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  باچهيد

 ياسالم هجامع سال هر كه است ياسالم معارف خروشان هچشم حج
 يشـكوه  تا كند می جمع ،ديتوح يعمل ديبازتول يبرا ،جهان سراسر از را

ـ اخ انيسـال  رد .دهـد  نشان انيجهان به را اسالم از دوباره ـ ا ،ري  هضـ يفر ني
 بـه  ،اسـالم  دشمنان يها توطئه و مسلمانان غفلت اثر بر ،يعباد ـ ياسيس

 ياسيس ميعظ يكاركردها و افتهي تنزل يمناسك و يفرد ،يعباد يها جنبه
  .است داده دست از ،ياسالم الملل نيب و يمل سطوح در را خود
ـ ا ياسـالم  انقالب شكوهمند يروزيپ  جهـان  در بـزرگ  يتحـول  ،راني

 سـطح  در را ياسـ يس يهـا  يزير برنامه و يبند جناح تنها نه كه بود معاصر
 ياجتمـاع  ــ  ياسيس اتينظر و اتيادب بلكه کرد، دگرگون جهان و منطقه
 غـرب  تفكر يرگيچ و ساخت دگرگون را ينظر و يعلم محافل بر حاكم

 ياعاجتم و ياسيس كاركرد گونه چيه و بود يفرد يامر ،نيد ،آن در که را
 نيد شعار با ،رانيا ياسالم انقالب چراكه ؛ديكش يجد چالش به ،نداشت

 ياسالم انقالب ،بيترت نيا به .نشست ثمر به و جاديا ،نيد تحقق يبرا و
ـ يد تفكـر  ياياح بستر در رانيا ـ پ بـه  ين ـ  بـا  و ديرسـ  يروزي  ريتفسـ  هارائ

 ــ  ياسـ يس يابعاد آن، يها گزاره و معارف ،احكام يبرا ،نيد از يديجد



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    12

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

  .کرد ارائه ياجتماع
 يهـا  جنبه ،ينيد تفكر ياياح با كه است حج ،نيد مهم ميتعال از يكي

ـ پ از پس 1ينيخم امام .شد مطرح آن ياجتماع و ياسيس  انقـالب  يروزي
ـ پ صـدور  بـا  و ديگرد يميابراه حج اگرياح ،ياسالم  بـه  ،يسـخنران  و امي

 تا كرد بازگو را كهن و ميعظ هضيفر نيا گوناگون ابعاد ،حج اميا مناسبت
 يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس ميعظ يها تيظرف به را جهان مسلمانان توجه

 جلـب  ،حـج  يفقهـ  ابعاد و يتيترب و ياخالق آثار کنار در حج ياقتصاد و
    .دينما

 ،»عـزه  دام«يا خامنـه  اهللا تيـ آ حضرت ،يرهبر معظم مقام ،شانيا از پس

 و هـا  يسـخنران  در ،خود يهارهنمود با و دادند ادامه را عالمانه منش نيا

 حـج  ميعظـ  تيـ ظرف بـه  را مسلمانان توجه ،حج اميا مناسبت به ييها اميپ

ـ ب ضـمن  ،خود يها اميپ در شانيا .كردند جلب  يهـا  تيـ ظرف و ابعـاد  اني

 بـر  تأكيـد  بـا  را حج ياجتماع و ياسيس يها جنبه ،حج يمعنو و ياخالق

 يخـوددار  و سلمانانم وحدت ،ياسالم يداريب« :نمودند انيب مطالب نيا

 يبـرا  حـج  از اسـتفاده  لـزوم  ،اسالم جهان مشكالت انيب ،يافكن تفرقه از

 يهـا  توطئـه  يافشـا  و نامشـرك  از برائت ،اسالم جهان در يهمدل تيتقو

  ».دشمنان
ـ پ و سـخنان  مجموعه در ،يرهبر معظم مقام و =ينيخم امام  يهـا  امي

 دشـمنان  عملكـرد  و اسالم جهان مسائل جانبه همه ليتحل بر عالوه ،خود
 تـا  اند داشته حج كارگزاران و زائران براي ييرهنمودها ،يخارج و يداخل

    .بردارند گام ،يميابراه حج تحقق ريمس در نحاجيا
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آقايـان عبدالناصـر خليلـي، ناصـر      يعلمـ  تالش حاصل که اثر نيا در
 ياجتمـاع  و ياسـ يس ابعـاد  شـده  يسع ،استسيدابراهيمي و علي خليلي 

 تـا  شود نييتب حج در يرهبر معظم مقام و =م خمينيامارت حضه شياند
ـ ام بـه  .باشـد  حج زانير برنامه وزائران  يبرا يراه چراغ  بـا  کـه  يروز دي
 ابعـاد  تمـام  بـا  حـج  ،[االعظـم  اهللاةيبق حضرت ،اعظم الحاج ريام ظهور

  .باشد ياسالم امت اقتدار و عزت بخش تحقق ،اش ياجتماع و ياسيس
  

  رتايز و حجه پژوهشکد

  ياجتماع العاتطم گروه
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  مقدمه

ـ ا ياسـالم  انقـالب  تيـ موفق ليـ دل نيتر عمده ـ د از ران،ي  گـر يد دگاهي
 و سـنت  از يرويپ ،نيد يها آموزه به يبخش يتعال گمان يب ،ايدن يها ملت

 .است بوده جهان مسلمانان يسرفراز بشارت و وحدت حفظ ،ينبو هريس
 مـتن  در ،مـردم  يمبارزات يها جرقه نيلاو يريگ شکل بدو از ،نيمضام نيا

ـ ا ييبرپـا  راه در کـه  يا گونـه  بـه  ؛اسـت  بوده يسار و يجار نهضت  ني
 بـه  و دنـد يد ياديـ ز يها مرارت ،شدند آواره ياديز زنان و مردان ،دهيعق

    .دنديرس شهادت
 اجتماعـاتي  ؛داشت ياسالم اجتماعات بر يفراوان ديتأک =ينيخم امام

 مثـال،  بـراي  ؛اسـت  موجـود  يقيعم و يفطر هففلس ،کدام هر پس در که
 تـداوم  در رفيشـگ  ريتـأث  کـه  دينـي  هاي مراسم در شرکت و نماز ييبرپا

   .بود شانيا يشگيهم اتديتأک از ،و پيروزي انقالب داشت نهضت
 عنـوان  بـه  =امـام  حضـرت  که بود يمناسک از يکي حج ،انيم نيا در

 ،وحـدت  و قدرت ،شانيا نظر از چراکه ،ستينگر يم بدان ميعظ يتيظرف
 حـج  موسم در ،ياسالم يها نيسرزم اوضاع از يآگاه و يهمدل و تعامل

 باشـکوه  مراسـم  نيا در ،يباطن و يظاهر دابعا گريد و وندديپ يم وقوع به
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 و هدفمنـد  شـرکت  بـا  ،رانيا مسلمان مردم اساس نيا بر .شود يم انينما
 آن در کـه  ــ  را ياسالم انقالب کردند الشت ،حج مراسم در خود يمنطق
 و شناسـانده  انيـ جهان بـه  ــ  شد يم شنزسر غرب و شرق يسو از زمان

    .کنند داريب را انمسلمان ريسا
 بـه  سـازي  شـفاف  و ياسالم ميتعال بر تمرکز با زين يرهبر معظم مقام

 را يبزرگـ  يتگريهـدا  نقش ،مسلمان يها ملت مشکالت و مسائل از روز

  .اند داشته =ماما حضرت يها آرمان رساندن ثمر به در

 سـبب  بـه  ،فـراوان  يها تيظرف از يمند بهره وجود با ،ياسالم جوامع

ـ ن و ياسـالم  احکام بر يمبتن و هدفمند يسازمانده نبود ،يآگاه فقدان  زي

 و يمانـدگ  عقب از شده، ضعف دچار سو کي از ،تيبادرا رهبران نداشتن

 و يکنولـوژ ت بـه  نشـا نياز احساس به ،گريد يسو از و برند می رنج ،فقر

    .ندا هشد ليتبد غرب به يمتک و يمصرف يجوامع به ،فني دانش

 ،کشورها نيا در ،يزندگ به ديام نرخ که دهد مي نشان آمارها همچنين

 ريسـا  .اسـت  نييپا بهداشت و سواد سطح و ستين بخش تيرضا چندان

 خـود  بـه  محققـان  برخـي  کـه  است يا گونه به نيز شرفتيپ يها شاخص

 الگوهـاي  و دانسـته  مسـلمانان  يمانـدگ  عقب علت را نيد د،ان داده اجازه

ـ ا ؛بدانند مشکالت نيا از ييرها راه تنها را يغرب  کـه  اسـت  يدرحـال  ني

 روي فـرا  وش،ر نيتـر  يمنطقـ  و نيآشـکارتر  به را شرفتيپ ريمس ،اسالم

  است. نمايانده بشر
 =امـام  حضرت که است يزيچ آن بر ديتأک ،رياخ بحث طرح از مراد

 بيـان  در .انـد  پرداخته بدان ليتفص به خود اناتيب در يرهبر معظم مقام و
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 کـه  اسـت  مسـلمانان  مسـائل  ينما تمام نهييآ ،حج موسم ،بزرگوار دو آن
 و نلمـا اع کـه  گونـه  ايـن  بـه  ديـد؛  را ها قوت و ها ضعف ،آن در توان يم

 و قيـ عم اناتيب با را مسلمانان داريب مهين يها دل ديبا ،سوز دل شمندانياند
 بـه  و نـد ا غافـل  شيخـو  قدرت از مسلمانان چراکه کنند؛ داريب گذار ريتأث
 بـر  .اند دوخته غرب و شرق اندست به چشم همواره که است علت نيهم
 قـدم  در ،ياسالم ژرف يها شهياند کردن پرداخته و ساخته ،اساس نيهم

 يکار کم دست ،بعد مراحل در ياسالم يجهان يسو به حرکت و نخست
   .دهند انجام توانند مي شمندانياند که است

ـ يزم در هـا  پـژوهش  يخـال  يجا اگرچه  و يبنـد  دسـته  ،يگـردآور  هن
 حاضـر  هنوشـت  يلو ،شود يم احساس اريبس ياسالم يها يتئور استخراج

 اسـتخراج  و جـو و جسـت  به ،نکات نيا گرفتن نظر در با است تالش در
 انيم از ياسالم يمتعال و يمترق ،ساز انسان ،بخش ييرها نيمضام و يمعان

 حـج ه ضـ يفر درخصـوص  يرهبـر  معظـم  مقـام  و =امام حضرت اناتيب
   .بپردازد
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  موضوع يبررس

ـ ا لحـاظ  بدان و است کردن قصد ،»حج« واژه يلغو يمعنا  از مجموعـه  ني
 يروشـ  بـا  را خـدا  خانه ارتيز کند می قصد يحاج که نديگو می حج را اعمال

 اسـت  يکلمـات  ،يياروپا يها زبان در حج واژه معادل .دهد انجام ،است مقرر که
 بـه  سـفر  امـا  ؛اسـت  سـفر  يمعنـا  به نيا و آمده ١نوسيپرگر نيالت ريشه از که

  ٢.مشخص و يعمل هديفا لحاظ بدون و يطوالن و ناشناخته يمکان
 خلوتگـاه  را دل کـه  اسـت  ملکوت هبارق تابش و اري جلوه ظهور حج
 حـرم  کـه  آنجـا  .کنـد  می حق شهود و معرفت معراج را شهيدان و دوست

 يجوالنگـاه  ،خداسـت  مظهر که آنجا و ستين نامحرم يبرا ييجا ،است
    ٣.ستين طانيش يبرا

                                                            
1. Peregrinus. 

 .116، ص73، محمد مسجدجامعي، ش»آثار تربيتي و فرهنگي حج«ك: ميقات، . ر.2

، عبـاس كـوثري،   »مكتب زيارت: برائـت از مشـركان در حـج ابراهيمـي    «. ر.ك: فرهنگ كوثر، 3
 .34، ص13ش
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 مناسـک  ،ديآ يبرم ياسالم متون و اتيروا و ديمج قرآن از که گونه آن
 از پس ،لياسماع و ميابراه .گردد می باز 7ميابراه حضرت دوران به حج

 و عيـ مط را دو آن کـه  خواسـتند  خداونـد  از ،نهادند بنا را کعبه خانه نکهآ
 آنهـا  بـه  را حـج  انجـام  و پرسـتش  شـيوه  و دهد قرار شيخو بردار فرمان

 يا هسـابق  بـه  مسـبوق  ،حـج  رسوم و آداب که معناست بدان نيا .انديبنما
  ١.گردد می بر اهللا ليخل ميابراه اميا به که است

 ي،اجتمـاع  مقـررات  نيهمچنـ  و ياسـ يس و يدعبـا  نيقوان ،اسالم در
 شکل نيتر يعال در ياسالم امت نيب اخوت و وحدت  که است يا گونه هب

 اتحـاد  و اخـوت  يبـا يز و روشـن  مظـاهر  از يکـ ي .ابـد ي يم تحقق خود
 از و دارد يمعنـو  و يماد شمار بي منافع ،حج چون و است حج ،ياسالم

ـ ا به عمل و  توجه رب نيبنابرا ،است برخوردار يا ژهيو تياهم  هضـ يفر ني
 دارد داللـت  يروشـن  به ،اتيروا .است شده ديتأک اريبس ،اسالم در بزرگ

 از قبـل  و ورزد يکوتـاه  ،مقـدس  هفيوظ نيا در ،عيمستط  مسلمان اگر که
ـ دن از ضـه يفر نيا انجام  و  انيـ هودي صـفوف  در امـت يق يفـردا  ،بـرود  اي
    ٢.رديگ يم قرار انينصران

 هـم  آن و آن وجوب به ديبا  ،مسلمان فرد و است ماسال ارکان از حج
 جـا  به را آن ديبا ،طيشرا داشتن صورت در و باشد معتقد ،مقرر تيفيک با

 نيبنـابرا  .است اسالم ريناپذ هيتجز بخش ،حج که معناست بدان نيا .آورد

                                                            
 .117، ص73، محمد مسجدجامعي، ش»آثار تربيتي و فرهنگي حج«. ر.ك: ميقات، 1

، 12، كمـال خيرخـواه، ش  »حج، زيبـاترين مظهـر وحـدت   «هايي از مكتب اسالم،  . ر.ك: درس2
 .26ص
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  ١.داشت خواهد وجود زين مراسم نيا ،دارد وجود نيد نيا که يزمان تا
 کـه  اسـت  آمـده  آن احکام و حج هدربار يمتعدد اتيآ ميکر قرآن در

  .ميکن يم اشاره هيآ دو به ،آن تياهم دادن نشان يبرا

  حج عمومي فراخوان الف)

ْن ال تُْشـ(
َ
َْيِت أ

ْ
نا ِإل�ِبْراِهيَم َم�َن ا�

ْ
 بَو�أ

ْ
ـْر بَْيـِ�َ ـَو إِذ  َو َطه!

ً
رِْك ِ' َشـيْئا

 
�
ك قائِِمَ, َو الر*

ْ
ائِِفَ, َو ال ُجوِد لِلط� تُوَك  *ِع الس*

ْ
َج! يَأ

ْ
ذ!ْن ِ? ا<�اِس بِا>

َ
َو أ

يَِ, مِْن Eُ! فَجC َعِميٍق 
ْ
لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهـْم  *رِجاالً َو Eُ Jَ! ضامٍِر يَأ

�َنْعـاِم 
ْ
ي�اٍم َمْعلُوماٍت Jَ ما َرزََقُهْم مِْن بَِهيَمـِة األ

َ
ِ ِ? ك َو يَْذُكُروا اْسَم اب�

 َZَفِق
ْ
ائَِس ال

ْ
ْطِعُموا ا�

َ
وا ِمْنها َو أ

ُ
  )28 ـ 26 حج:(    )فَُ[

 آمـاده  ميابراه يبرا را كعبه خانه محل كه را يزمان ]اوريب خاطر به[

 قـرار  من يهمتا را يزيچ ]ميگفت او به و كند؛ بنا را آن تا[ ميساخت

ــده ــه و م ــرا را ام خان ــواف يب ــدگان ط ــق و كنن ــدگان امي  و كنن

 ]يآلودگ هرگونه از و ها بت يآلودگ از[ گزار سجده نِكنندگا ركوع

ـ پ تـا  كن؛ دعوت حج به را مردم و * ساز پاك  بـر  سـواره  و ادهي

 منافع شاهد تا    * نديايب تو يسو به يدور راه هر از الغر يها مركب

 يروزهـا  در و باشند؛ ]بخش اتيح برنامه نيا در[ شيخو گوناگون

 بـه [ ،اسـت  داده يروز آنهـا  به كه يانيچهارپا بر ،را خدا نام ينيمع

 ينـوا يب و ديبخور ها آن گوشت از پس ؛ببرند ]كردن يقربان هنگام

   .ديينما اطعام زين را ريفق

                                                            
 .114، ص73محمد مسجدجامعي، ش» آثار تربيتي و فرهنگي حج«. ر.ك: ميقات، 1
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  خدا خانه گاهيجا )ب

عالَِمَ, (
ْ
 َو ُهدًى لِل

ً
َة ُمباَر_

�
ِي بِبَك

�
َل َنْيٍت ُوِضَع لِلن�اِس لَث و�

َ
فِيِه  *إِن� أ

اِس ِحـج*  آياٌت بَي!ناٌت َمقامُ  ِ Jََ ا<ـ�  َو ِب�
ً
إِبْراِهيَم َو َمْن َدَخلَُه kَن آِمنا

َ َغـmnِ َعـِن  ْـِه َسـبِيالً َو َمـْن َكَفـَر فَـإِن� اب� َtَِْيِت َمـِن اْسـتَطاَع إ
ْ

ا�
عالَِم,َ 

ْ
  )97 و 96 عمران: آل( )ال

 ،شـد  نهـاده  بنـا  ]خداونـد  شياين و[ مردم يبرا كه يا هخان نينخست
 تيهـدا  مايـه  و پربركت كه است مكه نيسرزم در كه است انهم

 ميابـراه  مقـام  ]جملـه  از[ روشن يها نشانه ،آن در * است انيجهان
 يبـرا  و بود خواهد امان در ،شود ]حرم[ آن داخل كس هر و است
 كـه  آنهـا  ،كننـد  او خانـه  آهنـگ  كه است ]واجب[ مردم بر خدا
 را حـج  و[ ورزد كفر كس هر و دارند را آن يسو به رفتن ييتوانا

ـ  انيجهان همه از خداوند و ]رسانده انيز خود به ،كند ترك ـ ن يب  ازي
  .است

 مناسـک  و اعمال مجموعه ييگو .است آن يتيترب بعد ،حج بعد ترين مهم
 قـرار  يالهـ  مغفـرت  و رحمت ريمس در را يحاج که شده يطراح يا هگون به

ـ ا درجـات  اگرچـه  ؛سازد متحول درون از را او و دهد ـ م بـه  ،تحـول  ني  زاني
 سـاختن  دگرگون و ياله رحمت معرض در خود دادن قرار در انسان يآمادگ

 بـه  علت بدان ،اصل در .دارد يبستگ اش يرفتار و ياخالق ،يتيشخص ساختار
 نفـس  شيپـاال  و ريـ تطه موجب اعمال نيا که نديگو می »مناسک« حج اعمال

 شسـتن  مورد در که چنان است؛ کردن زهيپاک و پاک يمعنا به »نسک« .شود يم
 انسـان  يوشـو  شست موجب ،اعمال نيا ييگو .نديگو می »ثوبه نسک« لباس

 کـه  يکسـان  شـتر يب کـه  است ليدل نيهم به و شود می يديپل و گناه زنگار از
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 بـاز  ،حـج  اعمال و سفر يسخت و يجانب مشکالت وجود با ،شوند می مشرف
    ١.هستند تشرف به مشتاق هم

   :از ندا عبارت حج يمعنو برکات و آثار
   ؛معرفت و يآگاه رشد .۱
    ؛ييزدا گناه .۲
   ؛رفتن بهشت .۳
   ؛مانيا شيافزا .۴
   ؛يروح آرامش .۵
    ؛ياخالق رشد .۶
   ؛ايدن از يدور .۷
    ؛تيوال و امام به اعتقاد تيتقو .۸
  ٢.زمان امام داريد .۹

 خـدمات  و خـاطرات  داشـتن  نگـاه  زنـده  ،حـج  فلسفه ابعاد ترين مهم

 ،حج و است 9خدا رسول و 7لياسماع و 7ميابراه همچون يبراناميپ

ـ  .اسـت  انانمسـلم  يالملل بين ياه اجتماع مركز  اقتصـاد  هپشـتوان  نيهمچن

 فرصـت  نيبهتر و است مسلمان هزار ها ده يبرا اشتغال جاديا و نانامسلم

ـ  ،توبه يبرا زمان و  انتظـار  در و ،زيـ چ همـه  از بريـدن  ،معـاد  ،مـرگ  ادي

  ٣.است ننشست [موعود

                                                            
 .120، ص73، محمد مسجدجامعي، ش»آثار تربيتي و فرهنگي حج«. ر.ك: ميقات، 1

 .20ـ  11، صص 86، سيد جواد حسيني، ش »حجآثار و بركات معنوي «. ر.ك: مبلغان، 2

 .35، ص8. ر.ك: تفسير نور، محسن قرائتي، ج3
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مقـام   و    ====خمينـي  امـام حضـرت   يها شهياند و آرا در حج هفلسف

  يرهبرمعظم 

 رهبـر  و =ينـ يخم امـام  انديشـه  در آن ييچرا و يستيچ ،حج هفلسف
ـ  آنچه از است متفاوت يزيچ ،انقالب معظم ـ ا از شيپ ـ ا روح بـر  ،ني  ني

ـ ا ياسـالم  يجمهور انگذاريبن انديشه در .است هبود رهيچ ،واجب  و راني
ـ ا و سـت ين يعباد حرکت کي تنها حج ،انقالب معظم رهبر  و مراسـم  ني

 ژرف اريبسـ  يهـا  مضمون املش که هستند يرونيب ييها چارچوب ،شعائر
 ؛اسـت  ياسالم ارتباطات ،تر مهم همه از و وحدت ،سعادت ،يهمدل براي

 از اعــم ،اســالم جهــان مشــکالت و مســائل ،آن براســاس کــه يارتباطـات 
 و يموشـکاف  ،يبررسـ  ،يمعنـو  و ياقتصـاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتماع ،ياسيس

 از سرشـار  است يا کنگره حج ،بزرگوار دو آن انديشه در .شود يم درمان
 در ساله هر و شهيهم ها، عبادت ريسا مانند خداوند که بزرگ يها فرصت

    .است داده قرار ياسالم امت اريختا
 معظـم  رهبـر  و =ينـ يخم امـام  حضـرت  انـات يب مضمون به توجه با
 را حـج  سـفر  است الزم نجايا در ،حج يقيحق فلسفه و رسالت بر بانقال

 معظـم  مقام و =امامحضرت  نگاه يپرتو در .ميبنگر زين گريد يا هيزاو از
 حـج  يعنصـر  چه ست؟يچ ها مسافرت گريد با حج سفر تفاوت ،يرهبر

  كند؟ يم زيمتما ها هجرت گريد از را
 ،كـردن  سـفر  همـواره  ،يانسان ياه اجتماع نياول يريگ شكل يابتدا از

 منابع افتني ،سفرها نيا از مقصود .است بوده ها انسان يها تيفعال از يكي
 يـا بـر اثـر    ديـ جد يهـا  نيسرزم كشف و دنيد ،اتيح ادامه يبرا ديجد
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 از هـا  يقـ يفن ،خيتـار  يگـواه  بـه  .اسـت بـوده   يعيطب حوادث و ها جنگ
 دور را قـا يفرآ ،شيپ سال هزار سه حدود که بودند يانيماجراجو نينخست
  .کردند سفر کيآتالنت يايدر به و زدند

ـ  کـردن  وجـو  جست عمل به ،يگردشگر و يجهانگرد يكل طور به  اي
 و اطالعـات  و منـابع  کشف اي افتني يبرا فضا اي نيزم در کردن مسافرت

 ريسا آداب و فرهنگ كردن تجربه و ناشناخته يها مكان از بردن لذت زين
 ياديـ ز يگذار هيسرما ،مختلف يكشورها كنونا هم .شود يم گفته ،مردمان

 ده از يكـ ي ،يگردشـگر  صـنعت  چراكـه  ؛دهنـد  يمـ  انجام عرصه نيا در
 فـا يا را ييبسـزا  نقـش  ،ياقتصـاد ه چرخـ  در و اسـت  جهان برتر صنعت

 امـروزه  .اسـت  يارزآور و درآمـد  ديتول مهم يها بخش از يكي و كند می
 كشـورها  ياجتمـاع  ـ يداقتصا هتوسع در يا اندازه به ،يگردشگر صنعت

 اسـاس  بـر  .نهادند نام ينامرئ صادرات را آن ،اقتصاددانان كه دارد تياهم
ـ ليم ۱۵۵۰ حـدود  م.۲۰۱۰ سـال  در صنعت نيا درآمد ،مطالعات  دالر اردي

  ١.است شده برآورد
 كشـورها  از ياريبس اقتصاد چرخ تواند می اگرچه ،يگردشگر صنعت

 ايـ دن در يگردشگر که است مهم اريسب نکته نيا به توجه اما ،بچرخاند را
    .است انيجر در يا يفكر مكتب چه ينظر زمينه اساس بر

 ،اسـت  گرفتـه  شكل يگردشگر صنعت مورد در امروز يايدن در آنچه
 يهـا  جاذبـه  ،يدانشگاه و يعلم يها رشته ،يمسافرت خدمات يها آژانس

 كـه  اسـت  ياريبس بيغر و بيعج يها دهيپد زين و يمصنوع يگردشگر
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 تالشـي  هـيچ  از مختلـف  يكشـورها  .نـد ا هشد جاديا سود كسب هدف با
 و يمصـنوع  ريـ جزا سـاخت  .كننـد  مين فروگذار گردشگران جذب يبرا

 ييايـ در يتورها و يآب يها پارك ،مجلل اريبس يها هتل ،بندهيفر سواحل
ـ ن و يحيتفر و يورزش اماكن ،متنوع و ذيلذ هياغذ ،ييايردريز و  جـاد يا زي

  .هاست تيفعال نيا از يا پاره تنها گردشگرپسند يسجن يها تيجذاب

 و ييآمريكـا  يزنـدگ  سـبك  ،يستيبراليل و سود بر يمبتن فرهنگ نفوذ

 نيسـهمگ  حركت و ساختارها نيا گسترش به ،يفرد يها يآزاد گسترش

 .اسـت  كـرده  ياديـ ز كمـك  ،گردشـگر  جـذب  سـمت  به كشورها شتريب

ـ قابل ملـه ج از يمختلفـ  عوامـل  كـه  دهد مي نشان قاتيتحق  ،نـان ياطم تي

 در ،نظـر  مـورد  جامعـه  پوشـش  سبك يحت و بودن ارزان ،بودن گو پاسخ

ـ ا .است ثرؤم ،يگردشگر يها جاذبه سمت به گردشگران حركت  امـر  ني

 جامعـه  هـدف  و لذت كسب تنها ،گردشگر هدف ييگو كه دهد مي نشان

 مـورد  كشـور  در رفـتن  از پس گردشگر كه است يارز مقدار تنها انبزيم

    .گذارد می يجا به ،ظرن
ـ ا از يگردشـگر  ،يكل طور به  يهـا  مسـافرت  در آنچـه  بـا  ،ثيـ ح ني
 .اسـت  متفـاوت  كامالً ،افتد می اتفاق حج در آنچه ژهيو به ،ينيد و يمذهب

 لـذت  كسـب  و ديبازد تنها هدف ،يگردشگر و يحيتفر يها مسافرت در
 يها ييوج كام .است فراغت اوقات گذراندن و مجلل اماكن دنيد و يماد
ـ مف تواند می مواقع يا پاره در اگرچه ،اوقات گذران و يجسمان و يماد  دي

 تجـارت  ينـوع  ،اسـت  وقـوع  حال در سميتور صنعت در آنچه اما ،باشد
 را خـود  درآمـد  مـازاد  كـه  دارنـد  قرار يافراد ،آن يسو كي در كه است
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 ياشخاصـ  و ها سازمان ،گريد طرف در و گذاشته كنار يگذران خوش يبرا
  .دارند يماد اهداف و آورده فراهم را گردشگر ييجو كام زمينه كه ستنده

 و يمــاد ييجــو كــام ،حــج ســفر ژهيــو بــه و ينــيد يســفرها اهــداف
 يهـا  فلسـفه  كه است يمعنو يسفر كهبل ،ستين گردشگرانه يها يزن پرسه

 گـر يد يهـا  يدشـوار  و امـور  از اطـالع  ،خداپرسـتانه  اتحـاد  ماننـد  يقيعم
 و تكبرهـا  ،هـا  ينيخـودب  از شدن يته زين و جور و ظلم با همبارز ،مسلمانان
  .است داده يجا خود در ،زند يم ونديپ يجسمان بعد به را انسان هرآنچه

 صـورت  بـه  سـاالنه  كـه  ميدانب يمذهب ينيد مسافرت كي را حج اگر

 و خـدا  خانـه  طـواف  يبرا جهان سراسر از مردم و شود يم انجام يجمع

 و مكـه  يشـهرها  از و نـد يآ می هم گرد را يروز چند ،حج مناسك گريد

 نهفتـه  ارزش قـت يحق در ،كنند مي دنيد اسالم صدر مناطق گريد و نهيمد

ـ ا کاسـته  اريبسـ  را واجب نيا يورا  در ـ ا .مي  البتـه  و ظالمانـه  کاسـتن  ني

 همچـون  يبزرگـ  رهبـران  و شـمندان ياند كـه  است يزيچ همان ،منافقانه

 در تـا  اسـت  داشـته  آن بر را يررهب معظم مقام و =ينيخم امام حضرت

 همواره ،حج شكنانه دشمن و بخش وحدت ،يمترق ابعاد يواشكاف يراستا

    .بپردازند يروشنگر به

ـ بن تيـ غا و فلسـفه  از حج نکهيا از همواره =ينيخم امام  خـود  نيادي

 بـه  ،حـج  برگردانـدن  بـراي  را خود تالش تمام و بوده متأسف شده، دور

ـ ا در کـه  بـود  گرفته کار به ،9يمحمد ناب ريمس  يهـا  تيـ موفق ،راه ني

 نيا به شيخو اناتيب در بارها شانيا مثال يبرا ؛آورد دست به زين يبزرگ

   :که فرمودند اشاره امر
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 ،آنجا در قوم بزرگان از ،ها حكومت از توانند مي كه يمؤثر اشخاص
 و را نيمسـلم  مسـائل  و را اسـالم  مسـائل  و بشوند مجتمع توانند مي

 مغفولٌ امر نيا ،األسف مع ،كنند يبررس را ياجتماع و ياسيس مسائل
 ،بكنند را مشكالت يبررس آنجا در ديبا كه حال نيع در و است عنه
    1.شود يم افزوده مشكالت بر

    :نديفرما يم نيهمچن
 واسـطه  بـه  سـاز  سرنوشـت  ميعظ فريضه نيا مختلف ابعاد األسف مع

 يآخونـدها  و ياسالم يكشورها در جور يها حكومت يها انحراف
 در نماها مقدس و نيمعمم از يبعض يها يفهم كج و يدربار هيفروما
  2.است مانده يباق ابهام هپرد در ،ياسالم يكشورها تمام

  :=ينيخم امام نگاه در
ـ  ، حـج  بـزرگ  يها فلسفه از يكي ـ يس بعـد  هيقض  كـه  اوسـت  ياس

 كـار  در بعـد  نيا دنيكوب يبرا اطراف همه از جنايتكار يها دست
ـ  شان ياريبس را حج سفر نيمسلم و ستنده  و خشـك  عبـادت  كي
 كـه  يروز آن از حج .دانند يم نيمسلم مصالح به توجه بدون ،يخال 

 اش يعبـاد  بعد از كمتر اش ياسيس بعد تياهم ،است كرده دايپ تولد
   3.است عبادت خودش ،استشيس بر عالوه ياسيس بعد ؛ستين

ـان  از يبرخ که دارد يشگرف يها يژگيو حج =امامحضرت  دگاهيد از ـ ا در آن  ني
    :است آمده اناتيب
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ـ  يدولت چيه كه است ياجتماع نيتر بزرگ ،كعبه اجتماع  توانـد  ينم

 همچـو  يتعـال  و تبـارك  يخدا و كند جاديا را اجتماع نيا خودش
 و ييهـا  زحمـت  و هـا  مزاحمت كي بدون نيمسلم كه است كرده
 آنجـا  در شوند يم تمعمج ،باشد ها دولت بر كه ييها خرج كي بدون

  1.شود ينم آن از استفاده ،األسف مع و
 آن تـأثر  عمـق  هدهنـد  نشـان  =ينـ يخم امام حضرت مکرر يها سفأت

ـ ا .اسـت  آن يواقعـ  ريمسـ  از حج شدن منحرف خصوص در بزرگوار  ني
 و سـم يونيصه ،اسـتکبار  ،يدربـار  يآخونـدها  کـه  اسـت  يداستان مسئله،
 و اناتيب ،ها يريگيپ آنکه تفشگ .نندز يم دامن بدان ياسالم فلغا جوامع

 ياسـالم  يجمهـور  کارآمـد  يندگينما و =امام حضرت مکرر يها هيتوص
ـ ا حرکت ياديز اريبس حدود تا ،حج مراسم در رانيا  ــ  يعبـاد  نيـي آ ني

 مشهود ياسالم جوامع در آن جينتا که گرداند باز خود ريمس به را ياسيس
ـ بزائران  و جحجا به =امام حضرت هشدار .است آشکار و  الحـرام  اهللا تي

 بـاز  آن يالهـ  ريمسـ  بـه  را حج داشتند، ديتأک آنان يآگاه و يداريب بر كه
 9يمحمــد ـــ يمــيابراه حــج كــه بداننــد ديــبا ]حجــاج[ ...« :گردانــد

 هـم  و يعرفـان  و يمعنو جهات از هم ؛است مهجور و بيغر هاست سال
  ٢.»ياجتماع و ياسيس جهات از

 ،)قاتـه يتوف دامـت (يا خامنـه  اهللا تيـ آ ضـرت ح ،=ينـ يخم امام حضرت رحلت با
 را يريـ نظ يب يها يگر تيهدا و گرفته دست در را ميعظ حرکت نيا يرهبر
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 .184. همان، ص2



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    30

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

ـ  که آوردند عمل به ياسالم جوامع افکار کردن آگاه براي  تحـوالت  گمـان،  يب
ــ ــم در ميعظ ــج مراس ــن و ح ــب زي ــت يداري ــالم ام ــينت ،ياس ــه ج  نيهم
  :دارد مهم يژگيو سه حج ،يرهبر معظم ممقا اعتقاد به .ستها يگر تيهدا

 ،آن يادا يبـرا  خداوند كه است يا ضهيفر گانهي ،حج آنكه نخست
 ،باشـد  استطاعت يدارا كه را آنان از كس هرآن ،نيمسلم آحاد همه

 فـرا  نقطـه  كي به ،ها عبادتگاه و ها خانه خلوت از و عالم سراسر از
 و حركـت  و شتـال  گـون  گونـه  در ،معلومـات  اميا در و خواند يم

 در آنكه دوم ؛زند يم ونديپ گريكدي به را آنان ،قعود و اميق و سكون

 ،خـدا  ذكـر  را مقصود منزل نيبرتر ،يعلن و يجمع هدست كار نيهم
ه صـفح  در آنكـه  سـوم  ؛كند يم يمعرف ،ينفسان و يقلب يكار يعني

 انسـان  يزنـدگ  يكل ينما از يريتصو ،آن شناس كس همه و روشن

 يزنـدگ  درس مسلمان به ،يرمز يعمل در و كند يم عرضه را موحد
  1.دهد مي دار جهت و دار هدف

ـ  تنهـا  ،يرهبر معظم مقام دگاهيد از حج  کـه  همچنـان  ؛سـت ين عبـادت  کي
  است: ريوپاگ دست ،حج يظاهر مناسک اوقات يگاه يحت ،نديفرما يم شانيا

 و ييرسـا  آن بحمـداهللا  ،دارد ما حج كه ياسالم عظمت و شكوه آن

 يهـا  جنبه واال ،است يمعنو يها جنبه اثر بر ،دارد ما حج كه يبالغ

 يبعض ميينگو اگر ؛دارد را اثر نيكمتر ،فاتيتشر و يظاهر و يماد

  2.دارد هم قيعا و مانع و قيتعو جنبه ،اوقات

                                                            
 .117، ص2صحيفه حج، ج. 1
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 ياسـالم  جامعـه  مسـائل  به باشد، ياسيس يمعنا بدون که را يحج شانيا
 حـج « :شـان يا اعتقاد به .داند ينم حج ،باشد نامشرک از برائت بدون و نپردازد

ـ تهد آن از كه يحج ،اميق و تحرك يب حج ،وحدت يب حج ،برائت يب  كفـر  دي
    ١.»است فاقد را حج يمعنا و روح و ستين حج ،زديبرنخ شرك و

  :انقالب معظم رهبر اعتقاد به
 اجتمـاعِ  مركـز  و التقـا  نقطـه  نيا از و بشناسند را حج قدر مسلمانان اگر
ـ  و يدينوم حصار نيا از يمهم بخش ،ببرند بهره يدرست هب ،لهسا همه  نيتلق

  2.شد خواهد رانيو ،است شده دهيكش ها ملت گرد بر كه ضعف

ـ ا عـت يطب كه يطور آن ،حج اگر« :ديفرما يم گريد ييجا در شانيا  ني
 حل ها مسلمان مشكالت از ياريبس ،كند دايپ تحقق ،كند يم اقتضا واجب
ـ با يالهـ  فريضـه  هـر  ،انقـالب  معظـم  رهبـر  اهنگ در ٣».شد خواهد  در دي

    :معتقدند شانيا يرو نيهم از .شود ظاهر خود لياص روح و مضمون

 برائت و نيمؤمن و خدا به عشق منبع كه يحج ،كامل و درست حج

 امـت  مشـكالت  همـه  رشـد  ،باشد نيمشرك و ها بت و ها طانيش از

 عـزت  منشأ و ازدس يم مرتفع را آن سپس و متوقف ابتدا را ياسالم

 يكشـورها  يآزاد و اسـتقالل  و نيمسلم يزندگ ييشكوفا و اسالم

    4.شود يم اجانب شر از ياسالم
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 معظـم  مقام کرديرو كه گرفت دهيناد را لهئمس نيا دينبا آن بر مضاف

 يقلبـ  و يعرفـان  مباحـث  کـه  يا گونـه  به ؛است انهيگرا چندجانبه يرهبر

 شـان يا .کنـد  يمـ  يادآوري يدرست هب زين است حج ذات ءجز که را نيمنؤم

    :نديفرما يم

ـ يس يعـال  ميمفاه و مقاصد يبرا ميعظ اجتماع نيا ـ  و ياس ـ  ياله  ـ

 حـل  يبرا و وحدت يبرا و نيمسلم همه به مربوط كه است ياسيس

 بـه  آنها شدن كينزد و ها دل اجتماعِ يبرا و اسالم يايدن مشكالت

   1.است گريكدي

    :نديفرما می شانيا نيهمچن
 و آورد ديپد نيمسلم كيكاي در يدرون يتحول تواند يم درست حج

 درون يهـا  بت همه رد و او به اعتماد و خدا با ارتباط و ديتوح روح
 و كننـده  پسـت  يهـا  هوس و هواها همان كه  يآدم وجود برون و

 نفس اعتمادبه و قدرت احساس زين و ،اند يآدمه ركنندياس هاي قدرت
 اسـت  يتحـول  نيچن و ،آورد ديپد نانآ در يفداكار و يرستگار و

 ريناپـذ  عيتطم و ديتهد و ناشناس شكست يموجود ،يانسان هر از كه
  2.سازد يم

 ،حـج  درخصـوص  يرهبـر  معظم مقام کين و جالب اريبس اناتيب از
    :نديفرما يم اشاره ها بدان که است يجينتا

 و واحده كريپ ،ياسالم امته جداافتاد ياعضا از تواند يم درست حج
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 دردهـا  و ها حرف از و آشنا هم با را آنان ؛بسازد رومندين و كارآمد
 آنـان  يها تجربه و كند آگاهشان ،گريكدي يازهاين و ها شرفتيپ و
  1.سازد متبادل را

   :جهان نيمسلم امر يول منظر از
ـ  واجـب  كي ،برائت اعالم و برائت اميپ در شركت ـ يع و يقطع  ين

 ياسالم يانسان ميعظ حركت نيا در حضور از دينبا كس چيه .ستا
  2.است حج يمعنا و روح ،نيا .بزند باز سر ،ياسيس و ياله ـ

 بـر  برکاته دامت يرهبر معظم مقام و =امام حضرت که يمسائل جمله از
 يهـا  يگرفتـار  درخصـوص  ،حـج  هشـکافان مو مضمون ،داشتند ديتأک آن

 يبوســن ،نيفلســط مظلــوم و مســلمان مــردم يگرفتــار .اســت مســلمانان
 ،مسـلمانان  نبـودن  هکپارچـ ي ،سـتم  بـار  ريـ ز يها ملت گريد و نيزگوهر

 گـر يد و ياسـالم  نامـ کاح بـودن  حلقه به گوش ،مسلمانان يماندگ عقب
   کـه  سـت ها يگرفتـار  نيا جمله از ،ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد مسائل

ـ  يدگيرسـ  وظيفـه  ،يرهبـر  معظم مقام ريتعب به ،»درست حج«  را نهـا آ هب
  .دارد

 ياسالم شمندانياند و محققان به را رسالت نيا از يبخش =ينيخم امام
ـ فرما يم و کند يم واگذار  يرهايتفسـ  ارائـه  بـا  ،اسـالم  متعهـد  محققـان « :دي

 يعلمـا  يخرافـات  يهـا  تافتـه  و ها بافته همه ،حج فلسفه از يواقع و حيصح
  :نديفرما يم شانيا ٣.»دزنيبر ايدر به را يدربار
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 نيا يبرا ،است بوده ناس اميق يبرا ،است بوده مسائل نيا يبرا حج

 رفعش در و كنند درك را نيمسلم مشكالت ،نيمسلم كه است بوده
 مـودت  و اخوت نيمسلم نيب كه است بوده نيا يبرا ،كنند كوشش

   1.بشود دايپ

   :بزرگوار آن اعتقاد به
ـ نگ نظـر  در را نيمسلم مصالح و ميبرو حج ما اگر  بـر  بلكـه  ،ميري

ـ  پرده ها تيجنا يرو يه ،نيمسلم مصالح خالف  مينگـذار  ،ميبپوش
ـ  نيمسـلم  بر كه ييها تيجنا از بكنند صحبت نيمسلم  و گـذرد  يم
 نيمسـلم  بـر  بزرگ هاي قدرت از و ها حكومت از كه ييها تيجنا

ـ  نيا ،ستين حج نيا ؛ميبكن صحبت كي ما ،گذرد يم  صـورت  كي
    2.معناست يب

 فلسـفه  چـه  شـان يا که است آشکار کامالً =امام حضرت کالم نيا در
 يگـر يد يجـا  در شـان يا .نـد يب يمـ  حج مراسم يورا را يبزرگ و يمتعال

    :نديفرما يم
 دعـوت  خـاص  طيشرا با را جهان مسلمانان يتعال و تبارك خداوند
 يامـور  از ،بـزرگ  فريضه نيا آوردن جا به ضمن در تا است نموده

 شده مطلع گذرد يم ياسيس و ياجتماع جهات از نيمسلم بالد در كه
 و گذاشــته انيــم در گريكــدي بــا ،دارنــد ييهــا يگرفتــار اگــر و

   3.باشند كوشا آن رفع در االمكان يحت
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 گـرفتن  کنـاره  و يمنـزو  عبـادت  ،يمنزو نيد ،=ينيخم امام نگاه در
 را مسـلمانان  شانيا .است حيتقب شايسته بلکه ،شيستا شايسته نه ،مسلمان

    :خواند يم فرا خود جوامع از اشکال رفع به
ـ  در هم با نيمسلم كه است نيا )حج( اجتماعات نيا مهم هنكت  كي
ـ  فاتيتشـر  از دور ،طيمح ـ  ـ ـ يمح كي  جهـات  آن همـه  كـه  يط

ـ ا در ـ مختصر ثوبه دو با و كفن كي با و ختهير را ها تيشخص  ني
 بـالد  در كـه  ييزهايچ آن كه است نيا مهم و شوند حاضر مواقف

 رفع يبرا و برسانند هم عاطال به است گذشته ،سال طول در نيمسلم
ـ ليم بزرگ اجتماع و بكنند فكر نيمسلم اشكاالت  در ياسـالم  يوني

  1.است عبادت كه يحال نيع در ؛است نكته نيهم يبرا حجاز
    د:يفرما  يم نيهمچن شانيا

 فلسفه نيتر بزرگ از يكي به ،حج شريفه اعمال خالل در است الزم
ـ  اجتماع نيا ـ يس و يتمـاع اج وضـع  بـه  و داشـته  توجـه  ميعظ  ياس

 يمـان يا برادران يها يگرفتار از و كرده يدگيرس اسالم يكشورها
 يوجـدان  و ياسـالم  فـه يوظ حسـب  آن رفع در و گشته مطلع خود

  2.كنند كوشش
 جوامع مسائل بر تمركز حج ييچرا و رسالت زين يرهبر معظم مقام نگاه در
   :است ياسالم

 مسـئله  نيتـر  رگبـز  .شـود  يبررس اسالم جهان مسائل ديبا حج در

ـ هو و اسـالم  از دفاع يبرا يآمادگ لزوم از پس نيمسلم يعموم  تي
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 دسـت  كـه  است يمبارز و رستميز يها ملت مسئله ،نيمسلم يجمع

ــان ،اســتكبار و كفــر و انيــطغ  و ســاخته مظلــوم و مقهــور را آن
    1.است كرده ليتحم برآنان را يزندگ طيشرا نيتر سخت

ـ بن اننـد م به ،ياسالم انقالب معظم رهبر  ياسـالم  يجمهـور  گـذار  اني
    :معتقدند و ندا قائل حج يبرا ييواال ياسيس ـ ياجتماع گاهيجا ،رانيا

 رشـد  راه و نهاده مرهم نيمسلم مجروح و خسته يها دل بر ديبا حج

 عـزم  و مسـلمان  يها ملت يبستگ هم و اتحاد همانا كه ـ را صالح و

 و خـواران  جهـان  و تكباراس اردوگاه با مبارزه و مقابله بر آنان راسخ

 نشـان  آنان به ـ است نيمسلم يمعنو و يماد يها ثروت غارتگران

   2.دهد

    :نديفرما يم همچنين شانيا
 ونديپ و يهماهنگ و نيمسلم عظمت و وحدت رمز را حج ]خداوند[

ـ  السحر باطل و داد قرار آنان انيم  و افـراد  كـه  يابتالئـات  از ياريبس

 دچـار  آن به خود ريشه و اصل از يندگجداما اثر بر نيمسلم جوامع

 غفلـت  و يريترفندپذ و يخودفراموش و ييگرا گانهيب مانند شوند؛ مي

 شـنودن  و بـرادران  بـه  ينيبدب و ايدن اهل دست در اسارت و خدا از

  3.ياسالم امت سرنوشت به تيحساس عدم و آنانه دربار دشمن سخن

 بـراي  شـان يا کـه  تاسـ  آنه دهند نشان ،يرهبر معظم مقام ياريهوش نيا
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 .دارنـد  يا ژهيـ و يمشـغول  دل ،حـج  ياله مضمون به ،ياسالم امت يساز آشنا
    :نديفرما يم ييجا در شانيا

ـ ا از اگر .اسالم يايدن يبرا است رهيذخ كي حج ـ ذخ ني  خـوب  رهي

ـ ذخ نيا از اگر .ديبخش خواهد سود اسالم يايدن به ،بشود استفاده  رهي
 اسالم يايدن ،شود استفاده بد و شود مصرف بد نكهيا اي نشود استفاده

ـ  و مانـد  خواهـد  محروم آن از ـ دارد كه ياجياحت همه نيا با ـ  اي

   1.برد خواهد هم ضرر آن از اناًياح ،نكرده يخدا

   :دارد يخاص فلسفه حج اجتماعات ،يرهبر معظم مقام منظر از
ـ ا پـس  .)لَُهمْ  َمنافِعَ  ْشَهُدوايلِ ( كه است نيا يبرا ست؟يچ يبرا هانيا  ني

ـ با حج دوران در ها مسلمان كه يمنافع  ،ننـد يبب را آن و باشـند  شـاهد  دي

 دايپ ارتباط اجتماع حالت نيا با و مردم تجمع تيثيح با كه است يمنافع

 هزارهـا  ،نباشـد  يارتباط آن در كه بشود ليتشك ياجتماع اگر .كند يم

 بدون ،هم از يريخبرگ بدون و هم با تماس يب ،هم با ارتباط يب نديايب تن

 چـه  ؛اسـت  نشده حاصل مقصود ،يهمفكر بدون ،هم به يمعنو كمك

 جمـع  آن از كـه  يحـال  در ،كنند جمع جا كي را يا عده كه دارد معنا

  2ست؟.ين متصور آنها يبرا يا دهيفا چيه ،شدن

 حـج  بـه  يگريد زمان هر از شيب اسالم جهان ،يرهبر معظم مقام نگاه از
    :است محتاج

 بـه  و پرداختـه  مخالفـت  بـه  اسـالم  بـا  ،دشمن كه يحالت نيچن در

                                                            
 .55، ص2. صحيفه حج، ج1

 .110. همان، ص2



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    38

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

ـ  ،كند يم يگذار هيسرما ،نيمسلم نيب تفرقه يرو خصوص  تيولئمس

 ،معنـادار  توانـد  يم چقدر يطيشرا نيچن در حج دينيبب ست؟يچ حج
ه كنند اخنث و دشمن يترفندها تمام به كوبنده رد دست ،پرسود ،رسا

  1.باشد ستيونيصه و استكبار يها نقشه

 و =امام حضرت دگاهيد از ،حج لياص يها فلسفه و کارکردها از يکي
 در =ينـ يخم امـام  .اسـت  مشـرکان  از برائـت  بحث ،انقالب معظم رهبر

 دهـد  مـي  هشدار و کند می گوشزد را لهئمس نيا شيخو اناتيب يجا يجا
 را نانامسـلم  شـرفت يپ و اتحـاد  دنيـ د چشـم  ،نامسـتکبر  و غاصـبان  که

 را يا مدبرانـه  يهـا  کيتاکت و ها حل راه شانيا ،خصوص نيهم در .ندارند
   :دوفرم  و داد رقرا مسلمانان ارياخت در

ـ يس واجبـات  و يديتوح اركان از كه مشركان از برائت اعالن  حـج  ياس
 و صـالبت  بـا  ييمـا يپ راه و تظـاهرات  صورت به حج اميا در ديبا ،است
  2.شود برگزار بهتر و شتريب هرچه شكوه

 يشـدن  تمـام  گاه چيه ،غاصبان و مشرکان از برائت ،=امام حضرت نگاه در
ـ ا بـه  ،برائـت  اعـالن  تنهـا  نـه  و ستين يشدن كهنه ،برائت اعالن« :ستين  و امي

 :نـد يفرما يمـ  توبـه ه سـور  به اشاره با بزرگوار آن ٣.»نشود منحصر حج مراسم
 كـه  است يعباد ـ ياسيس اديفر كي ،حج مراسم در مشركان از برائت اديفر«

  ٤.»فرمود امر آن به ،9اهللا رسول
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    :رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن دگاهيد از
 كشـد  مـي  آغوش در را يزيعز زائران ،معظمه كعبه و الحرام اهللا تيب

 يميابراه حج يسو به ياساس انحراف و ياسيس يانزوا از را حج كه
 يهـا  بـت  و نـد ينما مي ديتجد را آن اتيح و داده سوق يمحمد ـ

 برائت قتيحق و ناس اميق يمعنا و شكنند يم هم در را غرب و شرق
 تپـد  يم يانزائر يهوا در قاتيم دل و .دارند مي عرضه را مشركان از

ـ تلب بـا  تا اند مدهآ »هيغرب ال و هيالشرق« كشور از كه ـ لب« و هي  ،كي
 اجابـت  تيانسـان  ميمسـتق  صراط يسو به را خداوند دعوت »كيلب

ـ  و يرقش يها مكتب بر زدن پا پشت با و كنند؛  انحرافـات  و يغرب
 گـرفتن  نظـر  در بدون ،ها ملت همه با ،نموده ييزدا فرقه ،ييگرا يمل

 گريكـد ي خـوار  غـم  ،برابر و برادر ،منطقه و طيمح و تيمل و رنگ
  1.كنند وحدت ميتحك و باشند

    :کند می هيتوص حجاج به شانيا گريد ييجا در
 يخـدا  چنانچـه  اگر ؛ديكن مي طانيش رجم ديرو يم شما را ياله سفر نيا

ـ كن مـي  هـم  را خودتان رجم ،ديباش طانيش جنود از خودتان نخواسته  !دي
 بـه  رحمـان  جنـود  و رحمـان  رجمِ رجمتان تا ديبشو يرحمان ديبا شما

 آلـوده  مبادا مه؛يكر مواقف نيا در ديكن يم »وقوف« شما .باشد طانيش
 بـر  وهعـال  كـه  يزيچ كي به ؛يخالف كي به ،يتيمعص كي به ديبشو

 دسـت  از اسـالم  يآبرو ،ايدن شيپ ،برود دست از آبرو خدا شيپ نكهيا
    2.برود
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 ،شـده  گفتـه  حج فلسفه مورد در تاکنون آنچه ،=ينيخم امام اعتقاد به
    :است نبوده اسالم به کاران انتيخ فيتحر جز يزيچ

ـ  و مغـرض  گران ليتحل اي ناآگاهان ناحيه از حال به تا كه يزيچ  اي

 كـه  اسـت  نيا ،است شده ميترس ،حج فلسفه نعنوا به ،خواران رهيج

 به .است ياحتيس ـ يارتيز سفر كي و يجمع دسته عبادت كي حج

 چـه  بـا  و كرد مبارزه ديبا چطور و ستيز ديبا چگونه كه چه حج

 چـه  حج به !ستاديا سميكمون و يدار هيسرما جهان مقابل در تيفيك

 چـه  حج به د!ستان ديبا نيظالم از را محرومان و مسلمانان حقوق كه

 !نمود يشياند چاره مسلمانان يجسم و يروح يفشارها يبرا ديبا كه

 قـدرت  و بزرگ يروين كي عنوان به ديبا مسلمانان كه چه حج به

ـ عل را مسـلمانان  كـه  چـه  حـج  بـه  !كنند ييخودنما جهان سوم  هي

ـ يتفر سـفر  همان حج بلكه .بشوراند وابسته يها حكومت  يبـرا  يح

    1.بس و است نهيدم و لهقب از داريد

 .اسـت  آشـكار  يروشـن  به اناتيب نيا در حج به مختلف يها نگاه تفاوت
 جوامـع  و هـا  ملت يداريب براي حرکت يعني ،=ينيخم امام نگاه از ،کالم نيا

  .آن مدار انسان و لياص روح اساس بر حج واجب در ينيبازب و ياسالم
ـ  انـات يب خصوص نيا در زين يرهبر معظم مقام  يا مدبرانـه  و ادارمعن

 محور گرد بر ياسالم امت ميعظ اتحاده صحن ،حج« :شانيا نگاه از ؛دارند
 اعتقـاد  بـه  ٢.»سـت ها بـت  همـه  طرد و ينف و نيمشرك از برائت و ديتوح
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 و اسـتكبار  تيوال ينف ،سميونيصه و آمريكا از برائت ،انقالب معظم رهبر
 اسـت  نيا و است يواقع حج ياصل شرط ،ياله تيوال ميتعم يبرا شعار

 يآمريكـا  آنان رأس در و انقالب و اسالم از خوردگان يليس كه يحج آن
    :شانيا منظر در .كنند مي خطر احساس آن از ،كار تيجنا

 برحـذر  آن از را مسلمانان و كند ينف را شرك مظاهر آن ديبا حج

 برائت گاهيجا نيبرتر كه است يجل و روشن مفهوم نيا با حج .دارد
ـ  و خـود  زبـان  از متعـال  يخـدا  و شـده  شـناخته  نيمشرك از  ينب

 موكـول  اكبـر  حج روز به را نيمشرك از برائت اعالم ،9مكرمش

  1است. ساخته

 كريمه اتيآ در نكهيا .است ديتوح خانه ،كعبه و ،ديتوح مظهر حج

 نيا در كه است آن نشانه ،رفته سخن ذكراهللا از بارها ،حج به مربوط

 عمـل  و ذهـن  صحنه از رخدايغ عامل هر ديبا ،آن بركت به و خانه

ـ برچ آنـان  يزنـدگ  از شرك انواع بساط و شود زدوده نيمسلم  دهي

 و طـواف  و خداست يحركت هر مركز و محور ،طيمح نيا در .شود

ـ  هـر  ،حـج  اهللاشعائر گريد و وقوف و يرم و يسع  ينحـو  بـه  كي

    2.است »انداداهللا« از برائت و ينف و طرد و »اهللا« به انجذاب شينما

 از تـرس  دليـل  بـه  دينبا مشرکان از برائت ،يرهبر معظم مقام منظر از
 يالهـ  قـدرت  يدارا منـان ؤم هک راچ ؛شود گرفته دهيناد غرب هاي قدرت
  سازند. نابود را مستکبران توانند مي قدرت، نيا به اتکا با و هستند

                                                            
 .59، ص2. صحيفه حج، ج1

 .58. همان، ص2
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ـ  برائـت  يزمان ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به  و شـد  خواهـد  فلسـفه  يب

    :که ننديب ينم آن ياجرا به يلزوم سلمانانم گريد
 فـارغ  جرار دشمنان وجود از يروز ،ياسالم امت و اسالم جهان اگر

 .بـود  خواهـد  فلسفه يب زين برائت ،شود ممكن يزيچ نيچن و گردد
 و دشـمن  از غفلت ،يكنون يها يگر زهيست و ها دشمن وجود با يول

  1.است تپرخسار و بزرگ ييخطا ،برائت به يمباالت يب

 نيبـد  ،حـج  مهـم  يهـا  فلسفه از يكي ،=ينيخم امام حضرت نگاه از

    است: شرح
ـ پ نيب وحدت ميتحك و جهان مسلمانان وستنيپ هم به ـ پ رواني  امبري

 اگر و است جهان يها طاغوت مقابل در ميكر قرآن روانيپ و اسالم
 شود واقع يخلل وحدت نيا در زائران بعض اعمال از نخواسته يخدا

 خداونـد  عذاب و 9اهللا رسول سخط موجب ،گردد جاديا يا هتفرق و

   2.شد خواهد قادر
   :=ينيخم امام اعتقاد به

ـ  يطور به ،اسالم مسائل همه و حج مسائل  جمـع  مختلفـه  ابعـاد  نيب

ـ  ،عبادت و استيس نيب ،تعبد و عرفان نيب است؛ كرده  مسـائل  نيب

 مـا  نكهيا يبرا كردند درست را اساس نيا .مسائل ريسا و ياجتماع

 و دارند يفيتكال ،هستند آنجا در كه آنها .ميبفهم يزيچ اساس آن از

 و هم ما .كردند و كنند عمل فيتكال آن به كه دوارميام اهللا شاء ان

                                                            
 .245، ص2. صحيفه حج، ج1
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 هـم  فيتكـال  نيا كه ميدار يفيتكال ،برگشتند نكهيا از بعد هم آنها

 غاتسـو  ديبا آنها .ها گاه قربان و است قربان ديع مطالعه همان دنبال

ـ  در را معنا نيا ديبا هم ما و ،را وحدت آن ،را ثاريا آن اورنديب  نيب

   1.ميكن پخش خودمان ملت
 نشـان  را حج فلسفه بتوان ،يربان عالم آن از جمله کي آوردن با ديشا

    :نديفرما يم شانيا که ييآنجا ؛داد
 از اسالم كه يحج آن و خواهد يم يتعال و تبارك يخدا كه يحج آن«
 را بـالد  نيمسـلم  نيا ،حج ديرو يم يوقت كه است آن ،است تهخواس ما
  2.»هم با ديكن متحد و ديكن داريب

 انيم يبرادر و اتحاد را حج مهم مسائل از يکي زين مقام معظم رهبري
    :داند می مسلمانان

 بـرادران  تعارف و ياسالم امت عظمت و نيمسلم وحدت درس اگر
 منـاطق  و ها تيمل و نژادها و اه زبان صاحبان ييصدا هم و جداافتاده

ـ يطب حالـت  با اهللا حبل به اعتصام و گوناگون ييايجغراف  حـج  در يع
 خود يخدا با ها انسان هجداگان رابطه و عبادت فقط و بود ينم منظور

 در هـم  آن ،سـواره  و ادهيپ و )Eُ! فَجC َعِميٍق ( از آمدن ،بود مطلوب
  3داشت؟ امعن چه ،خاص موسم كي

 و دانـد  يمـ  عبـادت  کي از تر بزرگ اريبس ييچرا حامل ار حج شانيا
    :ديفرما يم

                                                            
 .165، ص1. صحيفه حج، ج1

 .113. همان، ص2
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 در را عظمـت  و جماعـت  و مـت يمال و وحدت روح نيا ديبا حج
 امت ،مختلفه ليقبا و شعوب از و كند زنده عالم اقطار همه مسلمانان

 مطلـق  تيعبود امن يواد به را واحده امت آن و آورد ديپد واحده
  1.دينما تيهدا ،خداوند

 شور و يبرادر و يهمدل موسم ،يرهبر معظم مقام نگاه از حج وسمم
   :است آن آور اميپ يواقع حج که است شوق و

 گريكـد ي ديبا ها مسلمان .تعاهد ،تزاور ،تشاور :است تزاور يجا حج
 يفكرهـا  و هـا  دل بلكـه  ،را گريكـد ي اجسـام  فقـط  نه ؛ابنديب باز را
 آنجـا  در را ياسـالم  تام شكل ديبا گوناگون يها ملت .را گريكدي
 برطـرف  را خودشان نيب مشكالت ،كنند وحدت احساس ،كنند دايپ

 را ياسـالم  امت ياساس مسائل و ،شوند مطلع هم مشكالت از ،سازند
   2.است حج مهم اريبس هدف آن ،نيا .كنند وجو جست

    :نديفرما يم يگريد يجا در شانيا
ـ دن يانسـان  و يمعنو اقتدار و تنوع و عظمت تواند يم ،حج موسم  ياي
ـ  چشـم  برابـر  در محسوس طور هب ساله هر را اسالم  همـه  از يمردم

 در را نظـر  تبـادل  و ييشناسا و ارتباط و بگذارد مسلمان يكشورها
  3.سازد برقرار ملت هر دگانيبرگز انيم

ـ ن را حج يعباد جنبه يرهبر معظم مقام  معتقـد  و دانـد  يمـ  بـزرگ  زي
  :است
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 و متعال حق به توجه و خشوع و ضورح و ذكر و تقوا عنصر چه هر
ـ تقو حـج  در عظمـت  احساس و وحدت و تجمع عنصر  ،شـود  تي
 گونه دو آن مقابل در ياسالم يها جامعه و افراد مقاومت و تيمصون
ـ  جنبه دو نيا از يكي هرگاه و شد خواهد شتريب ،ديتهد  ،دو هـر  اي
 و افرادش چه ـ ياسالم امت نسبت همان به ،گردد يمنتف اي فيضع
   1.گردند مي رتريپذ بيآس ـ شيكشورها و ها ملت چه

 ياسـ يس ـ يعباد مراسم يژرفا هدهند نشان يرهبر معظم مقام دگاهيد نيا
 .اسـت  شـده  منظـور  يالهـ  تيعنا و توجه آن، شئون همه در که است اسالم
    :نديفرما می اناتشانيب از يگريد يجا در يرهبر معظم مقام

ـ  ياسـالم  ضيفرا همه انيم در حج ،ياجتماع جنبه در  همتاسـت؛  يب

ـ  .اسـت  ياسـالم  امـت  اتحاد و عزت و قدرت از يمظهر رايز  چيه

 امـت  مسـائل  دربـاره  ،مسـلمان  آحاد به سان نيبد يگريد فريضه

 در را آنـان  و آمـوزد   نمـي  عبـرت  و درس ،اسالم جهان و ياسالم

ـ نزد وحدت و عزت و قدرت به ،تيواقع و هيروح  .كنـد   نمـي  كي

ـ خ از يا سرچشـمه  بسـتن  ،حـج  از خشب نيا ليتعط  يرو بـه  راتي

 دسـت  بـدان  تواننـد  مـي ن يگريد رهگذر چيه از كه است نيمسلم

   2.ابندي

ـاه  در ،يمحمـد  و يميابراه فلسفه و حج روح داشتن نگه زنده  حضـرت  نگ
ـتالف  تنها و دهيگرد منظور درخشان يا گونه به يرهبرمقام معظم  و =امام  در ،اخ

                                                            
  .185، ص2. صحيفه حج، ج1
  .206. همان، ص2
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ـاه  بـر  يا ژهيـ و ديتأک بزرگوار دو هر .است يزمان اتيمقتض ـ ب و يآگ  امـت  يداري
ـا  يمشـغول  دل جـزء  ياسـالم  جوامـع  از اشـکال  رفع و دارند ياسالم  لياصـ  يه

  :است ستهيشا يرهبر معظم مقام اناتيب از يکي ذکر نجايا در .آنهاست
ـ  ،حـج  موسـم  در ،اسالم عالم از يبخش هر در يمسلمان هر  بـار  كي
 و يسـربلند  و ييشـكوفا  كـه  بشناسـد  را قـت يحق نيا ديبا گريد

 دسـت  به دو نيا هيسا در تنها ،ياسالم يكشورها جانبه همه يابيكام
ـ يس و ياجتمـاع  و يفرد ابعاد همه با ديتوح :آمد خواهد  و آن ياس
  1.امروز يايدن در آن تحقق قابل و درست مفهوم با وحدت

 ريمقام معظم رهبـ  و =ينيخم امام نگاه در حج ياسيس بعد به توجه
 بـه  مربـوط  شـان يا اناتيب از يمهم بخش که يا گونه به است؛ مهم اريبس

 از يكـ ي حـج  هضـ يفر« :بـود  معتقـد  =امـام حضـرت   .تسـ ا بحـث  نيا
 در حـج  ميعظـ  كنگـره  و اسـالم  ياسيس ـ يعباد يها ضهيفر نيتر بزرگ

 يجـا  در و ٢»اسـت  اسالم جهان يها كنگره نيتر بزرگ از معظمه مواقف
 كـرده  درسـت  مـا  كـه  سـت ين ياسـت يس ،حج استيس« :ديفرما يم يگريد

 حـج  ياسـ يس بعد =امام حضرت اما ٣.»است ياسالم استيس حج ،ميباش
    :است نشده يچندان جهوت آن به تاکنون است معتقد و داند يم مهجور را

 مناسـك  نيا ياسيس بعد ،تر غفلت مورد و مهجورتر آن ابعاد همه از
ـ هجورم يبـرا  كاران انتيخ دست كه است ميعظ  در شـتر يب آن تي

 ـ عصر نيا در و امروز مسلمانان و .بود خواهد و هست و بوده كار
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 و آن اظهـار  بـه  موظـف  زمان هر از شتريب ـ است جنگل عصر كه

  1.هستند آن از ابهام رفع

ـ بن معناسـت؟  چه به حج در استيس اما  ياسـالم  يجمهـور  گـذار  اني
    :کنند می ميترس مغزپر اريبس يشکل به را حج ياسيس ياه هنبج ،رانيا

 خصوصاً و ،جمعات و جماعات ،اجتماعات در ياديز ياسيس جهات

ـ  حـج  يبهـا  گران اجتماع  بـر  اطـالع  ،جملـه  آن از كـه  باشـد  يم

ـ  يها يگرفتار ـ يس و ياساس  بـا  كـه  اسـت  نيمسـلم  و اسـالم  ياس

ـ ب زائر متعهدان و فكران روشن و ونيروحان ييگردهما  الحـرام  اهللا تي

 به بازگشت در و مطلع ها حل راه از ،مشورت با و ،طرح است ممكن

 رفـع  در و داده گـزارش  ،يعموم يها مجتمع در ،ياسالم يكشورها

  2.شوند كوشا آنها

 و همسـنگ  انـت يد و اسـت يس ،يرهبر معظم مقام اناتيب يمحتوا در

 بـا  اسـت يس ،خالصه ... ،بزرگ فريضه نيا در« :اند شده داده قرار طراز هم

 کـرد يرو در ٣.»انـد  دهيـ گرد عنـان  هـم  و همسنگ ،آخرت با ايدن و انتيد

  :شانيا
ـ  هـم  و يانسـان  و يمعنو مشكالت هم و ياسيس مشكالت هم  يحت

 آن .اسـت  حـل  قابل حج بركت به ،اسالم يايدن ياقتصاد مشكالت
 حـج  و اسالم به مؤمن قتاًيحق دولت چند ،اسالم يايدن در كه يروز
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 ياقتصـاد  مشـكالت  يحت ،جح قيطر از توان مي ،باشد داشته وجود

   1.كرد برطرف هم را اسالم يايدن

 حيتشـر  را حـج  بـودن  ياسـ يس ،خـود  انـات يب در يرهبر معظم مقام
    :نديفرما يم

 است؛ اسالم يجهان و يالملل نيب يها استيس تأللؤ و ظهور مظهر حج
 يفرد هر انيم اما ،دهد مي را معنا نيا مجموعه نكهيا با حال نيع در
 داشـته  وجـود  يمستحكم ارتباط ديبا ،خود باطن با و خود يخدا با

 اگـر  .بـود  نخواهـد  كامـل  صورت به هم آن ،نباشد نيا اگر باشد؛
ـ  حضـور  و برائت اعالم و ياسيس ظواهر ـ  نيب  بـر  ،مسـلمانان  يالملل

 و حضور بر ،قربت قصد بر ،هست يفرد هر درون در كه ياتيمعنو
 يمتك خدا و خودش انيم يفرد هر استغاثه و تضرع و توجه و حال

   2.شد خواهد ريتأث يب و رونق يب هم باعظمت يبنا آن ،نباشد

   :شانيا نگاه در
ـ يس جوانـب  ،حج ياسيس جوانب خواهند مي طرف آن از اي هعد  ياس
ـ  هب را نيد احكام و نيد ـ ا كننـد؛  انكـار  يكل ـ ي هـم  ني  آن از يك
 دنيگو مي كه است نيد دشمنان يرسوا اريبس يها يباز و ها طنتيش
   3.كند دخالت دينبا ياسيس امور در نيد

 مقام نگاه در مقدار چه حج فريضه ياسيس جوانب که داستيپ ناگفته
    :نديفرما يم شانيا که ييجا تا ؛است تياهم با يرهبر معظم
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 ،اسـت  تيمعنو هم ،اسالم .ديبده نشان را ياسالم تيهو حج در شما

 هم ،است عمل تينوران هم ،است دل تينوران هم ،است استيس هم
 يظـاهر  شكوه و عزت هم ،مانيا خاطر به است انسان يباطن عزت
 حكومـت  و ياسـالم  يبنـا  و ياسالم اجتماع عظمت خاطر به است

  1.ياسالم

 بر شانيا ديتأک ،حج مورد در يرهبر معظم مقام خاص اناتيب از يکي
ـ ا ،انقالب معظم رهبر نگاه از .است حج يشناخت دكرکار  پـنج  واجـب  ني
   :دهد مي قرار ما ارياخت در را شناخت عنو

  ؛فرد كي عنوان به خود شناخت .۱
  ؛ياسالم امته مجموع از ئيجز عنوان به خود شناخت .۲
  ؛واحده امت از يينما و نمونه شناخت .۳
  ؛حج در خداوند رحمت و عظمت شناخت .۴
  ٢.دشمن شناخت .۵

ـ  به ،حج در دشمن شناخت نيبنابرا ـ ا شـناخت  يامعن  و هـا  روش ني
 اعـالم  و دشـمن  توطئـه  يافشا يامعن به ،حج در برائت و آن يها زهيانگ

  ٣.است آن از يزاريب
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  .219. همان، ص2
  .225. همان، ص3
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  موضوع يبررس

 غافل و حال و گذشته تيوضع به توجه يب كه ستين يسفر »حج«
ـ ا يها يتينارضا و ها يرضامند ،ها حرام و ها حالل از ـ  ،آن و ني  دبتوان

 بخـش  نتيز يآسان به كه ستين يصفت ،»يحاج« و باشد مقبول يعبادت
 متصف يعني ،شدن »يحاج« .گردد يوح نيسرزم افرمس هر تيشخص
 بودن مصون و يانسان يها ارزش و ياخالق يها لتيفض همه به شدن

 يبـرا  .ينفسـان  يها اسارت از شدن رها و ياخالق يها لتيرذ همه از
ـ  بـه  يابيدسـت  و يحـاج  صـفت  به اتصاف ـ با ،يـي واال مقـام  نيچن  دي
 يكي خدا با و آمد در به خود از ؛شد متحمل ها رنج و ديكش ها زحمت

 را دل ؛شد مصفا و سوزاند عشق آتش در را وجود يها يناخالص ؛شد
 در را محبـوب  محبت يبذرها و كرد يخال ،است حق ريغ هرآنچه از
 و ليتغسـ  ،پروردگـار  رحمـت  يايـ در در را جـان  و جسم ؛نشاند آن

 ،»يديسف« از يپوش تن با و آورد در به تن از را نشان لباس ؛كرد ريتطه
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   ١.شد نشان يب
 شـناخت  و درک بـه  را يحـاج  ،آن مناسک و حج ،يشناخت حوزه در

 و کمـال  ريمس در حرکت يبرا را او و کند يم رهنمون حق  راه از يشتريب
 بـه  کـه  يکسـ  رهدربا 7صادق امام .دهد مي  ياري يينها کمال به دنيرس

  ٢.»دارد يبازم حق راه شناخت و درک از را او خداوند« :فرمود ،نرود حج
ـ  يها يريپذ بيآس از افتني تيمصون و شدن يحاج قيطر در  و يروان
 و كنـد  مـی  تـن  بـر  احـرام  نشـان  يب لباس كه گاه آن ديبا انسان ،ياجتماع

 يهـا  آفـت  با زهمبار و مقابله ،شود يم همراه يديسپ با ،زدوده را ها يرگيت
 يحاج خواهد می آنكه .كند تجربه و نيتمر را يمتعال و متعادل تيشخص
    :ديبا ،شود
    .كند زيپره ييخودآرا و ينيخودب از ـ
   .باشد دور به ييجو تيعاف و يطلب راحت از ـ
   .ورزد اجتناب يگرآزاريد و يخودآزار از ـ
   .باشد آزاد يپرخاشگر و تهاجم و بيتخر انديشه از ـ
    .باشد رها يجنس يها كشش و ها هوس انيغل و ييخودارضا از ـ
    .باشد مبرا ينيب خودبزرگ و يطلب يبرتر و تفاخر از ـ
    .باشد جدا نيتوه و ريتحق و ريتزو و تظاهر رفتار و زبان از ـ

 و رشـد  آفـات  زدودن يواد در يواف نيتمر با كه است يكس يحاج

                                                            
  .9، ص222، غالمعلي افروز، ش»حج چيست؟ حاجي كيست؟ (از نگاهي ديگر)«. ر.ك: پيوند، 1

، محمدرضـا  »اثربخشي مناسك حج بر سالمت روانـي حجـاج  «. ر.ك: مطالعات اسالم و روان شناسي، 2

  .51، ص3احمدي، ش
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ـ  و ،ياجتماع يها محرك و ينفسان يها كشش بر الياست  و يبـرادر  هتجرب

 زيسـت  ،محـور  خدا و هدفمند يزندگ ،ثاريا و مروت ،يپاك و صفا ،يبرابر

 از جسـتن  يتبـر  و انزجـار  ،تيـ معنو دشـمن  و نفس سركش نياطيش با

 يهسـت  نيزتـر يعز كـردن  يقربانه آماد ،عصر انيطاغ و ظالمان و مشركان

   ١.گردد يم شيخو

 ،بـزرگ  ايـ  کوچـک  اجتماع ره در و است ياجتماع عبادت کي ،حج

 خانـه  زائـران  و انيحاج .است الزم رفتار حسن و معاشرت آداب تيرعا

ـ ا از و دهنـد  مـی  شکل را اسالم جهان ييگردهما نيتر بزرگ ،خداوند  ني

ــد از يا هچهــر ،رو ــه را مســلمانان تيشخصــ از ينمــاد و ني  شينمــا ب

ـ ا در ،ياسـالم  اخالق و آداب تيرعا .گذارند می  ،کوهمندشـ  اجتمـاع  ني

 و کنـد  رمسـلمان يغ تماشـاگر  هزاران محبوب را بزرگ نييآ نيا تواند می

 گـاه  ييها ضربه ،اسالم به که ،مسلمانان به تنها نه ،آداب نيا نکردن تيرعا

 زاد هيته و ميتصم و عزم هنگام از که يفيوظا .سازد می وارد ريناپذ جبران

 متوجـه  ،بازگشت زا پس يحت و نهيمد و مکه مناسک و اعمال تا توشه و

  :اند شرح نيبد ،است اهللا تيب زائر کي

  ؛تقوا ـ

    ؛اخالص ـ

  ؛ييدارا کردن پاک ـ

                                                            
، 222، غالمعلـي افـروز، ش   »حج چيست؟ حـاجي كيسـت؟ (از نگـاهي ديگـر)    «. ر.ك: پيوند، 1

  .10ص
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   ؛دوستان کردن آگاه ـ
   ؛يدست گشاده ـ
    ؛تکبر از يدور ـ
    ؛خلق حسن ـ
   ؛زبان از ينگهدار ـ
    ؛همراهان به خدمت و کمک ـ
   ١.بازگشت از پس نکردن گناه ـ

ـ ا يقبـول  بلکـه  گـردد؛  ينمـ  خالصـه  اعمال انجام در ،رئزا فيوظا  ني
  ٢.است ياخالق دستورات تيرعا يگرو در ،بزرگ عبادت

  =خميني امام دگاهيد از دهاينبا و دهايبا و حجاج

 هستند ايدن سراسر از مسلمان يتيجمع قتيدرحق الحرام اهللا تيب حجاج
 ،ارانگـز  حـج  .گردنـد  يمـ  مقصـود  کعبـه  و عشـق  اريد يراه ساله هر که
 مرکـز  رامـون يپ ساله هر که هستند ياسالم امت يها رسانه ،دخو يخود به

 بحـث  بـر  =ينـ يخم امـام  حضـرت ه ژيـ و ديتأک .نديآ يم گرد يهست ثقل
ـ ادب يريـ گ شـکل  باعـث  ،ياسالم يآگاه و يداريب  حـج  در يديـ جد اتي

 و حجـاج  بـه  را ينکـات  ،حـج  موسـم  در سال هر =امامحضرت  .ديگرد
 =امـام  حضرت اناتيب يکل طور به .شدند يم ادآوري حج کارانراند دست

  :است ليذ يمحورها حول

                                                            
 ،23، عبـدالهادي مسـعودي، ش  »هاي حج: وظايف اخالقي حاجيـان  جاري«. ر.ك: ميقات حج، 1

  .156ص
  .168. همان، ص2
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  حج ياجتماع و ياسيس ابعاد از نشدن غافل و ياريهوش .١

ــامحضــرت  ــه را حــج =ام ــه ب ــان يدوا مثاب  و مشــکالت بخــش درم

 معتقـد  و دنـد کر  يمـ  يتلقـ  ياسـالم  امـت  ياجتماع ـ ياسيس يها يدشوار

 حرکـت  آن جهـت  در و بـوده  بنـد يپا بدان ديبا حجاج که يزيچ آن بودند

 يبرا ييجو چاره و ياسالم جوامع ياجتماع ـ ياسيس وضع از يآگاه ،کنند

ـ  تنهـا  حج ،=امامحضرت  نگاه در .است يمشکالت نيچن حل  عبـادت  کي

 هکـ  همچنـان  ؛ياسـ يس و ياجتماع کامالً است يا هضيفر بلکه ،ستين يفرد

 جانبـه  همـه  و ياجتمـاع  ،يفرهنگـ  ،ياسـ يس ،يعباد ينيد ،اسالم نيمب نيد

ـ ب و يآگاه در يسع شانيا .است  قـرار  واسـطه  راه از ياسـالم  امـت  يداري

 جهـات  از وجه چيه به دينبا مسلمانان ،شانيا اعتقاد به .داشتند حجاج دادن

  :بمانند غافل حج ياجتماع ـ ياسيس ابعاد و

ـ  سـازمان  و يعموم مجمع نيا در كه متعهد مسلمانان  لغـو  بـا  ياله

 و كشـور  و زبـان  و رنـگ  بـه  توجه بدون و متحدالشكل ازاتيامت

ـ  مجتمـع  فهيشر مواقف در بار كي سال هر ،منطقه  بـا  و شـوند  يم

 وفود و تيمعنو به توجه با يماد جهات نيتر شيآال يب و نيتر ساده

 ،كنند مي عمل ياسالم آداب و فيوظا به و نديآ مي هم گرد اهللا يعل

   1.دنباشن غافل آن ياجتماع و ياسيس جهات از ديبا

 حـج  فريضه به شانيا يمتعال نگاه نوع نشانگر =امام حضرت انيب نيا

 امـام  نگـاه  در .اسـت  مسـلمانان  و حجاج يداريب و ياريهوش بر ديتأک و

                                                            
  .73، ص1. صحيفه حج، ج1
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 آن ياجتماع و ياسيس ابعاد همه ،آن در که يواقع حج تحقق تا =ينيخم

  :دارد وجود ياديز فاصله شود، عمل بدان و آشکار
 از ابعادش همه در را خدا تيب ديبا ،ياسالم يهاكشور يتمام زيعز حجاج

 يعرفـا ه عهـد  بـه  اش يمعنـو  و يعرفـان  اسـرار  ،درآورنـد  غربـت  نيا
 كـه  ميدار كار و سر آن ياجتماع و ياسيس بعد با نكيا ما و .رمحجوبيغ

  1.ميهست مافات جبران به مأمور ما .ميدور آن از ها فرسنگ گفت ديبا
 همـواره  ،ياسالم جوامع مشکالت و مسائل ،=امام حضرت اعتقاد به

   :شود يبررس دقت به حج مراسم در ديبا
 مـردم  و شـوند  يم وارد كه يبالد تمام ديبا ،حج در مردم مشكالت

ـ  وارد محترمش ونيروحان اي عشيمستط ـ با ،شـوند  يم ـ  دي  از يبررس
 نيب ،هستند حال چه در نيمسلم كه بشود سال هر در نيمسلم اوضاع

ـ  ،اسـت  يوضـع  چـه  ها حكومت با خودشان  بـا  هـا  حكومـت  نيب
 خـود  با ها ملت خود نيب ،است يوضع چه گريد يطانيش هاي قدرت

 نيمسـلم  متفرقه بالد در كه يونيروحان نيب ،است يوضع چه ها ملت
  2.دارند يوضع چه حج وضع با هستند

  يافکن تفرقه از احتراز و کلمه وحدتبراي  تالش .٢

 يهمـدل  کـانون  و وحـدت  محل حج ،=ينيخم امام حضرت نگاه در
 و الفت به آوردن يرو و يافکن تفرقه از زيپره شانيا .است مسلمانان انيم

  :فرمود مي و نمود يم هيتوص حج موسم در را يبرادر

                                                            
  .184، ص1. صحيفه حج، ج1

  .111. همان، ص2
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 ،كوشا كلمه وحدت در ياسالم يكشورها محترم حجاج است ديام ـ

 ،اسـت  فرموده امر نيمسلم نيب يتعال خداوند كه ،يمانيا اخوت از و
ـ  كار كه ،يافكن تفرقه از و ند؛يننما غفلت ـ  و طانيش ـ  نياطيش  يانس
  1.ندينما احتراز ،است

 كـه  يمـذهب  و ملت هر از الحرام اهللا تيب محترم نيزائر است الزم ـ
ـ  ليس مقابل در و .نهند گردن ميكر قرآن نيفرام به ،هستند  يطانيش

 تدس ،آنانه اراد يب وابستگان و غرب و شرق ييزدا اسالم كن انيبن

 بـه  را آنـان  كه ياله فيشر اتيآ به و .دهند هم به ياسالم اخوت
ـ  و ريتحـذ  اخـتالف  و تفرقه از و خوانده فرا اهللا حبل به اعتصام  ينه
  2.كنند توجه ،است فرموده

 نيا كه بدانند و باشند اريهوش ديبا فرقه دو هر خواهران و برادران ـ

ـ مج قـرآن  و اسالم اسم با خوار رهيج كوردالن ـ پ سـنت  و دي  ،امبري

 الاقل اي نند؛يبرچ نيمسلم نيب از را سنت و قرآن و اسالم خواهند يم

 اسـت  حجـاج  ياله فيتكل يزمان مقطع نيا در ...كشانند انحراف به

ـ  اخـتالف  جـاد يا يبـو  كه دنديشن ندگانيگو از يمطلب اگر كه  نيب

 و كفـار  از برائـت  و كننـد؛  انكـار  ،دهـد  مـي  را مسلمانان صفوف

 حـج  تا بدانند؛ مهيكر مواقف در خود فيوظا از را نانآ سردمداران

  3.باشد ـ هيعل اهللا صلوات ـ ايابواألنب يميابراه حج آنها

                                                            
  .85، ص1. صحيفه حج، ج1
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 فـه يطا هر و كشور هر از ،الحرام اهللا تيب زائران و محترم حجاج به ـ
 ملـت  همـه  شما ،كنم يم عرض متواضعانه ،هستند مذهب هر تابع و

 ،همـه  و د؛يهسـت  ديمج قرآن راتدستو يرويپ و امبريپ تابع و اسالم
 عمـال  واسـطه  به اختالف جاديا با كه ،ديدار مشترك غدار دشمنان
 طـول  در افكـن  تفرقـه  غاتيتبل و يگروه يها رسانه و خود بدبخت

 همـه  ،حاضـر  عصـر  در باألخص و رياخ يها سده در ژهيو هب ،خيتار
ـ غ ريذخـا  و ،اند دهيكش اسارت در را ياسالم يها ملت و ها دولت  ين

 و بـرده  غـارت  به را شما يكشورها مظلومان رنج دست و شما بالد
  1.برند يم
ـ ا در الحـرام  اهللا تيب حجاج است الزم ـ ـ  و يعمـوم  مجمـع  ني  ليس

 چـه  هـر  را سـتمكاران  و ظالمـان  از برائت اديفر ،يانسان خروشان
 مصـالح  و بفشـارند  شتريب چه هر را يبرادر دست و برآورند رساتر

 نكنند ييگرا يمل و ييگرا فرقه يفدا را مظلوم نيسلمم و اسالم هيعال
 ترك و كلمه ديتوح به متوجه شتريب چه هر را خود مسلم برادران و

 آنـان  وابسـتگان  و خواران جهان نفع به جز كه يجاهل يها تيعصب
 و اسـت  يتعـال  خداونـد  نصرت خود نيا كه ،نديبنما شود ينم تمام
  2.شود يم الشانح شامل واثق ديام به يتعال حقه وعد

 جهـان  سراسر از خود يواسالم ينيد خواهران و برادران با مسلمانان ـ
 و ياسـالم  جوامـع  تمـام  به متعلق كه يا خانه آن در و شوند يم آشنا

 گـذاردن  كنـار  بـا  و نـد يآ مـي  گردهم ،است فيحن ميابراه روانيپ

                                                            
  .165، ص1. صحيفه حج، ج1
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 خود نِياول خانه و نيسرزم به نژادها و ها تيمل و ها رنگ و ها تشخص
 از اجتنـاب  و ياسـالم  كريمـه  اخـالق  مراعـات  با و كنند مي رجعت

 امـت  تشـكل  يدورنما و ياسالم اخوت يصفا ،تجمالت و مجادالت
  1.گذارند مي شينما به جهان سراسر در را 9يمحمد

  حج در ييگرا تجمل و رفاه از زيپره .٣

 برگـزار  يسـادگ  تينها در ديبا حج ،=ينيخم امام حضرت دگاهيد از
   :نديبب و بچشد را نامحروم درد ،يحاج تا شود

 حـج  قتيحق .هستند ها كاروان در ،حج در كه يانيآقا و حج به راجع
 يجـور  چـه  فقـرا  دينيبب د؛ينيبب را مردم درد ديبرو شما كه است نيا

 شـما  ،چطورند جهان مستمندان دينيبب .طور  آن ديبشو هم شما ،هستند
 مـا  كه حاال كه باشند داشته توقع مردم اگر .دييدرآ رنگ آن ] به[ هم
 هم منازلمان در كه بشود حاصل رفاه همچو ما يبرا ديبا ميرو يم حج

  2.باشد تواند ينم حج نيا ،ستين
 يبرگـزار  در =ينـ يخم امام حضرت شيوه و سلوک ،اساس نيهم بر

ـ ب و يرسـان  يگـاه آ ريمسـ  در حرکـت  ينوع خود ،مهم فريضه نيا  يداري
ـ د بـه  را حج ن،يا از شيپ تا که يامت .است يماسال جوامع و مسلمانان  دي

ـ با اکنـون  ،ندسـت ينگر يمـ  احتيس کي و يمذهب حيتفر کي  موسـم  در دي
ه مبارز کي يبرا را خود و کنند يساز سرنوشت ،کنند يريگ ميتصم ،حج

    :ندينما ايمه بزرگ
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ـ آقا نكـه يا نـه  ،ديدار يكسر يزيچ كي ديديد وقت كي اگر  اني

 كـه  نـد يبگو بكنند؟ چه اند نتوانسته يوقت .اند نتوانسته انيآقا ،اند نخواسته
ـ  يجا كي شما يبرا ميتوان ينم ما نكهيا يبرا د؛يياين حج انيآقا  يبزرگ

 ،نـه  اي چه؟ و ميباش داشته يحگاهيتفر كي ـ دانم ينم ـ و ميكن درست

  1.كشند يم فقرا كه ييها زحمت به ديكن توجه هم يقدر كي و دييايب

  ياسالم يجمهور نأش با نامتناسب لاعما از يدور .٤

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  ،=ينـ يخم امـام  حضرت گاهديد از ـ ييآ ،راني  هن

 در کـه  اسـت  يسـتم  و ظلـم  و ها ابرقدرت مقابل در يستادگيا ينما تمام

 درخصـوص  شانيا يرو نيهم از .رديگ يم صورت مظلوم ملت کي حق

 الگو ديبا يرانيا حجاج داشتند، اعتقاد و بوده حساس اريبس يرانيا حجاج

 ملـت  کـه  همچنـان  ؛باشـند  جهـان  مسـلمانان  گريد يبرا يديتقل مرجع و

 نـاب  فرهنـگ  ،خـود  مدبر رهبران افکار کردن نهينهاد با زين رانيا مسلمان

ـ ب ميمفاه قالب در آن نتيجه که داده اشاعه جهان در را 9يمحمد  يداري

حضـرت   نگـاه  از .شـود   يم تيرؤ مسلمان جوامع در ،ياسالم رتيبص و

    :باشند اريهوش کامالً ديبا يرانيا حجاج ،=امام
 .بشود دايپ يبدنام كي ياسالم يجمهور يبرا كه بكنند يكار دينبا

 مـا  ضـد  بر ،هستند باًيتقر ايدن يجا همه در اآلن كه ينيمبلغ ،خوب
 دارنـد  را غـات يتبل همـه  ياسـالم  يجمهور ضد در ،را غاتيتبل همه

 دسـت  يمطلب كي كه مينكن يكار كي خودمان ما گريد ،كنند يم
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 خواهند يم يچ هر و بكنند باد آن به خواهند يم يچ هر و فتديب آنها

   1.بكنند ادشيز

 قابـل  ياسالم يجمهور يها کاروان يهماهنگ بر =امام حضرت ديتأک

    :است توجه
 ياسالم يها طرح و اناتيجر بر مبارك سفر نيا در است الزم چون

 و باشد ها گروه و ها كاروان تمام نيب ملكا يها يهماهنگ ،ياسيس ـ
 اجتناب كامل طور به ياسالم اخالق با مخالف امور و رجم و هرج از

ـ  هـر  و كاروان هر نخواسته يخدا اگر ... ،شود  و مسـتقالً  يگروه

ـ  است ممكن ،كنند يامر به اقدام ،يهماهنگ به توجه بدون  يا هفاجع
 يجمهـور  ياسـالم ه چهـر  كـه  ابدي تحقق يانحرافات و آورد شيپ

 است يميعظ گناه نيا و شود؛ داده جلوه دگرگون يانقالب و ياسالم

  2.دارد بزرگ بس يتيمسئول خلق و خالق شيپ كه

 حضـرت  که هستند يعناصر ،ياسالم تعهد و انظباط و نظم ،ييبايشک

    :کنند يم هيتوص حجاج به =امام
ـ ا يكشور از كه كنند توجه يرانيا محترم زائران است الزم  و ينقالب

 دوسـتان  چشمان و اند شده حج يراه اسالم احكام به متعهد و ياسالم
 ننـد يبب آنكـه  يبـرا  ،دوسـتان  .است شده دوخته آنها بر دشمنان و

 گفتـار  و رفتار در و ،هستند يباق خود ياسالم تعهد به محترم زائران

 خـود  شكوهمند ياسالم انقالب يآبرو جهان مسلمانان با برخورد و
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 الزم كـه  كمبودهـا  و ها مشقت و ها زحمت در و ،ندينما يم حفظ را

   1.دارند ييبايشك و يبردبار ،است مقدس سفر نيا يقهر

ـ تبل نيبهتر خود آنان شايسته رفتار و يرانيا حجاج يندگينما  يبـرا  غي
 غـات يتبل بـردن  نيب از يبرا حربه نيبهتر و است ياسالم انقالب و اسالم
   :دشمن سوء

 نـدگان ينما و ملت نيا اميپ حامل ،الحرام اهللا تيب محترم حجاج شما

ـ  شما تيموقع صورت نيا در .ديهست كشور نيا  و حسـاس  اريبس

ـ  انتظـار  چنانچه ،شاءاهللا ان اي .است نيسنگ شما وظيفه  بـا  ،رود يم

 جلـب  را همگان نظر خود يانقالب و ياسالم اخالق و ستهيشا رفتار

ـ  گونه آن را ياسالم انقالبه چهر و كرده  شينمـا  بـه  هسـت  هك

 برادرانـه  يبرخوردها با را آنان توجه و ديگذار يم جهان يها ملت

ـ  جلـب  رانيا بزرگ انقالب به ،زيآم محبت و ـ نما يم  عمـالً  و ديي

 در كه ،ديينما يم يخنث را يغاتيتبل يها بوق همغرضان فاسد غاتيتبل

  2.بود خواهد مضاعف شما اجر و مقبول شما حج صورت نيا

 رو اسـالم  بـه  مشـتاقانه  جهـان  يهـا  ملـت  يزمان ،بودند معتقد شانيا

    :کند يم تيترب چگونه و ستيچ اسالم که بفهمند که آورند يم
 نيمسـلم  همه با و جا همه در ،نهيمد در ،مكه در ميبكن عمل يطور

 .بشـود  اسـالم  شرافت اسباب نيا كه ميبكن رفتار يطور ،جا هر در
ـ ترب جـور  چـه  ماسـال  كـه  بفهمنـد  مردم كه بشود نيا اسباب  تي
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 آمده اسالم كه بشوند ملتفت مردم ياسالم تيترب از ؛بكند خواهد يم

  1.يچ يبرا است آمده فيشر قرآن .يچ يبرا است
 مسـلمان  مـردم  عـزت  و گاهيجا بردن باال ،=ينيخم امام يواال هدف

    :است جهان مسلمانان همه و رانيا
 مراحـل  يتمـام  در خود رسالت و نقش به يرانيا زائران حال هر در

 و توجه مورد دقت با آنان رفتار و اعمال يتمام كه كنند توجه حج
 درصـدد  انقـالب  دشمنان و ،است ما انقالب دشمنان و دوستان نظر

 اعتبـار  و قداست بيتخر جهت مختصر ولو يا سوژه به افتني دست
 مشـتاق  انقـالب  طرفداران و دوستان و باشند يم ما كشور مردم ياله

ـ  نيا اتيخصوص و رهيس و وشر با ييآشنا  و نـام ه آواز كـه  يملت
ـ  عـالم  سراسر در ـ خداوند ياري به ـ نشانش  ،اسـت  افكنـده  نيطن

  2.اند دهيگرد

  اسالم جهان مشکالت يبررس ،برائت اعالم ،حج فلسفه در تفکر .٥

 ارتيـ ز کيـ  و يفرد فريضه کي حج ،=ينيخم امام حضرت نگاه از
 بـه  را رسالت نيا بتوانند ديبا حجاج که بودند معتقد شانيا .ستين صرف

 لياصـ  مضـمون  و فرهنـگ  ،واقـع  در و کنند منتقل جهان مسلمانان گريد
   :برگردد خود يواقع گاهيجا به ،حج

 بـه  توجه ديبا ،ديشو يم مشرف سالمت با شاءاهللا ان كه انيآقا شما ـ

ـ  مغـز  در كه ياستعمار فكر نيا كه ديباش داشته معنا نيا  از ياريبس
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ـ ا ،اسـت  شده دهيگنجان ياسالم ممالك ونيوحانر يحت  ازالـه  را ني

 اسـالم  كـه  آنها به دييبگو اجتماعاتتان در ،تانيها صحبت در .ديكن
 و حـج  در نـد يايب فقط ،ميا داشته ماها تاكنون كه ستين نيا وضعش

 و چـه  و چـه  و وقوف هم بعد و مبارك خانه دور بگردند دور چند

 چـه  نيمسلم بر و ايدن مردم بر نيبرمستك كه باشند نداشته كار چيه
  1.باشند تفاوت يب ،كنند مي
ـ ب نيا به ديشو يم مشرف ديدار كه انيآقا شما ـ ـ  معظـم  تي  ،ياله

ـ ا نكـه يا به ديكن تيجد يليخ ديبا نكهيا بر عالوه ـ  ني  كـه  يمردم
 نهـا يا يبـرا  را حج مسائل ،دانند ينم خوب را حج مسائل شانياريبس

 ديهست هرجا در ؛بكنند خواهند يم را يكار هر نكهيا از قبل دييبگو

 گوشـزد  قاعـده  بـا  شـان يبرا را حج مسائل و آنجا ديبخواه را مردم
 .زهايچ طور نيا ،را محرماتش ،را واجباتش طور نيهم ،دييبگو ،ديكن

ـ م در نيمسـلم  بـا  ،ديبا كه يمسائل آن ،نيا بر عالوه ـ بگذار اني  ،دي

ـ كن يحال آنها به و ينظام كي با البته ،آنها با ديكن معاشرت  كـه  دي
 و كنـد  دراز را دسـتش  ايدن ور آن از آمريكا كه ديا نشسته چرا آقا
   2.كند اداره بخواهد را شما

 يبرا ياسالم يكشورها ريسا و رانيا از الحرام اهللا تيب زائران انبوه ـ
 ثقـل  مركز ،مسجدالحرام حول در حج ياسيس ـ يعباد مراسم ياياح

 بـه  تـا  نـد ا هآمـد  گرد ،يوح نزول محل و اهللا ةمالئك مهبط و اسالم
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 مشركان از برائت اديفر و اعالم همانا كه ،خود يقرآن و ياله فهيوظ

 در 7طالـب  ياب بن يعل موالنا لهيوس به 9يختم رسول كه ،است
  1.كرد خواهند عمل ،فرمود اجرا اكبر حج

 همـه  بر »ال« اديفر و دييگو ها بت همه بر »نه« ،كيلب كيلب در ـ

 عشق نشانه كه خدا حرم طواف در و ديكش ها طاغوتچه و ها طاغوت
ـ غ خـوف  از را جـان  و ديكن يته گرانيد از را دل ،است حق به  ري

 و بـزرگ  يهـا  بـت  از حق به عشق موازات به و ديساز پاك حق

 يتعـال  يخدا كه دييجو برائت وابستگانشان و ها طاغوت و كوچك
 آنـان  از جهـان  آزادگان همه و جستند برائت آنان از او دوستان و
ـ بند خدا با عتيب »حجراالسود« لمس در ... هستند يبر  بـا  كـه  ،دي

ـ  دشـمن  آزادگـان  و صالحان و رسوالنش و او دشمنان  بـه  و ديباش
 خوف و ديننه سر ،باشد جا هر و باشد كه هر ،آنان يبندگ و اطاعت

ـ  آنـان  رأس در و خدا دشمنان كه دييبزدا دل از را يزبون و  انطيش

 تشـان يجنا و يسـركوب  و يكش آدم ابزار در چند هر ،زبونند بزرگ
  2.باشند داشته يبرتر

 نيتمـر  و مبـارزه  ثـاق يم ديتجد ،حج در برائت اعالن حال هر به ـ

 است ها پرست بت و شرك و كفر با نبرد ادامه يبرا مجاهدان تشكل
ـ  سـرآغاز  كه شود ينم خالصه هم شعار به و  منشـور  سـاختن  يعلن

ـ  جنـود  برابـر  در يتعـال  يخدا جنود يده سازمان و همبارز  و سيابل
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ـ  شـمار  به ديتوح هياول اصول از و است صفتان سيابل  اگـر  و رود يم

 برائـت  اظهـار  خـدا  دشـمنان  از خدا خانه و ناس خانه در مسلمانان
   1.ند؟ينما اظهار توانند مي كجا در پس ،نكنند

 كه است الزم متعهد ندگانيگو و سندگانينو و محترم ونيروحان بر ـ

 غـات يتبل جبـران  بـه  ،مسـلمانان  محضـر  در و مناسب يها فرصت در

 بـه  ،لياسـرائ  و آمريكا به وابسته يجمع ارتباط ليوسا از كه يمسموم

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  و اسالم ضد بر يپرداز دروغ و يافكن عهيشا  راني

 چهـره  و ،نـد ينما دفـاع  رانيا ياسالم انقالب و اسالم از ،دارند اشتغال

 با كه را ياسالم يدستاوردها و .ندينما يمعرف انيجهان به را آن يواقع

 يهـا  يكارشـكن  و ها يگرفتار همه با ،رانيا متعهد ملت امان يب جهاد

ـ  ،است شده كشورشان بينص ،خارج و داخل در اسالم دشمنان  ادآوري

  2.كنند آماده را ها ملت و شده

  حج يفرد جنبه به توجه .٦

ـ ب حجـاج  =ينـ يخم امام حضرت نگاه از  يسـطح  در و الحـرام  اهللا تي
ـ با ،جهان مسلمانان همه ،گريد  ،خداونـد  يرضـا  شـان  يفـرد  امـور  در دي

 از يريدســتگ و ،ياســالم و يانســان اخــالق ،نيــد دشــمنان بــا يدشــمن
 مواقـف  در حجـاج  ژهيـ و بـه  و دهنـد  قـرار  خود يرو  شيپ را نيمحروم
    :باشند داشته انس ديمج قرآن با ،معظمه
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 نيا زيچ هر از قبل ،ياسالم يكشورها محترم برادران و خواهران به
 كـه  را بزرگ عبادت نيا ،حج صورت كه كنم عرض ديبا را نكته

 دسـتور  موافق و ستهيشا يصورت به ،ديشو يم مشرف آن انجام يبرا
ـ  نخواسـته  يخدا اگر كه ... ديده انجام ياله ـ  يكس  يبـرا  را يعمل

 رخ بـه  را عملـش  يخوب و دهد انجام گرانيد به عرضه و ييخودنما
 كه باشند مواظب محترم حجاج و .است باطل او عمل ،بكشد يگريد

 يمعنو جهات و .ندهند شركت خود اعمال در را خداوند ريغ يرضا
ـ  كجا كه بداند يحاج كه است آن مهم و ؛است اريبس حج  و رود يم

 يمانهيم نيا آداب و ،ستيك همانيم و كند يم اجابت را يك دعوت
 مخـالف  يخـداخواه  بـا  ينيخودب و يخودخواه هر بداند و ست؛يچ

   1.است حج تيمعنو نقص موجب و نيمبا اهللا يال هجرت با و است
 موسـم  انـدک  زمان ،جهان مسلمانان ،=ينيخم امام حضرت اعتقاد به

   :دهند هدر يرضروريغ راه در ديبان را حج
 ديبا و روند يم حج ضهفري يبرا كه الحرام اهللا تيب حجاج از يريكث ـ

ـ فر بـه  گانگـان يبه توطئ از مقدس مكان آن در  »نياللمسـلم ي« ادي
 ،ييآمريكـا  يكاالهـا  يجسـتجو  بـه  بازارهـا  در غافالنه ،زنديبرخ

 ،عمل نيا با را عتيشر صاحب دل و ،زنند يم پرسه يژاپن و يياروپا
   2.آورند يم درد به ،كند مي يباز حجاج و حج تيثيح با كه
ـ  عرضـه  محترم حجاج به حجاز در كه ييكاالها ـ  آنچـه  ،شـود  يم

 بـا  مخالف اساساً و ياسالم يها آرمان با مخالف يآمريكا به مربوط
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 جيتـرو  و اسـت  اسالم دشمنان به كمك آنها يداريخر ،است اسالم
  1.شود احتراز ديبا آنها از و است باطل

ـ ا در كه دهم يم تذكر محترم زائران به ـ  در و معظمـه  مواقـف  ني
ـ ا ،ميكر قرآن با انس از ،منوره هنيمد و مكرمه مكه به سفر طول  ني
 چـه  هـر  مسـلمانان  كه نورزند غفلت ،تيهدا كتاب و ياله هفيصح

 بركـات  از ،نـده يآ و گذشته خيتار طول در داشت خواهند و دارند
   2.است مقدس كتاب نيا سرشار

 هـر  و هطبق هر از ،زوار همه با را ياسالم ـ يانسان كريمه اخالق ـ
 مراعـات  دقـت  بـا  ،باشند كشور هر و زبان هر و هررنگ و فهيطا
 و احـوال  و اوقات عيجم در ،آمدها و رفت و برخوردها در و ديينما

ـ نما رفتار همه با مانهيكر و ديباش بردبار و صبور شامدهايپ  در و ديي
 و يخـوب  ،هـا  يبـدرفتار  مقابـل  در و سلم و ينرم ،ها يدرشت مقابل
 از يبـد  شامديپ هر تحمل يتعال خداوند يرضا يبرا و ديكن محبت

ـ نما صدر هسع و گشاده يرو با ،باشد كس هر  مواقـف  آن كـه  ديي
   3.ستين جدال و نزاع محل فهيشر بقاع و مهيكر

  رهبريمقام معظم حجاج و بايدها و نبايدها از ديدگاه 

 بـه  ،يمحسوسـ  اريبسـ  شـکل  بـه  ،مقـام معظّـم رهبـري    يهـا  دگاهيد
 يها دگاهيد ميبخواه اگر .است کينزد =خميني امام حضرت يها دگاهيد
    :ديرس ميخواه ليذ يبند جمع به ،ميکن يبررس بخش چند در را شانيا
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 و وحـدت  جـاد يا يبـرا  تالش و مسلمانان مشكالت و بيمصا طرح .١

  يهمدل

 و وحـدت  و يبـرادر  موسـم  ،حـج  موسم ،يرهبر معظم مقام نگاه از

 يجهـان  اسـتکبار  با مبارزه يبرا ييجو ارهچ و ياسالم جوامع مسائل طرح

    :است
 سراسـر  از امسـال  كه يخواهران و برادران و الحرام اهللا تيب حجاج ـ

 و بيمصـا  طـرح  بـا  تـا  بكوشـند  ،نديآ يم گرد خدا خانه در عالم
ـ  مسلمانان يهمدل و وحدت جاديا يبرا تالش و نيمسلم مشكالت  ـ

ـ  چنگـال  از نيمسـلم  نجات ياصل شرط كه  و زور و زر يورامپرات

 در نظـر  تبـادل  و اسـالم  ياساس معارف نشر و ـ است يجهان سلطه
 و يمــيابراه را حــج ،معاصـر  دوران در نيمســلم بــزرگ فيوظـا 
  1.سازند 9يمحمد

 اسـت  شده آن موجب همواره ،زاليال يروين نيا از مسلمانان غفلت ـ
 انـه گر لهيح ،بتوانند نيمسلم يها ثروت غارتگران و اسالم دشمنان كه
 دسـت  ،زمان مقطع نيا در و ابندي تسلط ياسالم يها ملت سرنوشت بر
ـ رژ آن رأس در و اسـتكبار  و كفـر  اردوگاه ديپل  عنـود  و جبـار  مي

 دلخـواه  تصرف هر به لهيوس نيهم با ياسالم يها نيسرزم در ،آمريكا
  2.است گشوده تطاول دست نيمسلم مال و جان در ،زده دست خود

 هـدف  از يبخش عنوان به اهللا تيب حجاج كه يگريد مهم موضوع ـ
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 اگر .است اسالم جهان يجار و مهم مسائل ،بپردازند آن به ديبا حج
ـ  ،اسـت  جهـان  سراسر مسلمانان هانيسال ميعظ كنگره حج  گمـان  يب
 از نقطـه  هر در مسلمانان روز مسائل ،كنگره نيا دستور نيتر يفور

  1.است جهان
 و زائـر  هـر  شخص به مربوط يكي كه ،هست حج در ياساس نكته دو ـ

 يايدن استيس و نيمسلم همجموع به مربوط هم يكي و ،است يحاج هر
ـ ا از اول نكته .است ياسالم امت يريگ جهت و اسالم  زيحـا  جهـت  ني

 نخواهـد  درسـت  چندان  ،هم يدوم كار ،نباشد آن اگر كه است تياهم
 ياديفر نآ .است اديز ايدن در ،ياسيس اديفر و ياسيس كار .گرفت انجام
ـ  عوض را جوامع ،كند يم اثر ها دل در كه  قتـاً يحق را دشـمن  ،كنـد  يم

 مـان يا يرو از كه ستا ياديفر ،كند يم روشن واقعاً را راه و ترساند يم
    2.باشد شده يناش صالح عاملِ انسان از و تقوا با دلِ از و
 را اسـتفاده  حداكثر ،حج فرصت از كنم يم هيتوص زيعز حجاج به ـ

 جهـان  اوضـاع  و بكنند خود مسلمان برادران با ييآشنا سبك يبرا
 ،آرزوها ،ها تجربه ،آورند دست به مسلمانان رفتار و زبان از را اسالم
 حج به را خود حج و كنند مبادله هم با را ها ييتوانا و آوردها دست
    3.سازند تر كينزد چه هر اسالم نظر مورد

 ؛سـت ين يکـارکرد  يگـاه ن ،وحدت مسئله به يرهبر معظم مقام نگاه
    :است مانهيصم و همدالنه يکرديرو بلکه
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 را حـج  بـزرگ  عاديم !جهان يجا همه در زيعز خواهران و برادران

ـ  ميتحك آن در را خود انيم الفت و ييآشنا د؛يبشمار مغتنم  د؛يبخش

 درس گريكـد ي يهـا  تجربـه  از د؛يشو خبر با گريكدي سرنوشت از

 رانيا بزرگ ملت و ياسالم يمهورج ثبات و يستادگيا راز د؛يريبگ

   1.ديبشنو آنان از را

  حج يفرد جنبه به توجه .٢

 اگرچـه  ،ياسـالم  جمهـوري  گذار انيبن همانند زين انقالب معظم رهبر
ـ  ،دانند يم مهم اريبس را حج ياسيس ـ ياجتماع جهات و ابعاد  توجـه  يول

 معظـم  مقـام  نگـاه  از .داننـد  يمـ  يضـرور  اريبس زين را حج يفرد امور به
 در ،شيخو يها کرده در تفکر و ملأت و قرآن با انس ،يخودساز ،يرهبر

 کـم  اريبسـ  انسـان  يزندگ در ،تيفيک آن با که هستند يامور حج مواقف
  :مقام معظم رهبري اعتقاد به .شوند يم تکرار

ـ  تيتقو خودمان در را تيعبود ميكن يسع ديبا حج در ،ما ـ  .ميكن

 قـرار  پروردگـار  درگـاه  مقبول و قبول را حج .ميكن اهللا يال هجرت
 ما ،حج نيا كه يوقت باشد؟ مقبول ما حج است ممكن چگونه .ميبده
ـ يروا در .كنـد  كينزد خدا به را  اگـر « كـه  اسـت  شـده  نقـل  يت

 را يگناهان دينيبب ،نه اي است شده قبول شما حج ايآ ديبدان ديخواه يم
ـ ديد اگر »نه؟ اي ديگذاشت كنار حج از بعد ،ديشد يم مرتكب كه  دي
ـ كن كشف ،ديبگذار كنار را گناهان كه ديكرد دايپ را نيا قيتوف  دي
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ـ نزد خدا به و ،است كرده قبول شما از را حج ،متعال يخدا كه  كي

   1.ديا شده
ـ با همواره را خدا ادي و اسم ـ ـ  داشـته  نظـر  در دي  شـروع  از .ميباش

 ياثنـا  تـا  ،مناسك شروع تا ،خدا خانه به دنيرس تا وطن از حركت
 و يحـاج  ادي به زيچ كي ماًيدا ،كار انيپا تا و حساس يروزها آن
 از ،كنـد  كسـب  را ياله يرضا نكهيا آن و باشد ديبا خدا خانه زائر

 به و بگرداند رو ،كند يم دور خدا از را او آنچه از ،كند توبه گناهان
  2.كند يم باز را راه خدا ،ميكرد رو خدا به اگر .اورديب رو خدا

ـ با ،افـراد  ياسالم حرکت ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به  و گفتـار  در دي
ـ ب و يواقع مسلمان يگذار ريتأث حال هر به .باشد منعکس آنان رفتار  ،داري

   :هستند حج يمعمول مناسک بند در که است يافراد از شتريب اريبس
 حجـاج  آحـاد  چه و محترم نيولئمس شما چه ـ زيعز برادران به من

ـ پ كـه  ،را اميپ نيا كنند يسع :نمك يم هيتوص ـ يرانيا ـ عبود امي  تي
 ،مـنظم  رفتار .بدهند نشان عمالً و قوالً ،است طاغوت به كفر و خدا

 رفتـار  و خدا تيعبود از يحاك رفتار ،مسلمانانه رفتار ،حيصح رفتار
  3.نظم با همراه

 نيتـر  بـزرگ  ءجـز  ،معرفـت  و شـناخت  ،يرهبـر  معظم مقام منظر از
 بـه  خدا خانه جوار در را آنها ديبا مسلمان کي و است حج يدستاوردها

   :آورد دست
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 بـا  !يرانيا زيعز حجاج و اسالم جهان سراسر از زيعز خواهران و برادران
 نيتـر  بـزرگ  از كـه  را معرفـت  تا ديبكوش ،بزرگ يخدا از استعانت

 دسـت  بـه  ،شـد  نيـي تب كه يا گستره همان در ،است حج يدستاوردها
 خـود  كشـور  بـه  ،شده ادي يها نهيزم در يا تازه يها شناخت با و ديآور

  1.ديبساز ندهيآ يبرا خود حركت و تالش هيما دست را آن و ديبازگرد
ـ ب و رتيبصـ  نيمضام ،اميپ نيا در  جهـان  مسـلمان  مـردم  ياسـالم  يداري
 را جـه ينت و کند کوشش معرفت کسب راه در ديبا مسلمان چراکه ؛است نهفته

 و جنـبش  ،حرکـت  جـز  سـت ين يزيـ چ نيا .رديگ کار به اسالم يتعال راه در
 يهـا در ،ياجتمـاع  يسـاز  نـده يآ و يخودساز ،شانيا نگاه از .ياسالم تحرک
  :کند ديص حج نعمت از را آنها ديبا مسلمان که هستند يقدر گران

 يبـرا  ،حـج  يبهـا  گـران  فرصـت  اغتنـام  بـه  را زيعز حجاج ههم
 دوارميام و كنم يم دعوت ياجتماع يساز ندهيآ و يشخص يخودساز

 تلخ حوادث گرفتار كه را ييها ملت خصوص هب ،جهان مسلمانان همه
  2.كنند ادي ريخ يدعا به ،اند يزندگ يها شدت و

  استيس از نيد ييجدا هتوطئ به توجه .٣

 مسـلمانان  کـه  يمهم اريبس مسائل از يکي ،يرهبر معظم مقام نگاه از
 ؛اسـت  استيس از نيد ييجدا بحث ،باشند داشته توجه آن به ديبا جهان

 و خـود  ياسـتعمار  منافع برداشت يبرا اسالم دشمنان ستها سال کهچرا
   :کوبند يم آن طبل بر ،اسالم کردن يمنزو
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 كردن يمنزو يبرا دشمنان نيريد توطئه كه استيس از نيد ييجدا
 نيد آمدن دانيم به و شود محكوم شدت با ديبا ،است قرآن و اسالم

 و ياسـتعمار  يهـا  اسـت يس با ابلهمق در ياسالم يكشورها همه در
    1.شود شمرده مسلمان يها ملت يعموم درس ديبا ،ياستكبار

ـ ب ،يرهبـر  معظم مقام انيب نيا  کـه  اسـت  ژرف و قيـ عم اريبسـ  ياني

 آن يورا در آنـان  يماندگ عقب علت و مسلمانان يگرفتار راز قتيدرحق

 ليما هوج چيه به يجهان هاي قدرتابر که است روشن اريبس .است نهفته

ـ  و ياسـ يسه عرصـ  در ياسـالم  يها آموزه دخالت به  ؛سـتند ين يالمللـ  نيب

 و ظلـم  مخـالف  ،آن در نهفتـه  استيس و اسالم نيمب نيد سرشت راکهچ

ـ ا نيبنـابرا  .ندا مشغول بدان يجهان غاصب هاي قدرت که است يستم  ني

 و اسـت يس حـوزه  در نيراست اسالم حضور بر را عرصه همواره ها قدرت

 مبـارزه  بـه  آن بـا  دارد، امکـان  کـه  ييجـا  تـا  و کـرده  تنـگ  يريگ ميتصم

    .پردازند يم

  حجاج مهم فيوظا از يکي عنوان به حج در تأمل .٤

 و نيمضـام  مـورد  در مفصـل  طـور  بـه  ،حـج  فلسـفه  بخش در چه اگر
 و ملأت آثار از گريد يا جنبه ،يآت مباحث اما ،شد پرداخته حج يها فلسفه
 حـال  هـر  بـه  .کنـد  يمـ  روشـن  را حج يها هيما درون و نيمضام در تفکر

 يروحـان  مراسـم  در ،ياسـالم  يهـا  تمملک ندگانينما گاهيجا در حجاج
ـ يد بـرادران  بـا  ارتبـاط  بـه  و ابندي يم حضور حج  شيخـو  يدتيـ عق و ين
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ـ ا در و نباشـد  روشن آنان يبرا حج ييچرا که يصورت در .پردازند يم  ني
 اريبسـ  بعد ،باشند نکرده فکرت يخوب به ،ياجتماع و ياسيس ،يعباد مراسم

 از نيبنـابرا  .رفـت  خواهـد  دسـت  از فرصت نيا و مراسم نيا از يعيوس
    :يرهبر معظم مقام نگاه

 تبادل و رمزها و راز نيا در تأمل ،حجاج از كي هر وظيفه نياول ـ

ـ ن و ،است همه نيا از كار سررشته يجوو جست و نظر  در تأمـل  زي

 از بـرون  را حـج  كنند مي يسع ييها دستگاه و ها دست چرا كه نيا

 كه يبعد كي يعبادت عنوان به تنها و شيجمع و ياسيس ميمفاه همه

ـ نما يروحان چرا و ،ندينما مطرح ،است يفرد خواص يدارا فقط  انِي

 را مردم كه كند يم حكم آنان ينيد شأن و نام كه فروش ايدن به نيد

 بـه  آن يها فهد سمت به را آنان جان و جسم و آشنا اسرار نيا به

ـ ا در يروشـنگر  هرگونـه  با ،عكس به ،درآورند حركت  بـاره  ني

  1دارند؟ قيحقا كتمان بر اصرار ،دهيورز عناد و مخالفت
ـ  محشـر  در كه مسلمان وخواهران برادران همه به من ـ  حـج  ميعظ

 دو وآن كنند تدبر درحج كه كنميم هيتوص متواضعانه ،اند آمده گرد
 ذات به خود كردن كينزد و خدا به دنسپر دل يعني ،را ياصل نكته

ـ يحق و خالص تيعبود با عمل و شهيدراند ياله مقدس ـ  از يق  كي
 ياله جهت و راه دشمنان و ها طانيش از بودن برحذر و اجتناب و سو
 و تقـوا  بـه  مجهز يروح با و كنند نيتأم خود يبرا ،گريد يسو از
ـ  ديام از زيلبر يروح و خدا به اعتماد از سرشار يدل  امـت ه نـد يآ هب
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 قصـد  بـه  و اسـالم  يها هدف يريگيپ در راسخ يميتصم و ياسالم
 جوامـع  بـر  ياسـالم  فرهنـگ  و نيقـوان  و معارف افتني تيحاكم

  1.بازگردند خود اريد به ،مسلمان
 جلــوه  يخودنگر و تـدبـر نيا در كه يبزرگ يها تيواقع ـانيم در ـ
ـ  ،نخسـت  اسـت؛  تـر  برجسته همه از زيچ دو ،كنـد يم  عظمـت  و اغن

 نيسـهمگ  ،گـر يد و .اسـت  برخوردار آن از ياسالم امت كه يا هيسرما
    2.است بزرگ هيسرما نيا نيكم در كه يخطر بودن

  گرانيد يبرا ييالگو ها يرانيا .٥

 ،خيتـار  طول در رانيا بزرگ ملت که معتقدند ،جهان نيمسلم امر يول

 ديآفر را يانقالب ،معاصره سد در ژهيو به است؛  زده رقم را يبزرگ يکارها

 مـا  ملـت  ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به .واداشت يشگفت به را انيجهان که

   :کند داريب را ياسالم امت رفتارش و گفتار با ديبا
 مـردم  رفتـار  و مـنش  و اخـالق  و فرهنـگ  ميبتوان ديبا حج در ما

 نگـاه  كـه  يكسـان  و بشـوند  الگو نهايا كه ميبكن يطور را خودمان
ـ يا از را يا برجسـته  يزهـا يچ ،الاقل نرود شانادي ،كنند مي  هـا  يران
  3.باشد شتريب سوءظن آن از اثرش ،يموارد در ديشا نيا .رنديبگ

 شـرفت يپ و يترق ديبا رانيا پرافتخار ملت ،يرهبر معظم مقام نگاه از

ـ با« :دهنـد  نشـان  حج در را خود  رفتـار  و حجـاج  و اشـخاص  رفتـار  دي
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 رشد و تيمعنو از تيحكا همه ،استيس و عبادت زين و مردم با والنئمس

  ١.»بكند نظام هيعال اهداف و يخواه يترق و يشرفتگيپ و
 بـه  يرهبـر  معظـم  مقـام  يهـا  هيتوصـ  از ،پرشور و پررنگ حضور نيبنابرا
    :است يرانيا حجاج

ـ ا دينگذار حج در  مـذاكرات  در .فتـد يب شـما  دسـت  از پـرچم  ني
ـ ا ملـت  كه ديبده نشان  يعموم اجتماعات در و يخصوص  بـه  راني
 نيآخـر  تا را عزت نيا و است شده سرافراز و زيعز ،اسالم بركت

  2.داد نخواهد دست از نفس
 معتقـد  و نديب يم حجاج دوش به را يبزرگ رسالت يرهبر معظم مقام

 و ديـ کن حفـظ  را اسـالم  پرچم عزت ،ياسالم امت با ارتباط در که است
  :ديبدار محفوظ را =بزرگوار امام يآبرو

 بداننـد  را بزرگ نعمت نيا قدر ،شوند يم مشرف حج به كه يممرد 
ـ ا در اسـالم  پـرچم  برافراشـتن  از يناش عزت ،ياسالم عزت و  راني

 كـه  باشد يا گونه به يرانيا يحاج رفتار مبادا .كنند حفظ ،را ياسالم
 نجـا يا در اسـالم  بـه  كه يعظمت و شكوه و انقالب و نظام نيا عزت
  3.شود مخدوش ياندك نكرده يخدا ،است شده داده

 کـه  کنند يم هيتوص کين اخالق و رفتار در مراقبت به را حجاج شانيا
ـ ا ملت درست ريمس تواند يم خود نيا  نقـاط  گـر يد مسـلمانان  بـه  را راني

   :دهد نشان جهان
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ـ جز ،كننـد  مـي  حج رانيا از كه ما امسال انيحاج از كدام هر  از يئ
 يانقالب و ياسالم و يجهان بزرگ كار كي از و ميعظ حركت كي
 بـه  مجموعه نيا از يئجز را خودشان ديبا هستند؛ يعباد و ياسيس و

ـ ا الزمه ،پس .كنند عمل گونه آن و اورنديب حساب  آن احسـاس  ني
 با برخورد در ،اخالق در .باشند خودشان رفتار مراقب ،همه كه است
ـ  در ،خانـه  در ،رفتار يچگونگ در ،كشورها ريسا نيمسلم  در ،ريمس
 اخـالق  و رفتـار  ـ هستند كه هرجا ـ مناسك يادا هنگام در ،حرم
 آبـرو  مايـه  امـام  و انقـالب  و اسالم يبرا كه بكنند يطور را خود
  1.باشد

  حجاج به هيتوص چند يبند جمع .٦

 صـورت  به را شيخو يگشا راه و مانهيحک يها هيتوص مقام معظم رهبري
ـ ب بند هشت در ديمف و اجمال  و ايـ دن ريـ خ کـه  يا هنامـ  هيتوصـ  ؛کننـد  يمـ  اني
ـ ب و حرومـان م از يريدسـتگ  ،يزيسـت  دشـمن  و يشناس دشمن ،آخرت  يداري
  :است شده ميترس آن در ياسالم
ـ بدان مغتـنم  توبـه  و يخودسـاز  يبـرا  را فرصت نيا ـ  يا هتوشـ  و دي
  .ديريبرگ آن از خود عمر همه يبرا يمعنو
 و ديـ هبخوا متعـال  خداوند از را مسلمانان بزرگ يها يگرفتار رفع ـ
  .ديبگنجان خود مناجات و دعا در را خواسته نيا بارها و بارها
 و گـر يد يكشـورها  مسـلمانان  بـا  شـدن  آشـنا  يبـرا  يفرصت هر از ـ
  .ديكن استفاده آنان يزندگ يمنف و مثبت يها جنبه
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 كشـور  ايـ  ياسالم امت وضع از که يدرست معرفت و اطالع گونههر ـ
  .ديكن منتقل گريد يكشورها مسلمانان به ،ديدار ارياخت در خود
 بـه  ،اسـالم  جهان يجا هر از ،خود مسلمان برادران با وگو گفت در ـ

 داشـته  توجـه  اسـالم  جهـان  به پارچه كي نگرش و »ياسالم امت« هلئمس
  د.يباش

ـ ه خـداداد  اقتـدار  خـود،  مخاطبـان  به همواره ـ ـ  از شيب ـ ليم كي  اردي

 بـا  و يمعنـو  و يدمـا  ثـروت  همـه  نيا با ياسالم كشور ها ده و مسلمان

  د.يکن يادآوري را اخالق و نيد و تمدن و فرهنگ از يميعظ راثيم
ـ کن نـابود  را آمريكا ژهيو به و غرب انيپا يب قدرت افسانه ـ  كـه چرا د؛ي

 بـزرگ  برابـر  نيچنـد  را خود قدرت تا داشته برآن يسع همواره استكبار
  .كند القا مسلمانان ذهن به را مسئله نيا همواره و كرده

 يبس كه را مسلمان يكشورها فكران روشن و نيد نلمااع تيولئمس ـ

  ١.دياوريب گرانيد و آنان خود ادي به همواره ،است نيسنگ و بزرگ

  يبند جمع

 مـورد  در انقـالب  معظم رهبر و =امام حضرت اناتيب در کردن  دقت
 ،ياسـالم  مختلـف  جوامـع  و كشـورها  رانيسـف  عنـوان  بـه  حجـاج  كنش
 در كـه  يا گونـه  بـه  ؛است باره نيا در بزرگوار دو آن رسالته دهند نشان
ـ ب ،مسـلمانان  عـزت  و يسـربلند  بـه  شيگرا ،شانيا اناتيب يژرفا  يداري

 ،تـر  مهـم  همـه  از و ياسـالم  امـت  انيـ م يهمـدل  و تيلمسـئو  ،مسلمانان
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    .شود يم مشاهده وحدت و يزياستكبارست

ـ پا بـر  ،ياسـالم  انقالب از شيپ تا كه حج فرهنگ  انيـ اجح انفعـال  هي

 بـه  ليتبـد  ،=امـام  حضـرت  يهشدارها و رهنمودها با ،بود گرفته شکل

 جـزء  عنـوان  بـه  ،برائـت  اصـل  و شـد  ميعظـ  و پرشور ينهضت و جنبش

 قـرار  ياسـالم  جامعـه  سراسـر  حجـاج  كـار  دستور در ،حج ريناپذ ييجدا

 اسـتكبار  توجه جلب باعث ،حجاج يكنشگر در يماهو رييتغ نيا .گرفت

 حـق  در كـه  است يستم درخصوص ،ياسالم امت ييصدا هم به ،يجهان

   .دارد يم روا جهان محروم مردم

 حجاج حضور تياهم به ،دو هر ،يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت 

 كنگره در خود جامعه اميپ هرسانند را يحاج و بوده آگاه ،فعال و اريهوش

 مقـام  هـم  و امـام  حضـرت  هم كه روست نيهم از .دانند يم حج يجهان

 ژهيـ و  بـه  و حجـاج  تحرك تيفيك و نوع بر يا ژهيو تمركز ،يهبرر معظم

  .اند داشته يرانيا حجاج

 خصـوص  در =امـام  حضـرت  يهـا  يمشـغول  دل از يا پـاره  نجايا در

 صـورت  به بند چند در را شانيا يراهبرد يرهنمودها و هيتوص و حجاج

    :ميكن می انيب وار تسفهر

  .دينباش غافل حج ياجتماع و ياسيس جهات از ـ
  .ديكن دعا اسالم يروزيپ يبرا فهيشر مواقف در ـ
  .ديبکوش يافکن تفرقه از زيپره و کلمه وحدت جهت در ـ
  .ديكن زيپره حج در تجمل و رفاه از ـ
  .بشود دايپ يبدنام کي ياسالم يجمهور يبرا که دينكن يکار ـ
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  .ديكن تفکر حج فلسفه در ـ

  .تگف كيلب را متعال خداوند دعوت ديبا حج در ـ

  .دينكن فراموش را حج يفرده جنب ـ

  .ديدار پا به قدرت تمام با را است حج يقيحق اصل كه برائت اعالم ـ

  .ديبكش بحث به را اسالم جهان مشکالت ـ

  .باشد خدا يبرا شما حرکات ـ

  .ديكن برمال را استعمارگران يواقعه چهر ـ

 الصـه خ طور به را يرهبر معظم مقام اناتيب توان يم جهت نيهم در

    :كرد يبند جمع شکل نيا به حجاج يراهبرد منش يطراح زمينه در

 و وحـدت  جاديا يبرا تالش و مسلمانان مشكالت و بئمصا طرح ـ

  ؛يهمدل
  ؛مسلمانان و اسالم يروزيپ يبرا دعا ـ
  ؛حج در استيس از نيد ييجدا کردن محكوم ـ
 بـا  رزهمبا و اسالم از دفاع و كلمه وحدت يبرا مسلمانان از دعوت ـ 
  ؛كفر

  ؛لياسرائ يسرطانه غد محو شعار ـ
  حجاج؛ از كي هر وظيفه نياول عنوان به حج در تأمل ـ
ـ ا دسـتور  نيتر يفور عنوان به مسلمانان روز لئمسا يروزرسان به ـ  ني

  كنگره؛
  ؛حج يفرد جنبه به تيعنا و توجه ـ
  ؛گرانيد يبرا ها يرانيا بودن الگو ـ
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  .امام سلوک و انقالب و الماس با متناسب اخالق و رفتار ـ
 ارائـه  بـا  يرهبـر  معظم مقام و =حضرت امام كه است اساس نيا بر
ـ ا و دنـد يدم حج مراسم كالبد در نو يجان ،ديجد ييالگو  از را مراسـم  ني

   .نمودند زنده را آن ياصل كاركرد و کرده خارج انفعال
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  موضوع يررسب

 ،گرايـي  فـرد ه نـد يفزا رشـد  ،مختلـف  جوامـع  و جهان يكنون مشكل
 مطالعـات  اسـاس  بـر  .اسـت  يجمعـ  وجـدان  و ياجتماع انسجام كاهش

 يهـا  بيآسـ  و مسـائل  جـاد يا مهـم  عوامل از يكي ،ياجتماع شمندانياند
    .است ياجتماع يپارچگ كي و يبستگ هم نبود ،ياجتماع
 سـبب  به ،انهيگرا يماد يها شهياند بر يمبتن جوامع و يغرب عمجوا در

 سـود  كسـب  و ندا هشد يفرد اريبس ها انسان ،بخش وحدت نظام كي نبود
ـ ا .اسـت  گرفتـه  قرار يفرد نيب مناسبات اول تياولو در  باعـث  واقعـه  ني

 بـه  را مـدرن  انسان و شده يشمار يب ياجتماع و يروان يها يماريب بروز
 مطالعــات اگرچــه .اســت بــرده فــرو يا هكننــد فرســوده عزلــت و ييتنهــا

ـ معنو نبود خطر درخصوص يستيبراليل و يغرب جوامع در يشمار يب  اتي
ـ پد رشد همچنان يول ،رسد يم و دهيرس انجام به  حـال  در فردگرايـي ه دي

  .دارد يتند بيش و است حركت
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 يهـا  نظـام  يدرون يبستگ هم به مربوط ،ياجتماع انسجام يكل طور به
 يهـا  هيـ ال ،مختلـف  ينهادهـا  كـه  ينـوع  بـه  ؛اسـت  جوامـع  و ياجتماع
 تيـ حما يا گونه به و هم با ارتباط در جامعه گوناگون اقشار و ،ياجتماع
ـ ا .بپردازنـد  خـود ه ژيـ و يها كار انجام به كننده  رشـد  سـبب  تيـ واقع ني

 يهـا  مشخصـه  جـاد يا و افـراد  كيكاي انيم يبستگ هم و يهمدل احساس
  .شود می يانسان لياص

ـ معنو و نيد افراد انيم بخش نسجاما عامل كه يجوامع در  ،باشـد  اتي

 .اسـت  تـر  يانسـان  و تـر  سـالم  ،تـر  يقو ،افراد انيم يپارچگ كي و وحدت

 يمـاد  و سـودمدارانه  هـا  انسـان  نگـاه  و دارد رواج جوامع نيا در اخالق

 يبشـر  روابـط  هيرمايخم ،يازخودگذشتگ و يفداكار ،ثاريا و بود نخواهد

ـ يد يها آموزه كه است نيا انجيا در مهم اريبس نكته .است  انـدازه  چـه  ين

 در .است يسطح چه در ينيد ميتعال اثر در افراد يآگاه و كرده دايپ رواج

 يمتعـال  يها آموزه و نيد از ها انسان شدن دور سبب به ،جوامع از يا پاره

 ،شود می برگزار هم ينيد مناسك و است ينيد ظاهر به جامعه اگرچه ،آن

 روسـت  نيهم از .ستين قدرتمند چندان ،ينيد وحدت و يبستگ هم يول

ـ يد رهبـران  و دلسـوز  شـمندان ياند كه  راه در را شيخـو  عمـر  تمـام  ،ين

 .برنـد  يمـ  کـار  بـه  نيـ د بخـش  وحـدت  عناصـر  و ينيد ميتعال برگرداندن

 ،ياسـالم  رهبـران  گاهيجا در ،مقام معظم رهبري و =ينيخم امام حضرت

 انيـ م بخـش  وحـدت  ناصـر ع كـردن  برجسته با كه داشته كوشش همواره

ـ م نابسـامان  روابـط  و كـرده  زنـده  را ياسالم لياص قدرت ،مسلمانان  اني

    .برگردانند خود مدار به را ياسالم جوامع ينيد برادران
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 بـه  اسـتناد  زين و آن تياهم و وحدت يبررس با ،بحث نيهم ادامه در

 در را ياسالم نياديبنه آموز نيا كرد ميخواه يسع ،بزرگوار دو آن اناتيب

   .ميکن يبررس حج مورد

 .اسـت  شـدن  گانـه ي و شـدن  يکـ ي يمعنـا  بـه  وحـدت  ،يلغو نظر از

 مثـل ( اسـت  زيـ چ چنـد  اي دو شدن کينزد گريکدي به يمعنا به نيهمچن

  ١.)شوند مانيپ هم و متحد هم با ياقوام نکهيا
   :دارد عنصر چهار وحدت

 ،ياسـالم  معـارف  و گـران يد با تعامالت در که معنا نيا به اصالت؛ .۱
 و ابـد ي کـاهش  اخـتالف  نقـاط  تا شمرد اصل کي ار وحدت ديبا همواره

   .ابدي گسترش مشترکات
 يتجلـ  ،آن بـودن  فقـه  ،وحـدت  نبـود  اصل دنبال به ؛حدتو هفق .۲

ـ تقه قاعد مثل ؛است شده مهم يفقهه قاعد چند ديتول سبب که ابدي يم  ،هي
 و مســلمانان يمتمــا احتــرام و حفاظــته قاعــد و التــزام و الــزامه قاعــد

  .ياسالم يها هفرق
ـ قب از خـاص  ياخالقه دربردارند وحدت ؛وحدت اخالق .۳  ،الفـت  لي
 احسـان  و تيعصـب  از اجتناب و حق از يرويپ ،تسامح ،عفو ،مدارا ،وفاق
  است.
 يسـازوکارها  بلکه ،ستين شعار تنها وحدت ؛وحدت يسازوکارها .۴

 .يعملـ  يگـاه  و اسـت  يعلم يگاه سازوکارها نيا .دارد را خود خاص
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 و ،اخـتالف  مـوارد  بـر  يعلمـ  يفضـا  تيحاکم ،مشترک راثيم به توجه
 اطاعـت  و است يعلم يسازوکارها ،مذاهب انيم يعلم ستد و داد اديازد
 صـورت  در عمـل  در گـران يد يآرا رشيپـذ  ،حيصـح  سـنت  و کتاب از

 جماعـت  يهمراهـ  و گريکـد ي ياري ،ها يکين در يهمکار ،توافق نداشتن
    ١.است يعمل يسازوکارها از ييها ونهنم ،مسلمان

ـ تک بـا  مسـلمانان  که معناست نيا به مسلمانان وحدت  مسـائل  بـر  هي
 يبرخـ  درک در آنان يعيطب يها اختالف ؛باشند داشته همگرايي ،مشترک

 ،گريکـد ي بـه  متقابـل  تفاهم با بکوشند ؛نشود همگرايي از مانع ،مسائل از
 مقابـل در ؛بکاهنـد  امکـان  حـد  ات اختالفات از ؛شوند تر کينزد و کينزد

 و ياصـل  هـدف  يراسـتا  در و باشـند  مـان يپ هـم  و متحـد  اسالم دشمنان
 يمعنـا  بـه  يسـن  و عهيش وحدت از منظور نيبنابرا .گردند سو هم ،تر مهم
 وجـود  نيعـ  در تواننـد  مـي  آنـان  .اسـت  دشـان يعقا سـر  بـر  نکردن نزاع

 مانهيصم تعامل گريکدي با يالملل بين و يکل مسائل در ،يدتيعق اختالفات
 مقتـدر  و سـربلند  ،مسـلمانان  و اسالم يايدن صورت نيا در .باشند داشته

  ٢.شد خواهند

 .اســت ياســالم وحــدت ،مســلمانان يهــا آرمــان و اهــداف از يکــي

 بـه  همگرايـي  و اتحـاد  ،اسالم جهان در تا دنديکوش می مسلمان مصلحان

 .اسـت  برخوردار يا ژهيو تياهم از ياسالم وحدت ،اسالم در .ديآ وجود

                                                            
، 12، محمدمهدي آصـفي، ش »اي: طرح وحدت اسالمي قاالت انديشهم«. ر.ك: انديشه تقريب، 1
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 ،است فراخوانده يهمبستگ و همگرايي به را همگان آنکه ضمن در قرآن

ـ  نعمـت  عنـوان  به ياسالم وحدت از  فيـ رد در را اخـتالف  و کـرده  ادي

ـ  بخش وحدت ياساس عوامل ١.است داده قرار ياله عذاب  مسـلمانان  نيب

  ».:تيب اهل و اسالم نيد« :از ندا عبارت

  اسالم نيد .١

 ،جهـاد  تـا  حـج  از و  زکـات  تا گرفته نماز از ،اسالم يفرع ائلمس تمام در

 درس هـزاران  بـر  عـالوه  و اسـت  ريچشـمگ  يخوب  به اتحاد و وحدت همسئل

 و  يعملـ  اتحـاد  و يبسـتگ  همه آموزند ،آموزند يم اجتماع و فرد  به که سازنده

 ،هـا  ملـت  يبسـتگ  هـم  و اتحاده شکنند درهم چون ٢؛هستند زين يفکر وحدت

  حـج  برنامه با  اسالم است. يا فهيطا و ينژاد ياهازيامت و يطبقات  ياه فاختال

ـ ا ياجـرا  بـا  ،مسـلمانان  و داده  خاتمـه  اهـ ازيامت و اهـ  اختالف نيا تمام به  ني

  ٣.دارند يم اعالم انيجهان به را خود يبستگ هم و وحدت ،ياسالم فريضه

      :تيب اهل .٢

ـ ب اهـل  درباره نتس اهل يها هفرق که ييها دگاهيد مجموعه از  ،:تي

ـ د با را ها دگاهيد آن زين عهيش و اند کرده ارائه  همسـو  شيخـو  يهـا  دگاهي
 بر 9اکرم رسول اتيروا و قرآن در که است :تيب اهل محبت ،نديب يم
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 بـر  يمهمـ  عامـل  توانـد  می مسئله نيا ؛است شده فراوان ديتأک مسئله نيا
ـ ا در .باشـد  امامـت  محـور  بر ياسالم امت تجمع  ييهـا  گـروه  ،سـتا را ني

 عهيشـ  نلمااع ،آنان فکران روشن ،سنت اهل عالمان .دارند يشتريب رسالت
 مذاهب نيب بيتقر مجمع رينظ ،يالملل بين ينهادها و آنان فکران روشن و

 سـازمان  ،ياسـالم  وحـدت  سـازمان  ،ياسـالم  کنفرانس سازمان ،ياسالم
 ياسـتراتژ  اند موظف يفرهنگ و يغيتبل ينهادها ريسا و ياسالم ارتباطات

 ها دگاهيد هم بتوانند تا کنند ميتنظ مذاهب نيب بيتقر زمينه در را يروشن
 تـالش  کـه  را غـرب  اسـتکبار  يهـا  توطئـه  هم و ندينما کينزد هم به را

  ١.ندينما اخنث ،دارد ياسالم امت نيب تفرقه جاديا در يعيوس
 نيا يراستا در و است ياسالم انديشه در کياستراتژ يطرح ،وحدت

 از .است دهکر متمرکز را شيخو حرکت ياسالم امامت ،کياستراتژ طرح
 در ،ها يناصب از ريغ ،ياسالم يها فرقه تمام که :تيب اهل محبت يطرف
 از و باشد ياسالم امت وحدت بر ياريمع تواند می ،دارند نظر اشتراک آن

 امـت  وحدت يساز ياتيعمل يراستا در ،امامت يکل حرکت ،گريد طرف
ـ ا در امامت آرمان و اسالم آرمان يرو نيبد .است گرفته قرار ياسالم  ني

    .است نيچن مسائل همه در چهچنان ؛است گانهي يآرمان ،لهئمس
 يوال بــه اعتصــام همــان ،يالهــ يالوثقــا ةعــرو و حبــل بــه اعتصــام

 لهئمسـ  نيهم و است طهارت و عصمت خاندان به محبت و :تيب اهل

 از ٢.رديـ گ قـرار  اسالم جهان در يغاتيلتب يها تالش از ياريبس محور ديبا

                                                            
، ع »:، محور وحدت امت ـ وحدت امت، محور حركـت ائمـه   :ائمه«. ر.ك: انديشه حوزه، 1
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ـ فوا و تياهم ،محققان از يا پاره كه روست نيهم  را مسـلمانان  اتحـاد  دي

  :شمردندبر نيچن
    ؛يابي تيهدا و اقتدار الف)
    ؛ياله نعمت ب)
   ؛يقطع و يقهر يروزيپ ج)
   ؛يبخش نعمت و ييافزا تيعاف ،يشکن دشمن ،ينيآفر عزت د)
  ١.عدالت و حق يرااج يبرا يساز نهيزم ) ه

  يرهبرمقام معظم  و ====خميني امام نگاه از وحدت

 امـام  کـالم  جـان  ،مسـلمانان  انيـ م يپارچگ کي و وحدت موضوع در
 ،شـدن  يا فرقـه  از يدور ،مشـترک  طور به انقالب معظم رهبر و بزرگوار
ـ برانگ تفرقـه  غـات يتبل از اجتنـاب  ـ تأک ،يشناسـ  دشـمن  ،دشـمنان  زي  بــر دي

 و کفار برابر در جهاد و دفاع در مسلمانان ياريهم ،انمسلمان يها ييتوانا
 از و يهمـدل  و تفاهم ،گريدکي يشاد و غم در مشارکت ،يجهان استکبار

 در =ينـ يخم امـام  .اسـت  يالهـ  بلنـد  سـمان ير به زدن چنگ تر مهم همه
 و نيمسـلم  يتعـال  و يترقـ  راه در« :نـد يفرما يم شيخو سخنان از يفراز

ـ ن انقـالب  معظم رهبر ٢.»ديكن كوشش ياسالم جامعه يوستگيپ و اتحاد  زي
ـ آ« :نـد يفرما يم شيخو اناتيب در شانيا .اند کرده ديتأک امر نيا بر بارها  هي

 يَ|ِ  اهللاِ  zَِْبلِ  اْقَتِصُموا وَ ( شريفه
ً
 بـه  تمسـك  هيتوصـ  كـه  را )َيَفرُقوا ال وَ  عا
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  ١.»ديباش داشته ادي به همواره ،است آن در كلمه وحدت تيرعا و نيد
 در کـه  بـود  معتقـد  ياسـالم  وحـدت  به کامل اعتقاد با =ينيخم امام
 را آن بـا  مقابله ياراي يقدرت گونه چيه ،ياسالم امت يپارچگ کي صورت

ـ ا از يا پـاره  .کرد يم ديتأک نکته نيا بر شيخو اناتيب در بارها و ندارد  ني
    :است شرح نيبد اناتيب

 قـدرت  بـه  بشـود  منَْضـم  ـ ياله بزرگ قدرت ـ قدرت نيا اگر ـ
 بـر  يقدرت چيه ،بردارند قدم اسالم راه در برادرانه هم با همه و مانيا

  2.كرد نخواهد غلبه آنها
ـ عل !عـالم  مستضـعفان  يا و جهـان  مسلمانان يا ـ  و مسـتكبران  هي

 در ،خـدا  خانـه  زائران يا .ديكن پرخاش ها ملت حقوق به متجاوزان
 اسالم نصرت يتعال خداوند از و ديونديبپ هم به ياله مشاعر و مواقف

   3.ديبخواه را جهان مستضعفان و نيمسلم و
 ماتيتعل هيسا در و ديتوح پرچم ريز در و ديزيخ بپا مسلمانان يا ـ

 و خـود  ممالك از را ابرقدرتان انتيخ دست و ديشو مجتمع ،اسالم
 دسـت  و ،ديكن اعاده را اسالم مجد و ،ديكن كوتاه آن سرشار نيخزا

ـ چ همـه  يدارا شـما  كـه  ديبردار ينفسان يهواها و اختالفات از  زي
   4.ديهست

ـ  ثروت و سرشار نيخزا با تيجمع ارديليم كي بيقر ـ ـ پا يب  ،اني
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  1.شكند درهم را ها قدرت تمام تواند يم

 35 در كـه  ييمعنا آن و بشود مجتمع هم با مسلم ارديليم كي اگر ـ
 چنـان  آن ،آنهـا  به زد ضربه و كرد دايپ تحقق رانيا تيجمع ونيليم

ـ  اگر ،بكنند بلند توانند مين را خودشان سر ،آخر تا كه يا ضربه  كي

  2.شد خواهد چه ،بشوند طور نيا نيمسلم تيجمع ارديليم
 سراسـر  از كـه  مذهب و فهيطا هر از ،انزائر عموم شاءاهللا ان اگر ـ

 اجابـت  را خداونـد  يندا ،اند شده مجتمع فيشر مكان آن در جهان

ـ فر با و كنند  ،نـد ينما محكـوم  را ظالمـان  و سـتمگران  ،واحـد  ادي
  3.ختير خواهد فرو ستم يها كاخ

 وحـدت  قـدرت  بـه  اشـاره  بـا  زين انقالب معظم رهبر راستا نيهم در

ـ  از يناشـ  را اسـالم  دشمنان تجاوزات ،مسلمانان  مسـلمانان  يانسـجام  يب

    :دانند يم
ـ ا و سـتد يبا )اسـالم  دشـمنان ( نهايا يجلو تواند يم اسالم امت ـ  ني

 و مسـتحكم  سـمان ير به نكهيا شرط به كند؛ اخنث را سبعانه حركات
   4.كند توجه ياله يالوثقا ةعرو

ـ ا )نيفلسـط ( ملـت  كي ،بود متحد اسالم يايدن اگر ـ  مظلـوم  طـور  ني

 دشـمنان  و اسـالم  جهـان  دشـمنان  يبـرا  ،ياسـالم  يهمبستگ .شد ينم
ـ  لمشـك  را كار ،يالملل نيب غارتگران و منطقه نيا يها ملت  و كنـد  يم

                                                            
 .49، ص1. صحيفه حج، ج1

 .69. همان، ص2

 .161. همان، ص3

 .296، ص2. همان، ج4



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    92

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

 و كردنـد  انتخاب و خواستند هرطور ،خود ليم طبق آنها دهد مين اجازه

  1.كنند تعرض ياسالم ملت و كشور كي به ،دنديد مصلحت
 خود يزاريب بلند يصدا به د؛يكن اتحاد اعالم بلند يصدا به حج در ـ
  2.ديكن اديفر نفاق و ظلم و استكبار هجبه از را
 اسـتكبار  از ،معرفـت  و يسـتادگ يا و عـزم  صورت در ،مسلمانان ـ
  3.ترند يقو

 سـفارش  ،داشت ديتأک آن بر اريبس =امام حضرت كه يمسائل گريد از
 و اهـ  مراسـم  در مشارکت و يبرادر ،يهمدل جاديا درخصوص حجاج به

 سـال  هـر  را لهئمس نيا =امامحضرت  .بود سنت اهل برادران ياه تجمع
ـ انم ريـ ز انـات يب .شـدند  يم ادآوري حجاج به ـ ا انگري ـ پ ني  امـام ه ژيـ و امي

  :است اسالم جهان به =ينيخم
 يمجز و الزم سنت اهل برادران قضات حكم از متابعت ،نيوقوف در

  4.ديباش داشته خالف به قطع اگرچه ؛است

 آنهـا  غـم  و يشـاد  در و ميهسـت  برادر مسلم يها ملت همه با ما ـ
   5.»ميهست كيشر
 در بكشند اديفر هم همراه و هم به بشوند متصل ها مسلمان مكه در ـ

  6.است اديفر يجا كه ييجا
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ـ ن يرهبر معظم مقام ـ ا در زي ـ  و مسـلمانان  همـواره  نـه يزم ني  ژهيـ و هب
 داشـتن  بـه  ،حـج  يمعنـو  مراسم در را رانيا ياسالم يجمهور ندگانينما

 بـه  شـان يا اناتيب از يفراز اند. کرده سفارش برادرگونه و مانهيصم روابط
    :است ليذ شرح

 )فرمودنـد  امـام ( .ديكن شركت )سنت اهل( جماعت يمازهان در ـ

 در ،مسـجدالحرام  در جماعـت  ينمازهـا  در :كنم يم عرض هم بنده
 بـه  متعلـق  و سـت ا يمقتض كه يگريد مساجد در زين و يمسجدالنب
  1.ديبده نشان را وحدت .ديكن شركت ،است مناطق آن اهل برادران

ـ ترب هـم  .آخـرت  هم و است مسلمانان يبرا ايدن هم ،حج در ـ  تي
 عالوه .ياسيس و ياجتماع تيترب هم و است ينفسان بيتهذ و يفرد
 ،هسـت  يگـانگ ي و وحـدت  احساس ،هست اخوت احساس ،نيا بر

ـ غ بـه  اسالم عظمت دادن نشان ،هست بيترت و نظم  و نيمسـلم  ري
 .هسـت  هم ياسالم عظمته مشاهد خاطر به نيمسلم هيحور تيتقو
 يها نهيزم در ها دل و آرا كردن متحد يراب يمجمع حج ،نكهيا تاًينها

  2.است گوناگون
 بـزرگ  مجموعه نيا همه ،است اتحاد و يكدلي در كه يديفوا از ـ
 در كــه را يريــكث ريــخ و اقتــدار و عــزت و ســازد منــد بهـره  را
 آن ياعضا و اجزا همه شامل ،است نهفته ياسالم امت يپارچگ كي

  3.كند
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 ها جان و ها دل اتحاد ،ياسالم ديد و ماسال نظر بر بنا شود يم معلوم ـ
 خـدا  خانه درِ به رفتن يحت ست؛ين جهاد در و استيس دانيم در فقط

 يدارا زين ها جان و ها تن بودن هم با و ها دل گرفتن قرار هم كنار و
  1.است تياهم

ــا آن از ــه ييج ــام ک ــيخم ام ــان =ين ــته يانس ــ در و وارس ــال نيع  ح
ـ بادرا اريبس يمدار استيس ـ تاکت ،بـود  تي  در را يا مدبرانـه  اريبسـ  يهـا  کي

 انيـ ب شيخـو  انـات يب در را ييهـا  واژه ديـ کل و داده قـرار  مسـلمانان  ارياخت
 ييرهـا  يبـرا  را ييرهايمسـ  تـوان  يمـ  ،آنهـا  در دقـت  يقـدر  با که نمودند

 عظمـت  و ييرها راز شانيا .افتي ناظالم و ستمکاران چنگال از مسلمانان
 رفــع در را مســلمانان يروزيــپ رمــز و وحــدت در را مســلمانان و اســالم

 کـه  کند يم ديتأک يمسائل بر شيخو اناتيب در شانيا .داند يم کلمه اختالف
    :است يضرور نجايا در آنها ذکر

 عـدم  و كلمـه  اخـتالف  ،ياسالم يكشورها يها يگرفتار تمام رمز
 يهمـاهنگ  جـاد يا و كلمـه  وحدت ،يروزيپ رمز و است يهماهنگ

  2.است
 .)ُكمْ �ُ ر َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُوا التَناَزُعوا وَ ( ديزيبپره تنازع و تفرق از ـ

ـ پ اساس كه اسالم و مانيا يبو و رنگ  بـا  اسـت  قـدرت  و يروزي
 دسـتور  با مخالف و هينفسان يهواها با موافق يها يبند دسته و تنازع
  3.شود يم زدوده يتعال حق
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ـ  يبـدبخت  تمـام  كه ديدان يم ايآ !جهان مسلمانان يا ـ  در شـما  ياه

ـ  جـه يبالنت و شـما  يكشورها سران نيب اختالف و تفرقه  خـود  نيب
  1شماست؟

 نيمسـلم  همـه  مقـدرات  ،اسـالم  مقدرات بدانند نيمسلم همه ديبا ـ

  2.است
ـ جم شدن كينزد هم به هآستان در ـ  و )حـج ( جهـان  مسـلمانان  عي

 چنگـال  از شـان يكشورها شدن رها يبرا ياسالم مذاهب همه تفاهم
ـ  چپـاولگران  يبرا خطر احساس و ها رتابرقد ديپل ـ  نيب  در و يالملل

 وحـدت  رمـز  با رانيا از شرق و غرب ستمگران ياديا قطع آستانه
ـ ز در اجتمـاع  و بزرگ يخدا به اتكال و كلمه  و اسـالم  پـرچم  ري
 هـر  بـا  تا است فراخوانده را خود يها جوجه بزرگ طانيش ،ديتوح

ـ توح تام و افكند تفرقه نيمسلم نيب ،متصور لهيح  بـرادران  و يدي
 را چپـاول  و يگر سلطه راه و كشاند يدشمن و اختالف به را يمانيا

  3.كند باز شتريب چه هر ،شيخو يبرا

 نـدگان يآ بـه  را راه ،شانيا ياريهوش و =امامحضرت ه ژيو ديتأک نيا

    :نديفرما يم مسلمانان تيهدا يراستا در و ادامه در .دهد مي نشان

 نيمسـلم  و اسـالم  بـه  آمريكـا  سرسپردگان نيا انتيخ به ديبا نيمسلم

  4.باشند داشته توجه
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ـ  اختالف جاديا يبرا طراحان كه يمسائل از ـ  و طـرح  نيمسـلم  نيب

 اسـت  تيمل و تيقوم ،اند خاسته بپا آن غيتبل در استعمارگران عمال
  1.زند يم دامن بدان هاست سال عراق دولت كه
ـ  خـالف  جاديا ،زتريانگ غم و تر خطرناك ييگرا يمل از ـ  اهـل  نيب

  2.است انيعيش با جماعت و سنت
  3.باشند داشته اسالم قدرت به توجه ديبا نيمسلم ـ
 هم با را نيمسلم كه ميهست نيا دنبال كه است يطوالن يها سال ما ـ

 است يكالم همان ثيخب كالم نيا ؛ميكن مجتمع و كالم هم و قدم هم
ـ  را عرب كه خواهند يم آنها كه  همـه  و بدهنـد  قـرار  طـرف  كي

  4.گريد طرف در را نيمسلم
 جدا هم از را مختلف فيطوا كه خواهند يم هم عرب خود نيب در ـ

 نهايا كه خواهند يم هستند نيمسلم ريسا كه هم عجم نيب در و كنند
   5.كنند جدا هم از را
ـ م اخـتالف  و تفرقـه  جـاد يا در يسـع  قوا تمام با اسالم دشمنان ـ  اني

  6.دارند ياسالم جوامع
 نيمسلم نيب اتحاد عدم ،مشكالت نيتر ياساس و نيتر بزرگ از يكي

 آن منشـأ  ،ياسـالم  يكشـورها  سران اصطالح به از يبعض كه است
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  1.باشند يم

 دسـت  بـه  كه است ياتيجنا از ياسالم مذاهب نيب اختالف طرح ـ
 خدا از عمال و برند يم سود مسلمانان نيب اختالف از كه ،قدرتمندان

  2.جور نيسالط از كه نيالسالط وعاظ جمله آن زا آنان خبر يب

 ،مسـئله  كـه  ،بداننـد  مـا  عـرب  برادران خصوصاً و مسلمانان ديبا ـ
 و شـرق  خـواران  جهـان  يبـرا  ياصل همسئل ،ستين رانيا و لياسرائ
  3.است اسالم ،غرب

ـ ده هـم  به اتحاد دست ،جهان مسلمانان يا هان ـ  و اسـالم  از و دي
  4.دينهراس قدرتمندان ياهويه زا و ديكن دفاع خود مقدرات

 هـاي  دولـت  و نيمسـلم  يها يبدبخت و ها يگرفتار تمام جانب نيا ـ
  5.دانم يم آنان نيب نفاق و اختالف در را ياسالم يكشورها

ـ آ خـود  به ،اسالم و قرآن انوسياق از جدا يها قطره يا هان ـ  و ديي
  6.ديشو متصل ياله انوسياق نيا به
 با و ديبشو جمع خدا خانه حول دور ،ديشوب جمع اسالم رقيب دور ـ

 يمطلـوب  نتيجه به شاءاهللا ان ياسالم بزرگ كنگره كه ديكن عتيب هم
   7.ديبشو مشرف سعادت و سالمت با شماها و برسد دارد اسالم كه
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ـ  توانند مي ،ها ملت يبانيپشت با ،ياسالم يكشورها هاي دولت ـ  كي
 كي و رهيذخ دهيد ميتعل يونيليم صد از شيب يدفاع مشترك ارتش
 را قدرت نيتر بزرگ كه باشند داشته پرچم ريز يونيليم ها ده ارتش

  1.آورند دست به جهان در
 به متجاوزان از ،رسم و اسم با مسلمان ارديليم كي ندگانينما اگر ـ

ـ  قطـع  خواسـتار  و نـد يجو برائت نيمسلم بالد و مظلومان حقوق  دي
  2.داشت نخواهد را آنان اب مقاومت تاب يقدرت چيه ،شوند نيظالم

 يهمگـان  اجتماع و نيمسلم همه وحدت هيسا در ياساسه چار كه ـ
  3.است ياسالم يكشورها از ها ابرقدرت دي قطع در
 خود عزم ،رانيا ياسالم يجمهور نظام يهمراه با جهان مسلمانان ـ
 و كننـد  خـرد  دهـانش  در را آمريكـا  يهـا  دندان تا كنند جزم را

ـ  جهـان  امامت و ديتوح و يآزاد گل ييشكوفا گر نظاره  اكـرم  ينب
  4.باشند

 يگرو در اسالم قدرت معتقدند زين يرهبر معظم مقام مورد نيهم در
ـ ا مظهـر  حج كه است مسلمانان يپارچگ كي و وحدت  يپـارچگ  كيـ  ني

  :نديفرما يم شانيا .است
 ،نيمسـلم  وحـدت  ؛اسـت  وحدت اسالم ياسيس اميپ نيتر بزرگ ـ
  5.اسالم دشمنان مقابل در ياسالم امت يستادگيا
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ـ معنو مظهر طرف كي از حج ـ ـ  از اسـت؛  تي  مظهـر  طـرف  كي
   1.است وحدت

 عامـل  نيا كه ديشو مي متوجه ،ديپرداز مي كاوش به كه يهنگام ـ
 .شـود  مـي  يمنته استكبار ثيخب ياديا به ،واسطه ده اي كي با تفرقه
 طرف از هبمذا نيب تفرقه و ها ملت نيب تفرقه ،ها تيقوم نيب تفرقه

  2.دارد رواج ايدن يجا همه در استكبار

ـ  اهـ  اخـتالف  رفـع  نيز راحل اما يها يمشغول دل جمله از  طبقـات  نيب

 از ييجـا  در شـان يا .بـود  مسـلمان  يها ملت شدن پارچه کي و مسلمانان

 مرزهـا  و .باشند واحده دي هم با ديبا نيمسلم« :نديفرما يم شيخو اناتيب

 مسـلمانان  تمـام  بـه  يبـرادر  دسـت  من ٣.دانندن ها قلب ييجدا اسباب را

  ٤.»دهم يم جهان متعهد

ـ ا شانيا  و ياسـالم  شـمندان ياند تـالش  و کـار  يگـرو  در را امـر  ني

  :دانست يم ياسالم نامکاح يدار مردم زين و ياسالم امعوج يهمراه
 بـه  اند كرده كوشش و گرفته را امر نيا دنبال ،اسالم داريب يعلما ـ
 دعـوت  يگـانگ ي و وحدت به اسالم يلوا تحت رد را نيمسلم نكهيا

  5.كنند

 با و گذاشته كنار را هينفسان يهواها كه است دهينرس آن وقت ايآ ـ
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 صـحنه  از را تيبشر دشمنان و داده اخوت و مودت دست گريكدي

   1دهند؟ خاتمه بارشان ستم نيننگ اتيح به و خارج
ـ ردك مراعـات  را ياسـالم  جهات و ديكرد يرفتار خوش اگر ـ  دي
 وقــت آن ،هسـتند  شـما  همــراه هـا  ملـت  نيــا ،]ياسـالم  حكـام [

  2.ديهست ريناپذ بيآس
 رفتار ملت با رانيا دولت مثل اگر زين منطقه و ياسالم هاي دولت ـ

  3باشند. ملت كنار در خود و كنند
ـ ا طرح با =امام حضرت  مسـلمانان  كـار ه چـار  امـروز  کـه  الؤسـ  ني

 مسـلمانان  متوجـه  يفـ يتكل هچـ  استكبار يها بت شكستن يبرا و ستيچ
 .دانسـت  يم مسلمانان وحدت در تنها را پاسخ است، مستضعفان و جهان

 يهـا  ملـت  و شـدند  يمـ  ادآوري را رانيا بزرگ ملت هبتجر همواره شانيا
 .دنـد کر يم دعوت رانيا ملت از يالگوبردار و خدا به مانيا به را مسلمان

 ميكـرد  غلبـه  يطاغوت يقوا بر كلمه وحدت و مانيا قدرت واسطه به ما«
  ٤.»زنديبپاخ ياسالم يها ملت همه كه دوارميام من و

 از زيـ پره و ياسـالم  اتحـاد  يتئـور  طرح با زينمقام معظم رهبري 
ـ  بـه  سـپردن  جـان  گـوش  به را مسلمانان ،تفرقه  ديـ توح ينـدا  نيطن

ـ آ يمـ در صـدا  بـه  اسالم جهان در ساله هر که خواند يمفرا ـ « .دي  نيطن
 يمــيابراهه حنجــر آن از ســاله همــه كــه را توحــد و ديــتوح ينــدا

                                                            
 .77، ص1يفه حج، ج. صح1

 .118. همان، ص2

 .128. همان، ص3

 .18. همان، ص4
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 و خيانتکـاران  پـرده  پشـت  يهـا  دسـت  به اشاره با شانيا ١.»آمد يبرم
 را وحـدت  و داشـته  اسالم جهان دنکر آگاه در يسع ،يجهان استکبار

 جـاد يا در ]دشـمنان [« :دانـد  يمـ  يجهان ستمکاران يبرا يا کشنده سم
 بـر  اصرار آغاز از ما .كنند مي غيبل يسع يسن و عهيش انيم نقار و نفاق

  ٢.»ميکن اخنث را يگر فتنه نيا ميا دهيكوش و داشته نيمسلم فرق وحدت
 انيـ م يبخشـ  وحـدت  در حج گاهيجا درخصوص مقام معظم رهبري

 تـا  شـود  يمـ  ليتشـك  سـال  هـر  ،يهمگـان  يعـاد يم« :ديفرما يم مسلمانان
 و هرا ،يالهـ  ذكـر  يپرتـو  در و تفـاهم  و وحـدت  طيمح آن در ،مسلمان

 مسلمانان انيم يپارچگ کي درخصوص شانيا ٣.»اموزديب را يزندگ جهت
    :نديفرما يم تفرقه از اجتناب و

 مضـمون  كه است نيا نيمسلم يگانگي و اتحاد باب در يبعد مطلب
 يياروپا استعمار ورود آغاز از .است حج مناسك از يگريد برجسته

 جاديا ،مارگراناستع يقطع يها استيس از يكي ،ياسالم يكشورها به
  4.است بوده نيمسلم انيم تفرقه

  :كه چرا
 تفرقـه  و اخـتالف  دچـار  هـم  با را مسلمان مختلف فرَق خواهد يم دشمن

ـلمان  فـرَق  يروهاين كه است نيا دشمن تين .كند ـ  صـرف  مس ه معارض
  5.داد در دتنينبا ،دشمنه خواست به .شود خودشان نيب يدرون

                                                            
 .23، ص1. صحيفه حج، ج1

 .77. همان، ص2

 .118. همان، ص3

 .120، ص2. همان، ج4

 .202. همان، ص5
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  :شانيا نگاه از
 اسـالم  يايـ دن مصـالح  بـه  نسـبت  ،تواننـد  مـي  كـه  ونح هر به ها ملت
 برائـت  اظهار به ،خود نيب وحدت بر تأكيد ضمن و دهند نشان يدلبستگ

 در شـود  مـی  كه است يكار نيكمتر نيا .بپردازند اسالم يايدن دشمنان از
  ١.بود متوقع و داد انجام ،است كرده نيمع اسالم كه يحج

 که چنان ؛ستين ياسيس تنها حج هلئمس به انقالب معظم رهبر کرديرو
 ،ياسالم وحدت لهئمس ،برائت هيقض :از ندا عبارت حج اعمال« :فرمايد مي
  ٢.»است ،آن هيتوج و غيتبل و ياسالم يعال افكار به اشاره هلئمس

  يبند جمع

 نگـاه  از ،اسـت  آمـده  فصل نيا در آنچه و موجود مستندات اساس بر
 ها هيتوص ءجز مسلمانان انيم وحدت ،مقام معظم رهبري و =ينيخم امام

 يعملـ  و قيـ عم تمركـز  آن بـر  بزرگـوار  دو آن كـه  است ييها كيتاكت و
  .اند داشته
 =خمينـي  امام حضرت و يرهبر معظم مقام اناتيب يژرفا در دقت با

 انيـ م يپـارچگ  كيـ  و وحـدت  بـر  شـان يا اتتأكيـد  كه ميشو يم متوجه
 تأكيـد  ينـوع  بلكـه  .ستين يغاتيتبل و يا رسانه يها اميپ نوع از مسلمانان

 ،خـود  يخود به ،وحدت ،شانيا اعتقاد به چراكه ؛است يفلسف و ياعتقاد
 ،يكيتـاكت  ثيـ ح از و اسـت  يزيسـت  دشمن و يسرافراز ،شرفتيپ موجد

                                                            
 .132، ص2. صحيفه حج، ج1

 .172. همان، ص2
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    .است دشمنان مقابل در منسجم دفاع ينوع
 مسـلمانان  يکپارچگي و وحدت درخصوص =امام حضرت يكل طور به

ـ پره ،اتفاق و اتحاد مانيپ بستن ،مانيا ،كلمه وحدت جمله از يعوامل بر  از زي
 در شـركت  ،دشـمن  بـه  پرخـاش  و يالهـ  مواقف در ونديپ ،يريدرگ و هتفرق
 بـراي  تـالش  و ،مرزها به توجه بدون مسلمانان اتحاد ،مسلمانان غم و يشاد

  داشتند. تأكيد عجم و عرب هتفرق از يدور و حدتو
 تأكيـد  ياسـالم  يکشورها ههم انيم وحدت بر زين يرهبر معظم مقام

 انيـ م زيست و نفاق و دشمنان يسو از ،مسلمانان انيم تفرقه جاديا و داشته
 ،اسـالم  شـوکت  ،شانيا اعتقاد به .دانند می دشمن كيتاكت را يسن و عهيش
 حـج  ،يرهبـر  معظـم  مقـام  بـاور  بـه  .اسـت  ريپذ تحقق وحدت هيسا در
 و تفـاهم  ،رتقـد  و عظمت احساس ،وحدت يبرا مناسب اريبس يطيمح

  .ستها دل و آرا كردن متحد يبرا يمجمع و برائت اظهار
 ينمازهـا  در شـركت  ،=امـام  حضـرت  هماننـد  ،يرهبـر  معظـم  مقام
 ؛كنـد  می هيتوص عهيش و يرانيا حجاج به را تسنن اهل برادران با جماعت

 ،استكبار ،شانيا نظر از .است وحدت يريگ شكل باعث لهئمس نيا چراكه
 ديبا مسلمانان نيابنابر .ستها مذهب و ها ملت ،ها تيقوم نيب هتفرق عامل

 و گسسـت  مقابـل  در و داده هم با يبرادر دست ،تيدرا و يهوشمند با
ـ د از .ستنديبا ييجدا ـ پ ،شـان يا دگاهي  همانـا  ياسـالم  انقـالب  بـزرگ  امي

  .است مسلمانان نيب وحدت
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  موضوع يبررس

 شهو نشد لفعا يمعنا بـه  و ابخو مقابـل  نقطه رد ،لغت در ياربيد
 اطـراف  عيوقـا  متوجه ،يداريب هنگام در انسان .رود يـم راـك به گاهيآ و

 اسـت  آن انتظـار  .دهـد  مي نشان واكنش و تيحساس آنها به و گشته خود
 كـه  ييجا تا و ندك اعتنا رامونيپ يدادهايرو درباره ،آگاه و داريب انسان كه
    .دباش ريپذ تيمسئول ،است مربوط گرانيد و او يانسان سرنوشت به

 يجمع شعور و يآگاه خصوص در ييها آموزش ،جوامع از يبرخ در
 نيبنابرا و شود می داده ،ياخالق و يانسان امور با رابطه در ،جامعه افراد به

 رذكـ  قابـل  نجـا يا در آنچه .نديآ می بر افراد به يرسان يآگاه يپ در نهادها
ـ ا ،است بـراي   را يمختلفـ  اهـداف  ،مختلـف  يهـا  تـب مك كـه  اسـت  ني
 اسـاس  بـر  و سـم يماركس مكتـب  در .دارنـد  نظر در افراد به يرسان يآگاه

ـ پرولتار اي انكارگر كه يزمان ،ماركس كارل انديشه  يطبقـات  يآگـاه  بـه  اي
 كرده ييآرا صف ،ديتول ابزار صاحب طبقه مقابل در توانند مي ،ابندي دست
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 حـاكم  را يستيكمون عدالت و ساخته سرنگون را آنها ،انقالب كي يط و
    .كنند

ـ مالک اسـاس  بر طبقات ،يستيماركس كرديرو در ـ تعر هيسـرما  تي  في

ـ پ به خود نوبه به ،تيمالک روابط نيا .شوند يم  گونـاگون  طبقـات  شيداي

  ١.انجامند يم ياجتماع

 کـه  عده آن و ،نديآ يم شمار به استثمارگر ،ندا هيسرما يدارا که يکسان

 قبل تا ده بهره طبقه يول ؛باشند يم استثمارشدگانه زمر در ،ندا هيسرما فاقد

 ،ابنـد ي وقـوف  ،شـوند  مـی  متحمـل  کـه  ياسـتثمار  بـه  شياعضـا  آنکه از

 يزمـان  تـا  طبقات ،مارکس مدل در .ندارند يخاص ياسيس نقش گونه چيه

 ،نکننـد  شـرکت  متشـکل  ييهـا  گروه همچون ياسيس يبرخوردها در که

 آگـاه  خود تيموقع از ،طبقه نيا اگر نيبنابرا .دهند  نمي ليتشک را يا هطبق

 به ،روند نيا در آنها رايز ؛کنند يم مشترک اهداف نيتدو به شروع ،شوند

 آنهـا  .هسـتند  مشـغول  کـار  بـه  کشـور  سراسـر  در پراکنـده ه تود صورت

ـ ا و شوند می جمع هم دور ها کارخانه در جيتدر به  ار اوضـاع  وخامـت  ني

 مبـارزه  و دهند می هياتحاد ليتشک ،بيترت نيبد رسانند؛ می همه گوش به

ـ  يهـا  تيموقع ،امر نيهم .کنند يم شروع را يبورژواز با  يبـرا  را يانقالب

 قـدرت  و کنـد  يمـ  خطـر  احساس ،حاکم طبقه و کند می تيتقو کارگران

ـ م وارد ،گرانـه  سرکوب شيوه به ،يدولت ـ انقالب کـم  کـم  .شـود  مـی  داني  ناي

 اسـت  )کارگر( ايپرولتار طبقه تنها آنها انيم از اما ،شود يم اديز دادشانتع

                                                            
  .81صشناسي، لوئيس كوزر، ترجمه محسن ثالثي،  . رك: زندگي و انديشه بزرگان جامعه1
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 يگرو در زين يانقالب تيموفق به يابيدست و ماند می يانقالب واقعاً طبقه که

  .است تحول و رييتغ همسئل از آگاهه تود بودن ليدخ

اما در مکتب اسالم، بيداري معنا و مضمون ديگري دارد. از اين نظـر،  

به مفهوم ظهور مکتب اسـالم نـاب و پـاک در انسـان و      ١اسالمي بيداري

آيد و تنهـا از   دست مي جامعه است. بر اين اساس، حيات برين، از دين به

دين، دريافت شدني است؛ زيرا خداوند به انسان و جهان حيات بخشـيده  

خوانـد. بنـابراين،    کنـد، فـرا مـي    است و پيامبرش ما را به آنچه زنـده مـي  

شدن دوباره در پرتوي اسالم اصـيل اسـت؛    سالمي به مفهوم زندهبيداري ا

رود که در پناه آن،  به بيان ديگر، در معناي تجديد حيات اسالم به کار مي

هاي متعـالي، بـار ديگـر زنـده      ها و ارزش استقالل، عدالت و تمامي آموزه

  شود. مي

گري ديني است؛ البتـه نـه آن اصـالح     احياگري اسالمي نوعي اصالح

ديني که در غرب رخ داده است؛ زيرا در اصالح ديني بـه معنـاي غربـي،    

گيـرد کـه ديگـر جامعـه،      اي دستخوش تغيير و تبديل قرار مي گونه دين به

رود. در نتيجه، ديـن از عرصـه    شود؛ بلکه دين با زمانه پيش مي ديني نمي

شود. ولي بيداري و احيـاگري اسـالمي، زنـده     حيات اجتماعي خارج مي

ن انسان و حيات اجتماعي، بر مبناي دين و به شيوه ديني اسـت؛ بـه   داشت

همين دليل، غبار از سيماي دين زدوده و صورت و سـيرت ديـن آشـکار    

  گردد. شود که در نتيجه اين اقدام، دين به عرصه حيات آدمي باز مي مي

                                                            
1. Islamic Awakening. 
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ان ديگر، بيداري اسالمي مهجوريت زدايي از ديـن يـا بـازپيرايي و    يبه ب

هاي اسالمي از اجمـال و ابهامـاتي اسـت کـه بـر       ها و آموزه گزارهواخواني 

توان گفت اگر خواب، برادر مـرگ   سيماي دين نشسته است. از اين رو، مي

  ١است، بيداري دست در آغوش زندگي دارد.

 و هــا زشيــخ ،هــا جنــبش بــه ،ياســالم يداريــب گــريد يدگاهيــد از

 و هـا  خواسـته  تجهـ  در كـه  دشو می اطالق جهان مسلمانان يها حركت

 سـتم  برابـر  در مبـارزه  و مقاومـت  هـدف  بـا  و هـا  ملت ياسالم مطالبات

 ،يعمـوم  تصـور  بـرخالف  .رديپـذ  يم صورت خارجي و يداخل نامكاح

 بلكـه  اسـت؛  نشـده  شـروع  عربـي  يكشـورها  زشيخ با ياسالم يداريب

 نظريــه و حركــت نيــا از يبخشــ تنهــا ،عربــي يكشــورها ياهــ انقـالب 

  .شود يم حسوبم يجهان بخش ييرها

ه پراكنـد  يهـا  جنـبش  بـه  آن أسرمنشـ  كـه  است يحركت ،ياسالم يداريب

 بـه  را آن و دارد يطـوالن  يا هنيشيپ ،استعمار اگرچه ؛گردد يبرم يضداستعمار

 و شـانزدهم  يها قرن از ،آن ديجد مفهوم خيتار اما ،كنند مي ميتقس دوره چهار

 و يمرکـز  يکايمرآ در ايسپانا يامپراتور كه يزمان يعني ؛شود يم آغاز هفدهم

ـ برز کـه  پرتغال دولت و گرفت وسعت شانزدهمه سد لياوا در ،يجنوب  را لي

 انگلسـتان  ،فرانسه زمان نيا از .دوخت چشم يغرب کرانه به ،بود کرده تصرف

ـ م وارد پرتغـال  و اياسـپان  از يرويپ به هم هلند و  يکـا يمرآ در و شـدند  داني

                                                            
انقالب اسالمي و بيـداري اسـالمي   «. ر.ك: فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي،  1

 .74، ص16، مرتضي شيرودي، ش »(تأثيرگذاري و نمونه)
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 يبـرا  مسـتعمره  نيچنـد  ،ايآسـ  و قايفرآ يها کرانه ،يغرب هند ريجزا ،يشمال

  .کردند فراهم خود
 اي تازه منابع به افتني دست شتريب ،استعمار يها زهينگا ،دوره نيا در

 يمـذهب  فشار و ييجو حادثه نيبنابرا ؛بود يبازرگان ستد و داد گسترش
 مشـهود  كامالً ها مستعمره ليتشک و انيياروپا مهاجرت در هم ياسيس و

  .بود
 منـابع  از يکشـ  بهـره  کـار  ،يصـنعت  انقـالب  وستنيپ وقوع به از پس 

 خـام  يمـاد  منابع به ها نيسرزم نيا و گرفت باال شيپ از شيب ها مستعمره
  .شدند ليتبد آنها يها فرآورده بازار و يصنعت يکشورها عيصنا يبرا

 همـراه  ،هـا  مستعمره يخواه يادآز موج با ،يياروپا يها انقالبه دور 
 )يشمال يکايمرآ در انگلستان نيشيپه مستعمر( کايمرآه متحد االتيا .شد
 خواه يآزاد يها نهضت و ها انقالب ،آن دنبال به و شد شگاميپ راه نيا در
 رانهيو را آنها پرتغال و اياسپان استعمار که ـ يجنوب و يمرکز يکايمرآ در

  .گرفت در ،بود کرده
 گريد بار ،يدار هيسرما و صنعت رشد اثر بر ،نوزدهم قرن آخر عرب در
 دامنه ،جهينت در و گرفت اوج ،ياستعمار يالملل نيب يها مبارزه و ها رقابت

 يبزرگـ  يها قسمت ،دولت نيا و شد دهيکش قايفرآ شمال به فرانسه نفوذ
ــايفرآ از ــمال يق ــز را يش ــلطه ري ــارت و س ــود نظ ــپ .درآورد خ  شيداي

 بـه  ،دوم يجهـان  جنـگ  از پس ژهيو به ،قايفرآ و ايآس در يمل يها نهضت
ـ پا قاره دو نيا يها نيسرزم از ياريبس بر اروپا ياستعمار يسرور  داد اني

 يمعنـا  بـه  يا مسـتعمره  ،قاره دو نيا در کوچک منطقه چند جز ،امروز و
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  ١.ندارد وجود آن ميقد

 جهـان  سـي سيا هـاي  جريـان  ترين فعال از اسالمي، هاي گروه امروزه،

 ارتبـاط  شـدن،  جهـاني  و جهـان  معتقدنـد  هـا  گروه اين روند. مي شمار به

 و هـا  انديشـه  فزاينـده  نفـوذ  و اهميت رو، اين از دارد. مذهب با تنگاتنگي

 کـه  اي گونـه  بـه  شود؛ مي ديده جهان سراسر در آشکارا مذهبي، نهادهاي

 م.۱۹۶۴ رد کـه  حالي در اند. خوانده اسالمي بيداري سال را م.۱۹۹۲ سال

 يــا تجــددگرايي برابــر در اســالم داشــتند اعتقــاد هــا، شــرقي و هــا غربــي

  است. دفاع بي کامالً مدرنيزاسيون،
 عوامـل  از را اسـالمي  بيداري آمريکا دولت م.۱۹۷۹ سال در همچنين

 کننـده  شـرکت  رزمندگان عنوان به مسلمان، فعاالن و خواند جهان نابودي
 وقـت  خارجـه  وزير ونس، سايروس داعتقا به که شدند معرفي جنگي در

 بـه  شـدت  بـه  را آمريکـا  منافع تواند مي احتماالً وقوع، صورت در آمريکا،
 بـرد.  مـي  نام غرب و اسالم جنگ عنوان با جنگ، اين از وي اندازد. خطر

 از را خـويش  تـرس  گـاه  هـيچ  نيـز  سـابق  شوروي جماهير اتحاد رهبران
 کارشناسـان  نکردند. تمانک کشورشان براي آن خطرات و اسالمي بيداري
 و وقوع از ناشي را اسالمي بيداري از گفتن سخن همه اين شرق، و غرب

  ٢دانند. مي اسالمي انقالب پديده استمرار
 گونـه  ايـن  کـه  چيسـت  اسـالمي  بيـداري  نهضـت  هدف راستي به اما

                                                            
  .29. ر.ك: دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص1
انقالب اسالمي و بيـداري اسـالمي   «. ر.ك: فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي،  2
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 تشکيل اسالمي، بيداري نهضت هدف است؟ انداخته تکاپو به را جهانيان

 قدرت معنويت، با عقالنيت درآن، که است جهاني 9محمدي تمدن يک

  شود. جمع عمل با علم و ارزش با دانش اخالق، با

 بوتـه  در تمدن کتاب در انگليسي، معروف نگار تاريخ بي، توين آرنولد

 بيـان  را زيـر  تـاريخي  و مهـم  بسـيار  جمله ها، تمدن بررسي در آزمايش،

  داشت:
 سـلطه  برضـد  جهـان  عفينمستض اگر اما است، خوابيده اسالميز پان

 بيدار خفته، اين گيرند، قرار رهبري يك تحت و كنند شورش غرب
 روح بـرانگيختن  در اسـت  ممكـن  شـورش  اين بانگ و شد خواهد
 تـاريخي  نقـش  ايفاي براي ديگر بار اسالم و افتد مؤثر اسالم نظامي

  كند. قيام خود

 شـد؛  همراه ايران اسالمي انقالب با م.۱۹۷۹ سال در بي توين بيني پيش

 هـاي  قـدرت  مقابـل  در اسـالمي  هاي ارزش اين به بازگشت با که انقالبي

 تحـوالت  تـاريخ  در عطفـي  نقطـه  توانسـت  تنها نه ها، ابرقدرت و بزرگ

 بـه  بشـري  تـاريخ  کـل  در بلکه و اسالم جهان در عطفي نقطه بلکه ايران،

  آيد. شمار
 طين،فلسـ  لبنـان،  در اسـالمي  هـاي  حرکـت  شـاهد  مـا  حرکت، اين با

 بايـد  بنابراين هستيم. اسالمي کشورهاي ديگر و الجزاير ترکيه، افغانستان،
 هـدفش  اسـت،  عـراق  اشـغال  تـداوم  فکـر  بـه  امـروز  آمريکا اگر گفت،
 اند شده بيدار ها مسلمان ولي است؛ اسالمي آگاهي و بيداري به زدن ضربه

 زگشـت با يکي اند: کرده آغاز را خويش بزرگ کار مهم، اصل سه برپايه و
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 يابـد،  غلبه بزرگ هاي قدرت بر توانست اسالم صدر در که ناب اسالم به
 دراز سـاليان  اسـتعمار،  و امپرياليسـم  کـه  است اسالم جهان وحدت دوم،

 ميـان  ،»کـن  حکومـت  و بينـداز  تفرقه« همچون اصولي بر تکيه با کوشيد
 استکبارسـتيزي  سـوم،  و بيندازد؛ بيشتري فاصله اسالمي مختلف هاي فرقه

 بـه  يقـين  بـه  حرکـت  ايـن  است. زمان طاغوتيان و الحاد کفر، با مقابله و
  ١شد. خواهد ختم استکبار وشکست اسالم پيروزي

 کـه  اسـت  برخـوردار  بسياري تياهم از ،ليدل نيا به ،ياسالم يداريب
 و يزنـدگ  از ،اسـتعمارگر  هاي قدرت نفوذ سبب به ستها سال ،مسلمانان

 ،خيتـار  از برهـه  هـر  در و ٢اند شده روممح خود هجانب همه ياسالم اتيح
  .اند کرده گم را شيخو يمسلمان و ياسالم تيشخص از يبخش
 ويـژه  بـه  ،ياسـالم  هـاي  ملت سراسر آشکارا اکنون که ياسالم يداريب

 سـاخته  خـود  جاذبـه  شـيفته  و ٣داده قـرار  ريتأث تحت را عربي يکشورها
 کـه  يآسـمان  ينيد ؛است اسالم نشاط و بودن زنده از ييايگو نشان ،است
 را آن اثـرات  و داشـته  اعـالم  را آن مرگ پيش، ها قرن ،غرب يماد تمدن
ــط ــدگ حاشــيه در فق ــ مســلمانان يزن ــ در اي ــار صــفحات يال هالب  ،خيت

 همـواره  =امـام  حضـرت  كـه  است اساس نيهم بر ٤.کرد می وجو جست
 و اسـالم  بـه  يبخشـ  عـزت  يبـرا  تـالش  و مبـارزه  به را جهان مسلمانان

                                                            
 .208اكبر واليتي، ص . ر.ك: فرهنگ و تمدن اسالمي، علي1

 .1372. برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري در خرداد 2

 .1380. برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري در اسفند 3

هاي سياسـي   نظريه بيداري اسالمي براساس انديشه«عات انقالب اسالمي، . ر.ك: فصلنامه مطال4
 .12، ص28، موسي نجفي، ش »مقام معظم رهبري
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 ،=ينـ يخم امام كوشش و يسع يتمام .كرد می دعوت و تشويق نمسلمانا
 دوران و ياسـالم  انقـالب  نشستن ثمر به تا خود مبارزات شروع زمان از

ـ ا انقـالب،  از پس ـ پا كـه  بـود  ني  يعملـ  يهـا  روش و يكيتئـور  يهـا  هي
 راه نيا در =امام .کند حيتشر را مسلمانان يآگاه و يداريب بخش سعادت
  .نمود می شزدگو را موانع همواره

 از: انـد  عبـارت  کـه  داد مـي  تذکر را اي بيدارکننده اصول همواره =امام

ـ يد ميمفـاه  دادن جلــوه وارونـه  و اسـالم  فيـ تحر  غــاتيتبل سـوي  از ين

 مسـلمانان  ييجـدا  و تفرقه ،ياسالم يکشورها حاکمان انحراف ،دشمنان

 ،اهنما مقدس يفكر جمود و تحجر ،ددارن را جهان اول قدرت ييتوانا كه

 و ياطلبيـ دن و ،هـا  قـدرت  به وابسته يدربار يآخوندها و روشنفکرنماها

 ،جهـان  مسـلمانان  بـه  هشـدار  بـا  =ينيخم امام .ايدن هاي زيبايي به توجه

  .بودند اسالم يروزيپه دهند بشارت ،موانع نيا از زيپره به نسبت

  يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت  كالم در ياسالم يداريب

ـ پراهم هـاي  کليـدواژه  از يکي ،ياسالم يداريب گفت بتوان ديشا  و  تي

 يريـ گ شـکل  ييربنـا يز اصـول  از يکـ ي و =ينيخم امام انديشه در لياص

ـ ب و يآگاه .است بوده ياسالم انقالب  از ييرهـا  و ياسـالم  امـت  يداري

 ياسـالم  انقـالب  گذار انيبن ياساس يمشغول دل ،استعمار و استبداد چنگال

ـ ب يبـرا  نـان چ =ينيخم امام .است بوده  امـت  زشيـ خ و ياسـالم  يداري

 ديـ ع روز را ياسالم يداريب روز که بودند قائل گاهيجا و تياهم ياسالم

    :دانست يم ياسالم امت
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ـ ب بـا  كـه  اسـت  يروز آن ،قـت يحق در مبارك و ديسع ديع ـ  يداري

 سـلطه  تحـت  از جهـان  مسـلمانان  تمـام  ،اسالم يعلما تعهد و نيمسلم
  1.نديآ رونيب خواران جهان و ستمكاران

 يبـرا  اسـت  مبارك )مسلمانان ييرها و ياسالم يداريب( روز آن ـ

 از آشـامان  خـون  و سـتمگران  دسـت  كه ياسالم يها ملت و اسالم
  2.شود كوتاه ياسالم يكشورها

 يکــرديرو ،ياســالم يداريــب خصــوص در =ينــيخم امــام کــرديرو
 قلـب  قـوت  ،=امـام حضرت  اناتيب .است رساننده يآگاه و هشداردهنده

  :است پنهان يروهاين از آنان کردن اريهوش و قيتشو ،مسلمانان به دادن

 و خود غاتيتبل به استعمار عمال و خود غفلت به نيمسلم زين اكنون

 مزدور يآخوندها و دهند؛ يم ادامه خود چپاول و سلطه به ابرقدرتها

 آنـان  غفلـت  و جهالـت  و مسلمانان داشتن نگه عقب به يدربار و

   3.نندز يم دامن

ـ ي ،ذکرشـده  عنصـر  سـه  کـه  هنگـامي  تا ،=ينيخم امام اعتقاد به  يعن
 ،دارنـد  وجود يدربار يآخوندها و ها ابرقدرت غاتيتبل ،مسلمانان غفلت

 تالش از اي لحظه ،ياسالم انقالب ريکب گذار انيبن .ستين ييرها به يديام
 همـواره  و دندينکش دست جهان مسلمانان از تيحما و يداريب جهت در
    :نديفرما يم اناتشانيب از يکي در شانيا .بودند دواريام ييرها نيا به

                                                            
 .133، ص1. صحيفه حج، ج1

 .52. همان، ص2

 .123. همان، ص3
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ـ با ،يآگاه و علم با يهمگ ،ياسالم فكران روشن  و فـراز  پـر  راه دي
 و نـد يمايبپ را سميكمون و يدار هيسرما جهان كردن دگرگون بينش

 بر زدن يليس راه ،يروشنگر و ينيب روشن با ديبا خواهان يآزاد تمام
ـ  مـردم  بـر  را آمريكـا  خصوصـاً  ،هـا  درتابرق هگون ه خـورد  يليس

   1.كنند ميترس سوم جهان و ياسالم مظلوم يكشورها

 نگـاه  وجـه  چيه به =امام حضرت نگاه ،است مشخص که گونه همان
 شـده  ماليپا را مسلمانان حقوق هراكچ ؛ستين انهريپذ مصالحه و سازشگر

    :ننديب يم
 كلـك  و بشـوند  داريب ديبا مسلم ارديليم كي نيا ،بشوند داريب ديبا نيمسلم

ـ ا در كه را ها قدرت گريد و بزرگ قدرت تا دو نيا  مشـغول  منـاطق  ني

  2.بكنند را نهايا كلك ،هستند فساد

ـ ا در يالهـ ه وعد به =امامحضرت  توجه و يدواريام ـ ب ني  شـان يا اني

    :است روشن
ـ  بزرگ موانع اسالم ،نشاند يم مذلت خاك به را ها ابرقدرت اسالم  لداخ

 يسـنگرها  و برطـرف  يگـر يد از پـس  يكي را خوده محدود خارج و
  3.كرد خواهد فتح را جهان يديكل

  :نديفرما يم حجاج به خطاب شيخو سخنان از يفراز در شانيا
 و بالد همه در ،مسلمانان يا و دييآ خود به خدا خانه محترم حجاج يا

 و اسـالم  داد بـه  ،اسـالم  جهان اعالم يعلما يا و ديزيبپاخ ،عالم اقطار

                                                            
  .207، ص1. صحيفه حج، ج1
 .114. همان، ص2

 .208. همان، ص3
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 ملـت  همچون ،كنار و گوشه هر در و ديبرس مسلمانان و نيمسلم بالد
 سـينه  بـه  رد دسـت  ،سـامان  نيا بزرگان و علما و آن دولت و رانيا

ـ زن شـرق  و غرب ستمكاران ـ  كارشناسـان  و عمـال  و دي  و نيدروغ
ـ ب خـود  بالد از را آنان خوار نفت مستشاران ـ زيبر روني  همچـون  و دي
 بـر  را يانسـان  و اسـالم  شرف و ذلت بر را شهادت ،رانيا سلحشوران

 در و ،داده حيتـرج  يشرمسار و يخوار با توأمه روز چند شيع و رفاه
 يغاتيتبل ياهويه از و ديشو رهيچ آنان بر ،ينظام و ياسيس نبرد دانيم

  1.شماست با يتعال خداوند كه ديباش نداشته باك آنان

ـ د بـه  ،ياسـالم  يداريب مورد در يرهبر معظم مقام گاهديد  امـام  دگاهي

 در شهير ،بزرگوار دو هر تفکر انيبن هراكچ ؛است کينزد اريبس =خميني

 و است متفاوت دوره هر اتيمقتض اگرچه ؛دارد اسالم بخش ييرها يمبان

 اصـلِ  ولـي  ،است متفاوت زين ها تيهدا و رهنمودها ،ها کيتاکت آن درپي

 هـم  به بسيار و کساني ،کرتف دو هر در ،ياسالم يداريب مورد در پنداشت

    .است کينزد
 ريفراگ اسالم ياله ميتعال اکنون هم نکهيا به اشاره با مقام معظم رهبري

 کـه  دارنـد  اعتقـاد  ،انـد  سـپرده  جـان  گوش اسالم يندا به ها ملت و شده
 شـان يا .اسـت  يترقـ  حـال  در و شـرفت يپ بـه  رو ،حرکت نيا روز به روز

  :دانند يم يدمف اريبس را =امامحضرت  يها کوشش
 ديتوح يندا نيطن ،ملت و كشور هر از اهللا تيب حجاج كه دارد جا ـ
 يفضا و آمد يبرم يميابراهه حنجر آن از ساله همه كه را وحدت و
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 قدرت يها بت و كرد يم پر را اسالم جهان يفضا سپس و خدا خانه
 دعـوت  به و بشنوند جان گوش به ،آورد مي در لرزه به را مكنت و
ـ  بـه  زده سـتم  و رشدهيتحق مسلمان ها ونيليم دل حرف كه او  لهيوس

   1.نديگو پاسخ ،بود مستكبر و وابسته حكام
 فهـم  و استيس از يدور به را مردم كه است ييآمريكا اسالم نيا ـ
 را استيس ،يمحمد ناب اسالم يول خواند؛ يم ياسيس عمل و بحث و

 بـه  را نيمسلم ههم و داند يم آن از ييجدا قابل ريغ و نيد از يبخش
ـ  دعوت ياسيس عمل و درك ـ ا و كنـد؛  يم ـ چ ني  كـه  اسـت  يزي
 اسالم يايگو زبان و خود ديفق امام از همواره ديبا مسلمان يها ملت

  2.باشند داشته ادي به
ـ  اسـالم  تيحاكم به رو و شده داريب مسلمان يها ملت امروز ـ  شيپ

ه حنجـر  از فقط شيپ يچند تا كه ،ياسالم يشعارها امروز .روند يم
ـ م در ،شـد  يم خارج )رانيا( ما شاهنگيپ و شرويپ ملت  گـر يد اني
 ،غـرب  تا شرق از و افتهي تيجذاب و گسترش زين مسلمان يها ملت

 هـا  ملـت  بـه  را ياسـالم  تيهو احساس ،اسالم جهان يجا همه در
    3.است برگردانده

 و نـد يب يم ياسالم يها ملت جوشش در را يداريب ،يرهبر معظم مقام
 در و قـا يفرآ شـمال  در اسـالم  حماسـه  امروز« :است دواريام آن به بسيار
 ياسـ يس تيوضع يساز دگرگون حال در ،ياسالم گريد يكشورها يبرخ
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  ١.»است مناطق نيا
ــاتيب در شــانيا ــب ،شيخــو ان ــنو را ياســالم يداري ــي دي ــد م  و ده

    :نديفرما يم

ـ  و اسـت  اسالم به متعلق ندهيآ كه ،بدانند استكبار و كفر جبهه  چيه

 و اسـالم  روزافـزون  اقتدار از توانست نخواهد يقدرت چيه و يريتدب

 ،نيمسـلم  جوامـع  در ياسـالم  يها ارزش و شعارها روزافزون رواج

   2.كند يريجلوگ

ـ ب بحـث  به )يالعـال  ظله مد(مقام معظم رهبري توجه ـ تأک و ياسـالم  يداري  دي
 ينزبـو  و ضـعف  نيهمچنـ  و مسـلمانان  قـدرت  و ييتوانا بر شانياه ژيو

 .دارد مسـلمانان  جنـبش  و زشيخ به نشايا مثبت دگاهيد از نشان ،دشمن
 اسـالم  امـت  بـه  و نديفرما يم ديتأک مسلمانان ياريهوش بر همواره شانيا

  است: فرصت منتظر و نيکم در دشمن که دهند يم تذکر
 زيزرخ مناطق خصوص هب و جهان سراسر كه است درصدد ]كايمر[آ

 فراغـت  از پس و سازد مبدل خود بيرق يب نفوذ منطقه به را ياسالم

 ياسـالم  يداريب با جانبه همه جنگ به ،سرد جنگ ـ اصطالح به ـ از

    3.است بسته كمر ـ است نفوذ نيا راه در يمستحكم مانع كه ـ

 يزيـ چ ،ياسـالم  امـت  روشن و ديام نقطه ،يرهبر معظم مقام نگاه از
   :نيست ياسالم يواال ميتعال و اريهوش منانؤم جز
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ـ  ،مصـمم  و مـؤمن  يها انسان و اسالم جز به امروز ـ ام نقطـه  چيه  دي
 كـه  سپاس را خدا و ستين بزرگ ديتهد نيا با مقابله يبرا يگريد

ـ ح اسالم منور ديخورش ،امروز  جـان  و دل بـر  دوبـاره  ،بخـش  اتي
 تحقـق  راه در ،مسـلمان  يهـا  ملت ياريبس و گرفته دنيتاب ها انسان
ـ د از مردم يدور عوامل با ،خود يزندگ در اسالم دنيبخش  ،خـدا  ني

 بـه  و است دبخشيام و فرخنده يحركت نيا .ندا هكرد آغاز را مبارزه
 قدرت هر و آمريكا يطانيش سلطه ريزنج كه است نيهم ياله قيتوف
  1.داد خواهد نجات را همه و گشود خواهد را گريد انگريطغ

ـ انگ ،=امام حضرت هاي غدغهد از يکي ،جهت نيهم در  بـه  دادن زهي
 آن در ياسـالم  يجمهـور  كه است راهي در حرکت يبرا مسلمانان ريسا

 ،ياسـالم  يها امت و جوامع کردن همراه براي =امام تالش .گذاشت قدم
 ياسـالم  يهـا  ملـت  بـه  همواره شانيا .بود رانيا ملت هشکنان بت نيطن با

ـ ا ملـت  به زودتر هرچه که کرد مي هيتوص  حکـام  دسـت  و وندنـد يبپ راني
 خـود  سرنوشـت  از را نامسـتکبر  و زورگـو  هـاي  قدرتابر ،ندهنشا دست
 از يفـراز  در شـان يا .دارنـد  پـا  بـه  را داد و عـدل  حکومت و کنند کوتاه

    :فرمودند سخنانشان
 چنگـال  در گرفتـار  مسـلمان  بـرادران  گـر يد كه ،است آن ديام ـ

 و كننـد  يبردار بهره ياسالم انقالب نيا از ،ستمكاران و خونخواران

 رانيا بزرگ انقالب به خود يها ملت يبانيپشت با ياسالم يها دولت

  2.وندنديبپ
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ـ  ارض مغارب و مشارق در خود ياسالم برادران از ما ـ  ميخـواه  يم

ـ  بـا  و شـده  جهت هم و صدا هم رانيا ياسالم يجمهور با كه  ياري
 از را يچپـاولگر  بسـاط  و دفـع  را كـاران  تيجنا شر متعال خداوند

 خداونـد  ينـدا  بـه  و ننديبرچ نيمستضعف دبال و ياسالم يكشورها

   1.دهند مثبت پاسخ ياتيح امر نيا در متعال

 ملـت  تيـ حما ينيريشـ  بخواهد که يدولت هر =ينيخم امامه ديعق به

   :رديبگ الگو آن از و شده صدا هم رانيا انقالب با بايد ،بچشد را خود
 شوند؛ همفكر و صدا هم ما با ،...ياسالم هاي دولت كه است آن ديام

 را هـا  ملـت  غيدر يب تيحما ينيريش خود يكشورها در كي هر و
ـ  بـزرگ  نعمـت  نيا از رانيا يمردم دولت همچون و ،بچشند  ياله

 ياسـالم  هاي دولت و ها ملت با ديمج قرآن حكم به و شوند؛ مند بهره

ـ  نيب غارتگران و كفار با و ،اخوت و رحمت به  و شـدت  بـه  يالملل
  2.كنند عمل قدرت

 هيتک و رانيا ياسالم انقالب با يينوا هم زين يرهبر معظم مقام نظر در

 کـردن  کوتاه و دشمن شکست راز ،مسلمان جوامع ياريهوش و جوانان بر

 صـاحب  اسـالم  ،يرهبـر  معظـم  مقـام  نگاه در .است استثمارگران دست

 بـه  ؛برسـاند  شـرفت يپ و شـکوه  بـه  را مسلمانان تواند يم که است يقدرت

 ياسـالم  يهـا  آمـوزه  از يدرسـت  شـناخت  بـه  بتوانند مسلمانان که يشرط

    :برسند
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 ،دهـد  نجـات  را تيانسـان  همـه  و مسـلمانان  كه است قادر اسالم ـ

 .شـود  عمـل  آن به درست سپس و شناخته درست كهآن بر مشروط
 اسـالم  يها ييتوانا و اقتدار مظهر ياله فضل به رانيا در ياسالم نظام

 از كـه  ،اسـت  يحـال  در نيا و .است مسلمانان يبرا مجسم تجربه و

ـ ر برنامـه  با كه يجنگ در سالش هشت ،آن هسال زدهيس عمر  و يزي
 و گذشـت  ،بود شده ليتحم آن بر غرب و شرق استكبار يتوز نهيك
 و هـا  يدشـمن  آمـاج  وقفـه  يب هم امروز تا آن از بعد و آن از شيپ

    1.است داشته قرار دشمن يها اردوگاه يها خباثت

ـ  كـه  اسـت  اسالم جهان حوادث نيتر خشب مژده از يكي ـ  بـا  يملت

ـ داع ،بـازارش  و كوچـه  مردم با ،شيفكرها روشن با ،شيها جوان  هي

 آن راه در و داشته ياسالم حكومت ليتشك و ياسالم احكام ياجرا

 يجمهـور  ليتشك و رانيا در ياسالم انقالب طلوع از .كند حركت

ـ ا و ،دوسـتان  يبرا ديام و انتظار نيا ،ياسالم ـ  و هـراس  ني  ينگران

 كه داشت وجود آمريكا آن رأس در و استكبار اردوگاه يبرا ديشد

 نقـاط  ريسـا  در مسـلمانان  يها يروزيپ عهيطل ،رانيا ياسالم انقالب

  2.بود خواهد اسالم جهان

ـ ب کـرد،  مي تأکيد آن بر =ينيخم امام که يمسائل گريد از  امـت  يداري
 ريـ گ نيزمـ  و دنيکوب براي نيآهن اراده داشتن و پشتکار ،کوشش ،ياسالم
 ،بزرگـوار  امـام  .است شتنيخو سرنوشت گرفتن دست به و دشمن کردن
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 بود يقرآن فرهنگ بر آنها پست فرهنگ و شرق و غرب نفوذ نگران اريبس
 قيتشـو  اسـتعمارگران  هيعل مبارزه و تحرک به را مسلمانان ،راه نيا در و

    :کرد مي
 روزيپ و شوند روزيپ معارضه نيا در و زنديبرخ ؛زنديبپاخ نيمسلم ـ

 آمريكـا  كه نترسند .نترسند يته انيم يها طبل نيا از و ؛شد خواهند

 كـه  تواند يم و است يطانيش قدرت كي« ،است بزرگ قدرت كي
 آمريكـا  ؛اسـت  غـات يتبل نهـا يا »!بزنـد  هـم  به را همه روز كي با
  1.بكند را كار نيا تواند ينم

 تـوجهش  ايدن .كند ييخودنما كاآمري تواند ينم نيمسلم مقابل در ـ
ـ ا بـه  توجه اآلن ايدن .است مبارزه نيا به اآلن ـ ا در كـه  دارد ني  ني

 واقـع  اختالف آن در آمريكا مملكت خود و .شد خواهد چه مبارزه

 اآلن ،بودنـد  آمريكـا  ظلم تحت در كه آمريكا يها اهيس .است شده
ـ با .بكنند اميق هم آنها است ممكن و .دارند ما با موافقت هم آنها  دي
 در ،ميسـتاد يا مقابـل  مـا  كـه  يحساس موقع همچه كي در نيمسلم

 بـا  .كنند موافقت ما با ،او يطانيش سيدسا مقابل در و آمريكا مقابل
 ريسا با را رانيا مملكت .بدانند هم از را خود و ما .كنند يهمراه ما

 يماسال ممالك نيا تمام با ،ياندونز با ،عراق با ،پاكستان با ،ممالك

  2.كنند اميق همه و بدانند يكي

    :خواهد يم الحرام اهللا تيب حجاج از =امامحضرت  جهت نيهم در
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 مسـلمانان  يداريب يبرا باشند يم مذهب هر اهل و هستند فرقه هر از

 بركت به ديشا .ندينما غيبل يدعا و كنند اديفر آنان يها حكومت و

 و تبـارك  اوندخد ،تيجاهل اصنامِ كسرِ محل و يوح طيمح در دعا

 آنان به را اسالم صدر عظمت و مجد و كند تفضل نيمسلم بر يتعال

 كوتـاه  آنـان  بـالد  از را خـواران  جهان و اجانب دست و برگرداند

  1.بباراند نيمسلم عموم سر بر را خود غفران و رحمت ابر و ديفرما

 در را دشـمن  و داده قلـب  قـوت  مسلمانان به همواره =امام حضرت

    :خواندند يم زبون و ناتوان ياسالم يآگاه و عظمت مقابل
ـ  و يخارج استيس در را قتيحق و تيواقع نيا ما البته ـ  الملـل  نيب

 در اسالم نفوذ گسترش درصدد كه ،ميا نموده اعالم بارها مان ياسالم

 اگـر  حـال  .ميهسـت  و بـوده  خواران جهان سلطه كردن كم و جهان

ـ  هتوسـع  را استيس نيا نام ،آمريكا نوكران  ليتشـك  تفكـر  و يطلب

 .ميكن يم استقبال و ميندار يباك آن از ،گذارند مي بزرگ يامپراتور

ـ يونيصه فاسـد  يها شهير دنيخشكان درصدد ما  و يدار هيسـرما  ،مس

ـ عنا و لطـف  به ،ميا گرفته ميتصم ما .ميهست جهان در مسيكمون  تي

ـ گرد استوار هيپا سه نيا بر كه را ييها نظام ،بزرگ خداوند  نـد ا دهي

   2.ميكن نابود

 سـلطه  در شـما  كـه  آنجـا  از ،جهـان  يكشورها يتمام مسلمانان ـ

 مـرگ  از وحشـت  بر ديبا ،ديا شده يجيتدر مرگ رفتاگر گانگانيب
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 ،حاضـرند  كـه  يطلب شهادت و پرشور جوانان وجود از و د؛يكن غلبه

 داشـتن  نگـه  فكـر  بـه  .ديينما استفاده ،بشكنند را كفر جبهه خطوط

 يبردگ از ييرها و اسارت از فرار فكر به بلكه د؛يشنبا موجود وضع

 مبـارزه  سايه در اتيح و عزت كه ،ديباش اسالم دشمنان به ورشي و

 بـر  ميتصـم  ،آن از پس و .است اراده مبارزه در گام نياول و .است

 حرام خود بر را آمريكا خصوصاً ،يجهان شرك و كفر ادتيس نكهيا

 مكـه  در و ميابراه با روحمان و دل مينباش اي ميباش مكه در ما .ديكن

  1.است
 و دشـمن  بـا  همقابلـ  رب ،=امام حضرت همانند زين يرهبر معظم مقام

 از شـان يا يتلقـ  .کننـد  می ديتأک يجهان استکبار شوم يها نقشه کردن اخنث
 زانـو  بـه  بـراي  هـا  ابرقـدرت  که است يفرهنگ جنگ ينوع ،يکنون جنگ

 بـا  گـر يد يسـو  از و فتنـد گر شيپـ  جوامـع  گـر يد يها فرهنگ وردنآدر
    :هستند يضداسالم غاتيتبل يپ در يغوغاگر

 ،ســميونيصه و اســتكبار ســردمداران يعنــي اســالم دشــمن ،امــروز

 ضد بر ،را غاتيتبل عرصه در يغوغاگر و نيمسلم انيم يافكن تفرقه
ـ ب از كـه  يتيجمع و دولت و هركشور ـ حاكم و ياسـالم  يداري  تي

 كـار  تـرين  مهـم  ،باشد داشته را نيمسلم عزت داعيه و زند دم قرآن

 امـت  از پرتحـرك  و فعال يها بخش ،بتواند اگر رايز .داند مي خود
 شـد  خواهد مطمئن ،كند جدا امت نيا يها بخش گريد از را ياسالم

ـ  كريپ ،برابرخود در كه ـ د نخواهـد  را امـت  كپارچـه ي و ميعظ  ،دي
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ـ  ،را ياسالم امت درباره آلودش خباثت يها ونقشه ـ  دردسـر  يب  شيپ

  1.برد خواهد

ـ ا بـا  مقابلـه  يبرا جهت هر از را خود بايد ياسالم جوامع بنابراين  ني
ـ ب به .سازند آماده دشمن حرکت  حركـت  هـر « :يرهبـر  معظـم  مقـام  اني

 و كنـد  آمـاده  عـالم  زورمنـدان  همـه  مقاومـت  يبرا را خود ديبا ياسالم
ـ ز ؛٢»نشـود  ريگ غافل ـ ب از ،اسـالم  دشـمنان  راي  بسـيار  اسـالم  امـت  يداري

 ينـابود  و يجهـان  عدالت ييبرپا با برابر ياسالم يداريب کهچرا ؛هراسانند
    :شانيا انيب به .است نامستکبر

ـ ي ،يجهـان  استكبار ـ تن درهـم  هشـبك  يعن ـ  يهـا  كارتـل ه دي  و ينفت
 بـا  ،آنـان  بـه  وابسـته  هاي دولت و يجهان سميونيصه و يساز اسلحه

ـ  با ،كنند مي احساس ياسالم امت يداريب يسو از كه يخطر  يتالش
  3.اند تهاجم حال در مهيسراس

 است نيا ،ديآ يبرم يرهبر معظم مقام مدبرانه تانايب از آنچه ،نيبنابرا
 هـدف  با انهيموز ييها حمله ؛ستها حمله انواع تدارک حال در دشمن که

 امـت  پـس  .آنـان  يهـا  داشته و منابع چپاول و مسلمانان و اسالم فيتضع
 دشـمن  يهـا  نقشه سازي خنثا فکر در و باشد داريب و اريهوش ديبا ياسالم
  .باشد

 آنها از همواره يرهبر معظم مقام و =ينيخم امام که يمسائل جمله از
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 و مشـرکان  از برائـت  ،کننـد  يمـ  و کـرده  اديـ  حـج  مضمون و روح نام با

 کـه  اسـت  حج دار شهير و قيعم يها فلسفه ءجز ،برائت .است انيزورگو

ه زمر در آن از شيپ که يا فلسفه ؛نمودند دهزن حج در را آن ،بزرگوار امام

    .رفت يم شمار به حج يمعمول اريبس اعمال

ـ ب مبحث به که دارد بسيار تياهم جهت آن از ،برائت  ياسـالم  يداري

 برائــت نامســتکبر و انيــگوورز ،مشــرکان از يملتــ زيــرا ؛اســت مــرتبط

 قـوت  چنـان  از و باشـد  دهيـ دم آن قلب در اسالم ميتعال نور که ديجو يم

 تـوان  برابـر  در ،يجهـان  هـاي  قـدرت ابر قـدرت  که باشد برخوردار يقلب

ـ تقو نگـران  همـواره  =امـام  .باشـد  زينـاچ  ،آن ياله و يمعنو  و اراده تي

 مبارزه راه در آنان کردن ايمه براي ياسالم امت يروان و يروح يتوانمند

  .بود ها ابرقدت با
 جملـه  از ديد؛ مي ياسالم يداريب راه سر بر را يموانع ،=امام حضرت

 و يکـاهل  ،غاصـب  هـاي  قـدرت ابر ،نشـانده  دسـت  و فاسد يها حکومت
   :يدربار يآخوندها زين و ياسالم امت يسست

ـ  صـورت  بـه  را خودشان كه ييآخوندها نيا با كند چه اسالم  كي
ـ  فكر ديبا ما هستند؟ پخش مردم نيب در و درآوردند يروحان  ميكن

ـ ا و مسـائل  نيا يبرا كنند كرف ديبا ها مسلمان .مسائل نيا يبرا  ني
   1.اند نيمسلم وحدت شكستن صدد در طور نيا كه ياشخاص

    :دانست می موانع نيا هيعل مبارزه و اديفر در را چاره راه بزرگوار امام
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 ... ،اسـت  افغانسـتان ه ديد ستم و مظلوم ملت اديفر ،ما برائت اديفر ـ

ـ فر ،است قايفرآ مسلمان مردم اديفر ،ما برائت اديفر  و بـرادران  ادي
ـ يتاز ،بـودن  اهيس جرم به كه ما ينيد خواهران ـ  سـتمِ  هان  روزان هيس

ـ فر ،مـا  برائت اديفر .خورند يم را نژادپرست فرهنگ يب  برائـت  ادي

 كـه  ،است يگريد يكشورها و ها ملت همه و نيفلسط و لبنان مردم
 آنـان  بـه  ،لياسـرائ  و آمريكا خصوصاً ،غرب و شرق هاي قدرتابر

 و نـوكران  و اند برده غارت به را آنان سرمايه و اند دوخته معط چشم

  1.اند نموده ليتحم آنان به را خود سرسپردگان
 تحمـل  گـر يد كـه  است يمردمان همه برائت اديفر ،ما برائت اديفر ـ

 و نــدا هداد دســت از را آن هطلبانــ ســلطه حضــور و آمريكــا تفــرعن

 و خاموش شانيگلوها در ابد يبرا نفرتشان و خشم يصدا خواهند  نمي
 و رنـد يبم آزاد و كنند يزندگ آزاد كه ندا هكرد اراده و ؛بماند افسرده

ـ فر ،مـا  برائـت  اديفر ... باشند ها نسل ادگريفر  و مكتـب  از دفـاع  ادي

ـ فر ،ها هيسرما و ها ثروت و منابع از دفاع اديفر ،سينوام و اتيثيح  ادي
ـ در را آنـان  قلب نفاق و كفر خنجر كه است ييها ملت هدردمندان  دهي

 و محرومان و گرسنگان يدستيته و فقر اديفر ،ما برائت اديفر ... است

 آنـان  يروز شبانه زحمات و نيجب عرق حاصل كه است ييها پابرهنه
 دل خون از صانهيحر و اند برده غماي به يالملل نيب دزدان و زراندوزان را

 اسـم  بـه  ،كشـان  زحمـت  و كـارگران  و كشاورزان و ريفق يها ملت

 اقتصـاد  اتيح انيشر و دهيمك مسيكمون و مسياليسوس و يدار هيسرما
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 نيكمتـر  به دنيرس از ،را جهان مردم و اند داده ونديپ خود به را جهان

  1.اند نموده محروم خود هحق حقوق
ـ ب ياصل ستون ،برائت اديفر ،=امام نگاه در که است گونه نيبد  يداري
ـ ا بر و رديگ يم قرار ياسالم ـ ا ،سـاس ا ني  ارائـه  و يطراحـ  را مکتـب  ني

    :خواهند يم حجاج از حج موسم در شانيا .کند مي
 سـلطه  تحـت  يها ملت و مسلمانان تيمظلوم يصدا ،ها ييمايپ راه در

ـ ب را خفتگـان  و برسـاند  انيجهان گوش به را كاران تيابرجنا  و داري

 بـه  آمران و معروف از انيناه و ،هشدار را جباران مقابل در ساكنان
ـ مج قرآن دستور و خداوند فرمان برخالف كه ،را منكر  سـنت  و دي
ـ  خـواران  خـون  و مشركان از يدار طرف به 9اهللا رسول ـ  نيب  يالملل

   2.كنند مي يدران قهي و يفشان جان
 يقـ يحق مقصـود  تنهـا  ،مسـلمانان  تمامي ديام ،=امام نگاه در سرانجام

 تبـارك  يخدا از« :شود يم ريتصو ييبايز به بزرگوار آن يدعا در که است
 ،كنـد  داريب را نيمسلم همه و ،كند داريب را ما همه كه ،خواهم يم يتعال و
  ٣.»بكند شتريب نيمسلم مصالح به و اسالم مصالح به را آنها توجه و

 هـا  ابرقـدرت  و مشرکان از برائت فلسفه بر ديتأک با مقام معظم رهبري
    :است معتقد

 روح است؛ حج اركان از باالتر است؛ حج اركان از قتاًيحق ،برائت ـ

 اليخ يكس اگر خطاست .است حج جهت و هدف و معنا است؛ حج
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 و حـج  روح بـا  را حـج  اعمـال  و اركان از كيهر شود يم كه كند

    1.است نيا ،برائت .كرد سهيمقا آن يكل جهت

 ،نبـود  حـج  اگـر  است؛ حج بزرگ بركات از يكي واقعاً هم برائت نيا ـ

ـ بگ انجـام  نيمسلم يجمع دسته برائت خواست يم كجا  تعجـب  مـن  رد؟!ي

ـ ا كه بود نيا يجا كجا ،كنم يم  امـت  يهـا  دل از برخاسـته  آهنـگ  ني

 انباشـته  ،نيمسلم يها دل كه يويغر نيا ـ دارد وجود باالخره كه ياسالم

  2.ندارد وجود ييجا واقعاً ،حج از ريغ كرد؟! يم دايپ ظهور ـ است آن از

 و مطـامع  دكننـده يتهد ،ياسالم امت يداريب كه مستكبر دشمن ـ

ـ ا برابـر  در كه يسالح ترين مهم ،اوست نامشروع منافع  مـوج  ني

ـ  سالح ،دارد دست در ندهيفزا ـ تحق ،يدسـاز ينوم ؛اسـت  يروان  ري

 در و امـروز  .شيخو يماد تمكن و قدرت دنيكش رخ به ،تيهو

 كـه  افتـاد  خواهـد  و افتـاده  كـار  بـه  يغيتبل ابزار هزاران ه،نديآ

 بـا  منطبق كه اي ندهيآ به اي و دينوم درخشان ندهيآ از را انمسلمان

  3.كنند بيترغ ،است آنان خود ديپل اتين

 در دشـمن  يگـر  لـه يح ،است مشخص يروشن به اناتيب نيا در که گونه آن
 مسـلمانان،  يآگاه هراكچ ؛است يآگاه به ياسالم امت دنيرس از جلوگيري راه

ـ تهد نيا وجود با اما .مناندش کريپ بر است زهرآلودي ريت همچون  شـان يا ،دهاي
    :دهد مي ياسالم امت به را اسالم عظمت و ياسالم يداريب دينو
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 و آورده جـوش  و جنـب  بـه  را اسالم جهان غربِ و شرق ،ياسالم يداريب

 و عـزت  پـرچم  .اسـت  دهيبازآفر آنان در را تيشخص و تيهو احساس
 تمسـك  با ،نيفلسط مظلوم تمل آمده؛ در اهتزاز به رانيا در ياسالم اقتدار

 در جوانـان  انباشته؛ يناكام و أسي به را مسيونيصه يها افق ،اسالم شعار به

ـ م بـه  ياسـالم  يكشورها  برابـر  در و نهـاده  پـا  يآرمـان  مطالبـات  داني
    1.اند دهيآفر بزرگ يديتهد ،عالم مستكبران و تجاوزگران

    :کنند يم هيتوص حجاج به يرهبر معظم مقام
 خود يزاريب ،بلند يصدا به د؛يكن اتحاد اعالم ،بلند يصدا به ،حج در
 و روشـنفكران  و علما د؛يكن اديفر نفاق و ظلم و استكبار جبهه از را

 گريكـد ي بـا  نظـر  تبـادل  بـه  را خود يعلم و ياسيس يها تيشخص
ـ حما د؛يفراخوان  و نيفلسـط  مظلـوم  ملـت  از را خـود  يعمـوم  تي
  2.ديبرسان دشمن گوش به ،نيفلسط مسئله به نسبت را خود يطلبكار

 مسـلمان  هاي دولت يبرا يکاربرد و ياصالح يکالم ،=امامحضرت  کالم

 خفتـه  حاکمـان  بـه  يرسـان  يآگـاه  و آمـوزش  نگران همواره شانيا .است بوده

 مسـلمانان  هـاي  سـختي  از را هـا  دولت همواره ،بزرگوار آن .بود ياسالم جوامع

 داد يمـ  سـازنده  يهشدارها يگاه ت؛گرف يم خشم آنان بر يگاه و کرد مي آگاه

    :داشت يبرم دعا به دست شانيبرا زين يگاه و
 بـا  مشورت با كه دهم يم هشدار منطقه هاي دولت شما به جانب نيا

 و آمريكـا  يهـا  وعـده  به توجه بدون ،خود آينده در تفكر و عقال
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ـ  بـا  و كنند گرفتار را شما خواهند يم كه دوستانش  ،نابجـا  التيتخ

 ،منطقـه  در را خـود  تا اندازند يم دام به را شما يعفلق امصد همچون
 خود ،رنديگ دست به را منطقه سرنوشت و كنند حاضر شتريب چه هر
 دولـت  چون يدولت كه ديباش مطمئن و ديريگ كنار مهلكه نيا از را

 اگر ،كند ينم يتخط ياله نيفرام از و است اسالم به متعهد كه رانيا
  1.دينيب  نمي ضرر هرگز ،ديده فشار را او يبرادر دست

    :نديفرما يم اناتشانيب از گريد يفراز در 1امامحضرت 
 نيمستضـعف  و گرسـنگان  جهـان  در ،ياسالم انقالب ياصول شعار ـ

 و ياسـالم  يكشـورها  تعهد عدم يواقع استيس هكنند ميترس و بوده
 بـه  را اسـالم  ،خدا ياري به و كينزد آينده در كه است ييكشورها

 نيا از هم يا ذره و رنديپذ يم تيبشر بخش نجات مكتب نهات عنوان
   2.شد نخواهد عدول استيس
ـ ترب فكـر  به ديبا جهان مسلمانان ـ  سـران  اصـالح  و كنتـرل  و تي

ـ تهد اي حتينص با را آنان و باشند كشورها يبعض هخودفروخت  از ،دي
 را ياسـالم  يهـا  ملت منافع هم و خودشان هم كه يگران خواب نيا

ـ ا بـه  و ندينما داريب ،دهد مي فنا باد به  نـوكران  و سرسـپردگان  ني
 و نيمنـافق  خطـر  از ،كامـل  رتيبص با هم خودشان و بدهند هشدار
  3.نگذارند دست يرو دست و نشوند غافل يجهان استكبار دالالن

    :يرهبر معظم مقام اعتقاد به
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ـ پ با كه يديام شعله ـ   و مصـمم  چهـره  و ياسـالم  انقـالب  يروزي

 ،بود افكنده پرتو نيمسلم يها جان و اسالم يايدن بر ،آن ريپذنا ميتسل
 از يتعـداد  در امـروز  كـه  اسـت  آن جـه ينت و كـرد  را خـود  كار

ـ  ميعظ يها حركت صورت به ،ياسالم يكشورها  طلـب  در ،يمردم

  1.شود يم مشاهده ياسالم حكومت
ـ روح قبـال  در هـا  دولـت  و ها ملت ـ  نـاب  اسـالم  بـه  شيگـرا  هي

ـ  نفـوذ  قطع ،اش سرلوحه كه يماسال ـ 9يمحمد  و بـزرگ  طانيش

ـ  بـه  ـ ستها ملت يزندگ از نياطيش بقيه ـ  انـدازه  كي  .نـد ا ولئمس
 بدانند ديبا ،مندند عالقه خود ملت و كشور به اگر ياسالم هاي دولت

 و هـا  ملـت  اسـتقالل  و شـرف  و يزنـدگ  كـه  است يزيچ آن نيا

   2.كند يم نيتأم را ها دولت قدرت و كشورها

 يايآسـ  مسـلمان  يکشورها ياريهوش براي يرهبر معظم قامم هشدار
 قبــال در بايــد هــا ملــت کــه اســت يتيمســئول حــس از يا نمونــه ،انــهيم

  باشند. داشته ها ابرقدرت
 مسـتقل  تـازه  هـاي  دولـت  با عواملش و آمريكا فشرده ارتباطات ـ

 آنان آنچه و ياسالم هاي گرايش از آنان ترساندن يبرا انهيم يايآس
 در آنـان  انهخصـم  يهـا  يريگ موضع ،نهند يم آن بر ييادگرايبن نام

ـ  خصـومت  بـر  يريانكارناپـذ  شـواهد  ...ياسالم يداريب برابر  يعلن
ـ ب و اسـالم  بـه  نسبت گران سلطه گريد و آمريكا  و ياسـالم  يداري

                                                            
 .71، ص2. صحيفه حج، ج1

 .79. همان، ص2
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  1.است جهان نيمسلم يسو از ياسالم تيهو افتنيباز
 بـا  ،ماسـال  قـدرت  و شـكوه  يچنـد  از پس ،پروردگار فضل به ـ

 اروپـا  در ،كننـد  مي مقاومت اسالم يبرا كه يمردم نيهم يبانيپشت
ـ  كه يكسان همان خواب و شد خواهد شتريب روز روزبه  خواهنـد  يم
ـ ا .شد خواهد برآشفته ،نباشد اسالم ـ ا اسـت؛  اسـالم  قـدرت  ،ني  ،ني
ـ ا است؛ نيمسلم يآمادگ ،نيا است؛ اسالم تيمعنو ـ ن ،ني  جهـان  ازي
  2.است يهمكار و يهمفكر به ياسالم جامعه و اسالم

 شـدت  يعني ،دهيپد نيا علت ،اسالم عالم يكنون اوضاع به ينگاه ـ
 يزيچ ،علت .سازد يم آشكار را اسالم با مبارزه شدن يعلن و گرفتن

 نيمسـلم  كـه  است آن قتيحق .ستين نيمسلم يداريب گسترش جز

ـ  و اسـالم  جهـان  غـرب  و شرق در رياخ دهه دو يكي در  در يحت
 انـد  كـرده  شروع را يقيعم و يقيحق نهضت ،يراسالميغ يكشورها

  3.شود دهينام »اسالم اتيح ديتجد« نهضت ديبا كه
 :دارد گوناگون يها شكل ،جهان سطح در ياسالم يداريب با مبارزه ـ

ــالجزا در ــاكثر ،ري ــاطع تي ــردم ق ــات در م ــامالً و آزاد يانتخاب  ك
ـ  يرأ ياسالم جبهه تيحاكم به ،كيدموكرات  ييكودتـا  ؛دهنـد  يم

 را مـردم  و محكـوم  و يزندان را نيمنتخب و باطل را انتخابات ،خشن
 )اروپـا  و آمريكـا ( مسـتكبر  هاي قدرت گاه آن و كند يم سركوب

 قـرار  كودتـاگران  سـر  پشـت  كامـل  طـور  هب ،دهيكش راحت نفس
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 ،سـودان  در .كننـد  مـي  افشا را آن در خود پنهان دست و رنديگ يم
ـ  حكومـت  بـه  ملت قاطع ينبايپشت با ياسالم يها گروه  و رسـند  يم

 و داخـل  از و كنـد  يم شروع را خود كاتيتحر انواع ،غرب گاه آن
 و نيفلسـط  در .كنـد  يم ديتهد دائم طور هب را آنان مرزهاشان خارج
 بـه  غاصـب  يهـا  سـت يونيصه يسـو  از مسـلمان  انينيفلسط ،لبنان
 ،آمريكـا  گـاه  آن ،شوند يم شكنجه و سركوب يوجه نيتر انهيوحش

 مظلومـان  آن و كمـك  را گـر  شـكنجه  و صـفت  دد كشان آدم آن
ـ  مـتهم  سـم يترور به را آنان يلبنان مدافعان اي مسلمان  در .كنـد  يم
 را يبعث ميرژ با مبارزه كه عراق ملت از يميعظ بخش ،عراق جنوب

 ،ميرژ آن يسو از ،اند گرفته شيپ در ياسالم يشعارها و ها زهيانگ با
 كـه  غـرب  و آمريكا و رنديگ يم قرار تحمال نيتر انهيوحش مورد

 گـر يد يايقضـا  در را صدام با قدرتمندانه برخورد يبرا خود زهيانگ
 كننـده  قيتشـو  و زيآم تيرضا يسكوت با نجايا ،اند داده نشان آشكارا

 ،هندوها بار جهالت و كور تعصب ،هند و ريكشم در .شوند مي ظاهر
 و جـان  و موسنـا  بـه  ،دولـت  كمـك  گاه و اغماض از استفاده با

ـ  تعرض نيمسلم مقدسات ـ ا و كنـد  يم  لبخنـد  و يخونسـرد  بـا  ني
 نيروشـنفكرتر  ،مصـر  در .شود مي مواجه غرب و آمريكا تفاوت يب

ـ رژ آلـود  خشـم  و خشن بيتعق مورد ،مسلمان يها نسل  و فاسـد  مي
ـ حق و وابسـته  حكومـت  و ،رنـد يگ يم قرار كشور آن قيناال  آن ري

ـ يامن و يمال كمك و قيتشو مورد ،بزرگ كشور  قـرار  آمريكـا  يت
 در يزندگ مشتاق و مسلمان مردم تياكثر ،كستانيتاج در .رديگ يم

ـ رژ يهـا  مانـده  پس وسيله به ،اسالم سايه ـ  ،يسـت يكمون مي  شـدت  هب
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ـ كث جمع و سركوب  آواره خـود  كاشـانه  و خانـه  از آنـان  از يري
 در هـا  سـت يكمون بازگشـت  از اش دغدغه همه با غرب و شوند يم

 انيم مقايسه در و شمرد يم مغتنم را آنان حركت نيا ،بقسا يشورو
    1.رديگ يم را اسالم دشمنان جانب آشكارا ،مسيكمون و اسالم

 امـن  جـوار  در حضـور  و حج ،يرهبر معظم مقام اناتيب به تيعنا با
    :است گذاشته ياسالم امت دوش بر يرسالت ،ياله

 گـزار  حج لمانمس بر آن يديتوح شعائر و اعمال و حج كه اي هفيوظ
ـ  ،نيا و .است همه نيا از يزاريب و برائت ابراز ،سازد يم الزم  نياول
ـ ا ينف در ياسالمه اراد تجسم راه در قدم ـ پد ني ـ  يهـا  دهي  و يطانيش

    2.است ياسالم جوامع همه بر ديتوح و اسالم تيحاكم استقرار
ـ  بـه  ،اسـالم  دشمنان سوي از خصمانه يها حرکت نيا يتمام با  ياري

 و يرهبــر معظــم مقـام  چــون دلسـوزاني  حضــور برکـت  بــه و خداونـد 
 پرفروزتر روز روزبه فروزان شعله نيا ،ياسالم پربرکت انقالب يالگومند

 )۱۳۹۱ سـال ( هـا  مـاه  و روزهـا  نيهمـ  در هک چنان شد؛ خواهد تر يقو و
   .ميهست عالم کنار و گوشه در ياسالم يها حرکت و ها جنبش شاهد

  يبند جمع

ـ ا ذكـر  ،ياسالم يداريب مهم بحث درباره يريگ جهيتن ارائه از شيپ  نكتـه  ني
 ادامـه  در آنچه و شد آورده گذشته يها فصل در تاكنون آنچه كه است يضرور
ـ ب بحـث  ليذ معمول طور به كه است يمطالب ،آمد خواهد  قـرار  ياسـالم  يداري
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 آرا قيـ دق ليـ تحل و يبند دسته ،اثر نيا هدف كه ييآنجا از ولي ؛گرفت خواهند
 بحـث  ،اسـت  حـج  مـورد  در يرهبـر مقام معظم  و امامحضرت  يها شهياند و
    .ميكرد مرور فصل نيا در جداگانه و خالصه طور به را ياسالم يداريب

 =امـام  حضـرت  هـاي  نگرانـي  عمـق  بـه  پرداختن اگرچه ،حال هر به

 مطالعات و مفصل يمجلدها به ازين گمان بي ،ياسالم يداريب درخصوص

 هدواژيـ كل گـرفتن  نظـر  در بـا  و ياختصاصـ  طور به چهآن ماا ،دارد عيوس

  :است ذيل قرار به ،كرد يبند دسته توان می نجايا در ياسالم يداريب

  ؛شوند داريب مسلمانان كه يروز به اسالم ديع اطالق ـ

  ؛انزوا از اسالم كردن خارج درخصوص مسلمانان به هشدار ـ

ـ ا بـزرگ  انقـالب  بـه  ياسالم هاي دولت وستنيپ ـ  يبانيپشـت  بـا  ،راني

  ؛ياسالم يداريب براي منطقه هاي دولت به هشدار و خود يها ملت
  ؛بزرگ قدرت دو نيا شر از رهايي و مسلمانان بيداري ـ
  ؛گماشتگان استعمار و مسلمانان غفلت داشتن ادامه ـ
  ؛يته يها طبل نيا از نهراسيدن و مسلمانان بيداري ـ
  ؛آنان يها كومتح و مسلمانان يداريب يبرا حجاج فرياد ـ
  ؛مسلمانان تمام بيداري براي يتعال و تبارك يخدا از درخواست ـ
  ؛عالم به خود شناساندن و مسلمانان بيداري به توصيه ـ
  ؛مبارزه به دعوت ـ
  ؛مشرکان از برائت اديفر ـ
  ؛ظالم هاي نظام نابودي بشارت ـ
  ؛اسالم ينوران احكام و قيحقابا  آشنايي براي ايدن بودن تشنه ـ
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  ؛ييکايمرآ اسالم خصوص در جهان مسلمانان به هشدار ـ
  .اسالم دشمنان به ورشي و اسارت از فرار براي مسلمانان به توصيه ـ

 =امام حضرت سوي از ياسالم يداريب مكتب كه است اساس نيا بر
 شـمندان ياند منظـر  در .شـد  يگـذار  هيپا مدار اسالم و ديجد يكرديرو با

ـ ا ،يغرب و ياسالم  توانـد  يمـ  ،دارد ياسـالم  يمختصـات  كـه  راه نقشـه  ني
  .باشد انمسلمان بخش ييرها

 ياصل عنصر چهار ،=خميني امامحضرت  ياسالم يداريب گفتمان در

ـ ن بـه  اتكـا « ،»يالهـ  سـمان ير بـه  زدن چنگ و ياسالم اتحاد«  امـت  يروي

  :دارد وجود »مبارزه« و »يزيست دشمن و يشناس دشمن« ،»ياسالم

 يهـا  گفتمـان  خالف بر :ياله سمانير به زدن گچن و ياسالم اتحاد ـ

 هـدف  و نداشـته  يمـاد  منـافع  در شهير ،گفتمان نيا ،يستياومان و يبشر

  ؛است بشر يمعنو سعادت آن ياصل

 ،يديـ كل هـاي  نكتـه  دادن نشان با شانيا :ياسالم امت يروين به اتكا ـ 

ـ ن از استفاده  هيتوصـ  را ياسـالم  ياسـتعدادها  و جوانـان  ،هـا  ملـت  يروي

  ؛كنند مي

 بـا  دشـمن  شـناخت  ،شـان يااعتقاد  به :يزيست دشمن و يشناس دشمن ـ 

ـ  در را مسـلمانان  تواند يم ،يقرآن يارهايمع از استفاده  يالهـ  ريمسـ  افتني

  کند؛ ياري
 و تـرس  از يدور ،يجهان استكبار با مبارزه =امام ،تيدرنها :مبارزه ـ

  .کند يم هيتوص را يخود يها ييتوانا و روهاين به اعتماد
ـ يه ارائـه  بـا  يرهبـر  معظـم  مقـام  ،ياسالم يداريب ريمس ادامه در  يئت
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 بـا  مبـارزه  و مسـلمانان  يآگـاه  راه نقشـه  ،ريمسـ  اين از ديجد و يليتكم
 مقـام  بيانـات  از گفته پيش ياه موضوع .كردند يطراح را ياسالم دشمنان

  :است شرح اين به ياسالم يداريب درخصوص يرهبر معظم
 ؛اسالم تيحاكم سوي  به حرکت و اننمسلما بيداري ـ

 يهـا  سـال  در كـه  قـا يآفر شمال ياسيس تيوضع در رييتغ ينيب شيپ ـ

 ؛افتي تحقق رياخ

 ؛اسالم روزافزون اقتدار از جلوگيري در ها قدرت ناتواني ـ

 ؛جهان مسلمانان يروزيپ در رانيا ياسالم انقالب بودن پيشگام ـ

 ؛آمريکا سوي از ياسالم يداريب با اي جانبه همه جنگ طراحي ـ

 است؛ نيز حج اركان که مشرکان از برائت جايگاه اهميت بيان ـ

ـ ب برابـر  در دشمن خصمانه يها يريگ موضع مورد در هشدار ـ  يداري

 ؛ياسالم

 خواهنـد  يمـ  كـه  يكسان همان شدن برآشفته و اروپا در اسالم رشد ـ

 ؛نباشد اسالم

ــ ــا ياســالم يجمهــور حســاس نقــش ـ ــب گســترش در راني  يداري

 ؛مسلمانان

 ؛ياسالم يداريب ترس از دشمن افکني تفرقه ـ 

 ؛دشمن گوش به مسلمانان يطلبكار و اتحاد يصدا رساندن ـ

 ؛دشمن وعنامشر منافع براي ياسالم امت يداريب بودن تهديد ـ

 بـا  ياسـالم  يکشـورها  در تيشخصـ  و تيـ هو احساس بازآفريني ـ
 .ياسالم بيداري
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 اناتيب در حج نقش و ياسالم يداريب کنيد، يم مالحظه كه گونه همان
 و مشـركان  از برائـت  اعـالم  .ددار يا هژيـ و گـاه يجا ،يرهبـر  معظـم  مقام

 ،اسـت  مـوده يپ ياسـالم  يجمهور كه يريمس از يرويپ و يجهان استكبار
 هـر  بـه  .كننـد  مـي  هيتوصـ  مسـلمان  يها ملت يبرا شانيا كه است يراه

ـ ب مقدمه در كه گونه همان ،صورت  ژهيـ و بـه  ،ياسـالم  انيشـوا يپ ،دشـ  اني
 مکتب در شده پوشيده اسالم ،يرهبر معظم مقام و =خميني امام حضرت

ـ  منفعـت  و دسـو  هچرخ در شدهگرفتار و يستيكمون ـ يستيبراليل  را يطلب
 ييرهـا  راه و شـود  داريب اسالم امت تا ندا تالش در همواره و پسندند  نمي

  .ابدي باز را خود ياخرو و يويدن سعادت ريمس و
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  موضوع يبررس

ـ  کـردن  يآبـاد  طلـب  يمعنا به لغت در ١استعمار  خواسـتن  يآبـاد  اي
ـ  اسـت يس از اسـت  عبارت ،استعمار ٢.است  کـه  يسـت ياليامپر هـاي  تدول

ـ  .اسـت  گـر يد يکشـورها  مردمـان  منابع از يکش بهره هدفش  هـاي  تدول
ـ  تکامـل  مـانع  ،شيخو هطريس ميتحک يبرا ،يستياليامپر  و ياقتصـاد  ،يفن

 متوجه خاص طور به اصطالح نيا کاربرد .شوند يم کشورها نيا يفرهنگ
ـ نظ هسـتند؛  توانمند ياسيس نظر از که است ييکشورها رفتار يها وهيش  ري

    ٣.يمستعمرات يها نيسرزم با يياروپا يکشورها
 و دارنـد  ييايدر ياتورامپر که است ييکشورها کار ،شتريب ياستعمارگر

 ماننـد  ،يکپارچـه  ياسـ يس واحـد  کي ليتشک مانع ،آنها خاک نبودن هوستيپ

                                                            
1. Colonialism 

، هـادي  »تـرين حربـه اسـتعمار    برنـده  اسـتعمار فرهنگـي،  «هايي از مكتب اسالم،  . ر.ك: درس2
  .59، ص1دوست محمدي، ش

 .57. ر.ك: فرهنگ علوم اجتماعي، جوليوس گولد و همكاران، ترجمه باقر پرهام، ص3
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 امپرياليسـم  هـوم مف بـا  امروزه استعمار مفهوم .دشو يم ينيزم يها يامپراتور
 يعني ؛شود يم شناخته يستياليامپر هاي قدرت عمل استعمار و خورده پيوند
 و کنــد تجــاوز خــود يمقــو و يملــ يمرزهــا از خواهــد يمــ کــه يقــدرت
  ١.ددرآور خود سلطه ريز را گريد اقوام و ها ملت ،ها نيسرزم

 دولـت  تـابع  ،شـئون  همـه  در كـه  شـود  مـی  اطالق ينيسرزم به مستعمره
 هـاي  دولـت  .نـدارد  ياقتصاد و ياسيس استقالل و است الگرياست يستياليامپر
ـ ن و خـام  مـواد  كننده نيمأت عنوان به مستعمره از يستياليامپر  ،ارزان کـار  يروي
 و ينظـام  يها گاهيپا و پرسود يها يگذار هيسرما عرصه و کاالها فروش بازار

    .کنند يم استفاده کياستراتژ
 بـه  ياريبس ٢.دانند می خيتار استعمارگران نينخست را ها يقيفن ياريبس
 ،اکتشـافات  عصـر  ،باسـتان  عصر دوره چهار به را استعمار يخيتار لحاظ

 .کننـد  مـی  يبنـد  ميتقسـ  نـو  اسـتعمار  و يالديمـ  ۱۹ و ۱۸ قرون استعمار
 مراحـل  بلکه ؛است نکرده برخورد ها ملت با گونه کي به شهيهم استعمار

ـ  .اسـت  شـده  دانيم وارد يگوناگون يها چهره با و گذرانده را يمختلف  هب
   :کرد ميتقس دوره سه به توان يم را استعمار يکل طور

  مراحل استعمار

  اول دوره درر مااستع. ١

ـ دل بـه  ،داشـت  يبرمـ  را خود نينخست يها قدم استعمار که يهنگام  لي
 يتـر  ميـ مال يهـا  گـام  ،زمـان  ياقتضـا  و تيـ موقع بـر  بنـا  اي نبودن توانا

                                                            
 .12. ر.ك: دانشنامه سياسي، ص1

 .117و  116، صص 1. ر.ك: تاريخ آلبر ماله، ملل شرق و يونان، آلبرماله، ترجمه عبدالحسين هژيو، ج2
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 ايـ  کشور کي تجارت گرفتن ارياخت در از ،ابتدا که معنا نيبد ؛داشت يبرم
 مثــال يبــرا .کــرد ينمــ تجــاوز خــود يگيهمســا در يا مســتعمره جــاديا

 آن از هـا  يونـان ي و هـا  يقـ يفن ،ميکـرد  اشـاره  ايـن  از پـيش  که رطو همان
  :ديگو يم يارگانسک ک .اف .يا .اند جمله

 در بلكـه  ،شدند ينم دور خود اطراف از ،پانزده قرن تا استعمارگران

ـ  جاديا به اقدام خود كينزد ريجزا و ها نيسرزم ـ  يكلن  .نمودنـد  يم
 و هم شتريب ،دوره نيا در استعمارگران كه است نيا توجه قابل هنكت
ـ جمع مازاد دادن يجا و تجارت در را خود غم ـ  در ،خـود  تي  يكلن

  1.بردند يم كار به شان سلطه تحت

  دوم دوره در استعمار. ٢

 و منـابع  بـر  تسـلط  يبـرا  اسـتعمارگران  تالش با مصادف ،پانزده قرن
 تجاوز قدرت ،دوره نيا يها يژگيو از .است جهان گريد يها ملت ريذخا

 را شيخـو  سـلطه  توانستند که است دپوستيسف انيياروپا يطلب سعهتو و
    .بگسترانند جهان از يمين بر

 .اند کرده قلمداد استعمار خيتار در يعطف نقطه را پانزده قرن ،مورخان
 کـره  سـطح  از کـه  ييها يبردار نقشه و اکتشافات به توجه با ،دوره نيا در
 نقـاط  بـه  را خـود  نفوذ که ابندي يم قدرت استعمارگران ،است شده نيزم

ـ ترت نيبـد  و دهنـد  گسترش دوردست ـ  يديـ جد صـفحه  ،بي  خيتـار  رب
  :ديگو يم رابطه نيا در يارگانسک .شود يم گشوده استعمار

                                                            
، انتشـارات بنگـاه   282جهان، اي. اف. ك ارگانسـكي، ترجمـه حسـين فرهـودي، ص     . سياست1

 ترجمه و نشر كتاب.
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 چند ياستثنا به و است يياروپا يا دهيپد اصوالً ،ديجد دوره استعمار

 آنهـا  هسـكن  و ،ياصل كشور از دور يكل هب مستعمرات ،معدود مورد

 كـامالً  خود فاتحان با ،نژاد جهت از چه و فرهنگ جهت از هچ ،هم

 ،ديانجام طول به سال چهارصد حدود كه دوره نيا در .بودند متفاوت

  1.ربودند يم گريكدي از را سبقت يوگ ،يياروپا استعمارگران

 بـه  اسـتعمارگران  نفـوذ  ،م۱۷۷۵ سـال  يعني ،جدهيه قرن دوم مهين در

 يقسـمت  و کـا يآمر بر را يطلب توسعه هدامن آنها و ديرس خود نينخست اوج

 بـا  هندوسـتان  کـه  بـود  زمـان  نيهمـ  در .دادند گسترش قايآفر و ايآس از

 پس و اساس نيهم بر و شد فتح ايتانيبر دست به تيجمع ونيليم هفتصد

 ،دانسـتند  يم يا افسانه يعالم را قايآفر که استعمارگران ،مکرر فتوحات از

 بـه  يبردار نقشه يبرا را ييها ئتيه و رورانندپ يم سر در را آن فتح اليخ

 قـا يآفر نيسـرزم  تمـام  ،م۱۸۸۱ سال در که يطور به .کردند اعزام اريد آن

  .کرد آغاز نيسرزم اين به را شيخو تهاجم اروپا و شد شناسايي

  سوم دوره در استعمار. ٣

 در .دانسـت  ميمسـتق  استعمار سقوط آغاز توان يم را ستميب قرن اول همين
 بـه  قـدرتش  متمـا  با را استعمار ،آنها اميق و ها ملت يداريب که است دوره نيا

ـ  ميمستق استعمار م،۱۹۷۶ سال تا که يطور به ؛آورد يم در زانو ـ  از يکلـ  هب  نيب
 پوشـي  چشـم  اسـتعمارگري  منـافع  از راحتـي  بـه  اسـتعمارگران،  امـا  .رود يم

                                                            
، انتشـارات بنگـاه   282. سياست جهان، اي. اف. ك ارگانسـكي، ترجمـه حسـين فرهـودي، ص    1

 .282ترجمه و نشر كتاب ، ص
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 ،يکراسـ ودم نـام  بـا  و شدند دانيم وارد ديجد يا چهره با نيبنابرا کردند؛ نمي
ـ ا در .بود نو استعمار آن و کردند ليتحم ها لتم بر را استعمار نوع نيبدتر  ني

 ينظـام  يروهـا ين و داران تفنـگ  از دارد، امکـان  که جايي تا ،استعمار از شکل
 مبـارزه  يفروشـ  بـرده  و يريـ گ برده با ؛شود ينم استفاده ها ملت بر تسلط يبرا
 همـان  از و يبـوم  آنها تمام و ستندين يخارج افراد کشورها نامکاح ؛شود يم

ـ ا بر عالوه .ندا نيسرزم  هـا  ملـت  يآزاد و اسـتقالل  مـدافع  اسـتعمارگران  ،ني
    .کنند يم مبارزه يآزاد مخالفان با و هستند

 از ييهـا  حماسـه  ،يفـداکار  و ثـار يا بـا  توانستند يم ييکشورها  گذشته در

 امـا  ،نشـوند  اسـتعمارگران  ميتسـل  و ندهنـد  ذلـت  به تن و ننديافريب مقاومت

 ؛سـاخت  گـر  جلـوه  يجهان صحنه در گريد يا گونه به را خود ديجد استعمار

ـ م وارد هـا  ملت رهبران فتنيفر و عيتطم با ،که معنا نيبد  را آنهـا  و شـد  داني

 و يهسـت  تمـام  ،خودفروختـه  حاکمـان  انـت يخ اثـر  در و کرد شيخو ميتسل

  ١.دشدن دهيکش يوابستگ و يارخو ،ذلت به و رفت باد بر ها ملت استقالل
 بـر در يدرسـت  بـه  را اسـتعمار  هديپد هاي جنبه از يبرخ ،مفهوم نيا اما

 فيبـازتعر  بـه  منجـر  =ينـ يخم امـام  يسو از مسئله نيا درک .رديگ  نمي
 بحـث  مورد دهيپد به اشاره يبرا استضعاف آن مقابل در و استکبار مفهوم

 عظمـت  يمعنا به لغت در که است »ركـِبـ« اي »كَبر« همـاد از استكبار .شد
ـ يد اصـطالح  در و ٢است يبزرگ و ـ  و ين  ،اسـتكبار  و تكبـر  ،كبـر  ،يقرآن

                                                            
 .115ـ  112، صص 15، محمد اسعدي، ش»استعمارگران«. ر.ك: شكوه، 1

كوشـش عبـدالغفور    و صحاح العربيه، اسماعيل بـن حمـاد جـوهري، بـه    ه اللغاح تاج . ر.ك: الص2
 .105، ص4العطاري، ج
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  دارند. يکديگر به نزديک معنايي
 هسـت  آنچـه  از تـر  بزرگ را شيخو نفس ،نسانا که است يحالت كبر

ـ ا ورزند؛ استكبار »اُهللا إِال إِله ال« گفتن از که است نيا كفار کبر و نديبب  ني
 سـبب  بـه ( اسـت  خداوند يبرا تکبر نيتر بزرگ پس .خدا به شرك ينعي

 يرو از حـق  نپذيرفتن يعني استكبار ديگر، بيان به ).حق رشيپذ از امتناع
ـ تعر در =ينيخم امام ١.شيخو ينيب بزرگ و دشمني ـ ا از شيخـو  في  ني
 »سـلطه « مفهـوم  بـه  اريبسـ  کـه  کنـد  می ييبازنما يا هگون به را آن ،مفهوم

    :است کينزد
 يسـا ؤر بـه  سـتند ين منحصـر  ،نيسالط به ستندين منحصر نيمستكبر

 يمعنا كي ،نيمستكبر .ستمگر هاي دولت به ستندين منحصر ؛جمهور
 را هـا  ملـت  تمام كه ،هستند اجانب همان مصداقش كي .دارد ياعم
ـ  .دهند يم قرار يتعد و تجاوز مورد و شمرند مي فيضع  مـورد  كي

 را خودشـان  يها ملت كه ستمگر نيسالط جائر هاي دولت نيهم هم
 هـا  ملـت  به يتعد دست ؛كنند مي يتعد آنها به و شمرند مي فيضع

 ما و ديبود مبتال شما ،سال چند و پنجاه نيا در چنانچه .كنند مي دراز

 و شمردند مي فيضع را ملت .بودند مبتال ملت همه و ميبود مبتال هم
   2.كنند مي رازد ها ملت به يتعد دست ؛كنند مي يتعد آنها به

 و کنـد  سـتم  خود يها ردستيز به نفر کي اگر ،=ينيخم امام ديد از
 در .اسـت  شـمرده  کوچک را خدا بنده قتيدرحق ،بشمارد کوچک را آنها

                                                            
 .126، ص5، ج3. ر.ك: لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، چ1

 .489و  488، صص 7. صحيفه امام، ج2
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 کــه اســت ييمعنــا همــان مشــمول و اســت مســتکبر يو ،صــورت نيــا
  ١.هستند مستکبران

 اسـتعمار  ومهجـ  انـد  خواسته ياريبس كه نجاستيا مهم نكته ،اوصاف نيا با
 عملکـرد  در يتأمل اندک با ولي ،دهند  جلوه دوستانه انسان را مظلوم هاي تمل به
 اسـتعمارگران  عملکرد از حاصل شوم جينتا .شود يم آشکار ادعا نيا يپوچ ،آن
 فرهنـگ  بـه  يتعـد  ،هـا  تمل يمل استقالل گرفتن :از ندا عبارت راختصا طور  به

  .مركز يكشورها به ها ملت ريذخا و ثروت انتقال و ها، ملت
ـ ا در استعمار ،گرفته انجام قاتيتحق اساس بر  داشـته  امـد يپ چنـد  راني
ـ تغ ،مسـلمانان  بـازار  رب تسلط ،يداخل اقتصاد فيتضع :است  ،پوشـش  ريي

 يچنددسـتگ  و تفرقـه  جـاد يا ،كشور يايجغراف در راتييتغ ،فرهنگ رييتغ
 نگـه  وابسـته  ،تـر  مهـم  همـه  از و مـردم  ديعقا در تزلزل جاديا ،مردم انيم

 بـراي  زمـان  هـا  قـرن  كه يقيعم اتريتأث البته و امدهايپ نيا .كشور داشتن
ــار زدودن ــ هجــوم نتيجــه ،اســت الزم آن آث ــه ياســتعمار هــاي تدول  ب

    .است جهان نقاط ديگر و ياسالم هاي مملکت
 ،=ينـ يخم امـام  حضـرت  همچـون  يبزرگان كه است اساس نيهم بر

ـ  امحرمن و ناپاك يها دست از همواره  ؛گفتنـد  يمـ  سـخن  يشـرق  و يغرب
 ميتعـال  از يدور و فقـر  ،يمانـدگ  عقـب  باعـث  وجودشـان  كه ييها دست

 ادامـه  در راسـتا  نيهمـ  در .اسـت  يفرهنگ و يعلم يها شرفتيپ و يقرآن
 مقام معظم رهبـري  و =ينيخم امام حضرت يها شهياند و آراء به ،بحث

  .زيمپردا مي استثمار و استعمار درخصوص

                                                            
 .488، ص7. ر.ك: صحيفه امام، ج1
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  يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت  نگاه از استعمار

 ،ياسالم جوامع يها يگرفتار از يکي =ينيخم امام حضرت اعتقاد به
 .است انيزورگو و استعمارگران با مبارزه راه در آنان يتنبل و يانگار سهل
 امـت  تـا  انـد  بـرده  کـار  بـه  ياديـ ز تالش خصوص نيا در =ينيخم امام

   :بودند معتقد شانيا .کنند داريب بار غفلت خواب نيا از را ياسالم
 ،ياسـالم  يهـا  ملـت  يانگـار  سـهل  و يسست واسطه به كه اكنون ـ

 فرو قرآن ملت بزرگ يها نيسرزم اعماق تا استعمار ثيخب چنگال
 كـام  بـه  ،بودن يمل قشر در ،ما بزرگ مخازن و ثروت تمام و رفته
 و قصـبات  اعمـاق  تـا  اسـتعمار  مسموم فرهنگ ،زدير يم فرو آنان

 بـر  ...زده عقب را قرآن فرهنگ ،كرده رخنه ياسالم ممالك دهات
ـ ا در حج مناسك يادا يبرا كه ،اسالم زيعز ملت شما  نيسـرزم  ني
 فكـر  بـه  كرده استفاده فرصت از است الزم ،ديا كرده اجتماع يوح

 تفـاهم  و نظـر  تبـادل  نيمسـلم  همشكل مسائل حل يبرا .ديباش چاره
   1.ديكن

 هشـدار  و بيدارکننده نگاه پيشين، بيانات و هشدار اين در =خميني امام نگاه
  فرمايند: مي ديگر جايي در ايشان است. ياسالم زده غفلت جوامع به دهنده

 دست به كه است اسالم ياجتماع و ياسيس مسائل از مسلمانان غفلت
 بـه  آنـان ه زد شرق و زده غرب عمال و انياستثمارچ و استعمارگران

 يعلمـا  غالب يحت كه است؛ شده ليتحم وممحر مسلمانان يها توده

 و اسـت  منزه استيس از اسالم كه كنند مي و كردند يم گمان اسالم

                                                            
 .11، ص1. صحيفه حج، ج1
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ـ نبا مسلمان شخص كي  چپـاولگران  .كنـد  دخالـت  اسـت يس در دي

 ،خـود  فكرِ روشن اصطالح به عمال دست به كردند كوشش گر لهيح
 رد را علمـا  و كشـانند  انـزوا  به منحرف تيحيمس همچون را اسالم

  1.كنند محبوس يعباد مسائل چهارچوب

 بحث يايجغراف تا يدندشكو ،ديجد يگفتمان در =ينيخم امام نيبنابرا
 ،جهـان  يهـا  ملت و کنند ارائه ديجد يتيروا با را ياستعمارگر و استعمار

 هـا  مخالفت زمان آن تا اگرچه .كنند آگاه نهيزم نيا در را مسلمانان ويژه به
 ،وسـت يپ وقـوع  بـه  جهان نقاطاقصا در ستعمارا هيعل ياديز يها جنگ و

  .داشتند قرار ياستعمار هاي تدوله طريس ريز در هنوز مسلمانان ولي
 امـت  و کـرده  انتقـاد  مسلمانان ضعف به ،يرهبر معظم مقام نهيزم نيهم در
 ،نيمسـلم  امـر  يول نگراني .خواند يم فرا يزياستکبارست و يداريب به را ياسالم

    :شانيا نگاه از ؛هست و بوده مسلمانان رتيبص و يداريب همواره
 برخـورد  قـدرت  يدارا اسـالم  جهان كه ،دهند نشان ديبا مسلمانان

 متجـاوز  هـر  و آمريكـا  يدشـمن  و تجاوز برابر در تواند يم و است
 امـت  بـه  كـه  يريناپـذ  جبران لطمات همه تاكنون ،ستديبا يگريد

 ،شـده  وارد وزامر مستكبران و روزيد استعمارگران يسو از ياسالم

 بـوده  ها ملت اي ها دولت هيروح ضعف و نفس ضعف از يناش عمدتاً
 در را او و آورد مـي  سـتوه  بـه  را دشـمن  ،هـا  ملت يستادگيا .است

  2.سازد يم ناكام اش رانهيمتح يها هدف به دنيرس

                                                            
 .122، ص1. صحيفه حج، ج1
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 ،مسلمان جوامع يراه سربه و ياسالم يها ملت ضعف شانيا اعتقاد به
 يلزومـ  گمان بي هم دشمن و کشاند می ياسالم يها نيسرزم به را دشمن

 بـا  دشـمن  ،نيمسلم امر يول ديدگاه از .نديب ينم ياسالم نيچن با مبارزه به
   :راه سربه و فيضع اسالم نه ،است مخالف قدرتمند و اريهوش اسالم

 شعار ،داشت هم االاهللا الاله و اسالم پرچم ،بود يكشور ،ييجا در اگر
 مگـر  اسـتكبار  ،بود ليذل يجهان استكبار مقابل در اما ،داد هم اسالم

 مقابـل  در كه ياسالم كند؟ مخالفت او با اي بجنگد او با است وانهيد
 او بـا  ديبا چرا ندارد؛ يضرر آمريكا يبرا ،افتد يم خاك به آمريكا
 ،بخواهند هم كمك و پول .است خودشان نوكر خوب كنند؟ مبارزه

 جـور  نيا .كنند مي ليتحم او به هم را خود حرف و رنديگ يم او از
ـ  كه پسندند  نمي را ياسالم ،آنها .ندارد دشمن كه ياسالم  سـپر  نهيس

  1.كند يم دعوت خود به را مردم و دارد هيداع ،كند مي
 ؛ندارند را ياستعمارگر با مقابله توان ياسالم جوامع ،يا هعد گمان به

 امــام .اسـت  برتــر شـرق،  و غــرب يكيتكنولـوژ  و ينظــام تـوان  چراكـه 
 آنـان  بـا  يهمـدرد  و مسـلمانان  بـه  دادن قلب قوت در همواره =ينيخم

ـ  اعتقاد داشتن سبب به شانيا ؛بودند قدم شيپ  در اسـالم  قـدرت  بـه  يقلب
 بودند معتقد شانيا .دانستند مي يپوشال را غرب يقدرتمند ،اتحاد صورت

 و همـدل  استعمار و استکبار کردن کن شهير راه در مسلمان يها ملت ديبا
 ،اسـتعمار  سـرطان  كـردن  كـن  شـه ير و اسـتقالل  راه در« :شـوند  مانيپ هم

    :نديفرما يم يگريد يجا در ايشان ٢.»ديشو مانيپ هم و همفكر

                                                            
 .159، ص2. صحيفه حج، ج1
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 يهمبستگ اعالن و برائت يها ييمايراهپ در شركت از بعد مسلمانان

ـ با ،رانيا دالور ملت با ـ  فكـر  بـه  دي  و كشـورها  از اسـتعمار  يرم
ـ  جنود راندن رونيب يبرا و باشند خود ياسالم يها نيسرزم  و سيابل
 تـالش  ،خود يكشورها از غرب و شرق ينظام يها گاهيپا دنيبرچ

 و خود منافع جهت در ،آنان امكانات از اخوارانيدن نگذارند و ندينما
 نيتـر  بزرگ نيا كه ،كنند استفاده ياسالم يكشورها به زدن ضربه
ـ  است ياسالم ممالك سران و كشور عار و ننگ  بـه  گانگـان يب هك

  1.كنند دايپ راه مسلمانان ينظام و يسر مراكز

 بـا  شانيا .دارد يا شده حساب اناتيب ،يرهبر معظم مقام رابطه نيا در
ـ ا ياسالم يجمهور هتجرب به اشاره و ياسالم امت ييتوانا يادآوري  ،راني

ـ انگ يبرم ستمگر و مفسد يروهاين با مبارزه و يآگاه به را مسلمانان  و زدي
    :است ياسالم اعتبار و عزت کردن زنده اهانخو

ـ  زبـان  بـر  كه ستين قدر آن شانيواقع قدرت ]دشمنان[  .آورنـد  يم
 كشور نيا با و )رانيا( انقالب نيا با نهايا كه همه نيا است يهيبد

 كـرد  ينم رشد طور نيا انقالب نيا حاال تا ،داشتند قدرت اگر ،بدند
 آمريكا گران سلطه كه ستين ليلد خود نيا ايآ .ماند ينم گونه نيا و
 ندارنـد؟!  قدرت ،كنند مي ادعا كه چنان آن ،عالم يها ستيونيصه و

  2.برند يم شيپ كردن مرعوب و ديتهد راه از را كارشان عمده نهايا

 و ييتوانـا  بر همواره و دانند يم نابودي به رو و ناتوان را غرب شانيا

                                                            
 .202، ص1. صحيفه حج، ج1

 .253، ص2. همان، ج2
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 معظم مقام نگاه از يرو هر به .دارند تأكيد ياسالم جوامع يروين عظمت

    :يرهبر
 يمانـدگ  عقـب  و ضـعف  كننـده  ديتشـد  عامـل  كه ،غرب يايدن امروز

 و بـزرگ  يهـا  يگرفتـار  خـوش  دسـت  ،است بوده ياسالم يكشورها
ـ  ،يساالر هيسرما نظام و يگر يماد فساد .است ينشدن حل  نفـوذ  جيتـدر  هب

ـ  يها يماريب و سازد يم آشكار را يماد تمدن آن يها هيپا در خود  يمزمن
 ،بـود  مانـده  پنهـان  هيسـرما  و صـنعت  كننده رهيخ تشعشع ريز در كه را
  1.دهد مي خبر آنان به را بحران يكينزد و كند يم مال بر جيتدر هب

 و سازد يم مشخص را يداريب ريمس ،ياسالم امت يبرا رهنمودها نيا

   .دارد بر در اسالم يسربلند براي را ياساس يها کيتاکت

 مـورد  در انقالب معظم رهبر و =امامحضرت  که يگريد سائلم جمله از

 در گوناگون يها راه از که است يستم موضوع ،داشتند يا ژهيو تيحساس آن

ــلمانان حــق ــته روا مس ــ داش ــالم در .شــود يم ــوار دو آن ك ــورد در بزرگ  م

حضـرت   .شـود  می دهيد ياديز نگراني ،ياسالم امت يداريب و يرسان يآگاه

    :نديفرما يم شيخو اناتيب زا يکي در =امام
ـ ثان و اسالم ياساس مسائل در اوالً ،حج مقدس اجتماع نيا در ـ  در اًي

 در كـه  ننديبب ،كرده نظر تبادل ياسالم يكشورها يخصوص مسائل
 آنان مسلمان برادران بر ،آن عمال و استعمار دست با كشورها داخل

   2.گذرد يم چه

                                                            
 .277، ص2. صحيفه حج، ج1

 .13. همان، ص2
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ـ  كايمرآ از ها مسلمان كه است يكتك نيا ـ  وقـت  آن ،خورنـد  يم

 ،كنند يم نيمسلم از يدار طرف يادعا ،كنند يم اسالم يادعا انيآقا
 .خواهنـد  يم آنها از هم عذر ،كنند يم كايمرآ ميتقد را زشانيچ همه

  1.همه يبرا ،اسالم يبرا ،ها ملت يبرا ندارد تأسف نيا

 قيـ عم شـناخت  با خصوص نيا در يرهبر معظم مقام گريد يسو از

 روشـني  بـه  را يجهـان  اسـتكبار  درازمـدت  يهـا  نقشه ،دشمنان افاهد از

  :كنند مي حيتشر
 بـا  سـتمگر  هاي قدرت نيا دينيبب ،عالم اكناف به ديبكن ينگاه شما

 ها مسلمان كه است نيا آنها تين نياول .كنند مي دارند چه ها مسلمان
 هـا  مسـلمان  به كه هست ياگركس و دارند نگه غفلت خواب در را

ـ ا .كننـد  خارج صحنه از را او توانند مي هرجور ،دهد مي هشدار  ،ني
   2.است يجهان يقلدرها و ها قدرت و استكبار همت نيتر بزرگ

ـ ا در غرب هزانيست يداريب نگاه  .اسـت  مشـخص  يروشـن  بـه  کـالم  ني

ـ ا انقـالب  شدن الگو ،رانيا ملت اب غرب ياصل دشمني  و منطقـه  در راني

 نگاه در .است رانيا ياسالم يمهورج واالمقام رهبران ياريهوش و جهان

 بـه  يگونـاگون  يهـا  راه از و ننشسـته  کـار يب اسـتکبار  ،يرهبر معظم مقام

    :است مشغول يساز سهيدس و ينيچ توطئه
 از يزيآم توطئه و سرسختانه مبارزه ،جهان يجا همه در باًيتقر امروز

ـ جر در نيمسلم و اسالم هيعل ياستكبار هاي قدرت يسو  .اسـت  اني

                                                            
 .97، ص1. صحيفه حج، ج1
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 خيتـار  در آن يهـا  نشـانه  و نداشته يتازگ ،مبارزه نيا اصل چهاگر

 كـه  گفـت  تـوان  يم يول ،است شده شناخته كامالً يياروپا استعمار
 زيآم قساوت داًيشد يموارد در و آن بودن يعلن ،آن متنوع يها وهيش

   1.است روزگار نيا دهيپد و نداشته سابقه تاكنون ،آن بودن
 بالکـان  هريجز شبه زيانگ غم داستان به يرهبر معظم مقام دردناک اشاره

 بـا  غـرب  دشـمني  در را اسـتعمار  ناپـاک  دسـت  ،اريـ د آن مظلوم ملت و
    :سازد يم آشکار روشني به مسلمانان

 در كـه  يا يقربـان  به و اند نشسته ،ايدن در يجهان استكبار سردمداران
 وقـت  چـه  يقربان نيا كار ننديبب منتظرند و نگرند يم است مقابلشان

 جرمشـان  .سابقند يسالوووگي نيمسلم هم يقربان نيا شود! يم مامت
  2.بودن مسلمان ست؟يچ

 يآگـاه  بدان ديبا ياسالم امت که يموارد جمله از ،=ينيخم امام نگاه از
 آنهـا  عمـل  و بشـر  حقوق مراعات مورد در غرب يادعا تناقض ،باشند داشته

    :است ادعايشان برخالف
ـلحه  يقوا ما كه ديگو يم ،است ستيترور كه آن ـ ق مـا  ،ميهسـت  مس  امي

ـ د ونيزيتلو در ما كه است نيا مسلحانه اميق .ميكرد مسلحانه ـ ق م؟!يدي  امي
ـلحانه  اميق نيا بزنند؟! آتش و بكشند را ييها بچه كه است نيا مسلحانه  مس

ـ ا از عبـارت  مسلحانه اميق شود يم معلوم .شده عوض الفاظ نيا است؟!  ني
  3.است گريد زيچ كي از عبارت ،سميترور و است

                                                            
 .120، ص2. صحيفه حج، ج1
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    :نديفرما يم راستا نيهم در زين انقالب معظم رهبر
 شـما  اصـالً « :مييگو يم ما »!ميبشر حقوق طرفدار ما« :نديگو يم ـ

 بـه  شما .ديستين بشر حقوق به معتقد شما .ديندار قبول را بشر حقوق

 يايقضـا  نيا امروزتان! نيا ،روزتانيد آن ».د!يندار كار بشر حقوق
ـ ليم پنجاه ديشا ،ونيليم ها ده اهان!يس مسئله و ريكاآم داخل ـ  وني  اي

 حقـوق  از ،آمريكا اهانيس از ـ ستين ذهنم در درست اآلن ـ شتريب

  1.اند محروم يانسان
ـ ا از پـس  نـاتو  و آمريكا كه است آن دردآور ـ  يسـاز  نـه يزم ني
 سـازمان  كه نيا از پس و ،يبوسن مسلمانان عام قتل يبرا رحمانه يب

ـ  جهـت  در كـامالً  را آن كل ريبد و ملل  كـار  بـه  اسـت يس نيهم
 قمـع  و قلـع  از خـود  تيرضا عالئم دادن نشان از پس و ،اند انداخته

 حملـه  از هفتـه  چنـد  گذشت از پس و ،ها صرب دست به مسلمانان

 كشـته  و ،مسـلمان  جوان و ريپ و كودك و زن به نيمهاجم هسبعان
 مـردم  يبـرا  عظمت بدان يمحنت آمدن ديپد و گناه يب هزاران شدن
 ،ييهوا بمباران به ها صرب ديتهد با ،همه نيا از پس .گوراژده شهر

 و يدوسـت  انسان حساب به را نيا آنگاه و كنند مي متوقف را شكنجه
  2.گذارند يم خود يطرف يب و يدوست صلح

 مسـائل  تمـامي  در استکبار و غرب دست رهبري معظم مقام اعتقاد به

  است: کار در بشري ضدحقوق
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 ،آورد بار به افغانستان در آمريكا كه يبار فاجعــه ـاتيعمل از پس

 گذشته از شيب روز هروزب ،متحده االتيا دولت خشن و ينظام چهره
 با مبارزه .كند يم ديتهد كشتار و جنگ و يناامن به را يجهان يفضا

 يبــرا ييهــا بهانــه بــه انــهيخاورم در صــلح از دفــاع و ســميترور

ـ  و آمريكا ييوزورگ و يطلب خشونت ـ  سـلطه  يبـرا  يپوشش  و يطلب
   1.اند شده ليتبد ها ملت ياتيح منابع و منافع به يانداز دست

 يزشـت  اريبس يشوخ ،صلح و بشر حقوق ،يرهبر معظم مقام ريتعب به

    :کند يم جهان مردم با غرب که است
ـ  از پـس  كـه  ،خود وار وانهيد تحركات تازه دور در آمريكا  هحادث

ـ  بـه  دسـت  ،شـده  آغاز وريشهر 20 مشكوك شدت هب ـ  كي  هحمل
 را يزيسـت  مسيترور و يدموكراس پرچم يعني ؛است زده زين يغاتيتبل

 كشـتار  سـالح  مذمت در ياسالم يها ملت يبرا و كرده زهين سر بر
  2.دهد مي سخن داد ييايميش سالح و يجمع

 رسـالت  انقـالب  معظـم  رهبـر  و =امـام حضرت  که اموري جمله از

 ،يزيسـت  اسـتکبار  هسـتند،  و بـوده  قائـل  خويش براي راه اين در اي ويژه

 و غـرب  گـران  تجاوز مقابل در ياسالم امت کردن متحد جهت در تالش

 امـام  اسـت.  آنـان  بـه  يرسـان  يآگـاه  و مسـلمانان  روحيه تيتقو و شرق

 و بودنـد  معتقـد  متجـاوزان  برابر در مسلمانان هجسوران دفاع به =ينيخم

ـ نبا مـان ظال برابـر  در که فرمودند يم  رايـ ز ؛رديـ گ صـورت  يا مالحظـه  دي
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 جوامـع  ارکان همه و استيس ،فرهنگ ،اقتصاد که هاست سال ،چپاولگران

  :اند داشته روا ظلم آن به و هدرآورد هطريس تحت را ياسالم
ـ ثيح از ،ديهسـت  كه يكشور هر در ز!يعز برادران و خواهران ـ  تي

 يعني ،خود دشمنان مقابل در پروا يب و ديكن دفاع خود يمل و ياسالم

 بـدون  ،غرب و شرق هاي قدرتابر و يالملل نيب مسيونيصه و آمريكا

 مظـالم  و د؛يكن دفاع ياسالم يكشورها و ها ملت از ،يا مالحظه چيه

  1.ديكن برمال را اسالم دشمنان

 غرب و شرق هاي قدرتابر را ما يهمگ يمعنو و يماد منافع تمام ـ

ـ يس يوابستگ و فقر در را ما و برند يم ـ  ،ياقتصـاد  ،ياس  و يفرهنگ

ـ ابيب را خـود  ياسالم تيشخص و دييآ خود به .اند داده قرار ينظام  .دي

 يالملل نيب خواران جهان شوم يها نقشه ارانهيهوش و دينرو ظلم بار ريز

   2.ديكن افشا ـ ستآمريكا آن رأس در كه ـ را

 و يخاموشـ  از ايشـان  انـدوه  عمـق  هدهند نشان =امام ترحض اناتيب
    .است ياسالم هاي دولت و مسلمانان يستس

ـ زاو از و گـر يد يا گونـه  بـه  را لهئمسـ  ،يرهبـر  معظم مقام ولي  گـر يد هي
 تـر  خطرناک يبس را سميونيصه و يجهان استکبار يفرهنگ نفوذ شانيا .نديب يم
    :داند يم آنان ينظام هجوم از

 به زامرو ،نيمسلم از ياريبس جمله از و جهان مردم از ياريبس كه يبت

 قـدرت  بـت  ،شوند يم وادار آن از اطاعت و عبادت به ،ليتحم و جبر
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 را نيمسـلم  ياقتصـاد  و ياسيس و يفرهنگ ونئش همه كه ستآمريكا

 اغـراض  و منـافع  جهت در ناخواه و خواه را ها ملت و گرفته قبضه در
ـ  اسـت  نيمسلم مصالح مقابل نقطه كه ـ خود  .دهـد  مـي  حركـت  ـ

 خواسـت  برابـر  در امروز كه وچراست نچو يب اطاعت نيهم ،عبادت

 بـا  آنـان  و .شود يم ليتحم ها ملت بر ،آمريكا آن رأس در و استكبار
    1.شوند يم داده سوق آن سمت به ،گوناگون يها وهيش

 عظمـت  و عـزت  و اسـت  يشکسـتن  اسـتکبار  بت که معتقدند شانيا
 يمعنو ،اسالم يتوانمند و يپوشال استکبار قدرت چراكه ؛يافتنيباز اسالم

  :است قيعم و

 همواره استكبار كه را آمريكا خصوص و غرب زاليال قدرت افسانه

 ذهـن  به وقفه يب و كرده بزرگ برابر نيچند را آن است كرده يسع

 قدرت كه دياوريب گرانيد و خود ادي به .ديبشكن ،كند القا مسلمانان

 چشـم  برابـر  در هـا  يكينزد نيهم در ،سميكمون ريرناپذيتسخ ظاهراً

ـ  آن از و خـت ير فـرو  و شكسـت  ،نسـل  نيهم  .نمانـد  يبـاق  چيه

 ممكـن  هم آمريكا قدرت جمله از و يكنون ينما بزرگ هاي قدرت

    2.شوند نابود و ستين ،يآسان همان به است

    :است ياساس شرط مسلمانان يداريب و ياريهوش نهيزم نيهم در
ـ مآ توطئـه  اقـدامات  بـه  نسبت ديبا ،جهان يجا همه در مسلمانان  زي
ـ  و حسـاس  كـامالً  ،اسـالم  نيتوه و فيتضع يبرا دشمنان  اريهوش
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ـ  يهـا  توطئـه  به نسبت مخصوصاً باشند؛ ـ قب از ،يفرهنگ  نوشـتن  لي

 ،صحنه نيا در .يضداسالم يها شنامهينما و ها لميف ساختن و ها كتاب
 يبـرا  دلشـان  كه هستند يهنرمندان و سندگانينو ،ياصل سنگرداران

  1.تپد يم اسالم

 ،ياسـالم  جوامـع  بـه  =ينيخم امام حضرت مهم يها هيتوص جمله از

 :بـود  سـم يونيصه و يجهـان  اسکتبار يها توطئه درخصوص کردن مراقبت

 نخواهنـد  قـرار  و آرام نيا از بعد ،ها ملت دشمنان و خواران جهان مسلماً«

 ٢.»شـوند  يم متمسك گوناگون يها چهره و رهايتزو و ها لهيح به و داشت

 يها ملت در ياسيس رشد طلوع و يداريب از اسالم مناندش =امام نگاه در

 آنهـا  يبـرا  کـه  ييجـا  تا علت نيهم به ؛شوند يم هراسان بسيار مسلمان

  :زنديخ يمبر مبارزه به باشد مقدور

 دست رود يم كه ،]ياسالم نهضت[ ياله هبارق نيا خوف از دشمنان

 پـا  و دسـت  بـه  ،كنـد  كوتاه خداوند عباد و بالد از را آنان تيجنا

 يكپـارچگي  از و گرفتـه  آنان از را آرام اسالم قدرت يول .اند افتاده

 اندامشـان  بـه  لرزه جهان مستضعفان آن دنبال به و ياسالم يها ملت

  3.است افتاده

 مشـخص  يروشن به لهئمس نيا زين )برکاته دامت(مقام معظم رهبري نگاه در

 هـا  ملت قاومتم هسرچشم كه داند يم استكبار« :شانيا ديدگاه از ؛است
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 نيهمـ  به ١.»است آن بخش ييرها ميتعال و اسالم ،مسلمان هاي دولت و

 بـه  آن بـا  شـدت  بـه  و تابد يبرنم را ياسالم امت يداريب استکبار ،علت

 دشـمن  يها حربه از يکي انقالب معظم رهبر نگاه در .پردازد يم مبارزه

 و يفرهنگـ  يهـا  داشـته  و نـده يآ از مسلمانان کردن ديناام ،ريمس نيا در

   :است آنان يعلم
 ،است استكبار ياسيس جبهه همان كه طانيش تالش نيشتريب امروز ـ

ـ نوم ،خـود  آينـده  از را مسلمانان كه شود يم آن مصروف  بـه  و دي
ـ پد هر .سازد اعتنا يب ،خود دانش و فرهنگ يبها گران رهيذخ  اي دهي

 بـر  نـده يآ يبنا فكر به را آنان و ببخشد ديام ،جهان مسلمانان به كه
  2.است مبغوض و منفور شدت هب ،استكبار چشم در ،فكنديب اسالم پايه

ـ  و ،يپرست كهنه اعماق در يكشور نكهيا از استكبار ـ  و حـال  در يملت

 را خود يماد نيخزا يدرها يول ،كند سر ،خود يجاهل يها سنت يهوا

ـ  سلطه و يخواه فزون ميتسل و ديبگشا آنان يرو به  و شـود  آنـان  يطلب

 از را يران شهوت و يخوارگ يم و يزدگ مصرف و فحشا و فساد هنگفر

    3.خشنودند يبس بلكه ،ستندين نگران تنها نه ،رديبپذ آنان

ــام ــيخم ام ــفارش =ين ــاي س ــه ه ــاب درخصــوص اي مدبران  از اجتن
 درخصـوص  هيتوصـ  ،غـرب  يدراز دسـت  مـورد  در هشدار ،يزدگ غرب
 ياجتمـاع  و ياسـ يس مـور ا در ها ابرقدرت يها دخالت مورد در ياريهوش
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 سـران  اخـتالف  رفع و استکبار هيعل اميق در ياسالم امت ييتوانا ،جوامع
 اشـاره  اسـتعمار  چنـگ  از نجـات  يهـا  راه عنـوان  بـه  ياسالم يكشورها

  .داشتند ديتأک ياسالم امت اتحاد و ياريهوش بر همواره و ندنمود
ـ ن )برکاتـه  دامت(مقام معظم رهبري گريد يسو از ـ  همـواره  زي  يورز نـه يك رب

ـ تأک اسـالم  هيـ عل يفرهنگ يها وهيش با استكبار همدستان  بـر  و نمـوده  دي
 .انـد  داده هشدار کايمرآ ژهيو به ،يجهان استکبار هخواران جهان اتيخصوص

 غـرب  که است يا نهيک و حسد به توجه شانيا اناتيب در مهم اريبس هنکت
    .دارند ياسالم يداريب به نسبت

  يبند جمع

 داشته وجود خيتار طول در خود مختلف اشكال در سمياليامپر اگرچه
 يکشـورها  هطريسـ  گسـترش  به آن ديجد يمعنا در سمياليامپر اما ،است

 هجوم نديافر .شود يم اطالق رياخ سال ۵۰۰ در جهان بر يياروپا هشرفتيپ
 يـک  از ،گرفـت  صـورت  يغرب يكشورها سوي از شتريب كه يستياليامپر

ـ ا ياقتصاد هتوسع به هم سو   ديگـر  سـوي  از و کـرد   کمـک  کشـورها  ني
  ١.کشاند فقر به را جهان مناطق از ياريبس

 کـه  اسـت  گريد يها نيسرزم استثمار و يکش بهره ،سمياليامپره جوهر
 آن بـه  و افتـه ي ادامـه  ياقتصـاد  يهـا  يوابسـتگ  حفظ راه از زين اکنون هم
 دفشـان ه بودنـد  معتقـد  هـا  سـت ياليامپر اگرچـه  ٢.نديگو يم نو سمياليامپر
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 فرهنـگ  و نـژاد  بـا  يمردمان به آن يدستاوردها رساندن و تمدن گسترش
 تيبشـر  يتمـام  يبـرا  ،رسـالت  احساس نيا اديبن در يول ،است تر پست

    .داشت وجود ديسف ينژادها فرهنگ و يماد ،ينژاد يبرتر هب مانيا
 در ١هـا  كيبلشو آمدن كار يرو آن پي در و سميماركس نظريه ظهور با
ـ امپرا بـه  يديـ جد قطـب  ،آنها افتني درتق و يشورو  جهـان  يهـا  يورت
 غـرب  و آمريكـا  مقابل در يواحد بلوك صورت به اگرچه كه شد افزوده

 همـواره  كـه  شد يقدرتمند يكشورها از يكي به ليتبد خود ولي ،ستاديا
  .بود تر فيضع و سوم جهان يكشورها در نفوذ دنبال به

 يهـا  دوره در يراسـتعما  يكشـورها  ياصـل  هدف كه است پرواضح
 بـوده  مسـلمان  و سـوم  جهـان  يكشورها يغن منابع به يدسترس ،مختلف

 بـا  ،ياسـالم  فرهنـگ  كه ييآنجا از كه است نيا نجايا در مهم هنكت .است
ـ  در كشـورها  نيا ،آيد نمي کنار گانگانيب و دشمنان سلطه  ،فرصـت  نياول

 بـه  تندتوانسـ  كـه  ييجا تا و دادند قرار هدف را ياسالم رسوم و فرهنگ
 رواج از اند عبارت آنان هاي تالش از برخي .پرداختند تمدن نيا يزن شهير

 كـار  يرو ،انـه يگرا يمـاد  يهـا  فرهنـگ  و كاالها كردن وارد ،ييگرا خرافه
 آنان .ياسالم بزرگ يكشورها كردن پاره تكه و نشانده دست حكام آوردن

 مختلـف  ينهادهـا  و سـاختارها  ياديـ ز حدود تا ،دهيسنج استيس نيا با
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  تشكيل دادند.
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 همـان  از يخـواران  رهيـ ج پرورانـدن  بـا  و داده رييتغ را خود هدف جوامع
ـ ا هـاي  سرمايه غارت به دست ،كشورها  اسـت يس .زدنـد  هـا  نيسـرزم  ني
 هحمل همچون يگوناگون هاي راه از ها دولت نيا يستياليامپر و ياستعمار

  پذيرد. صورت مي رهيغ و يفرهنگ يها هجوم ،ينظام
 يكشـورها  در خـود  اعمـال  ينظـر  تيحما يراب قدرتمند هاي دولت

 نـه يزم نيهمـ  در يشـمندان ياند پروراندن به دست ،سوم جهان و ياسالم
 يكشـورها  در را خود حضور ،١ينوساز يها يتئور كردن باب با و زدند

 كه معتقدند ينوساز شمندانياند ،ارتباط نيهم در .كردند يم هيتوج جهان
ـ پ ،ياسالم و سوم جهان ياكشوره يگدمان عقب از رفت برون راه  از يروي

    .است غرب

 خود كه حوزه نيا شمندانياند ،يوابستگ يها هينظر آمدن وجود به با

 و يفرهنگـ  يمانـدگ  عقـب  علـت  ،بودنـد  سـوم  جهـان  از برآمـده  يافراد

ـ ا از هيسرما حركت و قدرتمند يكشورها با ارتباط را جوامع ياقتصاد  ني

 قطع كه است يحال در نيا .دانستند مادر اي متروپل يكشورها به كشورها

 و بينجامد سوم جهان هايكشور در هيسرما انباشت به تواند يم رابطه نيا

   .شود كشورها نيا اقتصاد رونق باعث
 در غـرب  بـه  نسـبت  همواره يمعقول ينيبدب كه است اساس نيهم بر
 امام حضرت راستا نيهم در .است داشته وجود ياسالم شمندانياند ذهن
 يهـا  كـنش  و هـا  حركـت  ،هـا  نيـت  ،اهـداف  كـردن  زهيتئـور  با =ينيخم

                                                            
1. Modernization. 
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 و كـرده  كوتاه رانيا از را اجانب يپا ،يستياليامپر و ياستعمار هاي تدول
 بـر  تأكيـد  بـا  شـان يا .کردند ميترس مسلمانان ريسا يبرا يروشن راه نقشه
 درخصـوص  هشـدار  ،هـا  ابرقـدرت  رجـم  يبـرا  خداونـد  بـا  بستن عهد
 سـران  اختالف رفع ،يغرب فرهنگ هرخن و ياسالم يها ملت يانگار سهل

 آزاده يهـا  ملـت  ياريهوش ،دشمنان ينابود تا مبارزه ،ياسالم يكشورها
 گوشـزد  را مسـلمانان  قـدرت  ،يزدگـ  غرب از اجتناب و استعمار برابر در

 و فقـر  همچنـين  ايشـان  .دانستند مي اسالم يبقا رمز را آنها اتحاد و کرده
 از يناشـ  را ياسـالم  امـت  ينظام و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس يوابستگ
    .دانستند يم يجهان استكبار و غرب با ارتباط
 يپوشـال  قـدرت  مـورد  در همواره ،يرهبر معظم مقام راستا نيهم در

 و دهنـد  مـي  هشـدار  صـلح  و بشـر  حقوق به غرب يتوجه يب و استکبار
 تايراسـ  در و دانسـته  ياستكبار هاي قدرت ترس عامل را مردم يها توده

 ياريهوشـ  بـه  را هنرمندان و سندگانينو ،ياسالم جوامع افكار يروشنگر
  .كنند مي دعوت
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!"# �ab: �� و  W@ cd  e�fg. �hا  PQRا.  
  موضوع يبررس

ـ يغ را امـت  واژه محققـان  از ياريبس  در ليـ دخ يهـا  واژه از و يرعرب
 يکلـ  صـورت  بـه  و يانيسـر  ،يعبـر  ،ياکـد  را آن اصـل  و دانسته قرآن

 کـه  نـد ا هدانست سومر و رودان انيم در ساکن مردمان يها زبان از گرفته امو
ـ  مـردم  از يگروهـ  يمعن به ها زبان نيا در  کـار  بـه  نـژاد  و لـه يقب ،قـوم  اي
  ١.است رفته می

 مـورد  در كـه  داشت افراد از يگروه به اشاره ،تيجاهل عصر در امت
ـ ا ،اسـالم  هـور ظ از پس .داشتند نظر اشتراک هم با آرمان اي دهيعق کي  ني

  .يافت رواج تر افتهي قوام ييمعنا در و منسجم يصورت به ناپخته مفهوم
ـ آدم از يگروه به اشاره ،امت  احکـام  و نيـ د اسـاس  بـر  کـه  دارد اني

 جامعـه  کيـ  ليتشک به اقدام و شده متحد ،ينيد يرهبر تحت و ياسالم

                                                            
1. Refer to: The Foreign Vocabulary of the Quran, Jeffery Arthur, www.Mehdi-

azaiez.Org/ The- Foreign- Vocabukary –of – the –Qur. 
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 پـس  ،»ياسـ يس فقه« کتاب در يزنجان ديعم .کنند می شمول جهان ياسالم
 مفهـوم  خـود  يمعنـا  در کـه  ــ  امت ريتعب و واژه انتخاب تياهم انيب از

 اشـاره  مسئله نيا به ـ  دارد را امام و راهبر به ازين جهيدرنت و شدن تيهدا
  :که است کرده

ـ  ونديپ ،ياسالم فرهنگ در  پايـه  بـر  يانسـان  افـراد  مقـدس  و ياساس

 اشـتراك  و تجمـع  زين و نيسرزم و خاك اي نژاد و خون در اشتراك
 اشتراك اساس بر زين و )باشد كه هرگونه به( آرمان و مقصد كي در
ـ  بلكه ست؛ين يطبقات منافع در  ونـد يپ و وحـدت  عامـل  نيتـر  ياساس

 در آگاهانه كه است يمشخص راه بر مردم مشترك حركت ،ياجتماع
ـ  ،مشـترك  يرهبـر  و ندا هكرد انتخاب ينيمع جهت ـ ا هالزم  نـوع  ني

    1.است ياجتماع وحدت

 و اسـت  رفتـه  کـار  بـه  زين رمسلمانانيغ يبرا مفهوم نيا ،قرآن در رچهاگ
ـ اول سـاکنان  تمـام  مـورد  در ،نـه يمد منشور در نيهمچن ـ ا هي  از اعـم  شـهر  ني

 آن يمفهوم رهيدا بعدها يول ،است رفته کار به انيحيمس و انيهودي ،مسلمانان
  ٢.شد محدود مسلمان نامعتقد و ينيد جامعه به

ـ ا ،بعـد  يهـا  سـال  در اسـالم  سـپاه  فتوحات  ينـوع  بـه  را مفهـوم  ني
ـ ا در .داد سـوق  »دارالکفـر « و »داراالسـالم « قالب در خاص يدوانگار  ني

ــار ــان ،يدوانگ ــلمان مردم ــش در مس ــالم بخ ــرار داراالس ــد ق  و گرفتن
 مبارزه و يدشمن صورت در که دادند ليتشک را دارالکفر زين رمسلمانانيغ

                                                            
 .302، ص2ني، ج. ر.ك: فقه سياسي، عميد زنجا1

2. Refer to: The Encyclopedia of religion, Mircea Eliade andj. Adams Charles.  
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  ١.شدند یم ليتبد »دارالحرب« به مسلمانان با
ـ  از .داشـت  مهم بعد دو زمان هم صورت به ياسالم امت ،آغاز از  کي
 و کرد يترق يامپراتور و دولت به بعدها که بود ياسيس جامعه کي طرف

ـ يد اجتمـاع  کي گريد طرف از ـ پ شـخص  سـوي  از کـه  بـود  ين  9امبري
 يهـا  نظـام  و ياسيس يها مدل ،9امبريپ .شد يم اداره و شده يارذگ انيبن
 تـرين  مهـم  را امـت  و داد قـرار  عيوس تحول و رييتغ دستخوش را يا هليقب

   .کرد لحاظ ياسيس ساختار
 و روم يامپراتـور  مانند و بود ينيد نهاد همان ،حکومت و دولت ابتدا در

ـ فعال خودشـان  مخصـوص  حـوزه  در دامکـ  هـر  کـه  ــ  يحيمس يسايکل  تي
 هـم  کنـار  در حکومت و نيد بلکه ؛نبودند هم از جدا ساختار دو ـ کردند می
 يترقـ  و رشد توانست  نمي يگريد بدون کدام چيه که يا هگون به ،داشتند قرار
 در ؛آن پاسـدار  ،حکومـت  و دولـت  و بوده انيبن و هيپا اسالم ،ور  نيا از .کند

 نگهبـان  اگـر  و دارد وجود يدگيفروپاش امکان ،نباشد اساس و هيپا اگر نتيجه
  .شدن دنابو و هالکت امکان ،نباشد پاسدار و

 صدر خيتار يبررس و قرآن اتيآ به نظر امعان با نامستشرق از يا عده
 ،داشـت  عهده بر را ياسيس و ينيد يرهبر 9امبريپ خود آن در که اسالم

 را مسـلمانان  بيشـتر  دهيـ عق و کنند می اشاره ياسالم امت واحد يرهبر به
  .دانند می شکل نيهم به

  :است معتقد يمارژورکل
 و بـوده  امـت  رهبـر  را اش يزندگ دوران از سال 12 مدت به 9امبريپ

                                                            
 .422ها و بازسازي نظم جهاني، هانتيگتون، ترجمه محمدعلي حميد رفيعي، ص . ر.ك: برخورد تمدن1
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ـ  وحـدت  و اتحاد .است داشته برعهده را آن يها تيمسئول  و امـت  نيب
 و نـد بود پذيرفتـه  را آن مسـلمانان  بيشتر كه بود يا هديعق ،آن يرهبر
 امت يرهبر ،حضرت حضور زمان در كه بودند شاهد زين مسلمانان خود
ـ ا زين 9امبريپ رحلت از پس .شتدا شانيا به اختصاص تنها ياسالم  ني

 جامعه كه كردند توافق مهم امر نيا بر و ماند يباق شانيا انيم در دهيعق
  1.شود ميتقس ينيد و ياسيس بخش چند به دينبا هرگز ،نامنؤم

 يالهـ  برنامـه  نيآخر ،9اسالم امبريپ سو کي از =ينيخم امام نگاه از
 يبشـر  جامعـه  کـل  بـه  ها مکان و ها زمان همه در بشر افراد تمام يبرا را

 يبـرا  مصلحي و يمنج ،[زمان امام ،گريد يسو از و است کرده عرضه
 ديـدگاه  از ،نيبنابرا .است اسالم پرچم ريز در ها انسان کل کردن يکپارچه

 نيا گمان بي ،=امام )يجهان هواحد امت ليتشک( يفرامرز استيس ،ينيد
 در و اسـالم  جهـان  امتمـ  ،مـدت  کوتـاه  در کـه  سـت دارا را يينهـا  آرمان

  ٢.نديآ در )ياسالم حکومت( اسالم پرچم ريز ،جهان تمام ،درازمدت

 و =امـام حضـرت   ديدگاه از ياسالم امت يشناس بيآس و تيماه

 يرهبرمقام معظم 

 انـات يب ،ياسـالم  امـت  مشـكالت  يشناسـ  بيآسـ  و تيماه بحث در
 توجـه  مـورد  در اول بخش :است بخش دو شامل =ينيخم امام حضرت

ـ ا حق در که يظلم مانند گر؛يديک ئلمسا به ياسالم يها ملت کردنن  راني

                                                            
1.  Refer to: International Journal of Middle East studies, "Islam: The Religious and 

Political life of world commanity". Volume 20, Issue 4, p.p 56 - 65. 

  .312. ر.ك: امام خميني و نظم سياسي بين الملل، ص2
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 بـه  نيحسـ  صـدام  همنشـان  درد حملـه  در را يتوجه يب نيا =امام .رود يم
 حضـرت  طيشرا نيا در .نمودند گوشزد منطقه ياسالم يها ملت به ،رانيا

 ياسـالم  امـت  و کرده نکوهش را يتوجه يب نيا شيخو اناتيب در =امام
 در ،جهان نيمسلم يا اكنون« :خواندند فرا تيجنا نيا درمورد وجهت به را

ـ كن اهتمام رانيا امر ـ  و دي ـ  هنال ـ ليم يسـ  ملـت  كي  بـه  را مستضـعف  يوني
  ١.»ديبرسان انيجهان

 اسـتفاده  و جهـان  مسلمانان انيم وحدت نبود بر دوم بخش در ايشان
 امـت  هك است يمشكالت نهايا .دارند تأكيد ياسالم ميعظ قدرت از نکردن
 خانـه  پنـاه  در بايد مسائل اين ،شانيا اعتقاد به و است آن گرفتار ياسالم

  .شوند حل خداوند
 به عامل را مسلمان هاي تمل ييجدا و تفرقه شيخو اناتيب در شانيا

    :دانستند يم اسالم جهان مشکالت همه آمدن وجود
 از بعـد  و نشـان يب اند انداخته اختالف كه است نيهم نيمسلم مشكل

 نقشه و دنديد را اسالم قدرت و شد دهيكش نقشه نيا ،يعموم نگج
 را نيمسـلم  و كردنـد  جدا هم از را ياسالم هاي دولت و شد دهيكش

ـ ا .شـدند  دشـمن  هم با ياسالم هاي دولت و كردند مخالف هم با  ني

 و ديع روز در كه است يمشكل نيا .بشود ديبا حل كه است يمشكل
 كـه  است يمشكل نيا .بشود حل ديبا اخد خانه پناه در عرفه روز در

 يتعـال  و تبارك يخدا امر ،معظمه همك در بشوند مجتمع ،قوم سران

 مشـكالت  هـم  بـا  و كننـد  اجتماع آنجا در هم با و كنند اطاعت را

                                                            
  .17، ص1. صحيفه حج، ج1
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 اگر .خودشان مشكالت بر كنند غلبه و بگذارند انيم در را خودشان

 شـما  بـا  نـد توا ينم ها قدرت از ياحد ،بشود واقع يامر همچو كي
 اسـالم  قدرت نيمسلم شما .ديدار زيچ همه نيمسلم شما .كند مقابله

  1.ستها سالح نيباالتر ،زهاستيچ نيباالتر كه ديدار

ـ  کـه  اي تفرقه ،رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن عقيده به  هـاي  تدول
 ليتبـد  يهمـدل  و اتحـاد  به ديبا اند، کرده جاديا مسلمانان انيم ياستعمار

  .بود =امام حضرت هاي نگراني ءجز همواره لهئمس نيا .شود
ـ ياهم چنـان  از ،جهان مسلمانان رتيبص و يداريب  حضـرت  يبـرا  يت
 کـه  خواستند يم مسلمانان از حج موسم در شانيا که بود برخوردار =امام
    :بردارند دعا به دست مانهيصم ،ياسالم امت يداريب يبرا

 نيمسـلم  كـه  ميكن يم بلند يتعال و تبارك يخدا شيپ تضرع دست
 ياسالم يها حكومت .بشوند داريب ياسالم يها حكومت ؛بشوند داريب

 خودشان يوابستگ نيا ،كنند رفع را مشكالتشان نكهيا به كنند توجه

 ،باشـند  خودشـان  ،بشـوند  مستقل ،انيم از بردارند ها ابرقدرت به را
  2را. خودشان ممالك كنند اداره خودشان

 از و دندکر يم دعوت حج يقيحق اميپ به جهتو به را حج موسم شانيا
ـ  از را شـرک  و کفـر  بـا  مبـارزه  و نفس با جهاد خواستند يم مسلمانان  ادي

  :دينبر
 و شـعور  و عشق يها نيسرزم نيتر مقدس و نيبهتر از ،زيعز زائران

                                                            
  .60، ص1. صحيفه حج، ج1

  .62. همان، ص2
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ـ  بـه  و شوند رهسپار يباالتر كعبه به جهاد  و ريناپـذ  شكسـت  يامت

 آنان مقابله ياراي شرق ابرقدرت نه كه گردند مبدل مرصوص يانيبن
ـ غ يگريد زيچ حج اميپ و روح مسلماً كه غرب نه ،باشد داشته را  ري
 را نفـس  بـا  جهـاد  دستورالعمل هم ،مسلمانان كه بود نخواهد نيا از

  1.را شرك و كفر با مبارزه برنامه هم و رنديبگ

 مـورد  در ياسـالم  امـت  سـکوت  از =امـام  حضرت يشگيهم هيگال

  :آورد يم درد به را يا زادهآ انسان هر دل ،اسالم جهان التمشک و مسائل
 است اسالم به مربوط كه مسائل نيا در كه است شده چه را نيمسلم

 تأسـف  لكـن  ... اند نشسته ساكت است نيمسلم تيثيح به مربوط و
ـ  ،ياسـالم  مسـائل  نيا به هستند توجه يب نيمسلم كه دارد  توجـه  يب

  2.ميكر قرآن به هستند

 ،بـود  =امـام  حضرت توجه مورد همه از شيب آنچه خصوص نيا در

 يانـات يب را =امـام  حضـرت  اناتيب نانهيب کوته که بودند ياسالم هاي دولت

 مخاطـب  همـواره  کـه  يحـال  در ؛دنـد يد يمـ  رانيا مردم و رانيا مورد در

   :بود ياسالم امت =امام حضرت
ـ يس و ياجتماع مسائل به توجه ياسالم هاي دولت ديبا چرا  اسـالم  ياس

 نقطـه  كـه  باشـند  نداشته توجه ياسالم ممالك ديبا چرا باشند؟ نداشته
 هـا  دولـت  چرا ؛دارند توجه همه ها ملت .رانيا نه ،است اسالم آنها نظر

 م؟يباش اجانب سلطه تحت ما هاي دولت و ما ديبا يك تا ندارند؟ توجه
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ـ  تا كنند؟ حكومت ما به يشورو و آمريكا مستشاران ديبا يك تا  يك
 گروهبـان  كي ،يسيانگل گروهبان كي ،يشورو گروهبان كي ديبا

 ،ميكرد رونيب را آنها ما كند؟ حكومت ما ارتش به و ديايب ييآمريكا
 ييها آن ما .كنند رونيب هم ياسالم ممالك ريسا ،ديكن رونيب هم شما
ـ ا  نشـانده  خودشـان  يجـا  به ،رانيا در كنند مي جاديا تشتت كه  و مي

 بـر  كـه  ييهاآن نكهيا به ندا مكلف هم ياسالم ممالك ريسا .مينشان يم
ـ  دستورات خالف بر ،قرآن دستور خالف بر ،اسالم خالف  اسـالم  ينب

ـ  از و كننـد  رونيب و رنديبگ را آنها ،كنند مي تشتت جاديا  .ببرنـد  نيب
 چـرا  كنند؟ ينم نهضت چرا اند؟ نشسته نيمسلم چرا ما؟ ميا نشسته چرا

ـ ق جهان نيمستضعف چرا ن؟يمستكبر ضد بر نيمسلم كنند ينم اميق  امي
 لكن ،كردند دييتأ را ما آمريكا يها اهيس ن؟يمستكبر ضد بر كنند ينم

  1.نكردند دييتأ اكثراً ياسالم هاي دولت

 آن سـر  بـر  ياديـ ز تيحساسـ  =امـام  حضـرت  کـه  يمسائل جمله از
 هلئمسـ  ،نبودنـد  آن مـورد  در وگـو  گفـت  به حاضر وجه چيه به و ندداشت
 حکـام  و مسـلمان  يهـا  ملـت  که بزرگ يبتيمص .بود نيفلسط هوارآ ملت

    :ندا توجه يب آن به کامالً ،عربي يکشورها
ـ  ها فاجعه و ها بتيمص همه كه يميعظ هفاجع و بزرگ بتيمص  شيپ

 ســتيونيصه ســتيترور يمشــت كــه اســت آن ،اســت زينــاچ آن
 يانمسلمان .كنند تاز و تاخت مسلمانان بر وجه نيبدتر به ،تيثيح يب

ـ  با كه هستند يماد و يمعنو امكانات همه آن يدارا كه  تشـر  كي
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 مـا  .لياسرائ به رسد چه تا ،برانند عقب منطقه از را آمريكا توانند مي

 رانـده  خود يها نيسرزم از كه مظلوم عده كي يآوارگ يبرا فقط نه
 بزرگ بتيمص كه ،ميهست عزا و سوگ در ندارند يپناهگاه و شدند

ـ  در لياسـرائ  دسـت  بـه  ها تيجنا نيا كه است آن  منظـر  و يمرئ

    1.شود يم انجام اسالم يمدع هاي دولت
 ييتوانـا  از بلکه ،ستين ياسالم امت يناتوان از =امام حضرت سفأت
ـ ا از شـوربختانه  کـه  است اسالم امت يمعنو و يماد  چيهـ  يتوانمنـد  ني

 سـلمانان م سر بر ياسالم انقالب گذار انيبن يادهايفر .شود ينم يا استفاده
 ،نيفلسـط  هديـ د سـتم  و مظلـوم  ملت ييرها يبرا ،جهان آزادگان و منطقه
 يهـا  ملـت  از يا پـاره  و نيفلسط مردم قلب قوت باعث که بود رسا چنان
    .است شده مردم نيا از تيحما يبرا منطقه

 را کـا يمرآ و غـرب  قـدرت  شيخـو  انـات يب در بارها =امام حضرت
 مبـارزه  بـه  دعـوت  را اسـالم  مـت ا و خواندنـد  زينـاچ  و يپوشـال  يقدرت

  :نمودند
 يتوخال طبل نهايا ،كند يم چه آمريكا كه باشند نداشته خوف ها ملت

 بـه  راجع آمريكا دينيبب شما .كنند ينم عمل و زنند يم اديفر ،هستند

 كـرد؛  چـه  و گفـت  چـه  ،ميمخالف آن با ما و همه كه ها ستيترور
 خـود  مخـالف  يورهاكش از يكي به را آنها بودند نيا دنبال مرتب

 يخبـر  چيه و است يتوخال نهايا يتشرها و .نتوانستند كه بچسبانند

ـ  را خودشان راه ديبا و بترسند دينبا ها ملت و شود ينم  و كننـد  يط
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 ،اوسـت  بانيپشـت  خـدا  كه يكس و است آنان بانيپشت خدا و اسالم

 ديفرما موفق را ما خداوند دوارميام .باشد داشته خوف يزيچ از دينبا
  1.ميباش او دستورات تابع كه

 کـه  اسـت  زيـاد  قـدر  آن اسـالم  امت قدرت ،=امام حضرت اعتقاد به
 بايـد  دريـغ  بـا  .انـد  دهيـ چ ها سهيدس ،آن بردن نيب از يبرا غرب و کايمرآ

 امـت  نيبنـابرا  ؛خبرنـد  يب قدرت نيا از نيز ياسالم هاي تمل خود گفت،
 ياسالم يداريب يبرا يمناسب اريبس فرصت حج و شود داريب بايد ياسالم
 سـبب  بـه  مسـلمانان  يگرفتـار  يتمـام  ،=امـام  حضـرت  اعتقاد به .است

    :است آنان ياسالم و ياصل ريمس از ياسالم امت شدن منحرف
 قـدرت  تـا  دو فشـار  تحـت  نيمسـلم  ارديليم كي از شيب ديبا چرا

 نيمسـلم  كه است نيا يبرا ها يگرفتار تمام .باشند يونيليم چندصد
  2.اند كرده منحرف ،دارد اسالم كه ياهر آن از را

 همچون يمسائل بر =ينيخم امام حضرت مانند نيز يرهبر معظم مقام

 کاسـتن  يبـرا  کـا يمرآ و غـرب  يهـا  سـه يدس ،ياسالم امت يها  يگرفتار

ـ م اتحـاد  نبـود  ،اسـالم  قدرت  ،نيفلسـط  هلئمسـ  ،ياسـالم  هـاي  تملـ  ناي

 تأکيـد  ياسـالم  يرهاکشو ياسيس يها نظام و ياسالم حاکمان يناکارآمد

 امـت  هخفتـ  يتوانمنـد  بر يرهبر معظم مقام هيتک گريد يسو از .کند مي

 قـدرت  و ياله يروين به توکل ،ياسالم امت يداريب يبرا تالش ،ياسالم

 کــه اســت ييکارهــا راه ،حــج يمترقــ يالگــو از يريــگ درس و خداونــد
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   .دهند نجات يکنون وضع از را اسالم امت توانند مي
 واحـد  امـت  ليتشـک  ،اسـالم  مکتـب  بـزرگ  يآرزو شـان يا اعتقاد به
    :يابد مي تحقق آن سايه در يبشر سعادت و کمال که است ياسالم

ـ  كه يا واحده امت ليتشك ـ عبود هيناص ـ ربوب درگـاه  بـر  تي  و تي
 اسـت  همـان  و است اسالم بزرگ يآرزو همان ،ديسا يم تيوحدان

 سـر يم نيسلمم يجمع و يفرد كماالت همه به لين ،آن سايه در كه
 آن تحقـق  يبـرا  ياسـالم  جهـاد  كه است يهدف همان و گردد مي

ـ  هـر  و شـده  عيتشـر  ـ  ،ياسـالم  ضيفـرا  و 0 كي  را آن از يبخش

  1.كند يم نيتأم و يساز نهيزم

 يرهبـر  معظـم  مقـام  نگـاه  از را ياسـالم  امت تيوضع ميبخواه اگر
 همانـد  عقـب  ياسـ يس يهـا  نظـام  تيوضـع  به نخست ،ميکن يشناس بيآس
 اند دهيبر خود يخيتار هگذشت از که ييها نظام ؛ميرس يم ياسالم هاي تمل
  :هستند يمدآناکار و ضعف دچار و

 كـه  كشورها نيا اغلب هاي دولت وضع و ياسيس يها نظام در مداقه

 روشـن  ،اسـت  يناتوان و حقارت احساس از يحاك زيچ همه آن در

ـ بر و يگـانگ يب ،وضع نيا يها علت ترين مهم از كه سازد يم  يدگي

ـ  و مجد و خود يخيتار يها گذشته از ها ملت و كشورها نيا  يعظمت

ـ نوم و فيضـع  انسان هر تواند يم ها قرن يورا از كه است  بـه  را دي

   2.دهد سوق دوارانهيام تالش و حركت
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 يرهبـر  معظـم  مقـام  انـات يب در کـه  يمشـکالت  از يا پاره به ادامه در
    :ميكن می اشاره است شده منعکس

 سـندگان ينو و کفايت بي عالمان سوي از شتريب كه يا هفرق اتاختالف ـ
  ؛شود يم ديتشد و جيترو ،مزدور
 بـه  شـتر يب كـه  يافراطـ  يـي گرا يملـ  از يناش يمل و يقوم اختالفات ـ

  ؛شود يم زده دامن وابسته روشنفكران دست
    ؛گر مداخله هاي قدرت برابر در شدن ميتسل ـ
ـ انگ با آن جيترو يحت و غرب فاسد فرهنگ برابر در شدن ميتسل ـ   يهـا  زهي

  ؛يدتيعق اي ياسيس
 يازهاين و دهيعق ،اراده به ها دولت از يبرخ يياعتنا يب و ياعتقاد يب ـ
  ؛آنان برابر در يخودكامگ و مردم
 يايـ دن يفرهنگـ  و ياسـ يس يهـا  تيشخصـ  از ياريبسـ  بودن ترسو ـ
    ؛اسالم
  ؛ياسالم منطقه قلب در يستيونيصه غاصب دولت حضور ـ
 تجربـه  كي عنوان به اسالم يمعرف و استيس از نيد ييجدا جيترو ـ
  ؛يفرد
 آزادگـي  و اخـالص  صـورت  در كه گريد ياساس مشكل ها ده و نهايا

 جهـان  يكنـون  يهـا  يگرفتـار  منشأ ،شد مي عالج ينيد و ياسيس رهبران
ـ  در و شـده  اسالم  ،ياسـ يس يفرودسـت  ،ضيتبعـ  ،جهـل  ،فقـر  ،خـود  يپ
  ١.است آورده ارمغان به تعصب و خرافه ،يرانيو ،جنگ ،يماندگ عقب
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 و اسـالم  جهـان  يکنـون  وضـع  سـفانه أمت ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به

    :است يبار اسف وضع ،ياسالم بزرگ امت
 گوشـه  هـر  در كـه  يبار محنت حوادث و اسالم جهان يكنون وضع

 فاجعه ،است كرده دشوار و تلخ ياسالم يها ونيليم بر را يزندگ ،آن

 اوضـاع  ،بالكـان  مسلمانان يخيتار محنت ،مغصوب نيفلسط ريظن يب
 يها تياقل وضع ،فارس جيخل زيآم انفجار اوضاع ،افغانستان و ريكشم

ـ گو شواهد همه و همه ،يياروپا يكشورها از يبرخ در مسلمان  ياي

  1.ندا تلخ قتيحق نيا

 را زيـ چ همـه  يرهبـر  معظـم  مقـام  ،بـار  فاجعه اوضاع نيا به توجه با

 کـه  دانـد  يمـ  دار شـه ير را ياسالم امت فرهنگ شانيا ؛دانند ينم شده تمام

    :است 9اکرم ينب هريس و يقرآن يواال يها آموزه آن هسرچشم
ـ  يدارا ،اسـت  ياسالم امت نامش كه مجموعه نيا ـ  يفرهنگ  بـا  يغن
 در و اسـت  يياستثنا يدرخشندگ و ييشكوفا با همراه و زخار يراثيم
 يآور شگفت يآهنگ هم و وحدت از ،هگسترد يگوناگون و تنوع نيع

 آن خـالص  و خاص ديتوح و اسالم نفوذ و احاطه از كه است مند بهره
ـ ا .است آمده ديپد ،شيايزوا و اركان و اجزاء همه در  يهـا  ملـت  ني

 بـه  و شـده  ليتشـك  زرد و ديسف و اهيس ينژادها از كه همدل و برادر
 بـزرگ  امـت  بـر برا ياجـزا  را خود همه ،نديگو يم سخن زبان ها ده

 رو مركز كي به روزه همه و كنند مي افتخار آن به و دانند يم ياسالم
 و درس يآسمان كتاب كي از ،كرده شياين را خدا زبان كي با كرده
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 و قيحقـا  همـه  نيـي تب متضـمن  يآسمان كتاب آن و .رنديگ يم الهام
  1.آنهاست فيتكال و ازهاين همه دستور بر مشتمل

 نيــا از ياســالم امــت يآگــاه ،يرهبــر معظــم مقــام انــاتيب اســاس بــر
 ليتشـک  و سـازد  همـوار  ياسـالم  امت بر را راه تواند می ،بزرگ يها يتوانمند

ـ پ شرط .کند تر کينزد را آرزوشده ياسالم امت  نگـاه  از ياسـالم  امـت  يروزي
 ،نترسـند  ياسـالم  يها آموزه به عمل و توجه از که است نيا يرهبر معظم مقام

    :ندهند راه دل به ترس ،ييادگرايبن عنوان از و نکنند يکار مالحظه
ـ وز آن بر هللا اميق و يآزاد مينس كه يجوامع خصوص هب ،نيمسلم  و دهي

 كـه  باشـند  مراقب ديبا ،آنان گامان شيپ و روشنفكران و علما باالخص
ـ بن عنـوان  از فتند؛ين دام نيا در  و ارتجـاع  تهمـت  از نترسـند؛  ييادگراي

 ،حسابگر و ثيخب دشمنان كردن يراض يبرا ؛نشوند آشفته ييگرا سنت
 يهـا  هـدف  بـه  حيتصر از ،اسالم ينوران احكام از ،خود ياسالم اصل از

 فـرا  گـوش  خـدا  سخن به و ندينجو يتبر ،يديتوح نظام و ينيد جامعه
  2.دهند

 معظم مقام اناتيب در که است ياسالم امت بخش نجات راه همان نيا
 اگـر  گمـان  بـي  ،يرهبـر  معظم مقام عقيده به .است شده منعکس يرهبر
ـ  را آنهـا  خداونـد  ،باشند هم ريگ دست مسلمان يها ملت  :دهـد  مـي  ياري

 و آنهاسـت  بـا  خـدا  دست ،باشند هم با اگر كه بدانند مسلمان يها ملت«
  ٣.»است وجود عالم در قدرتمند هديپد هر از مقتدرتر خدا دست
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 ،نگرنـد  يمـ  آن بـه  دردمندانـه  يرهبر معظم مقام که يمسائل جمله از

 بـه  را ياسـالم  امـت  شانيا .است منطقه نيا مبارز مردم و نيفلسط مسئله

 حـق  در کـه  يقساوت و ظلم از و کند مي دعوت خصوص نيا در يداريب

    :هستند نيغمگ ،شود يم داشته روا ملت نيا

 نيسـرزم  در مردم يها توده به يمتك ياسالم نيخون اميق كه امروزه

 از گانـه يب و وجدان يب اشغالگران به را يجد و يواقع خطر ،نيفلسط

 از دشـمن  يهـا  وهيش ،كند يم گوشزد تيجنا از محابا يب و تيانسان

 جهـان  سراسر در نيمسلم و است تر هشداردهنده و تر دهيچيپ شهيهم

 يكـار  و يفكر آن يبرا و ندريبگ تر يجد شهيهم از را لهئمس ديبا

  1.امروز تازه خبر است نيا و ،بكنند

 يکـانون  نقش تواند يم اوضاع نيا در آنچه ،يرهبر معظم مقام گاهن در

ـ ب بـه  را ياسالم امت و باشد داشته ـ  يداري  و يروحـان  مراسـم  د،فراخوان

 آن در ياخرو و يويدن سعادت که ييالگو ؛است حج ياجتماع ـ ياسيس

    :است يجار

 به شهيهم از شيب يريخط و حساس اوضاع نيچن در ياسالم امت ـ

 و هدفمنـد  ينهضـت  و حركـت  :دارد ازين حج يالگو از يريگ درس

 صراط بر و يقرآن يها هدف سمت در ،يهمگان و متنوع و آگاهانه

   2.اسالم ميمستق

                                                            
  .68، ص2. صحيفه حج، ج1

  .304. همان، ص2
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 سرمايه نيا دانستن قدر يراست هب و شناختن درست با جهان مسلمانان ـ

ـ يحق يتحول كه بود خواهند قادر ،بزرگ ـ پد خـود  يزنـدگ  در يق  دي
 و يماندگ عقب و يوابستگ و ضعف از را يالماس يكشورها و آورند
  1.بخشند نجات ،دچارند بدان امروزه كه يانحطاط

  يبند جمع

 ،يرهبـر مقام معظم  و =امامحضرت  يها شهياند و ها دگاهيد مخاطب
 ديگـر  دربنـد  يهـا  ملت ،آن از پس و ياسالم امت ،اول هوهل در گمان يب

 و يداخلـ  هـاي  قدرت تمس از اسالم امت ييرها يتئور .است جهان نقاط
 ،ياقتصــاد ،يفرهنگــ ســتم مختلــف يهــا عرصــه در خــود كــه يخــارج
 =امـام  حضرت اناتيب هبرجست نقاط از ،ابدي يم نمود ياسيس و ياجتماع

  .است بوده معظم رهبر و
 يتگريهـدا  و مـردم  يفـداكار  بـا  كـه  ياسـالم  انقالب يروزيپ هتجرب
مقـام   و =امـام ت حضـر  كه است ييالگو ،داد رخ =ينيخم امام حضرت
 .نـد ا هداد ارائـه  و ميترسـ  ياسـالم  امـت  ريسا ييرها براي ،يرهبرمعظم 

 و داشـته  يآگـاه  ياسـالم  امت نبودن هكپارچي و ييجدا ه،تفرق به شانيا
 يمعرفـ  و ييشناسا يخوب به را ياسالم جوامع قوت نقاط و ها ضعف نقطه

 يهـا  دگاهيـ د و نهروشـنگرا  يهـا  يتگريهدا از يا پاره ،ادامه در .اند نموده
 بـه  را ياسـالم  امـت  درخصـوص  يرهبـر مقام معظـم   و =امامحضرت 
   .ميده يم شرح اختصار

                                                            
  .241، ص2. صحيفه حج، ج1
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 امـت  مشـكالت  درخصـوص  =امـام  حضـرت  يها دگاهيد از يا پاره

  :است شرح بدين ،مسائل نيا از رفت برون يها راه و ياسالم

  ؛است تفرقه و اختالف ،مسلمانان مشكل ـ

 مسـلمانان  كـه  ميكن می بلند يتعال و كتبار يخدا شيپ تضرع دست ـ

  شوند؛ داريب

  ؛کنند مي توجهي بي ياسالم جوامع مسائل به مسلمانان ـ

 چراكـه  ؛اسـت  لياسـرائ  ميـ رژ يهـا  تيجنا ،ياسالم امت بزرگ بتيمص ـ

  ستند؛ين متحد باهم
 يبـرا  ،آمريكـا  يهـا  نقشـه  و هـا  توطئه تمام که بدانند ديبا مسلمانان ـ
  ؛است ييزدا اسالم
  ؛ندا هكرد منحرف اسالم راه از را مسلمانان ـ
  ؛نترسند آمريكا از ها ملت ـ
   .کند توجه حج اميپ به بايد اسالم جهان ـ

 درخصـوص  يرهبـر  معظم مقام يها دگاهيد از يا پاره راستا نيهم در
 ذكــر ادامــه در را آن از رفــت بــرون يهــا راه و ياســالم امــت مشــكالت

  :کنيم مي
  است؛ اسالم بزرگ يرزوآ ،واحد امت ليتشك ـ
 ،مسـلمان  يكشورها ينظام و ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ تيوضع ـ
  ؛آنهاست ياسيس يها نظام از يناش

  د؛ينکن يدور )وحدت( خود ياسالم اصل از جهان مسلمانان ـ
  دارد؛ ازين حج يالگو از يريگ درس به ياسالم امت ـ



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    182

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

 و ييشـكوفا  بـا  همـراه  عظيم، يراثيم با يغن يفرهنگ ،ياسالم امت ـ
  ؛دارد يياستثنا يدرخشندگ

  آنهاست؛ با خدا دست ،باشند هم اب اگر كه بدانند مسلمان يها ملت ـ
 تر يجد شهيهم از را نيفلسط مسئله ديبا جهان سراسر در مسلمانان ـ

  .رنديبگ
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  موضوع يبررس

 جيتـرو  در يمهمـ  نقـش  ،ياسالم شمندانياند و نلمااع كه ييآنجا از

 مـردم  جيبسـ  يحتـ  و مـردم  يتگريهدا ،ياسالم يداريب ،ينيد يها آموزه

 .داديـم  اختصـاص  بـدان  را مجـزا  يفصـل  ،دارنـد  زمان هاي توطاغ هيعل

 يراسـت  بـه  ،ياسالم شمندانياند و عالمان كه است نيا حاضر فصل مسئله

 كـالم  در و كننـد  مـي  فـا يا را خـود  نقـش  چگونه ؛دارند ييها يژگيو چه

 بـه  پاسخ جهت دارند. يگاهيجا چه يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت 

  .است يضرور يا همقدم طرح ،ها پرسش نيا
 و هنجارهـا  ،هـا  ارزش با فرد يينوا هم و يهمساز يمعنا به يريپذ جامعه

 ،يريپـذ  جامعـه  ايـ  شـدن  ياجتمـاع  .اسـت  ياجتمـاع  يهـ گرو يهـا  نگرش
 يبـرا  الزم ياجتمـاع  يهـا  مهارت و دانش ،فرد هر ،آن در که است يفراگرد
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ـ ا همجموعـ  .کنـد  يمـ  کسب را ياجتماع يزندگ در فعال و مؤثر مشارکت  ني
 کـه  سـازد  يمـ  قادر را فرد ،ها مهارت و ها دانش ،ها نگرش ،هنجارها ،ها ارزش

 فراگـرد  .باشـد  داشـته  متقابـل  يهـا  کـنش  و روابط ،جامعه افراد و ها گروه با
    .است هميشگي ياعتبار به و مستمر يامر ،شدن ياجتماع
 ،خـانواده  قيـ طر از هنجارهـا  و هـا  ارزش انتقـال  نـد يفرا يكل طور به

 ،رده هـم  يهـا  گـروه  ،هـا  رسـانه  شـامل  ،جامعـه  يومعم عرصه و مدرسه
 نهـاد  و خـانواده  نهاد ،آموزش نهاد .رسد می انجام به ...و مرجع يها گروه

   .دارند عهده به هنجارها و ها ارزش انتقال در را حضور ترين مهم ،نيد
 تـأثير  تحـت  ،جوامـع  شـتر يب در خانواده و آموزش نهاد كه ييآنجا از

 يهـا  برنامـه  جهـت  در و دارنـد  رقـرا  دولـت  يها يزير برنامه و غاتيتبل
 يقـ يحق يتگريهـدا  نقـش  تواند يم نيد نهاد تنها ،كنند مي حركت ادشدهي

 و بخـش  ييرهـا  ،نيـ د كـه  اسـت  اساس نيهم بر .رديبگ عهده بر را افراد
 بـه  ديـ مق ،نيـ د يدورنمـا  و برنامـه  ،هـدف  چراكـه  ؛است دهنده بشارت

   .ستين يربش زمانمند هشد يطراح يها چارچوب
 را خـود  يهـا  آموزه ،اهوشب و ارزشمند يها انسان قيطر از نيد نهاد

 دار سكان ان،يروحان و شمندانياند عالمان، .دهد مي انتقال بعد يها نسل به
 نهاد اساس نيهم بر .هستند [عصر امام بتيغ زمان در ينيد يها آموزه

 را يا ژهيـ و شنقـ  رانيا در دور يها گذشته از عالمان، آن پي در و مذهب
ـ ا از يکـ ي اعتقـاد  بـه  که ييجا تا ند؛کرد يم فايا  کـه  آنچـه « :شناسـان  راني

   ١.»بود اسالم ،کرد يم حفظ را جامعه انسجام

                                                            
، تهران، نشر گيـو،  140آن. كي. اس. لمبتون، ترجمه چنگيز پهلوان، ص دولت در ايران، . نظريه1

 .1379چاپ دوم، 
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 در و شـد  واگـذار  يعيش اسالم به نقش نيا ،يشمس دهم قرن آغاز از
 و گرفتنـد  قـرار  مـردم  و مـذهب  نيب يارتباط محور انيروحان ،راستا نيا

ـ يد مدارس ،موقوفات يتصد مانند اي ويژه يها کار  و يشـرع  محـاکم  ،ين
 ييجـا  آن از نيهمچن .شد واگذار نهاد نيا به يدفتر و يوانيد امور يبرخ
ــروحان کــه ــر ،عيتشــ تي ــت و حکومــت ام  از دور را اســتيس در دخال

 قائـل  خود يبرا ينقش زين ياسيس نظام در ،داند ينم خود يذات تيصالح
ـ با را عهيشـ  تيـ روحان قـدرت  ريشه ،ينظر لحاظ از« چراکه ؛است  در دي

 بـت يغ دوران در علمـا  هعامـ  ابتين و [آخر امام بتيغ و امامت شهياند
   ١.»جست
 درون در کـه  يسـازمان  و انسجام و گفته پيش يها ژهيکارو به توجه با
 تيـ موقع ،داشـت  وجود ياجتماع يروهاين ديگر به نسبت تيروحان نهاد

 نيچنـد  در« که شد موجب امر نيهم و آمد فراهم نهاد نيا يبرا يا ژهيو
ـ نما فـا يا را يا کننـده  نيـي تع نقش ،يحکومتضد و گانهيضدب حرکت  ٢.»دي
 انيجر در توان يم را يانقالب يها حرکت در تيروحان نقش نيتر برجسته

 ادامه در ٣.کرد وجو جست ياسالم انقالب و مشروطه انقالب يريگ شکل
 و نلمـا اع گـاه يجا و نقـش  وصدرخصـ  را يمباحث اختصار به بحث نيا

  .كرد ميخواه طرح ياسالم شمندانياند

                                                            
 .1374، تهران، نشر ني، چاپ، دوم، 241. جامعه شناسي سياسي، حسين بشيريه، ص1

، تهـران، سـمت،   130، ص1. تاريخ تحوالت سياسـي و اجتمـاعي ايـران، عليرضـا ازغنـدي، ج      2

1379. 

پـذيري سياسـي بـا     نقش علما در جامعـه «، 7نشريه علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم«. ر.ك: 3
 .239و  238، صص 21، مرتضي علويان، ش»تأكيد بر انقالب اسالمي
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  رانيا معاصر خيتار در نلمااع

ـ اوا بـه  ،رانيا معاصر خيتار در نلمااع ياسيس ظهور  نـوزدهم  قـرن   لي

ـ ا يهـا  جنـگ  در  قاجـار  دولت ضعف .گردد يبازم يالديم  ،روس و راني

ـ ترت نيبـد  .ديجو ياري نلمااع از کرد مجبور را دربار  يفتـوا  عالمـان  بي

ـ  ليدل به يول ؛کردند صادر را روس  دولت هيعل جهاد   رانيمـد  يتيکفـا  يب

 يعمـوم  جـان يه و شـور  و فتواها نيا ،هياول يها يروزيپ وجود با ،قاجار

    .کند جبران را  دولت ضعف نتوانست ،جنگ در مردم

 بـه  را خـود  قدرت هدوبار ، دوفيبايگر يماجرا در نلماعا بعد يچند

  تيوال انديشه هگسترد طرح با دوره نيا در .دنديکش استعمار و اردرب رخ

 کاشـف  و ينراق مالاحمد ،يقم يرزايم چون يبزرگ عالمان سوي از هيفق

 نظـارت  لـزوم  بر و رفت  سؤال ريز زين يقاجار شاهان تيمشروع ،الغطاء

 مهـم  يداديـ رو توان يم را هينظر نيا طرح .شد ديتأک حکومت بر هانيفق

   ١.کرد محسوب حکومت و نلمااع طرواب در

 اريبسـ   ،م۱۹۱۱ ــ  ۱۹۰۵ يها سال تيمشروط انقالب در نلمااع نقش

ـ  اتحـاد  .رسـد  يمـ  نظر به برجسته ـ ي تهـران  نامجاهـد  رهبـر  دو نيب  يعن

 ،وقـت  ريوز نخست سقوط در ييطباطبا دمحمديس و يبهبهان دعبداهللايس

ـ ا از معموالً و بود مهم اريبس الدوله نيع يعني  هنطقـ  عنـوان  بـه  اتفـاق   ني

 کيـ  حاصـل  افتاد اتفاق که يانقالب .شود يم ادي تيمشروط انقالب شروع

                                                            
، حسين رفيع و سـيد محمـدجواد قربـي، ش    »عالمان دين در آوردگاه مشروطه«. ر.ك: زمانه، 1

 .18، ص87و  86
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 قاجـار   هسلسـل  شـاهان  با يروحان رهبران نيب فراز و بيپرنش مبارزه  قرن

  ١.بود
 بـا  ارتبـاط  بـدون  و مسـتقل  نلمـا اع از تـن  چند ،م۱۹۱۱ سال از پس
 يکاشـان  دابوالقاسميس اهللا تيآ و مدرس دحسنيس دمانن ،يمذهب ينهادها

 بـه  ،جنـگ  از پـس  دوره در و اول يپهلو سلطنت يها سال در بيترت به
 ويـژه  بـه  ،علمـا  امـا  .دادند ادامه تيمشروط تحقق يبرا نلمااع يها تالش
 هـا  ده .شـدند  يمنزو اريسب ،بودند برخوردار تيمرجع شأن از که ييعلما
 يطـ  و شـد  انجـام  پراکنده و يانفعال صورت هب علما ياسيس تيفعال سال
 يخـارج  هـاي  قـدرت   قبـال  در آشـکار  موضع اعالم به عالمان بيشتر ،آن

  ٢.کردند بسنده
 ،جامعـه  تحـوالت  در نهادهـا  و ها گروه اهداف و نقش شناخت يبرا
 رهبران چراکه ؛دينما يم الزم آن يفکر رهبران انديشه و يزندگ از اطالع

 ،رنـد يگ يمـ  خدمت به که ينکارگزارا و ابزارها با ياسيس يريپذ جامعه در
 ياسـ يس فرهنگ در تحول و رييتغ ،حاکم ياسيس فرهنگ ميتحک در يسع

 يزمـان  طيشرا در ديجد ياسيس فرهنگ خلق اي )آن با تضاد صورت در(
    .کنند يم خاص

 يا برجسـته  روحانيـان  بـا  ،انقـالب  از قبـل  دهـه  سـه  دو به ينگاه با

 مـردم  يعمـوم  افکار کردن آگاه براي ياديز زحمات که ميشو يم رو هروب
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    .دنديکش يمذهب ـ يمل ناب و لياص فرهنگ کي ساختن و
 جنبــان سلســله از ياســدآباد نيالــد دجماليســ ،معاصــر دوره در
 دعـوت  هدفش يو .ديآ يم شمار به اسالم جهان در ياصالح يها نهضت

 در وي بنـابراين  .بـود  اسالم و قرآن به آنها ارشاد و اتحاد يبرا مسلمانان
ـ ا در تيمشـروط  جنبش در و شرق جهان يارديب  را ييبسـزا  نقـش  ،راني
ـ نت جنـبش  كـه  بـود  دجماليسـ  حركـت  دنبال به .كرد فايا  يصـدا  و اكوب

 عهيش عالمان و درآمد صدا به عهيش ينيد فقيهان سوي از خواهان مشروطه
 و علمــا كــه روســت نيهمــ از ١.شــدند كشــور يطلبــ اســتقالل خواهــان

 و حكـام  كنتـرل  در يسـع  و كـرده  رجعت خود لياص نقش به تيروحان
  .دارند مردم يتگريهدا

 بـا  مبـارزه  ،عهيش يعلما ماندگار عملكرد و ها نقش ترين مهم جمله از
 و يفشـان  جـان  بـا  عهيش متعهد عالمان كه بود يپهلو زمان استبداد و ظلم

 كشور از را يپهلو ميرژ توانستند ،ياله قدرت به هيتك با و شيخو تالش
ـ ا .نـد ينما برپا را ياسالم يجمهور حكومت و دهران رونيب  و عظمـت  ني
 يمردمـ  و يالهـ  يرهبـر  ،متعال خداوند بر هيتك و بركت به ،رينظ يب اميق

 و متعهـد  يعلما و تيروحان تيهدا و مجاهدت ،=ينيخم امام حضرت
   ٢بود. نيد يعلما و بزرگان از آنها پيروي و مردم يكپارچگي و اتحاد

 حـوزه  گسـترش  و اياح ،شاه رضا يها استيس به علما پاسخ ترين مهم
 ـ  يعلمـ  يدسـتاوردها  .بـود  يرئحـا  ميعبـدالکر  خيش سوي از قم هيعلم
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ـ  بـه  قـم  شـهر  و  تيتقو يبروجرد اهللا تيآ سوي از يرئحا يياجرا  نياول

 و التيتمـا  مقابـل  در و شد ليتبد ياسالم مبارزه و علوم آموزش گاهيپا
  ١.کرد قاومتم رضاشاه يستيسکوالر يها برنامه

  يرهبرمقام معظم  و =خميني امام انديشه در يريس

 آن بر حج موسم در يرهبر معظم مقام و =امامحضرت  که يمباحث از يکي
 يبـرا  که است يسندگانينو و هنرمندان ،روشنفکران ،علما بحث ،اند داشته ديتأک

ـ ا يبرا يخاص نقش =ينيخم امام .کنند مي تيفعال مسلمانان يداريب و اسالم  ني
   :بودند قائل ياسالم جامعه از قشر

 و لسوفانيف و هنرمندان و دانشمندان و سندگانينو و اسالم يعلما بر

 بـه  و برند يم رنج مسائل نيا از كه يروشنفكران و عارفان و محققان
 هـر  يدارا و منطقـه  هر در ،خورند يم تأسف نيمسلم و اسالم حال

 خطر نيا از يريجلوگ يبرا است الزم ،هستند كه يمسلك و مذهب

 كمـر  بـه  همت دامن ،هستند آن گرفتار نيمسلم و اسالم كه ميعظ
 ،يعمـوم  مجـالس  و محافل و مساجد در ممكن وسيله هر با و زنند

 را آنـان  و نـد ينما يـي زدا غفلت آنان از و دهند هشدار را مسلمانان

ـ ا كـه  بدانند ديبا و .كنند ايمه ياسالم يعموم نهضت كي يبرا  ني
ـ  ،يشدن و ممكن است يامر  يفـداكار  و كوشـش  بـه  محتـاج  يول

  2.باشد يم
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 امـت  يسـاز  آمـاده  و ييزدا غفلت به =امام حضرت همانيحک اشارات
 سـوي  از ظلـم  و يعـدالت  يب با مبارزه و يعموم نهضت کي براي ياسالم

 روشـني  بـه  را ياسـالم  جامعـه  از قشر نيا گاهيجا ،روشنفکران و عالمان
  .دهد مي نشان

 عالقـه  مـورد  حـوزه  ،دانشـگاه  و حـوزه  در تفحـص  و قيحقت هحوز
 انيدانشگاه همواره =امامحضرت  .بود رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن
 ياسـالم  يها آموزه به عمل و يآموز علم راه در کوشش به را انيحوزو و
  :کردند يم تشويق ياسالم ناآگاه جوامع يداريب راه در تالش زين و

ـ تحق اهـل  يها دانشگاه و هيمعل يها حوزه يا نها  ـ زيبپاخ ق!ي  و دي

 يرو از كه متهتك عالمان و متنسك جاهالن شر از را ميكر قرآن
 شـما  ...و ديده نجات ،تازند يم و تاخته اسالم و قرآن به عمد و علم

 بـه  توجـه  از را هـا  دانشـگاه  و هـا  حوزه !اسالم برومند فرزندان يا

   1.ديكن داريب آن مختلف اريبس ابعاد و قرآن شئونات
 بايد ،ياسالم جوامع سندگانينو و روشنفکران =امامحضرت  نگاه در
 شيخـو  انـات يب از يفراز در ايشان .کنند اسالم يبرا غيتبل وقف را خود

ـ تبل ،اسـالم  نيا از ديكن غيتبل ديبا كه شماها« :فرمودند حجاج جمع در  غي
ـ ا از ديـ كن دفاع ،كشور نيا از ديكن غيتبل ،انتيد نيا از ديكن  بـا  كشـور  ني

    ٢.»تان صحبت با ،تان قلم
ــدگاه از ــام دي ــيخم ام ــار ،=ين ــ اقش ــرده ليتحص ــنفکر و ک  در روش
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 آنهـا  بـر  که يستم از را ياسالم امت که دارند فهيوظ ،ياسالم يکشورها
 با ها ملت تا کنند آگاه شود يم دهيچ آنها حق در که ييها سهيدس و رود يم

 ديـدگاه  از .کننـد  کوتـاه  سرنوشتشان از را اجانب دست ،دارند که يقدرت
 بـر  سندگانينو و روشنفکران ،علما که يا دارکنندهيب نقش ،=امامحضرت 

  .است مهم اريبس ،دارند عهده
 ،علمـا  يزنـدگ  شـيوه  بـه  اناتشـان يب از يگـر يد يجا در بزرگوار امام

  :نديفرما يم و کنند يم اشاره روشنفکران و گاندسنينو
ـ ايب رونيب لياتومب نيچند با اگر كه دينكن گمان ـ  تـان  وجهـه  ،ديي  شيپ
 موافـق  و دارنـد  توجـه  آن به مردم كه يزيچ آن ؛شود يم بزرگ مردم

 سـران  كـه  يطور همان ؛باشد ساده شما يزندگ نكهيا ،است عامه مذاق
 يعـاد  و ساده شان يزندگ ما ائمه و نيرالمؤمنيام و اسالم غمبريپ و اسالم

 ،كردنـد  بپا را ياسالم يجمهور كه هم آنها .يعاد از تر نييپا بلكه ،بود

ـ ا در يدخالت چيه ،اند نشسته باالباالها كه يكسان و هستند يعاد مردم  ني
 ها كارخانه كارگران و كشاورز و بازار مردم نيا .ندارند و نداشته مسائل

 كـه  هستند ـ آخرت حسب به يقو و ايدن حسب به ـ فيضع طبقات و

 منحرف ما از مردم نيا نفوس ،نخواسته يخدا اگر كه دارند را قعتو نيا
ـ با مـا  و اسـت  اسـالم  يبرا بلكه ،ستين تنها ما يبرا آن ضرر ،بشود  دي
 بعد و اند داشته نگه را ياسالم يجمهور و اسالم كه را ييآنها ميكن حفظ

 مـا  يزنـدگ  كـه  است نيا به آن حفظ و ،داشت خواهند نگه هم نيا از
    1.باشد يعاد و ساده
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 نبايد عالمان نقش که است مطلب نيا روشنگر ،=امام رتحض هاشار

 بـا  آنها عمل و سخن صورت اين در زيرا ؛شود ختهيآم ايدن برق و زرق با

  .نيست برابر هم

 و مسائل به مقام معظم رهبري يفرهنگ نگاه به توجه با گريد يسو از

 جبهـه  بـه  را نبـرد  اکنـون  هم دشمن معتقدند شانيا که نکته نيا يادآوري

ـ ن يفرهنگ ينقش ،است کشانده يفرهنگ توطئه و يفرهنگ  ،علمـا  يبـرا  زي

   :هستند قائل سندگانينو و روشنفکران
 .شـود  شيپاال ،فكرانروشن و نخبگان وسيله  هب ديبا يغرب فرهنگ ـ

 از آن زيفسادانگ و مخرب و انباريز ياجزا و جذب آن ديمف عناصر

ـ مع .شـود  طرد ياسالم يها جامعه عمل و ذهن ـ ا در اري  شيپـاال  ني
 و گشـا  راه و بـارور  يها شهياند و ياسالم فرهنگ تيحكم ،بزرگ

ـ ا .است سنت و قرآن تگريهدا ـ  ني ـ  فصـل  كي  مبـارزه  از ياساس

ـ يد يعلمـا  كه است يعاقبت خوش و جانبه همه  و روشـنفكران  و ين
    1.دارند عهده بر اسالم جهان سراسر در ياسيس نخبگان

ـ دن و راناستمدايس و روشنفكران و علما ـ  و وحـدت  درس ،اسـالم  ياي

 بالنـده  جوانـان  و كنند تكرار خود يها ملت يبرا را معرفت و استقامت
 بـار  گـرفتن  دوش بـه  و بزرگ حوادث با ييارويرو يبرا را نسل نيا

  2.سازند آماده اسالم كپارچهي و متحد امت يزير شالوده و نيسنگ يامانت

ـ گ سـخت  و فشـار  ـ  و علمـا  و اهـان خو يآزاد و مبـارزان  بـر  يري
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 وابسـته  يهـا  ميرژ يسو از ياسالم يكشورها در مسلمان روشنفكران

ـ گ سخت زين و ،آمريكا به ـ اقل بـه  نسـبت  يري  در مسـلمان  يهـا  تي
    1است. اسالم با ياسيس مبارزه بارز يها نمونه ،يراسالميغ يكشورها

 رتمنـدان يغ و جوانـان  ،فكرانروشـن  ن!يـ د يعلما مسلمان! يها ملت«
 و دهايــتهد انــواع ررسيــت در نــكيا اســالم امــت !ماســال جهــان
 ريمس در گذاشتن قدم ،يرهبر معظم مقام نگاه از نيبنابرا ٢.»هاست اهانت

 زين و ياسالم يقلمرو در ستمکاران با مبارزه و مسلمان يها ملت يداريب
 يهـا  انسـان  هکـ  اسـت  پرمخـاطره  اريبسـ  يکار ،يالملل نيب هاي قدرتابر

    .طلبد می توانمند و وارسته

  يبند جمع

 يعملكردهـا  يچگـونگ  يبـرا  و خـود  يباورهـا  به دادن شكل يبرا فرادا

 كننـد  مـي  سهيمقا نمونه هاي گروه و افراد با را خود ،مختلف يها عرصه در خود

 آنهـا  از كـه  ييها گروه نيا .پردازند يم خودشان تيهو ميترس به قيطر نيا از و

ـ  .شوند يم دهينام »مرجع يها گروه« ،شود يم يرويپ  ممكـن  مرجـع  گـروه  كي

 .باشـد  داشـته  يمنفـ  نقش گريد افراد يبرا و مثبت نقش افراد يبرخ يبرا است

 و باشـد  نداشـته  تيموجود ،فرد يبرا حاضر زمان در است ممكن مرجع گروه

 را خـود  پيشـين  انيشوايپ ،نيمع يمذهب پيروان مثال يبرا باشد؛ گذشته به متعلق

  .آورند يم ابحس به مرجع گروه زين اكنون
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 بـه  در ياسـالم  شـمندان ياند و علما كه است ينقش ،است روشن آنچه

 و علمـا  .دارنـد  يسـت ياليضدامپر و يضداسـتعمار  يها نهضت رساندن ثمر

 نقـش  همچنـان  تواننـد  مـي  ،مرجـع  گـروه  جايگـاه  در ياسالم شمندانياند

 تيـ حما .كننـد  دنبـال  ياسـالم  بلند اهداف به دنيرس تا را خود هكنندداريب

 يخودگذشـتگ  از و يفـداكار  و ياسالم يمبان از راه نقشه استخراج ،يمردم

 بـوده  مبـارزه  انيسال طول در آنان تيموفق راز ،ياسالم شمندانياند و علما

 شـمندان ياند و علمـا  ،يرهبـر  معظـم  مقـام  و =امام حضرت نگاه از .است

 و آنقـر  بـه  يشگيهم توجه و اتكال ،يستيز ساده مختصات از بايد ،ياسالم

  .باشند برخوردار ياريهوش و يزيست استكبار و سنت
 ياسـالم  امت از قشر نيا يپرور شهياند و تفكر يگرو در ياسالم يداريب
 ياسـالم  انديشـمندان  گفتار و رفتار هاي جنبه ،=ينيخم امام ديدگاه از .است

 ،يعلمـ  مجاهـدت  ،يسـت يز سـاده  مراعات ،يروز شبانه كوشش از: اند عبارت
ـ يد بـرادران  با يهمدل ،ياريهوش ،يزيست دشمن ،اسالم يبرا غيتبل  يسـع  و ين

   .خفته يها ل د يداريب و يرسان يآگاه در مداوم
 در شـمندان ياند و علمـا  همـواره  اگرچـه  ،يرهبـر  معظم مقام نگاه از

 ،اسـت  بوده اديز آنان بر فشار و اند بوده ها اهانت و دهايتهد انواع تيررس
 چراكـه  ؛شـود  خـارج  مبارزه دانيم از نبايد يماسال شمندياند و عالم ولي

ــارزه از هــدف ــام ليتشــك ،مب ــه در مســلمانان يآزاد و ياســالم نظ  هم
هـاي   يژگـ يوتـرين   مهـم  يرهبـر  معظـم  مقـام  ديـدگاه  از .سـت ها عرصه

 و يورز شـه ياند ،اسـتقامت  ،شهياند تبادل از: اند عبارتاسالمي  شمندياند
  .يطلب حق و يماسال نظام غيتبل ،يعلم مجاهدت ،قيتحق
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  موضوع يبررس

 نيسـرزم  بـه  العـرب  رةيـ جز از انيكنعان از يگروه شيپ سال هزاران

ـ ا بعـدها  .نهادنـد  انيبن »بوسي« نام با را يشهر و كردند كوچ نيفلسط  ني

 اورسـالم  واقـع در .افتي نام رييتغ ـ يدوست و صلح يعني ـ اورسالم به نام

 اطـالق  قـدس  شـهر  بـه  امـروز  كـه  اسـت  يعبر زبان در ميورشلا همان

 بـار  هفـده  ،خيتـار  طـول  در شهر نيا ،يخيتار مدارك اساس بر .شود مي

 لحـاظ  از .شـد  يكسان خاك با بارها و گرفت قرار محاصره و حمله مورد

ـ  انيبوسـ ي ارياخت در قرن پانزده ،شهر اين زين تيمالك  ،انيـ كنعان همـان  اي

 در قـرن  دو ،ها يرانيا دست در قرن چند ،لياسرائ يبن تسلط در قرن چهار

ـ ا از .شـد  اداره انيروم حكومت تحت قرن چهار و وناني تيحاكم  رو ني

 نشـأت  انيـ كنعان از نيفلسط نيسرزم يآباد و قدس انيبن كه است روشن

 يبـاق  لياسـرائ  يبن يبرا قرن چهار جز ييجا ،خيتار هحافظ و است گرفته

   .گذارد ينم
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ـ ن مسلمانان هعهدنام ،گريد يسو از ـ ا زي ـ تأ را مـاجرا  ني  كـه  كنـد  مـی  ديي

 شــناخته مياورشــل يرســم ســاكنان و اتبــاع همچــون دوران آن در انيــهودي

ـ م به ينام آنان از و شدند  نمي ـ آم مسـالمت  فـتح  از پـس  .اسـت  امـده ين اني  زي

 از ،پـس  آن از .افتي رييتغ المقدس تيب به آن نام ،مسلمانان دست به مياورشل

 ،قـرن  كي مدت در جز ،م۱۹۱۷ با مطابق ق.  ه۱۳۳۷ سال تا ق.  ه پانزده لسا

    ١شد. مي فيتعر ياسالم يها نيسرزم هريدا در المقدس تيب همواره

 سـکونت   گـاه يجا را نيفلسـط  نيسرزم ،بود نوح فرزندان از که کنعان

 آغـاز  از نيفلسـط  خيتار .پرداخت نيسرزم نيا يانآباد به و داد قرار خود

 و هـا  يقهرمـان  ،هـا  يزيخـونر  ،گوناگون  مبارزات دشاه ،امروز تا شيدايپ

  ٢.است بوده ها يدالور

 نکـه يا بـدون  نيفلسط اصطالح )ش .  ه ۱۲۹۳( م۱۹۱۴ سال از قبل تا
ـ  جنـوب  بخش به مبهم يصورت هب ،رديدربرگ را يمشخص همحدود  يغرب

ـ امپرا سـلطه  تحـت  يهـا  تيوال از يکي که -هيسور  -بـود  يعثمـان  يورت
 مسلمان يها عرب زمان آن در نيسرزم نيا ساکنان شتريب و شد يم اطالق
 يزنــدگ اريــد آن در ربــازيد از زيــن يهــودي و يحيمســ يتــياقل و بودنــد

 و ارزش ،اسـالم  و تيحيمسـ  ،هودي مذهب سه نظر از شهر نيا .ندکرد يم
ـ پ که يطور هب دارد؛ يمذهب ياعتبار ـ ا تمـام  رواني  علـت  بـه  مـذاهب  ني

                                                            
، 83لسـطين و روز قـدس، علـي اقليـدي نـژاد، ش      . ر.ك: مبلغان، مروري دوباره بر داسـتان ف 1

  .57ص

، قلعجـي قـدري،   »قهرماني سرزمين فلسطين (برگـي از تـاريخ فلسـطين)   «. ر.ك: پيام اسالم، 2

 .164، ص5ترجمه احمد منتهايي، ش
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   .دارند تيمالک يادعا شهر نيا مورد در ،يمذهب و يخيتار مسائل
 لبنـان  و هيسـور  ،اردن ،مصـر  يکشورها با که نيفلسط يفعل يمرزها

 يزمـان  يعني شد؛ مشخص )ش .  ه۱۳۷۰ ( م۱۹۹۲ سال در ،است هيهمسا
 را نيسـرزم  نيا بر تيموميقه اجاز اول يجهان جنگ از پس انگلستان که
ـ ن نيفلسـط  ملـت  پس آن از .کرد افتيدر جهاني جامعه از  يمردمـ  بـه  زي

ـ  ،نيسرزم نيا بر انگلستان تسلط از پس که شد اطالق  کسـب  منظـور  هب
 ،نيفلسـط  در يهودي مهاجران افزونروز حضور و انگلستان هيعل استقالل

    ١.دبرداشتن شورش به سر
 از درصـد  ۷۷ حـدود  درمجموع ،لياسرائ و اعراب جنگ انيپا از پس

 نيسرزم بقيه و گرفت قرار يستيونيصه ميرژ هطريس تحت نيفلسط خاک
 مصـر  کشور دو اشغال به اردن رود يغرب کرانه و غزه نوار يعني نيفلسط

  .درآمد اردن يماورا و
 خود ياصل خاک به را غزه نوار )ش .  ه ۱۳۲۹( م۱۹۵۰ سال در مصر

 بـا  يصـلح  قـرارداد  سـال  همـان  در زين اردن يماورا کشور .کرد مهيضم
 آن بـه  اردن رود غـرب  يها نيسرزم ،آن موجب هب که کرد امضا لياسرائ

ـ  يسو دو يها نيسرزم بيترت نيبد و شد منضم کشور  بـه  اردن هرودخان
 ،لياسـرائ  و اردن نيب توافق نيا انجام از پس .شد دهينام يهاشم اردن نام

 و خانـه  تـا  شـدند  مجبـور  ينيفلسط عرب هزار نهصد يال هفتصد حدود
  ٢.کنند مهاجرت اردن رود يباختر کرانه به و تهگف ترک را خود هکاشان

                                                            
 .2ترين مولود تاريخ جهان به نام اسرائيل، ص . ر.ك: تولد شوم1

 .8. همان، ص2
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 ياساسـ  مسـئله  دو با همواره ،م۱۹۴۸ سال در ليتشک زمان از لياسرائ

 آن تيـ موجود وسـته يپ ،مشکل دو نيا و بوده مواجه تيامن و تيمشروع

 در تيمشـروع  بحـران  بـا  ،ابتـدا  همان از دولت نيا .است کرده ديتهد را

 ملـت  .شـد  مواجـه  ،الملل بين جامعه رد شدن شناخته رسميت به و داخل

 يهـا  هسـته  و کـرد  رد را لياسـرائ  ميـ رژ تيمشـروع  ،نيفلسـط  مسلمان

  .داد شکل يمتعدد مراحل در را مقاومت

ــين ــا ســال در مقاومــت اول ــ ۱۹۱۸ يه ــت انجــام م۱۹۴۸  ـ ــه گرف  ک

ـ آم مسـالمت  مقاومـت « :بـود  واکنش نوع سه هرنديدربرگ  ،»انينيفلسـط   زي

 و ايــتانيبر برابــر در مقاومــت« و »يسراســر اميــق و يکــاليراد مقاومــت«

 در لياسـرائ  و اعـراب  يهـا  جنـگ  زمـان  در دوم مقاومـت  ـ  »مسيونيصه

 دوره ،سـوم  مقاومت .افتاد اتفاق م۱۹۷۳ و ۱۹۶۷ ،۱۹۵۶ ،۱۹۴۸ يها سال

 را م۱۹۸۷ تـا  ۱۹۴۷ يهـا  سال فاصله در آن يها تيفعال و »ساف« شيدايپ

 ظاهر ينيفلسط ييکماندو و يکيچر يها گروه قالب در که شود يم شامل

ـ پد ظهور به مربوط نيز چهارم مقاومت .شد  سـال  دسـامبر  از انتفاضـه  هدي

   .است تاکنون م۱۹۸۷
 نپـذيرفتن  از يحـاک  ،دهـد  مـي  نشان مقاومت سرگذشت و خيتار آنچه

 تيوضـع  نيا .است خارج در ها دولت از ياريبس و داخل در لياسرائ ميرژ
 ييهـا  طـرح  ؛دارد لياسـرائ  دولت سيتأس يها برنامه تلخ خاطرات در شهير

ـ ب م۱۸۹۶ سـال  در هرتزل هودي دولت کتاب در آنها بيشتر که  در و شـد  اني
 ،م۱۹۱۶ سـال  در »کـو يپ ــ  کسيسـا « يسـر  قـرارداد  در سـتم يب قرن لياوا

 سـال  در نيفلسـط  يگيالحمـا   تحـت  هيقضـ  ،م۱۹۱۷ سال در بالفور هياعالم
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 و شـد  ظـاهر  م.۱۹۱۹ سال در ستيونيصه راندانشو يها پروتکل و م۱۹۱۸
 سال در ملل سازمان يعموم مجمع هژيو هتيکم يها گزارش پي در سرانجام

    .ديرس تيفعل به م.۱۹۴۸
 در .داشـت  وجـود  تياقل و تياکثر طرح دو ويژه، کميته يها گزارش در
ـ اقل طرح در و نيفلسط ميتقس ،تياکثر طرح  فـدرال  کشـور  کيـ  جـاد يا ،تي

 بـه  عـرب  يکشـورها  .بـود  شده ينيب شيپ هودي و عرب التيا ود از متشکل
 نيفلسـط  خواستار و کردند رد را طرح دو هر ،عرب يعال يشورا از تيحما

 و عربـي  يکشورها موافقت مورد ،تياقل طرح ،يطرف از .شدند عربي مستقل
 ،م۱۹۴۷ نـوامبر  ۲۹ در يعمـوم  مجمـع  ،انيدرپا و نگرفت قرار ها ستيونيصه

 يرأ ۱۳ مقابـل  در ،موافـق  يرأ ۳۳ بـا  را ميتقسـ  يبـرا  نيلسـط ف کميته طرح
 دولـت  ليتشـک  م،۱۹۴۸  يمـ  چهـارده  در آن پـي  در و کرد بيتصو مخالف

  ١شد. اعالم لياسرائ

  انتفاضه

ـ  يهـا  تيحما با كه لياسرائ حكومت آمدن كار يرو از پس  غيـ در يب
ـ  انينيفلسـط  يسـو  از ياريبسـ  يها اميق ،داد رخ ياستعمار هاي قدرت  هب
ـ  انتفاضه بود. انتفاضه آنها نيدتريجد كه وستيپ وقوع  انقـالب « همـان  اي
 در و كـم  امكانـات  بـا  كـه  است يستيونيضدصه و نينو يجنبش ،»سنگ
 ها ستيونيصه هانيسركوبگرا اقدامات و عربي ييگرا يمل شكست به پاسخ

                                                            
هـاي علمـي: انتفاضـه فلسـطين و      گـزارش «، 7گاه باقرالعلوم. ر.ك: نشريه علوم سياسي دانش1

 .267، ص17، محمد ستوده، ش »ثباتي فزاينده در اسرائيل ٍ بي
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 كوتـاه  يمدت در توانست ،نيفلسط مسلمان مردم هانتفاض .وستيپ وقوع به
 خصـوص  ايـن  در كـه  كنـد  وارد لياسرائ كريپ بر يريناپذ جبران ضربات

  :كرد اشاره ليذ موارد به توان يم
 دار طـرف  هـاي  گرايش باعث ،اميق مؤثر سركوب در لياسرائ يتواننا ـ
  شد؛ انيهودي انيم در صلح
ـ ا با برخورد در لياسرائ هانيسركوبگرا يها روش ـ ـ ق ني  و يمردمـ  امي

 و آورد ارمغـان  به لياسرائ يبرا را جهان يعموم افكار فشار ،رمسلحانهيغ
  ؛برد سؤال ريز را لياسرائ تيمشروع گريد بار

 يسـت يونيصه ميرژ سازان ميتصم انيم در شكاف و اختالف انتفاضه، ـ
  ؛داد شيافزا را

 به كرد؛ ليتحم ها ستيونيصه نگرد بر را يگزاف يها نهيهز انتفاضه، ـ
 دالر ۰۰۰/۶۵۰/۱ بـر  بـالغ  يزيـ چ ،سـركوب  روز هـر  هنـ يهز كه يا گونه
 شيافـزا  ،يمل ناخالص ديتول تنزل ،لياسرائ پول كاهش و شد زده نيتخم

  .کرد ليتحم لياسرائ بر را ينظام يها نهيهز شيافزا و يكاريب سطح

 ياشـغال  ياراضـ  از يبخشـ  يخـودگردان  بـا  لياسرائ ،مسائل نيا نتيجه در

 از يبرخـ  لهيوسـ  نيا به و دشو مذاكره وارد ١ساف با رفتيپذ و کرد موافقت

 م۱۹۸۷ سـال  از انتفاضـه  اسـت  يگفتنـ  .وستيپ قتيحق به انينيفلسط اهداف

 ،اسـت  مشـهور  يمسجداالقص هانتفاض به كه خود ديجد دور در و شد شروع

    .دهد مي ادامه مبارزه به سرزنده و ايپو همچنان

                                                            
 . سازمان آزادي بخش فلسطين.1
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 ياسـالم  جهـاد « جنـبش  دو ،انتفاضه هدهند سامان يها گروه ترين مهم
 نيالمسلم اخوان جنبش ريتأث تحت دو هر كه هستند »حماس« و »نيفلسط
 ،سـتم يب قـرن  سـت يب دهـه  اواخـر  از مصـر  نيالمسلم اخوان .اند بوده مصر
ــه را تشيفعــال  در عمــده يســهم آن از پــس و داد گســترش نيفلســط ب

  ١.داد اختصاص خود به يستيونيضدصه مبارزات

  نيفلسط مسئله و ملل سازمان

 عنـوان  بـه  نيفلسـط  هيقضـ  ،تـاکنون  ملـل  سـازمان  أسـيس ت ابتداي از
ـ ا کـار  دسـتور  در ،آنها نيتر باسابقه نيهمچن و جهان معضل ترين مهم  ني

 جامعـه  تيـ موميق  يشـورا  ،اول يجهان جنگ از پس .است بوده سازمان
 از بعـد  انگلسـتان  دولـت  و سـپرد  انگلستان به را نيفلسط تيموميق ،ملل
 هگسـترد  مهـاجرت  اثـر  در ،نيسـرزم  نيا بر تيموميق دهه سه به  کينزد

 ادجـ يا نيفلسـط  در يسـت يونيصه يهـا  سازمان  که ييها يناآرام و  انيهودي
ـ پا طـرح  ،يپنهـان  يهـا  قفـ توا يبرخ نيهمچن و بودند کرده  بـه  دادن اني

 گرفـت  ميتصـم  و داد قـرار  خود استيس هسرلوح را يسرپرست حکومت
ـ ي ،تيـ موميق ديجد ينوپا سازمان به را مشکل  نيا که  ملـل  سـازمان  يعن

   .دهد ارجاع
 دسـتور  در مسـئله  نينخسـت  عنوان به هيقض نيا که شد يم تصور ابتدا

 ٢.شـود  فصـل  و  حـل  زمـان  نيکمتـر  در و گيـرد  قرار تيامن يشورا کار

                                                            
 .62، ص»مروري دوباره بر داستان فلسطين و روز قدس«. ر.ك: 1

، »متحـده آمريكـا   نگـاه فلسـطين، سـازمان ملـل و ايـاالت     «اي،  . ر.ك: نشريه مطالعات منطقه2
 .143، ص17حميدرضا سعيدي نژاد، ش
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 بزرگ هاي قدرت دخالت ،هاآن ترين مهم که مختلف ليدال به ملل سازمان
 هيقضـ  در  قرن مين از شيب طول در ،است تيامن يشورا در کايآمر ژهيو به

 اين ،اورکهارت اعتراف به و است کرده عمل ناکارآمد و ناموفق ،نيفلسط
 پـس  .است شده ملل سازمان اعتبار رفتن سؤال ريز ليدال جمله از مسئله

 از نيفلسـط  مشـکل  حـل  کـه  شـدند  متوجه  همگان ،دهه چند گذشت از
 ،اسـت  آن راه سـر  بـر  کـه  بسياري مشکالت وجود با ملل سازمان سوي

  ١.ستين يا ساده کار هم چندان

  نيفلسط مسئله و رانيا

ـ ا روابـط  زمينه در جالب اسناد از يكي ـ آ هنامـ  ،لياسـرائ  و راني  اهللا تي

ـ  هـا  سال كه است يزدي يحائر  لياسـرائ  دولـت  گـرفتن  قـدرت  از شيپ

 بـه  رسـاندن  يـاري  زمينـه  در را يو و نوشـت  يپهلو رضاشاه به خطاب

ـ  با و کرد قيتشو نيفلسط مسلمانان  صـدد  در ،ميـ مال يريـ گ موضـع  كي

ــب ــار جل ــت يهمك ــو حكوم ــت درخصــوص يپهل  مواضــع از يبانيپش

ـ با ،يخيتـار  سـند  نيا از گذر با اما .بود يستيونيضدصه  ميـ رژ گفـت  دي

 بـه  و رفتيپذ مشروط صورت به را لياسرائ حكومت تيموجود ،يپهلو

ـ  نفـت  فروش ادقرارد ،ش.  ه ۱۳۳۳ سال در يپهلو محمدرضا دستور  نيب

   .شد منعقد لياسرائ و رانيا

 و مصـر  كشـور  دو اتحـاد  بـه  توجـه  بـا  ،ش.  ه۱۳۳۷ سـال  از پس

 ،سال همان در و افتي گسترش لياسرائ و رانيا ياسيس روابط ،هيسور
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 ياسـ يس دفتـر  بعد سال كي و شد تهران وارد لياسرائ ياسيسه ندينما

 رانيا روابط ،دايهو آمدن كار يرو با .افتي شيگشا ويآو تل در رانيا

 از ،ش.  ه۱۳۴۶ ســال در شــاه ســرانجام و افــتي توســعه لياســرائ و

 تيرسـم  بـه  را لياسرائ تيموجود تا كرد درخواست عرب يكشورها

 آشــكارا ،مصــاحبه كيــ در شـاه  ســال نيهمــ در نيهمچنــ .بشناسـند 

 كـه  کـرد  اشـاره  نكته نيا به ديبا البته .رفتيپذ را لياسرائ تيموجود

ـ آ جملـه  از ،نايـ روحان ههموار  يمـذهب  يهـا  گـروه  و يكاشـان  اهللا تي

 امـام  .کردنـد  مـي  اعتراض روابط اين به ،اسالم انيفدائ رينظ ياسيس  ـ

 يهـا  اسـت يس مخـالف  رهبـران  جملـه  از دوران نيا در زين =ينيخم

   .رفت می شمار به رانيا در يريپذ لياسرائ

 بـر  =خمينـي  امام گريد بار ،۱۳۵۷بهمن در ياسالم انقالب يروزيپ از پس

 سـخن  لياسـرائ  بـودن  نامشـروع  از و فشـرد  يپا خود يستيونيضدصه مواضع

 تيحما را شاه با ييارويرو و مخالفت علل از يكي يحت =امامحضرت  .گفت

 يهـا  دگاهيـ د و ياسالم انقالب وقوع حال هر در .دانست لياسرائ از او غيدر يب

 بـاز  نيفلسط مردم مبارزات در را گريد يا هيزاو توانست ،=امامحضرت  روشن

ـ  ها حركت نيا ياسالم تيهو تيتقو به و كند  =امـام حضـرت   .رسـاند  ياري

 آخر هجمع ،ش.  ه ۱۳۵۸ سال در كه شد نيفلسط عرصه وارد مردانهيپا چنان آن

 ملـت  از يبانيپشـت  بـراي  »قـدس  روز« عنـوان  به را سال هر رمضان مبارك ماه

  ١کرد. يگذار نام نيفلسط
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  يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت  كالم دردر حج  نيلسطف گاهيجا

 يمردمـ  حرکت تداوم ،معاصر دوره در ياسالم يداريب برکات از يکي
 همدسـتان  و سميونيصه ستم از يآزاد راه در نيفلسط مردم يفشان جان و

ـ ا در ياسـالم  انقـالب  از ثرأمتـ  خود که آنهاست  از پـيش  تـا  .اسـت  راني
 شده فراموش و يا هيحاش مسئله کي نيفلسط لهمسئ ،رانيا ياسالم انقالب

ـ  و يملـ  هاي سازمان از يک چيه که بود  در يجـد  طـور  بـه  ،يالمللـ  نيب
 مسـائل  بـه  كه يخاص نگاه با =ينيخم امام .ندنبود لهئمس نيا حل انديشه

 اول اخبـار  بـه  ليتبـد  را نيفلسط مسئله ،داشت منطقه و جهان مسلمانان
ـ ب يراسـتا  در را يماسـال  جوامع يتمام و نمود جهان  بـه  ياسـالم  يداري

  .کرد دعوت نيفلسط لهئمس در حضور و مداخله
 تيـ ظرف ،بـود  ثرؤمـ  اريبسـ  دهيا نيا تحقق در که ييها عرصه از يکي
 قـرار  يرهبـر  معظم مقام و =امام حضرت توجه مورد که بود حج ميعظ

ـ پ در همواره شانيا .گرفت  توجـه  ،خـدا  خانـه  زائـران  بـه  خـود  يهـا  امي
ـ ب بـا  نمـود  مي تالش و کرد مي جلب نيفلسط موضوع به را انانمسلم  اني

 از و کنـد  آشـنا  نيفلسـط  موضـوع  تياهم با را مسلمانان ،دشمن هسيدس
  .رديگ بهره انينيفلسط قيتوف و يروزيپ يبرا حج تيظرف

ــامحضــرت  ــب ،=ام ــالم يداري ــاه را ياس ــع از يآگ ــلمانان وض  مس

 ياصـل  ستون ،اسالم دشمنان هيعل مبارزه و يستادگيا ،حرکت دانست. يم

ـ بن .بـود  بزرگـوار  آن نگـاه  از ياسـالم  يداريب نظريه  يجمهـور  گـذار  اني

 فـه يوظ را آنهـا  کنـار  در مبـارزه  و نيفلسـط  داريب ملت به کمک ،ياسالم

    :دانست يم مسلمانان
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 انزجـار  مراتب و باشند نيفلسط نجات فكر به ديبا مسلمان يها ملت ـ
 و نيننگــ رهبــران همصــالح و يكــار ســازش از را شيخــو تنفــر و

 شده غصب يها نيسرزم مردم آرمان ،نيفلسط نام به كه يا خودفروخته
 نيا نگذارند و اعالم ايدن به اند دهيكش يتباه به را خطه نيا مسلمانان و

ـ ثيح ،آمـدها  و رفـت  و هـا  ه مذاكر زيم سر بر خائنان  و اعتبـار  و تي
ــد دار خدشــه [را] نيفلســط قهرمــان ملــت شــرافت ــا كــه ،كنن  ني

 بـه  قـدس  يآزاد اسـم  بـه  خودفروخته و تيشخص كم ينماها يانقالب
  1.اند شده متوسل لياسرائ و آمريكا

 دشمن ،سميونيصه چنگال از نيفلسط ياسالم نيسرزم يآزاد يبرا ـ
ـ ياند چـاره  ،تيانسـان  و اسـالم  سرسخت ـ كن يش  و مسـاعدت  از .دي

 مبـارزه  نيسـط فل يآزاد راه در كـه  يفـداكار  مـردان  با يهمكار
   2.دينورز غفلت ،كنند مي
 است منطقه تمام بر او طمع ،نشود گرفته فاسد هجرثوم نيا يجلو اگر ـ
ـ  مسـجد  و نيفلسـط  بر فقط كند ينم قناعت او و  را جـا  همـه  او ؛ياقص
 هـم  با كه است ياسالم هاي دولت بر و نيمسلم بر .كند غلبه خواهد يم

 كه يكسان [به] و بركنند خيب و بن از را فساد هجرثوم نيا و بشوند متحد
   3.كنند يبانيپشت كه ندهند اجازه ،كنند مي را آنها يبانيپشت

ـ ثيح از ديهسـت  كه يكشور هر در ز!يعز برادران و خواهران ـ  تي
 يعني ،خود دشمنان مقابل در پروا يب و ديكن دفاع خود يمل و ياسالم
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 بـدون  ،غرب و شرق هاي قدرتابر و يالملل نيب مسيونيصه و آمريكا
   1.ديكن دفاع ياسالم يكشورها و ها ملت از يا مالحظه چيه
ـ ا ،لياسـرائ  دسـت  بـه  نيمسلم اول هقبل امروز ـ  يسـرطان ه غـد  ني

ـ عز يلبنان و ينيفلسط برادران امروز .است افتاده انهيخاورم  را مـا  زي
 با لياسرائ امروز .كشد يم خون و خاك به و كوبد يم قدرت تمام با

 اسـت  الزم يمسلمان هر بر .كند مي يافكن تفرقه ،يطانيش ليوسا تمام
   2.كند مجهز لياسرائ هيعل را خود كه
 خصـوص  و چـپ  و راسـت  يهـا  توطئـه  خـدا!  خانه زائران يا ـ 

 گـوش  بـه  را جنايتكـار  لياسـرائ  و متجـاوز  و چپاولگر يآمريكا
 كاران تيجنا نيا اتيجنا و ديكن استمداد آنان از و ديبرسان انيعالم

 قطـع  و نيمسـلم  حـال  اصـالح  يبرا متعال خداوند به و ديبشمار را
  3.ديكن دايپ التجا كاران تيجنا ياديا

 و اخـتالف  ويـژه  بـه  و مسـلمانان  يپراکنـدگ  =ينـ يخم امـام  حضرت
 ياصـل  عوامـل  جـزء  را ياسـالم  يکشـورها  اقـت يل يب سران يافکن تفرقه
 سـران  اختالفـات « :دانسـتند  يمـ  نيفلسـط  مظلـوم  ملـت  يفعلـ  تيوضع

 و آورده وجــود بــه را نيفلســط مشــكل كــه اســت ياســالم يكشــورها
   ٤.»شود حل گذارد ينم

 عـرب  يکشورها گريد يتفاوت يب و مصر حکام يها استيس نيهمچن
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 بـراي  حـج  موسـم  در =امـام  حضـرت  که ندبود يمسائل جمله از ،منطقه
    :پرداختند يم آنان يادآوري به جهان مسلمانان يداريب و يآگاه

 و نيفلسط در نيمسلم به يجان لياسرائ جانبه همه هجوم با مانهمز ـ

ـ  تيجنا طرح با همزمان و زيعز لبنان  انتقـال  يبـرا  لياسـرائ  هكاران

 هانيوحش كشتار و اتيجنا گسترش و ،المقدس تيب به خود تختيپا

 از شـتر يب مسـلمانان  كه يوقت در و ،شيخو وطن از آواره مسلمانان

 كار انتيخ نوكر نيا ،سادات ،دارند كلمه وحدت به اجياحت زمان هر

 آن ،صـدام  و ،معـدوم  مخلوع شاه و نيبگ برادر و دوست و آمريكا

    1.اند زده مسلمانان يافكن تفرقه به دست ،آمريكاه سرسپرد خادم

 يكشـورها  يهـا  حكومـت  بر ،ياسالم يكشورها بر ستين ننگ ـ
ـ ب طور آن را ها ينيفلسط و ديايب لياسرائ كه ياسالم  لبنـان  در د؟كن

ـ  و بكند را ها تيجنا آن ـ ليم كي ـ جمع اردي ـ  نيمسـلم  تي  ننديبنش
 عرضـه  يب قدر نيا ديبا چرا ؟هانيا ترسند يم يچ از باشند؟ يتماشاچ
 انيشـر  نفت ،ستهانيا دست در غرب و شرق اتيح انيشر باشند؟

 خاضـع  ،ببندنـد  آنهـا  يرو به را نفت روز ده اگر .نهاستيا اتيح
   2.آنها شوند يم
 خـود  ينيد مقدسات از دفاع يبرا ياسالم يكشورها جوانان يوقت ـ

 خود ،متجاوزان كردن رونيب يبرا و اند رفته شيپ شهادت حد سر تا
 جـان  بـه  را ها شكنجه و ها زندان و اند زده بال و حوادث يايدر به را
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 لبنان اهللا حزب زانيعز و مبارز و شجاع مسلمانان همچون و اند دهيخر

ـ عل جهـاد  بـه  و انـد  كـرده  مقاومت هاكشور ريسا و  متجـاوزان  هي
 و سـكوت  يبـرا  يا بهانه چه و نيا از باالتر يحجت چه ،اند برخاسته
  1است؟ مانده مورد يب يها كردن هيتق و نشستن خانه در و مماشات

 قائـل  شيخـو  يبـرا  را يا دارکننـده يب رسالت همواره =امامحضرت 
 مبـارزه  ،ياسـالم  امت يداريب و يآگاه ،=امام حضرت کالم جان .بودند

 جوامـع  سرنوشـت  گـرفتن  دسـت  به و رفته دست از حقوق احقاق راه در
 گونـاگون  انـات يب در شـان يا .بود ياسالم امت و عالمان دست به ياسالم

ـ  فتنـه  و کايمرآ يدشمن يايزوا همواره و پرداختند يم مسائل نيا به  يافکن
    :دندکر  می حيتشر ياسالم امت يآگاه براي را يستيونيصه ميرژ

ـ  ،ستادهيا ياسالم يكشورها همه مقابل در لياسرائ اآلن ـ ـ گو يم  دي

 امور رأس در كه ييهانيا ستندين انسان ندارد؟ سفأت نيا .دينكن غلط

 موقـوف!  يفضـول  ديگو يم ،ستادهيا مقابلشان در لياسرائ كه هستند

ـ جنا همه آن و گرفت را روتيب و آمد  سـازمان  و كـرد  وارد اتي

 بعـد  و كـرد  متفرق را همه و را اوضاعش زد هم به را بخش يآزاد

ـ ا در و ديبود ساكت كه ييشماها كه ديبدان هم ـ جنا ني  مقابلـه  اتي

 كـه  يا كلمـه  هم آن ،ديگفت يا كلمه كي و دينشست نيهم ،دينكرد

 تخـدم  به لياسرائ .رسد يم هم شما نوبت ،بوده آنها با موافق يگاه

  2.ديآ يم هم شما
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ـ  و دردنـاك  چه ـ  و مسـلمانان  جـوار  در كـه  اسـت  بـار  بتيمص

 و جسـورانه  نيچن نيا غاصب لياسرائ ،ياسالم اصطالح به هاي دولت
ـ عز بـرادران  و خواهران به ،لبنان مظلوم مردم به فاتحانه ـ يب زي  يروت
 ،دفـاع  به ياسالم يكشورها هاي دولت آنكه يجا به و ،كند تجاوز

 نشـان  نرمش نيچن نيا ،زنديبرخ است يانسان و ياله فريضه كي كه
 و ،زنديبرخ تيفعال به لياسرائ و آمريكا شوم مقصد يبرا بلكه دهند؛

 و هدف رانيا در را اسالم و ياسالم رانيا ،شهيپ ستم لياسرائ يجا به

  1.دهند قرار هدف تمام

 و اسـالم  ينـابود  دنبـال  بـه  لياسرائ و کايمرآ ،=امامحضرت  نگاه در
 ؛کـرد  نخواهنـد  فروگـذار  يا توطئه چيه از راه نيا در و هستند مسلمانان

 ميـ رژ يحـام  و دار طـرف  ،ياسـالم  يجمهـور  نکهيا مانند يا توطئه يحت
ـ  =ينـ يخم امـام  ديـدگاه  از .دارد رابطـه  آن بـا  و است يستيونيصه  نيچن

   :شود يم دهيچ مسلمانان انيم افکني هتفرق براي يا گرانه سهيدس حرکات
ـ  از را نيمسـلم  نيا همه كه است نيا بر شيبنا لياسرائ  ؛ببـرد  نيب

 يبـرا  نهـا يا .كار در نباشد اسالم كه است نيا بر شيبنا هم كايمرآ
 اسـالم  بـه  خواهد يم و دارد را »اسالم« اسم ،ياسالم يجمهور نكهيا

ـ ح از كردنـد  مخالفت كردند؛ مخالفت آن با همه ،كند يم عمل  ثي
ـ  م!يهست ييكايمرآ ماها كه نديگو يم ؛غاتيتبل  مـا  كـه  نـد يگو يم

 حتمـاً  سال ستيب ،است شتريب سال ستيب كه ييما م!يهست يلياسرائ

 و كاسـت يمرآ دست از مردم يگرفتار كه ميا زده اديفر است شتريب
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 لياسرائ و آنجا نشستند كه ييآنها اما ،ميهست يلياسرائ ما ؛لياسرائ از

ـ نخ آنهـا  ،بـرد  يم نيب از را خودشان ممالك رود يم دارد  همـه  ،ري
ـ  چه د؟يكرد چه ،ديمخالف اگر هستند! ليرائاس مخالف  انجـام  يعمل

  1د؟يداد

ـ ب نظريـه  کالم جان  ،کلمـه  وحـدت  ،=ينـ يخم امـام  حضـرت  يداري
 =امام حضرت گاهديد .است ياسالم جوامع همه ييصدا هم و يبستگ هم

ـ نظر نيهم يپرتو در نيفلسط مسئله درخصوص  ؛اسـت  شـدني  نيـي تب هي
 منطقـه  هـاي  دولـت  ويـژه  بـه  ،سلمانانم يهمکار ،لهئمس نيا حل راه يعني

    :است يستيونيصه پست ميرژ با مبارزه و مقابله يبرا
 لبنان به و انداخته روز نيبد را مظلوم انينيفلسط كه يمفسد ،لياسرائ

 تجـاوز  و يتعـد  منطقـه  يكشورها به و كرده ظلم همه آن قهرمان
 ستد در دست منطقه هاي دولت نكهيا از بهتر زيچ چه .است نموده

 نجـات  طرفـدارش  يآمريكـا  و لياسرائ شر از را منطقه و نهند هم

 خود از را فرات تا لين از لياسرائ كه ام داده تذكر كراراً من و .دهند
ـ  شيخـو  يها نيسرزم غاصب را شما و داند يم  گرچـه  ،شـمرد  يم

    2.ندارد را آن حيصر اظهار تئجر اكنون

 يکـرد يرو ،ياسـالم  انقالب گذار انيبن مانند به زين انقالب معظم رهبر
 يکـرد يرو و ياسـالم  بـزرگ  امـت  بـه  نسبت هشداردهنده و دارکنندهيب

 نگـاه  در .دارنـد  نيفلسـط  هديـ د سـتم  و مظلـوم  ملت با رابطه در يتيحما
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 معظـم  رهبـر  نگاه نيا ؛هستند نيفلسط ملت همراه همواره انيرانيا ،شانيا
 ياسـالم  وامـع ج قيتشـو  بـراي  کـه  اسـت   دارکنندهيب يکرديرو ،انقالب

    :است شده يطراح
 و دانسـته  اسالم جهان مسائل صدر در را نيفلسط مسئله ]رانيا ملت[

ـ  به لهئمس نيا اند خواسته كه مسيونيصه و آمريكا رغم يعل  يفراموش

 مطـرح  وقـت  همـه  و جـا  همه در را آن مداوم طور به ،شود سپرده
   1.زدسا

 تـر  پيچيده نيفلسط همسئل که هاست سال ،يرهبر معظم مقام گاهديد از
 ،غـرب  توطئه و ياسالم جوامع در بستگي هم نبود هم آن علت و شود می
  :ستکايمرآ ويژه به

ـ ب خود كاشانه و خانه از ،]نيفلسط[ ملت نيا كه است سال چهل ـ  روني

ـ ا .است كرده يزندگ بانهيغر شيخو وطن در اي و شده رانده  زخـم  ،ني
 هـاي  دولـت  توطئه با كه است ياسالم امت كريپ بر يدردناك و نيخون

 سـال  چهـل  ،ها ستيونيصه جنايتكار دست به و ضداسالم و استعمارگر

ـ  آن بر ينمك روز هر و شده وارد شيپ  و كسـان  .اسـت  شـده  دهيپاش
 زده دست ملت نيا نجات يبرا مبارزه به مدت نيا در ياديز يها گروه

 كـورتر  ها گره بلكه ،نشده باز يگره هرگز اما اند؛ كرده را آن يادعا اي

 خود از توانسته  نمي نيفلسط ملت كه بوده نيا ياصل علت ...است شده هم
 دفاع در غرب و آمريكا توطئه كردن يخنث از اسالم جهان اي ،كند دفاع

 بردن ادي از اوالً ،ها يناكام ياصل علت .است بوده ناتوان غاصب دولت از

                                                            
 .211، ص2. صحيفه حج، ج1



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    212

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

 در ياسـالم  جهـاد  و اسـالم  بر هيتك عدم و نيفلسط ملت ياسالم تيهو

 يحت و اعراب از ييكشورها سران انتيخ اًيثان و ،گذشته سال ها ده طول
 بحمـداهللا  امـروز  و .اسـت  بوده انينيفلسط از ييها چهره و سران انتيخ

 وطـن  داخـل  در نيفلسط ملت مبارزات در ياسالم جهاد و مانيا عنصر

 سـود  بـه  نيفلسط در قدرت معادله جهت نيهم به و ،شده زنده مغصوب
   1.است كرده رييتغ گذشته به نسبت انينيفلسط

 سخن نيكمتر كه دهد مي شعار يآزاد نام هب يحال در آمريكا ميرژ ـ

 خطرناك يها نقشه و يستيونيصه ميرژ تيماه يافشا در را يا هآزادان
 نـه  و خـود  كشور در نه ـ ستيونيصه انيهودي روزافزون يها ستم و

  2.كند  نمي حملت ـ بتواند كه گريد يجا هر در

ـ  ملـت  بـه  مـردم  نيتر کينزد گريد يسو از  مـردم  ،نيفلسـط  پنـاه  يب
 از هـم  ،دهيـ د سـتم  انينيفلسط از تيحما علت به که هستند لبنان مسلمان

 را ياديـ ز صـدمات  ٣فـاالنژ  حـزب  سـوي  از هـم  و ها ستيونيصه سوي
    :دارند ياناتيب خصوص نيهم در يرهبر معظم مقام .اند شده متحمل

 همدسـتان  و هـا  سـت يونيصه فشار ريز سو دو از كه زين نانلب ملت
 را خـود  راه ،دارد سـروكار  خون و آتش با هاست سال ،آنان فاالنژ

 مورد و مدرن يا هليقب و يستيفاش نظام ضد بر را ودخ ميتصم و افتهي
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 ،لبنان مظلوم مسلمانان .است گرفته سيانگل و فرانسه و آمريكا دييتأ

 بـا  يگيهمسـا  رنـج  و خـورده  گـره  نيسـط فل ملت با سرنوشتشان
ـ ن نجايا در .برند يم را ستيونيصه طلب افزون نيمتجاوز  و مـان يا زي

  1.شكست خواهد را ها بست بن كه است جهاد

 ،نيفلسـط  مسـئله  حل راه گانهي ،ياسالم انقالب معظم رهبر دگاهيد در
 و اسـت  نيفلسـط  ملت سرنوشت از يستيونيصه پست ميرژ ستاند قطع

    :ستها ملت همه به ياسالم يجمهور بلند اميپ نهما نيا
 هـا  ابرقـدرت  شـده  كتـه يد يها حل راه در را نيفلسط مسئله عالج ما

 حكومـت  يسـرطان  غـده  قلـع  فقـط  ،نيفلسط زخم عالج م؛يدان  نمي
    2.است ممكن كامالً نيا و است يستيونيصه

 محـدود  نيفلسـط  بـه  لياسـرائ  مسـئله  ،مقـام معظـم رهبـري    نگـاه  از
ـ ب و رتيبصـ  به را ياسالم جوامع همواره شانيا .ودش ينم  ايـن  در يداري

 علـت  بـه  را ياسـالم  يکشـورها  سـران  شـان يا .کننـد  يمـ  دعـوت  مورد
 يکشـورها  مـردم  و کـرده  نکـوهش  ،دشـمن  هکننـد  خشـنود  ياه همداخل
 شيخـو  اناتيب در شانيا .خوانند می فرا نيفلسط ملت ياري به را ياسالم

    :نديفرما يم نيچن حج موسم در
 آينـده  و حـال  يبرا خطر نيتر بزرگ ،ستيونيصه غاصب دولت امروز

ـ ا عـالج  يبرا كه است نيمسلم بر و است اسالم جهان  رفـع  و خطـر  ني
 گفتـار  و رفتار متأسفانه .باشند چاره و عالج درصدد ،عظمت نيا به يظلم
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ـ ا عالج بر آنان عزم به را يا هاشار چيه ،ياسالم يكشورها سران باغل  ني

ـ  ستين نژادپرست ستيونيصه ميرژ محو جز يزيچ كه ـ بزرگ خطر  ـ
ـ ويد كمـپ  گسـترش  از ييهـا  نشـانه  ،عكس هب بلكه دهد؛ ينم نشان  و دي
 چشـم  بـه  عربـي  هـاي  دولـت  از يبرخ در زين »سادات« انتيخ ليتكم

ـل  و بـار  ذلـت  رفتـار  نيا با ها دولت نيا ايآ دانم ينم من و .خورد يم  ميتس
ـلم  عنـود  ندشم برابر در آور ننگ  يبـرا  يپاسـخ  چـه  ،اعـراب  و نيمس
  1اند. كرده آماده خداوند شگاهيپ در زين و خود يها ملت

 به انينيفلسط يخصوص ميحر به تجاور و ها خانه غصب ،ستم ،يعدالت يب
 مسـلمانان  يسسـت  و غفلـت  .اسـت  شـده  ليتبد نيسرزم نيا در يعاد يامر

 صـدمه  آن از يگـر يد ملت هر از شتريب ،انينيفلسط که است يدرد نيز جهان
 موسـم  در شيخو اناتيب در يرهبر معظم مقام که است يبتيمص نيا ؛اند دهيد

    :اند فرموده انيب جهان آزادگان يداريب يبرا حج
 در را غاصـب  مشـت  كي و اند گرفته آنها از را نيفلسط ملت خانه
 ،نيغاصـب  آن دسـت  بـه  و نـد ا هكـرد  يبانيپشـت  ؛اند داده جا ،آنجا

 هـم  حـاال  .نـد ا هكرد سركوب شكل نيتر عيفج به را ها هخان صاحب
 از را آنهـا  يادعا يكل به و ببندند را ها خانه صاحب دهان نكهيا يبرا
 و عـرب  هـاي  دولـت  بـا  خواهند مي ؛رنديبگ پس خودشان ملكيما

 راه صـلح  مـذاكرات  اصـطالح  بـه  ... كنند! مذاكره ننديبنش لياسرائ
 مگـر  كنند! خاموش را نيفلسط سلمانانم اميق نكهيا يبرا ،ندا هانداخت

ـ ا »!صلح« اند گذاشته را اسمش ؟توانند مي مگر توانستند؟  صـلح  ني
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 سـر  بـر  دارد كـه  يمـذاكرات  نيا با ما مخالفت است؟ ظلم اي است
 ... سـت ين صـلح  بـا  مخالفت خاطر به ،رديگ مي انجام مظلوم نيفلسط
ـ چ نيفلسط ملت طرف از دارد حق يكس مگر  كنـد! ب امضـا  را يزي
 مـا  بفروشد! يغاصب به را او خانه ،يكس عوض دارد حق يكس مگر

 اگـر  امـا  نرسد؛ يا امضاشده قرارداد كي به مذاكرات نيا ميدواريام
 كـه  عربـي  هـاي  دولت را آن يپا اگر بشود؛ درست هم يقرارداد
 از و نيفلسـط  مردم نظر از امضا آن بكنند؛ امضا اند كرده دايپ حضور

  1.ندارد ياعتبار ما نظر از و لمعا يها مسلمان نظر

 بـزرگ  يظلمـ  ،ياسالم يکشورها حاکمان ،يرهبر معظم مقام ديدگاه از
ـ ا در و باشند آگاه امر نيا به جهان مردم که است الزم و شوند يم مرتکب  ني

  :نکنند سکوت زمان
ـ خ عامـل  نيتـر  عمـده  ،ياشـغال  نيفلسط در  يگسـتاخ  و يسـر  رهي

 هاي دولت شتريب دنيكشان سازش به عامل ترين مهم و ها ستيونيصه

ـ  ادهيز برابر در عرب  بـدون  .سـت آمريكا ،لياسـرائ  برابـر  در يطلب

 در يسرسـپردگ  بـه  كـه  منطقه مرتجع هاي دولت ،آمريكا يبانيپشت

 يمـدع  و غاصب دولت مدافع به ليتبد ،اند شده شناخته آمريكا برابر

 ياسـالم  وظيفه طبق ديبا كه ييهاآن و شد ينم ضدسازش انِينيفلسط

 را لياسـرائ  مخالفـان  بـا  مقابلـه  لباس ،كنند مقابله لياسرائ با ،خود

  2.دنديپوش ينم
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ـ ب يهـا  حرکـت  ،يرهبر معظم مقام نگاه از  منطقـه  در ياسـالم  يداري
ـ ب رشـد  مسـئله  .اسـت  رشـد  حال در قايفرآ شمال و انهيم خاور  و يداري

 .کند مي تر يجر را هاآن و آشفته را غرب خواب گمان بي ،ياسالم رتيبص
 مظلـوم  ملـت  ،ديد خواهد صدمه کايمرآ خشم از که يملت نياول بدبختانه

    :است آزاده مسلمانان تيحساس نقطه که است نيفلسط
 بـر  آنـان  اصـرار  و نيمسـلم  يداريب و ياسالم يها حركت رشد ـ

 در ،معـارض  و قُلـدر  هاي قدرت با مبارزه و ياسالم تيهو افتنيباز

ـ  عـالم  مناطق از ياريبس ـ عز نيفلسـط  در خصـوص  هب ـ  و زي  يبرخ
ـ ا برجسـته  زاتيمم از زين انهيم خاور و قايفرآ شمال يكشورها  ني

    1.بود سال

 ذلـت  طعم بود ها ل سا مردم كه ييآنجا ،لبنان و نيفلسط منطقه در ـ

 بودنـد  يكسان ،بودند كرده حس خودشان كام در دشمن وسيله به را

 اسالم ما گفتند اما داشتند؛ن نيد با ييآشنا چيه خودشان عمرِ در كه

 دشـمن  برابر در و ميا شده خاضع اسالم مقابل در و ميا كرده قبول را

   2.ميكن يم يستادگيا

 بـا  انـه آگاه نيفلسـط  ملـت  کـه  اکنـون  ،يرهبـر  معظم مقام اعتقاد به
ـ  بـه  ياسـالم  امت که است الزم ،کند مي مبارزه اسالم دشمنان  آنـان  ياري
  :بشتابد

 راه نيا مودنيپ و گشودن در يبزرگ سهم نيفلسط لتم ،حاضر حال در ـ
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ـ ب و شـجاع  و مظلـوم  ملـت  آن بـه  ديبا همه و است گرفته دوش بر  داري

 ملـت  بـه  رساندن ياري در توانند مي ها دولت و ها ملت گريد .كنند كمك
    1.رنديگ عهده بر راه نيا مودنيپ در را خود سهم ،نيفلسط قهرمان

ـ حما قتيدرحق ،نيفلسط ملت از اسالم يايدن يعموم تيحما ـ  تي

 حامل و ضامن نيا است؛ مسلمان يكشورها كي كي از اسالم يايدن
   2.ستين يكم زيچ نيا آنهاست؛ همه منفعت

ـ ا ملـت  ،انقـالب  معظم رهبر  نيفلسـط  مظلـوم  مـردم  کنـار  در را راني
  :شناسد  نمي تيرسم به را سميونيصه گاه چيه و داند يم

 ياسالم نيفلسط بر ستيونيصه دولت تيحاكم ،ياسالم يجمهور ـ
 فاقـد  را غاصـبان  با مطرود و فاسد فرد چند سازش و كند يم رد را

    3.شمارد يم ارزش
 اشـغالگر  و غاصب يدولت كه را ستيونيصه دشمن ]ياسالم يجمهور[ ـ

 شـناخت  نخواهد تيرسم به هرگز ،كرده برپا نيفلسط ياسالم نيسرزم در

ـ  ليتشـك  و اشغالگر دولت آن محو لزوم به خود اعتقاد و  مـردم  از يدولت
  4.كرد نخواهد پنهان هرگز را نيفلسط كشور خود

 و مسـاجد  بـر  تکيه با نيفلسط مسلمان ملت ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به
 مبـارزات  بـه  مختلـف  يهـا  جبهه در و کرده دايپ را خود راه ،ياسالم يداريب

    :است پرداخته يا جانانه

                                                            
 .277، ص2. صحيفه حج، ج1

 .281. همان، ص2

 .142. همان، ص3

 .228. همان، ص4
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 ،نيفلسـط  شده غصب يها نيسرزم داخل در كه هاست سال نيهم در

 را عرصـه  ،مساجد تيمركز با و ياسالم يشعارها با ،مردم مبارزات

ـ  در و ،است كرده تنگ ها ستيونيصه بر  كـه  هاسـت  سـال  نيهم

ـ ن و يپارلمان انتخابات در يحت ،لبنان در ياسالم مبارز يها گروه  زي

   1.اند افتهي دست يريگ چشم قيتوف به يمردم يها تيموقع در

ـ  توان يم ،انقالب معظم رهبر کالم نيا از ـ ب کـه  کـرد  اسـتنباط  نيچن  يداري
ـ ب ستم و تنگنا از را ملت کي تواند يم ،راسخ عزم کنار در ياسالم  بکشـد  روني

  :نديفرما يم اناتشانيب از يبخش در شانيا .شود رهنمون را سعادت راه و
 نيفلسـط  مردم و شود يم لگدكوب ها روش نيتر سبعانه با نيفلسط امروز

ـ  يبـرا  ممكـن  يروزهـا  نيتر سخت در  روزگـار  دارنـد  ،ملـت  كي
ـ م وجـود  بـا  ،دارد كـه  يامكانـات  همه با اسالم يايدن .گذرانند يم  و لي

 عمـالً  ،دارنـد  كمـك  يبـرا  اسالم جهان مردم از ياريبس كه يا عالقه

ـ  بـا  .اسـت  دردنـاك  يليخ نيا شود؛ ينم هيقض نيا به يكمك  حتينص
 اسـت  سـال  پنجاه نكند؛ ظلم تا كرد وادار را يستيونيصه ميرژ شود ينم

  2.است دهيرس خود اوج به روزها نيا و دارد ادامه ظلم نيا كه

  يبند جمع

 يكـ ي اسـت؛  مهـم  عهيشـ  رهبـران  يبـرا  جهت دو از نيفلسط هلئمس
 نکـردن  کمـک  خـاطر  به دوم و کنند مي تحمل ملت اين كه يرنج خاطر به

                                                            
 .124، ص2. صحيفه حج، ج1

 .280. همان، ص2
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   .دهيد ستم دممر نيا به مسلمانان از بسياري
ــد از ــران گاهدي ــور رهب ــالم يجمه ــئله ،ياس ــط مس ــون نيفلس  آزم
 آن در ياسـالم  جوامـع  از ياريبسـ  كه يامتحان ؛ستها ملت يشناس اسالم
 محـروم  مردم دنيرس راه در و زده نيرنگ به دست يحت و ندا هنبود موفق
 و رهبران اگرچه حال هر به .اند كرده يانداز سنگ خود حقوق به نيفلسط
 باطـل  و حـق  گفتمان به ليتبد را نيفلسط مسئله امكان حد تا رانيا مردم
 همچنـان  ولي ،اند داده خرج به امت نيا حق در ياديز هاي کمک و كرده

    .است غيتبل و فيلأت ،يهمراه ،كمك ازمندين نيفلسط مسئله
 يجد اريبس ن،يفلسط درخصوص =امام حضرت دگاهيد يكل طور به
 نيبـدتر  در كشـور  كه يليتحم جنگ سال هشت رد كه يا گونه به ؛است
 تأكيـد  آن بـر  همـواره  و نبـرد  ادي از را نيفلسط مسئله =امام ،بود طيشرا

 صـورت  بـه  را =امـام  حضـرت  هـاي  نگرانـي  از يا پـاره  ذيل در .داشت
  :کنيم مي ارائه وار فهرست

  ؛گذارد ينم تنها را نيفلسط ،رانيا ملت ـ
  ؛باشند نيسطفل نجات فكر به ديبا انمسلمان ـ
 لياسرائ شر از را منطقه و نهند هم دست در دست منطقه هاي دولت ـ

  ؛دهند نجات آمريكا و
  ؛است ياسالم يكشورها يبرا ننگي  مايه منطقه، در لياسرائ حضور ـ
  ؛کند  مي جسارت مسلمان جوامع به لياسرائ ـ
  ؛است اسالم حذف کايمرآ و لياسرائ هدف ـ
  ؛است ستادهيا ياسالم يکشورها همه مقابل در لياسرائ ـ
  ؛است لياسرائ هيعل مبارزه زمان اکنون هم ـ
 مسـلمانان  بـه  لياسرائ هجوم با زمان هم ،ياسالم يکشورها نامکاح ـ
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  ؛کنند مي يافکن تفرقه ،لبنان و نيفلسط در
  ؛ديبرسان انيعالم گوش به را چپ و راست يها توطئه ـ
  ؛است زمال يهمكار و ياري ،نيفلسط يآزاد براي ـ
 بـه  ياسـالم  يكشـورها  سـران  اختالفـات  خاطر به نيفلسط مشكل ـ

  است. دهمآ وجود
  :کنيم  مي ارائه زين را يرهبر معظم مقام يها دگاهيد از يا پاره ادامه در
 ياسـالم  نيفلسـط  بر ستيونيصه دولت تيحاكم ،ياسالم يجمهورـ 

  کند؛ مي رد را
 ؛است روزيپ تيدرنها نيفلسط ـ

 و قـا يفرآ شمال يكشورها يبرخ و نيفلسط در يسالما يها حركت ـ
 ؛است داشته رشد انهيخاورم

ــ ــا ـ ــابودي ،نيفلســط زخــم عــالج تنه ــده ن ــت يســرطان غ  حكوم
 ؛است يستيونيصه

 ؛کنند مي هتوطئ نيفلسط مسئله در ضداسالم و استعمارگر هاي دولت ـ

 ؛ندزعاج لياسرائ با جنگ از اعراب ـ

 ؛است اسالم جهان مسائل صدر در نيفلسط لهئمس ـ

 ؛است پيوسته وقوع به لبنان و نيفلسط منطقه در ياسالم يداريب ـ

 ؛شدند متحمل را سختي شکست ينيفلسط جوانان دست به ها ستيونيصه ـ

 کنيد. تيحما نيفلسط داريب ملت از ـ

 كه است ياسالم يجمهور رهبران هگرانروشن كرديرو نيهم اساسبر
 تـا  اگرچـه  اسـت؛  افتـه ي كـاهش  يحدود تا نيفلسط مردم رنج اكنون هم

   .دارد وجود ياديز فاصله ،اشغالگران اخراج و نيفلسط دولت ليتشك
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  موضوع يبررس

 يمرزهـا  ممكـن  حـد  تـا  كـه  است يا دهيعق اصطالح در سميوناليناس
 دسـت  در را خود سرنوشت ،تمل و دباش منطبق دولت يمرزها با ١ملت

ـ تعر .باشـد  آن ياسـ يس سـازمان  تـرين  مهم ،يمل دولت و باشد داشته  في
  :است شرح بدين ،دارد وجود سميوناليناس از كه يگريد

 شـكل  نيتـر  يعال را يمل دولت كه است ييدئولوژيا [ناسيوناليسم]
ـ يچ ضـد  بـر  باورانـه  ملت يها مبارزه و داند يم ياسيس سازمان  يرگ

 يباور  ملت رشد ن]ي[بنابرا .است يملت نيچن از يپاسدار يبرا ،گانهيب
ـ ا و شـود  شناخته يمل تيحاكم اصل كه شد باعث  يبـرا  دوره ني
ـ  در و نـوزدهم  قـرن  اواخر تا مههفد قرن از اروپا  ،قـا يآفر و ايآس

  2.رديگ يم بر در را ستميب قرن دوم همين ژهيو هب

                                                            
 نيسـرزم  ،مشـترك  رسـوم و  آداب و فرهنـگ ، مشـترك  زبـان ، مشـترك ي خيتـار  حافظه كه. 1

  .ينهاا مانند و مشترك
  .319ص . دانشنامه سياسي،2
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 خـاطر  بـه  انسان .است يمل و يقوم تعلقات به دادن اصالت ييگرا يمل
 ماننـد  و نـژاد  ،خـون  ،مشترک يزندگ ،نيسرزم ليقب از ها دلبستگي برخي

 کنـد  يم تعلق احساس يخاص قوم به و دانسته جدا گرانيد از را خود ،آن
ـ ا .سـازد   مـي  معطـوف  يملـ  منافع نيتأم به را خود توجه و  از لهئمسـ  ني

    .رسد يم يادپرستنژ در افراط به گاه آن و شود يم شروع يمند هعالق
ـ  از :ددار يگونـاگون  درجـات  و مراتـب  ،يـي گرا يمل  بـه  يمنـد  هعالق
 در و افتـه ي ادامـه  خشـن  ييـ گرا يملـ  تـا  و شروع خود تيمل و نيسرزم

ـ پ ينـژاد  ريشـه  يوقتـ  ييگرا يمل .رسد يم سميشوون به ،نهايت  ،کنـد  داي
ـ تاليا در سـم يفاش ،آلمـان  در سـم يناز چـون  ييها نظام  رد سـم يونيصه و اي

 يبرتـر  بـه  اعتقاد هاآن محور که آورد يم وجود به را ...و ياشغال نيفلسط
  ١است. گرانيد بر ادتيس حق و ينژاد

 .اسـت  شـده  ليتشک سميا و ونيناس بخش دو از سميوناليناس يشناس واژه
 گفتـه  يجمـاعت  بـه  امـروزه  ونيناسـ  و اسـت  ياعتقـاد  اصول يمعنا به سميا

 مشـترکي  يخيتـار  و يفرهنگ يها سنت و اه دلبستگي يکل طور به که شود می
  ٢.هستند آن کسب يبرا تالش در اي مستقل ،ياسيس نظر از و دارند

   :کرد فيتعر مختلف يمعان به توان می را سميوناليناس
    ).يپرست هنيم نوع کي يعني( خاص يملت به يوفادار احساس .۱

 يپـا  که يزمان ،شيخو ملت منافع تيرعا به ليتما ،ياسيس بعد از .۲

                                                            
، محسن غرويان و شـاكر قواميـان،   »گرايي (ناسيوناليسم) از ديدگاه اسالم ملي«. ر.ك: معرفت، 1

  .105، ص50ش 

  .59، ص28، ليال عنايتي، ش »نقد و بررسي درباره تعريف ناسيونالسيم«. ر.ك: كتاب نقد، 2
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    .است کار در گرانيد منافع رقابت

  .يملت هر ژهيو صفات به دادن تياهم .۳
  ١.يمل فرهنگ حفظ به دادن تياهم .۴

  ييگرا يمل شيدايپ

 ،دارد يطـوالن  يا سابقه بشر نيب در پيشينيان نيسرزم به عالقه اگرچه
 در يينـوزا  عصر از پس ،آن يالتيتشک و ياسيس شکل به ييگرا يمل ولي

  .آمد وجود به يياروپا يشورهاک بيشتر
ـ تاليا اوليـ ماک کولوين دست به شانزدهم قرن در گرايي ملي  ژان و يياي

 قـرن  در سـرانجام  و يافت رشد جدهميه قرن در و تيتقو يفرانسو بدن
 انقـالب  وقـوع  با ،جدهميه قرن دوم نيمه در .ديرس خود اوج به نوزدهم
ـ ا ،بـود  کهن تياشراف هيعل يانيعص که فرانسه  يمرزهـا  از فکـر  طـرز  ني

 کشـورها  ريسـا  مردم نيبنابرا .گرفتفرا را اروپا سراسر و گذشت نسهفرا
  ٢.برخاستند فرانسه مقابل در خود تيمل از دفاع به

ـ  يها سال در که است ييها يدئولوژيا جمله از سميوناليناس  تـا  ۱۸۴۰ نيب
 ؛شـد  الملـل  بـين  صـحنه  در تحـوالت  يبرخ ساز نهيزم و آمد وجود به ۱۸۴۹

 و يخـارج  اسـت يس در تحـول  جـاد يا عوامـل  ترين مهم از يکي سميوناليناس
 سـبب  ،نـوزدهم  قـرن  از پـس  کـه  چنان ؛است آمده شمار به الملل بين روابط

  ٣.شد يالملل نيب استيس صحنه در ياديز ديجد يکشورها شيدايپ

                                                            
  .144، ص28، حميدرضا عبداهللا، ش »اسالم و ناسيوناليسم در ايران«. ر.ك: كتاب نقد، 1

  .105، ص»گرايي (ناسيوناليسم) از ديدگاه اسالم ملي«. ر.ك: 2
  .54، ص»نقد و بررسي درباره تعريف ناسيوناليسم«. ر.ك: 3
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  ييگرا يمل هدف

ـ م انحصـار  بـه  را معين هاي ويژگي از برخي ييگرا يمل يکل طور به  يلت

ـ  ؛کنـد  می جدا ها ملت ديگر از را آن لهيوس نيبد و آورد می در خاص  يحت

 ،زبـان  ،ملت هر .نشود محسوب ازيامت کي ملت آن يبرا ها ويژگي نيا اگر

 يجهـان  اصـول  يعمـوم  يژگيو حال نيا با دارد؛ مشترک ...و نيزم ،خيتار

ـ  مـذهب  ،طبقـه  بـر  يمبتنـ  يدعـاو  بر يمل تيهو يبرتر به ،سميوناليناس  اي

    ١.کند می ديتأک تيبشر
 هـا  ملـت  .اسـت  يملـ  تيـ حاکم و اسـتقالل  کسب ،سميوناليناس هدف

 نداشـته  يملـ  تيحاکم و استقالل که آورند مي روي ناسيونالسيم به يهنگام
 در مـردم  جيـي ته يبـرا  آن از بخواهنـد  يـا  باشد شده حمله آنها به اي باشند

 هـا  دولـت  ،ادشـده ي واردمـ  از ريـ غ بـه  کننـد.  استفاده کشور توسعه راستاي
 ،امـر  نيهمـ  ؛کننـد  مـي  استفاده آن بار انيز جهت در را سميوناليناس همواره

  ٢.است شده آن بودن منفور و يبدنام سبب

  يرهبرمقام معظم  و =خميني امامحضرت  يها دگاهيد در يريس

ـ تأک آن بـر  =ينـ يخم امـام  حضرت انديشه در که يمسائل جمله از  دي

ـ د .است ييگرا قوم و ييگرا يلم از زيپره ،است شده  امـام  حضـرت  دگاهي

 يهـا  يمرزبنـد  و بـود  واحـد  امـت  نگـاه  ،مسـلمانان  مـورد  در =ينيخم

 نشـانه  وجـه  چيه به را پوست رنگ تنوع و ،ها زبان يگوناگون ،ييايجغراف

                                                            
  .35، ص28، زاهدويسي، ش »جستاري در ماهيت ناسيوناليسم«. ر.ك: كتاب نقد، 1
  .59، ص»نقد و بررسي درباره تعريف ناسيوناليسم«. ر.ك: 2
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ـ بن .دانسـت  نمـي  يگـر يد بـر  لـه يقب اي قوم کي يبرتر و تفاوت  گـذار  اني

 خوانـد  مـی  فرا نهيزم نيا در ياريهوش هب را ياسالم امت ،ياسالم انقالب

 ياسـالم  امـت  کـردن  پـاره  پاره براي استعمار رنگين را ييگرا يمل طرح و

 يامـر  ،کشـور  مرزهاي حفظ و يدوست وطن ،شانيا انديشه در .دانست يم

ـ م برتري به بودن قائل و شکاف جاديا يلو ؛است دهيپسند  ،هـا  انسـان  اني

    :ندارد يگاهيجا چيه
 اسـت  يا مسـئله  ،كشور حدود و حفظ و وطن اهل حب ،وطن حب
 مسـلمان  يهـا  ملت مقابل در ييگرا يمل و ست؛ين يحرف آن در كه

ـ  دسـتور  و ميكـر  قرآن و اسالم كه است يگريد مسئله ،گريد  ينب
ـ  يدشـمن  بـه  كه ييگرا يمل آن و است؛ آن خالف بر 9اكرم  نيب
 الماس خالف بر ،شود مي منجر نيمؤمن صفوف در شكاف و نيمسلم

 و اسـالم  از كـه  اسـت  اجانـب  يهـا  لهيح از و نيمسلم مصلحت و
  1.برند يم رنج آن گسترش

ـ  در يـي گرا يمل يها دهيا طرح با يا عده که يليتحم جنگ زمان در  يپ
 مقابـل  در ياريهوشـ  بـا  =امـام  حضرت ،ندبود انقالب کشاندن راههيب به

ـ تأک سـالم ا مکتـب  و انقـالب  يجهان يها دهيا بر و کرد يستادگيا آنها  دي
   :ورزيد

 در مييبگـو  كـه  ميبكشـان  سقوط به اندازه نيا تا را شهادت دينبا ـ
 آزاد گريد يشهرها اي و خرمشهر تنها ،اسالم فرزندان شهادت عوض

 آن از باالتر هدفمان ما .گراهاست يمل باطل االتيخ نهايا يتمام .شد
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ـ پ هـدفمان  مـا  نمودند تصور گراها يمل .است  اهـداف  كـردن  ادهي

ـ  ما .است يگرسنگ و فقر جهان در ياسالم الملل نيب  تـا  مييگـو  يم
 ما .ميهست ما ،هست مبارزه تا و .هست مبارزه ،هست كفر و شرك

ـ دار ميتصم ما .ميندار دعوا يكس با مملكت و شهر سر بر  پـرچم  مي

ـ رف قلـل  بر را »اهللا اال اله ال«  اهتـزاز  بـه  يبزرگـوار  و كرامـت  عي
  1.ميدرآور

 يبشـر  اهـداف  و ييگرا يمل نظريه عمق از يآگاه با =ينيخم امام حضرت

ـ  يمشـت  را نظريـه  ايـن  پيـروان  ،آن هپاافتاد شيپ و  عنصـر  سسـت  و فرهنـگ  يب

    :پردازند می اسالم يمتعال اهداف هيعل سوء غاتيتبل به که دانستند می
ـ گ جبهـه  ،نظام نيا برابر در روزيد تا كه ييآنها بسا چه  كـرده  يري

 رانيا ياسالم يجمهور حكومت و نظام سقوط طرخا به فقط و بودند

 هـدف  همـان  با زين امروز ،زدند يم دم ظاهر به ،يطلب صلح و صلح از

ـ ج و نـد ينما مطرح را يگريد هبنديفر سخنان  ،اسـتكبار  خـواران  رهي

 از را خنجرشـان  ،صـلح  نيدروغ نقاب ريز در روزيد تا كه ها همان

 و شـوند  جنگ دار رفط امروز ،بودند كرده فرو ملت قلب به پشت

ـ عز يشـهدا  خـون  بـردن  نيب از يبرا فرهنگ يب يگراها يمل  و زي

 نـد ينما آغاز را شيخو مسموم غاتيتبل ،مردم افتخار و عزت ينابود

 ها فتنه همه جواب ،ياريهوش و رتيبص با ما زيعز ملت شاءاهللا ان كه

  2.داد خواهد را
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ـ ا ياسـالم  يجمهـور  گذار انيبن اعتقاد به  داشـتن  بـا  گراهـا  يملـ  ،راني
 کننـد  می خم کمر مشکالت مقابل در گمان بي ،انيبن يب و سست يها دهيا
    :زنند يم پا پشت زين شيخو يمل تعهدات همان به يحت و

 تنگناهـا  و هـا  يسـخت  و مشكالت در يراحت به ،بودند اگر گراها يمل

 نكـه يا يبرا و كردند مي دراز دشمنان طرف به سازش و ذلت دست
 و صـبر  يها كاسه همه ،برهانند ياسيس هروزمر يفشارها از را خود

ـ  تعهـدات  و ها ثاقيم همه به و شكستند يم جا كي را مقاومت  و يمل

  1.زدند مي پا پشت خود ييادعا يهنيم
 بر تمرکز قتيدرحق ،=ينيخم امام حضرت اناتيب از شواهد نيا همه

 کـه  اسـت  ياسـتعمار  انهيگرا يمل يها شهياند از دوري و ياسالم يداريب
    .ندارد ياسالم امت ييجدا جز يهدف

 تنـوع  کنـار  در حـج  ياسيس ـ يعباد تجمع ،=امام حضرت اعتقاد به
ـ  بـه  بينجامـد؛  مسـلمانان  وحدت به بايد ،ها ملت  يهـا  نقشـه  کـه  يا هگون

    :شوند آب بر نقش ياستعمار
 جمـع  نجـا يا كـه  گوناگون لغات صاحب و ديسف ،اهيس ،يغرب ،يشرق
ـ  در ،دهنـد  مي انجام واحد عمل وزر چند ،اند شده  عبـادت  نقطـه  كي

ـ يفرامل امر كي يبرا كارها نيا .نندينش مي و خوابند مي ،كنند مي  و يت
ـ  هر را اعمال نيا بود ممكن اال و ،است يتيفراشخص  مسـجد  در يكس

ـ  به را مردم چرا .بدهد انجام هم خودش شهر جامع  خـاص  نقطـه  كي

 آن و كننـد  حـس  را بودن هم با و باشند هم با نكهيا يبرا كشاندند؟
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ـ ي ،اسـت  يمل يها مجموعه از فراتر كه يزيچ  و بـودن  مسـلمان  يعن

  1.بفهمانند نهايا به را ياسالم وحدت

 تيخصوص ،حج لياص يها يژگيو از يکي رهبري معظم مقام نگاه از
 نقـاط  سراسر از را ياسالم امت که يا گونه به ؛است آن يگروه و يجمع

 بيـان  از پس ايشان .خواند يم فرا يا نقطه در متفاوت يها فرهنگ با جهان
 ابعـاد  در را حـج  ويژگـي  دومـين  حج، معنوي و فردي شخصي،  ويژگي
 ينفـ  ،ديتوح عزت اثبات از است عبارت« که دانند مي مليتي فرا و جمعي
 ،ديـ توح مخالفان و الشرك يال انيداع و نيمشرك و شرك از برائت ،شرك

  ٢.»بتوانند كه يا گونه به و شكل هر به
ـ ا ياسـالم  يجمهور گذار انيبن  از يکـ ي را يافراطـ  يـي گرا يملـ  ،راني

ـ ن وابسته روشنفکران که تدانس می ياسالم امت بزرگ مشکالت  بـدان  زي
 يملـ  و يقوم اختالفات ]ياسالم امت بزرگ مشكالت از[« :زنند می دامن
 سـته واب روشـنفكران  دسـت  به شتريب كه است يافراط ييگرا يمل از يناش

  ٣.»شود يم زده دامن
ـ م تفرقـه  افسـون  به بايد ياسالم امت رهبري معظم مقام اعتقاد به  اني

 نگـاه  از .کنند اثر بي را نهيزم نيا در استعمار دسيسه و دهند انيپا شيخو
 و فتـد يب اتفـاق  توانـد  يمـ  ،حـج  مراسم يبرگزار هنگام در امر نيا ،شانيا

    :رنديگ آغوش در تيقوم و زبان ،نژاد هر از را گرييکد ،يمانيا برادران
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ـ واقع نيا از يئجز همثاب به خود شناخت ـ  تي  امـت  مجموعـه  ميعظ

ـ  و يعـاطف  يونـد يپ بـا  را گـزار  حج ،ياسالم  و بـرادران  بـا  يواقع

 سـت ها سـال  كـه  را ييجـدا  افسون و كند مي متصل شاوندانشيخو

 و زبـان  و نـژاد  نـام  بـه  ،امروز استكبار و روزيد استعمار يها دست

  1.سازد مي باطل ،دمند مي ييگرا يمل و بمذه

 ،=ينـ يخم امـام  حضـرت  ماننـد  بـه مقام معظم رهبري  اناتيب محور

 انيـ م وحـدت  بـراي  تالش ،ييگرا يمل از يدور مانند يموضوعات درباره

 معظـم  مقـام  نگـاه  در .اسـت  اسـتکبار  هلـ يح کـردن  نابود و ياسالم امت

 مسـلمانان  ييجـدا  يبـرا  غـرب  رنگين ،يستيوناليناس احساسات ،يرهبر

 ،ياسـالم  امت انيم در مختلف يها پان يانداز راه با يجهان استکبار .است

 بـا  بايـد  ياسالم امت .است کرده کمک ها تيقوم و نژادها ديگر ريتحق به

  :کند نابود را ياستعمار رنگين نيا ،خود رتيبص

 روزيد ياستعمار رنگين كه است جماعت و وحدت نيا احساس با

 فاصله نيا ـ ييگرا يمل زيآم افراط احساسات ياياح يعني ـ امروز و

ـ  ديپد را مسلمان يها ملت انيم قيعم و عيوس ـ قوم و آورد ينم  تي

 بيرق آنكه يجا به ،ييايآس و ييقايفرآ و يترك و يفارس و عربي

 از يحاك و آن از يبخش ،باشد آنها ياسالم واحده تيهو معارض و

ـ  ،يتيقـوم  هر كه آن يجا به و گردد؛ يم آن يوجود سعه  و لهيوس

ـ  ،شـود  گريد يها تيقوم ريتحق و ينف بهانه  و نقـل  يبـرا  يا لهيوس
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 بـه  قـوم  هر ييايجغراف و ينژاد و يخيتار مثبت اتيخصوص انتقال

  1.گردد يم ياسالم اقوام ريسا

 هـم  بـه  يبـرا  يا هواسـط  ،حـج  مراسـم  ،يرهبر معظم مقام بيانات در
 .شـد  خواهنـد  رابيس اسالم مکتب از که است مختلف يها ملت وستنيپ

ـ ا از بايـد  ياسـالم  امـت  ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به  زالل هسرچشـم  ني
 اسـتکبار  شـوم  يهـا  سـه يدس ،هم دست در دست و شده رابيس معرفت

    :سازند نابود را يجهان
 ابعـاد  از فراتـر  ،ياسـالم  امت يزندگ ميعظ عرصه به افكندن نظر ـ

 خود وجود اعماق به افكندن نظر و ،ها هليقب و قوم و نژادها و ها ملت

 ،اوسـت  شايسـته  كه چنان ،يزندگ شيوه و جهت و راه فراگرفتن و

 است نيا .شود] مي [حاصل خدا ذكر از ييپرتو در همه و باشد] [مي

 انبـوه  بر ،زوال يب و اضيف ،حج در هرساله كه يمعرفته سرچشم آن

 كـه  را يكسـان  و ابدي يم النيس ،خدا امن حرم در گردآمده قيخال

   2.سازد يم رابيس ،معرفت زالل نيا از ،نديبگشا را دل و ذهن ظرف

ـ ي ،ياسـالم  يكشـورها  بـه  يياروپا استعمار ورود آغاز از ـ  از يك
ـ م تفرقـه  جاديا ،استعمارگران يقطع يها استيس  بـوده  نيمسـلم  اني

ـ  ابـزار  بـا  گاه و اي فرقه اختالفات حربه با گاه ؛است  و يـي گرا يمل
  3.نهايا ريغ با گاه و يياگر قوم
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 ،اسـالم  جهـان  يجـا  هر از خود مسلمان برادران با گوو گفت در ـ
 مـورد  را اسـالم  جهـان  به يكپارچه نگرش و »ياسالم امت« مسئله
 يمرزهـا  چـارچوب  از را گـران يد و خود انديشه .ديده قرار توجه
 ماسال به و ديببر فراتر آن امثال و يحزب ،يديعقا ،ينژاد ،ييايجغراف

  1.ديشينديب مسلمانان و

  يبند جمع

 سـم يوناليناس ،تـرك  سـم يوناليناس( يقوم سميوناليناس گرفتن قدرت با

 بـه  ييجدا نيا و شده دور هم از ياسالم يكشورها )ها نيا مانند و عرب

 ظهـور  انهيخاورم در مختلف يها جنگ در آن جينتا که شد ليتبد يدشمن

 مـورد  در يا هژيـ و اتتأكيـد  ،يرهبـر  معظـم  مقام و =ينيخم امام .افتي

 ياسـالم  امـت  وحـدت  بـه  توجـه  و انهيگرا يمل ياه موضوع به پرداختن

 جهـان  سراسـر  از مسـلمانان  آوردن گرد در حج نقش بر شانيا .اند داشته

    .دانند يم نيآفر وحدت را آن و کرده تمركز
ـ ا ييگرا يمل درخصوص =ينيخم امام سخنان ياصل محور  اسـت  ني

 توانـد  يمـ  كـه  آنچـه  و اسـت  متفـاوت  يـي گرا يملـ  با ،نوط به عالقه كه
 محـور  .اسـت  مسـلمانان  يكپـارچگي  ،كنـد  نـابود  را انهيگرا يمل يها دهيا

  :است ذيل شرح به نيز يرهبر معظم مقام سخنان

  زند؛ می هم بر را اسالم امت ييجدا افسون ،حج ـ

  ؛است اسالم امت به مربوط ،انديشيدن يتيفرامل ـ
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  است؛ يتيفراشخص و يتيلفرام يامر ،حج ـ
ـ  ،يتديـ عق ،ينـژاد  ،ييايـ جغراف يمرزهـا  چارچوب از بايد ـ  و يحزب

  ؛رفت فراتر مسلمانان و اسالم به دنيشياند
  ؛است استعمارگران يقطع يها استيس از يكي ،ييگرا يمل ـ
  است؛ ...و نژادها ،ها ملت ابعاد از فراتر ،ياسالم امت ـ
  .است غرب انهيگرا يمل طئهتو کننده نابود مسلمانان، وحدت ـ
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  موضوع يبررس

 آن يدگيچيپ به مربوط ،انقالب يمفهوم درک مورد در بودن عقيده هم

 انسـان  يناشناختگ و يدگيچيپ به که است ياجتماع هديپد  کي جايگاه در

 رکد قيـ طر از بتـوان  ديشـا  کـه  اسـت   يگفتنـ  ،وجود نيا با .گردد يبرم

 يمعنـا  از بخش تيرضا يتصور  به ،ها يدگرگون گونه نيا پنهاني يرمزها

 دارد يفـرد  بـه  منحصر هاي ويژگي ،ياسالم انقالب .افتي دست انقالب

 از يديـ جد مفهـوم  و سـازد  يم ممتاز  جهان يها انقالب گريد از را آن که

   يهبـر ر معظم مقام نظر از ها ويژگي نيا از يبرخ .کند مي ارائه را انقالب

  :قرارند نيا از
 ؛عهيش معارف و فقه ،فلسفه ميعظ پشتوانه از يبرخوردار .۱

ـ بن تحـول  بـا  همـراه  ،جانبه همه ياجتماع انقالب .۲  يزنـدگ  در نيادي
 ؛ها انسان

 و يريـ گ اوج مراحـل  در ،مـان يا و اعتقـاد  و فرهنـگ  پايـه  بر ياستوار .۳
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 ؛انقالب  يسازندگ

  ؛يبشر مفاسد اصالح يريگ هدف و يارزش کرديرو از يمند بهره .۴
 ؛ياستبداد و يالحاد فرهنگ يجا به يديتوح فرهنگ يساز حاکم .۵

 .يانقالب انضباط و نظم يمبنا بر يريگ شکل .۶

 يالهـ  يرتفس کي ياسالم انقالب که است اتيخصوص نيا به توجه با
 معظـم  رهبـر  کـه  چنـان  اسـت؛  اسـالم  هدوبار کردن زنده يمعن به و بوده

  :ديفرما يم انقالب

ـ  را انقـالب  ما .است ياله و ياسالم ريتفس كي نقالبا  تحـول  كي

ـ  يم ياعتقاد و يفرهنگ ،ياخالق  تحـول  آنهـا  دنبـال  بـه  كـه  ميدان

 هـا  انسان ابعاد جانبه همه رشد گاه آن و ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع

  1يابد. مي تحقق

 اسـتکبار  يهـا  چهره درست ييساشنا ،ياسالم انقالب اهداف از يكي
 =امام يها يروشنگر همچنين و ساله هشت جنگ و يجاسوس النه .است

 يبرخ ٢.شد ها قدرت ياستکبار  تيماه و ياسالم انقالب شناساندن سبب
ـ د از ياسـالم  انقـالب  اهـداف  و هـا  آرمان از  يرهبـر  معظـم  مقـام  دگاهي

  :از ندا عبارت

 ؛يخواه عدالت .۱

 ؛آن يامبن بر يساز جامعه و انسان هيتزک و تيترب .۲

                                                            
، 7، احمـد شـفيعي، ش   »ر رهبر معظـم انقـالب اسـالم   انقالب اسالمي از منظ«. ر.ك: حصون، 1
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 و يويـ دن سـعادت  به يابيدست يبرا تالش و يديتوح نظام ليتشک .۳
 ؛ياخرو

 ؛پاکيزه اتيح به يابيدست .۴

 و ياقتصـاد  استقالل ،ياسيس عزت ،دانش ،تيامن ،رفاه از يبرخوردار .۵
 ؛يتجار  رونق

 ؛بشر يزندگ در قرآن و اسالم تيحاکم .۶

ــ و انســان ميتکــر .۷ ــر ينف ــ و فســاد ،فق  احســاس جــهينتدر و ضيتبع
 ؛سعادت و يخوشبخت

 .مسلمانان به ياسالم عزت بازگرداندن .۸

 رشـد  ،يزادآ ،اسـتقالل  ريـ نظ يگريد اهداف ،شدهادي موارد بر عالوه
ـ ن ...و باکرامـت  و امـن  طيمح جاديا ،يماد رشد ،يمعنو  اهـداف  جـزء  زي

  ١.نديآ يم حساب به انقالب
ـ ا بر ياسالم انقالب بازتاب ،گفت توان يم ياسالم هاي دولت مورد در  ني
 ،بودنـد  وابسـته  غـرب  جهان به و نداشته يمردم گاهيپا آنها بيشتر که ها دولت

 آينـده  يبرا ،رانيا تحول اثر در که يدولت هر ،گريد عبارت به .داشت يمنف اثر
 آن بـر  ياسـالم  انقـالب  يمنفـ  بازتـاب  ،کـرد  يم يشتريب خطر احساس خود

ـ اکثر از کـه  يولتـ د هـر  نکـه يا جالب .بود شتريب دولت  انيعيشـ  تـر  يقـو  تي
 خـاطر  بـه  ،داشـت  اختيـار  در را انيعيش از يريگ چشم تياقل اي بود برخوردار

 مثـال  بـراي  .داد نشـان  يتنـدتر  واکـنش  ،يمردم زشيخ و شورش از هراس
 و کـرد  برخورد ياسالم انقالب با يريناپذ وصف دشمني با ،عراق بعث ميرژ

                                                            
  .15، ص»انقالب اسالمي از منظر رهبر معظم انقالب اسالمي«. ر.ك: 1



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    236

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

  ١.انداخت راه به ظامن نيا هيعل را اي رحمانه يب جنگ
 خيتـار  رخـدادهاي  تـرين  مهـم  از يکـ ي ،انيـ رانيا آوردن اسالم از بعد

ـ ا .اسـت  ياسالم انقالب يروزيپ ، رانيا هسال چندهزار  ،يالهـ  انقـالب  ني
 سـاز  سرنوشـت  يعطف نقطه ،اسالم جهان سراسر در بلکه ،رانيا در تنها نه

ـ ظالم معادالت بر رايز شد؛ محسوب ـ  نظـام  بـر  حـاکم  هان  اثـر  الملـل  نيب
 ش.  ه ۱۳۴۲ خـرداد  پـانزدهم  ي،اسـالم  انقـالب  ياصـل  سرآغاز گذاشت.

 نيز مردم يتينارضا ،شاه يضدمذهب رفتارهاي و خفقان يريگ اوج با .است
 ميـ رژ ،۱۳۵۷ سال در يمردم مبارزات يريگ اوج با ديرس خود اوج حد به

 ظلمـت  بـر  نـور  ،۱۳۵۷ بهمن ۲۲ در و داد دست از را مقاومت تاب شاه
  .ديرس يروزيپ به ياسالم انقالب و شد رهيچ

ـ ا مـردم  ياسالم انقالب ،يرهبر معظم مقام دگاهيد از ـ  راني ـ ن اب   يروي
 و يفـداکار  بـه  دادن تـن  و اراده قـدرت  ،خـدا  بـر  تکيـه  ،اسـالم  ،اتحاد

 :از ندا عبارت انقالب يروزيپ عوامل از يبرخ .شد روزيپ مجاهدت

 ؛ياله يها تسن با ياسالم انقالب مطابقت .۱

 ؛ناب اسالم به مردم راسخ و آگاهانه ،قيعم مانيا .۲

 ؛اکبر اهللا شعار يواقع مفهوم بر هيتک .۳

 ؛صفر و محرم يها يعزادار ژهيو به ،ياله شعائر ميتعظ .۴

ــنگر .۵ ــداکار و يروش ــروحان يف ــ اني ــد و لياص ــاه در ،متعه  جايگ
 .نهضت ناجلودار

                                                            
منـوچهر محمـدي،   ، »بازتاب جهـاني انقـالب اسـالمي   «. ر.ك: نشريه مطالعات انقالب اسالمي، 1

  .54، ص2ش
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ـ پ رمـز  تـوان  يم کالم کي در  و مـان يا در را ياسـالم  بانقـال  يروزي
 يفـداکار  و صبر و خدا فرمان برابر در بودن ميتسل ،اسالم به مردم اعتقاد

١کرد. وجو جست انقالب ريمس در استقامت و
 

 و =خمينـي  امـام حضـرت   كالم در اسالمي انقالب گاهيجا و نقش

  يرهبرمقام معظم 

 از شيپـ  حـوادث  بـه  مربوط =ينيخم امام حضرت اناتيب اول بخش
ـ ا جامعـه  اوضاع شانيا .است نقالبا  خواهـان  يآزاد از و ميترسـ  را راني

 جملـه  از .دهنـد  نشان توجه رانيا ملت تيمظلوم به که خواهند می جهان
 ،يپهلـو  ميـ رژ قسـاوت  و ظلم کردند؛ مي تأکيد آنها بر ايشان که مسائلي

 فقـر  و کايمرآ از شرط و ديق بي يرويپ ،انيدانشجو و ها دانشگاه سرکوب
ـ ا ملـت  يهـا  يگرفتـار  از انـدکي  بود. رانيا ملت يبدبخت و  زبـان  از راني
 حـق  در کـه  اسـت  يسـتم  هدهند نشان ،رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن

ـ برانگ مـل أت و جالـب  اريبسـ  نکتـه  .است شده داشته روا رانيا مردم  در زي
 ديگـر  بـه  يرسـان  يآگـاه  بـه  شـان يا ويـژه  توجـه  ،=امام حضرت اناتيب

    :است هآزاد يها ملت
 مظلوم ملت يها يگرفتار از يا شمه ،فهيوظ حكم به جانب اين نكيا
 نيا پناه يب مردم به كه بدانند جهان نيمسلم تا دهم مي تذكر را رانيا

ـ ا در استعمار شوم آثار .گذرد مي چه ياسالم كشور  از مملكـت  ني

 امـروز  كـه  لياسـرائ  .خورد يم چشم به شتريب ياسالم ممالك ريسا

                                                            
  .16، ص»انقالب اسالمي از منظر رهبر معظم انقالب اسالمي«. ر.ك: 1



 رهبری و مقام معظم =حضرت امام یشهدر اند »حج«    238

 92069/ شاخه7/12/93آرايي شريفي؛ تاريخ  صفحه

 ملـل  بـا  كه ستها مدت و ستها مسلمان و اسالم هشد ختهشنا دشمن

ـ خب دولـت  دست به ،است جنگ حال در مسلم ـ ا ثي  تمـام  در راني
 بـه  رانيا گفت ديبا و دارد دخالت ياسيس و ينظام ،ياقتصاد شئون

  1.است درآمده آمريكا واقع در و لياسرائ ينظام گاهيپا صورت

ـ  =امـام  حضرت ها سال آن در  بـا  مخالفـت  و هـا  هدانشـگا  بـه  ورشي

 يپهلـو  ميـ رژ مقابـل  در و کـرده   محکوم بسيار را مردم ياسالم حرکات

    :کردند يستادگيا
ـ  و رانيا يها دانشگاه رياخ حوادث ـ  ورشي ـ  و انهيوحش ـ  يب  هرحمان
ـ ا .سـاخته  متأسف را ما سخت ،انيدانشجو به جبار دستگاه  روش ني

ـ  استعمارگران يها نقشه از يگريد هنمون ،يرانسانيغ  يسـركوب  يراب

ـ چنگ اعمال نيا من .باشد يم انيدانشجو و ها دانشگاه  قـرون  و يزي
 وريغ انيدانشجو كه دارم نانياطم و كنم مي حيتقب داًيشد را ييوسطا
   2.شد نخواهند ميتسل ،نكرده ينينش عقب هرگز ،خواه وطن

 ،جهـان  مـردم  ريسـا  يبرا =ينيخم امام حضرت يعمل يداريب درس

 شايسـته  را رانيا دوران آن وضع شانيا .هست و بوده ساز خيتار گمان بي

   :داشت ينم ملت اين
 مالحظـه  كـه  مـا  كشور سرتاسر .يخراب اش همه ،يوابستگ اش همه
 و بـود  توجـه  مورد كه عمدتاً ،تهران هم آن ،ها شهرستان اال ،ديبكن

 خوش آنها ،هستند نجايا در انياع و اشراف چون هم آن خواستند يم

                                                            
  .13، ص1. صحيفه حج، ج1
  .13. همان، ص2
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 بـه  نظر كي دورافتاده يجاها آن و قصبات و دهات نيا ،بگذرانند

ـ با هـا  بـدبخت  نيا .نشد آن ـ ا از االغ بـا  دي  برونـد  ور  آن و ور  ني
    1.رنديبم هم راه نيب ،ببرند را شانيها ضيمر

 و يپهلـو  ناکارآمـد  و فاسـد  ميـ رژ رفـتن  کنار خواهان همواره ايشان

 شـرق  استعمارگران ،=ينيخم امام دگاهيد از .بودند ياسالم احکام اجراي

ـ ا ريذخـا  يتمـام  ،يپهلـو  هنشـاند  دست دولت از يريگ بهره با غرب و  ني

 هآزاد ملـت  يبرا حسرت و آه جز يزيچ و بردند يم غارت به را مملکت

    :گذاشتند  نمي يجا بر رانيا
 رسماً كه يپهلو خاندان چنگال در گرفتار تاكنون قبل سال پنجاه از

ـ  سـال  پنجاه نيا در .باشد مي ،هستند و بوده اجانب نوكر ـ ا ،اهيس  ني
 دسـت  يروح شكنجه و اختناق و سيپل فشار تحت در ،بزرگ ملت

 بـه  شـاه  را ملت ياتيح منافع و ينيرزميز مخازن تمام و زند يم پا و
 و مراتـع  و يشـورو  را گـاز  و آمريكـا  را نفت .است داده اجانب
 يرهاكشـو  بعض و سيانگل ،نفت از يبخش بر عالوه به را ها جنگل

ـ ح مظـاهر  تمام از را مردم .گريد  حـال  بـه  و نمـوده  محـروم  ياتي
  2.داشته نگه يماندگ عقب

 خداونـد  ياري به رانيا ملت ي)اسالم انقالب از قبل (دوران اکنون هم
ـ  ازدست حقوق دنبال به استوار و شده داريب  اگرچـه  ؛اسـت  شيخـو  هرفت

   :کشد می خون و خاک به را ملت ،يپهلو ريز خون ميرژ

                                                            
  .117، ص1. صحيفه حج، ج1
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 خود حق احقاق يبرا و شده داريب ملت ،رياخ يها سال در كه كنونا

 و مسلسل با آنها جواب ،است شده بلند اش مظلومانه اديفر و بپاخاسته
 در رياخ ماه چند نيا در كه ييها عام قتل .شود مي داده توپ و تانك
 يقوا تمام با شاه .نموده اهيس را خيتار يرو ،داده رخ رانيا يشهرها

 اكنـون  رانيا افتاده؛ مظلوم مردم جان به آمريكا يبانيپشت به يجهنم
 را كشـور  سرتاسـر  يعمـوم  اعتصـابات  و مبدل يقبرستان شكل به

ـ ا از خواهـد  مـي  آخرش يها نفس نيا در شاه و گرفته فرا  ملـت  ني

 برقرار ملت سر بر ينظام حكومت شوم سايه .رديبگ انتقام مستضعف
 مرد و زن و كوچك و بزرگ قتل يبرا مزدور يكماندوها دست و

  1.است باز

 بـود  دواريام رانيا ملت يروزيپ به ،رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن
 يالهـ  يها وعده تحقق شرط شانيا .دانست يم يعمل را ياله يها وعده و
   .دانست يم انيزورگو مقابل در يستادگيا و ياسالم امت يداريب را

 موسـم  در =ينـ يخم مامـا  حضرت اناتيب بخش رتيبص و دوم بخش
 اسـالم  دشمنان که است يمشکالت و ياسالم انقالب وقوع مورد در ،حج

  .آوردند وجود به انقالب نيا راه سر بر
 انقـالب  از شيپ رانيا کشور احوال و اوضاع =امام حضرت ديدگاه از
 در يسـتادگ يا باعـث  شـان يا يمتعـال  نگاه نيهم و بود زده بحران و آشفته
    :شد يالملل نيب و يداخل نايرگووز همه مقابل

 شاه و بود آمريكا ميتسل بسته دست ،ديدان يم و ميدان يم چنانچه ،رانيا
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 كـرده  آمريكا به وابسته ،ابعاد يتمام در را كشور نيا ،خائن مخلوع

 دسـت  در ارتش .بود آمريكا ينظام يها گاهيپا از يكي رانيا و بود
 و دولـت  و شـاه  و ،خواران رهيج دست در فرهنگ و آن مستشاران

 آنهـا  از يوابستگ در اقتصاد .بودند سرسپردگان و نوكران از مجلس

 او بانيپشت و .بود ژاندارم نيرومندترين منطقه در مخلوع شاه و .بدتر
  1.بودند آن به وابسته يكشورها گريد و آمريكا

 انقـالب  کـه  هراسـند  مـي  ايـن  از اسـالم  دشـمنان  ،=امـام  حضرت نگاه از

 شـان يا کـه  گونه همان البته شود. صادر جهان هآزاد هاي تمملک ريسا به ياسالم

ـ تک با ياسالم امت و داد رخ خجسته اتفاق نيا سرانجام ،کردند ينيب شيپ  بـر  هي

 و کشـند  يمـ  ريز به را غرب و شرق هنشاند دست حکام ،ياسالم يداريب مفهوم

 ضـرت ح اعتقـاد  بـه  .کننـد  يم کوتاه خود سرنوست از را يجهان استکبار دست

    :است رفته باد بر اکنون هم از يجهان استکبار شوم نقشه ،=امام
 ريسا به رانيا ياسالم انقالب كه دارد آن خوف كه بزرگ طانيش ـ 

ـ پل دسـت  و شـود  صادر يراسالميغ و ياسالم يكشورها  از را او دي
 و ياقتصـاد  حصـر  از كه يحال در ،كند قطع سلطه تحت يكشورها

 انقـالب  تا است زده دست يگريد هليح به نبست يطَرْف ينظام هحمل

 را مسلمانان و كند دار خدشه جهان مسلمانان شگاهيپ در را ما ياسالم
 در شيهـا  چپـاول  و هـا  يسـتمگر  بـه  خـود  و انـدازد  هم جان به

  2.دهد ادامه ياسالم يكشورها
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 آلـوده  از يآگاه به را ياسالم امت ،=امام حضرت هدارکننديب هشياند
    :خواند يم فرا يرانيا جوانان خون به اکيمرآ دست بودن

ـ بر را مـا  جوانـان  خون است نموده وادار را عراق ،آمريكا ـ  و .زدي

 حصـر  با را ما تا است نموده وادار را نفوذش تحت يكشورها ريسا
 ما با هم ييايآس يكشورها اكثر األسف مع .درآورد يپا از ياقتصاد

ـ ا كـه  انندبد ديبا مسلمان يها ملت .برداشته زيست سر  يكشـور  راني

ـ ا ،مـا  يشـهدا  و جنگـد  يم آمريكا با رسماً كه است  و جوانـان  ني
 دفاع آمريكا مقابل در زيعز اسالم و رانيا از ،سپاه و ارتش دالوران

   1.كنند مي

 .اسـت  نمايان شانيا اناتيب در =ينيخم امام حضرت دارگريب نيدکتر
 و بـود  منـد  گلـه  ،نيحسـ  صدام قبال در ياسالم جوامع سکوت از شانيا

   :کرد مي دعوت کار جنايت نيا کردن محکوم به را ياسالم امت
 از يا فـه يطا دو اگـر  كـه  اسـت  ميكر قرآن در كه يحال نيع در

 اگر و را هاآن نيب ديبده مصالحه شما ،كردند اختالف هم با نيمسلم
 سـر  نكـه يا تا ديكن قتال او با ،باشد يطاغ و باشد يباغ آنها از يكي

 در كردند يبررس ياسالم يكشورها از كي كدام .خدا احكام به نهد
ـ  آن و ستيك يباغ و يطاغ نكهيا  اسـت  كـرده  هجـوم  كـه  يكس

 مملكـت  كدام بر كنند؟ مقاتله او با خدا امر به همه نكهيا تا ستيك

ـ  مـا  به صدام كه معنا نيا است دهيپوش ياسالم  و اسـت  كـرده  يبغ
 چـرا  اسـت؟  كـرده  هجـوم  و است كرده ظلم و است كرده انيطغ
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 َيـْبِ�  الـِ�  فَقاتِلُوا( كه ديفرما يم كه يا فهيشر هيآ به ياسالم ممالك

ْمرِ  إِ� ءَ  تَِ�  َح�
َ
  1؟كنند مين عمل چرا )اهللاِ  أ

 عمـق  چـه  ،=امام سخن نيا که دانند می جهان آزادگان و شمندانياند
 در ليـدي پ يها نقشه چه صدام که دنديفهم بعدها که چنان ؛دارد ييژرفا و

ـ ا در =امـام  حضـرت  ٢شـد.  دچار يسرنوشت چه به و داشت سر  بـاره  ني
  :بودند فرموده

 صدام جابر دولت كه دانند مي ،منطقه از دارند اطالع كه يكسان تمام

 طـرف  از رانيا به است كرده حمله مقدمه چيه بدون ناگهان بعث و

 متوجـه  دولـت  نكـه يا بدون و نيزم طرف از ،هوا طرف از و ايدر

ـ  ،شودب ـ ا بـالد  از يبعض ـ  و اسـت  كـرده  غصـب  را راني  از يبعض

ـ ا شـد  مطلع كه يروز آن .ها نيسرزم  و گرفـت  را شيجلـو  ،راني

 وارد او جنـود  بـر  و است كرده وارد او بر صدمه يقدر به بحمداهللا

 يطـوالن  يهـا  سال به محتاج اول اصل به برگرداندن كه است كرده

  3.است

 و مبـارزه  به را ياسالم امت رههموا شيخو اناتيب در =امام حضرت
 مثـال  آنهـا  يبـرا  را ياسالم يجمهور يروزيپ و کردند می دعوت يداريب

    :زدند می

                                                            
  .57ص، 1. صحيفه حج، ج1
حمله صدام به كشور كويت و اشغال آن كشور، اختالفات مرزي بـا عربسـتان، منـزوي كـردن      .2

كردها و درنهايت كشاندن نيروهاي ناتو به منطقه كه به نابودي خود و لگدمال شـدن حقـوق   
  مردم عراق انجاميد.

  .66، ص1. صحيفه حج، ج3
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ـ جمع و محدود طيمح كي در كوچك ملت كي كه ميديد و ديديد  تي
ـ  يمشت و يقو يا اراده و بزرگ يعزم با معدود  بـه  اعتمـاد  بـا  ،نيآهن

 يجنگ برگ و ساز همه آن با ،را يطاغوت ميرژ چسان ،متعال قادر يخدا
 و كـرد  محـو  روزگـار  صحنه از ،بزرگ هاي قدرت يبانيپشت همه آن و

    1.كرد كوتاه خود كشور از را ها ابرقدرت دست چسان

 سـر  بـه  غفلـت  خواب در ها قرن که است يامت به خطاب ،اناتيب نيا

 ياسـالم  امـت  بـه  =ينـ يخم امـام  .نيست ينجات راه چيه يپ در و برد يم

ـ ن کـه  اسـت  معتقـد  و دهد مي هشدار  از قدرتمنـدتر  يبسـ  ،مـان يا يروي

    :ستها آن شوم غاتيتبل و غرب ينظام سازوبرگ
ـ  هاي قدرت به وابسته يگروه يها رسانه آن با كه مينيب يم  ،يطانيش

 و يپـرداز  دروغ صرف روز و شب در را خود اوقات از ياريبس كه

 :نمـود  خـورد بر چگونـه  ،كننـد  مي يزيانگ فتنه و اساس يب غاتيتبل
ـ هد ييرسـوا  اربابانشـان  و خود يبرا ها رسانه نيا كه يبرخورد  هي

ـ تقو موجب شانيها تهمت همه و ندا هآورد  ياسـالم  يجمهـور  تي

 بـه  را جهـان  مستضـعفان  و مظلومـان  شـتر يب هرچه توجه و ديگرد
  2.نمود جلب ياسالم يجمهور

 دسـتان  قطـع  مـورد  در =ينـ يخم امـام  حضـرت  انـات يب سوم بخش
 ياسـالم  امـت  ،بزرگوار آن .است ياسالم امت سرنوشت از ارگراناستعم

ـ  قـدرت  و کند يم دعوت ،ايران ياسالم انقالب از يالگوبردار به را  يملت
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 رود. يمـ  پـيش  بـه  خداوند ياري و اسالم پشتوانه به که شود مي يادآور را
 از .رنـد يگ يمـ  سـخره  به را يجهان استکبار يپوشال قدرت همچنين ايشان
 دسـت  و خواسـته  پـا  بـه  خداوند ياري به رانيا ملت =امام ضرتح نگاه

  :کردند کوتاه شيخو سرنوشت از را ها ابرقدرت
 ملت كه دانند مي مسلمان يها ملت از ياريبس و ها دولت تمام امروز

 و شـه يپ سـتم  شـاهان  دسـت  بـه  يگرفتار سال صدها از پس رانيا
 يبرا چپاول و يگرغارت وسيله را زيعز اسالم كه يا حرفه كاران ستم
ـ اخ و بزرگ هاي قدرت و خود  داده قـرار  جنايتكـار  يآمريكـا  راًي

ـ  خطر معرض در را بزرگ اسالم و ميكر قرآن و بودند  ،دنـد يد يم
ـ رژ نيگـز  يجا را اسالم دولت ،خود ريكب انقالب با و بپاخاستند  مي

 و هـا  ابرقـدرت  دسـت  و نمودند يشاهنشاه يرقانونيغ و يراسالميغ
 قطع خود انفس و اموال بر سلطه از را خوار جهان ييكاآمر خصوصاً
  1.نمودند

 در کـه  يامت ؛است ياسالم امت ،=امام حضرت سخنان يرو گمان بي
 حکومـت  آنهـا  بـر  زورگـو  حاکمـان  و برنـد  يمـ  سر به خواب و يسست

 امـت  يا کـه  شـود  مـی  اسـتنباط  نيچن =امام حضرت اناتيب از .کنند يم
ـ کن اعـاده  را اسالم يبزرگ و مجد و ديشو داريب هم شما ياسالم بزرگ  دي

    :ديکن هکوتا شيخو سرنوشت از را کوردالن دست و
 جهان مسلمانان متعال قادر خداوند ديام به كه ميخاست بپا رانيا در ما
 دست و ،جمع اسالم يمترق احكام به متعهد و ديتوح پرچم ريز در را
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 اسـالم  صدر نيلممس مجد و ،كوتاه ياسالم ممالك از را ها ابرقدرت
 دهيچيپ هم به مسلمانان بالد از را كفار هظالمان سلطه و ،ميبازگردان را
  1.ميبازگردان نيمسلم به را استقالل و يآزاد و

ـ ب حجاج به ،رانيا ياسالم يجمهور گذار انيبن  سـفارش  الحـرام  اهللا تي

  :کنند دعوت مبارزه به را آنان و کنند داريب را مسلمانان که کنند يم
 و .هستند او همراه نيمسلم و است مطرح ايدن همه در رانيا مداهللابح

ـ ا نكـه يا بـه  كند موفق را شما مبارك سفر نيا كه دوارميام من  ني
 يدربـار  ونيروحان نيا ،را كشورها ونيروحان نيا ،را جهان نيمسلم

 شـما  ديبا چرا آقا نكهيا به ديبده توجه ،نديآ يم البد آنجا در كه را

ــزت ــان ع ــوكر در ار خودت ــا ين ــبدان آمريك ــوكر در د؟ي  ين
  2.ديكن كسب اسالم از را خودتان ييآقا شما د؟يبدان ها ستيونيصه

 و حرکـت  بـه  را ياسـالم  امـت  اناتشـان يب در =ينـ يخم امام حضرت

 و کنند می گوشزد آنان به را ياسالم رانيا شرفتيپ و خوانند يفرام جنبش

    :دنينما می دعوت يداريب و مبارزه به را آنان
 تحـول  و اسالم به تعهد و يقو مانيا بركت به ،ياسالم رانيا امروز

 و غرب و شرق دست ،است شده حاصل مختلفه اقشار در كه يميعظ
 اجـازه  يقـدرت  چيه به و ،كوتاه خود كشور از را منحرف يها انگل

ـ ا و .دينما رانيا ياسالم كشور در يدخالت نيتر كوچك دهد مين  ني

 بـا  كـه  جهـان  مظلومـان  و مسلمانان يراب است يقاطع حجت خود
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 آن بـا  و كنـد  دراز تجـاوز  دسـت  تواند ينم يكس ها ملت خواست

ـ  ،شـهادت  و ذلت نيب كه يملت و .دينما مخالفت  انتخـاب  را يدوم
  1.ستين ريپذ شكست ،است نموده

 تحـت  مسـلمانان  کـه  يکنـون  جهان در =ينيخم امام حضرت باور به
 نـه  ،يشـرق  نـه  بخـش  ييرهـا  شعار ،ددارن قرار غرب و شرق ستم و ظلم
    :است آنان نجات راهه کنند ميترس ،يغرب

 در ياسـالم  انقـالب  ياصـول  شـعار  ،ما »يغرب نه و يشرق نه« شعار
ـ  اسـت يسه كنند ميترس و بوده نيمستضعف و گرسنگان جهان  يواقع

 آينـده  در كـه  اسـت  ييكشـورها  و ياسـالم  يكشورها تعهد عدم
 بخـش  نجـات  مكتب تنها عنوان به را ماسال ،خدا ياري به و كينزد
   2.رنديپذ يم تيبشر

 شـان يا يقـو  مـان يا هدهنـد  نشـان  ،=امـام  حضـرت  محکـم  انيب نيا
 بـه  را ياسـالم  امـت  =امام حضرت .است جهان مستضعفان درخصوص

 ييرهـا  که يملت ؛دهند يم توجه رانيا فيشر ملت عمل و رفتار و سلوک
    :دان افتهي اسالم عزت در را شيخو عزت و

 مسـئله  ،كننـد  مـي  فكر را آن از فراتر ،ما مردم همه كه يزيچ آن
 كـه  انـد  كـرده  ثابت رانيا مردم .است انقالب اصول و اسالم حفظ

 و انقـالب  شكسـت  تحمل يول ،دارند را يتشنگ و يگرسنگ تحمل

ـ ا فيشـر  ملـت  .داشـت  نخواهند هرگز را آن اصول به ضربه  راني
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ـ عل كفر جهان يمامت حمالت نيدتريشد مقابل در شهيهم  اصـول  هي

 آنها همه ذكر مجال نجايا در كه است كرده مقاومت شيخو انقالب
   1.ستين

 کـه  ياسـالم  امـت  يبـرا  اسـت  يراهـ  نقشـه  =امام حضرت انيب نيا
 همـه  از ،غـرب  و شـرق  يها يورتامپراه طريس تحت ستها قرن و ها سال

ـ پ زا شـهامت  با ،=ينيخم امام حضرت .اند مانده عقب ها شرفتيپ  يروزي
  گفتند: مي سخن عالم ستمکاران و ها ابرقدت بر اسالم يجهان

 در را سـتمگران  همـه  سـتم  و تجـاوز  دسـت  خـدا  خواسـت  با ما
 قـت يحق در كـه  انقالبمان صدور با و ميشكن يم ياسالم يكشورها

ـ  بـه  ،اسـت  9يمحمد احكام انيب و نيراست اسالم صدور  و طرهيس
 يبرا را راه خدا ياري به و ميده مي خاتمه خواران جهان ظلم و سلطه
ـ  زمان امام حق مطلق امامت و كل و مصلح يمنج ظهور  ارواحنـا  ـ
   2.ميكن يم هموار ـ فداه

ـ ا سلحشور و وريغ ملت از که است الزم ياسالم امت بر نيبنابرا  راني
  :ندهند فرا گوش يدربار ثيخب يآخوندها يهافتاوا به و کنند تيحما

 جهـاد  بـا  كـه  رانيا دولت و ملت از كه ددانن ينم خود فيتكل ايآ
 برافراشـته  را اسالم پرعظمت پرچم و سرنگون را كفر پرچم ،مقدس
 ياسـالم  انقـالب  يسركوب نيالسالط وعاظ ايآ كنند؟ يبانيپشت است

  3شمارند؟ يم تر الزم لياسرائ و آمريكا با مخالفت از را رانيا
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 ،»انقـالب  از شيپ« بخش سه در را =ينيخم امام حضرت يها شهياند
ـ ب پرتـو  در ياسـالم  امـت  سرنوشـت  « و »ياسـالم  انقالب وقوع«  يداري

 يرهبـر  معظـم  مقـام  انـات يب بـه  قسمت نيا در .کرديم يبررس »ياسالم
مقـام   .ميپـرداز  يمـ  شـان يا دارگريب مباحث و ياسالم انقالب درخصوص

 معاصر جهان بر حاکم يکيتار در ينور را ياسالم انقالب ،معظم رهبري
 .ديـ گرد جهان سرتاسر در ياسالم و لياص يها زشيخ باعث که دانند يم
ـ ا از وجـه  چيهـ  بـه  يجهـان  استکبار که شوند يم ادآوري شانيا ـ  ني  هحادث

ـ  يهـا  سـه يدس و سـت ين خشنود بخش ييرها و خجسته  در را يشـمار  يب
 از دشـمن  ،يرهبـر  معظـم  مقـام  ديـدگاه  از .دهد مي بيترت جهان سراسر
    :است هراس و ترس در ياسالم امت يداريب و ياسالم انقالب صدور

 ،بود هراس در آن از شدت به دشمن كه اسالم يانقالب انديشه صدور

 ضربه اي انقالب صدور از يريجلوگ يبرا آنان كه ييها راه همان از
ـ ا ملت تيمظلوم و ابدي تحقق ،بودند كرده فراهم آن به زدن  و راني

 گسـترش  و بـزرگ  لـت م نيا تيحقان اثبات موجب ،ديشدا تحمل

 عـزم  ،جهان مسلمانان به و شود كشورها از ياريبس در انقالبه دامن
   1.ببخشد يشتريب ياسالم تيهو احساس و تر راسخ

 ياسـالم  انقـالب ه دارکننـد يب روش از اسـتکبار  که است معتقد ايشان
ـ ا ياسـالم  يجمهـور  بـه  علـت  نيهمـ  به و اند يعصبان بسيار  فشـار  راني

   :آورند می
 را مسـلمان  يهـا  ملـت  ،خـود  حضـور  با ،ينظام نيچن ننديب مي كهنيا از
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ـ ب كه كند مي قيتشو  ،كننـد  فكـر  خودشـان  اسـالم  بـه  و بشـوند  داري

 مانع هستند درصدد نهايا كه است يزيچ نياول ،مردم يداريب .ندا ناراحت
  1.ياسالم يجمهور يرو آورند مي فشار لذا ؛بشوند آن

 ياسالم يجمهور با يجهان کباراست مخالفت علت ،يرهبر معظم مقام
  :نديفرما يم انيب محور هشت در را ياسالم هاي دولت ليتشک و رانيا

  ؛ياسالم يجمهور در ستايس از نيد نبودن جدا ـ
ـ  در اش يريناپـذ  ميتسـل  يمعنـا  بـه  ،نظـام  نيا ياسيس استقالل ـ  ربراب

  ؛ها ابرقدرت يها ييزورگو
 كـه  نيفلسط مسئله رهدربا ياسالم يجمهور مشخص حل راه اعالم ـ

 دولـت  ليتشـك  و يسـت يونيصه غاصـب  ميـ رژ انحـالل  از اسـت  عبارت
 و انيحيمسـ  ،مسـلمانان  يستيهمز و انينيفلسط خود از متشكل ،ينيفلسط

  ن؛يفلسط در انيهودي
 زشـت  و ياسـالم  يهـا  نهضـت  همـه  از ياسـ يس و يمعنو تيحما ـ

  عالم؛ يجا هر در مسلمانان بر شارف دانستن
ـ انب گريد و 9اعظم امبريپ ،قرآن ،اسالم تيثيح از دفاع ـ  و يالهـ  ياي
  ؛مقدسات نيا به اهانت دادن رواج با مقابله
 ياقتصـاد  و ياسـ يس يهمكـار  و ياسـالم  تامـ  اتحـاد  يبرا تالش ـ

  ؛ياسالم يكشورها
ـ اح بر اصرار و غرب يليتحم فرهنگ ينف و رد ـ  در ياسـالم  فرهنـگ  ياي

  مسلمان؛ يكشورها
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  ١.يجنس يبندوبار يب و فساد با مبارزه ـ

 ،خداونــد ياريــ بــه ياســالم انقــالب ،يرهبــر معظــم مقــام نگــاه از

 .اسـت  دهيرسـ  يبالندگ دوران به اکنون هم و نهاده سر پشت را مشکالت

 براي مناسبي يالگو توانند مي ،پرافتخار رانيا نيا و دارکنندهيب اناتيب نيا

 حاکمـان  سـتم  و ظلم بند در که ييها ملت باشند؛ مسلمان يها ملت ديگر

    :دارند قرار يجهان استکبار و فاسد
 پنهـان  و آشـكار  يهـا  يدشمن انواع با مولود نيا ،ياسالم رانيا در

 يبالنـدگ  و ثبـات  و استقالل دوران در اكنون بحمداهللا و شد مواجه
ـ خب يسـو  از يدشـمن  يهـا  طوفان البته و ،است  مراكـز  نيتـر  ثي

 كـرده  احاطـه  را او طـرف  همـه  از همچنان يضداسالم و ياستكبار

 و بـود  معاصـر  جهـان  در نمونه نياول چون ابيريد نهاد نيا .است
 سميونيصه و آمريكا منافع و شود كشورها گريد يالگو توانست  يم
ـ دن سراسر در را خواران جهان گريد و ـ تهد اسـالم  ياي  در ،كنـد  دي

 جهـان  طلب قدرت مراكز همه مهيسراس و آلود خشم يدشمن معرض
   2.فتگر قرار

ـ ق ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به ـ ا شـجاع  و مسـلمان  ملـت  امي  در راني

 کـه  يهـدف  ؛اسـت  داشـته  بسياري ريتأث جهان مسلمانان يداريب گسترش

    :نمودند يم کوشش آن راه در بزرگوار امام همواره
 روزافـزون  اقتـدار  و ثبـات  و استقرار و رانيا در ياسالم يجمهور اميق
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 گسـترش  در خـود  كه ،است دار شهير و وانج نهضت نيا قله اوج ،آن

 اسـت  يزيچ آن نيا .است كرده فايا را نقش نيشتريب ،مسلمانان يداريب
ـ عقا با مبارزه به تظاهر از شهيهم كه را استكبار جبهه كه  مقدسـات  و دي

 بـا  و علنـاً  ،اسـالم  با مبارزه در كه سازد يم وادار ،كرد يم زيپره ها ملت

  1.شود دانيم وارد خشونت و قساوت با گاه و ،ممكن يها روش همه

ـ ب مـوج  بـا  شـدت  بـه  يجهـان  استکبار ،يرهبر معظم مقام ديدگاه از  يداري

ـ  از باعـث  ياسـالم  يهـا  حرکـت  نيا چراکه ؛زديخ يبرم مبارزه به ياسالم  نيب

  شود: مي آنان ياستعمار منافع رفتن
ـ كاي به ،اسالم پرچم برافراشتن با رانيا ملت ـ دن در مسـلمانان  كي  اي

 دنبـال  خواهند يم هم گريد يكشورها مسلمانان لذا است؛ داده عزت

 را پرچم نيا نكهيا جز ندارد يا چاره استكبار .كنند حركت الگو نيا
 پـرچم  مـا  دييبگو كند وادار را شما نكهيا جز رد؛يبگ شما دست از

ـ  نيهم م؛يخواه  نمي را ياسالم حركت و اسالم عزت و اسالم  يحرف

 و گوشـه  در ابلهانه و نابخردانه ،ندانسته و دانسته ها يبعض امروز كه
 اظهـار  ،اسـت  شـده  اسـالم  عـزت  مايه كه آنچه از و زنند يم كنار

  2.كنند مي يمانيپش

 تـا  مبـارزه  و يبـرادر  و اتحـاد  بـه  را مسلمان هاي دولت يرهبر معظم مقام
 و يتوانمنـد  از بايـد  ياسـالم  امت که معتقدند و خوانند يمفرا يآزاد به دنيرس

    :کنند يبردار بهره ياسالم امت يانقالب و پرشور نسل يجوان يروين
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 و خواننـد  مـي  فـرا  اتحـاد  به را برادر يها ملت ،رانيا دولت و ملت
 و روشـنفكران  و علمـا  ؛كننـد  مي دراز آنان يسو به يبرادر دست

 را معرفـت  و استقامت و وحدت درس ،اسالم يايدن و استمدارانيس
 يبـرا  را نسـل  نيا هبالند جوانان و كنند كرارت خود يها ملت يبرا
 و نيسـنگ  يامانت بار گرفتن دوش به و بزرگ حوادث با ييارويرو

  1.سازند آماده اسالم پارچه كي و متحد امت يزير شالوده
 آن بـر  يرهبـر  معظم مقام و =ينيخم امام حضرت که يمسائل جمله از

 اسـت  يياهـ  اتهـام  بحث ،ندفرمود ايراد را ياناتيب آن مورد در و کرده ديتأک
ـ قب از يياهـ  اتهام .اند انداخته راه به رانيا ياسالم يجمهور هيعل غرب که  لي

 در بشـر  حقـوق  نکـردن  رعايت و ياسالم يجمهور نظام بودن ستيترور
 اتهـام  علـت  و داده را اهـ  اتهام نيا پاسخ ييبايز به يرهبر معظم مقام .رانيا

    اند. کرده کارآش را رانيا مسلمان ملت به غرب زدن
 نيتـر  ييابتـدا  از آن در كـه  ييها ميرژ يوهايراد كهآن زيانگ عبرت

ـ  مجلـس  نام به يزيچ و ستين يخبر ياسيس يينوگرا رسوم  و يمل
ـ ن اسـت  افسانه حكم در ،آن در يردولتيغ هينشر و آزاد انتخابات  زي

 كـار  سـر  بر يمردم يحكومت ،اسالم حكم به آن در كه يكشور به

 بيتصو ،مردم ندگانينما از كبمر يمجلس در ياسالم قانون و است
 نيتر حساس در مردم و شود يم اجرا مردم منتخب يدولت دست به و

 معـال  هوشمندان و دادند مرتجع نام ،ندا فعال حضور يدارا آن لئمسا

  2.انداختند خنده به خود زيآم مسخره ديتقل از را
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ـ ا و اسـالم  دشـمنان  و غرب  يجمهـور  مقـدس  نظـام  ،ياسـالم  راني

 يروشـن  بـه  البتـه  .کننـد  يم متهم يدموکراس با مخالفت به را رانيا ياسالم

 ياسـالم  امـت  کردن نيبدب ،اه اتهام نيا از غرب هدف که است مشخص

 تـا  اسـت  گرفته شکل يقرآن يها آموزه و اسالم پايه بر که است ينظام از

ـ  و ببندنـد  را مسلمانان يداريب و يآگاه ريمس قيطر نيا از  امـت  انهمچن

ـ ا در يرهبـر  معظـم  مقـام  .دارند نگه غفلت خواب در را ياسالم  بـاره  ني

  :نديفرما يم
 از كـه  شود مي يدموكراس با مخالفت به متهم يحال در ياسالم رانيا

 از پس ماه چهارده تا ياسالم ريكب انقالب يروزيپ از پس روز پنجاه
 يجمهور ،رانيا مردم آنها از يكي در كه يعموم يپرس همه دو ،آن

 بـه  يگـر يد در و ،دنديبرگز كشور ياسيس نظام عنوان به را ياسالم
ـ ترت بـه  آنهـا  در كـه  انتخابـات  سه و دادند يرأ ياساس قانون  ،بي
 و جمهـور  سيرئ ،ياساس قانون نوشتن يبرا خبرگان مجلس ياعضا

 شده برگزار آن در ،شدند نيمع ياسالم يشورا مجلس در ندگانينما
 نييتع يبرا مردم پرشور شركت با ،آزاد نتخاباتا همواره امروز تا و
 انجـام  خـود  يقـانون  موعـد  در ،مجلس ندگانينما و جمهور سيرئ

  1.است گرفته

 کـه  زننـد  يمـ  يمسـلمان  کشـور  به را يستيترور ياه اتهام ،اسالم دشمنان
 هـاي  عمليـات  در را فرزنـدانش  نيزتـر يعز و اسـت  سـم يترور يقربـان  خود
 ياسـالم  يجمهـور  بـه  يکسـان  اين بر عالوه .تاس داده دست از يستيترور
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 و تـرور  يها نظام نيتر بزرگ هبرپاکنند خود که زنند يم بودن ستيترور اتهام
    :يرهبر معظم مقام اعتقاد به .هستند جهان در وحشت

 از خود كه زنند يم ياسالم رانيا به يكسان ،را سميترور به تهمت ـ

 و كــرده را يانبيپشــت نيشــتريب ،يســتيونيصه ســتيترور دولــت
 خود تيحما چتر ريز در را يرانيا انقالب ضد ستيترور يها گروه
  1.دهند يم قرار

 ياسـالم  يجمهور كه صددند نيا در ]مسيونيصه و كايمر[آ آنان ـ
ـ  شـمرده  اسالم تيجامع مظهر ،جهان در امروزه كه را  در ،شـود  يم

ـ م در را عمـل  ابتكـار  ،داده قـرار  يدفـاع  موضع  بـا  معارضـه  داني

 اي هچهـر  در مقصـود  نيا يبرا و ،كنند خارج او دست از دشمنانش
 ،يآزاد ،بشـر  حقـوق  :ماننـد  پسند مردم يشعارها ،اكارير و منافقانه
 و دهنـد  مـي  سـر  آن امثال و زن حقوق از دفاع ،سميترور با مبارزه

  2.سازند مي متهم ،شعارها نيا به يياعتنا يب به را ياسالم يجمهور

 سرتاسر در را يشمار يب يها ونيزيتلو و ويراد ،ريمس نيا در اسالم دشمنان
ـ  در خـود  يغـات يتبل يهـا  بوق با و اند دهکر يانداز راه جهان  نظـام  بـا  مبـارزه  يپ
  :هستند رانيا ياسالم و يفرهنگ

 هـا  ستيونيصه يها هيسرما با كه يمطبوعات و آنان مزدور يوهايراد
 در جملـه  از جـا  همـه  در سـم يونيصه و آمريكـا  نشاندگان دست اي

 و هـا  عهيشـا  و هـا  تهمت وقفه يب ،شود يم منتشر ياسالم يكشورها
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 ياسـالم  يجمهور ضد بر را آلود غرض و دروغ يخبرها و ها ليتحل
 و قداسـت  و ياسـالم  انقـالب  يمعنـو  نفـوذ  مد تا ،كنند مي منتشر
  1.كنند متوقف و بشكنند را ما 1راحل امام نام تيمحبوب

 ،تکـار يجنا يکـا يمرآ ،ياسالم رانيا دشمنان سأر در و غرب نيبنابرا
ـ  حرکت از را ياسالم امت تا دارند آن بر يسع ـ ا ياسـالم  و يانقالب  راني
    :کنند گردانيرو و ديناام

ـ يتبل يهـا  روش نيتـر  مـدرن  با آنها ـ  نامردانـه  ،يغ  بـا  كوشـند  يم

 اسـالم  يايدن در دارانش طرف ،ياسالم يجمهور ضد بر يپراكن لجن
ـ م تهمـت  و دروغ از يحائل و كنند دانگر يرو آن از را ـ ا اني  راني

 تجربـه  تكرار از آنان كه ياسالم يكشورها گريد و ياسالم سربلند

  2.آورند ديپد ،هراسند يم آنها در رانيا

ـ ب بـر  شـان يا ويـژه  ديتأک و يرهبر معظم مقام شاتيفرما بر بنا  يداري

 در آنچـه  ،ياسـالم  امـت  يداريب براي مسلمانان تمام تيمسئول و ياسالم

 حـج  در .اسـت  حـج  يروحان و يمعنو مراسم شود، مي ديتأک آن بر نجايا

 و نهـاده  گرييکـد  دسـت  در دسـت  ،يهمدل و اتحاد با بايد ياسالم امت

    :دهند نشان را يغرب ديپل و فاسد هاي دولت يها سهيدس از خود نفرت
 بـا  كـه  را يكار نيكمتر ،شتريب نه اگر است خواسته ياسالم رانيا

 اتحـاد  به نيمسلم دعوت آن و ،دهد انجام است مناسب حج مضمون
ـ ب و نفرت ابراز و گريكدي از ها ملت راست يخبرها كسب و  يزاري
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ـ ا بـا  كـس  هر .است فساد و شرك سردمداران از  يهـا  هـدف  ني

  1.است گفته ناحق ديبگو هرچه ،كند مقابله واال و ارزشمند
 آگـاه  بايـد  جهان مسلمان و آزاده يها ملت ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به
ـ ن را دشـمن  غـات يتبل بايـد  آنهـا  ؛ننديبب را رانيا طيشرا و باشند  و ننـد يبب زي

 .اسـت  روزافـزون  يالهـ  فضـل  به يسازندگ و ثبات ،رانيا در .کنند سهيمقا
 نشـانه  ،آن يها تيموفق و ياسالم رانيا يمعرف در يرهبر معظم مقام اناتيب

 امـت  بيـداري  از کـه  يدشـمنان  است؛ اسالم دشمنان يها استيس شکست
    :هراسند مي رانيا ياسالم يجمهور راه از آنان پيروي و ياسالم

 يكارشـكن  و يدشمن رغم به و ياله فضل به ياسالم يجمهور امروز
 .رود يم شيپ به استوار عزم و اراده با و عزت و قدرت با ،بدخواهان

 محبوب يتيريمد ،روزافزون يا يآبادان و يسازندگ ،ثبات با يكشور
 بـه  پرشور يمانيا ،جهان در بسزا يعزت و حضور ،مردم با محشور و

 جوانان زيانگ غم يها يگرفتار از رها و بانشاط و زنده يجوانان ،اسالم
 اسـالم  از دفاعه آماد و شجاع و هوشمند يمردم ،كشورها از ياريبس
 رشد و توسعه به رو يا يزندگ كنار در گستر دامن يتيمعنو ،رانيا و
  2.يزدن مثال و رينظ كم يا هكلم وحدت ،باالخره و

 غـات يتبل از کـه  دهـد  مـي  هشدار ياسالم امت به ،يرهبر ظممع مقام 
 يپـرداز  دروغ يبلنـدگوها  از آنچه چراکه ؛باشند آگاه اسالم دشمنان پليد

 بـراي  يکـار  بيفر و دروغ جز يزيچ ،ديآ يم رونيب همدستانش و غرب
   :ستين ياسالم يجمهور کردن بدنام
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 كـه  اسـت  آن اسـتكبار  يغـات يتبله عمـد  ترفند ،شهيهم مانند امروز
ه شـد  ميترس يها هدف از آن ياسالم دولت و رانيا ملت كند وانمود

 آن هدف كه است يزيآم رذالت دروغ نيا .است گردانده يرو خود
 سسـت  و جهـان  سراسـر  در اسالم تيحاكم فتگانيش كردن دينوم

  1.ماست وركش داخل در جوانان همت كردن

 يجمهـور  يبهـا  گـران  تجربـه  کـه  خواهـد  می ياسالم امت از شانيا

ـ ا ؛شناسـند  بـاز  را خـود  يروزيپ راه و رنديگ کار به را ياسالم  همـان  ني

 در .بـردارد  قـدم  آن راه در بايـد  يملت هر که است ياسالم دارگريب ريمس

 يمناسـب  تيـ موقع ،حـج  ياسيس ـ يعباد مراسم ،يرهبر معظم مقام نگاه

ـ  مسلمانان که تاس  اوضـاع  از و رنـد يگ کـار  بـه  را گريديکـ  ياهـ  هتجرب

    :شوند باخبر گريد هم
ـ يرف گاهيجا را حج رانيا ملت ،دشمنان مغرضانه غاتيتبل خالف بر  يع

 همه نفع به خود حضور از و شمارد يم اسالم امت يآگاه و رشد يبرا
ـ ا ملت .طلبد يم بهره ـ خود منافع فقط نه و ـ اسالم جهان  حامـل  انري
ـ ا .اسـت  ياسـالم  يكشـورها  همه يبرا يمتيق گران تجربه  ملـت  ني

 هـا  عرصه همه در ،اسالم تيحاكم بركت به است توانسته الشأن ميعظ
ـ يس اسـتقالل  ابـد؛ ي دست بزرگ يها تيموفق به  و ياقتصـاد  و ياس

 بـه  ،بود رفته دست از سره كي طاغوت دوران در كه را خود يفرهنگ

 بـا  مواجهـه  در را اسـالم  شوكت و عظمت كند؛ حفظ و آورد دست
 نيچنـد  تهـاجم  برابـر  در خود يمرزها از دهد؛ نشان يجهان يايقضا
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 بـه  ،بـود  افتاده راه به اسالم دشمنان پول و سالح و فكر با كه يا هسال

 يبازسـاز  را كشـور  ،سـاله  هشت جنگ از پس كند؛ دفاع كامل طور
ـ  ييربنايز ينوساز در را انقالبه معجز و كند  در دهـد؛  نشـان  وركش

 هـاي  دولـت  آورد؛ دسـت  به عيرف و زيعز يگاهيجا ،يجهان مجموعه

 كـار  سـر  بر كشور در يگريد از پس يكي را خود منتخب و يمردم
 راه به را يكشاورز و يصنعت شرفتيپ و قيتحق و علم كاروان آورد؛
 اسـت يس در دارد؛ بـر  كشـور  توسـعه  راه در يبلند يها گام و اندازد

  1.كند دفاع ،است مؤمن بدان كه يحق مواضع از حاًيصر ،يجهان

 بـراي  ديبا ياسالم يها ملت که يکيتاکت ،يرهبر معظم مقام ديدگاه از

 ؛اسـت  كلمـه  وحـدت  و يآگـاه  ،ياريهوش ،مانيا ،رنديگ کار به يروزيپ

  :است کرده عبور تيموفق با آن از رانيا ملت که يراه

 ،مـان يا پشـتوانه  بـه  شود؟ زرويپ توانست يا پشتوانه چه به رانيا ملت

ـ  به خود يبنديپا و كلمه وحدت ،يآگاه ،ياريهوش  امـام  كـه  يراه

  2.بود داده نشان او به بزرگوار

 يجمهـور  نظـام  كـه  بداننـد  جهان يجا همه در ما مسلمان برادران
 نـاب  اسـالم  كـه  يروشـن  راه در استحكــام  و قــدرت  با ياسالم

ـ  به ،كرده ميترس 9يمحمـد ـ  شيپ ـ ا و رود يم  بـا  سـرافراز  راني
ـ  و مؤمن مردم كلمه وحدت و كشور والنئمس يكپارچگي  دشيرش

 و ياقتصـاد  يهـا  توطئـه  همه ،راحل ميعظ ينيخم امام خط ادامه در
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 و گـذارده  سر پشت را دشمن يغاتيتبل يغوغاها و يتيامن و ياسيس

  1.شد خواهد كترينزد خود بزرگ يها هدف به روز روزبه

 بايد مسلمان يها ملت آنچه ،يرهبر معظم قامم نگاه در بيترت نيا به
ـ پ ،بـزرگ  خداونـد  به مانيا ،اموزنديب ياسالم رانيا از  احکـام  يسـاز  ادهي

  .است ياسالم يرجمهو نظام از يالگوبردار و يشناس دشمن ،اسالم

  يبند جمع

 در ياسالم انقالب مورد در يرهبر معظم مقام و =ينيخم امام اناتيب
 رهبـران  نگـاه  از .كـرد  يبررسـ  بخـش  چنـد  در تـوان  مـی  را حـج  موسم

 يمدل ،ياسالم انقالب يالگوساز با تواند يم حج ،رانيا ياسالم يجمهور
 ياسـالم  يهـا  حكومـت  ييبرپا و ياسالم يداريب براي ياتيعمل و مناسب
 شـدن  لحظـه « ،»هـا  شـه ير« عرصـه  سـه  در ياسـالم  انقـالب  .باشد داشته

مقـام   و =امـام حضـرت   انـات يب در »يبالندگ و رشد يها راه« و »انقالب
 امـت  يبرا را آنها توان مي كه است شده ميترس يا گونه به ،يرهبرمعظم 
   .برد كار به گريد جوامع و ياسالم

 فرصـت  نيبهتـر  ،نـد يآ يمـ  هم گرد جهان مسلمانان كه حج موسم در
ـ ا در ؛اسـت  ياسالم يها تجربه انتقال يبرا  يا تجربـه  چـه  خصـوص  ني

 قالـب  در كـه  يا تجربـه  اسـت؟  انيزورگو شكست از رساتر و بهاتر گران
   .است داده رخ رانيا در ياسالم انقالب

 يطلب حق آزمون ،جهان سطح در بودن الگو بر عالوه ،ياسالم انقالب
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 ولـي  ،اسـت  بسياري مشکالت درگير اگرچه كه يامت ؛است ياسالم امت
ام مقـ  و =امـام  هـاي  نگرانـي  .دارد را ياسالم خروش و جوشش استعداد
 آشـکار  خـود  لياص و يمترق ريمس به حج بازگرداندن براي يرهبرمعظم 

 ياجتمـاع  ــ  ياسـ يس هدغدغـ  كـه  است يحج ،يواقع حج چراكه ؛است
 .باشـد  داشـته  وجـود  آن ژرفـاي  در برائت و باشد زيست ظلم ؛باشد داشته

 مـردم  خروش و تجربه رساندن ،حج ياجتماع ـ ياسيس يها اميپ از يكي
 جوامـع  از برخي در نهضت نيا اگرچه كه است ياسالم بانقال در رانيا

 يينهـا  آرمـان  به دنيرس تا ولي ،است شده يالگوبردار يدرست به ياسالم
   .دارد وجود ياديز فاصله ،ياسالم انقالب
ـ  ؛اسـت  ياسالم امت هرسان ،حج  كتـاب  بـه  توسـل  جـز  بـه  كـه  يامت
ـ ن چيه به ،خداوند  و ميعظـ  كنگـره  ،حـج  .سـت ين وابسـته  يگـر يد يروي

 هـا  دولت مشاركت و حضور بدون ساالنه كه است ياسالم امت هماهنگ
ـ ا کـه  صورتي در .شود مي برگزار جوش خود صورت به و  يياگردهمـ  ني

 ياسـالم  امـت  يفرهنگـ  و ياجتمـاع  ،ياسيس يها اميپ دربردارنده ،بزرگ
    .است سازنده اريبس ،باشد
ـ ا ياسـالم  انقالب از سال ۳۴ از شيب  شـتر يب نـوز ه و گـذرد  يمـ  راني

 گرفتـار  و انـد  نگرفتـه  درسـتي  درس بزرگ حركت نيا از ياسالم جوامع
ـ  و يداخلـ  عوامـل  و غرب و شرق يها بتيمص ـ پ .هسـتند  تيـ هو يب  امي

ـ ا ياسالم يجمهور رهبران  بـه  حـج  مراسـم  يبرگـزار  ،حجـاج  بـه  راني
ـ ا در كـه  يا گونـه  به ؛است ياسيس ـ يعباد صورت  ،باشـكوه  مراسـم  ني

 اشـتراك  به يعباد مسائل كنار در ياسالم يها كشور ياه عابدا و اهابتكار
   .شود هاستفاد درستي به آنها از و شده گذاشته
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  موضوع يبررس

  تيبشـر  واالي ارزش همـان  از برخاسته است يمفهوم يجهان هجامع
 يسـتم يس تيبشـر  البتـه  .اسـت  متحـد  ملـل  تمسـ يس يمرکـز  ههسـت  که

 بـا  و راهنما اصول همان کمک به متحد ملل اما ،ندارد خود به  مخصوص
ـ  را آن هياول اساس ،درست اصول از انحراف  همچنـان  و کـرده  يزيـ ر يپ

 ،جهـان  يحقـوق  يها نظام يتمام به بشر حقوق ميتعم با که کند يم تالش
 ايـن  هـدف  .کنـد  مستقر يتيگ ههنپ در را ياساس يها يآزاد و يدموکراس

 ،شود رها آن از يناش ياه تعصب و فردگرايي از انسان که است اين کار،
 بسـته  هم ،رددا يبشر ييمايس که  هرچه با و بداند برابر گرانيد با را خود
   ١.شود

                                                            
و  35، هـدايت اهللا فلسـفي، ش   »ملل متحد و آرمان بشـريت «. ر.ك: نشريه تحقيقات حقوقي، 1
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ـ پا در ،متحـد  ملـل  سازمان  ۱۹۴۵ سـال  در و دوم يجهـان  جنـگ  اني
ـ ا .شـد  ليتشک رسماً ،کشور پنجاه يامضا با يالديم  ۱۹۲ بـا  سـازمان  ني

 و اسـت  جهـان  يکشورها همه شامل باًيتقر ،يالديم ۲۰۰۶ سال در عضو
 ينهادهـا  و هـا  سـازمان  .شـود  می محسوب يالملل نيب سازمان نيتر بزرگ

 زمينـه  در فعال يها سازمان از .دارند تيفعال ملل سازمان نظر زير ياريبس
 ،ونسـکو ي ،بهداشـت  يجهـان  زمانسـا  ،فـائو  ،آنکتـاد  به توان می الملل نيب
 يجهـان  بانک .کرد اشاره يالملل نيب يها آژانس و نهادها گريد و سفيوني
 موجـب  بـه  کـه  هسـتند  يالمللـ  نيب نهاد دو زين پول يالملل نيب صندوق و

 يها تيفعال ،يتخصص و مستقل طور به يالديم۱۹۴۷ سال از يا هتوافقنام
ـ ا چارچوب در را خود يپول و يمال  انجـام  آن نظـارت  بـا  و مانسـاز  ني
    ١.دهند می

 ،سـازمان  ايـن  شـور نم اسـاس  بر که ندا آگاه ملل سازمان ياعضا ههم
ـ امن و صلح حفظ ،تيامن يشورا ياصل تيمسئول ـ  تي  و بـوده  يالمللـ  نيب
 يبـرا  بلکه ،سازمان يبرا تنها نه رو  نيا از .است االجرا الزم آن ماتيتصم

ـ ا که است ياتيح اريبس ،جهان  يفـا يا يبـرا  الزم يابزارهـا  بـه  اشـور  ني
 شمرده محترم جهان سراسر در ماتشيتصم و باشد مجهز شيها تيمسئول
   ٢.شود

                                                            
نگاهي به ساختار و عملكـرد سـازمان   «هاي اقتصادي،  . ر.ك: ماهنامه بررسي مسائل و سياست1

  .104، ص94و  93، منيرالسادات ميراحسني، ش »ملل متحد

سازمان ملل متحد در سده بيست و يكـم، نگـاهي   «سي ـ اقتصادي،  . ر.ك: نشريه اطالعات سيا2
و  213، مجتبـي اميـري وحيـد، ش    »به اصالحات محتوايي و ساختاري سازمان ملل متحـد 
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ـ امن يشورا ،آن نهاد نيتر يقو و ملل سازمان ارکان از يکي  اسـت  تي
 يگستردگ .دارند وتو حق شورا نيا ماتيتصم در آن يدائم عضو پنج که

 يها سازمان و نهادها بودن زياد و متحد ملل سازمان يها تيفعال و اعضاء
ـ ا عملکـرد  و سـاختار  يبـازنگر  ضـرورت  ،پوشـش  تحـت  يالملل نيب  ني

  ١.سازد می انينما شيپ از شيب را سازمان
ـ ا وقت يجمهور سيرئ ،روزولت را وتو حق اي ژهيو حق ازيامت  االتي
 هـاي  دولـت  ديگر رهبران و کرد شنهاديپ التاي کنفرانس در ،کايمرآ همتحد

 پـس  آن از نيبنابرا .پذيرفتند را آن يشورو و انگلستان جمله از قدرتمند
 ،کـا يمرآ متحـده  االتيا يکشورها ،تيامن يشورا دائم و گانه پنج ياعضا

 که يياعضا همان اي( فرانسه و نيچ ،)يامروز هيروس( يشورو ،انگلستان
 در يشـتر يب سـهم  و قـدرت  ،متحـد  ملـل  منشـور  کنندگان نيتدو هگفت به

 وتــو حــق از يبرخــوردار بــا )دارنــد يجهــان تيــامن و حصــل يبرقــرار
 يشـورا  ماتيتصـم  ،منشـور  ۲۵ه مـاد  موجـب  بـه  .کنند يم يريگ ميتصم

 آور الـزام  ،سازمان ياعضا و االجراست الزم متحد ملل ياعضا يبرا تيامن
  ٢.اند رفتهيپذ را شورا ماتيتصم بودن

ــه براســاس ــام تجرب ــه ناک ــل جامع ــرار در مل ــامن يبرق ــ تي  ،يجمع
 حـق  ياعطـا  با برآمدند درصدد متحد ملل سازمان منشور کنندگان نيتدو

ـ امن يشـورا  دائـم  ياعضا به )وتو حق( ممتاز يأر  را يجهـان  صـلح  ،تي
 يهــا يهمکــار يارتقــا ،ملــل جامعــه سيســأت از هــدف .کننــد نيتضــم

                                                            
  .104، ص»نگاهي به ساختار و عملكرد سازمان ملل متحد«. ر.ك: 1
  .112زاده، ص المللي، رضا موسي هاي بين . ر.ك: سازمان2
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 در که يجمع تيامن نظام .بود جهان در تيامن و صلح به لين و يمللال نيب
 حـل  ،)۸۰ مـاده ( سالح خلع يمبنا بر ،بود گرفته قرار ظرن مد ملل منشور

 تـا  ۱۱ مـواد ( جنگ شناختن يرقانونيغ و اه اختالف زيآم مسالمت فصل و
 اجـرا  يهـا  ضـمانت  و )۱۰ ماده( اعضا استقالل يجمع دسته نيتضم ،)۱۵

  ١.بود استوار )۱۷ و ۱۶ مواد(
 هسـد  در يللالم بين اسناد ترين مهم از يکي ،بشر حقوق يجهان هياعالم

 هسـد  تياهم با سند نيدوم ،متحد ملل منشور از پس ديشا و است ستميب
ـ  .شود شمرده ستميب ـ اهم يکلـ  طـور  هب  چهـار  در را يجهـان  هيـ اعالم تي

    :اند دانسته دستاورد
 برتـر  آرمـان  کي به )يعيطب حقوق( نامعتبر يفلسف فکر کي ليتبد .۱

  .ياسيس
 يقـالب  در )بشـر  حقوق ينعي( مبهم يا محاوره عبارت کي فيتعر .۲
 مـاده  يسـ  گرفتن بر در با معروف »فرمان ده« نکهيا مانند ،يقانون و آمرانه

    .باشد شده برابر سه ،بشر نياديبن حقوق از
 رشيپـذ  مورد ياصول آرمان کي ليتبد و بشر حقوق يساز يجهان .۳
    .کشورها همه يبرا ياساس ياريمع به معدود کشور چند

  ٢.بشر حقوق کردن يمللال بين .۴
 بشـر  حقـوق  عرصـه  در فعال  يها سازمان از يکي تنها ،الملل نيب عفو

                                                            
، مرتضـي  »رو هـاي پـيش   هـا و فرصـت   جهان معاصر: حق و تو، جهـان اسـالم: چـالش   «زمانه،  . ر.ك:1

  .58، ص55شريفيان، ش 
انـداز   حقـوق بشـر: از آرمـان تـا واقعيـت و چشـم      «. ر.ك: نشريه اطالعات سياسي ـ اقتصادي،  2

  .44، ص206و  205، لوئي هنكين، ترجمه سرفراز فرشيد، ش »آينده
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 کميتـه  ،١حقوقـدانان  يالمللـ  نيب ونيسيکم به توان يم  رابطه نيا در .است

 هـر  که کرد اشاره ٣بشر حقوق بان دهيد سازمان و ٢سرخ بيصل يالملل نيب
 را آنهـا  ،ها ولتد بر فشار اعمال قيطر از کنند يم تالش خود نوبه به کي

  ٤.ندينما بشر حقوق يکل اصول از پيروي به وادار
 نامؤسسـ  سـوي  از شده اعالم اهداف طبق ،متحد ملل سازمان ياعضا

 و )اسـت  بـوده  ابتـدا  از سازمان سيسأت امضاکنندگان از زين رانيا کشور(
 ملـل  سازمان در يالديم ۲۰۰۰ سال در که( هزاره هتوسع اهداف نيهمچن

 تحقـق  يبـرا  يالديمـ  ۲۰۱۵ سال تا شدند متعهد )شد توافق آن مورد در
ـ ا با مقابله ،توسعه يبرا يجهان مشارکت ،فقر يکن شهير مانند ياهداف  ،دزي
ـ فعال گريد موارد و ستيز طيمح حفظ  زمينـه  در تـاکنون  البتـه  .کننـد  تي
  ٥.ندا هنداشت يچندان تيموفق سازمان ياعضا ،مذکور اهداف تحقق
 ملـل  سازمان به يعموم اعتماد کاهش سبب ،رياخ يها سال يدادهايرو

 ؛انـد  يناراضـ  دو هر عراق جنگ موافقان و مخالفان ،نمونه يبرا .است شده
 نيتـأم  را نظرشـان  اسـت  نتواسـته  حدمت ملل سازمان کنند يم احساس رايز

 اسـت  معترض حدمت ملل سازمان يها قطعنامه نادرست ياجرا به يکي .کند
 ايـ  زودهنگـام  يجنگـ  از يريجلـوگ  در سـازمان  نيا ييناتوانا از يگريد و

                                                            
1. International Commission of Jurists. 

2. International Committee of the Red Cross. 

3. Human Rights Watch. 

هاي غيـر دولتـي و نفـوذ آنهـا در جامعـه       سازمان«. ر.ك: نشريه اطالعات سياسي ـ اقتصادي،  4
  .167، ص148و  147بر، ش  ، رضا سيم»جهاني

  .118، ص»دنگاهي به ساختار و عملكرد سازمان ملل متح«. ر.ك: 5
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ـ ا به ،ملل سازمان عملکرد به کشورها شتريب اعتراض .يرضروريغ  ليـ دل ني

 بـه  اعتماد کاهش .دانند يم مهم اريبس امروز جهان يبرا را سازمان که است
ـ اهم به يعموم باور شيافزا با نهاد نيا  همـراه  مـؤثر  يـي گرا چندجانبـه  تي

    ١.است
ـ امن يشـورا  ياتيـ ح هـاي ابزار از کيي ،ها ميتحر  برخـورد  يبـرا  ،تي

ـ امن کـه  است ييخطرها با رانهيشگيپ ـ تهد را يالمللـ  بـين  تي  .کنـد  يمـ  دي
 مـوارد  يبرخـ  در .اسـت  مـذاکره  و جنـگ  انيم الزم وسط حد ها ميتحر
 ها تحريم ،گريد سخن به .کند کمک موافقتنامه انعقاد به تواند يم ها ميتحر

 يهـا  قطعنامـه  که يهاي دولت اي ها گروه ،ينظام يرهافشا کنار در تواند يم
  ٢.کند يمنزو اي فيتضع ،گذارند يم پا ريز را تيامن يشورا

 جامعـه  در مسـلط  و حـاكم  گفتمـان  ،شـده  انجـام  قاتيتحق اساس بر

ـ امن يشـورا  ،متحـد  ملـل  چـون  ييها سازمان قالب در كه يجهان  ...و تي

 يكشـورها  منافع ،آن يورا رد كه است جانبه كي يگفتمان ،ابدي يم تحقق

 ،»يستياليامپر يها استيس و ها دهيا با موافقت« .شود مي تأمين يستياليامپر

ـ  كـه  هسـتند  يا هنـ يگز سـه  ،»جنگ و شدن يمنزو« ،»ميتحر«  يرو شيپ

 ،ييخودكفـا  ،اسـتقالل  كه است آشكار .دارند وجود ها حكومت و جوامع

ــردم ــدار م ــمعنو و يم ــدار تي ــا ،يم ــا در ييج ــ ني ــته ولفرم  از برخاس

ـ ا كـه  روسـت  نيهمـ  از .ندارنـد  يورتامپرا هاي قدرت  هـاي  تمملكـ  ني

                                                            
سازمان ملل متحد در سده بيست و يكم، نگاهي به اصالحات محتوايي و سـاختاري سـازمان   «. ر.ك: 1

  .54، ص»ملل متحد
  .61صهمان، . 2
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 همـواره  ،خـواه  يآزاد و مخـالف  يصـداها  بـا  خيتار طول در ،ياستعمار

 گمـان  بـي  .اند زده آنها هيعل توطئه و سركوب به دست و دهيورز مخالفت

ـ  اختالف ـ ا دادن رواج ،يمـذهب  يافكن  از تيـ حما ،انـه يگرا يملـ  يهـا  دهي

 نيهم خاطر به مختلف، يها جنگ انداختن راه به ،يا منطقه يكتاتورهايد

  .دهند يم و داده رخ يجهان استيس

 ،عـدالت  ،يدادگستر بر گفتمان نيا تأكيد ،باره  نيا در جالب نكات از

 مختلـف  جوامع در ضيتبع رفع و يآبادان ،يدموكراس ،بشر حقوق ،يآزاد

 اصطالحات نيا ،منصف و داريب انشمندياند نظر در كه يا گونه به ؛است

 ادامـه  در .اند دهيگرد معنا در دگرگوني دچار و شده يخال يواقع يمعان از

 ميخـواه  يرهبـر  معظـم  مقـام  و =ينيخم امام حضرت اناتيب يبررس به

    .پرداخت

 و =خمينـي  امامحضرت  كالم دردر جامعه جهاني حاكم حج و گفتمان 

  يرهبرمقام معظم 

 بحث کردند، مي ديتأک آن بر =ينيخم امام حضرت هک يمسائل جمله از
 و غـرب  سـوي  از کـه  اسـت  يانسان و ياخالق ميمفاه يمحتوا شدن يخال

 ،=امـام  حضـرت  نگـاه  از .شـوند  يمـ  گرفتـه  کار به يالملل نيب يها سازمان
 قـاً يدق و شده يخال محتوا از ...و بشر حقوق ،يآزاد ،عدالت چون يميمفاه
  فرمايد: مي ايشان .شود يم گرفته کار به هاآن عکس يمعنا

 فـرار  ،دارند كه معنا آن از الفاظ كه ميا شده واقع يعصر كي در ما ـ

ـ  را »عـدالت « يمعنا .آمده دنبالش يگريد يمعان كي اند؛ كرده  يوقت
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ـ « يمعنا است؛ گريد جور كي اآلن ،ايدن در كند يم نگاه انسان  يخلق

ـ  ،كند يم مالحظه آدم را »بودن ـ  نـد يب يم  دارد؛ يگـر يد وضـع  كي

ـ  ،كنـد  يم مالحظه يوقت انسان را ايدن تيامن يها سازمان  كـه  نـد يب يم

 ،اسـت  امـن  سـازمان  اسـمش  اما ،امن سازمان نه ،است يناامن سازمان

ـ  كه نديب يم ،كند يم ] [نگاه انسان را بشر دار طرف يها تيجمع  نيهم

 ،سـتند ين بشـر  دار طـرف  ،انـد  ظـالم  دار طرف ،بشر دار طرف تيجمع

    1.هستند ظلمه دار طرف

 آن .اسـالم  ريغ شناسد يم را گريد زيچ كي ،است شناس اسالم كه آن ـ
 حقـوق  ريغ ديگو يم را گريد مسئله كي ،است بشر حقوق دار طرف كه

 مـن  را نيا ـ شما .شده يخال خودش يمحتوا از يكل هب الفاظ اصالً .بشر
ـ  كجـا  دينيبب ،دنبالش ديبرو خودتان شما ـ كردم عرض ـ  كي  از يلفظ

 ـ دانم ينم ـ ياجتماع عدالت ،عدالت ،بوده متعارف كه يالفاظ نيا ليقب

 ،كـذا  سازمان ـ دانم ينم ـ كذا تيامن سازمان ،بشر حقوق از يدار طرف
 خودش يمحتوا نهايا از كي كدام دينيبب ،ديكن بيتعق ،ديبرو دنبال شما

 او از اراده نـا مع آن ،هسـت  كـه  ييمعنا آن ،نهايا از كي كدام .دارد را

    2.شود يم

ــدگاه از ــام حضــرت دي ــيخم ام ــد ياســالم امــت ،=ين ــه باي ــا ب  ني
ـ فر و باشـند  داشـته  يآگاه پرده پشت يها سهيدس  و بنـده يفر ظـواهر  بي

 ييبـا يز بـه  =امـام  حضـرت  .نخـورد  را غـرب  همدسـتان  هدوسـتان  انسان

                                                            
  .96، ص1. صحيفه حج، ج1
  .98. همان، ص2
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ـ ا در شـه ياند به را ياسالم امت و آورند يم يشاهدمثال  فـرا  خصـوص  ني
    فرمايند: مي ايشان ؛خوانند يم

 در را جنگ آتش يها شعله و جرقه نياول صدام كه يروز آن در ـ

 چيه ،برافروخت فارس جيخل و ياسالم يكشورها همه تيامن خرمن
 از و نگرفتـه  را او يافـروز  آتـش  يجلو ،صلح انيمدع نيا از كس

 و كنتـرل  جهـت  در خـود  يقراردادها و فشار يها اهرم و امكانات

ـ ا هديسـتمد  و مظلـوم  ملت از دفاع به و نجست بهره او رمها  و راني
 بـه  كـه  نگفـت  ،جنگ هآغازكنند نيا ،صدام به و برنخاست عراق
  1.شوند كشته ديبا رانيا ملت يجرم چه به و گناه كدام

ـ دن در صلح ميخواه يم و ميكرد اميق صلح يبرا ما ديگو يم كه آن ـ  اي
 اآلن ما كه يجنگ نيهم ،خوب .اندازند يم راه هانيا را ها جنگ همه ،باشد
 آنهـا  را نيهم ،هست آن به مبتال هم عراق كشور و ميهست آن به مبتال

ـ دن در صلح كه اند انداخته راه را ها جنگ نيا انيآقا لكن ،انداختند راه  اي
  2.بشود دايپ صلح كه اندازند يم راه جنگ جا همه بشود! دايپ

 يارزشـ  چيهـ  =امـام  حضـرت  انديشه در که يگريد مسائل جمله از

 يهـا  تنـاقض  از يکـ ي وتـو  ،شانيا اعتقاد به .است وتو حق مسئله ،ندارد

    .است غرب جهان
 بـزرگ  يهـا  سازمان كه باشد بنا يوقت كه است يا مسئله ،مسئله اما

 كـه  گفـت  شود ينم را نيا ،باشد نفر پنج چهار دست ارشياخت ايدن

                                                            
  .204، ص1. صحيفه حج، ج1

  .99. همان، ص2
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 نيا .كذا سازمان - دانم ينم - بشر دار طرف سازمان ،بشر تيامن نيا

 از را خـودش  مطلـب  هـم  نيا ،است نفر پنج چهار دست ارشياخت
 زهـا يچ همه نفر پنج چهار .باشد مردم همه يبرا ديبا كه داده؛ دست

 .شـود  يم تمام ،»نه« ديبگو نفر كي ،بكنند همه يكار هر دارند؛ را

ـ ا و رديبپـذ  تواند ينم يآدم چيه كه است يامر كي »وتو« حق  ني
ـ ا يبـرا  كه ،ايدن يعموم ـ مثالً ـ مجالس ـ ا ،اسـت  امـور  ني  را ني

 رديبپـذ  تواند ينم هم ينابالغ انسان چيه ،يآدم چيه نكهيا .اند رفتهيپذ

 دو نيا دست ارياخت  لكن ،باشند عدالت بر ايدن همه ميخواه يم ما كه
 مـثالً  چنانچـه  اگـر  ،چاپند يم نهايا را هرجا باشد! نفر چند نيا ،نفر

ـ بگ را شيجلـو  بخواهـد  كـذا  يالملل نيب انسازم  »وتـو « فـوراً  ،ردي

ـ زن يم را حرف نيا ديكن يم غلط .نه ديگو يم ،كنند يم ـ ي آن د!ي  يك
ـ  ،»چرا« نديبگو وقت كي اگر ،افغانستان زدير يم ـ گو يم  غلـط  دي

 اگـر  ،ذلـك  امثـال  و روتيب ـ مثالً ـ به زدير يم يكي آن .يكرد

  1.يكرد غلط نديگو يم ،نندبز يحرف آنجا در بخواهند چنانچه

ـ ا ملـت  ،چپاولگر و متعصب هاي تدول نيهم که است آن جالب  راني
ـ ا رهبـران  و يعدالت يب و بشر حقوق نقض به را  بـه  نيـز  را ياسـالم  راني

 و =امـام  حضـرت  هريسـ  کـه  است يحال در نيا .کنند يم متهم خشونت
 ييجـا  در .اسـت  ياسـالم  يمهـرورز  هدهنـد  نشـان  ،انقـالب  معظم رهبر

    :نديفرما يم حجاج جمع در =امام حضرت
 چـه  ،باشـند  داشـته  توجـه  را معنا نيا ديبا ها زندان و ها حبس انيمتصد
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 عمـل  ياجـرا  مشـغول  كه ياشخاص چه و هستند رأس در كه ياشخاص

ـ ا شيمعنا ياله حدود كه بكنند توجه را معنا نيا ديبا ،هستند  سـت ين ني
 ،نيا ستين زيجا م؛يدهب فحشش ما است قتل مستحق كه يكس كي كه

ـ  .نيا دارد قصاص ،يعني ست؛ين حق م؛يبزن يليس او به اي  آدم نفـر  كي

 دارد حق او ،ديبزن يليس كي شما اگر ،بكشندش برند يم دارند كه يجان
 حـاال  كه دينكن گمان .ديكرد شرع خالف و بزند عوض را يليس شما به

ـ  بد رفتار او با ديبا ما ،است آمده حبس يتو آدم نيا كه  شـاء  ان .ميكن

  1.ديبكن دينبا و ديكن ينم ،اهللا

ـ ا ياسالم يجمهور گذار انيبن مانند زين يرهبر معظم مقام هشياند  راني
 غـرب  يبشـر  حقـوق  اصـطالح  بـه  يادعاها با تضاد در گريد يا گونه به

 حقوق نکردن  مراعات مورد در وارده ياه اتهام ،يرهبر معظم مقام .است
ـ  را غرب سوي از رانيا ياسالم يجمهور در بشر  و داننـد  يمـ  اسـاس  يب

 بشـر  حقـوق  مدافع عنوان چيه به ،کايمرآ آنها سأر در و غرب ،معتقدند
    :ستندين

ـ رعا بشـر  حقـوق  ياسـالم  يجمهـور  در كنند مي ادعا نكهيا ـ  تي
ـ ا ـ است محض يافترا و دروغ و غلط حرف البته كه ـ شود ينم  ني

ـ اهم بشر حقوق به آنها واقعاً كه ستين نيا خاطر به  ،دهنـد  مـي  تي
ـ ا كه ميكرد يم گمان شيپ يمدت تا ما .ندا قائل يارزش بشر يبرا  ني
 دست در دروغ به را بشر حقوق پرچم كه ييها ييآمريكا و ها يغرب

ـ  يآمريكا و ييقايفرآ و ييايآس بشر يبرا ،ندا هگرفت  نهـا يا و نيالت
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 حـاال  اما ،ندا قائل خودشان يبرا فقط را ارزش و ستندين قائل يارزش

 وقـت  كي اگر و ستندين قائل ارزش يبشر چيه يبرا كه شد معلوم
 ،را يانسـان  هرجـور  حاضـرند  ،بكنـد  اقتضا شهواتشان و ها خواست
  1.كنند نابود ،هست كه عالم از همنطق هر به مربوط

 باشـند  آگـاه  غرب هاي دسيسه نيا از بايد ياسالم بزرگ امت نيبنابرا

    :شناسند باز را نهاآ يبشر قوقح يشعارها شوم اهداف و
 راديا يكشور كي به اگر ،هستند اعتنا يب بشر به قدر نيا كه يكسان

ـ با عاقل آدم ،شود مي نقض بشر حقوق جاآن در كه گرفتند  نگـاه  دي

 سـر  پشت يهدف چه ست؟يچ ها حرف نيا از مقصودشان نديبب كند

 هــانيا .ســتيچ اســت معلــوم هــدف آن دارد؟ قــرار حــرف نيــا

ـ ا اميق كه ،باشد يا ياسالم يجمهور كي خواهند ينم  يجمهـور  ني

 مسلمانان كه است يمعن نيا به ،ياسالم يجمهور نيا وجود ،ياسالم

 از .بدهند ليتشك را يكشور نيچن مشابه توانند مي ايدن يجا همه در

  2.بشود نابود ياسالم يجمهور كه خواستند يم هانيا ترسند! يم نيا

 نيتـر  بـزرگ  از يکـ ي خـود  کايمرآ ميرژ ،يهبرر معظم مقام اعتقاد به
    :کوبد يم يدموکراس طبل بر تنها که است بشر حقوق ناقضان

 از ريتصو نيتر زشت كه زند يم دم بشر حقوق از يحال در آمريكا ميرژ
 از جهـان  فيضع يها ملت با اش مستكبرانه رفتار در را بشر حقوق نقض

ـ  سخن يسدموكرا از يحال در گذارد؛ مي يجا بر خود ـ گو يم  از كـه  دي
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 در كنـد؛  مـي  يبانيپشـت  جهـان  مناطق يبرخ در ها حكومت نِيمستبدتر

 يافشـا  در را آزادانـه  سخن نيكمتر كه دهد مي شعار يآزاد نام هب يحال
 روزافـزون  يهـا  ستم و خطرناك يها نقشه و يستيونيصه ميرژ تيماه

 كـه  گـر يد يجـا  هر در نه و خود كشور در نه ـ ستيونيصه انيهودي

 يجمهـور  ضـد  بـر  زن حقـوق  نام هب يحال در .كند  نمي تحمل ـ بتواند
ـ  در و خانواده در ييآمريكا زن كه كند يم غيتبل ياسالم  كـارش  طيمح
  1.است اهانت و سوءاستفاده و يتعد مورد

 درخصـوص  يرهبـر  معظـم  مقـام  کـه  يزيبرانگ ملأت اريبس مثال شاهد
 نشـانگر  ،کننـد  يمـ  ذکـر  هـا  يغرب سوي از بشر حقوق نقض و يگر لهيح

 يايقضا در که کنند يم يادآوري شانيا .است آنان ييدورو و رذالت عمق
 منطقـه  در کـه  انـد  شـده  داوطلـب  يتعـداد  ياسالم يکشورها از ،يبوسن

    :باشند داشته حضور
 ملل سازمان سربازان ءجز هم ما ديبده اجازه گفتند ياسالم يها ملت

ـ  گفتند ؛ميشو حائل و جاآن ميبرو  يجمهـور  از فقـط  نـه  .شـود  ينم
 بـه  حائل يروين نگذاشتند يمسلمان كشور چيه از باًيتقر كه ياسالم
 آنجـا  كـه  ييسـربازها  بـه  يعني چه؟ يعني نيا شود! فرستاده آنجا

ـ كن كمـك  ها صرب به ،ديرفت يوقت نديبگو ديبا ،فرستند يم  بـه  د!ي
 .بـرود  انمسلم گذارند  نمي لذا ند؛يبگو را نيا توانند ينم كه مسلمان
 وجود به ايدن در خواهند يم نهايا كه ينينو نظام بر يننگ نيچن امروز

 دروغشـان  يها وعده آن ،ها ييآمريكا رفتار آن .است حاكم ،آورند
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 كمـك  مطلقـاً  آن ،نيهرزگـو  و يبوسـن  مسلمانان مسئله به نسبت

 هـاي  دولت بعض و يالملل نيب يها سازمان رفتار هم آن و نكردنشان
  1.گرانيد و سيانگل و يياروپا

 را خـود  امتحـان  ،يالملل نيب يها سازمان ،يرهبر معظممقام  ديدگاه از
 :انــد شــده رد بــد اريبســ هنمــر بــا و داده پــس يبوســن مســئله درمــورد

ـ ا در ،ملـل  سـازمان  ،همه از تر زشت و بدتر و يالملل نيب يها سازمان«  ني
ـ  ٢.»دادند را ها امتحان نيبدتر ]يبوسن[ هيقض و  =حضـرت امـام   يادآوري

ــر معظــم مقــام ــه ميمفــاه مــورد در يرهب  و يبشــر حقــوق اصــطالح ب
 دشـمني  و نفـرت  از اسـالم  جهـان  کردن آگاه براي ،يغرب هخواهان يآزاد

  .است ياسالم و مظلوم يها ملت به نسبت غرب

 بـه  توجه ،ياسالم بشر حقوق ،ياسالم فتأر ،عدالت ،ياسالم يها آموزه

 ،اسـالم  يمترقـ  مکتـب  نگاه از ،ينيچن نيا ميمفاه گريد و اسالم در زن حقوق

ـ ا نيبنـابرا  است؛ انسان ياخرو و يويدن سعادت راستاي در يهمگ  نيـ د ني

 مقـام  اعتقـاد  بـه  و است آنان يضدانسان اعمال مقابل در يسد ،داريب و يمترق

  است. امر نيهم نيز اسالم با استکبار مخالفت ليدل ،يرهبر معظم

  يبند جمع

 جهـان  در آنچـه  ،يرهبـر  معظم مقام و =ينيخم امام حضرت نگاه از
 ضد بر كه است يزيچ آن قاًيدق ،است شده ليتبد مسلط گفتمان به امروز
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 حقـوق  ،يآزاد اصـطالحات  و الفـاظ  .است يجار جوامع يانسان حقوق
 و بـوده  لياصـ  يمحتـوا  فاقـد  ،حاكم اتيادب در ...و يبرابر ،عدالت ،بشر
 رهبـران  اعتقـاد  بـه  .است يغرب و يشرق يتسياليامپر تحركات حامل تنها

 و يغن يها ليپتانس و ها تيظرف بودن دارا با حج ،رانيا ياسالم يجمهور
 و جهـان  مسـلمانان  و داده رييتغ را حاكم واژگان يمعان تواند يم ،نهادمند

  .كند تيهدا يبرابر و يآزاد يسو به را ديده  ستم جوامع گريد
 و يافـروز  جنگ در ،يجهان سمياليامپر و غرب عملكرد ،شانيا اعتقاد به

 .است بندهيفر اصطالحات نيا از يابزار استفاده هدهند نشان ،ينگر جانبه كي

 گـر يد و فـارس  جيخل يها جنگ ،ايآس شرق رخدادهاي ،يجهان يها جنگ

 ،اصـطالح  بـه  كـه  دارنـد  يجـوامع  در شهير ،يجهان و يا همنطق يها آشوب

ـ ا .نـد ا آرامـش  و صلح و جهان مردم يآزاد خواستار  آنچـه  و مسـتندات  ني

 ،دارنـد  يمـ  روا جهـان  مردم حق در بشر حقوق يحام ظاهر به يها سازمان

  .است يانسان اصول به توجه بدون ،جهان يسردمدار به ليم نشانگر

 رسـالت  بـه  بايـد  حج ،يرهبرمقام معظم  و =امامحضرت  دگاهيد از

 فرهنـگ  و نـژاد  بـه  جهتو بدون ،يبرادر و يبرابر كه بازگردد خود لياص

 هـا  انسـان  كـه  است ياله و يانسان برابر اصول سايه در تنها چراكه ؛است

 بنديپا هم حقوق به و كنند يزندگ هم كنار در آرامش و صلح با توانند مي

 را يجهـان  حركـت  نيا خود ذات در ،حج ياسيس ـ يعباد مراسم .باشند

 و عـدالت  ،نايـ زورگو و مشـركان  قـدرت  بـر  دنيكشـ  بطالن خط .دارد

ـ پو دنيشـ ياند بـا  بايـد  و است نهفته حج تعليمات ژرفاي در ،يبرابر  و اي

  .دشو زنده و يريگيپ ،پايان بي تالش
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  موضوع يبررس

 ،فرهنگ بر تواند می ،مملكت كي در حاكم حكومت نوع يكل طور به

ـ ا كـه  يطـور  بـه  ؛گـذارد ب ريتـأث  ياعاجتمـ  روابـط  و اقتصاد ،استيس  ني

 ايـ  اتيمعنو از يدور و فالكت و فقر به را جامعه كي تواند می يحكمران

    .برساند يتعال از سطح نيباالتر به
 هـاي  دولـت  کرد: تقسيم دسته چند به توان مي را مسلمانان هاي دولت

 ،)يسـعود  ستانعرب و اردن ،مراکش( يسنت يها يمونارش يدارا مسلمان
 مسلمان هاي دولت ،)هيترک و ياندونز ،يمالز( رو انهيم مسلمان هاي لتدو

 ســکوالر مســلمان هــاي دولــت و )ســودان و رانيــا ،افغانســتان( يانقالبــ
ـ ا بيـانگر  ،يبند طبقه نيا ).تونس و مصر ،ريالجزا(  کـه  اسـت  تيـ واقع ني

 اداره متفـاوت  ياسـ يس سـتم يس بـا  يـي هـا  حکومت سوي از مسلمان مردم
 گريکـد ي بـا  مسـلمان  هاي دولت روابط در ييتنها به تفاوت نيا .شوند می

 در مشکل نيا .کند می فراهم را گريکدي با مخالفت موجبات و است ثرؤم
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 کـه  يا همنطقـ  ؛اسـت  تـر  يجـد  اريبسـ  گـر يد مناطق به نسبت انهيخاورم
 در ،يسـنت  يهـا  يمونارشـ  کنـار  در اگر اسالم و يافراط سکوالر يها ميرژ

  ١.ندا هگرفت قرار خصمانه مواقع يبرخ در و نامطمئن طيمح کي
ـ ا کشـور  از ريـ غ ،يکنون يايدن در ،گفت توان يم گمان بي  چيهـ  ،راني
آن بـر  حـاکم  مقـررات  و قـانون  کـه  ندارد وجود ديگري ياسالم دولت، 

 در .باشـد  )ياثناعشـر  عيتش در يمتجل( حيصح سنت و قرآن از برخاسته
 آن بـه  نيفيشـر  نيحـرم  کـه  يتقداسـ  جهت به ستانعرب کشور ،انيم نيا

 نـزول  کـانون  ،يوحـ  مهـبط  عنوان به جهان مسلمانان نگاه در و دهيبخش
 .دارد يا ژهيـ و گـاه يجا است، شده شناخته 9اکرم امبريپ نيسرزم و قرآن

 قـرار  يعثمـان  ترکـان  تيـ حاکم تحت ،دور نسبتاً يا گذشته از کشور نيا
 بـا  و يمحلـ  اکمـان ح تـالش  با ،دوم و اول يجهان جنگ از پس و داشته
 بـر  تـاکنون  و آمدند کار سر بر سعود آل خاندان ،کايمرآ و ايتانيبر تيحما

 خانـدان  نيا حکومت يپرتو در و کنند يم يحکمران فيشر نيسرزم نيا
    .است افتهي رواج کشور نيا در تيوهاب مذهب که است

 عِيتشـ  نـاب  يهـا  شهياند با مبارزه ،انيوهاب يفکر يها برنامه رأس در

 سـنگ  گـران  سـرمايه  بـا  رانيا کشور ،آن کانون که دارد قرار يامام وازدهد

 مهـم  يابزارهـا  از يکـ ي .است بزرگ يعلما و مراجع و هيعلم يها حوزه

 ايـن  اسـت.  آن فـروش  از حاصل ثروت و نفت سالح ،ستانعرب حاکمان

 صـالح  سـلف  اسالم يمعرف راه در را نفت فروش از حاصل درآمد کشور
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  کند. مي جخر مسلمانان به
 چيه و است مطلق حاکم )ملک( پادشاه ،ستانعرب انيوهاب تيمرکز در

ـ  کـه  تاکنون و ندارد را او عزل حق کس   سيتأسـ  از سـال  هفتـاد  از شيب
 در کـه  نـدارد  وجـود  يمدون قانون گونه چيه ،گذرد يم سعود آل حکومت

    .باشد داشته قرار پادشاه خواست و اراده برابر
 از .اسـت  خـورده  گـره  يسعود خاندان با ستانعرب مردم منافع امروزه

 بـا  يمملکتـ  ونئشـ  و کشور امور بر آنان تسلط و سعود آل حفظ ،رو  نيا
 کـه  سـعود  آل خاندان تيجمع .دارد قرار تياهم اول هدرج در ،متيق هر

 در يديـ کل يهـا  پسـت  و هـا  شـغل  بيشـتر  ،هستند نفر چهارهزار از شيب
  ١.دارند دست در را ستانعرب

ــا =امــام تحضــر  ،يســتياليسوس يالگوهــا يناکارآمــد بــه توجــه ب
 ياسـالم  يها حرکت جاديا باعث ،عرب جهان يستيوناليناس و يستيکمون

 يمهمـ  يها جنبش به دگاهيد نيا گسترش با ها حرکت نيا .شد منطقه در
 اکنـون  هـم  کـه  شـد   ليتبـد  ...و حماس ،ياسالم جهاد ،اهللا حزب همچون

    ٢.ها ستيونيصه تا است ربع سران ينگران سبب شتريب
  :دوفرم يم و کرد مي ديتأک ها حکومت مشکل بر =امام حضرت
 دهسـتن  ها حكومت نيا .است آنان يها حكومت مسلمانان، مشكل ـ

 مسـلمانان  مشـكل  هـا  ملـت  .انـد  رسانده روز  نيا به را مسلمانان كه

                                                            
  .90، ص52باس جعفري، ش ، ع»فرقه وهابيت و عملكرد آن در تاريخ معاصر«. ر.ك: معرفت، 1

هاي عـرب (درآمـدي    انقالب اسالمي و مسئله فلسطين: صهيونيست«خرداد،  15. ر.ك: نشريه 2

  .249، ص18، عليرضا رضوي، ش »بر تاريخچه همكاري سران عرب با صهيونيسم
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 ؛كننـد  حـل  را مسائل توانند مي ،خود يذات فطرت با ها ملت .ستندين

   1.هستند ها دولت ،مشكل ليو
 يكشـورها  سـران  همـه  به ،يطيشرا نيچن وجود با )امام( من و ـ

 و كـا يآمر ويـژه  به ،غرب و شرق هاي قدرتابر همه و فارس  جيخل

ـ  هشـدار  يشورو  و ييمـاجراجو  و دخالـت  از را آنـان  و دهـم  يم
 يكشـورها  سـران  بـه  مـن  . ...دارم يم حذر بر عجوالنه ماتيتصم

ـ  خـاطر  به كه كنم يم فارشس فارس جيخل  هورشكسـت  عنصـر  كي

 را كشـورتان  مـردم  و خـود  نيا از شيب ،ياقتصاد و ينظام ،ياسيس
 را خـود  ينـاتوان  و ضعف ،كايآمر دامن به توسل با و دينكن ريتحق

 منـافع  حفـظ  و يشبان يبرا ها درنده و ها گرگ از و دينساز آشكار

  2.دينطلب مدد ،خود
 شـدن  ميتسل با كه دهم يم هشدار منطقه عربي هاي دولت به [امام] من ـ

 دسـت  بـه  شيخـو  اسـارت  قبول بر عالوه ،ها طرح  گونه نيا مقابل در
 مسـلح  يقـوا  و دولت و ملت  يدشمن ،لياسرائ تر نيننگ آن از و كايمرآ
 اسالم دامن  به امروز اگر و ديآور يم بار به شهيهم يبرا را رانيا رومندين

  يهـا  يرجزخـوان  و كـا يمرآ يهـا  يبكاريفر .است ريد فردا ،ديبرنگرد
ـ  بـه  اجياحت گمان بي كه قابوس و نيحس و حسن و يحسن  و دارنـد  ميق

ـ  را شيخـو  ارتش مهمات و اسلحه و خود يكشورها  جوانان احمقانه  ـ

                                                            
هاي عـرب (درآمـدي بـر تاريخچـه همكـاري       انقالب اسالمي و مسئله فلسطين: صهيونيست. «1

  .250، ص»صهيونيسم سران عرب با

، 15، محمـد واعـظ زاده خراسـاني، ش    »تحليلي از حـج خـونين و پيـام امـام    «، ة. ر.ك: مشكو2
  .25ص
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 كننـد،  مي نابود ـ برند كار به لياسرائ  چنگال از نجاتشان راه در ديبا كه
  1ندهد. فريب را شما

 ،سميونيصه همان اي هودي يمل جنبش تحقق ريمس در عامل )كي( ـ
 در كـه  است عربي يكشورها سران انتيخ و انگاري سهل ،يهمراه

ـ اخت سـكوت  اوالً ،منطقـه  در بتيمص نيا ياجرا ناظران جايگاه  اري

 ثالثـاً  و نموده يهمكار يستيونيصه ياه برنامه ياجرا در اًيثان ،كرده
 ارائـه  حـل  راه خـود  ،سميونيصه مشكالت حل يبرا ،همه از بدتر و

  2دهند. مي

 اردن  شـرق  در عبداهللا ملك حكومت افتني تيرسم زمان از اردن ـ
ـ   مقابـل  در انتيخ از آشكار يها عبرت وجود با ،تاكنون  ييوفـا  يب

 و پنهـان  يهـا  يهمكار و مذاكرات بر همچنان ،سميونيصه و غرب

   3.دهد مي ادامه  سميونيصه و غرب با خود آشكار

 بـا  سـت يونيصه سـران  انيـ م يسـر  روابـط  از تيحکا ،موجود اسناد

 م۱۹۴۸ جنـگ  از پس بيشتر هم آن و دارد م۱۹۴۸ سال از يمصر مقامات

 بسـتن  يبـرا  مصـر   يآمادگ اعالم و غزه منطقه قبال در يپنهان مذاکرات و

  ٤.است فاروق ملک يسو از صلح قرارداد
 لـرزه  بـه  را عـرب  مسـتبد  سـران  يحکـومت  ارکان ،عربي اميق هرچند

                                                            
هـاي عـرب (درآمـدي بـر تاريخچـه       انقالب اسالمي و مسـئله فلسـطين: صهيونيسـت   «. ر.ك: 1

  .252، ص»همكاري سران عرب با صهيونيسم
  .253. همان، ص2
  .259. همان، ص3
  .263. همان، ص4
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 الک در را عرب هياتحاد ژهيو به و  ياسالم ـ عربي يها سازمان و درآورده
 از ،عـرب  هـاي  ملـت  است شده سبب ،حال نيع در ولي ،برده فرو خود
ـ ب بودند ساخته آنها يبرا آنان حاکمان که يقفس  احساسـات  و نـد يآ روني
 ايـه م آنچـه  قـت يدرحق .دهنـد  بروز را نيفلسط مسئله درباره خود يواقع

 ؛اسـت  ياسـالم  ـ عربي يداريب ،است يستيونيصه ميرژ وحشت و ترس
  ١.عرب سران يدهايتهد و ها ميتصم نه

 محـور  عنـوان  به حماس و اهللا حزب ،هيسور ،رانيا از ،شيپ يچند تا
 عربـي  يکشـورها  گـر يد و سـتان عرب ،اردن ،مصر از ،درمقابل و مقاومت

 ، عربي رياخ تحوالت .شد يم برده نام کار محافظه اي رو انهيم محور عنوان به
 و اردن ،سـتان عرب يها حکومت شدن لرزان و مبارک نظام سقوط موجب

ـ تغ يمعنا به امر نيا .شد کتاتوريد و کار محافظه يها نظام گريد  تـوازن  ريي
 و کـار  محافظـه  جنـاح  فيتضـع  و مقاومـت  نفـع  به يا منطقه کياستراتژ
 از بعـد  يفضـا  در که نيلسطف يمل يآشت ،نيا بر عالوه .است کار سازش
 تحوالت جينتا از يکي قالب در ،بود دهيرس  جهينت به مانيعمرسل و مبارک

   .نبود يافتني دست ،مبارک زمان در که شد ريتفس عربي رياخ

  موضوع مورد در يرهبرمقام معظم  و =خميني امام اناتيب يبررس

ـ  کـه  يزمـان  ،=ينـ يخم امـام  حضرت نگاه از  ،باشـد  فاسـد  حکومـت  کي
 شــانيا .بکشــاند يتبــاه و فســاد بــه را کشــور آن جوانــان و مــردم توانــد يمــ

                                                            
، سـلمان  »هاي فراروي رژيـم صهيونيسـتي   هاي عربي و چالش قيام«. ر.ك: نشريه مطالعات فلسطين، 1

  .16، ص12رضوي، ش
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ـ  ،قينـاال  ،ترسـو  را ياسـالم  يکشورها وقت يها حکومت  ،اسـالم  از خبـر  يب
 قـدرت  کـه  دانسـتند  يمـ  غـرب  نشـانده  دسـت  و کايمرآ هطريس تحت ،گرا يمل

 كـه  يشـاهدمثال  .نـد ا غـرب  يبـاز  شـب  مـه يخ عروسک و ندارند يريگ ميتصم
 ياسـالم  يقلمـرو  سراسر در که است يمشکالت ،دهند يم ارائه =امام حضرت

  .ياسالم يکشورها سردمداران از يکالم کمک کي از غيدر يول ؛دارد وجود
 يا عـده  ؛انـد  دسـته  چنـد  ياسـالم  هـاي  دولت سران ،=ينيخم امام نگاه از
ـ  يا عـده  ؛کننـد  می کمک اسالم دشمنان به احمقانه و ندا جاهل  و نـد ا طـرف  يب

  .انتکارنديخ گريد يا عده و کنند يم استفاده سوء آنها يطرف يب از يجهان استکبار
 ،=ينـ يخم امـام  حضـرت  نگـاه  از ياسالم يکشورها انتکاريخ سران

 از پـس  و ٤سـادات  انـور  ،٣ياردن نيحس ،٢يمراکش حسن ،١نيحس صدام
    :کردند مي يدشمن لياص اسالم با آشکارا که اند بوده ٥مبارک يحسن يو

                                                            
 كشـور  جمهـور  سيرئم. 2003 تا 1979هاي  سال فاصله دري، تيتكر ديعبدالمج نيحس صدام .1

 بـه  عـراق  دري دادگـاه  در 2006 سال در و خلع قدرت از ناتوي روهايناز سوي  كه بود عراق
 درآمد. اجرا به سال همان دري و حكم و شد محكوم اعدام

 حكومـت  دوران در كـه بـود   مراكش پادشاهم. 1999 تا 1961ي ها ساله فاصل در حسن ملك .2
ه رابطـ  اآمريكـا و سـازمان سـي    بـا  حسـن  بـود.  حـاكم  مراكش كشور بري ديشد اختناقي و

  داشت.ي كينزد
 تـرين  مهـم  جمله از و اردن پادشاهم. 1999 تا 1952ي ها ساله فاصل در طالل بن نيحس ملك. 3

 مـن « بـود  گفتـه ي سـخنران  كي دري و كه است نقل .بود عراق بر حاكم بعثي رژيم حاميان
  ».هستم ايران با جنگ داوطلب اولين

 در مصـر ي اسـالم  جهادبه دستان  ترورش روز تام. 1970 خيتار از مصر رجمهو سيرئ نيسوم. 4
 دولـت  بـا  را سازش مانيپ كه بود عرب كشور كي حاكم نياولي و بود. 1981 اكتبر 6 خيتار

  شناخت. تيرسم به وچرا چون يب را ركشو نيا وامضا كرد  لياسرائ
 نكـه يا تـا  داد ادامه را دوران نيا سال 30 مدت به كه بود مصري عرب . چهارمين رئيس جمهور5

 .شد گذاشته كنار قدرت ازي مصر نياانقالباز سوي 
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 »پِرِز مونيش« به دادن يدوست دست و مالقات با كه يمراكش نحس

 انـت يخ نيفلسـط  و عرب ملت ژهيو هب ،مسلمان يها ملت و اسالم به
 عربـي  و ياسـالم  هـاي  دولت و ملت بر و نموده ينابخشودن فاحش
 چون و كنند؛ قطع را كار انتيخ نيا دست قاطع برخورد با كه است

 هـاي  دولـت  تـا  كه كار انتيخ گرد دوره دالل نيا ،»ياردن نيحس«
 چون و نشست؛ نخواهد يپا از ندازدين بزرگ طانيش دام به را منطقه

 اسـالم  به نيخائن گريد و »انورسادات« دوم نسخه »مبارك يحسن«

 تـا  انـد  داده قرار خود هچيباز را شما كه ندا نانيا كه برانند خود از را
  1.شوند ماسال عزت و شرف راه سد ،عمد بدون اي متعمداً

 آگـاه  ،هـا  حكومت و افراد نيا يمعرف از =ينيخم امام حضرت هدف
 يضدانسـان  و يضداسالم حرکات مورد در جهان هآزاد مسلمانان ساختن

 حملـه  زمـان  در يمراکشـ  حسـن  و نيحسـ  صـدام  .بـود  ها حكومت نيا
 از برائت جرم به آنان عام قتل و الحرام اهللا تيب حجاج به سعود آل انهيوحش
 حکام با ،تيموفق اصطالح به نيا در که بودند يکسان نياول ءجز ،انمشرک
    :کردند بستگي هم اعالم يسعود

ـ عز اجساد كه يحال در و بالفاصله كه بهتر چه و ـ  بـر  مـا  زاني  نيزم
ـ جنا از تيحما به يمراكش حسن و ياردن نيحس و صدام ،ندا هافتاد  تي
 فـتح  را يبزرگ نگرس ستانعرب ييگو ؛ندينما بستگي هم اعالم سعود آل

 رگبـار  به و مسلمان دفاع يب مرد و زن صدها كشتن در و است كرده
ـ پ بـه  آنـان  مطهـر  اجساد يرو از عبور و آنان بستن مسلسل  يروزي

                                                            
  .193، ص1. صحيفه حج، ج1
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ـ تبر گريكدي به كه است آمده لينا يبزرگ ينظام  و نـد يگو مـي  كي
ـ پ دل و نشسته ماتم نيا در جهان آنكه حال  شكسـته  9خـاتم  امبري
  1.است

ـ  بـا  =ينـ يخم ماما حضرت  و اعـراب  ،منطقـه  کـاران  تيـ جنا يمعرف
ـ ب به را منطقه يکشورها  لياسـرائ  از را آنـان  خطـر  و خواندنـد فرا يداري

    :دانستند شتريب
 از منطقه يبرا خطرش ،كند دايپ فرصت اگر جنايتكار صدام چنانچه

 بـه  كه ،اكنون منطقه آرامش يبرا است الزم و ستين كمتر لياسرائ
ـ ا مسلح يقوا متعال خداوند ياري ـ أ مـا  راني ـ ا ،يتعـال  اهللا دهمي  ني

ـ  سردار از و ندا هرساند هالكت پرتگاه هلب تا را فساد هجرثوم  هيقادس
 او بـه  كمـك  از منطقـه  هـاي  دولت ،ندا هساخت مفلوك موجود كي

 كـه  يصورت در و .است آنان يايدن و نيد صالح كه ،بردارند دست
 گـران يد و فـارس  جيخل ايه دولت از كي چيه بر ،كند دايپ مهلت
 مفتضـحانه  شكسـت  بـا  كـه  اكنـون  ديديد شما .كرد نخواهد رحم

 را عـراق  يرهبـر  ديبا اعراب« :گفت يسخنران كي در روبروست
 يرهبـر  مسـئله  به ،كند دايپ قدرت اگر كه دينكن شك و »!رنديبپذ

  2.كرد نخواهد اكتفا
 نيـ د و قـرآن  از ،نيحسـ  صـدام  ماننـد  يافـراد  =امام حضرت اعتقاد به
    :اند زده هيتک ياسالم حکومت کي سأر بر بدبختانه و ندا اطالع يب ياسالم

 يا متفرقـه  يهـا  صحبت خودشان يرقانونيغ مجلس در نيحس صدام

                                                            
  .232، ص1. صحيفه حج، ج1
  .129، صهمان. 2
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 مسـلم  فـارس « نكهيا جمله آن از .است بافته يفياراج و است كرده
 و اسـت  بـوده  عرب غمبريپ .است عربي قرآن نكهيا ليدل به ست؛ين

ـ ا منطق به ؛»است ربع مال اسالم  اسـالم  از كـه  منحـرف  آدم ني
 رينظ ،عفلق رينظ است! عرب به منحصر فقط يمسلمان ،است اطالع يب

 از كـه  اسـت  يآدم كي منطق نيا عراق! بعث حزب رينظ و صدام
    1.است اطالع يب قرآن از ،است اطالع يب اسالم

 مـورد  ييهـا  حكومـت  بايـد  مسلمان يها ملت =امام حضرت نگاه از

  .بکوشند هاآن گذاشتن کنار راه در و بشناسند را غرب و کايمرآ تيماح

 ماننـد  ؛نـد ا جاهالن و نادانان ،ياسالم يکشورها کمانحا از دوم هدست

 در کـه  عـده  نيا =امام حضرت نگاه از .يسعود ستانعرب بر حاکم ميرژ

 از برخــي يافتــاو بــا ،هســتند گرفتــار يا لــهيقب ياهــ تعصــب و جهالــت

  کنند: مي متهم ينيد يب به را يواقع مسلمانان و انيعيش دين، بي هايآخوند
 استعمار عمال مسموم يها قلم يبعض كه شود يم دهيد تأسف كمال با

 صاحب مقاصد برخالف كه ستها سال ،نيمسلم صفوف هتفرق يبرا

 آن امثـال  و ضهيالعر الخطوط اسم به را ياوراق يوح مركز در يوح

 دروغ با خواهند يم و ،ندينما يم كمك نيمستعمر به و دهند يم نشر

 صفوف از را ]انيعيش[ ينفر ونيليم 150 بيقر تيجمع كي افترا و

 چگونـه  حجـاز  حكومـت  كه است تعجب يجا .كنند جدا نيمسلم

   2.شود پخش يوح مركز در كننده گمراه اوراق نيا دهد مي اجازه
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 و دنـد کر مـي  انتقاد سعودي حاکمان عملکرد از همواره =خميني ماما
  نمودند: مي مطالبه را حج مراسم در ديني آزادي

ـ ا هوسوس به يسعود دولت كه ميدواريام ما  خـدا  از يآخونـدها  ني

 نمـوده  وعـده  كـه  طـور  همان ،را نيمسلم و ندهد فرا گوش خبر يب
 در و ،گـذارد  آزاد مشركان و كفار از برائت و حج مراسم در ،است

 و يلبنـان  و ينيفلسط و يرانيا زائران خصوصاً ،آنان با ياله عمل نيا

 دشمن تا شود؛ هماهنگ ،اند گرفته قرار كفار تجاوز مورد كه يافغان
  1.كنند يمعرف انيعالم به واحد يندا با را مظلومان همه مشترك

ـ ب حجـاج  کشتار  و نامشـرک  از برائـت  اعـالم  جـرم  بـه  الحـرام  اهللا تي
 کـه  بود وديسع حاکمان تعصب و جهل نمودهاي ترين مهم از ستمکاران
  دادند: نشان واکنش آن مقابل در شدت به =امام حضرت

 سـردمداران  و اكـاران ير نيآسـت  از لياسرائ و آمريكا فيكث دست
 نيبهتر قلب و ديدرآ به نيفيشر نيحرم به نيخائن و ستانعرب كشور

 تيسـقا  انيمدع و رود نشانه را خدا همانانيم و زانيعز و مسلمانان
 خـون  از را مكه يها كوچه و ها ابانيخ ،اممسجدالحر عمارت و حاج

  2.كنند رابيس مسلمانان
 را کــار نيــا و شـدند  برآشــفته حادثـه  نيــا از چنـان  =ينــيخم امـام 

 مسـلمانان « :فرمودنـد  يانـات يب در کـه  دانستند يم يراسالميغ و يرانسانيغ
   :بودند معتقد ايشان ٣.»ببرند كجا به را درد نيا دانند ينم
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ـ  ترش بزرگ بعد منتها ؛دارد مختلف دابعا ،حجاز همسئل  اسـت  نيهم
 نخواهند ساكت نيمسلم و رفت نيب از يمقدس محل كي احترام كه

 چـه  كه ديفهم خواهد .فهد امثال و فهد ديفهم خواهد بعدها .نشست
 خودشان نيمسلم و شده واقع يا هيقض چه و ندا هكرد لشيتحم يزيچ

  1.را نيا دانند يم هم ها يحجاز را؛ خودشان فيتكل دانند مي
    هستند. تفاوت يب سران ،ياسالم يکشورها سران از دسته نيسوم

ـ ح انيشـر  باشند؟ عرضه يب قدر نيا ديبا ؟چراهانيا ترسند يم يچ از  اتي

 ده اگـر  .نهاستيا اتيح انيشر ،نفت ؛نهاستيا دست در غرب و شرق
 كـه  يحال نيع در .آنها شوند يم خاضع ،ببندند آنها يرو به را نفت روز

ـ  در ،اسـت  ياسـالم  اصطالح هب يها حكومت دست در انيشر نيا  نيع

  2.ست؟ين بتيمص نيا .كنند مي هم التماس و كنند مي ميتقد حال

 اوضـاع  در که است خوب طرف يب يها حکومت =امام حضرت ديدگاه از
    :کنند قضاوت وجدان با و ندهند ذلت به تن و کنند تفکر مسلمانان

 يكشـورها  روزِ مسائل در ياسالم يرهاكشو سران كه است خوب
 و نديآ خود به و نموده تفكر ،...مظلوم يها ملت و ستم تحت ياسالم

ـ تحم آنهـا  بر خود غاتيتبل با ها ابرقدرت كه را يوحشت و خوف  لي
 دهيناد را مظلومان و مسلمانان ريسا و خود كشور مصالح تا اند كرده
 نموده سنجش ،حيصح يابيارز با ،دهند مرگبار مذلت به تن و گرفته

   3.ننديبنش قضاوت به وجدان با و
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 ،ياسالم يرهاکشو سران سازش و سکوت ،نيفلسط هيقض در ژهيو به
  :زديانگ يبرم را شانيا سفأت

 ،گـذرد  مي شتريب نيفلسط غصب بار خون هفاجع از روز هر كه عجبا
 بـا  مماشـات  طـرح  و ياسـالم  يكشـورها  سران سازش و سكوت

 هم المقدس تيب ييرها شعار و غيتبل از يحت و شتريب غاصب لياسرائ
 رانيا همانند يكشور مردم و دولت اگر و رسد  نمي گوش به يخبر
 بـه  ،اسـت  محاصـره  و جنـگ  و تجاوز دفع حالت در زين خود كه
 محكـوم  را او ،زنـد  مـي  اديفر و برخاسته نيفلسط مردم از يبانيپشت
  1.كنند مي

 ياسـت يس ،ياسـالم  يکشورها نسرا مقابل در =امام حضرت استيس
 بـه  يگاه ،دادند مي بشارت را آنان يگاه که يا گونه به ؛بود مدبرانه اريبس

    :کردند مي حتينص را آنان زين يگاه و دادند مي هشدار آنان
 كي خاطر به كه كنم يم سفارش فارس جيخل يكشورها سران به من

 مـردم  و ودخ نيا از شيب ،ياقتصاد و ينظام ،ياسيس هورشكست عنصر
 يناتوان و ضعف ،آمريكا دامن به توسل با و دينكن ريتحق را كشورتان

 حفـظ  و يشـبان  يبـرا  ها درنده و ها گرگ از و دينساز برمال را خود
 اقتضـا  منافعشان كه يا لحظه آن ها ابرقدرت .دينطلب استمداد خود منافع
 و كننـد  مي يقربان را خود دوستان و وفاداران نيتر يميقد و شما ،كند

 يمفهـوم  و ارزش صـداقت  و ينـوكر  و يدشمن و يدوست آنان شيپ
  2.ندارد
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 از دسـت  کـه  خواهنـد  يمـ  منطقه هاي دولت از گريد ييجا در ايشان
    :بردارند اسالم دشمنان تيحما

 اسالم دشمنان تيحما از دست كه ميخواه يم منطقه هاي دولت از ما
ـ ا از شيب و بردارند تيبشر و  مصـالح  كـه  يماسـال  مصـالح  بـا  ني

 بـا  و نكننـد  معارضـه  ،اسـت  جهان مظلومان و هنشانيم و خودشان
 و گران فتنه سينه به رد دست ،ياسالم يجمهور يهمكار و ييهمسو
  1.شد نخواهد زنده ،مرده حزب نيا بدانند ديبا و زنند خواران جهان

 مصـالح  بـه  توجـه  لزوم درمورد ،ستانعرب و تيکو به =امام حضرت
 جـدي  صـورت  بـه  استعمارگر دشمنان با نکردن همراهي و اسالم جهان

  :دهند مي هشدار
ـ كو و سـتان عرب به خصوصاً ،منطقه يها حكومت و ها دولت به  تي

ـ جنا و هـا  ييماجراجو در شما همه كه ميگو مي  آمريكـا  كـه  ياتي

 همـه  نكـه يا از حـال  به تا ما و بود ديخواه جرم كيشر ،نديآفر مي

 دسـت  ،نشود ور غوطه كامل يثبات يب و خون و آتش كام در منطقه

 حـوادث  مطمئنـاً  ،گانير زيآم جنون حركات يول .ميا هنزد يعمل به

ـ تحم همـه  بر را يخطرناك عواقب و رمنتظرهيغ  شـما  .كنـد  مـي  لي

ـ ا هبازنـد  ديجد برگ نيا در كه ديباش داشته نانياطم  و خودتـان  .دي

ـ ا آمريكا برابر در را ياسالم مردم و كشور ـ ذل قـدر  ني  نـاتوان  و لي

  2.ديباش آزاده الاقل ،ديندار نيد اگر .دينكن
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ـ ب ييهـا  هيتوصـ  =امام حضرت كه است جهت نيهم در  امـت  بـه  دارگري

  :كنند مي ياسالم
ـ ترب فكـر  بـه  ديبا جهان مسلمانان  سـران  اصـالح  و كنتـرل  و تي

ـ تهد اي حتينص با را آنان و باشند كشورها يبعض هخودفروخت  از دي
 را ياسـالم  يهـا  ملت منافع هم و ودشانخ هم كه يگران خواب نيا

ـ ا بـه  و ندينما داريب ،دهد مي فنا باد به  نـوكران  و سرسـپردگان  ني
 و نيمنـافق  خطـر  از كامـل  رتيبص با هم خودشان و بدهند هشدار
  1.نشوند غافل يجهان استكبار دالالن

 و اراده از نشـان  ،منطقـه  هـاي  دولـت  بـه  =امـام  حضـرت  يخيتـار  اخطار
    :دارد نشايا يدارگريب

 و اسـالم  ضد بر اميق و اقدام كه كنم مي اخطار ...منطقه هاي دولت به
 ملـت  و دولـت  ،كنند نيچن كه يصورت در .نكنند ياسالم يها ملت

 شـما  بـر  يتعال اهللا اذن به ،است منطقه قدرت نيتر بزرگ كه رانيا

 مسـئول  ،خود ،ديآ شيپ شما يبرا كه يامديپ هر و بخشود نخواهد
  2.ديهست آن

 بـزرگ  فريضـه  کـه  پردازند يم يفکران کوته به =امام حضرت انيدرپا
    :فروکاستند محتوا يب ظاهر کي به را حج

 محتـوا  يب ظاهر كي به محدود را حج بزرگ فريضه كه يفكران كج

 بـر  را ياسـالم  يكشـورها  و مسلمانان يها يگرفتار ذكر و ،كرده
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 عقـب  يبرا كه يگرانيباز ...شمارند يم كفر سرحد تا و شرع خالف

 ،انيجو سلطه و غارتگران يبرا راه كردن باز و مسلمانان داشتن نگه
 امـر  بـه  اهتمام و اند نموده محصور معابد و مساجد كنج در را اسالم
 اسـالم  يعلمـا  و مسـلمانان  فيوظـا  و اسالم خالف بر را نيمسلم

   1.كنند مي يمعرف

 اپرسـت يند و نشـانده  دسـت  يهـا  حکومت يرهبر معظم مقام نگاه از
 يمهلکـ  يهـا  يمـار يب آمدن وجود به باعث ،مسلمانان سرنوشت بر حاکم
    :است ياسالم امت ريبانگيگر ها سال يبرا که اند شده

 بالد گريد حوادث از يخبر يب و ياسالم امت نام به يتيكل نشناختن
 و اسـالم ه دوبـار  دشـمنان  يهـا  نقشه برابر در ياريشوناه و ياسالم
 بر اسالم خيتار طول در كه گريد مهلك يها يماريب يبس و نيمسلم

ـ يس يزندگ بر خبران يب خدا از و نااهالن تسلط اثر  سرنوشـت  و ياس
ـ اخ يهـا  قرن در و كرده ديتهد را مسلمانان همواره ،نيمسلم  بـا  ،ري

 فاسد نشاندگان دست و منطقه در گانهيب ياستعمار هاي قدرت حضور

    2.است گرفته خود به رانگريو و يبحران يشكل ،اپرستشانيدن و
 عـالم  کنـار  و گوشه در که يستم و ظلم ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به

ـ  از يناشـ  ،شـود  مـی  داشته روا مسلمانان حق در ـ  و يتفـاوت  يب  يدرد يب
    :است ياسالم يکشورها بر حاکم استمدارانيس

 و قايفرآ و ايآس در ـ آن يكنارها و گوشه در و اسالم جهان قلب در
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 فـرود  مسـلمان  هـا  ونيليم كريپ بر كافران خشم و ظلم هانيتاز ـ اروپا

 ...،سـوزد  مي ها ستيونيصه قساوت آتش در لبنان و نيفلسط و ديآ مي
 امـت  روشنفكران و ينيد رجال و استمدارانيس ،رنج و درد همه نيا و

  1.زديانگ يبرنم يساز چاره به را ياسالم

 انـت يخ و غفلت ،رست ،ينادان ،يکوتاه ،يرهبر معظم مقام ديدگاه از

 شده ياسالم امت يبرا يکنون طيشرا خوردن رقم باعث ياسالم حاکمان

    :است
ـ رژ بـا  مبارزه در ياسالم هاي دولت يكوتاه  ،لياسـرائ  غاصـب  مي

 قيتشو لياسرائ و اعراب ميمستق مذاكرات انداختن راه به را آمريكا
ـ  ابعاد به آنكه يب عرب سران از يبرخ متأسفانه و كرد ـ  اريبس  عيوس

ـ ا جـه ينت .دادند خفت نيا به تن ،كنند توجه ياستكبار ضربه نيا  ني
 از شـدن  شـناخته  يعني خود هدف به لياسرائ غاصب دولت كه شد
 مواضـع  از يسـوزن  سـر  نكـه يا بدون د؛يرس عرب يكشورها يسو

   2.كند ينينش عقب خود متجاوزانه

 در يرهبـر  ظـم مع مقام که است يموضوع ،مسلمانان قدرت از غفلت

    :است آن از ياسالم يکشورها سران کردن داريب انديشه
 در كه يميعظ قدرت به را ياسالم يكشورها يرؤسا نظر جانب نيا

 مسـلمان  يهـا  ملـت  قـدرت  آن و ،كنم يم جلب ،است آنان ارياخت
 ياسـالم  هـاي  دولـت  ،ريناپـذ  شكسـت  قدرت نيا پشتوانه با .است
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 يضداسـالم  جبهـه  وزامـر  كـه  آمريكا ابرقدرت برابر در توانند مي

ـ ن و خود يها ملت حق از و ستنديبا ،كند يم يسرپرست را استكبار  زي
   1.ندينما دفاع مظلوم مسلمان يها ملت از

 ياديـ ز تـالش  =امـام  حضـرت  اگرچـه  ،يرهبر معظم مقام اعتقاد به
 و يهمراهـ  ولـي  دادند، انجام حج يواقع مضمون و اميپ برگرداندن براي

    :است يضرور راه نيا در يماسال مردان دولت يهمکار
 ريتصو و داشت مبذول جهت نيا در يمؤثر تالش ،ميعظ راحل امام

 و سـازنده  حـج  ،نيآفر عزت و عظمت حج ،يميابراه حج از يروشن

ـ  و داد قـرار  ياسـالم  امت چشم برابر در ،دهنده تحول  انـدازه  نيهم

 نيا با كنيل ؛است شده اسالم جهان در يفراوان بركات منشأ تاكنون

 ،مسلمان يها ملت همه بر عمله نحو نيا و شهياند نيا گسترش همه

ـ يد يعلما مخلصانه مجاهدت به ازين ـ يب روشـن  و ين  مسـاعدت  و ين

ـ ام و ،دارد ياسالم يكشورها همه مردان دولت ـ ا كـه  اسـت  دي  ني

    2.رديگ قرار آنان عمل و توجه مورد ،ياساس اريبس وظيفه

ـ تأک بـرآن  يرهبـر  معظـم  مقام که يمسائل جمله از راستا نيهم در  دي
  :دهند انجام ديبا ياسالم يکشورها سران که است يا فهيوظ دارند، ژهيو

 جـاد يا و ياسـالم  امت قبال در را ياسالم يكشورها يرؤسا فهيوظ

ـ تك و شيگرا و ياستكبار هاي قدرت از يدور و نيمسلم وحدت  هي

 عنوان به را حكام و مردم انيم رابطه حسن جاديا و خود يها ملت به

                                                            
  .104، ص2. صحيفه حج، ج1

  .99. همان، ص2
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  1.ديبخواه متعال خداوند از

ـ ب حجـاج  به يرهبر معظم مقام هيتوص ،انيپا در  بـاخبر  ،الحـرام  اهللا تي
    :است ياسالم هاي تمل و کشورها اوضاع از شدن

ـ  و تلـخ  سخن ها ده ،امسال حج ميعظ اجتماع در  هـا  ده از را نيريش

ـ ا از كي هر .كرد افتيدر توان يم ياسالم كشور ـ پ ني  بـار  ،هـا  امي

 ييدورنما آن مجموع و گذارد يم برادران گريد دوش بر را يا فهيوظ

  2.دهد مي قرار همه چشم برابر در را ياسالم بزرگ امت تيواقع از

  يبند جمع

 از يسـالم ا يكشـورها  سـتمگر  حاکمـان  شناساندن از هدف يراست به
 سـت؟ يچ حـج  موسـم  در يرهبـر  معظـم  مقـام  و =امـام  حضرت سوي
ـ ا ياسـالم  يجمهـور  رهبـران  نگاه از ،آمد ليتفص به كه گونه همان  ،راني

 حضـرت  .باشـد  جامعـه  سرافکندگي و سربلندي عامل تواند يم حكومت
 بودنـد  تـالش  در همواره ،ينبو هريس و ياله ميتعال از يريگ بهره با =امام

 سيسـ أت هـاي  فايـده  و سـتمگر  حاکمـان  ضـررهاي  از را يالماس امت تا
  .کنند آگاه ياسالم حكومت
 مسـلمان  جامعه و کرده دور اتيمعنو از را كشور كه يشاهنشاه دوره

 كـه  بـود  يشاهدمثال ،بود هکرد تبديل ريفق و يمصرف يا جامعه به را رانيا

                                                            
  .147، ص2. صحيفه حج، ج1

  .276. همان، ص2
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  .کردند ادي آن از ياسالم امت يبرا =امام حضرت بارها
 نشانده دست هاي دولت ،يرهبر معظم مقام و =امام حضرت قاداعت به

 امـت  ،ييگرا يمل و ييگرا قوم بر تأكيد و ياسالم امت انيم تفرقه جاديا با
 يهـا  حكومـت  شـان يا نگـاه  از .كشـانند  مـی  يابودن پرتگاه به را ياسالم
 بـا  توانـد  يمـ  حـج  و دارنـد  ياسالم لياص يمبان با ياديز فاصله ،ياسالم
   .دهد گسترش ياسالم امت انيم در را يآگاه نيا ،خود ياالب تيظرف

 نقشـه  يطراح در يرهبر معظم مقام و =امام حضرت يفكر ريس خط
ـ  ،اسالم ياله هرسان عنوان به حج در ،عالم مستكبران ستم از ييرها  يمبتن
 بـا  .اسـت  يالهـ  ميتعال ياجرا و ياسالم رتيبص و يآگاه ،يزيست ظلم بر
   .بود دواريام ياسالم امت ييرها به نتوا يم دورنما نيا
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 ييآشنا از يرهبر معظم مقام يازسنجين ،رياخ دوره در رسد يم نظر به

ـ  يا گونـه  به ،حج با جوان نسل ـ ا بـه  را ياديـ ز انـات يب کـه  ودهب  امـر  ني

 اشـارات  ميـان  در يرهبـر  معظـم  مقـام  همواره اگرچه .اند داده اختصاص

ـ ن مسـائل  ريسـا  بـه  ،حـج  لسفهف و يستيچ به خود  ولـي  ،انـد  پرداختـه  زي

 و جوان نسل يآگاه و ياريهوش همواره شانيا نگراني که ستين يديترد

 شـان يا .اسـت  حـج  آداب بـه  نکردن اکتفا به نسبت الحرام اهللا تيب حجاج

 نگـاه  از .رانـد  يمـ  سـخن  مهم واجب نيا پنهان يمعنو هريذخ از همواره

 بـه  توجـه  و حـج  يفرهنگـ  و ياجتماع ،ياسيس ابعاد ،يرهبر معظم مقام

  .است حج يوجود مايه درون ،نانمسلما اوضاع

 سرتاسـر  از ياسالم امت ندگانينما و آوران اميپ ،الحرام اهللا تيب حجاج

 و شـكن  دشـمن  ،بخـش  وحـدت  يهـا  نقـش  تواننـد  مـي  كه هستند جهان

 دار معنـا  و بخش يهست اميپ حامل كه يشرط به ؛باشند داشته نيآفر ييرها

    .باشند حج
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 و ياجتمـاع  ــ  ياسـ يس يمعنـا  فاقد حج اگر ،=ينيخم امام اعتقاد به
 يبـاق  عـادي  رسـم  كيـ  حـد  در و سـت ين حج ،باشد خود بخش وحدت

 مايه درون يادآوري درخصوص ياريبس تالش شانيا رو نيهم از .ماند يم
 درخصـوص  يا ژهيـ و تيحساسـ  =امـام  .داشت مهم واجب نيا يوجود

 و داشـت  حـج  شـكن  دشـمن  و ساالنه اميپ زين و حج ياه كاروان استير
 و نمـود  يم انتخاب كار نيا يبرا را فرد نيتر آشنا و ترين برجسته همواره

ـ ا به حج موسم در سال هر نيز خود  مسـائل  و تپرداخـ  يمـ  انـات يب رادي
ـ ا جملـه  از .شد يم ادآوري را حج ياصل  ،مسـلمانان  وحـدت  ،مسـائل  ني

 ريسـا  مسـلمانان  اوضاع از اطالع كسب و يسانر اطالع ،نامشرك از برائت
   .بود ياسالم يداريب زين و كشورها
 انـات يب از بسـياري  ،حـج  يها ليپتانس و كاركردها از يآگاه با =امام

 بـه  با زين يرهبر ظمعم مقام .بود داده اختصاص حجاج امور به را شيخو

 محـور  پـژوهش  و حجـاج  مورد در ياريهوش و عمل ابتكار گرفتن دست

 موضوع يساز مدل نيهمچن و ياسالم يداريب و حج مسائل يتمام كردن

  .اند نموده تيهدا يدرست به را حج ريمس ،نامشرك از برائت

 =ينـ يخم امـام  انديشه از  برساخته يتئور قتيدرحق ،ياسالم يداريب

 راه در يا لحضـه  و پوشاند عمل هجام بدان ايشان خود ،ابتدا در كه است

ـ ا بـه  را ياديـ ز انـات يب ،ياسـالم  انقـالب  گـذار  انيبن نکرد. غفلت آن  ني

 جـامع  يا بـه يكت ،بزرگوار امام رفتار و گفتار .دادند اختصاص مهم موضوع

 بـا  نيـز  يرهبـر  معظـم  مقـام  .اسـت  ياسـالم  يها ملت همه يداريب براي

   .دادند ادامه را =امام راه ريمس نيا در مداومت
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 اسـت  يرفشـگ  حوادث ،انقالبمعظم  رهبر و =امام بزرگ كار هجينت

 را غـرب  هنشـاند  دسـت  حكام و است داده رخ ياسالم کشورهاي در كه

مقـام معظـم    و =امـام  حضرت .كشاند يم ينابود به يگريد از پس يكي

 .كردنـد  يم منع ييگرا يمل و سميوناليناس مسئله از را ياسالم امت ،يرهبر

 و اسـت  يکپارچـه  ياسـالم  امـت  كـه  اعتقادنـد  نيا بر رهبري معظم مقام

 يـي گرا يمل ،انقالب معظم رهبره ديعق به .ستين زيجا آنها ميان در ييجدا

 وحـدت  ،شانيا نگاه از .اسالم جهان انيم تفرقه جاديا براي است يترفند

ــهم و مســلمانان يكــينزد و ــگر راه ،ياســالم امــت امــور در ياري  از زي

   .ابدي تحقق حج مراسم در تواند يم كه است ييگرا يمل

ـ م تفرقه و ييجدا در يدست كه يكسان جمله از  ،دارنـد  مسـلمانان  اني

 ايـ گو .برنـد  يمـ  قلـم  به دست اسالم هيعل كه هستند يا خودفروخته افراد

 بـه  و برنـد  يمـ  قلـم  بـه  دسـت  مسـلمانان  و اسـالم  هيعل كه يكسان خطر

 سـالح  بـه  دسـت  كـه  اسـت  يكسـان  از شـتر يب يبس ،پردازند يم سفسطه

 ايـن  .باشـند  نيـز  تيـ روحان لبـاس  به ملبس ،فرادا آن اگر ژهيو هب ؛برند يم

 بـه  تبـديل  و فروختـه  ناچيز يايدن به را خود نيد كه هستند يكسان افراد

    .اند شده مسلمانان جاهل دشمن و نيالسالط وعاظ
 كـه  هسـتند  يا خودفروختـه  و بكاريفر روحانيان ،گروه نيا از يا عده

 كـه  هستند ينادانان گريد يا دسته و داده قرار مردم بيفر زيدستاو را نيد
ـ  و صـرف  عبـادت  يمعنا به ،نيد از پيروي كنند مي گمان  بـه  يياعتنـا  يب

 ميـان  در كـه  هسـتند  يكسـان  ،تـر  خطرنـاك  هدسـت  .اسـت  جامعـه  مصالح
 .كوبنـد  مـی  يسـن  و عهيشـ  ييجـدا  طبـل  بر و اندازند مي تفرقه مسلمانان
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ـ  ،انقـالب  معظم رهبر و رانيا ياسالم يجمهور انگذاريبن ـ ا رب  دهيـ عق ني
 نيالسـالط  وعاظ و يدربار يآخوندها خطر مراقب همواره بايد كه بودند

   .ميباش
 ،يرهبــرمقــام معظــم  و =امــام روشــنگر ياهــابتكار از گــريد يکــي
ـ ادب پنهـان  يمعان صيتشخ  شـان يا .بـود  يجهـان  گفتمـان  بـر  حـاکم  اتي
 کـه  ندسـت ندا يمـ  يزيدسـتاو  را ...و بشـر  حقوق ،عدالت ،يآزاد يها واژه

 نيبـد  و است شده متوسل بدان يعموم افکار بيفر براي يجهان استکبار
  .کند مي اعمال پناه يب مردم بر را خود سلطه ،لهيوس

 سـايه  در تنهـا  ،يآزاد و بشـر  حقـوق  ،عـدالت  ،=ينيخم امام نگاه از

 و ياخـرو  افـق  ،يانسـان  نگـاه  بـا  اسـالم  آينـد.  مـي  دست به اسالم مکتب

 راه تنهـا  گمـان  بـي  ،يـي گرا جانبـه  کيـ  و بتعصـ  از فارغ و خواه سعادت

  .ستها انسان ياخرو و يويدن سعادت

ـ بن دنيکش چالش به با انقالب معظم رهبر ـ  تفکـر  ادي  گفتمـان  و يغرب

 نقـض  درمورد ها ابرقدرت يادعاها بودن پوچ ،الملل نيب عرصه در حاکم

 نيا =ينيخم امام همانند شانيا .است کرده اثبات را رانيا در بشر حقوق

 حقـوق  ،کايمرآ آنها سأر در و ها ابرقدرت چرا که کردند مطرح را الؤس

 يديـ جد دريچه قتيدرحق پرسش، اين کنند. نمي رعايت را يآزاد و بشر

  .است گشوده را طلبان سلطه و غرب ضد بر يجهان انتقاد در
 بـا  همواره غرب، و شرق ،انقالب معظم رهبر و =ينيخم امام نظر در

 مسـير  در ،ياسالم يکشورها حاکمان که اند کرده يسع مختلف يترفندها
ـ  جهـان  يها برنامه ـ ا در محمدرضاشـاه  .کننـد  حرکـت  آنهـا  هخواران  ،راني
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 اسـتکبار  کـه  بودنـد  ييها مهره ...و مراکش در حسن ،مصر در انورسادات
 يقلمـرو  چپـاول  به طريق اين از و نشاند تخت به ديتهد و زور با را آنها

 را ياسـالم  امـت  ،کامـل  ياريهوشـ  با =ينيخم ماما .پرداخت يم ياسالم
ـ ا اقتيل ،خدا خانه ددارانيکل که داد يم تذکر و دکر  يم آگاه  تيمسـئول  ني
 بايـد  ياسالم يکشورها حاکمان ،=ينيخم امام دگاهيد در .ندارند را مهم

  .شود سپرده اسالم مقدس شرع به حکومت عنان و شوند دهيکش ريز به
  انيپا
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  .۱۳۸۴قرآن،  از ييها درس
  .۱۳۸۲، نينشرصبوري، تهران، ترجمه منوچهر گيدنز،  شناسي، آنتوني جامعه .۱۰
  .۱۳۷۴شناسي، حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چاپ دوم،  جامعه .۱۱
  .۱۳۷۲آشوري، تهران، مرواريد،  دانشنامه سياسي، داريوش .۱۲
 بـزرگ  المعـارف  دائـرة  مرکـز  ، نشـر ۲، چ۱ج، ياسـالم  بزرگ المعارف ائرةد .۱۳

  .۱۳۶۹ي، اسالم
محسـن  ، ترجمـه  کـوزر  شناسي، لوئيس بزرگان جامعهه زندگي و انديش .۱۴

  .١۳۷۳ ،علمي تهران، نشرثالثي، 
  .۱۳۸۰ميزان،  زاده، تهران، نشر موسي المللي، رضا بين يها سازمان .۱۵
ترجمه حسين فرهودي، انتشارات سياست جهان، اي.اف.ک ارگانسکي،  .۱۶

  .۱۳۵۵بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
 جـوهري، بـه   حمـاد  بـن  العربيه، اسـماعيل  صحاح و اللغة تاج الصحاح .۱۷

  ق.۱۴۰۷للماليين،  ، بيروت، دارالعلم۴العطاري، ج عبدالغفور كوشش
آثـار امـام    نشـر  و خميني، تهران، مؤسسـه تنظـيم   اهللا صحيفه امام، روح .۱۸

  .۱۳۵۸، تهران، 1خميني
اجتماعي، جوليوس گولد، و همکـاران، ترجمـه مصـطفي     علوم فرهنگ .۱۹

  .۱۳۷۶ازکيا و ديگران، تهران، مازيار، 
  .۱۳۸۴رف، معا نشر، قم، اليتيو كبراعلي، سالميا نتمد و فرهنگ .۲۰
  .۱۳۸۳، بهار ۳۳ و ۳۲فصلنامه بصيرت، ش .۲۱
  .۱۳۹۱، ۲۸، ش، سال پنجمسالميب انقالت اهشي مطالعاوپژـ  علميمه فصلنا .۲۲
  .۱۳۸۸، بهار ۱۶، ش سالميا بنقالا تمطالعامه صلناف .۲۳
  .۱۳۷۷ ، تهران، اميرکبير،۲عميد، ج سياسي، زنجاني فقه .۲۴
  ق.۱۴۱۴، دار صادر،  ، بيروت۳منظور، چ ابن  ، محمدبن مكرم لسان العرب .۲۵
  .۱۳۸۸، ۹۴و  ۹۳اقتصادي، شماره  يها سياست و مسائل ماهنامه بررسي .۲۶
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  .۱۳۸۸شماره اول، ، اسالم مکتب از ييها درس ماهنامه .۲۷
  .۱۳۷۷، ۱۳نو، ش مجله راه .۲۸
  .۱۳۶۶، ۱۵، شمشکوةمجله  .۲۹
  .۱۳۸۷، ۱۸خرداد، ش ۱۵نشريه  .۳۰
  .۱۳۸۷، ۱۴۸و۱۴۷ اقتصادي، ش سياسي نشريه اطالعات .۳۱
  .۱۳۸۳، ۲۰۶ و ۲۰۵ اقتصادي، ش سياسي نشريه اطالعات .۳۲
  .۱۳۸۴، ۲۱۴و  ۲۱۳ اقتصادي، ش سياسي نشريه اطالعات .۳۳
  .۱۳۸۶، ۱۲نشريه انديشه تقريب، ش .۳۴
  .۱۳۸۶، ۶۸ و ۶۷هاي اسالمي)، ش حوزه (پژوهش نشريه انديشه .۳۵
  .۱۳۷۶، ۵۸ نامه، ش نشريه ايران .۳۶
  .۱۳۵۸ ،۸ ، شاسالم نشريه پيام .۳۷
  .۱۳۵۸، ۵، شاسالم نشريه پيام .۳۸
  .۱۳۷۷، ۲۲۲نشريه پيوند، ش .۳۹
  .۱۳۸۱، ۳۶ و ۳۵ حقوقي، شماره نشريه تحقيقات .۴۰
  .۱۳۸۵، ۷نشريه حصون، ش .۴۱
  .۱۳۸۸، ۱۲، شاسالم مکتب از ييها نشريه درس .۴۲
  .۱۳۸۴، ۳۷نشريه راهبرد، ش .۴۳
  .۱۳۸۹، ۴۶ اجتماعي، ش علوم آموزش نشريه رشد .۴۴
  .۱۳۸۶، ۵۵ نشريه زمانه، ش .۴۵
  .۱۳۸۸، ۸۷ و ۸۶ نشريه زمانه، ش .۴۶
  .۱۳۸۱، ۱۸باقرالعلوم، ش دانشگاه سياسي نشريه علوم .۴۷
  .۱۳۸۲، ۲۱ش، باقرالعلوم دانشگاه سياسي نشريه علوم .۴۸
  .۱۳۷۷، ۱۳ر، شکوث نشريه فرهنگ .۴۹
  .۱۳۷۹، ۴۸کوثر، ش نشريه فرهنگ .۵۰
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  .۱۳۸۲، ۲۸ نقد، ش نشريه کتاب .۵۱
  .۱۳۸۲، ۲۸نشريه کتاب نقد، ش .۵۲
  .۱۳۹۰، ۱۴۸ نشريه مبلغان، ش .۵۳
  .۱۳۸۵، ۸۳نشريه مبلغان، ش، .۵۴
  .۱۳۸۷، ۳شناسي، ش روان واسالم  نشريه مطالعات .۵۵
  .۱۳۸۴، ۲ي، شاسالم انقالب نشريه مطالعات .۵۶
  .۱۳۸۱، ۱۵ش راهبردي، نشريه مطالعات .۵۷
  .۱۳۹۰، ۱۲ فلسطين، ش نشريه مطالعات .۵۸
  .۱۳۸۲، ۱۷اي، ش منطقه نشريه مطالعات .۵۹
  .۱۳۸۰، ۵۰نشريه معرفت، ش .۶۰
  .۱۳۸۱، ۵۲نشريه معرفت، ش .۶۱
  .۱۳۹۰، ۷۷ حج، ش نشريه ميقات .۶۲
  .۱۳۷۱، ۱حج، ش نشريه ميقات .۶۳
  .۱۳۷۷، ۲۳حج، ش نشريه ميقات .۶۴
  .۱۳۸۹، ۷۳نشريه ميقات، ش  .۶۵
  .۱۳۷۵، ۱۰۷نشريه، تربيت، ش .۶۶
نظريه دولت در ايران، آن.کي.اس.لمبتون، ترجمه چنگيز پهلوان، تهران،  .۶۷
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