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مشکالت مردم وفادار خوزستان 
دردآور است

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد  و هیئت هـای مذهبـی     |     سـال ششـم، شـماره 298     |     هفتـه اول مـرداد 1400     |     

مـــا هرچـــه داریـــم، بـــه برکـــت جان فشـــانی ها و فداکاری هـــا و روحیـــه ی شـــهادت طلبانه اســـت. شـــهدا عـــاوه بـــر مقامـــات رفیـــع معنـــوى  -کـــه 
ـــر  ـــان ب ـــزرگ آن ـــّق ب ـــد و ح تن

ّ
ـــتقال مل ـــروزى و آزادى و اس ـــعل دار پی ـــد- مش ـــاهده ی آن ناتوانن ـــم ودل ها از مش ـــف آن، و چش ـــا از توصی ـــا و قلمه زبانه

ـــت.        ۱۳۶۸/۱۱/۱۹  ـــم اس ـــی عظی ـــت، بس
ّ
ـــردن مل گ

مزار: مشهد - بهشت رضا ؟ع؟

شهدا مشعلداران پیروزی و آزادی 
این شــماره تقدیم می شود به روح مطهر شــهیدان مدافع حرم مصطفی و مجتبی بختی

شهید هفته

محل شهادت : تدمر، سوریه تاریخ شهادت: 94/4/24 و 94/4/22

خانواده ایرانی      |     4  

آرامش و آسایش خانواده  به برکت زن است

عید سعید غدیرخم و میاد امام هادی � را تبریک و تهنیت می گوییم

نگاهی به عبرتهای تاریخی سرگذشت 
جریان نفاق ، از مرداد  1367 تا مرداد 1400

جنایت پیشگی و 
حامیان همیشگی

گزارش هفته

کالم امام     |    4   به رسم آیه ها   |    3  

خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنید  در راه خدمت رسانی ثابت قدم باشید

مروری بر اهمیت و ابعاد 
مسأله »غدیر«

در بیانات رهبرانقالب

"روزی خواهد رسید که برای جنگیدن،  گزارش
کسی به کمک ایرانی ها نخواهد آمد. هفتـه

بعـــد از مدتی خواهید دید که چگونه 
مجاهدیـــن خلـــق بـــه اعمـــاق خاک 
خودشـــان نفوذ خواهند کرد و همین طور پیوستن 
مـــردم ایـــران را به صفـــوف آنها خواهنـــد دید."این 
کلمـــات مهمل، گفته های صدام حســـین اســـت در 
اوایـــل تیرماه ۱۳۶7. پذیرش قطعنامه، منافقین را 
بـــه این توهم انداخته بود کـــه می توانند جمهوری 
اسامی را به زانو درآوردند. همین هم شد که دست 
به اســـلحه بردند و به ناشیانه ترین حالت ممکن، با 
غروری کاذب روی جاده آســـفالته راه افتادند و راهی 
ایران شدند. آنها البته از چند ماه قبل تر دوشادوش 
نظامیان بعثی وارد جبهه های نبرد علیه مردم ایران 
شـــده و عما تفنگدار صدام شـــده بودند! حاال ۳۳ 
ســـال از آن روزها می گذرد. نه خبری از صدام حسین 
اســـت و نه خبـــری از منافقین و نه خبـــری از اردوگاه 

اشرف در خاک عراق! 
اوایـــل تیرمـــاه ۱400 بود  که نیروهای بســـیج مردمی 
عراق )حشـــد الشعبی( به مناســـبت هفتمین سال 
تاسیس این نهاد مقاومت در یکی از پایگاه های خود 
رژه نظامی رفتند. رژه ای نظامی با تجهیزاتی که بعضی 
از آنها ســـاخت ایران بودند. شاید برای خیلی ها جالب 
باشد بدانند مقری که نیروهای حشد در  استان دیاله 
عـــراق در آن رژه رفتنـــد مکانی بود که ســـه دهه قبل 
تبدیل به النـــه فتنه عده ای وطن فروش شـــده بود 
علیـــه مردم ایران؛ پادگان اشـــرف! همان پادگانی که 
۳۳ ســـال قبل از آنجا به خـــاک ایران هجوم آوردند تا 

به خیال خودشان، چند روز 

عیـد امامتعیـد امامت
امتـــداد والیتامتـــداد والیت

ادامه در صفحه 3 2

مـــا بایـــد تمـــام  تاشـــمان را بنماییم تـــا به هر 
صورتی که ممکن اســـت خـــط اصولـــی دفاع از 
مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایراِن 
انقابی باید بدانند که عده ای از خدا بی خبر برای 
از بین بردن انقاب هر کس را کـــه بخواهد برای 
فقرا و مســـتمندان کار کند و راه اسام و انقاب 
را بپیماید فورًا او را »کمونیســـت« و »التقاطی« 
می خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا 
را در نظر داشـــت، و تمام هّم و تـــاش خود را در 
جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از 
هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار در تمامی 
زمینه ها افرادی را برای شکست انقاب اسامی 

در آستین دارند.   ۶7/04/2۹   

کالم امام

خط اصولی دفاع 
 از مستضعفین

 را حفظ کنید 

این امــــام بزرگــــوار حضــــرت امام هــــادی � 
در مجموعــــه ی آثــــار و برکاتــــی کــــه از ائّمه ی 
هدی؟مهع؟رسیده است، این خصوصّیت را دارد 
که در ضمن زیارت، مهم تریــــن فصول مربوط 
به مقامات ائّمه ؟مهع؟را با بیان وافی و شــــافی، با 
زیباترین تعبیرات بیان کرده اند. زیارت جامعه ی 
کبیره، از این بزرگوار است؛ زیارت امیرالمؤمنین 
در روز غدیر که یکی از ُغَرر تعبیرات و فرمایشــــات 

ائّمه ؟مهع؟ است، از این بزرگوار است.    ۹7/0۱/0۱  
به مناســــبت پانزدهم ذی الحجــــه، والدت حضرت امام 

علی النقی الهادی ؟ع؟)212 ه ق(

 زیارت جامعه ی کبیره از آثار
 و برکات امام هادی ؟ع؟است

مناسبت

سؤال: بنا بر آن چه گفته می شود که در کارهای 
خیر نیازی به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت 
انجام آن ها و یا در مورد مشکات پیش بینی 
نشده ای که در خال انجام آن ها ممکن است 
پیش بیاید، استخاره جایز است؟ و آیا استخاره 
راهی برای شناخت غیب محسوب می شود یا 

این که فقط خدا از آن آگاه است؟

جواب: استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام 
کارهای مباح است، اعم از این که تردید در اصل 
عمل باشـــد یا در چگونگی انجـــام آن. بنا بر این 
در کارهای خیر که در آن ها حیـــرت وجود ندارد، 
استخاره الزم نیست و همچنین استخاره برای 

آگاهی از آینده شخص یا عمل نمی باشد.

استخاره در کار خیر 

احکام  

مسئله روز  

خانواده ایرانی  

عشایر عزیز ما در همه جا - از جمله عشـــایر عزیز اســـتان اردبیل و دامنه های سبان - ذخایر انقاب 
و مرزداران غیور کشـــورند. جوانان شـــما همیشـــه در طول تاریخ از این مرزها دفاع کرده اند. دشمن 
را شـــما عقب زدید، مرزها را شـــما حفظ کردید و پشـــتیبان حق و حقیقت بودید. عشـــایر این منطقه 
عاشـــق اهل بیت و خاندان پیغمبر �هستند. در دوران انقاب هم عشـــایر عزیز ما در این منطقه 
و در مناطق دیگر، امتحان خوبی از خود نشان دادند. امروز هم بار سنگینی بر دوش شماست و آن را 

تحّمل میکنید.    ۱۳7۹/0۵/0۶

در این هفت هشـــت روز اخیـــر یکـــی از نگرانی های 
ما مســـئله ی خوزســـتان و مســـئله ی آب مـــردم و 
مشـــکات مردم بـــود. واقعـــا دردآور اســـت برای 
انســـان کـــه انســـان مشـــاهده بکنـــد در اســـتان 
خوزســـتان با این مردم وفاداری که در این اســـتان 
هســـتند، با این همـــه امکانـــات و اســـتعدادهای 
طبیعـــی ای که در ایـــن اســـتان وجـــود دارد، با این 
همه کارخانه جاتـــی که در این اســـتان وجود دارد، 
وضع مردم بـــه جایی برســـد که آنهـــا را ناراضی کند 
و مســـئله ی آبشان، مســـئله ی فاضابشـــان آنها را 
ناراحـــت کند. اگـــر چنانچه توصیه هایی که نســـبت 
به آب خوزســـتان و فاضاب اهواز ]شده بود[ -که 
این همه تأکید شـــد برای فاضاب اهواز و مســـائل 
ما 

ّ
آب- مـــورد توّجـــه قـــرار میگرفـــت، حـــاال مســـل

ایـــن اشـــکاالت را نداشـــتیم. خـــب حاال کـــه مردم 
ناراحتی شـــان را ُبروز دادنـــد و اظهـــار کردند، هیچ 

ِگله ای نمیشود از مردم داشت؛ خب ناراحتند.
مشـــکل آب مشـــکل کوچکـــی نیســـت، آن هـــم در 

آن هـــوای کذایی خوزســـتان، آن هم ]بـــرای[ مردم 
خوزســـتان. مردم خوزستان مردم بســـیار باوفایی 
هســـتند؛ در دوران هشـــت ســـال دفـــاع مقـــّدس 
آنهایی که لـــب خّط مقدم مشـــکات بودنـــد مردم 
خوزستان بودند و انصافا ایســـتادند؛ من از نزدیک 
شاهد بودم. من از نزدیک دیدم که مردم خوزستان 
چقدر باوفا و بااهتمام جوانهایشـــان را فرستادند، 
مردهایشـــان را فرستادند، زنهایشـــان کمک کردند 
و این مـــردم باوفـــا و عاقه مند نبایســـتی دچار این 
مشکات باشـــند. خب واقعا نمیشـــود مامت کرد 
مردم را و بایســـتی به کار مردم رســـیدگی بشـــود، و 
باید رسیدگی میشد. اگر رسیدگی های الزم در وقت 
م این وضعّیت برای مردم 

ّ
خود انجام میگرفت، مسل

پیش نمی آمد. حاال هم که الحمدهلل دســـتگاه های 
مختلـــف، دولتی و غیـــر دولتی و همه مشـــغول کار 
شـــدند، این کارها را بـــا جّدّیت دنبال کننـــد و دولت 
بعد هم که خواهد آمد، ان شـــاءاهلل به این مسئله 

ِبِجد بپردازند.    ۱400/۵/۱

آزادی زن  در فرهنگ منحّط غربی، برپایه این اســـت 
که زن را در معرض دید مرد قرار دهند تا از او تمّتعات 
جنســـی ببرند. این، آزادی زن است؟ کســـانی که در 
دنیای غربـــی اّدعا می کنند طرفدار حقوق بشـــرند، 
در حقیقت ستمگران به زن هستند. زن را به  عنوان 
یک انسان واال و موجودی که می تواند مایه  ای برای 
صاح جامعه با پرورش انســـانهای واال شـــود نگاه 

 کنید، تا معلوم شـــود که حّق زن چیســـت و آزادی او 
چگونه است. زن را به چشم آن عنصر اصلی تشکیل 
خانواده در نظر بگیرید؛ که خانـــواده اگرچه از مرد و 
زن تشکیل می شود و هر دو در تشـــکیل خانواده و 
رند، اما آسایش فضای خانواده، 

ّ
موجودیت آن مؤث

آرامش و سکونتی که در فضای خانه است، به برکت 
زن و طبیعت زنانه است.   7۱/0۹/2۵    

مشکالت مردم وفادار خوزستان دردآور است

آرامش و آسایش خانواده  به برکت زن است

عکس نوشت  

حضور در جمع عشایر منطقه سبالن در جریان سفر به استان اردبیل_ 06 / 0۵ / 1379
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Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              ۱000۱02۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei
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اگــر وحــدت ملــی و امنیــت ملــی تأمیــن شــد، دولــت مجــال 
ــف  ــود، وظای ــؤولیتهای خ ــود، مس ــای خ ــه کاره ــد ک ــدا میکن پی
ــد  ــد. میتوان ــرا کن ــود را اج ــازنده خ ــای س ــود و برنامه ه ــزرگ خ ب
بــه  برســد،  مــردم  اشــتغال  بــه  برســد،  مــردم  اقتصــاد  بــه 
مســائل زندگــی مــردم رســیدگی کنــد، بــه مســأله فرهنــگ 
نباشــد،  وحــدت  یــا  و  امنیــت  اگــر  کنــد.  رســیدگی  کشــور 
اختافــات و جنجــال باشــد، دائمــا تشــّنج سیاســی باشــد، 
ــد  ــون نمیتوان ــت؛ چ ــت اس ــورد، دول ــه میخ ــه ضرب ــی ک اّول کس
وظایــف خــود را انجــام دهــد. وقتــی دولــت وظایــف خــود را 
ــات  ــنه اقدام ــه تش ــانی ک ــع کس ــردم وض ــع م ــداد، وض ــام ن انج
دســتگاههای مســؤول هســتند، معلــوم اســت کــه چگونــه 
اگــر  اســت.  وحــدت  از  ناشــی  هــم  امنیــت  شــد...  خواهــد 
وحــدت نباشــد، امنیــت ملــی هــم بــه خطــر میافتــد و ایجــاد 
نبــودن تفرقــه و  ناامنــی میشــود... وحــدت مــردم، یعنــی 

نفــاق و درگیــری و کشــمکش.    7۹/0۱/2۶   

 تشّنج سیاسی
 مانع بهبود اقتصاد مردم است

خطبه های انقالب

 در راه خدمت رسانی 
ثابت قدم باشید

به رسم آیه ها

نمــاز بــرای ذکــر اســت، بــرای یــاد اســت؛ نمــاز را بــرای ذکــر 
خــدا محفــوظ بداریــد. امــروز مــا اگــر چنانچــه ایــن را در مــورد 
ــل  ــم عم ــا میتوانی ــه  ی م ــن را هم ــه ای ــم ک ــل بکنی ــان عم خودم
بکنیــم؛ نمــاز را باتوّجــه بخوانیــم و در نمــاز دلمــان را بــه جــای 
دیگــری نســپریم و نمــاز را بــرای ذکــر خــدای متعــال بخوانیــم، 
تأثیــرات فراوانــی در اعتــای روحــی مــا خواهــد  ایــن یقینــا 
ــود  ــه عم ــی کلم ــای واقع ــه معن ــاز ب ــت.      ۱۳۹۹/02/0۶  نم داش
دیــن اســت؛ معنــای عمــود ایــن اســت کــه اگــر نبــود، ســقف فــرو 
میریــزد؛ بنــا شــکل بنایــِی خــود را از دســت میدهــد؛ نمــاز ایــن 
ــف اســت بــه نمــاز... 

ّ
اســت. بنابرایــن پیکــره ی عظیــم دیــن متوق

ــاُن  رب
ُ

ــد: ق ــود باش ــوب خ ــات مطل ــه دارای خصوصّی ــازی ک آن نم
ِ َتقــّی، ناهــی از فحشــا و منکــر، نمــازی کــه بــا ذکــر همــراه 

ّ
ُکل

کَبــر.    ۹۵/0۵/۳۱   
َ
ِذکــُراهلِل ا

َ
باشــد؛ َو ل

 نمــــــاز 
عمود پیکره ی عظیم دین است

درس اخالق

گزارش هفته

در ایــن راه ]خدمت رســانی[ ثابت قــدم باشــید و آن را ادامــه 
ذین 

ّ
دهیــد. شــروع، چیــز مبارکــی اســت؛ امــا کافــی نیســت. »اّن ال

ــی  ــة«)۱(. وقت ــم المائک ــّزل علیه ــتقاموا تتن ــّم اس  ث
ّ
ــا اهلَل ــوا رّبن قال

اســتقامت ورزیدیــد، در راهــی پــای فشــردید و آن را اســتمرار 
دادیــد، ارزش آن مضاعــف می شــود. بــه شــروِع خــوب اکتفــا 
ــت و ماحظــه 

ّ
نکنیــد؛ بنــا را بگذاریــد بــر ادامــه ی راه، همــراه بــا دق

و مراعــات همــه ی شــرایطی کــه بــرای ادامــه ی ایــن راه الزم 
اســت. بنابرایــن راه خدمت رســانی و اهتمــام بــه آن را ادامــه 

دهیــد.   ۳0 هــیآ ،تــلصف هروــس )۱            ۱7/۹/۸2 

بعد در تهران باشند. 
حـــاال و بعـــد از ۳۳ ســـال وطن فروش هـــا دیپورت 
شـــده اند به گوشـــه ای در خاک اروپا.بعد از ســـقوط 
صدام و استقرار دولت جدید عراق، شر این مزدوران از 
سر عراق کم شده است اما با پادرمیانی حامیان غربی 
منافقین قرار شد این جنایتکاران با پرداخت مبلغی، 
منتقل شـــوند به خاک یکی از کشورهای درجه چندم 

در شرق اروپا. 

    دموکرات ها حامی تروریست ها
نبایـــد فرامـــوش کنیم کـــه انتقال منافقین بـــه اروپا 
توســـط دولت باراک اوباما -رئیس جمهور دموکرات 
امریـــکا و برنـــده جایزه صلـــح نوبل!-انجـــام گرفت؛ 
وجـــه دیگر جالب موضـــوع آنکه دفاتـــر این گروهک 
تروریســـتی امروز در قلب اروپا همچنان فعالند. ســـه 
دهه قبل صدام حسین همراهی شان می کرد. امروز 
امـــا همراهاِن آن روِز صدام کنارشـــان قرار گرفته اند. 
نقاب ها افتاده و خط و ربط ها کاما مشـــخص شده 
اســـت. تاریـــخ، کاس درس عبـــرت خوبی اســـت. با 
تاریخ اســـت که می شـــود خـــط و ربط هـــا را به خوبی 
تشـــخیص داد و تصمیم گرفت که کدام طرف ایستاد 
و کدام طرف نایســـتاد. تاریخ است که هویت واقعی 
افـــراد و جریان ها را عمومـــی و برما می کند. حوادث 
و رویدادهـــا را در بطن تاریـــخ ندیدن، باعث فرو رفتن 
هویت هـــا در غبار و فتنه و پوشـــیدگی می شـــود: »با 
تاریخ آشنا شـــوید. تاریخ درس است؛ از تاریخ بسیار 
درســـها می توان آموخت و بسیار تجربه ها می شود 

به دست آورد.«     ۱۳7۹/02/0۱   
تاریخ، مشـــت کســـانی را که می خواهند نقش بازی 
کنند و خود را پشـــت نقاب دیگری پنهان و نفاق پیشه 
کنند را باز می کند. در برابر تاریخ نمی شود و نمی توان 
دروغ گفت. با نگاه درســـت به تاریخ است که می توان 
ســـره را از ناســـره تشـــخیص داد و هر یک را در موضع 
درســـت خودش دید: »من توصیه میکنم به کسانی 
کـــه اهل فکرنـــد، اهل تأّملنـــد و راجع بـــه دهه ی ۶0 
د عوض نشود! در 

ّ
قضاوت میکنند، جای شهید و جا

ت ایران مظلوم واقع شد؛ تروریست ها 
ّ
دهه ی ۶0، مل

و منافقین و پشتیبانهای آنها و قدرتهایی که آنها را به 
ت 

ّ
وجود آورده بودند و دائما در آنها میدمیدند، به مل

ـــت ایران در موضع 
ّ
ایـــران جفا کردند، بدی کردند؛ مل

دفاع قرار گرفت، اّما دفاع کرد و پیروز شد و بحمداهلل 
آن توطئه های آنها را خنثی کرد.«     ۱۳۹۶/0۳/۱4   

  حامیان آن روز، حامیان امروز
در مـــرداد ۶7  گروهـــک اوباش منافقیـــن در خیانتی 
کم نظیـــر و بـــا حمایـــت صـــدام بـــه خاک خودشـــان 
ستون کشـــی نظامی کردند و خون هموطنانشـــان 
را بـــه زمین ریختند. هر فـــرد منصفی  اگر با معیارهای 
تاریخی این ماجرا را  بســـنجد، به نتایج تأمل برانگیزی 
خواهد رســـید. یکـــی از ایـــن معیارهـــا، حامیان این 
گروهک تروریستی هســـتند. حامیانی که در دهه ۶0 
و 70 از جنـــس حکومت بعث بودنـــد و حامیان امروز 
آنها که دیکتاتورهای عقب مانده منطقه و یا مدعیان 
دموکراســـی و حقوق بشـــرند: »منافقین  روســـیاه  
همانند میکروبهایی  که  در زباله دانی  تکثیر می شوند 
در زیر بال  دولتهای  بزرگ  پرورش  یافته اند و امروز ملت  
ایران  با همه  وجود منافقین  را لعن  و نفرین  می کنند 

و تکرار جنایات  آنها، نفرت  هر چه  بیشتر آحاد مردم  را به  
دنبال  خواهد داشت .«     ۱۳7۹/04/2۹   

  هنوز همان جنگ ادامه دارد
حاال بعد از ۳ دهه قضیه خیلی روشن تر شده است. 
حامیـــان پنهان آن ســـال ها حـــاال علنا و عمـــا وارد 
حمایت صریح از تروریســـت ها شـــده اند. جادهای 
دهـــه ۶0 که دست شـــان بـــه خون بیـــش از ۱7 هزار 
نفـــر از مـــردم ایران آلوده اســـت امـــروز در خاک اروپا 
و بـــه قول خودشـــان مهد حقوق و تمـــدن، پاریس 
النه کرده اند. دفاتر این گروهک تروریســـی زیر سایه 
امنیتی که توسط دولت کشورهای اروپایی برایشان 
مهیا شـــده همچنان فعالیـــت می کنند. جالب آنکه 
ایـــن فعالیت نه یک فعالیـــت زیرزمینی و غیرقانونی 
که فعالیتی روشـــن و صریح اســـت. آنقدر روشن که 
بعضا حتی مقامات بلندپایه امریکایی و اروپایی هم 
مهمان تروریســـت ها می شوند. چند سال قبل بود 
که جان بولتون دولتمرد امریکایی در جشن ساالنه 
تروریســـت ها در پاریس حاضر شد و اظهار امیدواری 
کرد که جشـــن پیروزی سال 20۱۹ را در  تهران بگیرند. 
تاریـــخ اما معطل این لفاظی هـــا نمی ماند. تاریخ را 
اراده مردان و زنان با اراده جلو می برد. مردان و زنانی 
که در 40 سال گذشته نشان داده اند پای حرف هایی 
کـــه در بهمن ۵7 زدند ایســـتاده اند: »همین چندی 
پیش در همین نزدیکی، یکی از دولتمردان آمریکایی 
در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار 
است یا آرزو دارد که جشن کریسمس 20۱۹ را در تهران 
بگیرد... مثل امید صّدام حســـین که ]میخواســـت[ 
یک هفته ای بیاید تهران، مثل امید مزدور دیگرشان 
منافقین که از کرمانشـــاه راه بیفتند در ظرف سه روز 
مستقیم خودشان را برسانند تهران!«     ۱۳۹7/۱0/۱۹   
جنگ امـــروز، هم ادامه  همان جنگ دیروز اســـت.از 
مـــرداد ۱۳۶7 تا مـــرداد ۱400  ماهیت این گروهک و 
حامیانش تغییری نکرده و دشـــمنی آنها نســـبت به 
ملت ایران با علت شکست های متوالی شاید بیشتر 
هم شده باشد.  بعد از ۳۳ سال، مسیر همان است 
و جریان هـــا هم همان و جنـــگ و نزاع ها هم همان. 
جمهوری اسامی در همان مسیری که است که ۳۳ 
سال قبل بود؛ تروریست های وطنی و حامیان شان 
هم همان ها که ۳ دهه قبل بودند. تنها تفاوت در این 
است که میدان بازی روشن تر شده و روابط آشکارتر 
و حجت ها هم تمام. دیروز صدام کنار تروریست  های 
وطنی بود و امـــروز امریکایی ها، اروپایی ها و بعضی 
ســـران مرتجع عرب. یـــک تفاوت دیگر هم هســـت. 
دست جمهوری اسامی نسبت به ۳ دهه قبل باالتر 
اســـت و امریکا و عمال و ایادی اش هم پایین  تر. افق 
هم روشـــن تر از گذشته شـــده. هوشیاری و بصیرت 
می طلبد که همواره درس تاریخ جلوی چشـــم نگاه 
داشـــته شـــود تا جای جاد و شـــهید عوض نشود و 
جبهه  هم عوضی گرفته نشـــود. آن ســـوی این پیچ 
تاریخـــی، آینده روشـــنی به انتظار اســـتقال طلبان 
تاریـــخ نشســـته اســـت. »در هـــر دوره ای یک جوری 
آمریکایی هـــا خباثتها و دشـــمنی های خودشـــان را 
ت ایران هم 

ّ
ت ایران نشـــان دادند و مل

ّ
نســـبت به مل

بـــا قـــدرت در مقابل همه ی اینها ایســـتاده. خیلی  از 
آنها استخوانهایشان هم خاک شد، بدنشان هم در 
زیـــر خاک خوراک کرم و مور و مار شـــد، اّما جمهوری 
اسامی بحمداهلل با قدرت سینه سپر کرده ایستاده 

... و همچنان خواهد ایستاد. «     ۱۳۹7/02/۱۹   

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

جانشـــین  به عنـــوان  ؟ع؟  امیرالمؤمنیـــن  معّرفـــی  موضـــوِع  و  »غدیـــر«  مســـئله ی  جایـــگاه 
پیغمبراکـــرم ؟ص؟ در بیانـــات مختلـــف حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای مـــورد تحلیـــل قـــرار گرفتـــه اســـت 

کـــه گزیـــده ای از آن در ایـــن مطلـــب مـــرور می شـــود.

عیـد امـــامــت
 امتداد والیت

ادامه از  صفحه 1

گزیده بیانات

مروری بر اهمیت و ابعاد مساله غدیر در بیانات رهبر انقالب 

برتریِن اعیاد 
بدون شـــک روز »عید غدیر« اهمیت بسیاری دارد. در روایات ما وارد 
شـــده که عظمت این روز، حتی از روز »عید فطر« و روز »عید قربان« 
هم بیشـــتر اســـت... اهمیت این عیدی که طبق روایات ما برترین اعیاد اســـت، در 
همین اســـت که متضمن موضوع والیت است. شاید بتوان گفت که هدف از همه 
زحماتی که پیغمبراکرم و بزرگان دین و انبیاء الهی علیهم الّصاةوالّسام، متحّمل 

شده اند، استقرار والیت الهی بوده است.     72/0۳/۱۹   

نقطه اوج همه رسالت های الهی
غدیـــر در حقیقـــِت معنـــای خود، مخصوص شـــیعه نیســـت. اگرچه 
شـــیعیان به میمنت نصب موالی مّتقیان به مقام امامت و والیت، در 
این روز عید میگیرند و شکرگزاری میکنند؛ اما در حقیقت، روز غدیر امتداد خّط همه 
رســـالتهای الهی و اوج این خّط روشـــن و نورانی در طول تاریخ است. اگر به مضمون 
رسالتهای الهی نگاه کنیم، میبینیم که در طول تاریخ نّبوتها و رسالتها، این خّط روشن 
دست به دست گشته، تا به نبّی مکرم خاتم رسیده و در پایان حیات آن بزرگوار، تجّسم 

و تبلور آن به شکل حادثه غدیر خود را نشان داده است.     ۸0/۱2/۱2   

گزینش علم و تقوا و جهاد برای مدیریت جامعه
ع و فداکاری در راه  مســـئله ی غدیر یعنی گزینش علم و تقوا و جهاد و ور
خدا و سبقت در ایمان و اسام و تکیه ی بر روی اینها در تشخیص و تعیین 
مدیرّیت جامعه؛ قضّیه این اســـت. مســـئله ی غدیر، یک قضّیه  ی ارزشی است و به این 

معنا غدیر نه برای شیعیان بلکه برای همه  ی مسلمانان آموزنده است.    ۶۹/04/20   

ضمانِت اجرای احکام اسالم
غدیر در آثار اســـامی ما به »عیداهلل االکبـــر«، »یوم العهد المعهود« 
و »یوم المیثاق المأخوذ« تعبیر شـــده اســـت. این تعبیرات که نشان 
دهنده تأکید و اهتمامی خاص به این روز شریف است، خصوصیتش در مسأله والیت 
است. آن عاملی که در اسام ضامن اجرای احکام است، حکومت اسامی و حاکمیت 
 اگر آحاد مردم، ایمان و عقیده و عمل شخصی داشته باشند، 

ّ
احکام قرآن است، واال

لیکـــن حاکمیت - چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجرا - در دســـت دیگران 
باشد، تحّقق اسام در آن جامعه، به انصاف آن دیگران بستگی دارد.     7۸/0۱/۱۶   

عالج مشکالت امت اسالمی
در مسأله غدیر، غیر از جنبه ای که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول 
کرده اســـت - یعنـــی حکومت منصـــوب امیرالمؤمنین �از طرف 
پیامبر که در حدیث غدیر آشکار است - اصل مسأله والیت هم مطرح شده است. 
این دیگر شـــیعه و ســـنی ندارد. اگر امروز مســـلمانان جهان و ملتهای کشـــورهای 
اســـامی، شـــعار والیت اســـامی ســـر دهند، بســـیاری از راههای نرفته و گره های 

ناگشوده امت اسامی باز خواهد شد.    7۹/0۱/0۶   

غدیر و طرح کلی اسالم برای هدایت بشریت
پیغمبر آغاز کننده یک راه و باز کننده افق در مقابل بشرّیت است. اما پیغمبر، 
ابدی و دائمی نیست. جوامع، هدایت کننده الزم دارند. این هدایت کننده 
را اسام پیش بینی کرده است: معصومین در نسلهای متعّدد پشت سر هم بیایند، زمام 
امور را به دست گیرند، جامعه را با تعلیمات قرآنِی ناب و خالص در طول چند نسل و چند 
قرن هدایت کنند... البته بعد از آن، باز حّجت خدا در میان مردم زنده میماند؛ چون دنیا و 
بشریت بدون قیام حّجت امکان ندارد؛ اما بشرّیت راه خود را پیدا میکرد، که این البته اّتفاق 

ِی اسام این است و این معنای غدیر است.     ۸0/۱2/۱2   
ّ
نیفتاد. نقشه و طرح کل

تعییِن خط حکومت 
حرکـــت عظیـــم پیغمبـــر در برگشـــت از حـــج و معرفـــی کـــردن 
ـــواله«،  ـــّی م ـــذا عل ـــواله فه ـــت م ـــن کن ـــه »م ـــه اینک ـــن ب امیرالمؤمنی
ــت  ــد از رحلـ ــام بعـ ــت در اسـ ــت و والیـ ــط حکومـ ــن خـ ــز تعییـ ــی جـ ــچ معنائـ هیـ
ـــای  ـــگاه اســـامی معن ـــوم میشـــود کـــه حکومـــت در ن ـــدارد... معل ـــر اکـــرم ن پیغمب
امامـــت دارد. امامـــت یعنـــی پیشـــوائی جســـم و دل؛ هـــردو... ایـــن معنـــا فـــرق 
جوهـــری و معنـــوی را بـــا همـــه ی حرکتهـــای دیگـــر دارد. دنیـــا و آخـــرت را میخواهـــد 

اداره کنـــد.     ۸۶/۱0/0۸   

درس غدیر: ارزشها معیار حکومت 
امیرالمؤمنین کسی است که برای خدا و در راه خدا از دوران کودکی 
تا لحظه ی شـــهادت یک لحظه و در یک قضیه پا عقب نکشـــید و دچار 
تردیـــد نشـــد و همه ی وجود خـــود را در راه خدا به میـــدان آورد... پیغمبر اکرم یک 
چنین کســـی را در رأس جامعه ی اســـامی قـــرار میدهد... این نشـــان میدهد که 
برای اداره ی جامعه ی اســـامی معیارها این هاست: خداپرستی، در راه رضای خدا 
مجاهدت کردن، جان و مال را به عرصه آوردن، از هیچ ســـختی و مشکلی روگردان 

نبودن، و از دنیا اعراض کردن.    ۸7/0۹/27   

تجّسم والیت اسالمی
ـــت، قضّیه  ی والیت و حکومت حل شـــود، آن هم به 

ّ
وقتـــی برای یک مل

ت عید است؛ 
ّ
شـــکلی که در غدیر خم حل شد، حقیقتا آن روز برای آن مل

تی، همین مسئله  ی حکومت و والیت 
ّ
چون مهم ترین و حّساس ترین مسئله  ی هر مل

او است... روز عید غدیر، والیت اسامی یعنی رشحه  ای و پرتوی از والیت خدا در میان 
مردم تجّســـم پیدا کرد و لذا بود که دین کامل شد؛ بدون تعیین و تبیین این مسئله، 

دین واقعا ناقص میماند و لذا بود که نعمت اسام بر مردم تمام شد.    ۶۹/04/20   

عید دخالِت مردم در حکومت 
در موضوع حکومت و مسائل سیاسی و مسائل عمومی جامعه در 
نظام اســـامی، »به من چه« نداریم! مردم برکنار نیستند. بزرگترین 
مظهر دخالت مردم در امور حکومت، غدیر است. خوِد غدیر این را به ما آموخت و 
لذاســـت که عید غدیر، عید والیت اســـت، عید سیاست است، عید دخالت مردم در 

امر حکومت است، عید آحاد ملت و اّمت اسامی است.     7۵/02/۱۸   

اگر به غدیر عمل می شد...
مســـأله ی غدیر، صرفا یک مســـأله ای که ما جمع شیعه به آن اعتقاد 
داریم و یک عده از مسلمان ها هم به آن اعتقاد ندارند، این نیست. در 
نگاه تاریخی به اسام و در تحلیل تاریخِی حوادث صدر اسام، موضوع غدیر - یعنی 
نصب جانشین - یک ضرورتی بود که اگر آن چنان که تدبیر شده بود - تدبیر رحمانی 
و الهی، و تدبیر نبوی - عمل میشـــد، بدون تردید مســـیر تاریخ بشـــر عوض میشد و 
امروز ما در جایگاه بسیار جلوتری از تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم.     ۸4/۱0/2۹   

زنده نگه داشتن غدیر، زنده نگه داشتن اسالم است
مســـئله ی امامت و مسئله ی والیت و زنده نگهداشتن غدیر، به یک 
معنا زنده نگهداشـــتن اسام است. مســـئله فقط مسئله ی شیعه 
و معتقدیـــن بـــه والیت امیرالمؤمنین � نیســـت. اگر ما مردم شـــیعه و مدعی 
پیـــروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درســـت تبییـــن کنیم، هم خودمان درک 
کنیـــم، هم به دیگران معرفی کنیم، خود مســـئله ی غدیـــر میتواند وحدت آفرین 

باشد.     ۹۱/0۸/۱0   


