردم کمــک کنن ــن م ــه ای ــای کمک رســانی ب ــود شــدند... نگذاشــت کاروانه ناب
ــه روی و  ــه خاطــر دنبال ــارک[ از اســرائیل، ب ــم ]مب ــداری رژی ــه خاطــر طرف ــا »ب ــت آنه مل
ــد؛ 89/11/15  ــدگی« می کردن ــت و تحقیرش ــاس ذل ــکا، احس ــش از آمری ــت محض اطاع
علیــه اســتبداد مبــارک بــا شــعارهای اســالمی به پــا خاســتند.  غربی هــا پــس 
ــو  ــی ن ــد و طرح ــازی کنن ــود را بازس ــیدند خ ــر کوش ــالمی  و مص ــداری اس ــوادث بی از ح
ــان  ــلمین جه ــر مس ــرایط، ولی ام ــر ش ــا تغیی ــز ب ــه نی ــر جبه ــوی دیگ ــد. در س دراندازن
ــود  ــوش ش ــداری خام ــوج بی ــن م ــد ای ــف نگذارن ــای مختل ــا روش ه ــد ب ــالش می کنن ت
ــی از  ــوند. یک ــتکبار ش ــای اس ــا و حیله ه ــد راه ترفنده ــالم س ــت اس ــازی ام ــا آگاه س و ب
ــاع  ــان در اجتم ــا آن ــخن گفتن ب ــی س ــکار عموم ــوزه اف ــات در ح ــن اقدام ــن ای مهمتری
عظیــم حــج در روز برائــت از مشــرکین اســت. در حالیکــه مســلمانان عالــم بــا جمع کــردن 
ســنگ آمــاده می شــوند تــا بــا رمــی جمــرات بــه نمــاد ابلیــس، اعــالم کفــر بــه 
ــالب اســالمی   ــر انق ــذار کبی ــه تأســی از بنیانگ ــالب اســالمی ب ــر انق ــد؛ رهب ــوت کنن  طاغ
ــت  ــف ام ــد و وظای ــر می دارن ــرده ب ــکا پ ــی امری ــزرگ« یعن ــیطان ب ــای »ش از ترفنده
اســالمی را در ایــن دوره یــادآور می شــوند. در 5ســالی کــه از آغــاز فصــل بیــداری اســالمی 

ــد: ــرده ان ــد ک ــر تاکی ــای زی ــر مولفه                         ه ــا ب ــالب دائم ــر انق ــته اســت، رهب گذش

 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
 

 "پیــام حــج" »یــادگار ارزشــمند امــام خمینــی« بــرای امــت اســالمی اســت و بــرای مــردم 
ــادآور وظایفشــان در قیــاس منطقــه و امــت اســالمی اســت. امســال هــم  ــران ی شــریف ای
حضرت آیت ا... العظمی خامنــه ای در پیامــی کــه ماننــد نقشــه راه عمــل می کنــد بــا 
ــه تامــل در لبیــک  ــت و هــر کشــوری« ب ــرادران و خواهــران حج گــزار از هــر ملّ دعــوت » ب
ــا  ــان می خواهنــد کــه »ب َــَک لَبَّیــک  از آن َــَک َو الُملــَک، ال َشــریَک ل ــَة ل : اِنَّ الَحمــَد َو النِّعَم
ــا،  ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس ــژه در غ ــالم بوی ــای اس ــای دنی ــه گرفتاری ه ــق ب ــگاه دقی ن
بــرای خــود بــا توّجــه بــه ظرفّیتهــا و امکانــات شــخصی و محیطــی، وظیفــه و مســئولّیتی 

ــند.« ــد و در آن بکوش ــف کنن تعری
ــه  رهبــر انقــالب اســالمی چهارســال پیــش و در بحبوحــه رخدادهــای بیــداری اســالمی، ب
ــالم  ــان اس ــجوئی جه ــکلهای دانش ــا تش ــاط ب ــه »ارتب ــد ک ــده بودن ــادآور ش ــجویان ی دانش
ــای  ــالمی، مجموعه ه ــداری اس ــل بی ــالم، در ذی ــای اس ــروز در دنی ــت... ام ــی اس کار الزم
دانشــجوئی مجموعه هــای فعالــی هســتند... بــه نظــر مــن بــا اینهــا ارتبــاط داشــته باشــید.« 
91/05/16 و در مــاه رمضــان امســال بازهــم خطــاب بــه آن هــا گفتنــد کــه »بنشــینید روی 
مســائل بین الملــل جمهــوری اســالمی کار کنیــد؛ روی قضایــای یمــن، روی قضایــای عــراق، 

ــده.« 94/04/20 ــه آین ــگاه ب ــّذاب، ن ــای ج ــوریه، تحلیل ه ــای س روی قضای
در شــرایطی کــه اســتکبار، امــروز بــا »ایجــاد اختــالف« بیــن مســلمین بــه دنبــال »تجزیه 
ــروی  ــت، نی ــتی« اس ــم صهیونیس ــت رژی ــن امنی ــوریه«94/05/26 و »تامی ــراق و س ع
ــه مولفه هــای  ــا توجــه ب ــاب اســت ب ــی کــه مشــعل راهــش منطــق اســالم ن مومــن انقالب
ــد  ــوز چن ــی اســت. هن ــام وظایف ــه انج ــداری اســالمی، موظــف ب ــد از بی ــه دوران بع 5گان
ــه  ــا 25 ســال دیگــر، ب ــن جمــالت نگذشــته اســت کــه کــه »ان شــاءا... ت ــان ای روزی از بی
ــه وجــود  ــم صهیونیســتی در منطق ــام رژی ــه ن ــزی ب ــی چی ــه فضــل اله ــی و ب ــق اله توفی
ــی و  ــارز و حماس ــالمِی مب ــه ی اس ــم روحّی ــّدت ه ــن م ــاً در همی ــت؛ ثانی ــد داش نخواه
جهــادی، یــک لحظــه صهیونیســت ها را راحــت نخواهــد گذاشــت.«94/06/18 و باالخــره 
ــا آن  ــانی، ب ــی انس ــاِن گرام ــده ی ج ــای خوارکنن ــه ی بته ــی و هم ــتکبار جهان ــت اس »ب
ــته  ــود - شکس ــی ش ــه ی زندگ ــد و برنام ــق دل برآی ــه از عم ــگاه ک ــی - آن ــک ابراهیم لبی
خواهــد شــد و آزادی و عــّزت و ســالمت، بــه جــای وابســتگی و ســختی و محنــت خواهــد 

نشســت.«94/7/1 

# سلطه_  پذیری| کشورهای اسالمی در دو قرن اخیر سلطه پذیر بودند
بعضـی از قدرتها با یـال و کوپـال خـود، بـا توانائیهای مالـی و نظامـی خود، بـه خود  کـلــیـد  واژه

حـق می دهنـد بـه ملتهـای دیگـر سـتم کننـد، ظلـم کننـد، وارد بشـوند، بُکشـند، 
لگدمـال کننـد، ببرنـد، غـارت کننـد؛ ایـن می شـود روابط 
ظالمانـه. ایـن می شـود... نظـام سـلطه. نظـام سـلطه یعنی 
یـک طـرف سـلطه گر، یـک طـرف سـلطه پذیر. ایـن ملـت زیـر 
سـلطه چه تصمیمـی خواهد گرفـت؟ چگونـه عمل خواهـد کرد؟ 
سرنوشـت او را پاسـخ به این سـؤال مشـخص می کند. یـا راه اول را 
کـه...  می سـازم،  و  می سـوزم  می گویـد  می کنـد،  انتخـاب 

سرنوشـت او زیر سـلطه ماندن اسـت... کشـورهای اسـالمی در این دو قرن اخیر، ایـن راه را 
انتخـاب کردنـد؛ راه سـوختن و سـاختن را؛ راه دم برنیـاوردن را. در ایـن شـرایط کی مقصر 
اسـت؟ روشـن فکران، علمای دیـن ، جوانـان آن جامعـه مقصرند. سرنوشـت ایـن ملتها این 

می شود که شد.   86/8/9        

خط حزب ا...
نشریه خبری-تحلیلی  

نمازهای جمعـه، مسـاجد و هیات هـای مذهبی

با »خروش ابراهیمی« ملت ها    |  متن کامل پیام ولی امر مسلمین به کنگره عظیم حج

بت ها شکسته خواهد شد
بسم اهلّل الرحمن الرحیم

والسالم علی عبادا... الصالحین
سید علی خامنه ای
4 ذی الحجة 1436

و 27 شهریور 1394 هجری

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

از طرح خاورمیانه بزرگ تا پروژه نفوذ
در میانه ی قرن بیسـتم، ریچارد نیکسـون، سـی وهفتمین رئیس جمهـور آمریکا، یعنی 
همان کسـی که روابط حسـنه ای با رژیم پهلوی داشـت و ارتش محمدرضا در آسـتانه ی 
ورود او بـه ایران، در تاریخ 16 آذر 1332، دانشـجویان دانشـکده ی فنی دانشـگاه تهـران را به رگبار 
بسـت، در بیان اهمیت جهان اسـالم و به طور خـاص منطقه ی غرب آسـیا چنین گفته بـود: »جهان 
اسـالم در قـرن بیسـت ویکم، مهم تریـن میدان هـای زورآزمایـی سیاسـت آمریـکا اسـت.«

فروپاشــی شــوروی، به عنــوان مهم ترین رقیب 
اســتراتژیک آمریــکا، موجب شــد تا بــه باور 
استراتژیســت های آمریکایی، از آن پس، »تهدید 
سبز« )جهان اســالم( جایگزین »تهدید سرخ« 
)شوروی( شــود. به همین علت بود که در ابتدای 
دهه ی 90 میالدی، آمریکا به بهانه ی جنگ عراق 
و کویــت، وارد منطقه ی خلیج فارس شــد. بوش 
پدر، چنین اقدامــی را در راســتای ایجاد »نظم 
نوین جهانی« نامید. شــش ســال 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 سال بعد از پرز، 
حاال نوبت بوش پسر بود که وارد معرکه شده و فاز 
دیگری از نقشه ی کالن نظام سلطه را عیان کند. 
مقامات آمریکایی در حقیقت ابایی نداشتند از اینکه 
صراحتا بگویند هدف شــان از حضور در منطقه، 
دخالت در امــور داخلی کشورهاســت. اما هنوز، 
»فیلمنامه«ی آنها کامل نشده بود. این فیلمنامه 
نیازمند یک »گره داســتانی« تمــام عیار و یک 
»ســکانس« جذاب برای همذات پنداری بیشتر با 

»قهرمان داستان« داشت. حادثه ی یازده سپتامبر 
2001، همان سکانس جذاب برای حضور قهرمان 

داستان بود. 
   یازده سپتامبر یک فرصت بزرگ برای شیطان

شــب همان حادثه ی یازده ســپتامبر، در ساعت 
هشت و ســی دقیقه، جورج بوش، از دفتر خود در 
کاخ سفید، مقابل دوربین رفت و در سخنرانی  خود 
پرده از استراتژی آمریکا در سال های آتی برداشت: 
»امروز هزاران نفر توسط شــیطان کشته شدند... 
تروریست ها توانســتند بزرگ ترین ساختمان ما 
را نابود کنند ولي آنها هیچ آســیبي بــه اصول ما 
نمي توانند بزنند، ارتــش ما قوي و آماده اســت، 
آمریکا به این دلیل مورد حمله قــرار گرفت که ما 
فانوس دریایي درخشــاني براي آزادي و فرصت در 
جهان هســتیم... براي ما تفاوتي بین تروریست ها 
که این اعمال را انجام دادند و کساني که به آنها پناه 
دادند وجود ندارد.«نیم ساعت پس از آن، جلسه ی 
شورای امنیت ملی آمریکا با حضور بوش برگزار  شد. 
او صراحتا اعالم  کرد که ایــن حادثه یک »فرصت 
بزرگ« برای آمریکا اســت. فرصتی که کشورهای 

دیگر باید انتخاب کنند آیا »با ما هســتند یا علیه 
ما؟«جورج بــوش در کنفرانــس مطبوعاتی خود 
در فوریه ی 2002 صراحتا اعالم کرد: »تاریخ یک 
فرصت استثنایی را به ما داده است تا از آزادی دفاع 
کنیم. ما این فرصت و لحظــه را به چنگ آورده ایم 
و عمل خواهیم کرد. من از منافــع خودمان دفاع 
خواهم کرد. مــن از مردم آمریــکا 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.« ایــن چنین بود که 
ارتش آمریکا در سال 2001 به افغانستان، و سپس 
در سال 2003 به عراق به بهانه ی جنگ با تروریسم 
حمله کرد تا همچنان خــود را »بازیگر نقش اول« 

این داستان نمایش دهد. 
   طرح خاورمیانه ی بزرگ

یک ســال بعد از حادثه ی یازده سپتامبر، کالین 
پاول، وزیرخارجه ی وقت آمریکا، پــرده از برنامه 
جدید این کشــور به بهانه مبارزه با تروریســم در 
منطقه ی غرب آسیا برداشت: »طرح خاورمیانه ی 
بزرگ«. رهبر انقالب در همان ایــام درباره ی آن 
فرمودند: »مســأله ی خاورمیانه ی بــزرگ، یک 
آرزوی امریکایی است. 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 شود؛ نه، همین دولت هایی 
که در مرزهای جغرافیایِی کنونی قرار دارند، باشند؛ 
منتها دولت هایــی که توی مشــت آمریکایی ها 
باشند؛ مردم به ظاهر آنها را انتخاب کرده باشند، اما 
آمریکایی ها خواسته باشند.« )1383/12/27(اما 

هنوز چند سال از اجرای این طرح نگذشته بود، که 
این طرح با شکست مواجه شد. آمریکایی ها که تا 
پیش از این تصور می کردند روند دموکراسی سازی 
در منطقــه، منجر به تقویت »شــبکه ی حامیان 
غرب« خواهد شــد، 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 دســت اســالم گراها و مخالفان سیاست های 
آمریکا افتاد. بیداری اســالمی در تونس و مصر نیز 
موجب ســرنگونی دو متحد قدیمی آمریکا یعنی 
بن علی و مبارک شــد. شکســت های پی در پی 
غرب در سوریه و فلسطین و لبنان و یمن، در کنار 
نهضت بیداری اســالمی ای که در چند سال اخیر 
به راه افتاد، عمال عرصه را برای مقامات آمریکایی و 

شکست طرح خاورمیانه ی بزرگ مهیا کرد.  
   تغییر استراتژی

نظام سلطه، چاره ای جز تغییر استراتژی نداشت. 
تغییری که از »اقدام سخت« به سمت »اقدام نرم« 
باید انجام می شد. »پروژه ی نفوذ«، همان اقدام نرم 
آمریکا برای شرایط جدید منطقه است. »نفوذ« در 
کنار ایجاد »اختالف« در میان دولت ها و ملت ها، 
راهکار جدیــد آمریکا برای بازگشــت و حضور در 
منطقه است. واضح اســت که پروژه ی نفوذ، بیش 
از هر چیزی توسط »بازیگران داخلی« متمایل به 
غرب انجام خواهد شــد. آن چنان که چندین سال 
پیش، دیک چنی، معــاون رئیس جمهور ایاالت 
متحده به صراحت اعالم کرد کــه »دولت آمریکا 
خود را متعهد به حمایت از کســانی می نماید که 
در راه اصالحــات در خاورمیانــه ی بزرگ فعالیت 

می نمایند.«  

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

یکی از روزنامه های 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 شــدیم حدود صدهــزار دالر خرج کنیم که این یک یــا دو صفحه پیام در 

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

معلوم است نمی شود!

دملان می خواست بیش از اینها با شام باشیم

بعضی از این جانبازان عزیز به من گفتند که ما بیست سال است، سی سال است انتظار داشتیم که این 

دیدار انجام بگیرد؛ گفتم واقعاً ما رشمنده هستیم که شام بیست سال انتظار داشته باشید برای یک امر 

به این کم اهّمّیتی؛ ولی خب دیگر توانایی ما و قصور ما و این قبیل مسائل، همین جور است؛ یعنی 

انسان بیش از این توانایی ندارد؛ واّل اگر میتوانستیم، دملان میخواست خیلی بیش از اینها با شام باشیم. 

دیدار رهربِ جانباز انقالب اسالمی  با جانبازهای قطع نخاعی و باالی ۷۰ درصد      |       94/6/29

»همپای صاعقه« روایت خواندنی شکل گیری لشکر  شنهاد خواندنی
پی

27 محمد رسول ا...)( اســت. برای نوشتن این 
کتاب کار فشرده و حجیم تحقیقاتی صورت گرفته 
که یک نمونه اش دسته بندی و پیاده کردن پنج هزار و 
ســیصد دقیقه نوار صوتی و مکالمات بیســیم، جلسات و 
مشروح مذاکرات رده های عملیاتی بوده است که جالب ترین 
بخش های آن در طول این روایت، مکالمه شهید 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 سفر لبنان بســیجیان را نقل می کند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای پس از مطالعه این کتاب در ســال 
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 دانســتند و از کتابی که شــب هایی از آبان و آذر 

هشتاد و شش مطالعه کرده بودند تجلیل کردند.    


