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شاید پربیراه نیست اگر بگوییم یکی از مهمترین کارها
در حوزهی اقتصادی در حــال حاضر ،اصالح و ترمیم
ساختار اقتصادی کشور ،متناسب با شرایط جدید جنگ اقتصادی
است .کاری که البته همهی کشورها برای پیشرفت اقتصادی نیز
انجام دادهاند .مثال چیــن بعد از انقالب فرهنگی ســال  1989و
قضایای میدان "تیان آن من" ،در حوزهی اقتصاد دست به تغییراتی
اساســی زد که ســاختار حکمرانی اقتصادی آن را دســتخوش
تحوالت شگرفی کرد .همین امر هم کشوری که بیش از نیمی از
مردمش توان تأمین نیازهای اولیهی خود را نداشتند را تبدیل به
"کارخانهی بزرگ دنیا" کرد که بســیاری از تحلیلگران ،ابرقدرت
ســالهای پیشرو را این کشــور میدانند .آلمانهــا هم پس از
شکست سنگین در جنگ جهانی دوم و کاهش بیسابقهی ارزش
پول خود ،با ترسیم برنامهای منســجم و دقیق از مسیر اقتصادی
آینده ،دست به انجام تغییراتی ساختاری زدند که رفتهرفته حال
اقتصاد ویرانهاش را بهبود بخشید و امروزه یکی از توسعهیافتهترین
اقتصادهایصنعتیجهانراداراست.

دوبالیاقتصادایران
ایران پیش از انقالب اسالمی اما متأسفانه به دلیل حاکمیت خاندانی
در ِ
وابسته به بیگانه به نام "پهلوی" و به تبع آن روی کار آمدن کارگزارانی
خودباخته ،مسیر پیشــرفت اقتصادی آنگونه که باید پیش نرفت .به
همین دلیل ،به جای آنکه مبنای اقتصاد کشور مبتنی بر کشف و تولید
فناوریهای صنعتی باشد ،صرفا به صنعت مونتاژ (آن هم در پایینترین
سطحخود)،وفروشهرچهبیشترنفتخامرویآوردونتیجهآنشدکه
اقتصادایران،روزبهروزبیشتروابستهبهبیرونشد.
در فاصلهی ســالهای  1337تا  1344گروهی از مشاوران آمریکایی
معروف به گروه مشــاوران هاروارد به دعوت وزیر اقتصاد وقت ،به ایران
آمدند تا به بررسی مشــکالت اقتصادی ایران و راهبردهای توسعهی
اقتصادی بپردازند .آنها بعدا نتایج پژوهشهای میدانی خود را در کتابی
با عنوان"برنامهریزی در ایران" چاپ کردند .از نظر این مشاوران ،مشکل
اصلی اقتصاد ایران ،مشــکالت مربوط به نظام اداری و بهخصوص نظام
مالی دولت ( نظام بودجهریزی) بود که آن هم ریشه در ابتنای ساختار
کشور در وابستگی بیمحابا به نفت داشت .در واقع بدن اقتصاد ایران در
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شـهادت حضرت امیرالمومنین ( )برهمه مسـلمانان جهان تسلیت باد

ششگفتار مهم درباره « والیت»
رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن نظام ،بار دیگر نسبت به معضل بزرگ اقتصاد کشور هشدار دادند

اله

دنیا در چشم امیرالمؤمنین
سبکتر از بند کفش بود

()

2

سرم
طی سالهای پس از کشف نفت ،مانند بدن بیماری بوده که به زور ُ
سراپانگهداشتهشدهاستوچوناعضایآنترمیمنشدهاند،باقطعسرم
احساسدردزیادیمیکنند.
انقالب اسالمی گرچه موجب شد رویکرد اقتصادی کشور از وابستگی
به بیرون ،به سمت خودکفایی و بومیســازی صنعت حرکت کند ،اما
متأسفانه همچنان معضل بزرگ اقتصاد کشور ،یعنی وابستگی به سرم
نفت،ازمیانبرداشتهنشد.ازطرفدیگر،دولتهانیزچونتوانتسلطبر
هر حوزهای را با استفاده از همین درآمد نفتی در خود میدیدند ،در عمل
تا حد زیادی در اقتصاد دخالت میکردند و اینگونه بود که اقتصاد ایران،
درکناراقتصادنفتی،بهبالییدیگر،یعنیاقتصاددولتینیزمبتالشد.
اما اقتصاد نفتی چه بالیی بر سر کشور میآورد؟ پیآمدهای سوء اقتصاد
نفتی متعدد است از جمله اینکه ،وقتی نظام اقتصادی مبتنی بر درآمد
و رانت نفتی شــد ،هر دولتی که روی کار باشــد ،خود را نیازمند منابع
درآمدی متداول و پایدار اقتصادی کــه از طریق فعال کردن چرخهی
تولید در اقتصاد است نمیبیند .میشــود ماجرای همان «بچه پولدار
ملی» که پول را راحت به دست آورده است و راحت هم از دست میدهد
و بنابراین انگیزهای در جهت "رونق کســب و کار و تولید" ندارد .چراکه
در اقتصادهای دنیا دولت برای کســب درآمد ،ساختارهای اقتصادی
را طوری تنظیم میکند که فضای تولید در کشــور برای مردم و بخش
خصوصی تســهیل شــده و با ایجاد کمترین مانعی شکل بگیرد3 .

ملتایران!بهاینجوانانافتخارکنید |اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدایمقاومتخرمشهر

*

محمد جهانآرا و دیگر جوانان ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی  -یک لشکر مج ّهز زرهی عراقی با یک تیپ نیروی مخصوص و با نود قبضه توپ که شب و روز
ّ
روی خرمشهر میبارید  -سی و پنج روز مقاومت کردند .همانطور که روی بغداد موشک میزدند ،خمپارهها و توپهای سنگین در خرمشهر روی خانههای مردم
مرتّب میباریدند .با اینحال 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
میخواستند خرمشهر را تحویل بگیرند ،دوباره سپاه و ارتش و بسیج با نیرویی بهمراتب کمتر از نیروی عراقی رفتند خرمشهر را محاصره کردند و حدود پانزده هزار
اسیر در یکی دو روز از عراقیها گرفتند82/1/22 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

برش

دیدار

ازصداوسیماگلهمندم

راجع به زبان ،بنده حقیقتش [این است که] نگرانم؛ واقعاً نگرانم .حاال در
زمینهی شعری خوشبختانه شعرهایی که شماها میگویید ،خب شع ِر
خوب ،و زبان ،زبان استوار اســت ،ا ّما در جریان عمومی ،زبان دارد دچار
فرسایش میشود؛ این را آدم میبیند .حاال امشب یکی از برادرها از رادیو
بودند و یک چیز خوبی را نقل کردند برای من ،لکن من از صدا و ســیما
گلهمندم به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را ،زبان معیار را ،زبان
صیقلخوردهی کام ً
ال درست را ترویج کنند ،زبان بیهویّت ،گاهی غلط،
تعبیرهای غلط و بدتــر از همه پُر از تعبیرات فرنگــی و خارجی و مانند
اینها را دارند ترویج میکنند .وقتی مث ً
ال فالن لغت فرنگی را که حاال یک
نویسندهای ،یک مترجمی -که ترجمه میکرده یک مقالهی انگلیسی یا
فرانســوی را -آورده و عیناً به کار برده ،و مجری شما این را در تلویزیون،
در رادیو یک بــار ،دو بار تکرار میکند ،این میشــود عمومی؛ ما بیخود و
ُمفتا ُمفتداریمزبانخودمانراآلودهمیکنیمبهزوائدمضر98/2/30 .

مطالبه

رهربی

کشور باید دارای برنامه خوب
اقتصادیباشد

امروز ،مشکل عمده و نقد کشور فع ً
ال مشکل اقتصادی است .علّتش هم
فشاربرمردماستدیگر،فشاربرمعیشتمردمبخصوصطبقاتضعیف
است...مردموضعفادرجامعهزیرفشارقرارمیگیرند،دشمن[هم]طمع
میکند؛ یکی از اشکاالت کار این است که دشمن طمع میکند و امید
میبندد؛ اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکند ،یعنی واقعاً [اگر] مشکل
اقتصادی و نداشتن برنامهی خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر
کشوری وجود داشته باشد ،اعتبار آن کشــور را لطمه میزند؛ لذا واقعاً
جدی پرداخت .و عرض میکنیم هیچ
باید به مســئلهی اقتصاد به طور ّ
بنبستی هم به معنای واقعی کلمه در اینجا وجود ندارد ،یعنی واقعاً هیچ
بنبستینیست؛بله،مشکالتهست،موانعهست[ولی]بنبستوجود
ندارد98/2/24 .

پرسش

پاسخ

در مواجه ه با دشمن چه کاری باید
انجام داد؟

در مواجههی با دشــمن ،شعار جمهوری اســامی و انقالب اسالمی
«مقاومت» است .دشمن میخواهد تجاوز کند ،پیشروی کند؛ دو راه
در مقابل این دشمنی که میخواهد دائم پیش بیاید وجود دارد :یک
راه این است که شما عقب بروید؛ تا شما عقب بروید او پیش میآید ،هر
چه شما عقب بروید او پیش میآید؛ یک راه هم این است که ب ِایستید،
مقاومت کنید .و تجربهی خود ما در جمهوری اسالمی  -به تجربههای
تمسک کنیم -نشان
تاریخ و صدر اســام و مانند اینها نمیخواهیم ّ
میدهد که مقاومت در مقابل دشمن جواب میدهد؛ هر جا ما مقاومت
مقــدس ،در بخشهای گوناگون ،در
کردیم جواب گرفتیم :در دفاع
ّ
امنیتی که علیه ما میکردند ،در مسائل اقتصادی .یک روزی
تحریکات ّ
درآمد ساالنهی نفت ما در طول ســال -که تنها امکان درآمدزایی هم
نفت بود -حدود شش میلیارد بود؛ دیگر از این سختی باالتر؟ البتّه آن
جمعیت کشــور خیلی کمتر از حاال بود ا ّما باز هم پنج میلیارد و
وقت
ّ
شــش میلیارد درآمد برای کشــور چیزی نبود؛ توانستیم ب ِایستیم،
مقاومت کردیم ،مردم ایستادند98/2/24 .
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ششگفتار مهم درباره والیت

ازباالخیابانمشهدکهبهسمتحرمامامرضا()میروینرسیدهبهحرمدقیقاسرچهارراهشهدامسجدپررفتوآمدی
است که زائران و مجاوران علیبنموسیالرضا ( )پیش یا پس از زیارت آنجا را برای اقامه نماز انتخاب میکنند :مسجد
کرامت.مسجدیاستکهدرسالهایپیشازانقالبیکیازمراکزاصلیمبارزهمردممشهدعلیهرژیمپهلویبوده

است .ماه رمضان سال 53برای اهالی این مسجد و امام جماعتش اگر چه همراه با بشارت فرارسیدن ماه مهمانی خدا بود اما

شدت و سختگیری ساواک در ممانعت از برگزاری جلسه قرآن و سخنرانی کام آنان را تلخ نمود .ساواک ،حاجی کرامت بانی

مسجدرااحضارکردهبودوهشداردادهبودکهسیدعلیخامنهایازاینپسحقسخنرانیدرمسجدراندارد؛وهمینمقدمهای

ِ
بازگشتجلساتسخنرانی
شدبرایبازگشتاستادخامنهایبهمسجدقدیمیتروکوچکترمشهد:مسجدامامحسن.همین

ودرسومعرفتایشانبهمسجدامامحسنوحضورمشتاقانوعالقمندانهمباعثشدمسجدامامحسنعلیهالسالمبعدها
به پیشنهاد امام جماعتش توسعه پیدا کند و حتی از مسجد کرامت هم بزرگتر و پررونقتر شود .این بار جلسهی قرآن د ر
مسجد امام حسن برگزار میشد با عنوانی جذابتر و محتوایی گیراتر« :طرح کلی اندیشهی 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 جلسهی پایانی ،که به موضوع والیت اختصاص داشت ،در سالهای بعد از انقالب بارها

درقالبجزوهوکتابچهمنتشرشدهاست.نشریهیخطحزباهللدراطالعنگاشتاینهفتهبهاختصار،بهاین
ششگفتارمهمپرداختهاست.

گفتار اول .پیامبران و کارخانه آدمسازی

گفتیم که پیغمبر میآید برای "به تکامل رساندن انسان" میآید برای کامل کردن
و به اتمام رساندن مکارم اخالق .از چه راهی و از چه وسیلهای پیغمبر استفاده
میکند برای ساختن انسان؟ چه جوری انسانها را پیغمبر میسازد؟ [ آیا]
مدرسهدرستمیکند؟مکتبفلسفیدرستمیکند؟[آیا]پیغمبرصومعه
و جایگاه عبادت درست میکند؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر برای ساختن انسان،
"کارخانهیانسانسازی"درستمیکند.پیغمبرترجیحمیدهدکهدهسال،
بیست سال ،دیرتر موفق بشود؛ اما آنچه میســازد ،یک انسان و دو انسان و
بیستتاانساننباشد؛کارخانهیانسانسازیدرستکندکهبهطورخودکار
انسانکاملپیغمبرپسندتحویلبدهد.
ِ
کارخانۀ انسانسازی چیست آقا؟ کارخانۀ انسانسازی ،جامعه و نظام
اساســی توجه و تکیهی
اسالمیست .اینجا آن نقطهی پیچ ،نقطۀ
ِ
حرف است .آنچه که با دقت باید فهمید ،این است که پیغمبر یکی یکی گوش
انسانها را نمیگیرد به یک کنج خلوتی ببرد ،در گوششان زمزمهی مِهر خدا
بنوازد .پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمیدهند تا یک مشت شاگرد
درست کنند ،این شاگردها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت کنند .پیغمبر
کارش از این قرص و قائمتر ،استوارتر و ریشه-دارتر است .چه کار میکند؟ یک کارخانهای
کهازآنکارخانهجزانسانبیروننمیآید،میسازدوآنکارخانه"،جامعهیاسالمی"است.

گفتار دوم .بعد اول والیت :به هم پیوستگی مؤمنین

یکعدهویکجبههراپیغمبربهوجودمیآورد،اینهادرمیانچهجامعهایدارندزندگیمیکند؟درمیانجامعهی
جاهلی پُر
جاهلی .اگر بخواهند این جریان باریک ،که به نام اسالم و مسلمین به وجود آمده ،در میان آن جامعهی
ِ
تعارض و پُر زحمت باقی بماند ...بایستی این مسلمانها را ...آنچنان به هم متصل و مرتبط کنند که هیچ عاملی
نتوانداینهاراازیکدیگرجداکند...
مثل چه؟ مثل یک عده کوهنوردی که از یک راه صعبالعبور کوهستانی دارند عبور میکنند ...تا برسند به قلهی
کوه.بهاینهاگفتهمیشودکمربندهایتانرابههمببندید،جداجداوتکتکحرکتنکنیدکهاگرتنهاماندید،خطر
مسلمانان
لغزیدنهست؛حالتبههمبستگیشدیدکوهنوردان،نمایشگرحالتبههمبستگیوجوشیدگیشدید
ِ
پیوستگی مسلمانان با یکدیگر ،آیا در قرآن و حدیث نامی دارد ،یا نه؟ بله؛ این نام ،والیت است،
آغاز کار است ...این
ِ
والیت ...در اصطالح ا ّولی قرآنی ،والیت یعنی بههمپیوســتگی و همجبههگی و اتصال شدید یک عده انسانی که
دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند .هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از
جبهههای دیگر و قطبهای دیگر و قسمتهای دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند ،چرا؟ برای اینکه از بین نروند،
هضمنشوند.اینرادرقرآنمیگویندوالیت.

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن

گفتار سوم .بعد دوم والیت :قطع وابستگی به غیرمسلمین

یکی [از ابعاد دیگر والیت] این است که جامعهی مسلمان ،وابسته و پیوستهی به عناصر خارج از وجود خود نباشد ،پیوستگی به غیر ُمسل ِم نداشته
باشد .و البته این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است ،به کلی رابطه نداشتن ،یک حرف دیگر است .هرگز نمیگوییم که عالم اسالم در
انزوایسیاسیواقتصادیبهسرببردوباهیچیکازامتهاوکشورهاوقدرتهایغیرمسلمانرابطهاینداشتهباشد؛نه،ایننیستمطلب.مسئله،
مسئلهیوابستهنبودناست،پیوستهودنبالهرونبودناست،درقدرتهایدیگرهضموحلنشدناست،استقاللورویپایِ خودایستادناست.

گفتار چهارم .بعد سوم والیت :ارتباط و اتصال با ولی

یک جلوهی دیگر از جلوههای والیت که از همه مهمتر این اســت و ضامن بقای والیت به معناهای اول و دوم هم همین است؛ این است
که جامعهی اسالمی نیازمند یک مرکز ادارهکننده با شرایطی خاص است .اگر ]جامعه اســامی[ 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 همهی عناص ِر فعال این جامعه ،نشاط فکری و عملی خود را
از آن مرکز الهام بگیرند .آن مرکزی که در بطن جامعه و متن
جامعهیاسالمی،همهیجناحهاراادارهمیکند،هرکسیرا
الیق به شأن خودش مشغول میکند ،از تعارضها
به کار ِ
جلوگیریمیکند،نیروهارابهیکسمتهدایتمیکند؛
او باید از سوی خدا باشــد ،باید عال ِم باشد ،باید آگاه
باشــد ،باید مأمون مصون باشد ،باید یک موجود
تبلور یافتهای از تمام عناصر ســازندهی اسالم
باشد ،باید مظهر قرآن باشد؛ اسم او را چه می-
«ولی» ...این
گذاریم؟ اسم او را میگذاریم ّ
هم یک بعد و یک بدنه و یک رویهی دیگر
ازابعادمسئلهیوالیت.

گفتارپنجم.جامعهی
باوالیتچگونهاست؟

والیت یک جامعه به چیست؟
والیت یک جامعه به این اســت
ولی در آن جامعه ،اوالً مشــخص
که ّ
باشــد ،بدانند که این اســت ولّــی ،ثانیاً
منشــأ و الهامبخش همهی نیروها ،نشاطها،
فعالیتهای آن جامعه باشــد .قطبی باشد که
همهی جویها و سرچشمهها از او سرازیر میشود.
مرکزی باشد که همهی فرمانها را او میدهد و همهی
قانونها را او اجرا میکند .نقطهای باشد که همهی رشتهها
و نخها به آنها برگردد ،همه به او نــگاه کنند ،همه دنبال او بروند.
موتور زندگی را او روشن بکند در این جامعه ،راننده و پیشقراول کاروان
زندگی در جامعه ،او باشد .این جامعه ،جامعهی دارای والیت است.

گفتار ششم .معنای دقیق هجرت

ِ
والیت
تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قید و بند والیت طاغوت رها کنیم ،نجات بدهیم و برویم تحت سایهی پرمیمنت
اهلل .خارج شدن از والیت ظالم و وارد شدن به والیت عادل ،اسمش هجرت است ...سؤال این است :آیا نمیتوان در والیت طاغوت
بود و مسلمان بود؟ ...مسلمان زیســتن ،یعنی تمام امکانات و انرژیها و نیروها و قدرتها و استعدادهای یک انسان ،دربست در
اختیار خدا بودن ...بهطور کلی فرد ،نمیتواند مســلمان باشــد و وجودش ،امکاناتش ،انرژیهایش ،همهی ق ّوهها و نیروهایش و
استعدادهایش ،تحت فرمان خدا باشد ،در حالیکه در جامعهی طاغوتی زندگی بکند ،چنین چیزی ممکن نیست ...پیغمبر هم
هجرت کرد؛ اما قبل از آنی که پیغمبر هجرت بکند ،دار الهجرهای تقریباً وجود نداشت ،پیغمبر با هجرت خود ،دارالهجره را ایجاد
کرد .گاهی الزم میشــود که گروهی از انسانها با هجرت خود ،نقطهی شــروع هجرت را آغاز کنند ،جامعهی الهی و اسالمی را
بنیانگذاری کنند ،به وجود بیاورند ،دارالهجرة ایجاد کنند ،آن وقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند.

هفته

 1به 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 استفاده از این منابع برای امور توسعهای خود ،اقدام به
طراحیسازوکاریمقاومبدونحضوردرآمدهاینفتیدر
برنامههای ساالنه و بودجهای کردهاند و آسیبهای ناشی
ازتغییراتقیمتوفروشاینطالیسیاهراتقریبابهصفر
رساندهاند.
هشــدارهای رهبر انقالب برای رهایی از اقتصاد
نفتی
رهبر انقالب با فهم دقیق از همین گزارهها بوده که تقریبا
از دو دهه پیش تا به االن ،نســبت به جدایی ســاختار
بودجهی کشور از نفت ،هشدار دادهاند و متأسفانه تسلط
جریان تکنوکراســی در اقتصاد ایران ،مانع از تحقق آن
شده است« .اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابستهی
به نفت است .ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛
اساســی خودشــان این را
دولتهای ما در برنامههای
ِ
بگنجانند .من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن
زمان سر کار بود و به مســئوالن گفتم کاری کنید که ما
هر وقت اراده کردیم ،بتوانیم د ِر چاههای نفت را ببندیم.
آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که
ِ
مگر میشود؟! بله ،میشود؛ باید دنبال کرد ،باید اقدام کرد،
بایدبرنامهریزیکرد.وقتیبرنامهیاقتصادییککشوربه
یک نقطهی خاص متصل و وابسته باشد ،دشمنان روی
آننقطهیخاصتمرکزپیدامیکنند92/1/1».
هفتهی گذشــته نیز رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن
و کارگزاران نظام ،بار دیگر به این موضوع اشــاره کرده
و فرمودند« :اقتصاد ما چند بیماری مزمن دارد که اینها
را اگر بتوانیم در این برهــه حل کنیم -این برههای که با
مســئلهی نفت گالویز هســتیم و تحریم و این چیزها
مطرح اســت -به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد
کرد .یکی مسئلهی وابستگی به نفت است .عیب بزرگ
اقتصادماوابستگیبهنفتاست.مااینمایعرااززی ِرزمین
درآوردهایم ،بدون هیچگونه ارزش افزودهای این پول نقد
را -مثل پول نقد اســت -دادهایم دالر گرفتهایم ،خرج
امور جاری و امور زندگی کردهایم؛ [این] غلط است .این
صندوق توسعهای که ما تشکیل دادیم ،به خاطر همین
بود که ما بتوانیم بتدریج خودمــان را از نفت جدا کنیم.
االن هم فرصت خوبی اســت؛ یکی از کارهایی که واقعاً
باید در برنامهریزیهای کالن مسئولین اقتصادی ما قرار
بگیرد همین است :باید کاری کنیم که وابستگی به نفت
روزبهروزکمتربشود98/2/24».
شرایط اخیر کشــور ،اگرچه از جنبهای میتواند تهدید
محســوب شــود ،اما با برنامهریزی دقیق و منســجم،
میتواند تبدیل به یک فرصت برای جهش و پیشــرفت
اقتصادی کشور شود .همانگونه که چینیها و آلمانیها
از آن فرصت استفاده کردند .حل مشکالت و بیماریهای
اقتصــادی ایران ،کار چنــدان پیچیدهای نیســت ،اگر
مســئوالن و مدیران کشــور ،به جای نگاه به بیرون ،به
ظرفیتهای داخل توجه کنند و برای حل این معضالت،
شبوروزنشناسند.
سالچهارم،شماره |185هفته اولخرداد۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

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

احکام

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

[میرزامحمدعلی شاهآبادی] -رحمةاهلل -قرآن
صاعد اســت .ادعیه را ایشان تعبیر میکرد به
اینکه ،قرآن نازل اســت و این ،قرآن صاعد .در
هر صــورت ظرایفی در ایــن ادعیهی مبارکه
هســت که ســابقه ندارد .اینها را توجه به آن
بکنید ،انســان را این ادعیه میتواند حرکت

رشعی

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

بدهد .ماه مبارک میتواند که انســان را موفق
به بســیاری از امور بکند .ماه مبارک میتواند
انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا
آخر ،دیگر کنترل بشود و تخطی از آنچه رضای
خداستنکند.
امام خمینی (ره)؛  09خرداد 1363

تفسیر

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

غذایی برای خودش بخرد ،کافی است؟

ج :اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت
از او طعام خريــده و ســپس آن را به عنوان
کفّاره قبول مىکند ،اشکال ندارد.
س :اگر شــخصی وکیل در غذا دادن به عدهای از

مساکین شود ،آیا میتواند اُجرت کار و پختن غذا
را از اموالی که به عنوان ک ّفاره به او داده شده است،

بردارد؟

ج :مطالبهی اجــرت کار و پخت غذا براى وى
جايز اســت ،ولى نمىتواند آن را بابت کفّاره
حســاب نمايد و يا از اموالى که بايد به عنوان
کفّاره به فقرا داده شود ،بردارد.

 ۲۵۰ساله

دنیا در چشم امیرالمؤمنین
سبکتر از بند کفش بود

()

بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن (،)به
مناسبتی نام آن بزرگوار در محضر ابنعباس
به زبان آمد .ابنعباس گفت« :وااسفاه علی ابی
الحسن؛ وااسفاه علی ابیالحسن مضی و اهلل ما
غیر و ال بدل و ال قصر و ال جمــع و ال منع و ال
آخر اال اهلل»؛ برای خودش چیزی جمع نکرد.
برای خــودش هیچ کار مادی نکــرد .چیزی
را مگر خدا ترجیــح نداد .در همــهی کارها،
قصدش خدا بود .هدف او فقط و فقط کســب
رضایت خدا بود .مصداق آیهی شــریفهی «و
من الناس من یشری 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 زینتها و
زخارف و ثروتها و خوشیهای آن ،در چشم او
کوچکتر و سبکتر از بند کفش او بود« .لیث
فی الوقی»؛ در میدان جنگ ،شــیر درنده بود.
«بحر فی المجالس»؛ وقتــی که جای گفتگو
و افاده و علم و معرفت بــود ،دریا بود« .حکیم
فی الحکماء»؛ اگر حکمــای عالم جایی جمع
میشــدند ،در میان آنها ،کسی که حکمت را
باید از او بیاموزند ،علی بود« .هیهات قد مضی
الی الدرجات العلی71/1/7 ».

قرآن

وقتیتقواپیشهکردید
کورهراههاعقبخواهدرفت

کفاره روزه و مقدار آ ن

انسان

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

افتتاح اولين دورهی مجلس شوراي اسالمي ( 7خرداد )1359

بهمناسبتفرارسیدنهفتهمجلس

اگر مجلس قدرت تشخیص داشته باشد
آنوقت کارآمد است

اگر از این راه رفتید ،آن وقــت نتایج خوبی به
دست شما خواهد رســید که آن نتایج را هم
متعدد قرآنی بیان
مکرر در آیات ّ
خدا در قرآن ّ
ُرحمون؛( )1رحمت الهی؛
کرده :اِتَّقُوا اهللَ ل َ َعلَّ ُکم ت َ
ل َ َعلَّ ُکم تُفل ِحون(- )2فالح یعنی رستگاری -اگر
تقوا بود ،رســتگاری برای انسان پیش میآید؛
ل َ َعلَّ ُکم تَهتَــدون؛(- )3که در بعضــی از آیات
هســت -تقوا موجب هدایت است ،وقتی تقوا
پیشه کردید ،مشــکالت ،کورهراهها از جلوی
شما عقب خواهد رفت و راه درست برای شما
روشن خواهد شــد .اگر تقوا داشــته باشید،
موجب فرقان است :یَج َعل ل َ ُکم ُفرقان ًا؛( )4فرقان
یعنی قدرت تشخیص؛ [این] خیلی مهم است.
ما در همهی مسائل زندگی نیاز داریم به قدرت
تشخیص که راه درست را از نادرست ،حق را از
باطل تشخیص بدهیم98/2/24 .

اگرمجلس،مجلسیباشدكهخودنمایندهوكمیسیونفكركندوتشخیصدهدورویآن

)1سورهیحجرات،بخشیازآیهی۱۰

كهمیتواندكشوررابهبهترینوجهیادارهكند75/3/29 .

)3ازجمل هسورهیبقره،آیهی۵۳

پا بفشارد و دولت را به دنبال خود بكشد ،آن وقت این مجلس ،مجلس كارآمدی خواهد بود

خانواده

ایرانی

طرحهای «ض ّد زن» به نتیجه نخواهد رسید
تا آفتاب درخشــان خدیجهی کبری ( )و فاطمهی زهرا ( )و زینب کبری ()
«ضد زن» بــه نتیجه نخواهد رســید و هزاران زن
میدرخشــد ،طرحهای کهنه و نو ّ
کربالیی ما نهتنها خطوط سیاه ستمهای ظاهری را در هم شکستهاند ،بلکه ستمهای
مدرن به زن را نیز رسوا و بیآبرو کرده و نشان دادهاند که حق کرامت الهی زن ،باالترین
حقوق زن اســت که در جهان به اصطالح مدرن ،هرگز شــناخته نشــده و امروز وقت
شناختهشدن آن است91/12/16 .
حزباهلل این است

اگر صف خودی و دشمن را نشناسیم اشتباه میکنیم
اگر صـف خودمـان را نشناسـیم اشـتباه
میکنیـم؛ [اگـر] صـف دشـمن را
عمار
نشناسـیم اشـتباه میکنیم .جناب ّ
عـدهای از
در جنـگ صفّیـن دیـد یـک ّ
متحیرند،
افراد لشـکر کأن ّـه مضطربنـد،
ّ
جهـت کار و هـدف کار را درسـت
تشـخیص نمیدهنـد؛ احسـاس وظیفه

عمـار ،زبـان گویـای امیرالمؤمنین
کردّ .
جمعیـت
ایـن
مقابـل
در
آمـد
اسـت؛
ّ
ایسـتاد ،گفـت :ایـن پرچـم جبهـهی
امیـه -را میبینیـد؟
مقابـل -پرچـم بنی ّ
همیـن پرچـم را مـا در جنـگ بـدر و در
جنـگ اُحـد در مقابل خودمان داشـتیم؛
ایـن همـان پرچـم اسـت97/12/7 .

 )2ازجمله،سورهیبقره،آیهی۱۸

)4سورهیانفال،بخشیازآیهی۲۹

خاطرات

رهربی

روایت رهبر انقالب از روز
فتحخرمشهر
خرمشهر ،اغلب شــما جوانها آن
در مورد فتح ّ
روز نبودید یا اگر هم بودید کودک بودید خیلی،
خرمشهرحادثهیعظیمی
کوچکبودید؛روزفتح ّ
بود .شاید هنوز چند ســاعت از خبر نگذشته بود
که بنده از [ساختمان] ریاستجمهوری میرفتم
طرف بیت امام که خدمت امام ( )برســم .در
این خیابان و ســر راه ،مردم غوغا کــرده بودند؛
مثل یک راهپیمایی ،مثل یــک تظاهرات [بود].
ماشین ما را که میدیدند ،میآمدند جلو تبریک
عمومی
میگفتند .در همهی کشور یک جشن
ِ
خودجوش به وجود آمد؛ مسئله اینقدر مسئلهی
مهمی بود .البتّه مردم آن روز غالباً نمیدانستند
ّ
چه اتّفاقی افتاده اســت که این فتــح به وجود
آمده .از آن فداکاریهــا ،از آن ریزهکاریها ،از آن
تالشهای عجیب و باورنکردنی ،مــردم ّاطالع
نداشتند95/3/3 .

