
نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسـال چهـارم ،  شـماره  185|  هفتــه اول خـرداد 98هفته نامه خبری-تبیینی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی

محّمد جهان آرا و دیگر جوانان ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی - یک لشکر مجّهز زرهی عراقی با یک تیپ نیروی مخصوص و با نود قبضه توپ که شب و روز روی خرمشهر می بارید - سی و پنج روز مقاومت کردند. همان طور که روی بغداد موشک 
می زدند، خمپاره ها و توپ های سنگین در خرمشهر روی خانه های مردم مرتّب می باریدند. با این حال جوانان ما سی و پنج روز مقاومت کردند؛ اما بغداد سه روزه تسلیم شد! ملت ایران! به این جوانان و رزمندگانتان افتخار کنید. بعد هم که می خواستند 

خرمشهر را تحویل بگیرند، دوباره سپاه و ارتش و بسیج با نیرویی به مراتب کمتر از نیروی عراقی رفتند خرمشهر را محاصره کردند و حدود پانزده هزار اسیر در یکی دو روز از عراقی ها گرفتند.        82/1/22

ملت ایران! به این جوانان افتخار کنید

 این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای مقاومت خرمشهر

ایرانی خانواده

البالغه نهج 

هفته سخن

اگر مجلس قدرت تشخیص داشته باشد
 آن وقت کارآمد است   

اگر مجلس، مجلسی باشد كه خود نماینده و كمیسیون فكر كند و تشخیص دهد 
و روی آن پا بفشــارد و دولت را به دنبال خود بكشد، آن وقت این مجلس، مجلس 

كارآمدی خواهد بود كه می تواند كشور را به بهترین وجهی اداره كند.           75/3/29

افتتاح اولین دوره ی مجلس شوراي اسالمي )7 خرداد 1359(

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام كالم

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 است. ادعیه را ایشــان تعبیر می کرد به اینکه، قرآن نازل است و این، قرآن صاعد. در 
هر صورت ظرایفی در این ادعیه ی مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه به آن بکنید، 
انسان را این ادعیه می تواند حرکت بدهد. ماه مبارک می تواند که انسان را موفق به بسیاری 
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

دیدار برش

رهبری خاطرات

شرعی احكام

شاید پربیراه نیست اگر بگوییم یکی از مهم ترین کارها در حوزه ی اقتصادی در 
حال حاضر، اصالح و ترمیم ساختار اقتصادی کشور، متناسب با شرایط جدید 
جنگ اقتصادی اســت. کاری که البته همه ی کشورها برای پیشرفت اقتصادی نیز انجام 
داده اند. مثال چین بعد از انقالب فرهنگی سال 1989 و قضایای میدان "تیان آن من"، در 
حوزه ی اقتصاد دســت به تغییراتی اساســی زد که ســاختار حکمرانی اقتصادی آن را 
دستخوش تحوالت شگرفی کرد. همین امر هم کشوری که بیش از نیمی از مردمش توان 
تأمین نیازهای اولیه ی خود را نداشتند را تبدیل به "کارخانه ی بزرگ دنیا" کرد که بسیاری 
از تحلیلگران، ابرقدرت  سال های پیش رو را این کشور می دانند. آلمان ها هم پس از شکست 
سنگین در جنگ جهانی دوم و کاهش بی ســابقه ی ارزش پول خود، با ترسیم برنامه ای 
منسجم و دقیق از مســیر اقتصادی آینده، دســت به انجام تغییراتی ساختاری زدند که 
رفته رفته حال اقتصــاد ویرانه اش را بهبود بخشــید و امروزه یکی از توســعه یافته ترین 

اقتصادهای صنعتی جهان را داراست.
دو بالی اقتصاد ایران

در ایراِن پیش از انقالب اسالمی اما متأسفانه به دلیل حاکمیت خاندانی وابسته به بیگانه به نام 
"پهلوی" و به تبع آن روی کار آمدن کارگزارانی خودباخته، مسیر پیشرفت اقتصادی آنگونه 
که باید پیش نرفت. به همین دلیل، به جای آنکه مبنای اقتصاد کشور مبتنی بر کشف و تولید 
فناوری های صنعتی باشد، صرفا به صنعت مونتاژ )آن هم در پایین ترین سطح خود(، و فروش 
هرچه بیشتر نفت خام روی آورد و نتیجه آن شد که اقتصاد ایران، روز به روز بیشتر وابسته به 

بیرون شد.   
در فاصله ی سال های 1337 تا 1344  گروهی از مشاوران آمریکایی معروف به گروه مشاوران 
هاروارد به دعوت وزیر اقتصاد وقت، به ایران آمدند تا به بررســی مشکالت اقتصادی ایران و 
راهبردهای توسعه ی اقتصادی بپردازند. آنها بعدا نتایج پژوهش های میدانی خود را در کتابی 
با عنوان"برنامه ریزی در ایران" چاپ کردند. از نظر این مشاوران، مشکل اصلی اقتصاد ایران، 
مشکالت مربوط به نظام اداری و به خصوص نظام مالی دولت ) نظام بودجه ریزی( بود که آن 
هم ریشه در ابتنای ساختار کشور در وابستگی بی محابا به نفت داشت. در واقع بدن اقتصاد 
ایران در طی سال های پس از کشف نفت، مانند بدن بیماری بوده که به زور سُرم سراپا نگه 
داشته شده است و چون اعضای آن ترمیم نشده اند، با قطع ســرم احساس درد زیادی می 

کنند.
انقالب اسالمی گرچه موجب شــد رویکرد اقتصادی کشور از وابستگی به بیرون، به سمت 
خودکفایی و بومی سازی صنعت حرکت کند، اما متأسفانه هم چنان معضل بزرگ اقتصاد 
کشور، یعنی وابستگی به سرم نفت، از میان برداشته نشد. از طرف دیگر، دولت ها نیز چون 
توان تسلط بر هر حوزه ای را با استفاده از همین درآمد نفتی در خود می دیدند، در عمل تا حد 
زیادی در اقتصاد دخالت می کردند و این گونه بود که اقتصاد ایران، در کنار اقتصاد نفتی، به 

بالیی دیگر، یعنی اقتصاد دولتی نیز مبتال شد.
اما اقتصاد نفتی چه بالیی بر سر کشور می آورد؟ پی آمد های سوء اقتصاد نفتی متعدد است 
از جمله اینکه، وقتی نظام اقتصادی مبتنی بر درآمد و رانت نفتی شــد، هر دولتی که روی 
کار باشد، خود را نیازمند منابع درآمدی متداول و پایدار اقتصادی که از طریق فعال کردن 
چرخه ی تولید در اقتصاد است نمی بیند. می شود ماجرای همان »بچه پولدار ملی« که پول 
را راحت به دست آورده است و راحت هم از دست می دهد و بنابراین انگیزه ای در جهت "رونق 
کسب و کار و تولید" ندارد. چراکه در اقتصادهای دنیا دولت برای کسب درآمد، ساختارهای 
اقتصادی را طوری تنظیم می کند که فضای تولید در کشور برای مردم و بخش خصوصی 
تسهیل شده و با ایجاد کمترین مانعی شکل بگیرد.به همین دلیل است که کشورهایی چون 
آمریکا و نروژ که دارای منابع بزرگ نفتی هستند، با فهم درست از اثرات ناشی از وابستگی 
ساختاری به منابع نفتی، عالوه بر اســتفاده از این منابع برای امور توسعه ای خود، اقدام به 
طراحی ســازوکاری مقاوم بدون حضور درآمدهای نفتی در برنامه های ساالنه و بودجه ای 
کرده اند و آســیب های ناشــی از تغییرات قیمت و فروش این طالی سیاه را تقریبا به صفر 

رسانده اند.
هشدارهای 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، نسبت به 
جدایی ساختار بودجه ی کشور از نفت، هشدار داده اند و متأسفانه تسلط جریان تکنوکراسی 
در اقتصاد ایران، مانع از تحقق آن شده است. »اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی 
به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های اساسِی 
خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده ســال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و 
به مسئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم. 
آقایاِن به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می شود؟! بله، میشود؛ باید دنبال 
کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی 

خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا می کنند.« 92/1/1
هفته ی گذشته نیز رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام، بار دیگر به این موضوع 
اشاره کرده و فرمودند: »اقتصاد ما چند بیماری مزمن دارد که اینها را اگر بتوانیم در این برهه 
حل کنیم -این برهه ای که با مسئله ی نفت گالویز هستیم و تحریم و این چیزها مطرح است- 
به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد کرد. یکی مسئله ی وابستگی به نفت است. عیب بزرگ 
اقتصاد ما وابستگی به نفت است. ما این مایع را از زیِر زمین درآورده ایم، بدون هیچ گونه ارزش 
افزوده ای این پول نقد را -مثل پول نقد است- داده ایم دالر گرفته ایم، خرج امور جاری و امور 
زندگی کرده ایم؛ ]این[ غلط است. این صندوق توسعه ای که ما تشکیل دادیم، به خاطر همین 
بود که ما بتوانیم بتدریج خودمان را از نفت جدا کنیم. االن هم فرصت خوبی است؛ یکی از 
کارهایی که واقعاً باید در برنامه ریزی های کالن مسئولین اقتصادی ما قرار بگیرد همین است: 

باید کاری کنیم که وابستگی به نفت روزبه روز کمتر بشود.« 98/2/24
شرایط اخیر کشور، اگرچه از جنبه ای می تواند تهدید محسوب شود، اما با برنامه ریزی دقیق 
و منسجم، می تواند تبدیل به یک فرصت برای جهش و پیشــرفت اقتصادی کشور شود. 
همان گونه که چینی ها و آلمانی ها از آن فرصت استفاده کردند. حل مشکالت و بیماری های 
اقتصادی ایران، کار چندان پیچیده ای نیست، اگر مسئوالن و مدیران کشور، به جای نگاه به 

بیرون، به ظرفیت های داخل توجه کنند و برای حل این معضالت، شب و روز نشناسند. 

راجع به زبان، بنده حقیقتش ]این اســت که[ نگرانم؛ واقعاً نگرانم. حاال در زمینه ی شــعری 
خوشبختانه شعرهایی که شماها می گویید، خب شعِر خوب، و زبان، زبان استوار است، اّما در 
جریان عمومی، زبان دارد دچار فرسایش می شود؛ این را آدم می بیند. حاال امشب یکی از برادرها 
از رادیو بودند و یک چیز خوبی را نقل کردند برای من، لکن من از صدا و سیما گله مندم به خاطر 
اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده ی کامالً درست را ترویج 
کنند، زبان بی هویّت، گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پُر از تعبیرات فرنگی و خارجی و 
مانند اینها را دارند ترویج می کنند. وقتی مثالً فالن لغت فرنگی را که حاال یک نویسنده ای، یک 
مترجمی -که ترجمه می کرده یک مقاله ی انگلیسی یا فرانسوی را- آورده و عیناً به کار برده، و 
مجری شما این را در تلویزیون، در رادیو یک بار، دو بار تکرار می کند، این میشود عمومی؛ ما 

بیخود و ُمفتاُمفت داریم زبان خودمان را آلوده می کنیم به زوائد مضر. 98/2/30

از صدا و سیما گله مندم

در مواجهه  با دشمن چه کاری باید انجام داد؟

قرآن تفسیر

این است حزب اهلل

پاسخ پرسش

رهبری مطالبه

250ساله انسان در مورد فتح خّرمشهر، اغلب شــما جوان ها آن روز نبودید یا اگر هم بودید کودک بودید 
خیلی، کوچک بودید؛ روز فتح خّرمشهر حادثه ی عظیمی بود. شاید هنوز چند ساعت از خبر 
نگذشته بود که بنده از ]ساختمان [ ریاست جمهوری می رفتم طرف بیت امام که خدمت امام 
)( برسم. در این خیابان و سر راه، مردم غوغا کرده بودند؛ مثل یک راه پیمایی، مثل یک 
تظاهرات ]بود[. ماشین ما را که می دیدند، می آمدند جلو تبریک می گفتند. در همه ی کشور 
یک جشن عمومِی خودجوش به وجود آمد؛ مسئله این قدر مسئله ی مهّمی بود. البّته مردم 
آن روز غالباً نمی دانستند چه اتّفاقی افتاده است که این فتح به وجود آمده. از آن فداکاری ها، 

از آن ریزه کاری ها، از آن تالش های عجیب و باورنکردنی، مردم اّطالع نداشتند.    95/3/3  

روایت رهبر انقالب از روز فتح خرمشهر

کفاره روزه و مقدار آن 

کشور باید دارای برنامه خوب اقتصادی باشد

اگر صـف خودمـان را نشناسـیم اشـتباه می کنیـم؛ ]اگـر[ صف دشـمن را نشناسـیم 
اشـتباه می کنیم. جناب عّمـار در جنـگ صّفین دید یـک عـّده ای از افراد لشـکر کأنّه 
مضطربند، متحّیرند،  جهت کار و هدف کار را درسـت تشـخیص نمی دهند؛ احسـاس 
وظیفه کـرد. عّمـار، زبـان گویـای امیرالمؤمنیـن اسـت؛ آمـد در مقابل ایـن جمعّیت 
ایسـتاد، گفت: ایـن پرچـم جبهـه ی مقابـل -پرچـم بنی امّیـه- را می بینیـد؟ همین 
پرچـم را مـا در جنـگ بـدر و در جنـگ اُحـد در مقابـل خودمان داشـتیم؛ ایـن همان 

پرچم اسـت.  97/12/7       

اگر صف خودی و دشمن را نشناسیم اشتباه می کنیم

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام، بار دیگر نسبت به معضل بزرگ 
اقتصاد كشور هشدار دادند

تـا آفتـاب درخشـان خدیجـه ی کبـری )( و فاطمـه ی زهـرا )( و زینـب 
کبـری )( می درخشـد، طرح هـای کهنـه و نـو »ضـّد زن« بـه نتیجـه نخواهـد 
رسـید و هـزاران زن کربالیـی مـا نه تنهـا خطـوط سـیاه سـتم های ظاهـری را 
در هـم شکسـته اند، بلکـه سـتم های مـدرن بـه زن را نیـز رسـوا و بی آبـرو کـرده 
و نشـان داده انـد کـه حـق کرامـت الهـی زن، باالتریـن حقـوق زن اسـت کـه در 
 جهـان به اصطـالح مـدرن، هرگز شـناخته نشـده و امـروز وقـت شناخته شـدن آن

 است.   91/12/16 

طرح های »ضّد زن« به نتیجه نخواهد رسید

اگر از این راه رفتید، آن وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید که آن نتایج را هم 
خدا در قرآن مکّرر در آیات متعّدد قرآنی بیان کرده: اِتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکم تُرَحمون؛)1( رحمت 
الهی؛ لََعلَُّکم تُفلِحون)2( -فالح یعنی رســتگاری- اگر تقوا بود، رستگاری برای انسان 
پیش می آید؛ لََعلَُّکــم تَهَتدون؛)3( -که در بعضی از آیات هســت- تقوا موجب هدایت 
است، وقتی تقوا پیشــه کردید، مشــکالت، کوره راه ها از جلوی شما عقب خواهد رفت 
و راه درست برای شــما روشن خواهد شد. اگر تقوا داشته باشــید، موجب فرقان است: 
یَجَعل لَُکم ُفرقانًا؛)4( فرقان یعنی قدرت تشخیص؛ ]این[ خیلی مهم است. ما در همه ی 
مسائل زندگی نیاز داریم به قدرت تشخیص که راه درست را از نادرست، حق را از باطل 

تشخیص بدهیم.      98/2/24
1( سوره ی حجرات، بخشی از آیه ی 10

2(  از جمله، سوره ی بقره، آیه ی 18
3( از جمله  سوره ی بقره، آیه ی 53

4( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی 29

وقتی تقوا پیشه کردید کوره راه ها عقب خواهد رفت

از باال خیابان مشهد كه به سمت حرم امام رضا )( میروی نرسیده به حرم دقیقا سر چهارراه شهدا مسجد پر رفت وآمدی است كه زائران و مجاوران علی بن موسی الرضا )( پیش یا پس از زیارت آنجا را برای اقامه 
نماز انتخاب میكنند: مسجد كرامت. مسجدی است كه در سالهای پیش از انقالب یكی از مراكز 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 كام آنان را تلخ نمود. ساواک، حاجی كرامت بانی مسجد را احضار كرده بود 

برای بازگشت استاد خامنه ای به مسجد قدیمی تر و كوچک تر مشهد: مسجد امام حسن. همین و هشدار داده بود كه سیدعلی خامنه ای از این پس حق سخنرانی در مسجد را ندارد؛ و همین مقدمه ای شد 
هم باعث شد مسجد امام حسن علیه السالم بعدها به پیشنهاد امام جماعتش توسعه بازگشِت جلسات سخنرانی و درس و معرفت ایشان به مسجد امام حسن و حضور مشتاقان و عالقمندان 
برگزار می شــد با عنوانی جذاب تر و محتوایی گیراتر: »طرح كلی اندیشه ی پیدا كند و حتی از مسجد كرامت هم بزرگ تر و پررونق تر شود. این بار جلسه ی قرآن در مسجد امام حسن 

برای طرح ســرفصل پنجم با موضوع امامت هم دست نداد. شش جلسه ی اسالمی در قرآن«.  این جلسات چهار سرفصل اصلی داشت: ایمان، توحید، نبوت و والیت. و فرصتی 
شده است. نشریه ی خط حزب اهلل در پایانی، كه به موضوع والیت اختصاص داشت، در سال های بعد از انقالب بارها در قالب جزوه و كتابچه منتشر 

اطالع نگاشت این هفته به اختصار، به این شش گفتار مهم پرداخته است.  

گفتار اول. پیامبران و کارخانه آدم سازی
گفتیم که پیغمبر می آید برای "به تکامل رساندن انسان" می آید برای کامل 

کردن و به اتمام رســاندن مکارم اخالق. از چه راهی و از چه وســیله ای 
پیغمبر استفاده می کند برای ســاختن انسان؟ چه جوری انسان ها را 

پیغمبر می سازد؟ ] آیا[مدرسه درســت می کند؟ مکتب فلسفی 
درســت می کند؟ ]آیا[ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت درست 

می کند؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر برای ســاختن انسان، "کارخانه ی 
انسان سازی" درست می  کند. پیغمبر ترجیح می دهد که ده سال، 
بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه می سازد، یک انسان و دو 

انسان و بیست تا انسان نباشد؛ کارخانه ی انسان سازی درست 
کند که به طور خودکار انســاِن کامل پیغمبرپســند تحویل 

بدهد.
کارخانۀ انسان ســازی چیســت آقا؟ کارخانۀ انسان سازی، جامعه 

و نظام اسالمی ســت. اینجا آن نقطه ی پیچ، نقطۀ اساســِی توجه و 
تکیه ی حرف اســت. آنچه که با دقت باید فهمید، این است که پیغمبر 

یکی یکی گوش انسان ها را نمی گیرد به یک کنج خلوتی ببرد، در گوش شان 
زمزمه ی ِمهر خدا بنوازد. پیغمبر ها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمی دهند تا یک 

مشت شاگرد درست کنند، این شاگرد ها را بفرســتند تا مردم را در اقطار عالم هدایت 
کنند. پیغمبر کارش از این قرص و قائم تر، استوارتر و ریشه-دارتر است. چه کار می کند؟ یک 

کارخانه ای که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمی آید، می سازد و آن کارخانه، "جامعه ی اسالمی" است. 

گفتار دوم. بعد اول والیت: به هم پیوستگی مؤمنین 
یک عده و یک جبهه را پیغمبر به وجود می آورد، اینها در میان چه جامعه ای دارند زندگی می کند؟ در 
میان جامعه ی جاهلی. اگر بخواهند این جریان باریک، که به نام اسالم و مسلمین به وجود آمده، در میان 
آن جامعه ی جاهلِی پُر تعارض و پُر زحمت باقی بماند... بایستی این مسلمان ها را... آن چنان به هم متصل و 

مرتبط کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند...
مثل چه؟ مثل یک عده کوهنوردی که از یک راه صعب العبور کوهستانی دارند عبور می کنند... تا برسند 
به قله ی کوه. به اینها گفته می شود کمربندهایتان را به هم ببندید، جدا جدا و تک تک حرکت نکنید که 
اگر تنها ماندید، خطر لغزیدن هست؛ حالت به هم بستگی شدید کوهنوردان، نمایشگر حالت به هم بستگی 
و جوشیدگی شدید مسلماناِن آغاز کار است... این پیوستگِی مسلمانان با یکدیگر، آیا در قرآن و حدیث 
نامی دارد، یا نه؟ بله؛ این نام، والیت است، والیت... در اصطالح اّولی قرآنی، والیت یعنی به هم پیوستگی 
و هم جبهه گی و اتصال شــدید یک عده انســانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند. 
هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از جبهه های دیگر و قطب های دیگر و 
قسمت های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، چرا؟ برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن 

می گویند والیت. 

گفتار سوم. بعد دوم والیت: قطع وابستگی به غیرمسلمین
یکی ]از ابعاد دیگر والیت[ این است که جامعه ی مسلمان، وابسته و پیوسته ی به عناصر خارج 
از وجود خود نباشد، پیوستگی به غیر ُمسلِم نداشته باشد. و البته این پیوسته نبودن و وابسته 
نبودن یک حرف است، به کلی رابطه نداشتن، یک حرف دیگر است. هرگز نمی گوییم که عالم 
اسالم در انزوای سیاسی و اقتصادی به ســر ببرد و با هیچ یک از امت ها و کشورها و قدرت های 
غیرمسلمان رابطه ای نداشته باشد؛ نه، این نیست مطلب. مسئله، مسئله ی وابسته نبودن است، 
پیوسته و دنباله رو نبودن اســت، در قدرت های دیگر هضم و حل نشدن است، استقالل و روی 

پاِی خود ایستادن است.

گفتار ششم. معنای دقیق هجرت 
تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قید و بند والیت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم 
و برویم تحت سایه ی پرمیمنت والیِت اهلل. خارج شدن از والیت ظالم و وارد شدن به والیت عادل، 
اسمش هجرت است... سؤال این است: آیا نمی توان در والیت طاغوت بود و مسلمان بود؟... مسلمان 
زیستن، یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان، دربست در اختیار خدا 
بودن... به طور کلی فرد، نمی تواند مسلمان باشد و وجودش، امکاناتش، انرژی هایش، همه ی قّوه ها و نیروهایش 
و استعدادهایش، تحت فرمان خدا باشد، در حالی که در جامعه ی طاغوتی زندگی بکند، چنین چیزی ممکن 
نیست... پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنی که پیغمبر هجرت بکند، دار الهجره ای تقریباً وجود نداشت، پیغمبر با 
هجرت خود، دارالهجره را ایجاد کرد. گاهی الزم می شود که گروهی از انسان ها با هجرت خود، نقطه ی شروع هجرت را آغاز 

کنند، جامعه ی الهی و اسالمی را بنیان گذاری کنند، به وجود بیاورند، دارالهجرة ایجاد کنند، آن وقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند.

گفتار پنجم. جامعه ی با والیت چگونه است؟
والیت یک جامعه به چیست؟ والیت یک جامعه به این اســت که ولّی در آن جامعه، اوالً مشخص 
باشد، بدانند که این است ولّی، ثانیاً منشــأ و الهام بخش همه ی نیروها، نشاط ها، فعالیت های آن 
جامعه باشد. قطبی باشد که همه ی جوی ها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود. مرکزی باشد که 
همه ی فرمان ها را او می دهد و همه ی قانون ها را او اجرا می کند. نقطه ای باشد که همه ی رشته ها 
و نخ ها به آنها برگردد، همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند. موتور زندگی را او روشن بکند 
در این جامعه، راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه، او باشد. این جامعه، جامعه ی 

دارای والیت است. 

گفتار چهارم. بعد سوم والیت: ارتباط و اتصال با ولی
یک جلوه ی دیگر از جلوه های والیت که از همه مهم تر این اســت و ضامن بقای والیت به معناهای 
اول و دوم هم همین است؛ این است که جامعه ی اسالمی نیازمند یک مرکز اداره کننده با شرایطی 
خاص است. اگر [جامعه اســالمی] بخواهد آن دو رویه و دو بُعد و دو جانب والیت را در خود تأمین 
بکند، محتاج است که یک مرکز فرماندهی مقتدری در درون خود داشته باشد تا همه ی عناصِر فعال 
این جامعه، نشاط فکری و عملی خود را از آن مرکز الهام بگیرند. آن مرکزی که در بطن جامعه و متن 
جامعه ی اسالمی، همه ی جناح ها را اداره می کند، هر کسی را به کار الیِق به شأن خودش مشغول 
می کند، از تعارض ها جلوگیری می کند، نیروها را به یک سمت هدایت می کند؛ او باید از سوی خدا 
باشد، باید عالِم باشد، باید آگاه باشد، باید مأمون مصون باشد، باید یک موجود تبلور یافته ای از تمام 
عناصر سازنده ی اسالم باشد، باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه می-گذاریم؟ اسم او را می گذاریم 

»ولّی«... این هم یک بعد و یک بدنه و یک رویه ی دیگر از ابعاد مسئله ی والیت.

شش گفتار مهم در باره » والیت«

ُِسرم نفت

بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن )(،بـه مناسـبتی نـام آن بزرگـوار در محضـر 
ابن عباس بـه زبان آمـد. ابن عبـاس گفت: »وااسـفاه علـی ابی الحسـن؛ وااسـفاه علی 
ابی الحسـن مضی و اهلل ما غیـر و ال بدل و ال قصـر و ال جمـع و ال منع و ال آخـر اال اهلل«؛ 
برای خودش چیـزی جمع نکـرد. برای خـودش هیچ کار مـادی نکرد. چیـزی را مگر 
خدا ترجیـح نـداد. در همـه ی کارها، قصـدش خدا بـود. هـدف او فقط و فقط کسـب 
رضایت خـدا بـود. مصداق آیـه ی شـریفه ی »و مـن النـاس من یشـری نفسـه ابتغاء 
مرضـات اهلل و اهلل رؤوف بالعبـاد« کـه اول خطبه خوانـدم، امیرالمؤمنین )( اسـت. 
بعد، ابـن عبـاس گفـت: »واهلل لقد کانـت الدنیا اهـون علیه من شسـع نعلـه«؛ به خدا 
دنیا و ایـن زینت هـا و زخـارف و ثروت هـا و خوشـی های آن، در چشـم او کوچک تر و 
سـبک تر از بند کفـش او بـود. »لیث فـی الوقـی«؛ در میدان جنگ، شـیر درنـده بود. 
»بحر فی المجالـس«؛ وقتی کـه جای گفتگـو و افـاده و علم و معرفـت بود، دریـا بود. 
»حکیـم فـی الحکمـاء«؛ اگر حکمـای عالـم جایـی جمـع می شـدند، در میـان آنها، 
کسـی که حکمت را بایـد از او بیاموزنـد، علی بـود. »هیهات قـد مضی الـی الدرجات 

العلی.«       71/1/7 

 )(دنیا در چشم امیرالمؤمنین
سبک تر از بند کفش بود

در مواجهه ی با دشمن، شــعار جمهوری اسالمی و انقالب اســالمی »مقاومت« است. 
دشمن می خواهد تجاوز کند، پیشروی کند؛ دو راه در مقابل این دشمنی که می خواهد 
دائم پیش بیاید وجود دارد: یک راه این اســت که شما عقب بروید؛ تا شما عقب بروید او 
پیش می آید، هر چه شما عقب بروید او پیش می آید؛ یک راه هم این است که بِایستید، 
مقاومت کنید. و تجربه ی خود ما در جمهوری اسالمی - به تجربه های تاریخ و صدر اسالم 
و مانند اینها نمی خواهیم تمّسک کنیم- نشــان می دهد که مقاومت در مقابل دشمن 
جواب می دهد؛ هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم: در دفاع مقّدس، در بخش های 
گوناگون، در تحریکات امنّیتی که علیه ما می کردند، در مســائل اقتصادی. یک روزی 
درآمد ساالنه ی نفت ما در طول ســال -که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود- حدود 
شش میلیارد بود؛ دیگر از این سختی باالتر؟ البّته آن وقت جمعّیت کشور خیلی کمتر از 
حاال بود اّما باز هم پنج میلیارد و شش میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود؛ توانستیم 

بِایستیم، مقاومت کردیم، مردم ایستادند.       98/2/24

امروز، مشکل عمده و نقد کشور فعالً مشکل اقتصادی است. علّتش هم فشار بر مردم است 
دیگر، فشار بر معیشت مردم بخصوص طبقات ضعیف اســت... مردم و ضعفا در جامعه زیر 
فشار قرار می گیرند، دشــمن ]هم[ طمع می کند؛ یکی از اشکاالت کار این است که دشمن 
طمع می کند و امید می بندد؛ اعتبار کشور هم کاهش پیدا می کند، یعنی واقعاً ]اگر[ مشکل 
اقتصادی و نداشتن برنامه ی خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته 
باشد، اعتبار آن کشور را لطمه می زند؛ لذا واقعاً باید به مسئله ی اقتصاد به طور جّدی پرداخت. 
و عرض می کنیم هیچ بن  بستی هم به معنای واقعی کلمه در اینجا وجود ندارد، یعنی واقعاً هیچ 

بن بستی نیست؛ بله، مشکالت هست، موانع هست ]ولی[ بن بست وجود ندارد.    98/2/24

س: آیا دادن پول یک مّد طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد، كافی است؟
ج: اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان 

کّفاره قبول می کند، اشکال ندارد.
س: اگر شخصی وكیل در غذا دادن به عده ای از مساكین شــود، آیا می تواند اُجرت كار و 

پختن غذا را از اموالی كه به عنوان كّفاره به او داده شده است، بردارد؟
ج: مطالبه ی اجرت کار و پخت غذا برای وی جایز است، ولی نمی تواند آن را بابت کّفاره 

حساب نماید و یا از اموالی که باید به عنوان کّفاره به فقرا داده شود، بردارد.   


