
 ظله( )دامرهبری معظم مقام و خمینی امام نگاه از قدس روز هایویژگی
 *حسینی سیدجواد والمسلمین االسالمحجت

 **علیرضا انصاری والمسلمین االسالمحجت

 

 اشاره
 همچنان ،پدیده این اما ؛گذردمی خمینی امام توس  د،ق جهانی روز اعالم از که هاستسال

 است. درآمده فرهنگ عنوان به قد، روز کهایگونهبه ؛درخشدمی تاریخ صفیه در
 قد، اعالم بر مبنی آمریکا، جمهور رئیس ،ترامپ استراتژی برابر در اسالم جهان گیریموضوع

 از یکی شد. نخواهد فراموش گاههیچ قد، روز که داد نشان اسرائی ، پایتخت عنوان به
 مراکز و نبوده مطرح فرات تا نی  بیث دیگر امروز» گوید:می پاسداران سپاه فرماندهان
 این روی باید ما گویندمی و کنندمی مطرح را اسرائی  کیان از دفاع موضوع ،اسرائی  مطالعات

 1«نه. یا دارد وجود اسرائی  آینده سال 64 تا آیا که شویم متمرکز مسنله
 نمـوده مانـدگار را آن که است هاییویژگی چه دارای ،قد، روز که روست پیش سؤال این کنونا

 جمهـوری گـذاربنیان منظـر از را هـاویژگـی ایـن از برخـی کنـدمی سعی حاضر نوشتار ؟است
 نماید. تبیین انقالب معظم رهبر و اسالمی

  فلسطین مردم از حمایت .1
 کـه خواسـت اسـالمی هایدولت و مسلمانان از اسرائی ، بودنغاصب هب توجه با خمینی امام

                                                           
 کالم و استاد سط  عالی حوزه علیمه قم.  3سط   *

 نویسنده و پژوهشگر **
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3۷0    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسـالمی جامعـه دینـی، هـایآمـوزه اسـا، بر زیرا ؛نماید حمایت فلسطین مردم از همیشه برای
ْ َوْ» است: واحدی پیکره ُتكم ْ هِذهِْ ِإن  ـةْا ُأم  كـم ْ َأَنـا َوْ واِحـَدةْا ُأم  ُقون َرب   آیـه، ایـن براسـا، 1.«َفـات 

 نزدیـک یکـدیگر بـه را آنـان هـایدل کـه دارد وجـود دنیـا مسلمانان همه بین عمیقی گیهمبست
ِمُنِّ» فرماید:می صادق امام کند.می ُمؤ  َُّو ال 

 
ِمِنِّ أ ُمؤ  اِدِّ ال  س  ج  اِحاِد، كال  و  كی ِإِنِّ ال  ات  ايئا ِّ اش  اهُِّ ش   ِمن 

ِّ د  ج  ِّ و  م  ل 
 
اِئِرِّ ِفی ذِلک أ ِدهِِّ س  س   عضـوی که یهنگام هستند؛ پیکر یک مانند و مؤمن برادر ،مؤمن 2؛ج 

 داسـتانی،هـم این «شوند.می داستانهم او از حمایت و مراقبت به دیگران شود،می رنجور آنها از
 بشنود را ندایی هرکس» فرماید:می اسالم پیامبر نماید.می ولنمس همدیگر برابر در را همگان

 3«نیست. مسلمان نگوید، مساعد پاسخ و طلبدمی کمک به را مسلمانان که

 بـرای کـه خـواهممـی اسـالمی هایدولت و جهان مسلمانان عموم از من ...» فرمود: راح  امام
 دعـوت را جهـان مسلمانان جمی  و .بپیوندند هم به ،آن پشتیبانان و غاصب این دست کردنکوتاه

 ،مراسـمی طـّی  و انتخاب، «قد، روز» عنوان به ...، را رمضان مبارک ماه جمعه آخرین ،کنممی
   4.« نمایند... اعالم مسلمان مردم قانونی حقوق از حمایت در را مسلمانان المللیبین همبستگی

 مـردم از حمایـت بـه را مسـلمانان نیـز ایشان دارد. را عقیده همین نیز ظله( ای)دامخامنه اللهآیت
 مسنله به مندهعالق هایروح برای است فرصتی و بهانه ،قد، روز» :فرموده و هفراخواند فلسطین
 در روزی چنـان مثـ  در کـه مسـلمان هـایملت از قشرهایی و جوانان رشورپُ  هایدل و فلسطین

   5«کنند. دفاع و حمایت فلسطین مردم از رمضان، ماه آخر جمعه
 وظیفـه آنـان، مظلومانـه و شـجاعانه قیام و فلسطین مظلوم ملت از دفاع» فرمود: ایشان همچنین
 امـت نبـرد، میـدان وسـ  از آلـود،خون چهره با مسلمان ملت یک ،امروز است.م همه اسالمی
 صـدای بـا خبرنگار دوربین مقاب  در که را فلسطینی زن آن فریاد من طلبد.می یاری به را اسالمی

 6«م.نمیبر یاد از ،...« للمسلمین یا» زد:می فریاد خود گرفته
                                                           

)ر.ک: « است واحد، و من پروردگار شمایم؛ از من بترسید. هرآینه این دین شما، دینی: »46. سوره مؤمنون، آیه 1
 (913، ص 1، ج القرآن تفسیر فی البیان مجمعطبرسی، 

 . 364، ص 4، ج الکافی. کلینی، 2
 . 983، ص 6. همان، ج 3
 .681، ص 1، ج امام صحیفه. امام خمینی، 4
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   3۷3  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

  ظلم و عدل فرهنگ تقابل .2

 ،تقابـ  ایـن کـه دارد عقیده است.امام عدل و ظلم فرهنگ تقاب  ،امام مهّم  هایاستراتژی از یکی
 ،مسـتکبران و ظالمـان همـه و هسـتند عـدل دارانپـرچم اولیـا و انبیـا همـه دارد. طوالنی پیشینه
 پیـدا نمـود متفـاوت هـایچهره و قالب در تقاب  این که فرق این با عدالتی؛بی و ظلم دارانطالیه

 مظلـوم از حمایـت نماد ،روزقد، .است شده ظاهر اسرائی  و قد، قالب در ،روزهام و کنندمی
 سـوی از اسـت. مظلومـان همه به متعلق ،قد، روز ،روازاین .ظلم و ستم نماد ،اسرائی  و است
 بـر کشـور ایـن شـدنمسـل  یامعنـ به که نمایدمی مطرح را نی  تا فرات از شعار اسرائی  ،دیگر

 نیسـت روزی اسـت. جهانی روز یک ،قد، روز» فرماید:می خمینی ماما است. اسالم جهان
 روزی اسـت... مسـتکبرین بـا مستضـعفین مقابلـه روز باشد. داشته قد، به اختصاص فق  که

 خـاک بـه را مسـتکبرین دمـاغ و مسـتکبرین، مقابـ  در بشـوند مجهز مستضعفین باید که است
 1.« بمالند...

 بندیصف این امروزه که است عدل و ظلم فرهنگ تقاب  نیز ریرهب معظم مقام هایایده از یکی 
 هاسال این طول در اندکرده سعی چقدر» :هفرمود ایشان است. کرده پیدا نمود اسرئی  و قد، در
 ،قـد، روز کننـد. تضـعیف اسـت، باطـ  مقابـ  در حـق بندیصـف نماد که را قد، روز که

 2«است. ظلم مقاب  در عدل بندیصف باط ، و حق بندیصف دهندهنشان

  مشترکات بر تکیه .3

 در اگـر شود.می میسوب وحدت مهم عوام  از و بوده اشتراک نقطه اسالم، در  ئمسا از برخی
 رسـول مقد، وجود مثالا  ؛پردازدمی آن از حمایت به اسالم جهان ،شود واق  صدمه میورها این

 ماننـد را مسـلمانان اکـرم پیـامبر وجـود واقـ ، در و اسـت مسلمان مشترک نقطه ،اعظم
 تیمـ  را حضـرت سـاحت بـه اهانـت مسـلمانی هـیچ و دهـدمی پیوند هم به تسبی  هایدانه

 کند.نمی
 مسـلمانان قبلـه لیناّو  ،د،ق زیرا ؛است اسالم جهان مشترک نقطه و مهم میورهای از نیز قد،

 شـود، اهانـت مقـد، مکان این به روزی اگر رفت. معراج به خدا رسول ،مکان آن از و بوده

                                                           
 .618، ص 1، ج امام صحیفه. امام خمینی، 1
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3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 جمهـور رئـیس سـوی از قد، اعالم از پس جهت، همین به پردازند.می آن از دفاع به مسلمانان
 نمودند. امر این برابر در سختی گیریموضوع مسلمانان ،اسرائی  پایتخت عنوان به آمریکا

 همـه مشـترک وجـه کـه اندگذاشـته اینقطـه روی دست درست قد، روز درباره خمینی امام
 یـک ،قد، مسنله» :هفرمود ایشان .باشدمی قومی فرا و ایفرقه ـ مذهبی فرا ایمسنله و مسلمانان

 ؛نیسـت حاضـر عصـر در جهان مسلمین به مخصوص مسنله یک یا و نیست... شخصی مسنله
 ننـگ چـه و آینـده... و حـال و گذشته اعصار مؤمنان و جهان موحدین برای است ایادثهح بلکه

 بنشـینند ،جهان هایابرقدرت حیاتی شریان داشتن دست در با که اسالمی هایدولت برای است
 ...نمـوده غصب آنان از را آنان لاّو  گاهقبله و مقد، عبادتگاه ناچیز ایعده که... باشند تماشاگر و
 بلنـدگوهای کـه بـود زیبـا چـه و تـاریخ. بـزرگ فاجعه این مقاب  در سکوت است آورشرم چه و

 شـده عظـیم جنایت این کار به دست خبیث عنصر این ،اسرائی  که روز همان از مسجداالقصی
   1«. آمدند...درمی صدا به بود،

 یلئاسرا با مبارزه سازینهادینه .4

 شـاه رژیم به بارها و دانستمی را اسالم جهان با سرائی ا هایدشمنی ،نهضت آغاز همان از امام
 کـه دادنـد اطـالع مـن بـه امـروز» فرمود: یشانا بردارد. دست اسرائی  حمایت از که کرد م اعال

 دیگـر ؛باشید نداشته کار را چیز سه شما اندگفته و امنیت سازمان در اندبرده را منبر اه  از بعضی
 باشـید؛ نداشته کار را اسرائی  هم یکی باشید؛ نداشته کار را شاه ییک :بگویید خواهیدمی چه هر

 ،خواهیـدمـی هرچـه ؛باشـید نداشـته کـار را امـر تا سه این است. خطر در دین نگویید هم یکی
 ،داریـم گرفتاری هرچه ما بگوییم؟ چه دیگر بگذاریم، کنار ما را امر تا سه این اگر خب، بگویید.

 امنیـت سـازمان که چیست اسرائی  و شاه مابین رب » فرمود: امام ،نهمچنی 2.«تاست سه این از
 در امـام 3«چیست؟ تناسبشان تا دو این نزنید؛ حر  هم شاه از نزنید، حر  اسرائی  از گوید:می

 تمـام 9434 سـال در و داد هشـدار اسـرائی  و شـاه بـه ش9436 سال عاشورای عصر سخنرانی
   4دانست. اسرائی  از ناشی را ایران ملت هایگرفتاری

                                                           
 .919، ص 98، ج امام صحیفه. امام خمینی، 1
 .631، ص 9. همان، ج 2
 .638. همان، ص 3
 .344ـ  484، ص پهلوی دوران در ایران جیخار سیاست. ر.ک: عبد الرضا هوشنگ مهدوی، 4



   3۷1  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

 از هفتـه یک از کمتر ،روازاین نمود. بیشتری کیدأت خود مواض  بر خمینی امام انقالب، از بعد
 گـوییممـی مـا» فرمـود: فلسطینی بلندپایه رهبران با دیدار در امام که بود نگذشته انقالب پیروزی
 مسـلمین لاّو  قبلـه و مسـلمین مـال المقـد،بیـت و شـود میـو روزگار صفیه از باید اسرائی 

 همیشـگی موضـوع منطقـه، از اسـرائی  میـو» فرمود: نیز ظله( رهبری)دام معظم مقام 1«.است
 2.«است ایران اسالمی جمهوری
 بـه را رمضان مبارک ماه جمعه آخرین روز ،رسمی ایبیانیه طی در 9448 سال در امام ،همچنین

 بـا امـام زیـرا ؛دارد امام اندیشیژر  و نگریدهآین از نشان که نمود اعالم قد، جهانی روز عنوان
 اسرائی  با مبارزه ،است رمضان ماه تا که قدسی ؛بود قد، فرهنگ سازینهادینه درصدد ،کار این
 روز کـه بینیممی است، گذشته الهی مردبزرگ آن پیامبرگونه سخنان از هاسال که اکنون ست.ه نیز

 آزادانـدیش هـایملت جـان و دل اعمـاق در و رنوردیـدهد را مرزها و یافته جهانی شهرتی قد،،
 جدیـدی مرحلـه وارد ،قـد، رژیم با مبارزه و است کرده نفوذ اسالمی، کشورهای ویژهبه جهان،

 اسـرائی  بـا مبـارزه فرهنگ استمرار از نشان ،جدید انتفاظه است. جدید انتفاظه ،آن و است شده
 و شـد آغـاز جدید انتفاظه نمود، اعالم اسرائی  تختپای را قد، ترامپ کهاین میض به زیرا ؛دارد
 صـینه بـاختری کرانـه ،غـزه نـوار و پرداختنـد قد، از دفاع به فلسطین جوانان و مردم ،دیگر بار

   گردید. اسرائی  علیه قیام جدید
 کشـورهای سـران جلسـه ،ترکیه است. شده شدیدتر و بیشتر جهانی هایاعترا  ،دیگر سوی از

 کشـورهای مجـالس ،همچنـین و کردنـد میکوم را ترامپ ،نظر اتفاق با و نمود ارزبرگ را اسالمی
 و موافـق یأر 968 بـا را ایقطعنامه نیز مل  سازمان حتی ؛دندنمو میکوم را مسنله این ،اسالمی

 رهبـری معظـم مقام 3د.کر تصویب ،آفریقایی هایکشور بعضی و اسرئی  و آمریکا مخالفت تنها
 صهیونیسـتی رژیـم و یافـت خواهـد ادامـه فشـارها تمـام رغمبه ،فلسطین ردمم انتفاضه» فرمود:

 4«کند. متوقف همیشه برای را آن تواندنمی
                                                           

 .310، ص 98، ج امام صحیفه. امام خمینی، 1
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 .9418ماه وسی، روز اّول دی، خبر بیستتلویزیون دوم شبکه به نق  از: .3
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3۷6    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 اسالم احیای روز .5

 دشـمنی که است معتقد امام زیرا ؛نمود زدگوش را اسالم علیه اسرائی  خطر ،انقالب آغاز از امام
 به و نمودند توطنه پیامبر علیه که بودند یهودیان این یعنی ؛دارد دیرینه ایسابقه ،اسالم با یهود

 یهودیـان امـا ؛بـود میدان پیروز هاجنگ این در خدا رسول .ورزیدند مبادرت ایشان با جنگ
   .بسوزانند را اسالم ریشه تا بودند فرصت منتظر ،خاکستر زیر آتش مانند

 .هسـتند نیـز مسلمانان دشمنان که هستند اسالم دشمن تنها نه ،یهودیان دارد عقیده امام همچنین
 پیـروزی ،اسا، این بر است. خورده گره مسلمانان دشمنی با اسالم، با اسرائی  دشمنی ،روازاین

 مـا هـم گرفتـاری یـک» فرمود: امام .باشدمی نیز اسالم یاحیا و پیروزی ،اسرائی  برابر در اسالم
 دسـت بـه بایـد ایـن است، اسالمی کشورهای به راج  که گرفتاری این و داریم مسلمین به راج 
 هایشـانملـت و هایشـاندولـت همه باید که مسلمینی این بشود... ح  اسالمی کشورهای خود

 و اسـت اسـالم بـه مهـاجم کـه را صهیونیسـم را، اسالم به مهاجمین و بدهند هم دستبهدست
 شـماها از کشـورهایی گریدی از بعد یکی که است این صدد در و است اسالم سرسخت دشمن
 1.«کنید پاک و کنید بیرون مسلمین بالد از را سرطان و فساد جرثومه ،بگیرد

 و بکنـیم، احیـاء و کرد احیاء باید را اسالم که است روزی قد، روز است. اسالم روز قد، روز
 اابرقـدرته همـه بـه بایـد کـه است روزی قد، روز بشود. اجرا اسالمی ممالک در اسالم قوانین

 شـد. نخواهد واق  شما، خبیث عمال واسطه به شما، سیطره تیت دیگر اسالم که بدهیم هشدار
   2بیایند، بهوش مسلمین باید است. اسالم حیات روز قد،، روز

 از اسـت صدد در لذا خورده، ضربه اسالم از اسرائی  که دارند باور ظله( )دام رهبری معظم مقام 
 خواهنـدمی خـود تبلیغـات با آنها ...» فرمود: ایشان بزند. بهضر اسالم به وتبلیغات جنگ طریق

 انقـالب از و خورده ضربه اسالم از آنها که است این علت ببرند. سؤال زیر را انقالب ارکان و امام
 توسـعه و احیـا از و کنندمی خطر احسا، جهان، در اسالمی بیداری از اند؛دیده صدمه اسالمی
 اسـالمی تفکر ریشه که اندبرآمده صدد در لذا ند.انگران عمیقاا  لسطینف و لبنان اسالمی مبارزات

 3«اند.کرده دین و اسالم متوجه را خود تبلیغاتی زهرآگین تیرهای و بخشکانند را
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   3۷۷  ظله( رهبری)دام معظم مقام و خمينی امام نگاه از قدس روز هایويژگی تبليغی: هایمناسبت

 اسالمی وحدت ایجاد .6
 ،مختلـف هـایقالب در بارها امام است. اسالم جهان همگرایی ،امام جهانی راهبردهای از یکی

 اهـدا  از یکـی داشت. برحذر اختال  و سازیغیریت از و فراخواند وحدت به را اسالم جهان
 آخر که صورت این به ؛است اسالمی کشورهای بین وحدت ایجاد ،قد، روز اعالم از امام مهّم 

 تمـام» فرمـود: امـام شـوند. بسیج خود دشمنان علیه صداهم و همدل مسلمانان رمضان، ماه هر
 اثـر در اسـت، شـده پیـدا قـد، در ما برادرهای برای طوالنی مدت این در که هاییگرفتاری این

 بـه گفتـارم در هایم،خطابـه در سـال بیست از بیش من و است. بوده اعراب رؤسای انگاریسه 
 اسـالم برای و بگذارند کنار را جزئی میلی اختالفات این که هادولت سران به کردم، توصیه اینها

 1«باشند. داشته اتیاد هم با و کنند همفکری هم با ماسال اهدا  پیشبرد برای و
 فکـر آمریکـا جمهـور رئـیس ترامـپ زیـرا ؛داد جـواب نیز زمانی مقط  این در ،امام درویکر این
 هایکشور و کندمی ایجاد تفرقه اسالم جهان در ،اسرائی  پایتخت عنوان به قد، اعالم با کردمی

 بـه اسـالم جهـان در اخـتال  و چالش نوعی ،نتیجه در و نمایدمی تقسیم قطب دو به را اسالمی
 ،اسـرائی  پایتخـت عنـوان بـه قد، اعالم زیرا ؛کرد اشتباه نیز امر این در ترامپ اما ؛آیدمی وجود
 ایـن که نمود اعالم ترامپ د.خور شکست ترامپ زدهشتاب سیاست و نمود متید را اسالم جهان

 زیـرا ؛بـود رویکـرد ایـن از وی نشـینیعقب معنـای بـه ،مـرا این واق  در اما ؛افتاد تعویق به امر
   هستند. صداهم و متید اسالم جهان و نشده فراموش فلسطین لهنمس هنوز که نمود احسا،

 نـوامیس از دفـاع و کـرد یاد اسالم روز و پیامبر روز عنوان به قد، روز از امام ،اسا، این بر
 اکـرم رسول روز و اسالم روز را قد، روز من» :ودنم اعالم فرامکانی و فرازمانی را مسلمانان

 کـه انزوایـی آن از مسـلمین و کنـیم مجهز را خودمان قوای تمام ما باید که است روزی و دانممی
 2«بایستند. اجانب مقاب  در ،قّوت و قدرت تمام با و شوند خارج بودند، کشانده را آنها

 مقابـ  در اسـالمی امـت مقاومـت و فریـاد روز ،قد، جهانی روز» :هفرمود رهبری معظم مقام
 هایبرجسـتگی از یکـی» :فرمایادمـی دیگـر بیـانی در یـا و 3.«اسـت انگیزتفرقـه هایسیاست

 بـزرگ و کوچـک شـهرهای همه در تقریباا  کنید؛ مالحظه شما است. همین ،قد، روز پیماییراه
 در افتنـدمی راه ــ گـرم هـوای ایـن در هـاسـال ایـن و ــ روزه دهان با قد،، روز در مردم ایران،
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3۷1    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 مـردم همین اینها را؛ مردم عظیم اجتماع دیگر شهرهای در و تهران در کردید مشاهده که هاخیابان
 همراهـی و همـدردی اظهـار جـور ایـن دارند ند،اسّنتاه  که فلسطینیانی برای که هستند شیعه

 امـام کـه اسـت ایـن ،اسالمی تام وحدت به پایبندی معنای ؛است این ،اّتیاد معنای کنند.می
 1«کنند.می حرکت دارند مردم امروز و کرد گذاریپایه را این بزرگوار
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