
چهره ى درخشـانى را سـراغ داریم كه داوطلبانـه از ارتش جمهورى اسـامى ایران به سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامى منتقـل شـد و در رتبه هـاى ممتاز ایـن سـازمان قـرار گرفت و 
سـرانجام هـم بـه افتخـار شـهادت در راه خـدا نایـل شـد. »شـهید كاهـدوز« را مى گویم؛ 
همان افسـر ارتشـى كـه سـپاه او را پذیرا شـد و بدیهى اسـت كه حضـور یك ارتشـِى مطلع 
در رده هاى باالى سـپاه پاسـداران در آن زمان، چه آثار و بركاتى را در برداشـت. 09/ 08/ 1368

این شــماره اول »خط حزب ا...« اســت كه همزمان با 
ایام غدیر خم منتشر مى شــود. هفته نامه جامعه مومن 
و انقابى كه ان شــاا... هر هفته در مســاجد، نمازهاى 
جمعه، هیات هاى مذهبى و دانشگاه هاى سراسر كشور با 
مخاطبان خود از اندیشه ها، رهنمودها و دغدغه هاى رهبر 
معظم انقاب اسامى مى گوید. خط حزب ا... بنا دارد تا 
 )(با بهره گیرى از گنجینه ارزشمند بیانات امام راحل
و رهبر معظم انقاب در تمام دهه هاى گذشته نظرات و 
سخنان ایشــان را تبیین و هم چنین منظومه اى را براى 
فهم اقدامات و نحوه مواجهه انقاب اســامى با مسائل 
و حوادث ارائه كند. هفته نامه خط حــزب ا... پس از طى 
دوره اى كمتــر از 3 ماه و پس از تولید 13 پیش شــماره 
كه 10 شــماره آن به صورت عمومى منتشــر شد، پا به 
عرصه رسانه اى كشور گذاشته و روش جدیدى از ارتباط 
رسانه اى بین نیروهاى مومن و انقابى را آغاز مى كند. به 
گونه اى كه با اتکا به ظرفیت مردمى و سرمایه اجتماعى 
این نیروها در مساله یابى، تحلیل، چاپ و توزیع و دریافت 
بازخورد نظرات؛ پایگاه رســانه اى به وسعت و فراگیرى 
انقاب اســامى شــکل بگیرد. موضوعات و مســائل 
اصلى كه نشریه به آنها خواهد پرداخت نیز با مراجعه به 
بیانات روز رهبر انقاب، رصــد فعالیت جریان معارض 
انقاب اســامى، توجه به مناسبت هاى تاریخى، ملى و 
مذهبى، حوادث و رویدادها، مطالبات تاریخى ولى فقیه 
و هم چنین سخنان كمتر پرداخته شده حضرت آیت ا... 

خامنه اى خواهد بود. 
بعون ا... سبحانه و تعالی

1. دولت ســعودى كــه به علــت حاكمیت بر 
ســرزمین وحى، تصدى امور حــج را در طول 
هشتاد ســال اخیر در دست داشــته است، از 
گرایشات و برداشت خاصى از دین مبین اسام 
تغذیه نموده و در طول این سالها نیز تاش كرده 
كه بر اساس همان گرایشات فکرى مراسم حج 

را برگزار نماید. برداشتى از اســام كه لباس و 
ظواهر اســام را بر نوكرى اجانب میپوشاند و با 
اصول آمریکایى و غربى منطبق است. اسامى 
كه برده ى دالرهاى آمریکایى اســت و به انواع 
فسادهاى فردى و اجتماعى آلوده است. اسام 
منهاى سیاست، اسام تکفیر دیگر مسلمانان، 

اسام انسانهاى بى درد و به فکر رفاه خود، اسام 
اشداء با مؤمنین و رحماء با كفار و در یك كلمه 

»اسام آمریکایى«. )69/03/10(
2. یکــى از برنامه هاى اصلى كــه همین گروه 
خاص دنبال كرده، ایجاد اختاف بین شــیعه و 
سنى و اختاف بین ملتهاى مسلمان بوده است. 
راه اندازى جریان هاى خشــونت طلب و تکفیرى 
از قبیل طالبان و القاعده و داعش در كشورهاى 
مختلف با ثروت هاى بــادآورده ى نفتى در طول 
این ســالها، گواهى بر این مدعاســت. »راهبرد 
اختاف افکنــى« دولــت ســعودى در منطقه 
به قــدرى واضح اســت كه تقریبا توســط تمام 

صاحب نظران و تحلیل گران پذیرفته شده است.
3. توطئه ى آل سعود علیه كشورهاى مسلمان، 
 3  محــدود بــه اختاف افکنى بیــن ملتها
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نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی به یاد جانباختگان »فاجعه منـا«

هفته نامه خبــری-تحلیــلی  خــط  حـزب  ا...

چهره ی درخشان  یک ارتشی سپاهی

طلیعه  

هفته سخن

هفته اخبار

این شماره 

تقدیم می شود

 به روح پرفتوح 

شهید كالهدوز

  تسریع در انتقال پیکر
 جانباختگان فاجعه منا به كشور

وزیـر بهداشـت كـه بـراى پیگیـرى فاجعـه منـا در 
عربسـتان به سـر مى برد، بـه فاصله چند سـاعت پس 
از هشـدار رهبـر انقـاب خطـاب بـه حکام عربسـتان 
گفـت: تسـلیت پادشـاه عربسـتان بـه مقـام معظـم 
رهبـرى، دولـت و ملت ایـران از سـوى وزیر بهداشـت 
این كشـور اباغ و مقرر شـد انتقال پیکر جانباختگان 
تسریع شـود. سید حسـن قاضى زاده هاشـمى خبر از 
جلسه سه سـاعته با مسـووالن ارشـد پنج وزارتخانه و 
برخى امراى ارتـش سـعودى داد و گفت: ایـران اولین 
كشـورى اسـت كـه اجسـاد را تحویـل مى گیـرد و به 

كشـور منتقـل مى شـود.  |       ایرنا|

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

سرلشـکر »ابراهیـم المحمـود« رئیـس كمیسـیون 
امنیـت ملـى پارلمـان سـوریه از تشـکیل ائتـاف 
)1+4( شـامل روسـیه، ایران، عراق و سـوریه به اضافه 
حـزب ا... لبنـان خبـر داد. وى افـزود: اكنـون ایـن 
ائتـاف دربـاره هماهنگـى اطاعاتـى و هوایـى براى 
چگونگـى حمله بـه گروههـاى تکفیـرى بـا یکدیگر 
همـکارى واقعـى دارنـد. الحمـود همچنیـن دربـاره 
اخبـار مربـوط بـه حمایـت نظامـى چیـن از سـوریه 
اعـام كـرد كـه چیـن در سـوریه حضـور روشـنى 
دارد كـه یکـى از نمونه هـاى آن اسـتفاده از حـق وتو 
در شـوراى امنیـت در برابـر پیشـنهاد آمریـکا علیـه 

سـوریه بود. |       تسـنیم| سانحه سقوط هواپیما-تهرانقائم مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمیتاریخ شهادت:    8 مهر 1360

پایانخویشتنداری
در برابر اندک بی احترامی به حجاج

 و  عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال بدن های مطهر؛

مراسم امسال حج با فاجعه ا ی مصیبت بار همراه شــد و حوادث خونین منا جهان اسالم را 
عزادار كرد. جمع كثیری از مؤمنان و مسلمانان از كشورهای گوناگون جان باختند و اندوهی 
بزرگ جهان اسالم را فراگرفت. رهبر انقالب در پی این حادثه ی دلخراش در پیام و بیانات 
در آغاز درس خارج فقه، ضمن تســلیت و همدردی با خانواده های داغدار، جان باختگان 
این حادثه را »مهاجر الی ا...« دانســتند و به عنوان اولین و مهم ترین اقدام، دولت سعودی 
را به پذیرش مسئولیت خود در قبال حجاج بیت ا... الحرام فراخواندند و فرمودند: »مدیریّت 
غلط و اقدامات ناشایســته كه عامل این فاجعه بوده، نباید از نظــر دور بماند.« درباره ی 
این حادثه ی دردنــاک و البته مبهم و پیچیده، توجه به چند نکته ی مهم، ضروریســت:



 نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی
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یادداشت تحلیلی »خط حزب ا...« درباره تاریخ افتخار آمیز استکبارستیزی ملت ایران؛

# اسالم_آمریکایی    |   اسالمی كه با طاغوت می سازد و در خدمت هدفهای آمریکا قرار می گیرد
اساِم آمریکایى، پوشاندن لباس اسام بر نوكرى اجانب و دشمنى با امت اسامى است. اسامى كه آتش تفرقه میان مسلمین  كـلــیـد  واژه

را دامن بزند، به جاى اعتماد به وعده ى الهى، به دشــمنان خدا اعتماد كند، به جاى مبارزه با صهیونیسم و استکبار با برادر 
مسلمان بجنگد، با آمریکاى مستکبر علیه ملت خود یا ملتهاى دیگر متحد شود، اسام نیست. دشمنان اسام در پوشش 
اسام با اسام مقابله میکنند؛ همان تعبیرى كه امام بزرگوار ما )( فرمود: اسام آمریکایى، در مقابل اسام ناب محّمدى. 
اسام آمریکایى، اسامى است كه با طاغوت میسازد، با صهیونیسم میسازد، در خدمت هدفهاى آمریکا قرار میگیرد، ظاهر آن 
هم اسام است، اسم آن هم اسام است، شاید بعضى از مراسم اسامى را هم انجام میدهند... اگر شما با نام اسام، در راه طاغوت حركت 

میکنید، كشف بکنید كه این اسام، اسام درست و حسابى اى نیست، اسام واقعى نیست، یك جاى كار عیب دارد.    93/7/8 و 93/4/8

» مرگ بر آمریکا« شعاری آزموده شده

تاریخى ایرانى ها نســبت به رفتارهاى اســتکبارى 1. »مــرگ بر آمریکا« شــعارى برگرفتــه از ذهنیت 
حاكمیت آمریکا بوده كه تاكنون اســتمرار هم داشته است. 
كاپیتاالسیون، شلیك به هواپیماى مسافربرى، كودتاى نوژه 
و.... و حتى »یکى از بــركات همین مذاكرات اخیر این بود كه 
دشــمنى آمریکایى ها... با ایران و ایرانى، با اسام و مسلمین 
آشکار شد.«)92/10/19( در واقع »مرگ بر آمریکا را كسى به ملّت 
ایران یاد نداد.«)73/8/11(  و این شــعار، زبان حال و حرف دل 

ملت هاى مظلوم و مستضعف جهان بوده است.

راستى اگر شعار مرگ بر آمریکا كارآمد نیست و اگر در  عمل جواب نداده، پس چرا نظام سلطه به دنبال حذف 2.
یك شعار »بى اثر و بى عمل« است؟ آیا تقاضاى حذف این شعار 
به اینکه »امروز در خیلى از كشورها صداى مرگ بر آمریکا بلند 
میشــود« برنمى گردد؟ آیا هدف نظام سلطه این نیست كه با 
تغییر ذهنیــت مردمى كه »شــاِخ ابرقدرتــِى ابرقدرتها« را 
شکسته اند، ملت هاى الهام گرفته از حركت ملت ایران را نسبت 
ادامــه حركت خود دچــار تردید كنند؟ تجربه تســخیر النه 
جاسوســى و حوادث مصر نشــان داد كه حتى»مبــارزه ى با 
اســتبداد بدون مبارزه ى با آن قدرت خارجى اى كه پشت سر 
دیکتاتور و مستبد قرار دارد، به جایى نمیرسید ... همچنان كه در 
بعضــى از انقابهــاى ایــن چنــد ســال اخیــر ماحظه 
كردیم«)92/12/19(. به همین دلیل اســت كه جریان غرب گراى 
داخلى تاش مى كند تا با »بزک« امریکا، ماهیت استکبارى او 
را كم رنگ كند. این جریان، دو راهبرد اصلى را دنبال مى كند: 1. 
»تحریف اصول امام خمینى)ره(«؛ تا با »تفســیر غلط از امام« 
شــاخص را تغییر دهند.)92/4/30(؛ 2. مخــدوش كردن اصل 
استکبارســتیزى. اگر این جریان بتواند ذهنیت مردم را تغییر 
دهد؛ به تبع آن مرز بین جبهه حق و باطل كم رنگ مى شود، آن 

وقت راه نفوذ آمریکا به بهترین شکل ممکن هموار خواهد شد.

اوباما ادعا كرده كه با شعار مرگ بر آمریکا امنیت بیشتر  براى ایران فراهم نمى شــود. نگاهى گذرا به وضعیت 3.
كشورهایى در منطقه كه مرگ بر آمریکا نگفته اند و نمى گویند و 
نیز كشورهایى كه آمریکا براى برقرارى امنیت به آنجا ورود كرده 
است، میزان تّوهم اوباما را نشان مى دهد. اتفاقا امنیت ایران حاصل 
عمل به شــعار »مرگ بــر آمریکا« اســت كه بــا ایجاد عمق 
اســتراتژیك، خاكریز خود را تا مرزهاى رژیم اشــغال گر قدس 
رسانده است. بیش از ســه دهه مقاومت و تاش ایران در جهت 

دستیابى به دست برتر امنیتى در منطقه، نه تنها براى خود بلکه 
ملجأ امنیتى بسیارى از ملت هاى منطقه است كه آمریکا به بهانه 
تأمین امنیت وارد كشور و زندگى شان شده است. استحکام خط 
مقاومت از استمرار »مرگ بر آمریکا«ى جمهورى اسامى ایران 
است و »همه ى این گله ها و ناراحتى ها از این است كه نفوذ ایران 
گسترده شده«)94/4/20( اســت. به همین دلیل مسئولین نظام 
اسامى باید توجه داشته باشــند تا پدیده هاى اتفاقى، "دست 
دادن هــا" و »اقدامات نابجا«یى از ســوى آنها صورت نگیرد كه 
برخاف سیاست هاى كلى نظام باشد یا سبب مخدوش شدن این 
تصویر موفق از مبارزه با استکبار شود و در خط مقاومت منطقه هم 
ایجاد تذبذب و دل ســردى كند. آن ها نباید به جاى نقطه هاى 

امیدبخش» دل را به نقطه هاى خیالى« بسپرند.)93/10/17(

اوباما گفت كه شعار »مرگ بر آمریکا« براى شما شغل  ایجاد نمى كند. وى جمات مشابهى را نیز در روزهاى 4.
منتهى به نوروز 91 درباره اقتصاد ایران بر زبان آورده بود. البته چند 
ماهى از این سخنان اوباما نگذشته بود كه »اختافات سیاسیون 
آمریکا بر سر مســائل مربوط به بودجه ى دولتشان موجب شد 
شانزده هفده روز دولت آمریکا تعطیل بشود، هشتصد هزار كارمند 
به مرخصى اجبارى«)92/8/12( برونــد. امروز 47 درصد جمعیت 
آمریکا با احتســاب بدهى هاى خود، هیچ ثروتى ندارند )ثروت 
صفــر!(؛ چهارصد خانــواده ثروتمند آمریــکا، مجموعا معادل 
62درصد جمعیتشان ثروت دارند و... حال چگونه رییس جمهور 
اینچنین نظام اقتصادى كه خود گرفتار است، مدعى مى شود كه 
اگر »مرگ بر آمریکا« نگویید، وضع اقتصادى تان بهتر مى شود؟ 
اتفاقا ملت فهمیده است كه مشکات حوزه اقتصادى و معیشتى به 
این دلیل است كه به طور كامل و قاطع »مرگ بر آمریکا« را عمل 
نکرده ایم. ما هنوز در این حوزه نتوانســته ایم وابستگى نظرى و 
عملى به بیرون از مرزها را قطع كنیم. اگر همان بیست سال پیش 
آن هشدار را شنیده بودیم كه »اقتصاد ما دچار این اشکال است كه 
وابسته ى به نفت اســت و باید خودمان را از نفت جدا كنیم.« آن 
»آقایاِن به قول خودشــان "تکنوكرات" لبخند انــکار«)92/1/1( 
نمى زدند و كمر همت مى بستند و اقتصاد را از آن وابستگى نجات 
مى دادند؛ امــروز با این مشــکات اقتصادى روبــه رو نبودیم.  
مشکات اقتصادى ما براى گفتن »مرگ بر آمریکا« نیست بلکه 
براى عمل نکردن به آن اســت. آن "مرگ بر آمریکا"یى كه نظام 
استبدادى شاهنشاهى را برانداخت و نظام سلطه را تحت تأثیر قرار 
داد، باید به ساختار و رفتار اقتصادى ما نیز جهت بدهد. كافى ست 

یك بار دیگر رجوع كنیم به تجربه موفق »مرگ بر آمریکا«.

  عصبانیت اوباما
 از شعار مرگ بر امریکا

ــکا در ســخنرانى خــود در  رئیــس جمهــور آمری
مجمــع عمومــى ســازمان ملــل متحــد ضمــن 
ــت  ــکا«ى مل ــر آمری ــرگ ب ــعار »م ــاد از ش انتق
ایــران، بــا تعییــن پیــش شــرط مداخلــع جویانه 
در امــور داخلــى ســوریه مبنــى بــر كناره گیــرى 
بشــار اســد رئیــس جمهــور قانونــى این كشــور، 
ــورى،  ــر كش ــا ه ــا ب ــم ت ــا آماده ای ــت: »م گف
ــزاع در  ــل ن ــراى ح ــران، ب ــیه و ای ــه روس از جمل

ــا| ــم.«  |       ایرن ســوریه همــکارى كنی

  ادامه مقابله آمریکا 
با برنامه موشکی ایران

ــه دارى  ــر خزان ــت وزی ــاون موق ــن مع آدام زوبی
روزنامــه  یــك  در  یادداشــتى  در  آمریــکا 
ــى نوشــته اســت: كشــورش سیاســتى  آمریکای
كــه بــه گفتــه وى »مقابلــه جســورانه« بــا برنامه 
موشــکى ایــران اســت را در دوران پــس از توافــق 

ــارس| ــت.  |       ف ــد گرف ــى خواه ــته اى پ هس

  اظهار تاسف رهبر انقالب از در گذشت 
قاری بین المللی قرآن در حادثه منا

بـرادر زنـده یاد محسـن حاجـى حسـنى قارى 
جـان باختـه در فاجعـه منـا: از مسـئوالن دفتر  
مقـام معظم رهبـرى طى تماسـى بـا من ضمن 
عرض تسـلیت به مناسـبت درگذشـت محسن 
گفتنـد: مـا خبـر درگذشـت آقـاى محسـن 
حاجـى حسـنى را بـه مقـام معظـم رهبـرى 

رسـاندیم و ایشـان متأثـر شـدند.  |       فـارس| 

  ادامه سیاست مذاكره
 و فشار آمریکا بر ایران پس از برجام

مشــاور ارشــد وزیرخارجــه آمریــکا: ما اكنــون از 
خطــوط ارتباطــى بــا ایــران برخورداریــم، مــا تــا 
چندیــن دهــه ارتباطــى بــا یکدیگــر نداشــتیم، 

ایــن فــوق العــاده اســت. 
ــایلى  ــر مس ــر س ــر ب ــا یکدیگ ــو ب ــراى گفتگ ب
ماننــد ســوریه پتانســیلى وجــود دارد كــه پیش 
ــورد  ــان در م ــا همچن ــود. م ــم نب ــن فراه از ای
ــوق بشــر و پشــتیبانى از حــزب ا... و  مســأله حق
ســایر ســازمانهاى تروریســتى بــه ایرانیها فشــار 

ــردا| ــو ف ــرد.  |       رادی ــم ك وارد خواهی

باراک اوبامـا در مجمع عمومی سـازمان ملل گفت: »مردم ایـران از تاریخی افتخارآمیز برخوردارند. اما شـعار »مـرگ بر آمریکا« 
برای آنها شـغل و امنیـت ایجاد نمی كنـد. اگر ایران مسـیر دیگـری را انتخاب كرد، آن مسـیر بـرای امنیت منطقه، بـرای مردم 
ایران و جهـان خوب خواهد بـود.« اما چـرا اوباما، به دنبـال ایراِن بـدون »مرگ بر آمریکا« اسـت؟ پاسـخ به این سـؤال در  كالم 
امـام خمینـی)ره( نهفتـه اسـت كـه »مـا همـه شـعارهایمان را بـا عمـل محـک زده ایـم«)67/12/3(.  لـذا می دانیـم كـه:

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

هفته اخبار
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اسالم از سیاست و حکومت بركنار نیست؛

پاسخ دندان شکن غدیر به اسالم سکوالر

غدیر؛ وسیله  وحدت امت اسالمی

ویژگیهای 
دانشگاه اسالمی

حزب  ا... 
این است

ــگاه  ــای دانش ــاً ویژگیه ــش: لطف پرس ش و پاسخ
پرس

ــی  ــر حضرت عال ــّد نظ ــه م ــالمی را ك اس
است، بیشتر تشریح   فرمایید.

پاسـخ رهبـر معظـم انقـاب: من بـه طـور خاصه 
دانشـگاه اسـامى را دانشـگاهى میدانم كـه در آن، علم یك 
ارزش حقیقـى اسـت. آدم علـم را بـراى گـرده نانى كـه از آن 
طریـق میشـود بـه دسـت آورد، تحصیـل نمیکنـد. ببینید، 
نبىّ اكـرم میفرماینـد: »اطلبوا العلـم ولو بالّصین« شـما باید 
علم را دوسـت بدارید، ارزش بدانیـد، آن را براى خـدا و با نّیت 
خالـص دنبـال كنیـد. ضمنـاً عزیـزان مـن! باید بـه تهذیب 
نفـس بپردازیـد و بنیانهـاى اخاقـى را در خودتـان تقویـت 
كنید. براى یك كشـور، عالـم و محّقـق و پژوهشـگر و نابغه، 
ثروت خیلى بزرگى اسـت؛ اما به شـرط این كه در او بنیانهاى 
اخاقى استوار باشـد؛ وجدان اخاقى زنده باشـد، وااّل آن علم 
بـه درد نمیخورد. شـما میدانیـد كـه در زمان رژیم گذشـته، 
در همیـن دانشـگاههاى مـا، چقـدر بچه هـا تحصیـات 
انجـام دادنـد؛ اسـتعدادهاى خوبى هم داشـتند، امـا بعد هم 
گذاشـتند به خـارج رفتنـد و نوكر فـان دولـت خارجى كه 
علیـه ملتشـان كار میکـرد، شـدند!... ایـن، نداشـتن وجدان 

اخاقـىِ بیـدار اسـت.   1377/02/22

ت از این شماره با رجوع به بیانات امام راحل و 
حزب ا... این اس

رهبر انقالب، ویژگی ها و وظایف جامعه  مومن  
و انقالبی را در این بخش بررسی می كنیم.

همه جهانخــواران، همــه متجــاوزان، همه 
رژیمهاى بددل و همه مســتکبرانى كه قصدشان تجاوز 
و زیاده طلبى است، بدانند كه ایران اسامى با این ملت، 
با این جوانان، با این امکانات، با این ارتش، با این ســپاه، 
با این نیروهاى مسلّح عزیز و ســرافراز و با این توانایى در 
ســاخت، هیچ گاه در مقابل هیچ قدرتى تسلیم نخواهد 
شد. حزب خدا مفلح و رستگار اســت. حزب خدا غالب 
و پیروز اســت. هر چه میتوانید، در این خِطّ حزب اللهى 
جلو برویــد. حزب ا...، یعنى كســى كه هــم از امکانات 
خداداد بهترین اســتفاده را میکند - از دانش اســتفاده 
میکند، از خرد و اندیشــه اســتفاده میکند، از نیروهاى 
انسانى استفاده میکند، از ابتکار و تجربه استفاده میکند، 
از تجربه هشــت ســال دوران دفاع مقدس بیشــترین 
استفاده ها را میکند - و هم ارزشــهاى انسانى و الهى را 
كه اسام به او آموخته است، گرامى میدارد و آن را مایه 
پیشرفت خود به حساب میآورد و به آن تکیه میکند و با 

آن سرافراز است.   1376/07/05  

حادثـه ى غدیر بـه نـگاه مرحـوم عامـه ى امینـى )رضـوان ا... تعالـى علیه( صاحـب كتـاب الغدیـر و بعـد در نگاه  ت تاریـخی
روای

مرحـوم شـهید مطهـرى )رضـوان ا... علیـه( وسـیله ى وحـدت امـت اسـامى اسـت...حاال یـك مشـت یاوه گوى 
هرزه گـو در گوشـه و كنار دنیاى اسـام شـیعه را متهـم كنند بـه آن چیزى كه شـیعه فرسـنگها از آنها دور اسـت؛ 
مسـئله ى سـاختگى بودن و جعلى بودن و بعدا بـه وجود آمدن و سیاسـى بـودن و این حرفهـا را پیـش بیاورند! نه، 
مسـئله ى غدیر خـط بطان میکشـد بـر همـه ى اینهـا. چـه سـودى میبرنـد آن كسـانى كه سـعى میکننـد این 
جمعیـت و این جریـان عظیـم اسـامى را از محـدوده ى اسـام بیرون نشـان بدهنـد، كه سیاسـتها امـروز دنبـال آنهایند. 
امروز سیاسـتها همیـن را ترویج میکننـد؛ چرا؟ چون شـیعه به بركـت روح والیت توانسـته اسـت كارى را بکنـد كه همه ى 
مسـلمانان آرزوى آن را داشـته اند. همه ى مسـلمانان خیرخـواه و دلسـوز و عاقه منـد آرزو میکردند كه یك روزى اسـام با 
همان تمامیـت و حقانیت بر كرسـى قدرت بنشـیند. روشـنفکران مسـلمان در ایـن یکى دو قـرن اخیر در حسـرت چنین 
روزى زندگـى كردند و در حسـرت او از دنیـا رفتند. امروز این را شـیعه به وجـود آورده اسـت؛ این حاكمیت اسـامى را، این 
عظمت اسـامى را، این عزت اسـامى را. این، بـه بركت روح والیت اسـت. دشـمن این را مى بینـد، میخواهد دور شـیعه را، 

دور  اهل والیت را خالى كند.   1378/03/14 

مسئله ى غدیر مسئله ى بسیار مهّمى است در تاریخ اسام... آنچه در مورد محتواى این جمله ى تاریخى و شریف و پر  بــازخــوانـی

  
مغز بایستى بیان بشود ]اینکه[، غیر از نصب امیرالمؤمنین به خافت و امامت بعد از نبّى اكرم و وصایت پیغمبر - كه 
معناى رایج و شایع این جمله است - یك مضمون مهّم دیگرى در این بیان وجود دارد كه نباید مورد غفلت قرار بگیرد 
و آن، پرداختن اسام به امر حکومت و امر سیاست اّمت و اهّمّیت این موضوع از نظر اسام است. آن كسانى كه سعى 
كردند اسام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى بركنار بدارند و آن را منحصر كنند به مسائل شخصى و مسائل 
خصوصِى زندگى افراد - و در واقع نگاه سکوالر به اسام داشته باشند كه تبلیغات دشمنان و دستهاى دشمنان هم این بینش را 
در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج كرده اســت - جوابشان مسئله ى غدیر است. پیغمبر اكرم )( در آن موقعّیت 
حّساس، در آخرین ماه هاى زندگى، به دستور خداى متعال، یك مســئله ى اساسى و مهم را بیان میکنند و آن عبارت است از 
پرداختن به مسئله ى حکومت براى بعد از زمان پیغمبر. اینجا نصب امیرالمؤمنین، فقط به معناى نصب جنبه هاى معنوى نبود، 
بلکه میشود گفت كه مسئله ى جنبه هاى معنوى قابل نصب نیست؛ آنچه قابل نصب است عبارت است از: حکومت، كشوردارى، 
سیاست، مدیریّت جامعه ى اسامى؛ این را پیغمبر اكرم به مردم توصیه كرد. این نکته ى بسیار مهّمى است در مسئله ى غدیر 
كه پاسخ دندان شکنى است به همه ى كسانى كه فکر میکنند و تبلیغ میکنند كه اسام را از مسائل سیاست و مسائل حکومت و 

مانند اینها بركنار بدارند.  1393/07/21

روشنفکران مسلامن 

در این یکی دو قرن 

اخیر در حرست 

چنین روزی زندگی 

کردند و در حرست 

او از دنیا رفتند. 

امروز این را شیعه به 

وجود آورده است

مسئله ى غدیر پاسخ 

دندان شکنى است 

به همه ى کساىن که 

فکر میکنند و تبلیغ 

میکنند که اسالم را 

از مسائل سیاست 

و مسائل حکومت 

و مانند اینها برکنار 

بدارند

و  سیاســى  »توطئه هــاى  و  نیســت    1
اقتصادى« اى كه به قیمت زیرپا گذاشــتن منافع 
مسلمانان دنیا درصدد تأمین منافع اتحاد سعودى-

صهیونیستى بوده است را نیز شامل میشود. پایین 
نگاه داشتن قیمت نفت با افزایش تولید و عرضه ى 
آن، دخالت در امور كشــورهاى منطقه، حمله به 
كشورهاى همسایه همچون بحرین و یمن )90/01/01( 
و حمایت و پشتیبانى از اقدامات تروریستى در مصر 

و عراق )92/02/09( و... از آن جمله است.
4. حادثــه ى دردناكى كه در روز عیــد قربان كام 
مســلمانان جهان را تلخ و عید آنها را تبدیل به عزا 
كرد نه فقط یك اســتثنا بلکه حاصل یك رویکرد 
و جهان بینى شناخته شده اســت: نگاهى كه در 
آن جان و مال و ِعرض انســانها بى ارزش اســت، 
كمك به هم نوع، جایى در آن ندارد و دلها سرشار 
از قســاوت اســت. نگاهى كه رهبر انقاب از آن با 
عنــوان »جاهلیت مدرن« نام میبرنــد. )94/02/26( 
وجود جهت گیرى هایى كــه در همین چند خط 
بدان اشاره شــد، ذهنهاى قضاوت گر و دلسوز را به 
این نتیجه میرســاند كه افرادى با چنین دیدگاه و 
گرایش هایى، صاحیت الزم براى اداره ى اجتماع 

عظیم مسلمانان در مراسم حج را ندارند.
5. درباره ى حادثــه ى منا نبایــد فراموش كنیم 
كه این اولین سالى نیســت كه بى كفایتى و سوء 
مدیریت حــکام ســعودى در اداره ى حج، منجر 
به جان باختن حجــاج بى پنــاه بیت ا... الحرام از 
كشورهاى مختلف میشود. در چهل سال گذشته 
بیش از سیزده حادثه ى ناگوار ناشى از بى كفایتى 
اتفاق افتاده اســت كه در غالب آنهــا صدها تن از 
زائران جــان باخته اند: خفگى بیــش از چهارصد 
تن در تونل منتهى به مســجدالحرام در سال 69، 
مرگ حدود 270 نفر در رمى جمرات در سال 73، 
ســوختن بیش از 340 نفر حادثه ى آتش سوزى 
عظیم كمپ زائران در سال 76، جان باختن حدود 
250 و 360 نفر در مراسم رمى جمرات سال 82 و 
84 و حادثه ســقوط جرثقیل در كنار خانه ى خدا 
در مراسم حج امسال برخى از نمونه هاى معروف تر 
این فهرست بلند اســت كه البته جداى از كشتار 
خونین مکه در سال 1366 مى باشــد.   امسال اما 
این فاجعه ى خونین با ســال هاى گذشته از ابعاد 
مختلف تفاوت هاى قابل توجهى دارد: »چند جوان 
بى تجربه، امور آن كشور را در دست گرفتند و دارند 
آن جنبه ى توّحش را غلبــه میدهند بر جنبه ى 
متانت و ظاهرسازى؛ این به ضررشان تمام خواهد 
شــد« )94/01/20( مجموعه ى این شرایط است كه 
تردیدهــاى جــدى را در خصــوص صاحیت و 
كفایت برگزارى مراسم پرشکوه حج توسط خاندان 
آل ســعود در اذهان ملتهاى مختلف ایجاد كرده 
است. به همین دلیل الزم است كمیته حقیقت یابى 
از ملل مسلمان تشکیل شــود تا ابعاد این فاجعه 
به خوبى روشــن شــود و براســاس آن قضاوت 
نهایى صورت گیرد. اما اگر دولت ســعودى این راه 
منطقى و عاقانه را نپیمایــد و موذى گرى هایى 
كه منجر به این فاجعه شده را ادامه دهد، با پاسخ 
قاطعى مواجه خواهد شــد كه دیگر در آن خبرى 
از خویشتن دارى هاى گذشــته نخواهد بود: پاسخ 
ســخت و خشــن نظام مقتدر و مظلوم جمهورى 
اســامى ایران. كه در آن صورت اوضاع ســعودى 

خوب نخواهد بود. )94/07/08( 

هفته سخن



حج، جایگاه » نه«
 به شیطان بزرگ است

]حج[ این كنگره ســراپا سیاست كه به دعوت 
ابراهیم و محمد)( بر پا مى شود و از هر گوشه 
دنیا و از هر َفجِّ عمیــق در آن اجتماع مى كنند، 
براى منافع »ناس« اســت و قیام به قسط است و 

در ادامه بت شــكنیهاى ابراهیم و محمد است و 
طاغوت شكنیها و فرعون زدودنهاى موسى است. و 
كدام بت به پایه شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهاى 
جهانخوار مى رســد كه همه مستضعفان جهان 
را به سجده خود و ســتایش خویش فرا خوانند و 
همه بندگان آزاد خداى تعالى را بنده فرمانبردار 
خویش دانند؟ در فریضه حــج كه لبیك به حق 

اســت و هجرت به ســوى حق تعالى به بركت 
ابراهیم و محمد اســت، مقام »نه« بر همه بتها و 
طاغوتهاست و شیطانها و شیطان زاده هاست. و 
كدام بت از شــیطان بزرگ امریكاى جهانخوار و 
شــوروى ملحد متجاوز بزرگتر و كدام طاغوت و 

طاغوتچه از طاغوتهاى زمان ما باالترند.  
۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

عید غدیر 
متعلق به همه مسلمانان است

فرقـه ى  شـاخص  اگرچـه  غدیـر  عیـد 
امامیـه ى شـیعه اسـت، ولـى در واقـع بـا 
مفهـوم و محتـوا و مضمـون گسـترده اى كـه ایـن 
حادثـه دارد، این عید متعلـق به همه ى مسـلمانان، 
متعلق بـه همه ى كسـانى اسـت كـه براى بهـروزى 
انسـان دل میسـوزانند.  پیغمبـر اكـرم در یـك روز 
گـرم و در یـك نقطـه ى حسـاس، در مقابـل چشـم 
مـردم، على بن ابى طالـب )( را بـه عنـوان امـام 
مسـلمین پس از خـود و ولى امـر امور اسـام معین 
كـرد و به مـردم معرفى كـرد؛ »من كنت مـواله فهذا 
علـّى مـواله«. میفرمایـد: آن كسـى كـه من ولـى او 
هسـتم، ایـن علـى ولـى اوسـت. هـر معنائـى كـه 
والیت در مـورد پیغمبـر دارد، همـان معنـا در مورد 
امیرالمؤمنیـن )( با ایـن نصب پیغمبـر و معرفى 
پیغمبـر محقـق اسـت...  اسـام میخواهـد حقایـق 
احکام الهـى در جامعـه تحقق پیـدا كند؛ ایـن جز با 
ایجاد قدرت الهـى امکان پذیـر نیسـت... نباید تصور 
كـرد كـه اندیشـه ى پیغمبـر شکسـت خـورد؛ نـه، 
شکسـت نخـورد؛ در آن برهه تحقـق پیدا نکـرد، اما 
این خـط شـاخص در جامعـه ى اسـامى و در تاریخ 
اسـامى باقى ماند...اگر قدرت در اجتماعات انسـانى 
دسـت شـیطان صفتان باشـد، دنیا بـه همـان راهى 
میرود كه شـما امـروز مظاهـر آن را در دنیـاى مدرن 
مشـاهده میکنید. هرچـه دنیـا مدرنتر بشـود، خطِر 

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

 تاوقتى كه یك ایرانى هســتم و مسلمان، یعنى 
تا همیشه خودم رو سرباز میدونم و سرباز از كسى 
جز فرمانده كل قوا دســتور نمى گیره چه دستور 
رعایت ادب اســامى و حرمت برادرى باشه و چه 

دستور خشونتى كه الیق خیانت آل سعود است.
 اى كاش دستگاه دیپلماســى یه مقدار اقتدار 
داشتند... سخنان آقا رو سخنگوى وزارت خارجه 
باید عنــوان میکرد. شــان حضرت آقــا فراتر از 

اینهاست...
 مجتبى اســامى: آقا جان ســام تسلیت واژه 
كوچکى است براى این غم عظیم، آقا جان كاش 
فرمان دهى تا به حکام نااهل و بى كفایت عربستان 
بفهمانیم ایرانى كیســت و چگونه بــا امر ولى و 

موالیش نتیجه بى كفایتى را نشانشان مى دهد. 
 ایمــان: به قول حضــرت امام ما انــدوه دلمان 
 را با انتقام از آل ســعود تســلى خواهیم بخشید. 

لبیك فرمانده
  

 از شماره پیشین به شــمارگان نشریه افزوده شد:
400 نســخه/ نمازجمعه شــهرضا؛ 300 نسخه/ 
نمازجمعه خرمدره؛ 100 نسخه/ نماز جمعه رویان؛ 
100 نســخه/ نماز جمعه كمیجان؛ 100 نسخه/ 
نماز جمعه شاهین شــهر؛ 100 نسخه/ نماز جمعه 
بخش كنار تخته؛ 50 نســخه/ نماز جمعه بسطام؛ 
50 نسخه/ مسجد امام باقر)( اراک؛ 50 نسخه/ 
پایگاه بسیج شهید مدنى همدان؛ 50 نسخه/ مسجد 
حضرت علــى)( در خیابان مقــداد تهران؛ 20 
نسخه/ نماز جمعه دهق؛ 10 نسخه/ محله گلستان 

شهر تهران؛2 نسخه/ حسن آباد فشافویه.   

 كتاب »دختر شینا« خاطرات زندگى قدم 
خیر محمدى كنعان، همســر سردار شهید 
حاج ستار ابراهیمى به قلم بهناز ضرابى زاده 
است كه تاكنون بالغ بر 8 بار توسط انتشارات 
سوره مهر تجدید چاپ شده است. این كتاب 
خاطرات زنى اســت كه در طول هشت سال 
ازدواجش با یکى از سرداران دفاع مقدس، با 
دشوارى هاى دورى همســر و بزرگ كردن 
فرزندانش، كنار آمد، چهار دختر و یك پسر 
به دنیا آورد و همســرش فقط موقع به دنیا 
آمدن یکى شان در كنارش بود. وى در تاریخ 
هفدهم دى ماه 1388 بدون این كه انتشــار 
یافتن كتاب خاطراتش را ببینــد، به دیدار 
همســرش در دیار باقى شــتافت. بارزترین 
ویژگى  همسر حاج ســتار، حیا و نجابت وى 
و بارزترین خصیصه خانواده آنها با شــادى 

زیستن بود.   

ایمان را در بین خودتان، در بین مجموعه تان و در بین زن و بچه ى تان، خانواده هاى تان، تقویت 
كنید... گاهى اوقات خانواده ها وسیله ى فساد مى شوند؛ وقتى ما مراقبشان نباشیم، آنها مى شوند 
مفسد ما. چرا؟ چون آنها یك اهرم فشارقوى علیه ما دارند؛ آن چه است؟ آن، محبت ما به آنهاست. 
این محبت، روى ما اثر مى گذارد و ذهن، فکر، عقاید و تشــخیص مان عوض مى شــود و خیلى 
چیزهایى كه مى گفتیم خوب نیست، بعد یواش یواش مى بینیم كه نه، خیلى هم بد نیست! اینها 
آفت است؛ اینها را خیلى مراقب باشید... به خانواده هاى خودتان هم برسید؛ این را هم بدانیم... 

خداوند خودش باید كمك كند؛ باید از خدا همین را بخواهید. 83/7/13

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره اول|  هفته دوم مهر94     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

كمک به ظالم حرام است
 هر چیزى كــه از نظر عــرف، كمك بــه ظالم 
محسوب شود، حرام اســت؛ چه كمك مستقیم  و 
چه كمك غیر مستقیم؛ مثل اینکه ظالم در اثناى 
كار ظالمانه اش، تشنه شود و شــما به او آب دهید 
تا تشنگى اش فرو نشــیند و به ظلمش ادامه دهد. 
در این حرمت فرق نمى كند كــه ظالم در محیط 
اجتماعى ظلم كند، مثل حاكم یا مدیر ظالم، یا در 
محیط كسب و كار یا در محیط خانواده، یارى كردن 
ظالم در همه این موارد حرام است. مراد از ظالم در 
قسم اّول، مطلق ظالم است. اما در قسم دوم، ظالم 
به معناى خاص اســت. زیرا اگر بگوییم كه اعانت 
این اشخاص حّتى در مباحات هم حرام است، نظام 
معاش به  هم خواهد ریخت؛ چراكه ممکن است از 
هر كسى در زمانى، ظلمى سر  زند. پس مراد از ظالم 
در قسم اول، ظالمى اســت كه پیشه و شیوه كار او 
ظالمانه است؛ و در قســم دوم، یارى رساندن براى 

نفس اعمال ظلم موردنظر است.  

زندگی پرفراز و نشیب دختر انقالب

به خانواده های خودتان برسید

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

پیرزنی که هستی اش را به جبهه اهدا کرد
یك بار سـال 62 یـا 63 بچه های سـپاه کـه دم درب ریاسـت جمهـوری بودند گفتند یـك پیرزنی 

از اراك آمـده و میگویـد من حـرت آقـا را می خواهم ببینـم. من رفتـم گفتم بفرماییـد مادر! 

كاری داری شـام؟ گفت كه وا... هـر چی دارم و نـدارم برداشـتم آوردم بدهم به آقـا برای جبهه. 

من رفتـم خدمت حـرت آقا و عـرض كردم این طور شـده اسـت. گفتنـد رسیع بگوییـد بیاید 

داخـل. رفتـم او را آوردم داخل. یـك زیلو، یك سـجادة مناز، یك انگشـر یا النگـو - در حّد همین 

چند قلم بود كـه - به حـرت آقـا داد و گفت مـن دیگر امیـدی به زنده بـودن نـدارم. همینها 

را دارم از مـال دنیا و آمـدم اینها را از طریق شـام به جبهه ها بدهـم و به این وسـیله ِدین خودم 

را ادا كـرده باشـم.  حالتـی در آقا بـه وجود آمـده بود كـه اصـاًل وصف ناپذیر بـود. عظمت این 

زن را می دیـد كـه از اراك راه افتـاده آمـده و هـر آنچـه دارد و نـدارد بـرای جبهه هـا می دهـد. 

او بعـد مـورد تفقـد حـرت آقـا قـرار گرفـت و تشـكر كردنـد. بعـد از اینكـه آن پیـرزن رفت، 

آقـا یکـی از کارمنـدان دفـر را صدا كردنـد و گفتنـد برویـد آدرسـش را بگیـرد و در حـّد ممكن 

نیازهای اولیـه اش را برطـرف كنیـد. آن سـجاده را آقا تـا زمانی كه در ریاسـت جمهـوری بودند 

به عنوان سـجاده خودشـان حفـظ كردنـد. البته چندیـن برابـر پـول آن را آقا به حسـاب جبهه 

واریز كردنـد، یعنی در واقـع آن را خریدند. بعـد فرمودند كه بقیـه اش هم در موزه باید باشـد.

خاطره یکی از کارمندان روابط عمومی وقت ریاست جمهوری

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد
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