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 تعالیبسمه
 

   مقدمه مقدمه  

شاخص یابي و محوربندي شده است. بر اساس این پـژوهش  سـه  1395پیام مهم رهبر معظم انقالب درباره حج در این پژوهش 

 اسـالم جهـا "و  "حـج و ها سعودي"  "حج آفرین عزت و امن قدسي  فریضه"شاخص کلیدي پیام رهبر معظم انقالب عبارت انداز: 

 ."سعودي حکام و

مي دانند و در این باره بـه سـه آیـه از قـرآ  اشـاره مـي  مردمي و خدایي و دنیوي و قدسي اي فریضهرا  حجرهبر معظم انقالب 

وآءَ ِ لِلنّـاسِ جَعَلنـاهُ اَلَّـذي»و  «مَعـدوداتٍ اَیّـامٍ فـي اللّهَ اذکُرُوا وَ»  «ذِکرًا اَشَدَّ اَو ءابآءَکُم کَذِکرِکُم اللّهَ فَاذکُرُوا :کنند  فیـهِ العـاکِفُ سـَ

 آمـد  بیـرو  و  گـزارا  حج دل به بخشي آرامشکه  اشاره و تاکید مي کنند حج در مکا  و زما  امنیتبه . ایشا  همچنین «وَالباد

 امـت اتکـاياست؛ زیرا  شکوه و وحدت و معنویت و عزت مظهرهمچنین  حج  در حج مورد نظر است. ناامني عوامل و تهدیدها از آنها

 المللـيبین زورگویـا  استضـعا ِ و حقارت و فساد منجالب بارا  اسالمي امت فاصلهکشد و را به رخ مي الهي الیزال قدرت به اسالمي

 است. مؤمنا  با وحدت و الفت و مشرکا  از برائت جایگاهکند و برجسته مي

است. رهبر معظـم  "چگونگي رفتار سعودي ها با فریضه حج"آید شاخص دیگري که از پیام مهم رهبر معظم انقالب به دست مي

 عـن صـدّفروکاسـته و  سـیاحتي ـ زیـارتي سـفر یـ  را در حـد حجفریضه  کهدانند مي روسیاه گمراهانيانقالب  حکام سعودي را 

 فنّـي گـرا  تحلیل همهکنند اشاره و تاکید مي مسجدالحرام و مناپارسال حج در  حوادثکرده اند. ایشا  به  المسجدالحرام و ...اسبیل

 قسـي مـردا  تعلّـل بود  مسلم و برخي صاحب نظرا  درباره عمدي بود  حادثه اتفاق نظر دارند.  سعودي حکام بود  مقصر درباره

را  نکرد  قضائيِ تعقیب  جا نیمه مجروحا  نجات در سعودي القلب  تشـکیل از سـرباززد و  هولنـا  حادثـه ایـن مسـتقیمِ مقصـّ

  کنند.از دیگر محورهایي است که رهبر انقالب در این باره به آنها اشاره مي اسالمي المللبین یابحقیقت هیئت

 لـزوم :شـمارند کـه عبـارت انـد ازالزاماتي برمي سعودي حکام در مواجهه با اسالم جها رهبر معظم انقالب در شاخصي دیگر به 

 در آنـا  جنایـات علـت به سعودي حاکما  گریبا  نکرد  رها لزوم  آنا  ایما بي و هتّا  واقعیت در  و سعودي حاکما  شناخت

 .حج مسئله و شریفین حرمین مدیریّت براي اساسي تدبیر لزوم و اسالم جها 
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  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامدر در هاي کانونی هاي کانونی نمودار مؤلفهنمودار مؤلفهالف ـ الف ـ 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 مردمی و خدایی و دنیوی و قدسی فریضه -1
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 حج اسالمی و توحیدی -3

 سیاسی کردن حج -4

 حوادث مدهش منا -5

 اسالمی المللبین یابحقیقت هیئت -6
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 گروه های تکفیری -8

 حرم امن الهی -9

 کنترل های نامعهود -10

 مدیریت حرمین شریفین -11
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  ::9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامهاي محوري در هاي محوري در شاخصشاخصکلی کلی نمودار نمودار   ب ـ  ب ـ  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریضه حج

 :حج آفرین عزت و امن قدسی، فریضه الف(
 :مردمي و خدایي و دنیوي و قدسي اي فریضه حج -1
 «ذِکرًا اَشَدَّ اَو ءابآءَکُم کَذِکرِکُم اللّهَ فَاذکُرُوا -
 «مَعدوداتٍ اَیّامٍ فی اللّهَ  اذکُرُوا وَ» -
 «وَالباد فیهِ  العاکِفُ  سَوآءَنِ  لِلنّاسِ جَعَلناهُ اَلَّذی» -

 حج در مکا  و زما  امنیت -2
 گزاران حج دل به بخشی آرامش -
 ناامنی عوامل و تهدیدها از گزاران حج آمدن بیرون -

 : شکوه و وحدت و معنویت و عزت مظهر حج -3
 الهی الیزال قدرت به اسالمی امت اتکای کشیدن دشمنان رخ به -
 المللیبین زورگویان استضعافِ  و حقارت و فساد منجالب با اسالمی امت فاصله کردن برجسته -
 «بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ  عَلَى اَشِدّآءُ » مظهر حج -
 مؤمنان با وحدت و الفت و مشرکان از برائت جایگاه حج، -

 :حج و ها سعودیب( 
 دانند مي  مستکبرا  از دفاع در را خود بقاي که روسیاه گمراهاني -1

  سیاحتي ـ زیارتي سفر ی  به حج فروکاستن -2

 «حج کرد  سیاسي» زیر عنوا  ایرا  ملّت با کینه  کرد  پنها  -3

 آمریکا مطامع تامین -4

 الحرام المسجد و اهللسبیل عن صدّ  -5

 محبوب خانه به ایراني مؤمن و غیور حجّاج راه بستن -6

 :مسجدالحرام و منا مقصرا  حوادث -7
 سعودی حکام بودن مقصر درباره فنّی گران تحلیل نظرهمه اتفاق -
  حادثه بودن عمدی درباره نظران صاحب برخی اظهارنظر -
 جاننیمه مجروحان نجات در سعودی القلب قسی مردان تعلّل بودن مسلم -

 هولنا  حادثه این مستقیمِ مقصّرا  نکرد  قضائيِ  تعقیب -8

 اسالمي المللبین یابحقیقت هیئت تشکیل از سرباززد  -9

 سعودي علیه ایرا   ناپرهیزکار مفتیا  فتواي -10

  ایرا  علیه سعودي ها مطبوعاتي پادوهاي سازي دروغ و گویي دروغ  -11

  شرور و تکفیري هايگروه تجهیز و تشکیل -12

  صهیونیست اشغالگر رژیم به دوستي دستِ داد  -13

  بحرین روستاي و  شهر تا خیانت و ظلم دامنه گسترش -14

 حرمین خادما  نام با الهي امن حریم شکستن -15

 اندکرده تسبیب یا شده مرتکب خود که بزرگي گناها  به دیگرا  کرد  متهم و حج کرد  سیاسي -16

 یُحِبُّ ال اللّهُ وَ  النَّسلَ  وَ  الَحرثَ یُهلِ َ  وَ  فیها لِیُفسِدَ  االَرضِ  فِي سَعى تَوَلّى اِذا وَ " آیه کامل مصادیق -17

 ."المِهاد لَبِئسَ  وَ  جَهَنَّمُ  فَحَسبُه بِاالِثمِ  العِزَّةُ  اَخَذَتهُ اللّهَ  اتَّقِ لَهُ قیلَ  اِذا وَ*  الفَساد

  نامعهود هايکنترل محدوده در کشورها دیگر حجّاج قرارداد  -18

 :سعودی حکام و اسالم ج( جهان
 آنا  ایما بي و هتّا  واقعیت در  و سعودي حاکما  شناخت لزوم -1

  اسالم درجها  آنا  جنایات علت سعودي به حاکما  گریبا  نکرد  رها لزوم -2

  حج مسئله و شریفین حرمین مدیریّت براي اساسي تدبیر لزوم -3

اسالم جها  کرد  کوتاهي صورت در اسالمي امّ  آینده افتاد  بیشتر خطر به -4  
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 دربـاره فنّی گرانتحلیل نظرهمه اتفاق -

 سعودی حکام بودن مقصر

 دربـاره نظران صاحب برخی اظهارنظر -

  حادثه بودن عمدی

 القلـب قسی مردان تعلّل بودن مسلم -

 جاننیمه مجروحان نجات در سعودی
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  پاسخ داده شدپاسخ داده شد  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامهایی که در هایی که در ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ها در نجات جان مجروحان حادثه منا؟تعلل سعودی

 چرا حج ابراهیمی مظهر عزت است؟

 وظیفه جهان اسالم در قبال حاکمان سعودی؟

 قطعي و مسلم است
 

 کِشدمي دشمنا  رخ به را الهي الیزال قدرت به اتّکاء و اسالمي امّت عظمت

 شناخت واقعیت هتا  آنها و رها نکرد  گریبانشا 
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  نگري:نگري:از زاویه آیندهاز زاویه آینده  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامد ـ نمودار بررسی د ـ نمودار بررسی 
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 درقبال فریضه حجعمل کردن جهان اسالم به وظایفش 

 :فرصت

 الیـزال قدرت به اسالمي امت اتکاي کشید  دشمنا  رخ به -1

 الهي

 و فسـاد مـنجالب بـا اسـالمي امـت فاصـله کرد  برجسته -2

 الملليبین زورگویا  استضعا ِ و حقارت

 «بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ عَلَى اَشِدّآءُ» مظهر -3

 مشرکا  از برائت -4
 مؤمنا  با وحدت و الفت -5

 فرصت:

 حاکما  سعودي ایما بي و هتّا  واقعیت شناخت -1

 سعودي  حاکما  گریبا  نکرد  رها -2

  حج مسئله و شریفین حرمین مدیریّت -3
 اسالمي امّت آینده خطر بیشتر افتاد  جلوگیري از به -4
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  : : 9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیام  دردرمصادیق مصادیق موارد و موارد و ترین ترین نمودار برخی از مهمنمودار برخی از مهم  هـ ـ هـ ـ 
 

 

 

 

  

 

 «ذِکرًا اَشَدَّ اَو ءابآءَکُم کَذِکرِکُم اللّهَ َفاذکُرُوا» فرمانِ -1

 «َوالباد فیهِ العاکِفُ  َسوآءَنِ لِلنّاسِ جَعَلناهُ اَلَّذی» خطابِ -2

 سیاحتی -در حد سفری زیارتی  فروکاستن حج -3

 با و آفتاب زیر در احرام، لباس در و عید روز در نفر هزار چندمظلومانه جان باختن  -4

 تشنه لب

بر مقصر بودن حکام سعودی در  فنّی تحلیلگران و ناظران و حاضران همهاتفاق نظر  -5

 دو حادثه پارسال حج

  سعودی کارجنایت و القلبقسیّ مردان -6

 دربسته کانتینرهای درمحبوس کردن مجروحان نیمه جان  -7

  اسالمی المللبین یابحقیقت هیئت -8

  اسالمی جمهوری با خودحکام سعودی  دیرین دشمنیِ -9

 اسالم جهان ننگ آمریکا و هاصهیونیست برابر در آنان رفتار که سیاستمدارانی -10

 است 

 دهند می فتوا سنّت و کتاب برخالف آشکارا که خواریحرام و ناپرهیزکار مفتیان -11

 آنان گوییدروغ و سازیدروغ مانع هم ایحرفه وجدان حتّی که مطبوعاتی پادوهای -12

 نیست 

 گروه های تکفیری و شرور -13

  کشورها از دیگر برخی و لیبی و شام و عراق و یمنبه خون آغشتن  -14

  مسجدالحرام و منا شهدای -15

 ضیوف الرحمان -16
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 :دومفصل 

 ترین موضوعات و محورهايمهم

 

 95 حج درباره انقالبمعظم رهبر مهم پیام
 

 

 
وم ويمهم: فصل د حرم رض جمع زائران  عظم انقالب در  رهبر م ي بیانات   ترين موضوعات و محورها

  

  

 

 

 
9595ترین موضوعات و محورهای پیام مهم رهبر معظم انقالب درباره حج ترین موضوعات و محورهای پیام مهم رهبر معظم انقالب درباره حج فصل دوم: مهمفصل دوم: مهم
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  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامالف ـ مفاهیم کانونی در الف ـ مفاهیم کانونی در 

 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدي ردیف

1 
 و دنیوي و قدسی فریضه

 مردمی و خدایی

 و خالیـق  چشم در شُکوه و افتخار موسم مسلمانا   براي حج موسم!  جها  سراسر در مسلما  خواهرا  و برادرا » -

 .«است مردمي و خدایي و دنیوي و قدسي ايفریضه حج . است خالق برابر در ابتهال و خشوع و دل نورانیّت موسم

 امنیت زمان و مکان در حج 2

 آرامش را ها انسا  دل درخشا   ايستاره و آشکار اينشانه همچو  مکا  و زما  امنیّت نظیر بي فریضه این در»-

 است کرده تهدید را بشر آحاد همواره گر سلطه ستمگرا  سوي از که ناامني عوامل محاصره از را گزارحج و بخشد مي

 .«چشاند مي او به معیّن ايدوره در را ایمني لذّت و کشد مي بیرو 

 حج اسالمی و توحیدي 3
 بـا وحدت و الفت و مشرکا  از برائت جایگاه است؛ «بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ عَلَى اَشِدّآءُ» مظهر توحیدي  و اسالمي حجّ»-

 .«است مؤمنا 

 سیاسی کردن حج 4

 در را ایـرا  انقالبـي و مؤمن ملّت با خود کینه و دشمني و فروکاسته سیاحتي ـ زیارتي سفر ی  به را حج که آنا » -

 شـیطا  مطـامع افتـاد ِ خطر به از که حقیرند و خُرد هایي شیطا  اند ساخته پنها  «حج کرد  سیاسي» عنوا  زیر

 «.لرزند مي خود به آمریکا  بزرگ 

 حوادث مدهش منا 5

 در احرام  لباس در و عید روز در نفر هزار چند آ   در که گذرد مي منا مُدهش حوادث از سال ی  قریب اکنو »-

 در و عبادت حال در جمعي نیز مسجدالحرام در آ  از پیش اندکي باختند؛ جا  مظلومانه تشنه  لب با و آفتاب زیر

 «.مقصّرند حادثه دو هر در سعودي حکّام. شدند کشیده خو  و خا  به نماز و طوا 

6 
 المللبین یابحقیقت هیئت

 اسالمی

را  قضائيِ تعقیب و پشیماني و عذرخواهي جاي به سعودي حکّام»-  نهایـت بـا هولنـا   حادثـه ایـن مسـتقیمِ مقصـّ

 جایگـاه در ایستاد  جاي به زدند؛ باز سر نیز اسالمي المللبین یابحقیقت هیئت تشکیل از حتّي وقاحت  و شرميبي

 «.ایستادند مدّعي جایگاه در متّهم 

7 
مفتیان حرام خوار و پادوهاي 

 مطبوعاتی 

 اسـت  اسالم جها  ننگ آمریکا و هاصهیونیست برابر در آنا  رفتار که سیاستمداراني از اعم آنا  تبلیغاتي هاي بوق»-

 حتّـي کـه مطبوعـاتي پادوهاي تا دهند  مي فتوا سنّت و کتاب برخال  آشکارا که خواريحرام و ناپرهیزکار مفتیا  تا

 در را اسـالمي جمهـوري کـه کننـد مـي بیهوده تالش نیست  آنا  گویيدروغ و سازيدروغ مانع هم ايحرفه وجدا 

 .«دهند نشا  متّهم امسال  حجّ از ایراني حجّاج سازيمحروم

 گروه هاي تکفیري 8

 قتل و داخلي هاي جنگ گرفتار را اسالم دنیاي شرور  و تکفیري هايگروه تجهیز و تشکیل با که انگیزيفتنه حکّام»-

 از بازا ِ سیاست اند؛آغشته خو  به را کشورها از دیگر برخي و لیبي و شام و عراق و یمن و اندکرده گناها بي جرح و

 فلسطینیا  جانکاه مصیبت و رنج بر چشم و داده صهیونیست اشغالگر رژیم به دوستي دستِ که خبريبي خدا

 «.اندگسترده بحرین روستاي و شهر تا را خود خیانت و ظلم دامنه و اندبسته

 حرم امن الهی 9

 را الهي امن حرم حریم حرمین  خادما  نام با و آورده پدید را منا بزرگ فاجعه که وجدانيبي و دینبي حاکما »-

 از اکنو  اند کرده قرباني مسجدالحرام در آ  از پیش و منا در عید روز در را رحما  خداي میهمانا  و شکسته

 مي متّهم اند کرده تسبیب یا شده مرتکب خود که بزرگي گناها  به را دیگرا  و زنند مي دَم حج نشد  سیاسي

 .«کنند

 کنترل هاي نامعهود 10

 محدوده در را کشورها دیگر حجّاج دیگر  هاي ملّت برخي و ایراني حجّاج صدّ بر عالوه ها  گزارش بر بنا نیز امسال»-

 همه براي را الهي امن خانه و داده قرار صهیونیستي رژیم و آمریکا جاسوسي هايدستگاه کم  با نامعهود هايکنترل

 «.اندکرده ناامن

 مدیریت حرمین شریفین 11

 و ایما بي و هتّا  واقعیت و بشناسند را سعودي حاکما  باید مسلما  هاي ملّت و ها دولت از اعم اسالم  جها »-

 گریبا  اند آورده بار به اسالم جها  گستره در که جنایاتي خاطربه باید کنند؛ در  درستيه ب را آنا  مادّي و وابسته

 و شریفین حرمین مدیریّت براي اساسي فکري الرّحما   ضیو  با آنا  ظالمانه رفتار خاطربه باید نکنند؛ رها را آنها

 «.ساخت خواهد مواجه تريبزرگ مشکالت با را اسالمي امّت آینده وظیفه  این در کوتاهي. بکنند حج مسئله

 شجره ملعونه 12

 کنار در و حاضر خود هاي قلب با آنا  ولي است  خالي حج مراسم در ایراني بااخالص و مشتاق حجّاج جاي امسال»-

 آنا  به گزندي نتوانند طواغیت ملعونه شجره که کنند مي دعا و هستند  آنا  حال نگرا  و جها  سراسر از حاجیا 

 «.برسانند
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 فریضه حج 1

 عزت و امن قدسی، فریضه الف(

 :حج آفرین

 و دنیوي و قدسي اي فریضه حج -1

 :مردمي و خدایي
 «ذِکرًا اَشَدَّ اَو ءابآءَکُم کَذِکرِکُم اللّهَ فَاذکُرُوا -
 «مَعدوداتٍ اَیّامٍ فی اللّهَ  اذکُرُوا وَ» -
 فیهِ  العاکِفُ  سَوآءَنِ  لِلنّاسِ  جَعَلناهُ  اَلَّذی» -

 «وَالباد

 حج در مکا  و زما  امنیت -2
 گزاران حج دل به بخشی آرامش -
 و تهدیدها از گزاران حج آمدن بیرون -

 ناامنی عوامل

 و معنویت و عزت مظهر حج -3

 : شکوه و وحدت
 امت اتکای کشیدن دشمنان رخ به -

 الهی الیزال قدرت به اسالمی
 با اسالمی امت فاصله کردن برجسته -

 استضعافِ  و حقارت و فساد منجالب
 المللیبین زورگویان

 «بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ  عَلَى اَشِدّآءُ » مظهر حج -
 و الفت و مشرکان از برائت جایگاه حج، -

 مؤمنان با وحدت
 

 :حج و ها سعودیب( 
 را خود بقاي که روسیاه گمراهاني -1

 دانند مي  مستکبرا  از دفاع در

 سفر ی  به حج فروکاستن -2

  سیاحتي ـ زیارتي

 ایرا  ملّت با کینه  کرد  پنها  -3

 «حج کرد  سیاسي» عنوا  زیر

 آمریکا مطامع تامین -4

 المسجد و اهللسبیل عن صدّ  -5

 الحرام

 مؤمن و غیور حجّاج راه بستن -6

 محبوب خانه به ایراني

 و منا حوادث مقصرا  -7

 :مسجدالحرام
 درباره فنّی گران تحلیل نظرهمه اتفاق -

 سعودی حکام بودن مقصر
 درباره نظران صاحب برخی اظهارنظر -

  حادثه بودن عمدی
 القلب قسی مردان تعلّل بودن مسلم -

 موسم مسلمانا   براي حج موسم!  جها  سراسر در مسلما  خواهرا  و برادرا »-

 خالق برابر در ابتهال و خشوع و دل نورانیّت موسم و خالیق  چشم در شُکوه و افتخار

 فرما ِ  سویي از. است مردمي و خدایي و دنیوي و قدسي ايفریضه حج . است

 از و«مَعدوداتٍ اَیّامٍ في اللّهَ  اذکُرُوا وَ » و «ذِکرًا اَشَدَّ  اَو ءابآءَکُم کَذِکرِکُم الّلهَ  فَاذکُرُوا»

 متفاوت و انتهابي ابعاد «وَالباد فیهِ العاکِفُ  سَوآءَ ِ  لِلنّاسِ  جَعَلناهُ اَلَّذي» خطابِ  سویي

 .سازد مي روشن را آ 

 ايستاره و آشکار اينشانه همچو  مکا  و زما  امنیّت نظیر بي فریضه این در -

 که ناامني عوامل محاصره از را گزارحج و بخشد مي آرامش را ها انسا  دل درخشا  

 و کشد مي بیرو  است کرده تهدید را بشر آحاد همواره گر سلطه ستمگرا  سوي از

 .چشاند مي او به معیّن ايدوره در را ایمني لذّت

 و معنویّت و عزّت مظهر است  کرده هدیه مسلمانا  به اسالم که ابراهیمي حجّ  -

 رخ به را الهي الیزال قدرت به آنا  اتّکاء و اسالمي امّت عظمت است؛ شُکوه و وحدت

 استضعافي و حقارت و فساد منجالب با را آنا  فاصله و کِشد مي دشمنا  و بدخواها 

 مي برجسته کنند  مي تحمیل بشري جوامع بر الملليبین قلدرا  و زورگویا  که

 جایگاه است؛ «بَینَهُم رُحَمآءُ  الکُفّارِ  عَلَى اَشِدّآءُ» مظهر توحیدي  و اسالمي حجّ . سازد

 .«است مؤمنا  با وحدت و الفت و مشرکا  از برائت

 با خود کینه و دشمني و فروکاسته سیاحتي ـ زیارتي سفر ی  به را حج که آنا » -

 اند ساخته پنها  «حج کرد  سیاسي» عنوا  زیر در را ایرا  انقالبي و مؤمن ملّت

 به آمریکا  بزرگ  شیطا  مطامع افتاد ِ  خطر به از که حقیرند و خُرد هایي شیطا 

 راه و کرده الحرام المسجد و اهللسبیل عن صدّ  امسال که سعودي حکّام. لرزند مي خود

 بقاي که ندا روسیاه گمراهاني اند بسته را محبوب خانه به ایراني مؤمن و غیور حجّاج

 صهیونیسم با پیمانيهم و جهاني مستکبرا  از دفاع در را ظالمانه قدرت اریکه بر خود

 خیانتي هیچ از راه این در و دانند مي آنا  خواسته برآورد  براي تالش و آمریکا و

 .نیستند گردا روي

 در نفر هزار چند آ   در که گذرد مي منا مُدهش حوادث از سال ی  قریب اکنو  

 اندکي باختند؛ جا  مظلومانه تشنه  لب با و آفتاب زیر در احرام  لباس در و عید روز

 و خا  به نماز و طوا  در و عبادت حال در جمعي نیز مسجدالحرام در آ  از پیش

 همه که است چیزي این مقصّرند؛ حادثه دو هر در سعودي حکّام. شدند کشیده خو 

 حادثه بود  عمدي گما  و دارند؛ نظراتّفاق آ  بر فنّي تحلیلگرا  و ناظرا  و حاضرا 

 مجروحا  نجات در کوتاهي و تعلّل. شد مطرح نظرا صاحب برخي سوي از نیز

 آیات ترنّم و ذاکر زبا  با قربا  عید در آنا  مشتاق دل و شیفته جا  که جانينیمه

 آنا  سعودي کارجنایت و القلبقسيّ مردا . است مسلّم و قطعي نیز بود  همراه الهي

 کم  و درما  جاي به و ساختند محبوس دربسته کانتینرهاي در باختگا  جا  با را

 از خانواده هزار چند. رساندند شهادت به را آنها آنا   تشنه لبا  به آب رساند  حتّي یا

 از. شدند داغدار آنا  هاي ملّت و دادند دست از را خود عزیزا  گوناگو  کشورهاي

 همچنا  هاخانواده دل. بودند شهدا میا  در نفر پانصد به نزدی  اسالمي جمهوري

 .است خشمگین و غمگین همچنا  ملّت و است داغدار و مجروح

 این مستقیمِ  مقصّرا  قضائيِ  تعقیب و پشیماني و عذرخواهي جاي به سعودي حکّام

 یابحقیقت هیئت تشکیل از حتّي وقاحت  و شرميبي نهایت با هولنا   حادثه

 مدّعي جایگاه در متّهم  جایگاه در ایستاد  جاي به زدند؛ باز سر نیز اسالمي المللبین

 در اسالم برافراشته پرچم هر با و اسالمي جمهوري با خود دیرین دشمنيِ و ایستادند
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 جاننیمه مجروحان نجات در سعودی

 مقصّرا  نکرد  قضائيِ  تعقیب -8

 هولنا  حادثه این مستقیمِ 

 هیئت تشکیل از سرباززد  -9

 اسالمي المللبین یابحقیقت

 ناپرهیزکار مفتیا  فتواي -10

 علیه ایرا  سعودي 

 سازي دروغ و گویي دروغ  -11

 علیه سعودي ها مطبوعاتي پادوهاي

  ایرا 

 هايگروه تجهیز و تشکیل -12

  شرور و تکفیري

 رژیم به دوستي دستِ  داد  -13

  صهیونیست اشغالگر

 خیانت و ظلم دامنه گسترش -14

  بحرین روستاي  و شهر تا

 نام با الهي امن حریم شکستن -15

 حرمین خادما 

 متهم و حج کرد  سیاسي -16

 که بزرگي گناها  به دیگرا  کرد 

 اندکرده تسبیب یا شده مرتکب خود

 تَوَلّى اِذا وَ " آیه کامل مصادیق -17

 یُهلِ َ  وَ فیها لِیُفسِدَ االَرضِ فِي سَعى

 الفَساد یُحِبُّ  ال اللّهُ  وَ النَّسلَ  وَ  الحَرثَ

 العِزَّةُ  اَخَذَتهُ اللّهَ  اتَّقِ لَهُ  قیلَ  اِذا وَ * 

 لَبِئسَ  وَ  جَهَنَّمُ فَحَسبُه بِاالِثمِ

 ."المِهاد

 کشورها دیگر حجّاج قرارداد  -18

  نامعهود هايکنترل محدوده در

 

 :سعودی حکام و اسالم ج( جهان
 و سعودي حاکما  شناخت لزوم -

 آنا  ایما بي و هتّا  واقعیت در 

 حاکما  گریبا  نکرد  رها لزوم -

 در آنا  جنایات علت به سعودي

  اسالم جها 

 مدیریّت براي اساسي تدبیر لزوم -

  حج مسئله و شریفین حرمین

 امّت آینده افتاد  بیشتر خطر به -

 کرد  کوتاهي صورت در اسالمي

 اسالم جها 

 

 .ساختند آشکار بیشتر سريِسَبُ  و خباثت با را استکبار و کفر با مقابله

 و هاصهیونیست برابر در آنا  رفتار که سیاستمداراني از اعم آنا  تبلیغاتي هاي بوق

 برخال  آشکارا که خواريحرام و ناپرهیزکار مفتیا  تا است  اسالم جها  ننگ آمریکا

 مانع هم ايحرفه وجدا  حتّي که مطبوعاتي پادوهاي تا دهند  مي فتوا سنّت و کتاب

 را اسالمي جمهوري که کنند مي بیهوده تالش نیست  آنا  گویيدروغ و سازيدروغ

 با که انگیزيفتنه حکّام. دهند نشا  متّهم امسال  حجّ از ایراني حجّاج سازيمحروم در

 داخلي هاي جنگ گرفتار را اسالم دنیاي شرور  و تکفیري هايگروه تجهیز و تشکیل

 کشورها از دیگر برخي و لیبي و شام و عراق و یمن و اندکرده گناها بي جرح و قتل و

 اشغالگر رژیم به دوستي دستِ  که خبريبي خدا از بازا ِسیاست اند؛آغشته خو  به را

 و ظلم دامنه و اندبسته فلسطینیا  جانکاه مصیبت و رنج بر چشم و داده صهیونیست

 که وجدانيبي و دینبي حاکما  اند؛گسترده بحرین روستاي و شهر تا را خود خیانت

 را الهي امن حرم حریم حرمین  خادما  نام با و آورده پدید را منا بزرگ فاجعه

 مسجدالحرام در آ  از پیش و منا در عید روز در را رحما  خداي میهمانا  و شکسته

 بزرگي گناها  به را دیگرا  و زنند مي دَم حج نشد  سیاسي از اکنو  اند کرده قرباني

 بیا  کامل مصداق آنا . کنند مي متّهم اند کرده تسبیب یا شده مرتکب خود که

 یُهلِ َ  وَ فیها لِیُفسِدَ االَرضِ فِي سَعى تَوَلّى اِذا وَ : فرمود که ندا کریم قرآ  روشنگر

 فَحَسبُه بِاالِثمِ  العِزَّةُ اَخَذَتهُ اللّهَ  اتَّقِ  لَهُ قیلَ اِذا وَ*  الفَساد یُحِبُّ  ال اللّهُ وَ  النَّسلَ وَ  الحَرثَ

 .المِهاد لَبِئسَ  وَ  جَهَنَّمُ

 حجّاج دیگر  هاي ملّت برخي و ایراني حجّاج صدّ بر عالوه ها  گزارش بر بنا نیز امسال 

 جاسوسي هايدستگاه کم  با نامعهود هايکنترل محدوده در را کشورها دیگر

 . «اندکرده ناامن همه براي را الهي امن خانه و داده قرار صهیونیستي رژیم و آمریکا

 را سعودي حاکما  باید مسلما  هاي ملّت و ها دولت از اعم اسالم  جها » -

 کنند؛ در  درستيه ب را آنا  مادّي و وابسته و ایما بي و هتّا  واقعیت و بشناسند

 رها را آنها گریبا  اند آورده بار به اسالم جها  گستره در که جنایاتي خاطربه باید

 مدیریّت براي اساسي فکري الرّحما   ضیو  با آنا  ظالمانه رفتار خاطربه باید نکنند؛

 با را اسالمي امّت آینده وظیفه  این در کوتاهي. بکنند حج مسئله و شریفین حرمین

 .ساخت خواهد مواجه تريبزرگ مشکالت

 مراسم در ایراني بااخالص و مشتاق حجّاج جاي امسال! مسلما  خواهرا  و برادرا 

 و جها  سراسر از حاجیا  کنار در و حاضر خود هاي قلب با آنا  ولي است  خالي حج

 به گزندي نتوانند طواغیت ملعونه شجره که کنند مي دعا و هستند  آنا  حال نگرا 

 هاي مناجات و ها عبادت و دعاها در را خود ایرانيِ  خواهرا  و برادرا . برسانند آنا 

 مستکبرا  دست شد  کوتاه و اسالمي جوامع از هاگرفتاري رفع براي و کنید یاد خود

 .کنید دعا اسالمي امّت از آنها سرسپردگا  و هاصهیونیست و

 را 66 سال در مکّه شهداي و گذشته سال در مسجدالحرام و منا شهداي یاد اینجانب

 مي درجات علوّ و رحمت و مغفرت طلب آنا  براي عزّوجلّ خداي از و دارم مي گرامي

 را بزرگوار آ  مستجاب دعاي( الفداء له روحي) اعظم بقیّةاهلل حضرت به سالم با و کنم

 .«نمایم مي طلب دشمنا  شرّ  و فتنه از مسلمانا  نجات و اسالمي امّت اعتالي براي
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ داد  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیام  دردرهایی که هایی که ج ـ پرسش ها و شبههج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش یا شبهه ردیف

1 
تعلل سعودي هـا در نجـات 

 ؟جان مجروحان حادثه منا
 قطعی و مسلم است

 دل و شـیفته جـا  کـه جانينیمـه مجروحا  نجات در کوتاهي و تعلّل »-

 نیـز بـود  همـراه الهـي آیات ترنّم و ذاکر زبا  با قربا  عید در آنا  مشتاق

 .«است مسلّم و قطعي

2 
چرا حج ابراهیمـی مظهـر 

 عزت است؟

 اتّکـاء و اسالمی امّت عظمت

 بـه را الهـی الیزال قدرت به

 کِشد می دشمنان رخ

 و عـزّت مظهـر اسـت  کـرده هدیه مسلمانا  به اسالم که ابراهیمي حجّ»-

 قدرت به آنا  اتّکاء و اسالمي امّت عظمت است؛ شُکوه و وحدت و معنویّت

 بـا را آنـا  فاصـله و کِشـد مـي دشـمنا  و بدخواها  رخ به را الهي الیزال

 بـر المللـيبین قلدرا  و زورگویا  که استضعافي و حقارت و فساد منجالب

 و اسـالمي حـجّ. سـازد مـي برجسـته کننـد  مـي تحمیـل بشـري جوامع

 از برائـت جایگـاه اسـت؛ «بَینَهُم رُحَمآءُ الکُفّارِ عَلَى اَشِدّآءُ» مظهر توحیدي 

 «.است مؤمنا  با وحدت و الفت و مشرکا 

3 
اسالم در قبـال وظیفه جهان 

 حاکمان سعودي؟

شناخت واقعیت هتاک آنها و 

 رها نکردن گریبانشان

 را سعودي حاکما  باید مسلما  هاي ملّت و ها دولت از اعم اسالم  جها 

 درستيه ب را آنا  مادّي و وابسته و ایما بي و هتّا  واقعیت و بشناسند

 بار به اسالم جها  گستره در که جنایاتي خاطربه باید کنند؛ در 

 ضیو  با آنا  ظالمانه رفتار خاطربه باید نکنند؛ رها را آنها گریبا  اند آورده

 حج مسئله و شریفین حرمین مدیریّت براي اساسي فکري الرّحما  

 تريبزرگ مشکالت با را اسالمي امّت آینده وظیفه  این در کوتاهي. بکنند

 .ساخت خواهد مواجه
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  از زاویه آینده نگرياز زاویه آینده نگري  9595  حجحج  دربارهدرباره  رهبرانقالبرهبرانقالب  مهممهم  پیامپیامد ـ بررسی د ـ بررسی 
 

 مستندات محور وضوعم ردیف

1 
 حج 

 :فرصت

 اتکای کشیدن دشمنان رخ به -1

 الیـزال قـدرت بـه اسالمی امت

 الهی

 امـت فاصـله کردن برجسته -2

ــا اســالمی ــنجالب ب  و فســاد م

 زورگویـان استضـعافِ و حقارت

 المللیبین

دّآءُ» مظهر -3  الکُفّـارِ عَلَـ  اَشـِ

 «بَینَهُم رُحَمآءُ

 مشرکان از برائت -4

 مؤمنان با وحدت و الفت -5

 معنویّت و عزّت مظهر است  کرده هدیه مسلمانا  به اسالم که ابراهیمي حجّ  »-

 را الهي الیزال قدرت به آنا  اتّکاء و اسالمي امّت عظمت است؛ شُکوه و وحدت و

 و حقارت و فساد منجالب با را آنا  فاصله و کِشد مي دشمنا  و بدخواها  رخ به

 کنند  مي تحمیل بشري جوامع بر الملليبین قلدرا  و زورگویا  که استضعافي

 رُحَمآءُ  الکُفّارِ  عَلَى اَشِدّآءُ» مظهر توحیدي  و اسالمي حجّ. سازد مي برجسته

 .«است مؤمنا  با وحدت و الفت و مشرکا  از برائت جایگاه است؛ «بَینَهُم

2 

عمل کردن جهان 
اسالم به وظایفش 
درقبــال فریضــه 

 حج

 فرصت:

 و هتّاک واقعیت شناخت -1

 حاکمان سعودی ایمانبی

 حاکمان گریبان نکردن رها -2

 سعودی 

 و شریفین حرمین مدیریّت -3

  حج مسئله

خطر بیشتر  هبجلوگیری از  -4

 اسالمی امّت آینده افتادن

 را سعودي حاکما  باید مسلما  هاي ملّت و ها دولت از اعم اسالم  جها »-

 در  درستيه ب را آنا  مادّي و وابسته و ایما بي و هتّا  واقعیت و بشناسند

 گریبا  اند آورده بار به اسالم جها  گستره در که جنایاتي خاطربه باید کنند؛

 فکري الرّحما   ضیو  با آنا  ظالمانه رفتار خاطربه باید نکنند؛ رها را آنها

 این در کوتاهي. بکنند حج مسئله و شریفین حرمین مدیریّت براي اساسي

 برادرا  .ساخت خواهد مواجه تريبزرگ مشکالت با را اسالمي امّت آینده وظیفه 

 حج مراسم در ایراني بااخالص و مشتاق حجّاج جاي امسال! مسلما  خواهرا  و

 جها  سراسر از حاجیا  کنار در و حاضر خود هاي قلب با آنا  ولي است  خالي

 نتوانند طواغیت ملعونه شجره که کنند مي دعا و هستند  آنا  حال نگرا  و

 و ها عبادت و دعاها در را خود ایرانيِ  خواهرا  و برادرا . برسانند آنا  به گزندي

 کوتاه و اسالمي جوامع از هاگرفتاري رفع براي و کنید یاد خود هاي مناجات

 دعا اسالمي امّت از آنها سرسپردگا  و هاصهیونیست و مستکبرا  دست شد 

 در مکّه شهداي و گذشته سال در مسجدالحرام و منا شهداي یاد اینجانب .کنید

 رحمت و مغفرت طلب آنا  براي عزّوجلّ خداي از و دارم مي گرامي را 66 سال

 دعاي( الفداء له روحي) اعظم بقیّةاهلل حضرت به سالم با و کنم مي درجات علوّ و

 شرّ و فتنه از مسلمانا  نجات و اسالمي امّت اعتالي براي را بزرگوار آ  مستجاب

 «.نمایم مي طلب دشمنا 

 


