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رهربی خاطرات  

قدر این ضیافت الهی را بدانید              
این ضیافت خیلی لطافت و ظرافت دارد، این 
را باید قدر بدانیم ما. این ادعیه ای که وارد شده 
اســت در ماه مبارک رمضان و در ماه شعبان 
اینها راهبر ماست به مقصد، به تعبیر شیخ ما 

]میرزامحمدعلی شاه آبادی[ -رحمةاهلل- قرآن 
صاعد اســت. ادعیه را ایشان تعبیر می کرد به 
اینکه، قرآن نازل اســت و این، قرآن صاعد. در 
هر صــورت ظرایفی در ایــن ادعیه ی مبارکه 
هســت که ســابقه ندارد. اینها را توجه به آن 
بکنید، انســان را این ادعیه می تواند حرکت 

بدهد. ماه مبارک می تواند که انســان را موفق 
به بســیاری از امور بکند. ماه مبارک می تواند 
انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا 
آخر، دیگر کنترل بشود و تخطی از آنچه رضای 

خداست نکند.  
 امام خمینی )ره(؛ 09 خرداد 1363

رشعی احکام

ایرانی خانواده

کفارهروزهومقدارآن
س: آیا دادن پول یک مّد طعام بــه فقیر تا با آن 

غذایی برای خودش بخرد، کافی است؟
ج: اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت 
از او طعام خریــده و ســپس آن را به عنوان 

کّفاره قبول مى کند، اشکال ندارد.
س: اگر شــخصی وکیل در غذا دادن به عده ای از 
مساکین شود، آیا می تواند اُجرت کار و پختن غذا 
را از اموالی که به عنوان کّفاره به او داده شده است، 

بردارد؟
ج: مطالبه ى اجــرت کار و پخت غذا براى وى 
جایز اســت، ولى نمى تواند آن را بابت کّفاره 
حســاب نماید و یا از اموالى که باید به عنوان 

کّفاره به فقرا داده شود، بردارد.   

بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن )(،به 
مناسبتى نام آن بزرگوار در محضر ابن عباس 
به زبان آمد. ابن عباس گفت: »وااسفاه على ابى 
الحسن؛ وااسفاه على ابى الحسن مضى و اهلل ما 
غیر و ال بدل و ال قصر و ال جمــع و ال منع و ال 
آخر اال اهلل«؛ براى خودش چیزى جمع نکرد. 
براى خــودش هیچ کار مادى نکــرد. چیزى 
را مگر خدا ترجیــح نداد. در همــه ى کارها، 
قصدش خدا بود. هدف او فقط و فقط کســب 
رضایت خدا بود. مصداق آیه ى شــریفه ى »و 
من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات اهلل 
و اهلل رؤوف بالعباد« کــه اول خطبه خواندم، 
امیرالمؤمنین )( اســت. بعــد، ابن عباس 
گفت: »واهلل لقد کانت الدنیــا اهون علیه من 
شســع نعله«؛ به خدا دنیا و ایــن زینت ها و 
زخارف و ثروت ها و خوشى هاى آن، در چشم او 
کوچک تر و سبک تر از بند کفش او بود. »لیث 
فى الوقى«؛ در میدان جنگ، شــیر درنده بود. 
»بحر فى المجالس«؛ وقتــى که جاى گفتگو 
و افاده و علم و معرفت بــود، دریا بود. »حکیم 
فى الحکماء«؛ اگر حکمــاى عالم جایى جمع 
مى شــدند، در میان آنها، کسى که حکمت را 
باید از او بیاموزند، على بود. »هیهات قد مضى 

الى الدرجات العلى.«       71/1/7 

در مورد فتح خّرمشهر، اغلب شــما جوان ها آن 
روز نبودید یا اگر هم بودید کودک بودید خیلى، 
کوچک بودید؛ روز فتح خّرمشهر حادثه ى عظیمى 
بود. شاید هنوز چند ســاعت از خبر نگذشته بود 
که بنده از ]ساختمان [ ریاست جمهورى مى رفتم 
طرف بیت امام که خدمت امام )( برســم. در 
این خیابان و ســر راه، مردم غوغا کــرده بودند؛ 
مثل یک راه پیمایى، مثل یــک تظاهرات ]بود[. 
ماشین ما را که مى دیدند، مى آمدند جلو تبریک 
مى گفتند. در همه ى کشور یک جشن عمومِى 
خودجوش به وجود آمد؛ مسئله این قدر مسئله ى 
مهّمى بود. البّته مردم آن روز غالباً نمى دانستند 
چه اتّفاقى افتاده اســت که این فتــح به وجود 
آمده. از آن فداکارى هــا، از آن ریزه کارى ها، از آن 
 تالش هاى عجیب و باورنکردنى، مــردم اّطالع 

نداشتند.    ۹5/3/3  

اگر از این راه رفتید، آن وقــت نتایج خوبى به 
دست شما خواهد رســید که آن نتایج را هم 
خدا در قرآن مکّرر در آیات متعّدد قرآنى بیان 
کرده: اِتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکم تُرَحمون؛)1( رحمت الهى؛ 
لََعلَُّکم تُفلِحون)2( -فالح یعنى رستگارى- اگر 
تقوا بود، رســتگارى براى انسان پیش مى آید؛ 
لََعلَُّکم تَهَتــدون؛)3( -که در بعضــى از آیات 
هســت- تقوا موجب هدایت است، وقتى تقوا 
پیشه کردید، مشــکالت، کوره راه ها از جلوى 
شما عقب خواهد رفت و راه درست براى شما 
روشن خواهد شــد. اگر تقوا داشــته باشید، 
موجب فرقان است: یَجَعل لَُکم ُفرقانًا؛)4( فرقان 
یعنى قدرت تشخیص؛ ]این[ خیلى مهم است. 
ما در همه ى مسائل زندگى نیاز داریم به قدرت 
تشخیص که راه درست را از نادرست، حق را از 

باطل تشخیص بدهیم.      ۹۸/2/24
1( سوره ی حجرات، بخشی از آیه ی 1۰

2(  از جمله، سوره ی بقره، آیه ی 1۸
3( از جمله  سوره ی بقره، آیه ی 53

4( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی 2۹

اگرمجلسقدرتتشخیصداشتهباشد
آنوقتکارآمداست

اگر مجلس، مجلسی باشد که خود نماینده و کمیسیون فكر کند و تشخیص دهد و روی آن 
پا بفشارد و دولت را به دنبال خود بكشد، آن وقت این مجلس، مجلس کارآمدی خواهد بود 

که می تواند کشور را به بهترین وجهی اداره کند.           75/3/2۹

افتتاح اولین دوره ی مجلس شوراي اسالمي )7 خرداد 135۹(

 )( و زینب کبرى )( و فاطمه ى زهرا )( تا آفتاب درخشــان خدیجه ى کبرى
مى درخشــد، طرح هاى کهنه و نو »ضّد زن« بــه نتیجه نخواهد رســید و هزاران زن 
کربالیى ما نه تنها خطوط سیاه ستم هاى ظاهرى را در هم شکسته اند، بلکه ستم هاى 
مدرن به زن را نیز رسوا و بى آبرو کرده و نشان داده اند که حق کرامت الهى زن، باالترین 
حقوق زن اســت که در جهان به اصطالح مدرن، هرگز شــناخته نشــده و امروز وقت 

شناخته شدن آن است.   ۹1/12/16 

وقتیتقواپیشهکردید
کورهراههاعقبخواهدرفت

طرحهای»ضّدزن«بهنتیجهنخواهدرسید

حزب اهلل این است

اگر صـف خودمـان را نشناسـیم اشـتباه 
را  دشـمن  صـف  ]اگـر[  مى کنیـم؛ 
نشناسـیم اشـتباه مى کنیم. جناب عّمار 
در جنـگ صّفیـن دیـد یـک عـّده اى از 
افراد لشـکر کأنّـه مضطربنـد، متحّیرند،  
درسـت  را  کار  هـدف  و  کار  جهـت 
تشـخیص نمى دهنـد؛ احسـاس وظیفه 

کرد. عّمـار، زبـان گویـاى امیرالمؤمنین 
اسـت؛ آمـد در مقابـل ایـن جمعّیـت 
ایسـتاد، گفـت: ایـن پرچـم جبهـه ى 
مقابـل -پرچـم بنى امّیـه- را مى بینیـد؟ 
همیـن پرچـم را مـا در جنـگ بـدر و در 
جنـگ اُحـد در مقابل خودمان داشـتیم؛ 

ایـن همـان پرچـم اسـت.  ۹7/12/7       

اگرصفخودیودشمنرانشناسیماشتباهمیکنیم

دنیادرچشمامیرالمؤمنین)(
سبکترازبندکفشبود

روایترهبرانقالبازروز
فتحخرمشهر

به مناسبت فرا رسیدن هفته مجلس

شـهادت حضرت امیرالمومنین )( برهمه مسـلمانان جهان تسلیت بادهفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال چهـارم، شـماره 1۸5| هفتـه اول خـرداد ۹۸
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محّمد جهان آرا و دیگر جوانان ما در مقابل نیروهاى مهاجم عراقى - یک لشکر مجّهز زرهى عراقى با یک تیپ نیروى مخصوص و با نود قبضه توپ که شب و روز 
روى خرمشهر مى بارید - سى و پنج روز مقاومت کردند. همان طور که روى بغداد موشک مى زدند، خمپاره ها و توپ هاى سنگین در خرمشهر روى خانه هاى مردم 
مرتّب مى باریدند. با این حال جوانان ما سى و پنج روز مقاومت کردند؛ اما بغداد سه روزه تسلیم شد! ملت ایران! به این جوانان و رزمندگانتان افتخار کنید. بعد هم که 
مى خواستند خرمشهر را تحویل بگیرند، دوباره سپاه و ارتش و بسیج با نیرویى به مراتب کمتر از نیروى عراقى رفتند خرمشهر را محاصره کردند و حدود پانزده هزار 

اسیر در یکى دو روز از عراقى ها گرفتند.        ۸2/1/22

ملتایران!بهاینجوانانافتخارکنید|  اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایمقاومتخرمشهر*

ن حرم از نسل مدافع�ی

)(دنیادرچشمامیرالمؤمنین
سبکترازبندکفشبود

4

2

ششگفتارمهمدرباره»والیت«

شاید پربیراه نیست اگر بگوییم یکى از مهم ترین کارها 
در حوزه ى اقتصادى در حــال حاضر، اصالح و ترمیم 
ساختار اقتصادى کشور، متناسب با شرایط جدید جنگ اقتصادى 
است. کارى که البته همه ى کشورها براى پیشرفت اقتصادى نیز 
انجام داده اند. مثال چیــن بعد از انقالب فرهنگى ســال 1989 و 
قضایاى میدان "تیان آن من"، در حوزه ى اقتصاد دست به تغییراتى 
اساســى زد که ســاختار حکمرانى اقتصادى آن را دســتخوش 
تحوالت شگرفى کرد. همین امر هم کشورى که بیش از نیمى از 
مردمش توان تأمین نیازهاى اولیه ى خود را نداشتند را تبدیل به 
"کارخانه ى بزرگ دنیا" کرد که بســیارى از تحلیلگران، ابرقدرت  
ســال هاى پیش رو را این کشــور مى دانند. آلمان هــا هم پس از 
شکست سنگین در جنگ جهانى دوم و کاهش بى سابقه ى ارزش 
پول خود، با ترسیم برنامه اى منســجم و دقیق از مسیر اقتصادى 
آینده، دست به انجام تغییراتى ساختارى زدند که رفته رفته حال 
اقتصاد ویرانه اش را بهبود بخشید و امروزه یکى از توسعه یافته ترین 

اقتصادهاى صنعتى جهان را داراست.

دو بالی اقتصاد ایران
در ایراِن پیش از انقالب اسالمى اما متأسفانه به دلیل حاکمیت خاندانى 
وابسته به بیگانه به نام "پهلوى" و به تبع آن روى کار آمدن کارگزارانى 
خودباخته، مسیر پیشــرفت اقتصادى آنگونه که باید پیش نرفت. به 
همین دلیل، به جاى آنکه مبناى اقتصاد کشور مبتنى بر کشف و تولید 
فناورى هاى صنعتى باشد، صرفا به صنعت مونتاژ )آن هم در پایین ترین 
سطح خود(، و فروش هرچه بیشتر نفت خام روى آورد و نتیجه آن شد که 

اقتصاد ایران، روز به روز بیشتر وابسته به بیرون شد.   
در فاصله ى ســال هاى 1337 تا 1344  گروهى از مشاوران آمریکایى 
معروف به گروه مشــاوران هاروارد به دعوت وزیر اقتصاد وقت، به ایران 
آمدند تا به بررسى مشــکالت اقتصادى ایران و راهبردهاى توسعه ى 
اقتصادى بپردازند. آنها بعدا نتایج پژوهش هاى میدانى خود را در کتابى 
با عنوان"برنامه ریزى در ایران" چاپ کردند. از نظر این مشاوران، مشکل 
اصلى اقتصاد ایران، مشــکالت مربوط به نظام ادارى و به خصوص نظام 
مالى دولت ) نظام بودجه ریزى( بود که آن هم ریشه در ابتناى ساختار 
کشور در وابستگى بى محابا به نفت داشت. در واقع بدن اقتصاد ایران در 

طى سال هاى پس از کشف نفت، مانند بدن بیمارى بوده که به زور سُرم 
سراپا نگه داشته شده است و چون اعضاى آن ترمیم نشده اند، با قطع سرم 

احساس درد زیادى مى کنند.
انقالب اسالمى گرچه موجب شد رویکرد اقتصادى کشور از وابستگى 
به بیرون، به سمت خودکفایى و بومى ســازى صنعت حرکت کند، اما 
متأسفانه هم چنان معضل بزرگ اقتصاد کشور، یعنى وابستگى به سرم 
نفت، از میان برداشته نشد. از طرف دیگر، دولت ها نیز چون توان تسلط بر 
هر حوزه اى را با استفاده از همین درآمد نفتى در خود مى دیدند، در عمل 
تا حد زیادى در اقتصاد دخالت مى کردند و این گونه بود که اقتصاد ایران، 

در کنار اقتصاد نفتى، به بالیى دیگر، یعنى اقتصاد دولتى نیز مبتال شد.
اما اقتصاد نفتى چه بالیى بر سر کشور مى آورد؟ پى آمد هاى سوء اقتصاد 
نفتى متعدد است از جمله اینکه، وقتى نظام اقتصادى مبتنى بر درآمد 
و رانت نفتى شــد، هر دولتى که روى کار باشــد، خود را نیازمند منابع 
درآمدى متداول و پایدار اقتصادى کــه از طریق فعال کردن چرخه ى 
تولید در اقتصاد است نمى بیند. مى شــود ماجراى همان »بچه پولدار 
ملى« که پول را راحت به دست آورده است و راحت هم از دست مى دهد 
و بنابراین انگیزه اى در جهت "رونق کســب و کار و تولید" ندارد. چراکه 
در اقتصادهاى دنیا دولت براى کســب درآمد، ساختارهاى اقتصادى 
را طورى تنظیم مى کند که فضاى تولید در کشــور براى مردم و بخش 

3  خصوصى تســهیل شــده و با ایجاد کمترین مانعى شکل بگیرد.

سرمنفت
رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام، بار دیگر نسبت به معضل بزرگ اقتصاد کشور هشدار دادند
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1  به همین دلیل است که کشورهایى چون آمریکا و   
نروژ که داراى منابع بزرگ نفتى هستند، با فهم درست از 
اثرات ناشى از وابستگى ساختارى به منابع نفتى، عالوه 
بر استفاده از این منابع براى امور توسعه اى خود، اقدام به 
طراحى سازوکارى مقاوم بدون حضور درآمدهاى نفتى در 
برنامه هاى ساالنه و بودجه اى کرده اند و آسیب هاى ناشى 
از تغییرات قیمت و فروش این طالى سیاه را تقریبا به صفر 

رسانده اند.
هشــدارهای رهبر انقالب برای رهایی از اقتصاد  

نفتی
رهبر انقالب با فهم دقیق از همین گزاره ها بوده که تقریبا 
از دو دهه پیش تا به االن، نســبت به جدایى ســاختار 
بودجه ى کشور از نفت، هشدار داده اند و متأسفانه تسلط 
جریان تکنوکراســى در اقتصاد ایران، مانع از تحقق آن 
شده است. »اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ى 
به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ 
دولت هاى ما در برنامه هاى اساســِى خودشــان این را 
بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتى که در آن 
زمان سر کار بود و به مســئوالن گفتم کارى کنید که ما 
هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه هاى نفت را ببندیم. 
آقایاِن به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که 
مگر مى شود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، 
باید برنامه ریزى کرد. وقتى برنامه ى اقتصادى یک کشور به 
یک نقطه ى خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روى 

آن نقطه ى خاص تمرکز پیدا مى کنند.« ۹2/1/1
هفته ى گذشــته نیز رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن 
و کارگزاران نظام، بار دیگر به این موضوع اشــاره کرده 
و فرمودند: »اقتصاد ما چند بیمارى مزمن دارد که اینها 
را اگر بتوانیم در این برهــه حل کنیم -این برهه اى که با 
مســئله ى نفت گالویز هســتیم و تحریم و این چیزها 
مطرح اســت- به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد 
کرد. یکى مسئله ى وابستگى به نفت است. عیب بزرگ 
اقتصاد ما وابستگى به نفت است. ما این مایع را از زیِر زمین 
درآورده ایم، بدون هیچ گونه ارزش افزوده اى این پول نقد 
را -مثل پول نقد اســت- داده ایم دالر گرفته ایم، خرج 
امور جارى و امور زندگى کرده ایم؛ ]این[ غلط است. این 
صندوق توسعه اى که ما تشکیل دادیم، به خاطر همین 
بود که ما بتوانیم بتدریج خودمــان را از نفت جدا کنیم. 
االن هم فرصت خوبى اســت؛ یکى از کارهایى که واقعاً 
باید در برنامه ریزى هاى کالن مسئولین اقتصادى ما قرار 
بگیرد همین است: باید کارى کنیم که وابستگى به نفت 

روزبه روز کمتر بشود.« ۹۸/2/24
شرایط اخیر کشــور، اگرچه از جنبه اى مى تواند تهدید 
محســوب شــود، اما با برنامه ریزى دقیق و منســجم، 
مى تواند تبدیل به یک فرصت براى جهش و پیشــرفت 
اقتصادى کشور شود. همان گونه که چینى ها و آلمانى ها 
از آن فرصت استفاده کردند. حل مشکالت و بیمارى هاى 
اقتصــادى ایران، کار چنــدان پیچیده اى نیســت، اگر 
مســئوالن و مدیران کشــور، به جاى نگاه به بیرون، به 
ظرفیت هاى داخل توجه کنند و براى حل این معضالت، 

شب و روز نشناسند. 
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راجع به زبان، بنده حقیقتش ]این است که[ نگرانم؛ واقعاً نگرانم. حاال در 
زمینه ى شعرى خوشبختانه شعرهایى که شماها مى گویید، خب شعِر 
خوب، و زبان، زبان استوار اســت، اّما در جریان عمومى، زبان دارد دچار 
فرسایش مى شود؛ این را آدم مى بیند. حاال امشب یکى از برادرها از رادیو 
بودند و یک چیز خوبى را نقل کردند براى من، لکن من از صدا و ســیما 
گله مندم به خاطر اینکه به جاى اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان 
صیقل خورده ى کامالً درست را ترویج کنند، زبان بى هویّت، گاهى غلط، 
تعبیرهاى غلط و بدتــر از همه پُر از تعبیرات فرنگــى و خارجى و مانند 
اینها را دارند ترویج مى کنند. وقتى مثالً فالن لغت فرنگى را که حاال یک 
نویسنده اى، یک مترجمى -که ترجمه مى کرده یک مقاله ى انگلیسى یا 
فرانســوى را- آورده و عیناً به کار برده، و مجرى شما این را در تلویزیون، 
در رادیو یک بــار، دو بار تکرار مى کند، این میشــود عمومى؛ ما بیخود و 

ُمفتاُمفت داریم زبان خودمان را آلوده مى کنیم به زوائد مضر. ۹۸/2/3۰

ازصداوسیماگلهمندم

در مواجهه ى با دشــمن، شعار جمهورى اســالمى و انقالب اسالمى 
»مقاومت« است. دشمن مى خواهد تجاوز کند، پیشروى کند؛ دو راه 
در مقابل این دشمنى که مى خواهد دائم پیش بیاید وجود دارد: یک 
راه این است که شما عقب بروید؛ تا شما عقب بروید او پیش مى آید، هر 
چه شما عقب بروید او پیش مى آید؛ یک راه هم این است که بِایستید، 
مقاومت کنید. و تجربه ى خود ما در جمهورى اسالمى - به تجربه هاى 
تاریخ و صدر اســالم و مانند اینها نمى خواهیم تمّسک کنیم- نشان 
مى دهد که مقاومت در مقابل دشمن جواب مى دهد؛ هر جا ما مقاومت 
کردیم جواب گرفتیم: در دفاع مقــّدس، در بخش هاى گوناگون، در 
تحریکات امنّیتى که علیه ما مى کردند، در مسائل اقتصادى. یک روزى 
درآمد ساالنه ى نفت ما در طول ســال -که تنها امکان درآمدزایى هم 
نفت بود- حدود شش میلیارد بود؛ دیگر از این سختى باالتر؟ البّته آن 
وقت جمعّیت کشــور خیلى کمتر از حاال بود اّما باز هم پنج میلیارد و 
شــش میلیارد درآمد براى کشــور چیزى نبود؛ توانستیم بِایستیم، 

مقاومت کردیم، مردم ایستادند.       ۹۸/2/24

امروز، مشکل عمده و نقد کشور فعالً مشکل اقتصادى است. علّتش هم 
فشار بر مردم است دیگر، فشار بر معیشت مردم بخصوص طبقات ضعیف 
است... مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار مى گیرند، دشمن ]هم[ طمع 
مى کند؛ یکى از اشکاالت کار این است که دشمن طمع مى کند و امید 
مى بندد؛ اعتبار کشور هم کاهش پیدا مى کند، یعنى واقعاً ]اگر[ مشکل 
اقتصادى و نداشتن برنامه ى خوب اقتصادى و پیشرفت اقتصادى در هر 
کشورى وجود داشته باشد، اعتبار آن کشــور را لطمه مى زند؛ لذا واقعاً 
باید به مســئله ى اقتصاد به طور جّدى پرداخت. و عرض مى کنیم هیچ 
بن  بستى هم به معناى واقعى کلمه در اینجا وجود ندارد، یعنى واقعاً هیچ 
بن بستى نیست؛ بله، مشکالت هست، موانع هست ]ولى[ بن بست وجود 

ندارد.    ۹۸/2/24

درمواجههبادشمنچهکاریباید
انجامداد؟

کشوربایددارایبرنامهخوب
اقتصادیباشد

از باال خیابان مشهد که به سمت حرم امام رضا )( میروی نرسیده به حرم دقیقا سر چهارراه شهدا مسجد پر رفت وآمدی 
است که زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا )( پیش یا پس از زیارت آنجا را برای اقامه نماز انتخاب میكنند: مسجد 

کرامت. مسجدی است که در سالهای پیش از انقالب یكی از مراکز اصلی مبارزه مردم مشهد علیه رژیم پهلوی بوده 
است. ماه رمضان سال 53 برای اهالی این مسجد و امام جماعتش اگر چه همراه با بشارت فرارسیدن ماه مهمانی خدا بود اما 

شدت و سخت گیری ساواک در ممانعت از برگزاری جلسه قرآن و سخنرانی کام آنان را تلخ نمود. ساواک، حاجی کرامت بانی 
مسجد را احضار کرده بود و هشدار داده بود که سیدعلی خامنه ای از این پس حق سخنرانی در مسجد را ندارد؛ و همین مقدمه ای 
شد برای بازگشت استاد خامنه ای به مسجد قدیمی تر و کوچک تر مشهد: مسجد امام حسن. همین بازگشِت جلسات سخنرانی 
و درس و معرفت ایشان به مسجد امام حسن و حضور مشتاقان و عالقمندان هم باعث شد مسجد امام حسن علیه السالم بعدها 

ر به پیشنهاد امام جماعتش توسعه پیدا کند و حتی از مسجد کرامت هم بزرگ تر و پررونق تر شود. این بار جلسه ی قرآن  د
مسجد امام حسن برگزار می شد با عنوانی جذاب تر و محتوایی گیراتر: »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن«.  این 
جلسات چهار سرفصل اصلی داشت: ایمان، توحید، نبوت و والیت. و فرصتی برای طرح سرفصل پنجم با موضوع 

امامت هم دست نداد. شش جلسه ی پایانی، که به موضوع والیت اختصاص داشت، در سال های بعد از انقالب بارها 
در قالب جزوه و کتابچه منتشر شده است. نشریه ی خط حزب اهلل در اطالع نگاشت این هفته به اختصار، به این 

شش گفتار مهم پرداخته است.  

ششگفتارمهمدربارهوالیت

گفتاراول.پیامبرانوکارخانهآدمسازی
گفتیم که پیغمبر مى آید براى "به تکامل رساندن انسان" مى آید براى کامل کردن 

و به اتمام رساندن مکارم اخالق. از چه راهى و از چه وسیله اى پیغمبر استفاده 
مى کند براى ساختن انسان؟ چه جورى انسان ها را پیغمبر مى سازد؟ ] آیا[

مدرسه درست مى کند؟ مکتب فلسفى درست مى کند؟ ]آیا[ پیغمبر صومعه 
و جایگاه عبادت درست مى کند؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر براى ساختن انسان، 
"کارخانه ى انسان سازى" درست مى  کند. پیغمبر ترجیح مى دهد که ده سال، 
بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه مى ســازد، یک انسان و دو انسان و 
بیست تا انسان نباشد؛ کارخانه ى انسان سازى درست کند که به طور خودکار 

انساِن کامل پیغمبرپسند تحویل بدهد.
کارخانۀ انسان سازى چیست آقا؟ کارخانۀ انسان سازى، جامعه و نظام 
اسالمى ست. اینجا آن نقطه ى پیچ، نقطۀ اساســِى توجه و تکیه ى 

حرف است. آنچه که با دقت باید فهمید، این است که پیغمبر یکى یکى گوش 
انسان ها را نمى گیرد به یک کنج خلوتى ببرد، در گوش شان زمزمه ى ِمهر خدا 
بنوازد. پیغمبر ها مکتب علمى و فلسفى تشکیل نمى دهند تا یک مشت شاگرد 

درست کنند، این شاگرد ها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت کنند. پیغمبر 
کارش از این قرص و قائم تر، استوارتر و ریشه-دارتر است. چه کار مى کند؟ یک کارخانه اى 
که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمى آید، مى سازد و آن کارخانه، "جامعه ى اسالمى" است. 

گفتاردوم.بعداولوالیت:بههمپیوستگیمؤمنین 
یک عده و یک جبهه را پیغمبر به وجود مى آورد، اینها در میان چه جامعه اى دارند زندگى مى کند؟ در میان جامعه ى 
جاهلى. اگر بخواهند این جریان باریک، که به نام اسالم و مسلمین به وجود آمده، در میان آن جامعه ى جاهلِى پُر 
تعارض و پُر زحمت باقى بماند... بایستى این مسلمان ها را... آن چنان به هم متصل و مرتبط کنند که هیچ عاملى 

نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند...
مثل چه؟ مثل یک عده کوهنوردى که از یک راه صعب العبور کوهستانى دارند عبور مى کنند... تا برسند به قله ى 
کوه. به اینها گفته مى شود کمربندهایتان را به هم ببندید، جدا جدا و تک تک حرکت نکنید که اگر تنها ماندید، خطر 
لغزیدن هست؛ حالت به هم بستگى شدید کوهنوردان، نمایشگر حالت به هم بستگى و جوشیدگى شدید مسلماناِن 
آغاز کار است... این پیوستگِى مسلمانان با یکدیگر، آیا در قرآن و حدیث نامى دارد، یا نه؟ بله؛ این نام، والیت است، 
والیت... در اصطالح اّولى قرآنى، والیت یعنى به هم پیوســتگى و هم جبهه گى و اتصال شدید یک عده انسانى که 
داراى یک فکر واحد و جویاى یک هدف واحدند. هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از 
جبهه هاى دیگر و قطب هاى دیگر و قسمت هاى دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، چرا؟ براى اینکه از بین نروند، 

هضم نشوند. این را در قرآن مى گویند والیت. 

گفتارسوم.بعددوموالیت:قطعوابستگیبهغیرمسلمین
یکى ]از ابعاد دیگر والیت[ این است که جامعه ى مسلمان، وابسته و پیوسته ى به عناصر خارج از وجود خود نباشد، پیوستگى به غیر ُمسلِم نداشته 
باشد. و البته این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است، به کلى رابطه نداشتن، یک حرف دیگر است. هرگز نمى گوییم که عالم اسالم در 
انزواى سیاسى و اقتصادى به سر ببرد و با هیچ یک از امت ها و کشورها و قدرت هاى غیرمسلمان رابطه اى نداشته باشد؛ نه، این نیست مطلب. مسئله، 

مسئله ى وابسته نبودن است، پیوسته و دنباله رو نبودن است، در قدرت هاى دیگر هضم و حل نشدن است، استقالل و روى پاِى خود ایستادن است.

گفتارششم.معنایدقیقهجرت 
تعهد الهى ما این است که ما خودمان را از قید و بند والیت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم و برویم تحت سایه ى پرمیمنت والیِت 
اهلل. خارج شدن از والیت ظالم و وارد شدن به والیت عادل، اسمش هجرت است... سؤال این است: آیا نمى توان در والیت طاغوت 
بود و مسلمان بود؟... مسلمان زیســتن، یعنى تمام امکانات و انرژى ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهاى یک انسان، دربست در 
اختیار خدا بودن... به طور کلى فرد، نمى تواند مســلمان باشــد و وجودش، امکاناتش، انرژى هایش، همه ى قّوه ها و نیروهایش و 
استعدادهایش، تحت فرمان خدا باشد، در حالى که در جامعه ى طاغوتى زندگى بکند، چنین چیزى ممکن نیست... پیغمبر هم 
هجرت کرد؛ اما قبل از آنى که پیغمبر هجرت بکند، دار الهجره اى تقریباً وجود نداشت، پیغمبر با هجرت خود، دارالهجره را ایجاد 
کرد. گاهى الزم مى شــود که گروهى از انسان ها با هجرت خود، نقطه ى شــروع هجرت را آغاز کنند، جامعه ى الهى و اسالمى را 

بنیان گذارى کنند، به وجود بیاورند، دارالهجرة ایجاد کنند، آن وقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند.

گفتارپنجم.جامعهی
باوالیتچگونهاست؟

والیت یک جامعه به چیست؟ 
والیت یک جامعه به این اســت 
که ولّى در آن جامعه، اوالً مشــخص 
باشــد، بدانند که این اســت ولّــى، ثانیاً 
منشــأ و الهام بخش همه ى نیروها، نشاط ها، 
فعالیت هاى آن جامعه باشــد. قطبى باشد که 
همه ى جوى ها و سرچشمه ها از او سرازیر مى شود. 
مرکزى باشد که همه ى فرمان ها را او مى دهد و همه ى 
قانون ها را او اجرا مى کند. نقطه اى باشد که همه ى رشته ها 
و نخ ها به آنها برگردد، همه به او نــگاه کنند، همه دنبال او بروند. 
موتور زندگى را او روشن بکند در این جامعه، راننده و پیش قراول کاروان 

زندگى در جامعه، او باشد. این جامعه، جامعه ى داراى والیت است. 

گفتارچهارم.بعدسوموالیت:ارتباطواتصالباولی
یک جلوه ى دیگر از جلوه هاى والیت که از همه مهم تر این اســت و ضامن بقاى والیت به معناهاى اول و دوم هم همین است؛ این است 

جامعه ى  اسالمى نیازمند یک مرکز اداره کننده با شرایطى خاص است. اگر [جامعه اســالمى] بخواهد آن دو رویه و دو بُعد و دو که 
جانب والیت را در خود تأمین بکند، محتاج است که یک مرکز فرماندهى مقتدرى در درون 

همه ى عناصِر فعال این جامعه، نشاط فکرى و عملى خود را خود داشته باشد تا 
از آن مرکز الهام بگیرند. آن مرکزى که در بطن جامعه و متن 
جامعه ى اسالمى، همه ى جناح ها را اداره مى کند، هر کسى را 
به کار الیِق به شأن خودش مشغول مى کند، از تعارض ها 
جلوگیرى مى کند، نیروها را به یک سمت هدایت مى کند؛ 
او باید از سوى خدا باشــد، باید عالِم باشد، باید آگاه 
باشــد، باید مأمون مصون باشد، باید یک موجود 
تبلور یافته اى از تمام عناصر ســازنده ى اسالم 
باشد، باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه مى-

گذاریم؟ اسم او را مى گذاریم »ولّى«... این 
هم یک بعد و یک بدنه و یک رویه ى دیگر 

از ابعاد مسئله ى والیت.


