پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به حجاج بیتاهلل الحرام
ذیالحجه 1431

ساهنام:
صمینه
معاغذ

الصمه

ةاصشناظی رسمایه غظیم امح اظالمی

اهمیح

حلیلح نىیذدهنذه فشدای نیک ةه امح اظالمی

سمض وحذت و غضت ةىدن کػته ةشای معنمین
مناد ةىدن کػته ةشای ثىحیذ و مػنىیح

غنح

مشاهذه گعرتدگی ،ثنىع و غمم ایامن
معنمین چهاسگىشه جهان ثىظط حجاج

نجیجه

شناخح جایگاه شایعجه معنمین دس دنیای امشوص و فشدا

منشا

محىس ةیانات
صیشمجمىغه

رضوست

حشکح ةه ظىی فشدای شایعجه

پیشوصی انلالب اظالمی و ثشکیه نظاو جمهىسی اظالمی

سفؼ مىانؼ و پیرشوی ةیوكفه امح اظالمی
پیچیذهثش شذن شیىههای دشمنی اظجکتاس
شاهذ

ةشانگیخنت ثػطتات فشكهای

ثتنیغات وظیؼ اظالو هشاظانه

ثالش پشهضینه اظجکتاس دس ملاةنه ةا اظالو

گسترش موج بیداری اسالمی

واکنشهای رساظیمه اظجکتاس
دس ملاةه ةیذاسی ،غضت و آصادگی امح اظالمی

مطادیم

ثفشكهافکنی ةین دومجهای معنامن

ثشذیذ اخجالفات میان معنمین
فاظذ کشدن جىانان ثىظط ظاصمانهای اطالغاثی

شاهذ

مطادیم

دشمنثشاشی کارب ةین شیػه و ظنی

هذف

ثتذیه اخجالفات ةه دشمنیهای الینحه

صوال افعانه شکعحناپزیشی ارسائیه ،ةش خالف ظه دهه پیش
صوال ثطمیمگیش ةیچىن و چشا ةىدن امشیکا دس خاوسمیانه
ةشخالف دو دهه پیش
دوس اص دظرتط نتىدن فناوسیهای هعجهای و پیچیذه
ةشای معنامنان منطله

شىاهذ

كهشمانی منح فنعطین دس ملاومح
فاثح ةىدن منح متنان دس جنگ  33سوصه و شکعح هیتح ارساییه

پشچمذاسی و خطشکنی منح ایشان دس حشکح ةه ظمح كنّهها

صوال جتهه ضّذ اظالو

ویژگی
امشیکا

فشمانذه خىدخىانذه منطله اظالمی
پشجیتان اضنی سژیم ضهیىنیعجی

گشفجاسی ،انضوا و منفىسیح امشیکای معجکرب دس جهان اظالو
گشفجاسی امشیکا دس ةاثالق خىدظاخجه افغانعجان
مطادیم

انضوای امشیکا دس غشاق
منفىسیح امشیکا دس پاکعجان ةیش اص همیشه

دو كشن ثحکم ظاملانه دشمنان اظالو ةش منجها و دومجهای معنامن

غنح اهمیح
دوكشن یغامی مناةؼ معنمین ثىظط دشمنان اظالو

نلطه ملاةه

ایعجادگی سوصافضون منجهای معنامن
پیرشوی و غممیاةی سوصافضون ةیذاسی اظالمی

وظیفهی
معنامنان

فشضح

اوضاع امیذ ةخش و حامه ةشاست کنىنی

الصمه

ثػهذ ،مجاهذت و پیشگامی
سهربان ظیاظی ،سوشنفکشان و جىانان

هذف

نجات ةرشیح ةه وظینهی امح اظالو

پیرشوی مطمنئثش اص همیشه ةه ظىی آینذه
و حفظ هشیاسی ةا ثىجه ةه دسطها و غربتها

متنای
كشآنی

ُكنجُْم َخ ْ َْي أَُّمٍة أُْخِشَجْح مِنَّناِط
ث َأُْمُشوَن ِةامَْمْػُشوِف َوث َْنَهْىَن َغِن امُْمنَكِش َوث ُْؤِمُنىَن ِةامنَّـِه

دمیه

پذیذ آمذن امح اظالمی ةشای ةرشیح و نجات آن

الصمه

امش ةه مػشوف ،نهی اص منکش و ایامن ساظخ امح اظالمی ةه خذا

ةشثشین
مطذاق مػشوف

نجات منحها اص كذست اهشیمنی اظجکتاس

صشحثشین
مطذاق منکش

واةعجگی و خذمح ةه معجکربان
کمک ةه منح فنعطین و محارصهشىنذگان غضه
همذسدی و همشاهی
ةا منحهای افغانعجان ،پاکعجان ،غشاق و کشمیش

نشان دادن صمینههای معاغذ انجاو وظائف ةه ما

امشوص ةشخالف ظی ظال پیش ،سژیم ضهیىنیعجی دیگش
یك هیىالی شكعحناپزیشی نیعح؛ ةشخالف دو دهه
پیش ،آمشیكا و غشب ثطمیمگیشان ةی چىن و چشا دس
خاوسمیانه نیعجنذ؛ ةش خالف ده ظال پیش فنآوسی
هعجهای و دیگش فنآوسیهای پیچیذه ةشای منحهای
معنامن منطله ،دوس اص دظرتط و افعانهگىن ةه شامس
منیسود .امشوص منح فنعطین ،كهشمان ملاومح اظح،
منح متنان ةه ثنهایی شكننذهی هیتح پىشامی سژیم
ضهیىنیعجی و فاثح جنگ  33سوصه اظح و منح ایشان
پشچمذاس و خطشكن حشكح ةه ظمح كنهها اظح.

اهمیح حج
دغىت ما ةه ثالش مضاغف و همح مضاغف

وظیفه
خىاص امح

مجاهذت و ملاومح
دس ةشاةش ثػذی آمشیکا و سژیم ضهیىنیعجی
پاظذاسی اص اثحاد معنامنان و
متاسصه ةا رضةهصننذگان ةه آن
ثالش ةشای گعرتش ةیذاسی ،احعاط ثػهذ
ومعئىمیح دس همهي اكطاس اظالمی

