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بازخوانی تاریخ/  پیام امام (ره) بھ مناسبت حج خونین66
 در سال 1366 خورشیدی ، ماموران مسلح عربستان سعودی ، با حملھ بھ مراسم برائت از مشرکین در شھر مکھ ، صدھا نفر از حجاج

ایرانی را بھ شھادت رساندند.
بھ مناسبت برگزاری مراسم حج و بھ یاد شھدای حج خونین آن سال ، پیام امام خمینی(ره) در این باره را مرور می کنیم.

بسم هللا الرحمن الرحیم

والذین ھاجروا فی سبیل هللا ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنھم هللا رزقا حسنا و ان هللا لھو خیرالرازقین

جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ مھدی كروبی دامت افاضاتھ

پیام استقامت و مظلومیت شما و زائران عزیزتر از جانمان را از كنار كعبھ مظلوم و حرم خون آلود خدا شنیدم.

سالم خالصانھ این جانب و ھمھ ملت ایران را بھ ھمھ عزیزانی كھ در كنار خانھ خود و حرم امن خدا مورد تھاجم و گستاخی اجیرشدگان
شیطان بزرگ، یعنی آمریكای جنایتكار قرار گرفتھ اند، ابالغ كنید.  این حادثھ بزرگ نھ تنھا احساسات و عواطف ملت ایران را كھ یقینا دل

ھمھ آزادگان جھان و ملت ھای اسالمی را جریحھ دار و متالم ساختھ است ولی برای ملت بزرگ و قھرمانی ھمچون مردم عزیز كشورمان كھ
تجربھ چندین سالھ انقالب را دیده اند و نقاب از چھره ھا و نیرنگ ھای ایادی آمریكا چون شاه و صدام را در حملھ بھ عزاداران حسینی و

آتش زدن قرآن ھا و مساجد برداشتھ اند، این حوادث غیر مترقبھ و شگفت آور نیست كھ دوباره دست كثیف آمریكا و اسرائیل از آستین
ریاكاران و سردمداران كشور عربستان و خائنین بھ حرمین شریفین بھ درآید و قلب بھترین مسلمانان و عزیزان و میھمانان خدا را نشانھ رود

و مدعیان سقایت حاج و عمارت مسجدالحرام، خیابان ھا و كوچھ ھای مكھ را از خون مسلمانان سیراب كنند.

ما در عین حال كھ شدیدا متاثر و عزادار از این قتل عام بی سابقھ امت محمد - صلی هللا علیھ و آلھ و سلم - و پیروان ابراھیم حنیف و عاملین
بھ قرآن كریم گردیده ایم ولی خداوند بزرگ را سپاس می گزاریم كھ دشمنان ما و مخالفین سیاست اسالمی ما را از كم عقالن و بی خردان

قرار داده است، چرا كھ خودشان ھم درك نمی كنند كھ حركت ھای كورشان سبب قوت و تبلیغ انقالب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده
است و در ھر مرحلھ ای سبب ارتقای مكتب و كشورمان را فراھم كرده اند كھ اگر از صدھا وسیلھ تبلیغاتی استفاده می كردیم و اگر ھزاران

مبلغ و روحانی را بھ اقطار عالم می فرستادیم تا مرز واقعی بین اسالم راستین و اسالم آمریكایی و فرق بین حكومت عدل و حكومت
سرسپردگان مدعی حمایت از اسالم را مشخص كنیم، بھ صورتی چنین زیبا نمی توانستیم و اگر می خواستیم پرده از چھره كریھ دست

نشاندگان آمریكا برداریم و ثابت كنیم كھ فرقی بین محمدرضا خان و صدام آمریكایی و سران حكومت مرتجع عربستان در اسالم زدایی و
مخالفتشان با قرآن نیست و ھمھ نوكر آمریكا ھستند و مامور خراب كردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعلھ فریاد حق طلبانھ
ملت ھا، باز بھ این زیبایی میسر نمی گردید، و ھمچنین اگر می خواستیم بھ جھان اسالم ثابت كنیم كھ كلیدداران كنونی كعبھ لیاقت میزبانی

سربازان و میھمانان خدا را ندارند و جز تامین آمریكا و اسرائیل و تقدیم منافع كشورشان بھ آنان كاری از دستشان برنمی آید، بدین سعود، این
وھابی ھای پست بی خبر از خدا بھ سان خنجرند كھ ھمیشھ از پشت در قلب مسلمانان فرو رفتھ اند، بھ این اندازه كھ كارگزاران ناشی و بی

اراده حاكمیت سعودی در این قساوت و بیرحمی عمل كرده اند، موفق نمی شدیم و حقا كھ این وارثان ابی سفیان و ابی لھب و این رھروان راه
یزید روی آنان و اسالف خویش را سفید كرده اند.

جمھوری اسالمی ایران الحمد در میان زائران خانھ حق از ملیت ھا و نژادھا و كشورھا و حتی در خود عربستان طرفداران بسیار زیاد و
دوستان صادق و وفاداری پیدا نموده است كھ برای گواه و شھادت حقانیت ما و معرفی ابعاد قتل عام خونبار مسلمانان بھ دست خادم الحرمین
و انتقال حقایق تلخ روز حادثھ بھ مردم جھان ما را یاری دھند.  و چھ بھتر كھ بالفاصلھ و در حالی كھ اجساد عزیزان ما بر زمین افتاده اند،

صدام و حسین اردنی و حسن مراكشی بھ حمایت از جنایت آل سعود اعالم ھمبستگی نمایند، گویی عربستان سنگر بزرگی را فتح كرده است و
در كشتن صدھا زن و مرد بیدفاع مسلمان و بھ رگبار مسلسل بستن آنان و عبور از روی اجساد مطھر آنان بھ پیروزی نظامی بزرگی نایل

آمده است كھ بھ یكدیگر تبریك می گویند و حال آن كھ جھان در این ماتم نشستھ و دل پیامبر خاتم شكستھ است.

و چھ كسی است كھ نداند توسل بھ زور و سرنیزه و لشكركشی در برابر زائران خانھ حق و تھیھ آن ھمھ مقدمات و توسل بھ بھانھ ھای پوچ
برای درگیری با زنان و مردان و جانبازان و مادران و ھمسران شھیدان چیزی جز استیصال و خشم و ضعف آمریكا و عجز و ناامیدی

سرسپردگان آنان نخواھد بود.  یقینا آمریكا و عربستان از شرایط خلع سالح مسلمانان در حرم خدا و احترام مومنین بھ احكام قرآن و پرھیز از
جدال در كنار خانھ خدا سوئ استفاده كرده اند و با وسایل از پیش فراھم شده و نقشھ ھای دقیق روبھ صفتانھ بھ صفوف شیرمردان و شیرزنان
ما حملھ نموده اند و آنان را غافلگیر كرده اند.  حكومت سعودی مطمئن باشد كھ آمریكا لكھ ننگی بر دامنش نھاده است كھ تا قیام قیامت ھم با
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آب زمزم و كوثر پاك نمی شود و خونی كھ از دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده است، زمزم ھدایتی برای تشنگان
سیاست ناب اسالم گردیده است كھ ملت ھا و نسل ھای آینده از آن سیراب و ستمكاران در آن غرق و ھالك می شوند و ما ھمھ این جنایت ھا

را بھ حساب آمریكا گذاشتھ ایم و بھ یاری خدا و در موقع مناسب بھ حساب آنان خواھیم رسید و انتقام فرزندان ابراھیم را از نمرودھا و
شیاطین و قارون ھا خواھیم گرفت و مجددا تاكید می كنم كھ اینھا بھای گران حاكمیت نھ شرقی و نھ غربی و استقالل و آزادی و اسالم

خواھی ماست.

و اینك از فرصت استفاده كرده بھ یكی از آیات كتاب كریم اشاره می كنم آن جا كھ فرموده است:

((اجعلتم سقایھ الحاج و عمارت المسجد الحرام كمن امن با والیوم االخر و جاھد فی سبیل هللا ال یستوون عندهللا وهللا ال یھدی القوم الظالمین.))

گویی آیھ كریمھ در ھمین عصر نازل شده و گویی برای آل سعود و امثال آل سعود در طول تاریخ و برای ملت مجاھد بزرگ ایران و حجاج
بیت هللا الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در ھمھ اعصار آمده است.  خداوند تعالی می فرماید:  شما كوردالن آب رسانی بھ حجاج و تعمیر

مسجدالحرام را با ارزش آنانی كھ ایمان بھ خدا و بھ روز جزا آورده و در راه خدا مجاھده می كنند، مساوی قرار داده اید، حاشا كھ اینان با
شما مساوی نیستند و خداوند ستمگران را ھدایت نمی كند.

آیا سعودی ھا و امثال آنان در طول تاریخ ارزش خود را برای تھیھ آب در مواقف حج و زرق و برق تعمیرات مسجدالحرام را با ارزش ھای
مسلمانانی بھ خداوند و روز جزا ایمان دارند و با نثار خون خود و جوانان مجاھد خود در راه خدا و برای دفع دشمنان خدا از حریم اسالم و

حرم خداوند تعالی بھ پا خاستھ اند مقایسھ نكرده اند و سعودی ھای عصر حاضر، پا را فراتر از آن نگذاشتھ و بر مسلمانان افتخار نمی كنند و
با مجاھدان راه خدا آن نمی كنند كھ روی آمریكای جھانخوار و ارباب خود را سفید كرده است.  و جالب توجھ این كھ خداوند در این آیھ ایمان
بھ خدا و روز جزا را ذكر فرموده و از میان تمام ارزش ھای اسالمی و انسانی مجاھده در راه خدا را با دشمنان خدا و بشریت انتخاب كرده

است و در این انتخاب بھ ھمھ مسلمانان تعلیم فرموده است كھ ارزش جھاد فوق ھمھ ارزش ھاست.  و آیا خداوند با ذكر وهللا ((الیھدی القوم
الظالمین)) نمی خواھد بفرماید خداوند سعودی ھای عصر را و تمام اعصار تاریخ را ستمگرانی بیش نمی داند كھ قابل ھدایت نیستند و خداوند

آنان را ھدایت نمی فرماید.

آیا ستمكاری بر حق و خلق و بر رسول خدا و امت بزرگوار حضرت رسول خاتم، باالتر از آنچھ آل سعود با كعبھ و حرم امن الھی و با
زائران مجاھد آن كھ ھمھ چیز و ھمھ كس خود را در راه دوست و آرمان اسالم تقدیم كردند، می توان تصور كرد آیا جرم این مجاھدان كھ بھ
فرمان خداوند تعالی ندای برائت از مشركین را انجام داده اند، جز برائت از خدایان آل سعود و سعودی ھای عصر حاضر و شاه حسین و شاه
حسن و مبارك نامبارك و صدام عفلقی است آیا سكوت در مقابل این ستمگری ھا كھ در طول تاریخ سابقھ نداشتھ است، چیزی جز رضای بھ
این جرم و شركت در ظلم و ستم ظالمین و ستمگران است و در ھر صورت آل سعود برای تصدی امور كعبھ و حج لیاقت نداشتھ و علما و
مسلمانان و روشنفكران باید چاره ای بیندیشند.  زائران شریف ایرانی امسال پیام انقالب و برائت خود را با خونشان بھ جھان و بھ امت اسالم
ابالغ نمودند و با تقدیم شھدای بزرگ بھ پیشگاه مقدس حق از سازندگان و بانیان سیاست نھ شرقی و نھ غربی كعبھ خداوند گشتھ اند و ملت

بزرگ ایران نیز با تجلیل گسترده خود از شھدا و شركت میلیونی خود در راھپیمایی و اعالن برائت از كفر خصوصا آل سعود بھ وظیفھ
انقالبی و الھی خود عمل نموده اند كھ در این جا الزم است از حضور گسترده آنان و ھمھ اقشار و خواھران و برادران تشكر كنم.

اكنون نوبت زائران دیگر كشورھا و خصوصا علما و روشنفكران و گویندگان است كھ پیام مظلومیت ما را بھ جھان ابالغ كنند.  انشای هللا
زائران محترم ایرانی با مقاومت و صبر بقیھ اعمال خود را بھ اتمام برسانند و با گام ھای محكم و دلی آرام و قلبی سرشار از رضایت و لبی

خندان، شادی پیروزی خون بر شمشیر و شھادت در كنار خانھ خدا را جشن بگیرند و افرادی كھ بھ مدینھ منوره مشرف می شوند، سالم
شھیدان بھ خون خفتھ كعبھ و مجروحین خانھ امن را بھ رسول خدا و ائمھ ھدی علیھم السالم ابالغ كنند و این موفقیت بزرگ را بھ محضرشان
تبریك بگویند و بھ راه خود با صالبت و اطمینان ادامھ دھند و مشكالتی كھ آمریكا و عربستان بر آنان تحمیل نموده اند بھ حساب خدا و دفاع

از پیامبر بگذارند و از این كھ خداوند ھدیھ ھا و قربانیان ھاجروار و اسماعیل گونھ این ملت بزرگ را در كنار خانھ خود پذیرفتھ است
سپاسگزار و شاكر باشند كھ انشای هللا خداوند شھدای بزرگ ما را با شھدای صدر اسالم محشور و بھ بازماندگان آنان صبر و اجر و بھ

مصدومین و مجروحین شفا عنایت فرماید و شر متجاوزان را بھ خودشان باز گرداند و آنان را بھ عقوبت خود كیفر دھد.  از خداوند مسئلت می
كنم كھ از این زمان كھ ھمھ كفر و ھمھ شرك دست بھ دست ھم داده اند و تصمیم و عزم خود را برای شكست امت اسالم جزم كرده اند و ھمھ

ضربھ ھا را بر علیھ ما بھ كار گرفتھ اند، خود ما را در حصار محكم خود و در لوای مرحمت و لطف خود حفاظت فرماید.

والسالم علیكم و رحمت هللا و بركاتھ

روح هللا الموسوی الخمینی
12/5/66
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