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یـا  درد  احسـاس  و  ضربـه  یـک.  سخن
هفتـه

همان تحریم و تحریف
"هــدف از اعمال انــواع تحریم ها 
ایجاد ســختی اســت یا به عبارت 
بهتر ایجاد "درد" و ناكامی؛ به نوعی كه كشور 
هــدف تحریم ها رفتــار خــود را تغییــر دهد... 
كشورهاي هدف باید درد را چنان لمس كنند 
كــه در نهایت مجبــور به انجــام رفتــار دیگري 
شوند. در این حالت تحریم ها نوعي خشونت 
با خود دارند." آنچه خواندید بخشی از كتاب 
هنــر تحریم اثــر ریچارد نفیو اســت كــه مدتی 
طراحی، كنترل و اجرای تحریم های علیه ایران 
را برعهده داشــته اســت. نفیو در بخش های 
دیگــر همین كتــاب بــا تأكید بــر اهمیــت درد 
ناشــی از تحریم در واقــع اعتــراف می كند كه 
عالوه بر اجرای تحریم ها، مجموعه اقدامات 
تبلیغــی و رســانه ای بــرای "القــای احســاس 
درد" و همچنیــن "ایجاد ناامیدی نســبت به 
از بین رفتــن تحریم ها" هــم الزم اســت؛ حال 
آنکه كشــور تحریم كننده هرگز توانایی تدوام 

تحریم ها تا ابد را نخواهد داشت.
رهبر انقــالب در ســخنرانی تلویزیونــی خود 
به مناســبت عید قربان ضمن بیان 5 نکته ی 
بســیار مهم و كلیدی درباره ی تحریــم، یکی از 
این نــکات را به همراهی دو مفهــوم "تحریم" 
و تحریف" اختصــاص دادنــد: »هــدف از این 
تحریــف دو چیــز اســت، دو كار را می خواهند 
انجام بدهنــد: یکی، ضربه بــه روحیه ی مردم 
اســت؛ یکــی ]هــم[ آدرس غلــط دادن بــرای 
رفع مشکل تحریم اســت. این تحریف در این 
زمینه ها اســت و با ایــن دو هــدف دارد انجام 
می گیرد. پول زیادی هــم دارند خرج می كنند 
برای اینکه این حقایق را تحریف كنند... [در] آن 
مسئله ی اّول كه تضعیف روحیه و امید مردم 

اســت...  ]می خواهند[ به مــردم ایران تفهیم 
كنند كه بیچاره شدید، دیگر مثًال كارتان تمام 
اســت و هیچ كاری از عهده ی كسی برای شما 
برنمی آید، اوضاعتان خراب است و غیره... در 
آن بخــش دّوم، ]یعنی[ آدرس غلــط دادن... 
می گوینــد »اگــر می خواهید تحریــم برطرف 
بشــود، در مقابل آمریــکا كوتاه بیاییــد؛ باید 

ایستادگی نکنید.« 99/5/10

دو. تأملی بر نقشه دشمن
اســتفاده ی دشــمن از دوگانــه ی تحریــم و 
تحریــف، همــان موضوعــی اســت كــه رهبر 
انقالب با بیانی دیگر در چهارده خــرداد 97 در 
قالب برنامه ی سه گانه ی دشمن به آن اشاره 
كردند: »امروز نقشه ی دشــمن این سه چیز 
است: فشــار اقتصادی )تحریم(، فشار روانی 

)تبلیغاتی( و فشار عملی )آشوب(«97/3/14 
دشــمن در قالب همیــن برنامه ی ســه گانه 
تــالش می كند تا حبــاب ســیاه ناامیــدی را بر 
مــردم حاكم كنــد؛ فشــار اقتصادی دشــمن 
و عملکــرد اقتصــادی برخــی از مســئولین تا 
حدودی موجب شــده كــه فشــار اقتصادی 
مورد نظر دشمن بر مردم وارد آید. »مشکالت 
ما هم حقیقتًا ناشی از این است كه خودمان 
كم توّجهــی كردیــم... خــب وقتی انســان كار 
نکنــد، نتیجــه ی كار نکردن مشــهود اســت. 
آنجاهایی كــه خود ما مســئولین بی توّجهی 
كردیم، كم توّجهی كردیم -در طول سال های 
مختلف البّتــه- نتایجش این خواهــد بود.« 

99/4/22

 »بــه هــر یــك از دســتاوردهای انقــالب كــه 
بنگرید جز بــا ایثــار و مقاومــت مــردم در برابر 
كارشــکنی های مخالفان و معاندان انقالب 
به دســت نیامــده اســت.« 69/9/4  مثًال زمانی 

امنیت برای كشــور نعمت شــد كه مــردم در 
مقابل تمام دشــمنان از عراق بعثی گرفته تا 
سه كشــور اروپایی و آمریکا ایستادند؛ زمانی 
مردم استقالل سیاسی را به دست آوردند كه 
در مقابل آمریکا و رژیم پهلوی ایستادند و غلبه 
كردند؛ و امروز، دشــمن اراده ی ملــت ایران را 
هدف قرار داده اســت تا وضعیــت اقتصادی 
مــردم بهبــود نیابد و مردم تســلیم دشــمن 
شــوند. »]جریــان تحریــف[ در بعضی هــا اثر 
ت ایران 

ّ
می كند اّما در اكثر مــردم، در غالب مل

اثر نمی كند. ]غالب مردم[ شناخته اند آمریکا 
را، شناخته اند دشــمن را، می دانند كه این ها 
دروغ می گویند.«99/5/10 اّما وظیفه ی جریان 
مؤمن و انقالبــی در این میان چیســت؟ و در 

تقابل با جریان تحریف چه باید   بکند؟ 

ســه. جریان مؤمــن انقالبی و تقابــل جریان 
تحریف 

آنچه واضح است اینکه باید با جریان تحریف 
مقابلــه كــرد. معتقــدان بــه توانمندی ها و 
ظرفیت های كشور، باید به خط بزنند و اجازه 
ندهند، تبلیغات دشــمن و جریــان غرب زده 
اراده ی مردم را در اختیار بگیرد، در این راســتا 
الزم است كه بدانیم، شرایط اقتصادی امروز 
كشور، جدا از فشــار دشمن ریشــه در نگاه و 
تفکر غرب گرایانه، عدم توجه بــه آرمان های 
انقــالب اســالمی و روحیــه ی خودبــاوری و 

خوداتکائی دارد.
جریان تحریف شکن باید به این سؤال پاسخ 
دهد كــه »آیا ایــن تحریم قابل عالج اســت یا 
نه؟ جــواب ]اّول[ این اســت كــه قطعًا قابل 
عــالج اســت؛ جــواب دّوم ایــن ]اســت[ كــه 
قطعًا این عالج، این نیســت كه ما در مقابل 
آمریکا عقب نشــینی كنیــم.« 99/5/10 تجارب 

متعددی در سال های اخیر وجود داشته كه 
با عقب نشــینی در مقابل دشــمن، مشکل 
تحریــم برطــرف نخواهــد شــد و دل بســتن 
به وعده هــای آمریــکا و اروپایی هــا چیزی جز 
اتکاء بــه وعده هــای توخالی و پوچ نیســت. 
از جمله اینکه پــس از خروج آمریــکا از برجام، 
رهبــر انقــالب در مواضــع متعــددی تأكیــد 
كردند كه »به اروپایی ها هم اعتماد نکنید.« 
97/11/19  و »اقتصاد كشور را نسبت به مذاكره 

شــرطی نکنید« 97/4/24 با این وجود مذاكره 
با اروپایی ها و وعده ی پــوچ و بی معنی آن ها 
به نام اینستکس، بخشی از فضای رسانه ای 
و برنامه ریزی های كشور را به خود مشغول 
كــرد. همین طــور بــه توصیه هــای انقــالب 
اســالمی برای اقتصاد بدون نفت برای عبور 
از تحریــم، عدم تکیه بــر دالر و ایجــاد كارهای 
مبتکرانــه وقعــی نهــاده نشــد و همین هــا 
موجبات تشــدید فشــار اقتصــادی به ملت 
ایــران را در چنــد ســال اخیــر فراهــم آورد. اگر 
جریان انقالبی روشــنگری و جهــاد با تحریف 
را اغاز کنــد و خط ســیاه تحریــف را بــه مردم 
بشناســاند، با معرفی راه حل های واقعی و 
برمال کردن دســت جریان تحریــف می تواند 
خطر ناامیدی و ایجاد یأس توســط دشمن 
را را از بیــن ببــرد. اّمــا راه حل واضح، روشــن و 
امیدواركننــده اســت: »عالج تحریــم فقط و 
ی است. باید این 

ّ
فقط تکیه بر توانایی های مل

توانایی هــا را هرچــه داریم نگه داریــم، دنبال 
كشف توانایی های جدید باشیم -كه قطعًا 
هم توانایی های ما زیاد است و به آن ها تکیه 
كنیم و آن ها را ِاحیا كنیم، جوان های خودمان 
را وارد میــدان بکنیــم... كــه البّتــه ]همــه ی 
این ها[ بــا تدبیر واقعی و بــا مدیرّیت جهادی 

به دست می آید.« 99/5/10

اگر زحمات شما ]خبرنگارها[ نباشــد، این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود... شــما آن را حفظ می كنید و در اختیار افکار مردم قرار 
می دهید. بدون این دوربین ها، قلم ها و دلســوزی هاى شــما براى تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این كارهاى ما مثل یک چیزهاى 
تثبیت نشده است.«      80/8/23     |     * روز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، در 17 مرداد 77 به منظور تقدیر و بزرگداشت از خبرنگاران مجاهد 

کشور با نام روز خبرنگار نامگذاری شده است.

مزار: گلزار شهدای بهشت زهرای تهران شهادت: حمله ی تروریستی به کنسولگری ایران، 17 مرداد 77

بدون خبرنگار لحظه ها ماندگار نمی شود          |         این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید محمود صارمی * 

شهید هفته

حزب اهلل این استکالم امام

موضوع اصلی عید غدیر اقامه عدل است                   
اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حاال 
ایــن غدیــر را آن قــدر ازش تجلیــل 
كرده اند، نه از باب اینکه حکومت یک 
مســئله ای اســت، حکومت آن است 
كــه حضــرت امیــر بــه ابــن عبــاس 
می گویــد كــه »بــه قــدر ایــن كفش 
بی قیمت هم پیش من نیست« آنکه هست اقامۀ عدل است. آن چیزی كه حضرت 
امیر)(و اوالد او می توانســتند در صورتی كه فرصت بهشان بدهند، اقامۀ عدل 
را به آن طوری كــه خدای تبارک و تعالــی رضا دارد انجام بدهند، اینها هســتند، لکن 

فرصت نیافتند.          65/2/2

همین مشکالت، نظام کنونی آمریکا را از بین خواهد برد
مشکالت بزرگی كه امروز حول و حوش دشمن اصلی ما را گرفته -كه دشمن اصلی ما 
نظام آمریکا و رژیم آمریکا است- قابل مقایسه با مشکالت ما نیست، ده ها برابر بزرگ تر 
از مشکالت ما است؛ یعنی آمریکایی ها االن محصور به مشکالت گوناگون ]هستند[... 
ممکن اســت این حركاتی را كه امروز در كف خیابان ها در آمریــکا در ایالت های مختلف 
تًا آن را خاموش كنند لکن آتش زیر خاكستر باقی است، از بین 

ّ
هست سركوب كنند، موق

تش هم این 
ّ
نمی رود و شعله می كشد. این ها نظام كنونی آمریکا را از بین خواهد برد. و عل

است كه نظام، نظام غلطی است؛ فلسفه ی اقتصادی و سیاسِی نظام آمریکا فلسفه ی 
غلطی اســت منتها فلســفه های غلط، ظرف ده ســال و بیست ســال خودش را نشان 

99/5/10 نمی دهد، در طول مّدت نشان می دهد و دارد االن نشان می دهد.  

خانه محقر حاکم مقتدر مظلوم
این حاكم بزرگ و مقتدر... زندگی شــخصی اش، سلوک شــخصی اش، مثل یک انسان 
مستمند و بینوا بود؛ با یک لباس زندگی بکند، نان جو و خشک غذاى او باشد، از همه ى 
لّذات ماّدى پرهیز كند؛ طورى كــه خود او خطاب به همراهــان... زمان خود می فرمود: 
ُکم ال َتقِدروَن َعلی  ذِلک؛ شــماها نمی توانید؛... واقعًا این عجیب اســت كــه... در یک 

َ
ِاّن

خانه ى محّقر زندگی بکند؛ زندگی معیشــتی او در حّداقل، مثل یک انسان مستمند و 
بینوا و فقیر ]باشد[ - و به این همه كار بزرگ بپردازد. و سلوک اجتماعی اش، اقامه ى حق، 
اقامه ى عدل، ایستادگی براى ِانفاذ حکم الهی؛ واقعًا هر عقلی حیران می شود در مقابل 
این همه عظمت و این همه قدرت... امیرالمؤمنین چه جورى زندگی كرد؟ این هم یک 

93/2/23 سرفصل مهّمی است كه دیگر تا امروز نظیرى نداشته است و نخواهد داشت.

کمک مؤمنانه، جزو مسائل قطعی انقالبی گری است
ایـن اطعام هـای محـّرم را هـم كـه در آن اّیـام بعضـی از هیئـات، بعضـی از 
مـردم كـه توانایی هایـی دارنـد و نـذری و اطعـام و ماننـد این هـا درسـت 
می كننـد، می شـود بـه ایـن شـکل كمـک مؤمنانـه بـه خانواده ها و به شـکل 
كامـًال پاكیـزه و دور از مشـکل سـرایت ]بیمـاری[ و ماننـد ایـن حرف هـا انجـام 
داد. انقالبی گـرِی بـه معنـای واقعـی كلمـه این هـا اسـت؛ یعنـی این هـا جـزو 
مسـائل قطعـی انقالبی گـری اسـت. انقالبی گـری بـا زبـان نیسـت، بـا عمـل 
اسـت؛ عمـل جلوتـر از زبـان بایسـتی انسـان را راه ببـرد؛ و واقعًا كسـانی كه در 
ایـن زمینه هـا فّعالّیـت می كننـد، كار انقالبـی انجـام می دهنـد و ایـن ]كارهـا[ 

انقالبی گـری اسـت.   99/5/10

کارهای زیادی انجام شده 
ولی فاصله با نقطه مطلوب خیلی زیاد است               
من قبل از انقالب هم این استان ]کرمان[ را دیده بودم و به مناطق محروم این استان رفته 

بودم. من در جیرفت تبعید بودم و آن روز کهنوج را از نزدیک دیــدم؛ می دانم وضع مردم 

چگونه است. دوستان ما در شهرهای مختلف این استان - در بافت و شهر بابک و جاهای 

دیگر - تبعید بودند؛ لذا ماجرای این مناطق را آن روز شنیدیم. البته بعد از پیروزی انقالب 

کارهای زیادی در همین مناطق صورت گرفته، که یک روز فقط خواب و خیال بود؛ اما آنچه 

84/2/11 انجام شده، تا آن جایی که باید انجام بگیرد، فاصله خیلی زیاد است.        

بازدید رهبر انقالب از منزل تبعیدی سال 56 در سفر به جیرفت  |     84/2/17

عکس نوشت

جلسه فوق العاده پانزده مرداد 
یک. موضوع جلسه

در تاریخ پانزدهم مرداد 1368، دو ماه پس از انتخاب تاریخی مجلس خبرگان 
در 14 خرداد همان ســال، بار دیگر جلســه ی خبرگان رهبری به منظور بررسی 
انطباق صفات و شرایط جدیدی كه برای رهبری در قانون اساسی جدید تعیین 
شــده بود، با منتخب روز 14 خرداد 68 یعنی آیت اهلل خامنه ای تشکیل جلسه 
داد. برخی از اعضا بر این باور بودند كه اساسًا نیازی به این اجالسیه و رأی گیری 
مجدد برای انتخاب رهبری نیســت. اما آقای جنتی از این نظر كه دبیر شــورای 
نگهبان نیز بود و اجالسیه به درخواست شورا تشکیل شــده بود، یادآور شد 
كه در اجالسیه ی قبلی برای انتخاب رهبری تا زمان بازنگری تعبیر موقت به كار 
رفت و این اجالسیه تشکیل شده است برای اینکه شبهه ای پیرامون مسئله ی 

رهبری برای آیندگان باقی نماند.
 دو. رای مجدد خبرگان

پس از بحث و بررسی های الزم، رأی گیری میان اعضای خبرگان درباره ی انطباق 
شــرایط جدید رهبری در قانون اساســی بر آیــت اهلل خامنه ای انجــام گرفت و 
از 64 نفــر حاضر 60 نفر با قیــام خود مجددًا بــه رهبری آیت اهلل خامنــه ای رأی 
دادند. بدین ترتیب، جمهوری اسالمی، معنای جدیدی از نظام مردم ساالر را 
به جهان معرفی كرد كه تا پیش از این شاید كمتر ســابقه ای در جهان داشت. 
نظام سیاسی ای كه از صدر تا ذیل آن، مستقیم یا غیرمستقیم منوط به رأی و 

مشاركت مردمی است.
سه. دیدار با رهبر منتخب مردم

عصر آن روز كــه اعضای مجلس خبــرگان به دیــدار آیت اهلل خامنــه ای رفتند، 
ایشــان فرمودند: »الزم نیســت تأكید بکنم و عرض بکنــم كه این، باِر بســیار 
سنگین و مسئولّیت بســیار خطیرى اســت و امتحان الهی هم هســت. البّته 
مسئولّیت هاى بزرگ به نســبت عظمت و ُخطورتشــان، مورد توّجه و عنایت 
ضِل رّبی 

َ
بیشــتر پروردگار هم قرار می گیرند و باید عــرض كنم كه »هذا ِمــن ف

كُفر«. )نمل/40( اگر خداى متعال توفیق بدهد و دعاى حضرت 
َ
م ا

َ
شُکُر ا

َ
 ا
َ
َونی ا

ُ
ِلَیبل

ولی عصر )ارواحنا فداه( شــامل حال بشــود و بنده بتوانم این وظایف بسیار 
خطیر و سنگینی كه متوّجه به بنده در این مسئولّیت است،  ان شاءاهلل  انجام 
بدهم، البّته این لطف الهی و فضل الهی و افتخار بزرگی براى من خواهد بود. 
...خدا را شکر می كنیم كه در دل ما ذّره اى دلبســتگی و عشق و عالقه به امور 
دنیوِى مســائل مربوط به انقالب نیست. یعنی این مســئولّیت ها از جنبه ی 
ظاهرى آنها براى ماها هیچگونه كشش و انگیزه اى ندارد. این لطف خدا است 
و با جرئت این را بیان می كنیم و همین جور هم  ان شاءاهلل  عمل می كنیم. آنچه 
هست، مسئولّیت است؛ یعنی اهداف دینی است.من امروز در این مسئولّیت 
كنونی همان احساسی را دارم و همان روحیه اى را دارم كه در روزهاى اختناق، 
با دشــواری هاى فراوان، براى رسیدن به هدف هایی كه بحمدا هلل  هیچ تغییر 
هم نکرده  - بلکه روشن تر ]هم[ شــده  - حركت می كردم. می دانم كه آقایان 
محترم و مسئولینی كه از اّول انقالب كارهاى بزرگ انقالب را بر دوش داشتند، 

همین جور بودند.« 68/5/15      برگرفته از کتاب روایت رهبری: صفحات 524 تا 529

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی  

در پی فاجعه ی انفجار دردناک بندر 

بیروت، با مردم لبنان ابراز همدردی 

کردند.متن کامل پیام رهبر انقالب 

اسالمی که در حساب توئیتر پایگاه 

 KHAMENEI.IR اطالع رســانی 

منتشر شد به شرح زیر است:

»در فاجعه دردنــاک انفجار بندر بیروت -كه منجر به كشــته و زخمی 
شــدن تعداد زیادی از مردم و خســارات شدید شــده- با شهروندان 
عزیز لبنانی همدردیم و در كنار آنان هستیم. صبر در برابر این حادثه، 

برگ زرینی از افتخارات لبنان خواهد بود.«

اصول انقالبی گریدشمن شناسی

خاطرات رهبری

خبر   ویژه

اگر جوانان مؤمن وارد میدان کار علمی بشوندقرآن به ما می گوید این گونه با هم مسابقه بدهید

یک عــّده ای ]در ماجرای بیمــاری كرونا[واقعًا دچار آســیب های جّدی شــدند و 
مشکالت فراوانی برایشان پیش آمد. این را باید جبران كرد؛ چه كسی جبران كند؟ 
مردم. نمی شــود همه ی بار را بر دوش دولت گذاشــت؛ البّته مسئولین دولتی 
و شــبه دولتی وظایفی دارند كه باید انجام بدهند... لکن این ها كافی نیســت... 
این »تســابق الی  الخیرات« اســت. ما در قرآن چند جا داریم كه »ُیســاِرُعوَن ِفی 
اِلحیَن«.) آل عمران/114( یک جا  ولِئَک ِمَن الّصَ

ُ
َخْیراِت َو أ

ْ
َخْیرات«؛ یا »ُیساِرُعوَن ِفی ال

ْ
ال

ها ساِبُقوَن«؛)مؤمنون/61( چند جا ]دارد[ 
َ
َخْیراِت َو ُهْم ل

ْ
ولِئَک ُیساِرُعوَن ِفی ال

ُ
]دارد[ »أ

اسَتِبُقوا الَخیرات«،)بقره/148( یعنی مسابقه گذاشتن كه قرآن به معنای واقعی 
َ

»ف
كلمه به ما می گوید در كار خیر و كمک های مؤمنانه مسابقه بگذارید؛ یعنی سعی 

99/5/10 كنید شما جلوتر از دیگران حركت كنید و ]پیش[ بروید.  

یکی از كارهای مهّمی كه در این دوران می شــود انجام داد كار علمی اســت؛ كه من 
اّطالع دارم در بخش های مختلفی با جّدّیت مشغولند برای شناسایی این ویروس، 
برای پیدا كردن وســیله ی پیشــگیری از فّعالّیت این ویروس، برای پیدا كردن درمان 
بیماری این ویــروس... خود ایــن كارهای علمی ای كــه انجام می گیــرد، دارای بركت 
اســت... همچنان كه در دوران دفــاع مقّدس هم همین جور بــود؛ مثًال فرض كنید 
شــهید باقری را كه یک جوانی بود در مثًال یک روزنامه ای... وقتــی كه پای او به جنگ، 
به دفاع مقّدس باز شد، تبدیل شد به یک فرمانده و طّراح برجسته ی نظامی؛ یعنی 
آن اســتعداد در او ُبروز كرد؛ اینجا هم همین جور اســت؛ ممکن است كسانی كه در 
كارهای تحقیقاتی هستند، وقتی وارد این میدان می شــوند، تبدیل بشوند به یک 

برجستگان و محّققین بزرگی كه كارهای بزرگی را ان شاءاهلل انجام بدهند.   99/5/10

محل شهادت: مزارشریف افغانستان

تفسیر قرآن  

خانواده ایرانی

اطالع نگاشت

باید به خط زد
برای تحقق مطالبه رهبر انقالب 
در مقابله عملی با »نقشه تحریف و تحریم دشمن«

به مناسبت سالگرد تبعید آیت اهلل خامنه ای از ایرانشهر به جیرفت 22 مرداد 56

پیام رهبر انقالب در پی فاجعه دردناک بندر بیروت

غدیر روزی است که دشمنان از 
دین شما مأیوس شدند 

در بعضـی از تعبیـرات گفتـه شـده اسـت 
كـه عیـد غدیـر عیداهلل االكبـر و از همـه ی 
ـت ایـن و وجـه ایـن 

ّ
اعیـاد باالتـر اسـت، عل

چیسـت؟ خب، در قـرآن كریم آیاتی هسـت 
كه بـه غیـر از مسـئله ی غدیـر به مسـئله ی 
دیگـری قابل تطبیق نیسـت. همیـن آیه ی 
معـروف ... كـه در اوایـل سـوره ی مائـده 
اسـت، بـا غیـر مسـئله ای در وزن و اهّمّیـت 
و انـدازه ی مسـئله ی غدیـر، قابـل تطبیـق 
نیسـت؛ فقـط یک چنیـن مسـئله ای اسـت 
ذیـَن 

َّ
كـه می توانـد تعبیـر »الَیـوَم َیِئـَس ال

بیایـد.  دربـاره اش  دیِنُکـم«  ِمـن  َكَفـروا 
آیـات  ایـن  مضمـون  در  كـه  آن كسـانی 
می زننـد،  حرف هایـی  كرده انـد،  خدشـه 
مطالبـی گفته انـد، مخالفین و كسـانی كه 
قضّیـه ی غدیـر را قبـول ندارنـد ایـن آیـه را 
به نحـوی تأویـل كرده انـد لکـن این بخش 
روزی  امـروز  نیسـت.  تأویـل  قابـل  آیـه  از 
اسـت كـه دشـمنان -كّفـار- از دیـن شـما 

 95/6/30 مأیـوس شـدند. 

نصب امیرالمؤمنین به خالفت و 
امامت یعنی پرداختن اســالم به 

امر سیاست 
آنچه در مورد محتواى این جمله ى تاریخی 
هذا َعلّیٌ 

َ
و شریف و پر مغز ]َمن ُكنُت َمواله ف

َمواله[ بایســتی بیان بشــود ]اینکه[ غیر از 
نصب امیرالمؤمنین به خالفت و امامت بعد 
از نبی اكرم و وصایــت پیغمبر یک مضمون 
مهم دیگرى در این بیان وجود دارد كه نباید 
مورد غفلت قرار بگیرد و آن، پرداختن اسالم 
به امر حکومت و امر سیاست امت و اهمیت 
ایــن موضــوع از نظــر اســالم اســت.... آن 
كسانی كه سعی كردند اســالم را از مسائل 
اجتماعی و از مسائل سیاسی بركنار بدارند 
و آن را منحصر كنند به مســائل شخصی و 
مسائل خصوصی زندگی افراد - و در واقع 
نگاه ســکوالر به اســالم داشــته جوابشان 

مسئله ى غدیر است. 93/7/21 

این زمان را خدا انتخاب کرده بود
عید غدیر را فرموده اند: »عیداهلل االكبر«؛ از همه ی اعیاد موجود در تقویم اسالمی این عید باالتر است؛ پرمغزتر است؛ تأثیر این عید از همه ی این اعیاد بیشتر 
است. چرا؟ چون تکلیف امت اسالمی در زمینه ی هدایت، در زمینه ی حکومت، در این حادثه ی غدیر معّین شده است. حرفی نیست كه بر طبق توصیه ی پیامبر 
اعظم در غدیر عمل نشد - پیغمبر هم طبق بعضی از روایت ها خبر داده بود كه عمل نخواهد شد - اما مسئله ی غدیر، مسئله ی ایجاد یك شاخص است، یك 
معیار و میزان است. تا آخر دنیا مسلمانان می توانند این شاخص را، این معیار را جلوی خودشان قرار بدهند و تکلیف مسیر عمومِی امت را معّین كنند. اینی كه 

پیغمبر اكرم حساس ترین زمان را برای اعالم مسئله ی والیت انتخاب كرد، این انتخاِب پیغمبر نبود، انتخاِب خدای متعال بود. 88/9/15

غدیر متعلق به همه 
مسلمانان است 

غدیر یــک مســئله ی اســالمی اســت؛ یك 
مســئله ی فقط شــیعی نیســت. در تاریخ 
اســالم، پیامبر اكرم یک روز ســخنی بر زبان 
رانــده و عملی انجــام داده اســت كــه این 
سخن و این عمل، از ابعاد گوناگون دارای 
درس و معناست. نمی شود ما بگوییم كه 
از غدیر و حدیث آن، فقط شــیعه استفاده 
كند؛ اما بقیه ی مسلمانان از محتوای بسیار 
غنی ای كه در این كالم شریف نبوی وجود 
دارد و مخصوص یك دوره هم نیست، بهره 
نبرند. البته چون در قضیــه ی غدیر، نصب 
امیرالمؤمنیــن )( بــه امامــت و والیــت 
وجود دارد، شیعه دل بستگِی بیشتری به 
ایــن روز و ایــن حدیــث دارد؛ ولی مضمون 
حدیــث غدیــر، فقط مســئله ی نصــب آن 
حضرت به خالفت نیست؛ مضامین دیگری 
هم دارد كه همه ی مسلمانان می توانند از 

آن بهره ببرند. 79/1/6 

غدیــر یــک مســئله ی همگانــی 
است برای همه ی جوامع بشری 

ماجــرای غدیر فقــط نصب یک جانشــین 
برای پیغمبــر نبود. غدیــر دو جنبــه دارد: 
یکــی جنبــه ی نصــب جانشــین اســت. 
جنبــه ی دیگــر قضیــه، توجــه دادن بــه 
مســئله ی امامت اســت؛ امامت با همان 
معنائی كه همه ی مســلمین از این كلمه 
و از این عنوان می فهمیدند. امامت یعنی 
پیشــوائی انســان ها، پیشــوائی جامعــه 
در امــر دیــن و دنیــا؛ ایــن یکی از مســائل 
اصلی در طــول تاریخ طوالنی بشــر بوده 
اســت. مســئله ی امامت، یک مســئله ی 
مخصــوص مســلمان ها یــا مخصــوص 
شیعیان نیست. امامت یعنی یک فردی، 
یک گروهــی بر یــک جامعــه ای حکمرانی 
می كننــد و جهــت حركــت آن هــا را در امــر 
دنیــا و در امر معنویت و آخرت مشــخص 
می كنند. این یک مسئله ی همگانی است 

برای همه ی جوامع بشری. 89/9/4

»حقیقتًا غدیر و معّرفی امیرالمؤمنین)( به عنوان ولّی امر اّمت اسالمی و جانشین پیغمبر، یکی از نعمت های بزرگ خدای متعال بود؛ یعنی همچنان که خود اصل 

نبّوت و رسالت، مّنت الهی و نعمت بزرگ الهی است  والیت امیرالمؤمنین هم حقیقتًا یک نعمت بزرگ و یک مّنت بزرگی بود«97/6/7 با توجه به نزدیکی به این نعمت 

بزرگ »عید غدیر« نشریه ی خط حزب اهلل درقالب اطالع نگاشت مسئله ی غدیر،  بزرگ ترین عید شیعیان جهان را از منظر رهبر انقالب مرور کرده است. 

عید غدیر عیداهلل االکبر و از همه ی اعیاد باالتر است 
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