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پایانخویشتنداری
در برابر اندک بی احترامی به حجاج  و  عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال بدن های مطهر؛

1. دولت ســعودی کــه به علــت حاکمیت بر 
ســرزمین وحی، تصدی امور حــج را در طول 
هشتاد ســال اخیر در دست داشــته است، از 
گرایشات و برداشت خاصی از دین مبین اسالم 
تغذیه نموده و در طول این سالها نیز تالش کرده 
که بر اساس همان گرایشات فکری مراسم حج 
را برگزار نماید. برداشتی از اســالم که لباس و 
ظواهر اســالم را بر نوکری اجانب میپوشاند و با 
اصول آمریکایی و غربی منطبق است. اسالمی 
که برده ی دالرهای آمریکایی اســت و به انواع 
فسادهای فردی و اجتماعی آلوده است. اسالم 
منهای سیاست، اسالم تکفیر دیگر مسلمانان، 
اسالم انسانهای بی درد و به فکر رفاه خود، اسالم 
اشداء با مؤمنین و رحماء با کفار و در یک کلمه 

»اسالم آمریکایی«. )69/03/10(
2. یکی از برنامه هــای اصلی کــه همین گروه 
خاص دنبال کرده، ایجاد اختالف بین شــیعه و 

سنی و اختالف بین ملتهای مسلمان بوده است. 
راه اندازی جریان های خشــونت طلب و تکفیری 
از قبیل طالبان و القاعده و داعش در کشورهای 
مختلف با ثروت های بــادآورده ی نفتی در طول 
این ســالها، گواهی بر این مدعاســت. »راهبرد 
اختالف افکنــی« دولــت ســعودی در منطقه 
به قدری واضح اســت کــه تقریبا توســط تمام 

صاحب نظران و تحلیل گران پذیرفته شده است.
3. توطئه ی آل سعود علیه کشورهای مسلمان، 
محدود بــه اختالف افکنی بین ملتها نیســت و 
»توطئه های سیاسی و اقتصادی« ای که به قیمت 
زیرپا گذاشــتن منافع مســلمانان دنیا درصدد 
تأمین منافع اتحاد سعودی-صهیونیستی بوده 
است را نیز شــامل میشــود. پایین نگاه داشتن 
قیمت نفت با افزایش تولید و عرضه ی آن، دخالت 
در امور کشــورهای منطقه، حمله به کشورهای 
همســایه همچون بحرین و یمن )90/01/01( و 

حمایت و پشتیبانی از اقدامات تروریستی در مصر 
و عراق )92/02/09( و... از آن جمله است.

4. حادثه ی دردناکی کــه در روز عید قربان کام 
مســلمانان جهان را تلخ و عید آنها را تبدیل به 
عزا کرد نه فقط یک اســتثنا بلکــه حاصل یک 
رویکرد و جهان بینی شناخته شده است: نگاهی 
که در آن جان و مال و ِعرض انســانها بی ارزش 
است، کمک به هم نوع، جایی در آن ندارد و دلها 
سرشار از قساوت است. نگاهی که رهبر انقالب 
از آن با عنــوان »جاهلیت مــدرن« نام میبرند. 
)94/02/26( وجــود جهت گیری هایــی کــه 
در همین چند خط بدان اشــاره شد، ذهنهای 
قضاوت گر و دلسوز را به این نتیجه میرساند که 
افراد با چنین دیدگاه و گرایشاتی، صالحیت الزم 
برای اداره اجتماع عظیم مســلمانان در مراسم 

حج را ندارد.
5. درباره ی حادثه ی منا نبایــد فراموش کنیم 
که این اولین سالی نیست که بی کفایتی و سوء 
مدیریت حکام ســعودی در اداره ی حج، منجر 
به جان باختن حجاج بی پنــاه بیت ا... الحرام از 
کشورهای مختلف میشود. در چهل سال گذشته 
بیش از سیزده حادثه ی ناگوار ناشی از بی کفایتی 
اتفاق افتاده اســت که در غالب آنها صدها تن از 
زائران جان باخته اند: خفگــی بیش از چهارصد 
تن در تونل منتهی به مســجدالحرام در ســال 
69، مرگ حدود 270 نفــر در رمی جمرات در 
ســال 73، ســوختن بیش از 340 نفر حادثه ی 

آتش ســوزی عظیم کمپ زائران در ســال 76، 
جان باختن حدود 250 و 360 نفر در مراســم 
رمی جمرات ســال 82 و 84 و حادثه ســقوط 
جرثقیل در کنــار خانه ی خدا در مراســم حج 
امسال برخی از نمونه های معروف تر این فهرست 
بلند است که البته جدای از کشتار خونین مکه 
در سال 1366 می باشد.   امسال اما این فاجعه ی 
خونین با ســال های گذشــته از ابعاد مختلف 
تفاوت های قابــل توجهــی دارد: »چند جوان 
بی تجربه، امور آن کشــور را در دســت گرفتند 
و دارند آن جنبه ی توّحــش را غلبه میدهند بر 
جنبه ی متانت و ظاهرســازی؛ این به ضررشان 
تمام خواهد شد« مجموعه ی این شرایط است 
که تردیدهای جــدی را در خصوص صالحیت 
و کفایت برگزاری مراســم پرشکوه حج توسط 
خاندان آل ســعود در اذهــان ملتهای مختلف 
ایجاد کرده اســت. به همین دلیل الزم اســت 
کمیته حقیقت یابی از ملل مسلمان تشکیل شود 
تا ابعاد این فاجعه به خوبی روشن شود و براساس 
آن قضــاوت نهایی صورت گیرد. امــا اگر دولت 
ســعودی این راه منطقی و عاقالنه را نپیماید و 
موذی گری هایی که منجر به این فاجعه شده را 
ادامه دهد، با پاسخ قاطعی مواجه خواهد شد که 
دیگر در آن خبری از خویشتن داری های گذشته 
نخواهد بود: پاسخ سخت و خشن نظام مقتدر و 
مظلوم جمهوری اسالمی ایران. که در آن صورت 

اوضاع سعودی خوب نخواهد بود. )94/07/08

مراســم امســال حج با فاجعه ا ی مصیبت بار همراه شــد و حوادث خونین منا جهان 
اســالم را عزادار کرد. جمــع کثیری از مؤمنان و مســلمانان از کشــورهای گوناگون 
جان باختنــد و اندوهی بزرگ جهــان اســالم را فراگرفت. رهبر انقــالب در پی این 
حادثــه ی دلخراش در پیــام و بیانــات در آغاز درس خــارج فقه، ضمن تســلیت و 
همــدردی با خانواده هــای داغــدار، جان باختگان ایــن حادثه را »مهاجــر الی ا...« 
دانســتند و به عنوان اولین و مهم ترین اقدام، دولت ســعودی را به پذیرش مسئولیت 
خود در قبــال حجــاج بیت ا... الحــرام فراخواندنــد و فرمودنــد: »مدیریّت غلط و 
اقدامات ناشایســته که عامل این فاجعه بــوده، نباید از نظر دور بمانــد.« درباره ی این 
حادثه ی دردنــاک و البته مبهم و پیچیــده، توجه به چند نکته ی مهم، ضروریســت:

چهره ی درخشـانی را سـراغ داریم کـه داوطلبانه از ارتش جمهوری اسـالمی ایران به سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمی منتقل شـد و در رتبه هـای ممتاز این سـازمان قـرار گرفت و سـرانجام هم بـه افتخار 
شـهادت در راه خدا نایل شـد. »شـهید کالهدوز« را می گویم؛ همان افسـر ارتشـی که سـپاه او را پذیرا 
شـد و بدیهی اسـت که حضور یک ارتشـِی مطلـع در رده های بـاالی سـپاه پاسـداران در آن زمان، چه 

آثار و برکاتی را در برداشـت. 09/ 08/ 1368

چهره ی درخشان  یک ارتشی سپاهی
این شماره 
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هفته امامگزارش هفتهکالم اخبار حزب ا... تریبون

یادداشت تحلیلی »خط حزب ا...« 
درباره تاریخ افتخار آمیز استکبارستیزی ملت ایران؛

» مرگ بر آمریکا« 
شعاری آزموده شده

باراک اوباما در مجمع عمومی سـازمان ملل گفت: »مـردم ایـران از تاریخی افتخارآمیز 
برخوردارنـد. اما شـعار »مـرگ بر آمریـکا« برای آنهـا شـغل و امنیت ایجـاد نمی کند. 
اگر ایران مسـیر دیگـری را انتخاب کـرد، آن مسـیر برای امنیـت منطقه، بـرای مردم 
ایـران و جهان خـوب خواهـد بـود.« امـا چـرا اوباما، بـه دنبـال ایـراِن بـدون »مرگ 
بر آمریکا« اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال در  کالم امـام خمینـی)ره( نهفته اسـت که 
»مـا همـه شـعارهایمان را بـا عمـل محـک زده ایـم«)67/12/3(.  لـذا می دانیـم که:

1. »مرگ بر آمریکا« شــعاری برگرفته از ذهنیت تاریخی ایرانی ها نســبت به رفتارهای 
استکباری حاکمیت آمریکا بوده که تاکنون اســتمرار هم داشته است. کاپیتاالسیون، 
شلیک به هواپیمای مسافربری، کودتای نوژه و.... و حتی »یکی از برکات همین مذاکرات اخیر 
این بود که دشمنی آمریکایی ها... با ایران و ایرانی، با اسالم و مسلمین آشکار شد.«)92/10/19( 
در واقع »مرگ بر آمریکا را کسی به ملّت ایران یاد نداد.«)73/8/11(  و این شعار، زبان حال و 

حرف دل ملت های مظلوم و مستضعف جهان بوده است.

راستی اگر شعار مرگ بر آمریکا کارآمد نیست و اگر در عمل جواب نداده، پس چرا نظام  .2
سلطه به دنبال حذف یک شعار »بی اثر و بی عمل« است؟ آیا تقاضای حذف این شعار به 
اینکه »امروز در خیلی از کشــورها صدای مرگ بر آمریکا بلند میشود« برنمی گردد؟ آیا هدف 
نظام سلطه این نیست که با تغییر ذهنیت مردمی که »شاِخ ابرقدرتِی ابرقدرتها« را شکسته اند، 
ملت های الهام گرفته از حرکت ملت ایران را نسبت ادامه حرکت خود دچار تردید کنند؟ تجربه 

تســخیر النــه جاسوســی و حــوادث مصــر نشــان داد که 
حتی»مبارزه ی با استبداد بدون مبارزه ی با آن قدرت خارجی ای 
که پشت سر دیکتاتور و مســتبد قرار دارد، به جایی نمیرسید ... 
همچنان که در بعضی از انقالبهای این چند سال اخیر مالحظه 
کردیــم«)92/12/19(. بــه همین دلیل اســت کــه جریان 
غرب گرای داخلــی تالش می کند تا با »بــزک« امریکا، ماهیت 
اســتکباری او را کم رنگ کند. این جریــان، دو راهبرد اصلی را 
دنبال می کند: 1. »تحریف اصول امام خمینی)ره(«؛ تا با »تفسیر 
غلط از امام« شاخص را تغییر دهند.)92/4/30(؛ 2. مخدوش 
کردن اصل استکبارستیزی. اگر این جریان بتواند ذهنیت مردم 
را تغییر دهد؛ به تبــع آن مرز بین جبهه حــق و باطل کم رنگ 
می شود، آن وقت راه نفوذ آمریکا به بهترین شکل ممکن هموار 

خواهد شد.

اوباما ادعا کرده که با شعار مرگ بر آمریکا امنیت بیشتر  .3
برای ایران فراهم نمی شــود. نگاهی گــذرا به وضعیت 
کشورهایی در منطقه که مرگ بر آمریکا نگفته اند و نمی گویند و 
نیز کشورهایی که آمریکا برای برقراری امنیت به آنجا ورود کرده 
اســت، میزان تّوهم اوباما را نشــان می دهد. اتفاقا امنیت ایران 
حاصل عمل به شــعار »مرگ بر آمریکا« است که با ایجاد عمق 
اســتراتژیک، خاکریز خود را تا مرزهای رژیم اشــغال گر قدس 
رسانده است. بیش از ســه دهه مقاومت و تالش ایران در جهت 
دستیابی به دست برتر امنیتی در منطقه، نه تنها برای خود بلکه 
ملجأ امنیتی بسیاری از ملت های منطقه است که آمریکا به بهانه 
تأمین امنیت وارد کشور و زندگی شان شده است. استحکام خط 
مقاومت از استمرار »مرگ بر آمریکا«ی جمهوری اسالمی ایران 
است و »همه ی این گله ها و ناراحتی ها از این است که نفوذ ایران 
گسترده شــده«)94/4/20( اســت. به همین دلیل مسئولین 

نظام اسالمی باید توجه داشــته باشــند تا پدیده های اتفاقی، "دســت دادن ها" و »اقدامات 
نابجا«یی از ســوی آنها صورت نگیرد که برخالف سیاســت های کلی نظام باشــد یا ســبب 
مخدوش شدن این تصویر موفق از مبارزه با استکبار شــود و در خط مقاومت منطقه هم ایجاد 
تذبذب و دل سردی کند. آن ها نباید به جای نقطه های امیدبخش» دل را به نقطه های خیالی« 

بسپرند.)93/10/17(

اوباما گفت که شــعار »مرگ بر آمریکا« برای شما شــغل ایجاد نمی کند. وی جمالت  .4
مشابهی را نیز در روزهای منتهی به نوروز 92 درباره اقتصاد ایران بر زبان آورده بود. البته 
چند ماهی از این ســخنان اوباما نگذشته بود که »اختالفات سیاســیون آمریکا بر سر مسائل 
مربوط به بودجه ی دولتشان موجب شد شانزده هفده روز دولت آمریکا تعطیل بشود، هشتصد 
هزار کارمند بــه مرخصی اجبــاری«)92/8/12( بروند. امروز 47 درصــد جمعیت آمریکا با 
احتساب بدهی های خود، هیچ ثروتی ندارند )ثروت صفر!(؛ چهارصد خانواده ثروتمند آمریکا، 
مجموعا معادل 62درصد جمعیتشان ثروت دارند و... حال چگونه رییس جمهور اینچنین نظام 
اقتصادی که خود گرفتار اســت، مدعی می شــود که اگــر »مرگ بر آمریــکا« نگویید، وضع 
اقتصادی تان بهتر می شود؟ اتفاقا ملت فهمیده است که مشکالت حوزه اقتصادی و معیشتی به 
این دلیل است که به طور کامل و قاطع »مرگ بر آمریکا« را عمل نکرده ایم. ما هنوز در این حوزه 
نتوانسته ایم وابستگی نظری و عملی به بیرون از مرزها را قطع کنیم. اگر همان بیست سال پیش 
آن هشدار را شنیده بودیم که »اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی به نفت است و باید 
خودمان را از نفت جدا کنیم.« آن »آقایاِن به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار«)92/1/1( 
نمی زدند و کمر همت می بســتند و اقتصاد را از آن وابســتگی نجات می دادنــد؛ امروز با این 
مشکالت اقتصادی روبه رو نبودیم.  مشکالت اقتصادی ما برای گفتن »مرگ بر آمریکا« نیست 
بلکه برای عمل نکردن به آن اســت. آن "مرگ بر آمریکا"یی که نظام استبدادی شاهنشاهی را 
برانداخت و نظام سلطه را تحت تأثیر قرار داد، باید به ساختار و رفتار اقتصادی ما نیز جهت بدهد. 

کافی ست یک بار دیگر رجوع کنیم به تجربه موفق »مرگ بر آمریکا«.

  طلیعه  
این شـماره اول »خـط حزب ا...« اسـت کـه همزمـان با ایـام غدیر خم منتشـر می شـود. 
هفته نامـه جامعـه مومـن و انقالبی کـه ان شـاا... هر هفتـه در مسـاجد، نمازهـای جمعه، 
هیات هـای مذهبـی و دانشـگاه های سراسـر کشـور بـا مخاطبـان خـود از اندیشـه ها، 
رهنمودهـا و دغدغه هـای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی می گویـد. خـط حـزب ا... بنـا 
دارد تا بـا بهره گیـری از گنجینه ارزشـمند بیانـات امام راحـل)( و رهبر معظـم انقالب 
در تمـام دهه هـای گذشـته نظـرات و سـخنان ایشـان را تبییـن و هم چنیـن منظومه ای 
را بـرای فهـم اقدامـات و نحـوه مواجهـه انقـالب اسـالمی بـا مسـائل و حـوادث ارائـه 
کنـد. هفته نامـه خـط حـزب ا... پـس از طـی دوره ای کمتـر از 3 مـاه و پـس از تولیـد 13 
پیش شـماره کـه 10 شـماره آن بـه صـورت عمومی منتشـر شـد، پا بـه عرصه رسـانه ای 
کشـور گذاشـته و روش جدیـدی از ارتبـاط رسـانه ای بیـن نیروهـای مومـن و انقالبی را 
آغاز می کنـد. به گونـه ای که با اتـکا به ظرفیـت مردمـی و سـرمایه اجتماعی ایـن نیروها 
در مسـاله یابی، تحلیـل، چـاپ و توزیـع و دریافـت بازخورد نظـرات؛ پایـگاه رسـانه ای به 
وسـعت و فراگیری انقالب اسـالمی شـکل بگیـرد. موضوعات و مسـائل اصلی که نشـریه 
به آنهـا خواهد پرداخـت نیز با مراجعـه به بیانـات روز رهبر انقـالب، رصد فعالیـت جریان 
معـارض انقـالب اسـالمی، توجـه بـه مناسـبت های تاریخـی، ملـی و مذهبـی، حـوادث 
و رویدادهـا، مطالبـات تاریخـی ولـی فقیـه و هـم چنیـن سـخنان کمتـر پرداخته شـده 

حضرت آیـت ا... خامنـه ای خواهـد بـود.                بعـون ا... سـبحانه و تعالی

  تسریع در انتقال پیکر  جانباختگان فاجعه منا به کشور

 وزیـر بهداشـت که بـرای پیگیـری فاجعه منـا در عربسـتان به سـر می بـرد، بـه فاصله چند 
سـاعت پـس از هشـدار رهبر انقـالب خطـاب بـه حـکام عربسـتان گفت: تسـلیت پادشـاه 
عربسـتان به مقام معظـم رهبـری، دولـت و ملت ایـران از سـوی وزیر بهداشـت این کشـور 
ابـالغ و مقرر شـد انتقال پیکر جانباختگان تسـریع شـود. سـید حسـن قاضی زاده هاشـمی 
خبر از جلسـه سـه سـاعته با مسـووالن ارشـد پنج وزارتخانه و برخی امرای ارتش سـعودی 
داد و گفـت: ایـران اولین کشـوری اسـت که اجسـاد را تحویـل می گیـرد و به کشـور منتقل 

می شـود.  |      ایرنـا|

  تشکیل ائتالف پنچگانه ایران روسیه، عراق، سوریه و حزب ا... 

 سرلشـکر »ابراهیـم المحمـود« رئیس کمیسـیون امنیـت ملی پارلمان سـوریه از تشـکیل 
ائتالف )1+4( شـامل روسـیه، ایـران، عراق و سـوریه به اضافـه حـزب ا... لبنان خبـر داد. وی 
افزود: اکنـون ایـن ائتـالف دربـاره هماهنگـی اطالعاتـی و هوایی بـرای چگونگـی حمله به 
گروههـای تکفیـری بـا یکدیگـر همـکاری واقعـی دارنـد. الحمـود همچنیـن دربـاره اخبار 
مربـوط به حمایـت نظامی چیـن از سـوریه اعـالم کرد کـه چین در سـوریه حضور روشـنی 
دارد کـه یکـی از نمونه هـای آن اسـتفاده از حـق وتـو در شـورای امنیـت در برابر پیشـنهاد 

آمریکا علیه سـوریه بـود.  |      تسـنیم|

  عصبانیت اوباما  از شعار مرگ بر امریکا

رئیـس جمهـور آمریـکا در سـخنرانی خـود در مجمع عمومـی سـازمان ملل متحـد ضمن 
انتقاد از شـعار »مـرگ بـر آمریـکا«ی ملت ایـران، بـا تعییـن پیش شـرط مداخلـع جویانه 
در امـور داخلی سـوریه مبنی بـر کناره گیری بشـار اسـد رئیس جمهـور قانونی این کشـور، 
گفت: »مـا آماده ایم تـا با هـر کشـوری، از جمله روسـیه و ایـران، برای حـل نزاع در سـوریه 

همـکاری کنیـم.«|      ایرنا|

  ادامه مقابله آمریکا با برنامه موشکی ایران

 آدام زوبیـن معاون موقـت وزیر خزانـه داری آمریکا در یادداشـتی در یک روزنامـه آمریکایی 
نوشـته اسـت: کشـورش سیاسـتی که به گفتـه وی »مقابله جسـورانه« بـا برنامه موشـکی 

ایـران اسـت را در دوران پـس از توافق هسـته ای پی خواهـد گرفـت.  |      فارس|

  اظهار تاسف رهبر انقالب از وفات قاری بین المللی در حادثه منا

 بـرادر زنده یاد محسـن حاجی حسـنی قـاری جان باختـه در فاجعه منـا: از مسـئوالن دفتر  
مقـام معظـم رهبـری طی تماسـی بـا مـن ضمـن عـرض تسـلیت به مناسـبت درگذشـت 
محسـن گفتند: ما خبر درگذشـت آقای محسـن حاجی حسـنی را بـه مقام معظـم رهبری 

رسـاندیم و ایشـان متأثر شـدند.  |      فارس|

  ادامه سیاست مذاکره  و فشار آمریکا بر ایران پس از برجام

مشـاور ارشـد وزیرخارجـه آمریـکا: مـا اکنـون از خطـوط ارتباطـی بـا ایـران برخورداریـم، 
ما تـا چندیـن دهـه ارتباطی بـا یکدیگـر نداشـتیم، این فـوق العـاده اسـت.  بـرای گفتگو با 
یکدیگر بر سـر مسـایلی مانند سـوریه پتانسـیلی وجود دارد که پیـش از این فراهـم نبود. ما 
همچنان در مورد مسـأله حقوق بشـر و پشـتیبانی از حزب ا... و سایر سـازمانهای تروریستی 

به ایرانیهـا فشـار وارد خواهیم کـرد.  |      رادیـو فردا|

مشکالت اقتصادی 

ما برای گفنت 

»مرگ بر آمریکا« 

نیست بلکه برای 

عمل نکردن به آن 

است. آن "مرگ 

بر آمریکا"یی که 

نظام استبدادی 

شاهنشاهی را 

برانداخت و نظام 

سلطه را تحت 

تأثیر قرار داد، باید 

به ساختارها و 

رفتارهای اقتصادی 

ما نیز جهت بدهد

# اسالم_آمریکایی
اسالمی که با طاغوت می سازد و در خدمت هدفهای آمریکا قرار می گیرد

اسالِم آمریکایی، پوشاندن لباس اسالم بر نوکری اجانب و دشمنی با امت اسالمی است. اسالمی که 
آتش تفرقه میان مسلمین را دامن بزند، به جای اعتماد به وعده ی الهی، به دشمنان خدا اعتماد کند، 
به جای مبارزه با صهیونیسم و استکبار با برادر مسلمان بجنگد، با آمریکای مستکبر علیه ملت خود 
یا ملتهای دیگر متحد شود، اسالم نیست. دشمنان اسالم در پوشش اسالم با اسالم مقابله میکنند؛ 
همان تعبیری که امام بزرگوار ما )( فرمود: اسالم آمریکایی، در مقابل اسالم ناب محّمدی. اسالم 
آمریکایی، اسالمی است که با طاغوت میسازد، با صهیونیسم میسازد، در خدمت هدفهای آمریکا قرار 
میگیرد، ظاهر آن هم اسالم است، اسم آن هم اسالم است، شاید بعضی از مراسم اسالمی را هم انجام 
میدهند... اگر شما با نام اســالم، در راه طاغوت حرکت میکنید، کشف بکنید که این اسالم، اسالم 

درست و حسابی ای نیست، اسالم واقعی نیست، یک جای کار عیب دارد.    93/7/8 و 93/4/8

عید غدیر اگرچه شاخص فرقه ی امامیه ی شیعه است، ولی در واقع با مفهوم و محتوا و 
مضمون گسترده ای که این حادثه دارد، این عید متعلق به همه ی مسلمانان، متعلق به 
همه ی کسانی است که برای بهروزی انسان دل میسوزانند.  پیغمبر اکرم در یک روز گرم و در یک 
نقطه ی حساس، در مقابل چشم مردم، علی بن ابی طالب )( را به عنوان امام مسلمین پس از 
خود و ولی امر امور اسالم معین کرد و به مردم معرفی کرد؛ »من کنت مواله فهذا علّی مواله« )1(. 
میفرماید: آن کسی که من ولی او هستم، این علی ولی اوست. هر معنائی که والیت در مورد پیغمبر 
دارد، همان معنا در مورد امیرالمؤمنین )( با این نصب پیغمبر و معرفی پیغمبر محقق است...  
اســالم میخواهد حقایق احکام الهی در جامعــه تحقق پیدا کند؛ این جز بــا ایجاد قدرت الهی 
امکان پذیر نیست... نباید تصور کرد که اندیشه ی پیغمبر شکست خورد؛ نه، شکست نخورد؛ در آن 
برهه تحقق پیدا نکرد، اما این خط شاخص در جامعه ی اسالمی و در تاریخ اسالمی باقی ماند...اگر 
قدرت در اجتماعات انسانی دست شیطان صفتان باشد، دنیا به همان راهی میرود که شما امروز 
مظاهر آن را در دنیای مدرن مشــاهده میکنید. هرچه دنیا مدرنتر بشود، خطِر آنگونه حکومتها 

بیشتر میشود.    89/9/4
1( سنن ترمذي، ج 5، ص 633، ح 3713.

حج، جایگاه » نه«
 به شیطان بزرگ است

]حج[ این كنگره ســراپا سیاســت كه به دعوت 
ابراهیم و محمد)( بر پا مى شــود و از هر گوشه 
دنیا و از هر َفــجِّ عمیق در آن اجتمــاع مى كنند، 
براى منافع »ناس« اســت و قیام به قســط است و 
در ادامه بت شــكنیهاى ابراهیم و محمد اســت و 

طاغوت شكنیها و فرعون زدودنهاى موسى است. و كدام بت به پایه شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهاى 
جهانخوار مى رسد كه همه مستضعفان جهان را به سجده خود و ستایش خویش فرا خوانند و همه 
بندگان آزاد خداى تعالى را بنده فرمانبردار خویش دانند؟ در فریضه حج كه لبیك به حق اســت و 
هجرت به سوى حق تعالى به بركت ابراهیم و محمد است، مقام »نه« بر همه بتها و طاغوتهاست و 
شیطانها و شیطان زاده هاست. و كدام بت از شیطان بزرگ امریكاى جهانخوار و شوروى ملحد متجاوز 

بزرگتر و كدام طاغوت و طاغوتچه از طاغوتهاى زمان ما باالترند.  ۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

مسئله ی غدیر مسئله ی بسیار مهّمی است در تاریخ اسالم... آنچه در مورد محتوای این  بازخوانی خطبه
  

جمله ی تاریخی و شریف و پر مغز بایستی بیان بشود ]اینکه[، غیر از نصب امیرالمؤمنین 
به خالفت و امامت بعد از نبّی اکرم و وصایت پیغمبر - که معنای رایج و شایع این جمله 
است - یک مضمون مهّم دیگری در این بیان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار بگیرد و 
آن، پرداختن اسالم به امر حکومت و امر سیاست اّمت و اهّمّیت این موضوع از نظر اسالم 
است. آن کسانی که سعی کردند اسالم را از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارند و آن را 
منحصر کنند به مسائل شخصی و مسائل خصوصِی زندگی افراد - و در واقع نگاه سکوالر به اسالم 
داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهای دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول 
سالیان دراز ترویج کرده است - جوابشان مسئله ی غدیر است. پیغمبر اکرم )( در آن موقعّیت 
حّساس، در آخرین ماه های زندگی، به دســتور خدای متعال، یک مسئله ی اساسی و مهم را بیان 
میکنند و آن عبارت است از پرداختن به مسئله ی حکومت برای بعد از زمان پیغمبر. اینجا نصب 
امیرالمؤمنین، فقط به معنای نصب جنبه های معنوی نبود، بلکه میشــود گفت که مســئله ی 
جنبه های معنوی قابل نصب نیست؛ آنچه قابل نصب است عبارت است از: حکومت، کشورداری، 
سیاست، مدیریّت جامعه ی اســالمی؛ این را پیغمبر اکرم به مردم توصیه کرد. این نکته ی بسیار 
مهّمی است در مسئله ی غدیر که پاسخ دندان شکنی است به همه ی کسانی که فکر میکنند و تبلیغ 

میکنند که اسالم را از مسائل سیاست و مسائل حکومت و مانند اینها برکنار بدارند.   1393/07/21

اسالم از سیاست و حکومت برکنار نیست؛

پاسخ دندان شکن غدیر به اسالم سکوالر

حادثه ی غدیر به نگاه مرحوم عالمه ی امینی )رضوان ا... تعالی علیه( صاحب کتاب الغدیر و  ت تاریـخی
روای

بعد در نگاه مرحوم شهید مطهری )رضوان ا... علیه( وسیله ی وحدت امت اسالمی است...
حاال یک مشت یاوه گوی هرزه گو در گوشه و کنار دنیای اسالم شیعه را متهم کنند به آن 
چیزی که شیعه فرسنگها از آنها دور است؛ مسئله ی ساختگی بودن و جعلی بودن و بعدا به 
وجود آمدن و سیاسی بودن و این حرفها را پیش بیاورند! نه، مسئله ی غدیر خط بطالن 
میکشد بر همه ی اینها. چه ســودی میبرند آن کسانی که سعی میکنند این جمعیت و این جریان 
عظیم اسالمی را از محدوده ی اسالم بیرون نشــان بدهند، که سیاستها امروز دنبال آنهایند. امروز 
سیاستها همین را ترویج میکنند؛ چرا؟ چون شیعه به برکت روح والیت توانسته است کاری را بکند 
که همه ی مسلمانان آرزوی آن را داشته اند. همه ی مســلمانان خیرخواه و دلسوز و عالقه مند آرزو 
میکردند که یک روزی اســالم با همان تمامیت و حقانیت بر کرســی قدرت بنشیند. روشنفکران 
مسلمان در این یکی دو قرن اخیر در حسرت چنین روزی زندگی کردند و در حسرت او از دنیا رفتند. 
امروز این را شیعه به وجود آورده است؛ این حاکمیت اســالمی را، این عظمت اسالمی را، این عزت 
اسالمی را. این، به برکت روح والیت است. دشــمن این را می بیند، میخواهد دور شیعه را، دور  اهل 

والیت را خالی کند.  1378/03/14

غدیر؛ وسیله  وحدت امت اسالمی

جوانان احساس مسوولیت، ایمان و بصیرت خود را تقویت کنند

نظـر  مـّد  کـه  را  اسـالمی  دانشـگاه  ویژگیهـای  لطفـاً  پرسـش:  ش و پاسخ
پرس

حضرت عالی است، بیشتر تشریح   فرمایید.
پاسخ رهبر معظم انقالب: من به طور خالصه دانشگاه اسالمی را دانشگاهی میدانم که 
در آن، علم یک ارزش حقیقی است. آدم علم را برای گرده نانی که از آن طریق میشود 
به دست آورد، تحصیل نمیکند. ببینید، نبیّ اکرم میفرمایند: »اطلبوا العلم ولو بالّصین« 
شما باید علم را دوســت بدارید، ارزش بدانید، آن را برای خدا و با نّیت خالص دنبال کنید. ضمناً 
عزیزان من! باید به تهذیب نفس بپردازید و بنیانهای اخالقی را در خودتان تقویت کنید. برای یک 
کشور، عالم و محّقق و پژوهشگر و نابغه، ثروت خیلی بزرگی است؛ اما به شرط این که در او بنیانهای 
اخالقی استوار باشد؛ وجدان اخالقی زنده باشد، وااّل آن علم به درد نمیخورد. شما میدانید که در 
زمان رژیم گذشته، در همین دانشگاههای ما، چقدر بچه ها تحصیالت انجام دادند؛ استعدادهای 
خوبی هم داشتند، اما بعد هم گذاشتند به خارج رفتند و نوکر فالن دولت خارجی که علیه ملتشان 

کار میکرد، شدند!... این، نداشتن وجدان اخالقِی بیدار است    1377/02/22

حزب  ا...  این است

 از این شماره با رجوع به بیانات امام راحل و رهبر انقالب، ویژگی ها و 

ت
حزب ا... این اس

وظایف جامعه  مومن  و انقالبی را در این بخش بررسی می کنیم.
همه جهانخواران، همه متجاوزان، همه رژیمهای بددل و همه مســتکبرانی که 
قصدشــان تجاوز و زیاده طلبی است، بدانند که ایران اســالمی با این ملت، با این 
جوانان، با این امکانات، با این ارتش، با این ســپاه، با این نیروهای مســلّح عزیز و 
سرافراز و با این توانایی در ساخت، هیچ گاه در مقابل هیچ قدرتی تسلیم نخواهد شد. حزب 
خدا مفلح و رســتگار اســت. حزب خدا غالب و پیروز اســت. هر چه میتوانید، در این خِطّ 
حزب اللهی جلو بروید. حزب ا...، یعنی کســی که هم از امکانات خداداد بهترین اســتفاده 
را میکند - از دانش استفاده میکند، از خرد و اندیشه اســتفاده میکند، از نیروهای انسانی 
استفاده میکند، از ابتکار و تجربه استفاده میکند، از تجربه هشت سال دوران دفاع مقدس 
بیشترین استفاده ها را میکند - و هم ارزشهای انسانی و الهی را که اسالم به او آموخته است، 
گرامی میدارد و آن را مایه پیشــرفت خود به حســاب میآورد و به آن تکیه میکند و با آن 

سرافراز است    1376/07/05 

پیرزنی که هستی اش  را به جبهه اهدا کرد

یک بار سال 62 یا 63 بچه های سپاه که دم درب ریاســت جمهوری بودند گفتند یک پیرزنی از اراک 
آمده و میگوید من حضرت آقا را می خواهم ببینم. من رفتم گفتم بفرمایید مادر! کاری داری شما؟ گفت 
که وا... هر چی دارم و ندارم برداشتم آوردم بدهم به آقا برای جبهه. من رفتم خدمت حضرت آقا و عرض 
کردم این طور شده است. گفتند سریع بگویید بیاید داخل. رفتم او را آوردم داخل. یک زیلو، یک سجادة 

نماز، یک انگشتر یا النگو - در حّد همین چند 
قلم بود که - به حضرت آقا داد و گفت من دیگر 
امیدی به زنده بودن نــدارم. همینها را دارم از 
مال دنیا و آمدم اینها را از طریق شما به جبهه ها 
بدهم و به این وســیله ِدین خودم را ادا کرده 
باشم.  حالتی در آقا به وجود آمده بود که اصاًل 
وصف ناپذیر بود. عظمت این زن را می دید که از 
اراک راه افتاده آمده و هر آنچه دارد و ندارد برای 
جبهه ها می دهد. او بعد مــورد تفقد حضرت 
آقا قرار گرفت و تشکر کردند. بعد از اینکه آن 
پیرزن رفت، آقا یکی از کارمندان دفتر را صدا 

کردند و گفتند بروید آدرسش را بگیرد و در حّد ممکن نیازهای اولیه اش را برطرف کنید. آن سجاده را 
آقا تا زمانی که در ریاست جمهوری بودند به عنوان سجاده خودشان حفظ کردند. البته چندین برابر 
پول آن را آقا به حساب جبهه واریز کردند، یعنی در واقع آن را خریدند. بعد فرمودند که بقیه اش هم در 

موزه باید باشد.
خاطره یکی از کارمندان روابط عمومی وقت ریاست جمهوری

 تاوقتی که یک ایرانی هستم و مسلمان، یعنی تا همیشــه خودم رو سرباز میدونم و سرباز از 
کسی جز فرمانده کل قوا دستور نمی گیره چه دســتور رعایت ادب اسالمی و حرمت برادری 

باشه و چه دستور خشونتی که الیق خیانت آل سعود است.
 ای کاش دستگاه دیپلماسی یه مقدار اقتدار داشتند... سخنان آقا رو سخنگوی وزارت خارجه 

باید عنوان میکرد. شان حضرت آقا فراتر از اینهاست...
 مجتبی اسالمی: آقا جان سالم تسلیت واژه کوچکی است برای این غم عظیم، آقا جان کاش 
فرمان دهی تا به حکام نااهل و بی کفایت عربستان بفهمانیم ایرانی کیست و چگونه با امر ولی و 

موالیش نتیجه بی کفایتی را نشانشان می دهد. 
 ایمان: به قول حضرت امام ما اندوه دلمان را با انتقام از آل سعود تسلی خواهیم بخشید.  لبیک فرمانده

زندگی پرفراز و نشیب دختر انقالب
 کتاب »دختر شینا« خاطرات زندگی قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار 
ابراهیمی به قلم بهناز ضرابی زاده است که تاکنون بالغ بر 8 بار 
توسط انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شده است. این کتاب 
خاطرات زنی است که در طول هشت سال ازدواجش با یکی 
از سرداران دفاع مقدس، با دشواری های دوری همسر و بزرگ 
کردن فرزندانش، کنار آمد، چهار دختر و یک پســر به دنیا 
آورد و همسرش فقط موقع به دنیا آمدن یکی شان در کنارش 
بود. وی در تاریخ هفدهم دی ماه 1388 بدون این که انتشار 
یافتن کتاب خاطراتش را ببیند، به دیدار همســرش در دیار 
باقی شتافت. بارزترین ویژگی  همسر حاج ستار، حیا و نجابت 

وی و بارزترین خصیصه خانواده آنها با شادی زیستن بود.  

خواندنی پیشنهاد واژه کلید

کمک به ظالم حرام است
 هر چیزی که از نظر عرف، کمک به ظالم 
محســوب شــود، حرام اســت؛ چه کمک 
مســتقیم  و چه غیر مســتقیم؛ مثل اینکه 
ظالم در اثنای کار ظالمانه اش، تشنه شود و 
شما به او آب دهید تا تشنگی اش فرو نشیند 
و به ظلمش ادامه دهــد. در این حرمت فرق 
نمی کند که ظالم در محیط اجتماعی ظلم 
کند، مثل حاکم یا مدیر ظالم، یا در محیط 
کسب و کار یا در محیط خانواده، یاری کردن 
ظالم در همه این موارد حرام اســت. مراد از 
ظالم در قســم اّول، مطلق ظالم است. اما در 
قســم دوم، ظالم به معنای خاص است. زیرا 
اگر بگوییم که اعانت این اشخاص حّتی در 
مباحات هم حرام است، نظام معاش به  هم 
خواهد ریخــت؛ چراکه ممکن اســت از هر 

کسی در زمانی، ظلمی سر  زند. 

به خانواده های خودتان برسید
 ایمــان را در بیــن خودتــان، در بیــن 
مجموعه تــان و در بیــن زن و بچه ی تان، 
خانواده های تان، تقویت کنید... گاهی اوقات 
خانواده ها وسیله ی فساد می شوند؛ وقتی ما 
مراقبشان نباشیم، آنها می شوند مفسد ما. 
چرا؟ چون آنها یک اهرم فشــارقوی علیه 
ما دارنــد؛ آن چه اســت؟ آن، محبت ما به 
آنهاست. این محبت، روی ما اثر می گذارد 
و ذهن، فکر، عقاید و تشــخیص مان عوض 
می شــود و خیلی چیزهایی که می گفتیم 
خوب نیســت، بعد یواش یواش می بینیم 
که نــه، خیلی هم بــد نیســت! اینها آفت 
اســت؛ اینها را خیلی مراقب باشــید... به 
خانواده های خودتان هم برسید؛ این را هم 
بدانیم... خداوند خــودش باید کمک کند؛ 

باید از خدا همین را بخواهید.

حدیث شـرح

آموزشی ایـرانیاحکـام خانواده


