
حریم و حرم

 دین مبین اســام تنهای آیین الهی برتری است که 
پیامبــر آن نیز آخرین نبی بوده و چون کامل اســت 
تکاملی به همراه نخواهد داشــت زیرا آخرین ذخیره 
الهــی یعنی قائــم آل محمد »ص« زنــده و پایدار و 
حافظ و مروج آن اســت. آنچه اســام را در اولویت 
ادیــان الهی قرار داده توجه هرچه بیشــتر به قرآن و 
عترت می باشــد تا زیرساخت حرم را برای نبی و ائمه 
اطهار و جانشــینان و نایبان بر حق آن فراهم کند که 
مریدان بتوانند به وقت گرفتــن دل از نامردمی ها به 
آن ها پناه ببرند. نشستن بسط در اینگونه اماکن برای 
مصون ماندن از مظلمه های تاریخی به بلندای یکهزار 
و چهارصدساله دارد که توانسته است ظالمان را به زانو 

درآورده و زمین گیر کند.
 رضاخان میرپنج پادشــاه تحمیلی به کشور مسلمان 
ایــران یکــی از دردآورترین حریم شــکنی ها را برای 
مقدس ترین حرم موجود در خاک ایران یعنی مشهد 
مقــدس رقم زد تا طی آن هزاران کشــته و شــهید 
تقدیم محضر امام عصر »عج« شــود که حاضر نبودند 
چــادر و چارقد از ســر بردارند و ثابــت کنند ننگ با 
رنگ پاک نمی شود. حاال اگر مسیح علی نژاد در قالب 
رضاشاه جدیدی از آن سوی مرزها به دلیل راه اندازی 
چهارشنبه سفید کشف حجاب در قرن 21 موردتقدیر 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه دشــمن تادندان مسلح 
یعنــی آمریکا قــرار می گیرد و جایــزه ای ننگ آور به 
نام شــجاعت اخاقی را از کمیتــه یهودیان دریافت 
می کند، می توان به وضوح شــاهد سناریوی جدیدی 
بود که به طور گسترده از بی حجابی و بدحجابی ها در 
فضاهای حقیقی و مجازی به واســطه دشمنان نظام، 
سازمان دهی و شکل گرفته است تا از سوی جریانات 
سیاســی خارج از کشور هم پشــتیبانی لجستیکی و 

هدایت شود. 
یک مقام نیروی انتظامی اصفهان گفته است طی این 
مدت چند شــبکه قاچاق ساح که از طریق مرزهای 
غربی به ســوی این اســتان آمده بودند شناســایی و 
دســتگیر شــده اند و مقدار قابل توجهی تســلیحات 
از آن ها کشــف و ضبط شده اســت. این مقام ضمن 
تشــریح این تحرکات اعام داشته نیروهای نظامی و 
امنیتی نه تنها در گذشــته بلکه در آینده هم همراه با 
اشراف کامل اجازه نداده و نمی دهند حتی یک گلوله 
از فیلتر های سخت آن ها عبور کند. آنچه مسلم است 
بین بدحجابی و بی حجابــی فاصله ای وجود دارد که 
می توان این بعد را از سرچشــمه نادانی و شــیطنت 
بررســی کرد. اینجاســت که مســئله حجاب برتر از 
بدحجابی و کم حجابی برخی زنان و دختران در سطح 
جامعه اهمیت خاصی می یابد و از پشت پرده هایی که 
دارد حکایــت می کند تا بــه بودجه های کان آمریکا 
برای سازمان های امنیتی خود ازجمله پنتاگون اشاره 
شــود که برای تغییر فرهنگ و ســبک زندگی مردم 
ایران تدارک دیده  شده، بنابراین هوشیاری بیشتری را 
در بین فرهیختگان جامعه می طلبد تا مردم از سوراخ 

جدید گزیده نشوند. 
حجت الســام اژه ای رئیس قوه قضائیــه اعتقاد دارد 
»دشمنان قســم خورده ایران دنبال ترویج بی عفتی و 
بی حیایی هستند. بنابراین اگرچه اینکه یک فرد حجاب 
دارد یا ندارد، حجابش کم رنگ یا پررنگ است در جای 
خود مهم اســت، اما اینکه چه کسانی به دنبال ترویج 
بی حیایی هستند، مهم تر است. بر این اساس در حوزه 
عفاف و حجاب نبایــد به دنبال کار زودگذر و هیجانی 
بــود، بلکه باید رویکردی متقن، توأم با آرامش و تدبیر 
اتخاذ کرد. در 21 تیرماه 1۳1۴ هم مردم شــهر مشهد 
در اعتراض به قانون کشف حجاب در مسجد گوهرشاد 
تحصن کردنــد و رژیم رضاخان با حمله به متحصنین 
نزدیک به 2 هزار نفر را شــهید کرد تا امروز 21 تیر در 
تقویم کشــور ایران به عنوان روز حجاب و عفاف باقی 
بماند.« حاال دشمنان به این نتیجه رسیده اند که برای 
تغییر ســبک زندگی، ذائقه و تسلط بر مردم ایران باید 
از مســیر دیگری وارد شوند و اژه ای ها و باورهایشان را 
منحرف کننــد که در این میان بهترین گزینه را نقش 
محوری زنان در جامعه و خانــواده یافته اند زیرا نقش 
پررنگ تری دارند؛ بنابراین باید تهاجم فرهنگی و تغییر 
باورها و ارزش های اجتماعــی را از زنان به طور خاص 
و حجاب آن ها شــروع کرد تا به مرکــز ثقل اقدامات 
سازمان دهی علیه کشور تبدیل شود. نباید فراموش کرد 
که عاوه بر حرم ها، حریم ها هم مقدس اند و نباید اجازه 
داد تا هیچکدام موردتعدی و تجاوز قرار گیرند. آغاز هر 
نوع بی عفتی در جامعه به دالیل واهی شروع گام نهادن 
به حریم ها و حرم هایی اســت که از آغاز خلقت بشری 
تعدی داشــته اند. از نگاه رئیس قوه عدلیه »نه صرفاً در 
مقولــه حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر 
بخش و نهــادی اعم از نهاد دولتی، نهــاد مقننه، قوه 
قضائیه یا ســایر افراد و بخش ها، چنانچه اشــتباه کرد 
نباید بر این اشــتباه اصرار ورزد و از اصاح اشــتباه ابا 
داشته باشد، نباید بر کار اشتباه پافشاری یا احیاناً آن را 
توجیه کرد، اگر کار اشــتباهی در جایی صورت گرفت، 
باید در راســتای اصاح گام برداریم و احیاناً موضوع را 
اعام کنیم.« طبیعی اســت هر شخصیت حقیقی و یا 
حقوقی به سوی پیشــرفت و موفقیت گام های بلندی 
بردارد می تواند برای دشــمنان خود یک مانع باشــد، 
بنابراین با جبهه گیری هایی مواجه خواهد بود که اکثر 
آن ها قادرند شــیطنت آمیز عمل کنند و گروهی فاقد 
زیرســاخت فرهنگی را به سوی خود متمایل سازند که 
در این مقطع نیازمند روشــنگری هرچه بیشتر توسط 

افراد موجه می باشند. 
تاریخ نشــان می دهد بهترین راه نفوذ شــیطنت آمیز 
به حریم های شــخصی، حرمت شــکنی حرم هاست، 
حاال این غرب اســت که با ابزارهای ارتباطی به جنگ 
تازه ای بانام بدحجابــی و بی حجابی پا بگذارد تا تنها 
راه مقابلــه با آن اتحاد و یکپارچگی جامعه اســامی 
در سطح جهان باشد. امروز »سام فرمانده« توانسته 
اســت دختران و زنــان جامعه ایــران و حتی دیگر 
کشورهای اســامی را هوشیار نماید تا بدانند حجاب 
و حفــظ حریم خصوصی آن ها قدرتمندترین ســاح 

موجود جهان برای مبارزه با شیطان نفس است.

بی توجهی تا کی؟!

انقـاب اسـامی در مناسـبت های  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم 
گوناگـون دربـاره  جایـگاه و اهمیـت یـک گنجینـه اسـتثنایی سـخن گفته انـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای ـ 
KHAMENEI.IR ـ گزیـده بیاناتـی دربـاره اهمیـت و جایـگاه ایـن گنجینـه و 
همچنیـن توصیه هـا و تذکـرات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دربـاره ی مطالعه  و 
عمـل بـه آن را منتشـر کـرده اسـت که در ادامـه بـه بازخوانی آن مـی پردازیم.

* نموداری از اسالم چند بُعدی
نهج الباغـه هیـچ میدانـی از میدانهـای زندگـی را فروگـذار نکـرده، مگـر این که 
در آن بلیغ تریـن، رسـاترین، پرمغزتریـن و پرمحتواتریـن سـخن را بیـان کـرده. 
یـک نگاهـی بـه فهرسـت نهج الباغـه... نشـان می دهـد کـه ایـن کتـاب چقـدر 
چنـد بعـدی و چنـد جانبـه اسـت و ایـن واقعـا یـک شـگفتی اسـت. در همه ی 
بخشـهایی کـه برای یک انسـان کامل و بـرای یک جامعه ی انقابـی کامل، الزم 
و ضـروری اسـت نهج الباغـه بهتریـن و وافی تریـن مطالـب را ارائـه می دهـد و 
چـرا اینجـور اسـت؟ زیرا که نهج الباغه نموداری اسـت از اسـام و اسـام آئینی 
اسـت همه جانبه و انسـان که موضوع اسـام هسـت و محور اندیشـه ی اسـامی 

و ایدئولـوژی اسـامی اسـت، یک موجودی اسـت چنـد جانبـه. 1۳/۰2/1۳۵۹

* اوِج هنر و زیبایی سخن
میـان  در  آدمـی  کام  فصیح تریـن  اسـت؛  نهج الباغـه  امیرالمؤمنیـن  سـخن 
عـرب. »نهـج الباغـه« اوج هنـر و اوج زیبایـی اسـت؛ زیبایـی لفـظ و زیبایـی 
معناسـت. انسـان مبهـوت می مانـد! هیـچ شـاعر بزرگ عـرب، هیچ نویسـنده ی 
هنرمنـد عـرب، نتوانسـته بگویـد کـه مـن از مراجعه ی بـه نهج الباغـه بی نیازم. 
زیبایـی اسـت.  آیـت  نـگاه کنیـد؛  نهج الباغـه  بـه خطبه هـای   1۰/1۰/1۳۷۸
اسـتفاده  هنـری  بیـان  از  امـا  بزنـد؛  حـرف  معمولـی  می شـد  امیرالمؤمنیـن 
می کنـد؛ "فنحـن امراء الـکام". خـود ایـن بزرگوارهـا گفته انـد کـه مـا امیـران 

۰۵/۰۵/1۳۸۴ سـخن ایم. 

*  طرِح مسائل اصولی اسالم و مباحث اجتماعی
نهج الباغـه بـرای مـا از دو نظـر اهمیت پیـدا می کنـد، اوال از نظر طرح مسـائل 
اصولـی اسـام، طـرح مسـأله ی اهلل، طـرح مسـأله ی انسـان و مشـخص کـردن 
دیدگاههـای اسـام دربـاره ی انسـان، طـرح مسـأله ی نبـوت و موضـع نبوت در 
تاریـخ انسـان و شـأن نبـی و رسـالت نبـی و از ایـن قبیـل مسـائلی کـه در باب 
نبـوت هسـت و و، از یـک نظـر طـرح مسـائل اصولی اسـام را می کند بـرای ما 
نهج الباغـه - کـه ایـن امروز برای ما یک وسـیله ی شـناخت اسـت و الزم اسـت 
- از یـک نظـر؛ نهج الباغـه اشـاره می کنـد بـه مسـائل اجتماعـی در محیطـی 
منافقانـه و مشـتبه؛ و چـون مـا در چنان محیطـی امروز قرار داریم پس مسـائل 
زندگـی و مسـائل سیاسـی و مشـکات و دردها و احیانـا راه حلها - اگـر راه حلی 
در مسـأله ای وجود داشـته باشـد می تواند از نهج الباغه شـناخته و الهام گرفته 
بشـود - پـس از ایـن نظـر هـم نهج الباغه بـرای ما مهـم اسـت. 11/۰۴/1۳۵۹

*  بی نظیر از لحاِظ اعتبار، جامعیت و قدمت
نهـج الباغـه کام اولیـن مؤمـن به وحـی محمدی اسـت. و کام خلیفـه پیغمبر، 
خلیفـه ای کـه همه مسـلمانها بر او اتفـاق نظر دارنـد، و امامی که به اعتقاد شـیعه 
و بسـیاری از اهـل سـنت افضل صحابه اسـت. یعنی انسـانی در ایـن حد عظمت و 
اهمیت، سـخنانش، سـخنرانیهایش، خطبه هایـش، عینا باقی مانـده و این میتواند 
نشـان دهنده متنی عظیم و اصیل از معارف اسـامی باشـد... ما میتوانیم پایه های 
اعتقـاد کامـل و جامـع به اسـام را در ایـن کتاب پیـدا کنیم. این کتـاب وقتی در 
کنـار قـرآن قـرار بگیـرد، یقینـا تالی قرآن اسـت. یعنی مـا دیگر کتابـی نداریم که 

دارای ایـن حـد از اعتبـار و جامعیت و قدمت باشـد. 1۹/۰1/1۳۶۴

* گوینده؛ حاکم اسالمی و بصیر به همه    معارف اسالمی
گوینـده    ی ایـن کلمـات یـک رئیـس مملکـت، یـک حاکـم و فرمانـروای بزرگی 
اسـت کـه سـلطنت او و حکومـت او بـر یک کشـور پهنـاور و عظیمی گسـترش 
داشـته و ایـن انسـان بـزرگ - کـه مسـؤولیت ملکـداری و زمامـداری را هـم بر 
دوش داشـته - بـا احسـاس این مسـؤولیت عظیم ایـن مطالب را بـر زبان جاری 
کـرده. ماننـد گفته    هـای یـک حکیمی نیسـت کـه دور از غوغای زندگـی و فارغ 
از واقعیتهـا و مسـائل گوناگونـی کـه در یـک جامعـه ممکن اسـت مطرح باشـد 
مینشـیند و معـارف اسـامی را بیـان میکند. مانند عارفی نیسـت کـه به حاالت 
و کیفیـات درونـی و نفسـانی خود تکیه میکند. انسـانی اسـت که بار مسـؤولیت 
اداره    ی یـک جامعـه    ی عظیـم را بـر دوش خود احسـاس میکند، و دانـای دین و 
بصیـر بـه همـه    ی معارف اسـامی و قرآنی اسـت؛ بـا ایـن دل پرمعرفـت، با این 
روح بـزرگ و در مقـام ایـن مسـؤولیت بـا مـردم روبـرو میشـود، بـا آنهـا حـرف 
میزنـد، از آنهـا میخواهـد، به آنها میگوید و پاسـخ سـؤالها و اسـتفهامهای آنها را 

میدهـد؛ ایـن شـرائط صـدور نهج    الباغه اسـت. 2۶/۰1/1۳۶۳

*  ترسیِم نمونه کامل مسلمانی
یـک بُعـد از ابعـاد ارزش و اهمیـت نهج    الباغه ترسـیم شـخصیت امیرالمؤمنین 
علیه    الّصاةوالّسـام اسـت، چیـزی کـه مـا امـروز به آن کمـال احتیـاج را داریم. 
امیرالمؤمنیـن علـی علیه    الّسـام ایـن چهـره    ی ناشـناخته، ایـن انسـان واال، این 
نمونـه    ی کامـل مسـلمانی کـه اسـام میخواهـد انسـانها همـه آنچنـان سـاخته 

بشـوند، در البـای اوراق و سـطور نهج    الباغه کامًا شناسـایی میشـود و تعریف 
میشـود. نهج    الباغـه در حقیقـت کتـاب معرفـی علـی بـن  ابـی طالـب اسـت؛ 
چگونـه ممکـن اسـت به دنیاهـای اسـرارآمیز و شـگفت    آور و وادیهـای گوناگون 
معرفتـی که در نهج    الباغه هسـت کسـی سـر نزده باشـد و بتواند آنهـا را اینجور 
زیبـا و جالـب ترسـیم و توصیـف کنـد؟ و در نهج    الباغـه همـه    ی ابعـاد یـک 
شـخصیت واالی انسـانی وجـود دارد. از معرفـت، از اخـاق، از خصلتهای ویژه    ی 
یـک انسـان منهـای آموزشـهایی اسـامی و از اخـاق ویـژه و واالیـی کـه فقط 
اسـام بـه انسـانها تعلیـم داده. یک انسـان کامل در نهج    الباغه مجسـم میشـود 

و آن انسـان کامـل خـوِد امیرالمؤمنیـن اسـت. 2۶/۰1/1۳۶۳

*  عالج بیماری های امروز
مـا، ملـت ایـران، بـه عنـوان کسـانی کـه پایه هـای ایـن نظـام را روی دوشـمان 
گرفته ایـم اگـر امـروز به نهج الباغـه مراجعه کنیـم در آن چیز جالبـی خواهیم 
یافـت. بیماریهایـی کـه در ایـن موقعیـت مـا را تهدیـد میکنـد و درمـان ایـن 
بیماریهـا، بـرای مـا ارزنـده و حیاتی اسـت کـه برویم و ایـن درمانها را جسـتجو 
کنیـم. نمیخواهـم بگویـم همـه آن حوادثـی کـه در صـدر اسـام اتفـاق افتاده، 
امـروز هـم همانهـا موبه مـو اتفـاق میافتـد، نـه. امـا جهت گیریهـا یکـی اسـت... 
پـس طبیعـی اسـت اگـر مـا منتظـر بیماریهایـی باشـیم مشـابه بیماریهـای آن 
روز کـه اگـر آن بیماریهـا را از پیـش بشناسـیم خودمـان را بـرای مقابلـه با آنها 
آمـاده خواهیـم کـرد. نهـج الباغـه آن بیماریهـا را یکـی یکـی بـه مـا معرفـی 
میکنـد. 1۹/۰1/1۳۶۴ امـروز میشـود از دیدگاه دقیق و نافـذ امیرالمؤمنین علی 
علیه    الّسـام بـه واقعیتهـای جامعـه و واقعیتهـای جهـان نـگاه کرد و بسـیاری از 
حقایـق را دیـد و شـناخت و عـاج آنها را پیدا کرد. لذاسـت که به نظـر ما امروز 
از همیشـه بـه نهج    الباغـه ما محتاج تریـم. این یک جهت که ضـرورت پرداختن 
بـه نهج    الباغـه و بازگشـت بـه ایـن مجموعـه    ای کـه از زبـان امیرالمؤمنیـن و 
مـوالی متقیـان نقـل شـده، و هـر چـه بیشـتر کار کـردن روی اینهـا از لحـاظ 
مقدماتـی کـه آنهـا را بتوانـد معتبرتـر و قابـل اسـتنادتر و قابـل فهمتـر و قابـل 

تطبیق تـر بکنـد از همیشـه ضروری تـر و الزم تـر اسـت. 2۶/۰1/1۳۶۳

*  نموداری برای دوامِ انقالب اسالمی
مـا اگـر بخواهیـم امروز انقـاب اسـامی را ادامه بدهیـم، یعنی آنچه بـه معنای 
واقعـی کلمه انقاب اسـامی اسـت، بایسـتی اسـام را همه جانبـه مراعات کنیم 
بازیابـی کنیـم،  و نمـودارش نهج الباغـه اسـت و برگردیـم بـه نهج الباغـه و 
نهج الباغـه جنـگ تویـش هسـت، سیاسـت تویـش هسـت، دیپلماسـی تویـش 
هسـت، ارتباطـات خارجـی و سیاسـت خارجـی، اخـاق هـم تویـش هسـت، 
عبـادت هـم تویـش هسـت، زهـد هم تویش هسـت و همـه چیـز در نهج الباغه 
هسـت و ایـن نهج الباغـه چنـد بعدی نمـوداری از اسـام چند بعدی اسـت که 
بـرای دوام انقـاب اسـامی و سـاختن یـک انسـان چنـد بعدی ضـروری و الزم 

اسـت. 1۳/۰2/1۳۵۹

*  اُنس با نهج البالغه، راهِ شناخت صحیِح اولویت ها
کتابـی کـه راهبـرد ائمـه را در هدایـت مـردم معین کرده باشـد، آن هـم با این 
مثالهـا - مثـًا فـرض کنیـد شکمشـان یا فـرض کنید ازدواجشـان یا شغلشـان 
ـ اگـر شـما میخواهیـد در ایـن – به اصطـاح- اولویت شناسـی و اولویت یابـی 
عمـق پیـدا کنیـد؛ بـا نهج الباغـه اُنـس پیـدا کنیـد، نهج الباغـه خیلـی خـوب 
اسـت... االن واقعـاً بنـده به عنـوان مسـئولی کـه در این جایـگاه قـرار دارم یکی 
از مشـکات اساسـی خـود من در زمینـه ی بسـیاری از کارها ذهن ]مسـئوالنی 
اسـت کـه[ مخاطبینـم هسـتند یعنـی آنهایـی کـه بـا مـن همکارند کـه من از 
اینهـا میخواهـم کـه مثـًا شـما تولیـد ملـی را پیـش ببرید یـا اقتصـاد مقامتی 
را مثـًا فـرض کنیـد کـه چـه بکنیـد؛ من مشـکل بـا ذهـن اینهـا دارم. ببینید، 
اینکـه مـا میگوییـم که بـه توان ملـی، تـوان داخلـی، آن اقتدار حقیقـی داخلی 
تکیـه کنیـد نـه بـه بیرون و خـب همه هـم میگویند بلـه، منتها عمل نمیشـود، 
چـرا؟ چـون مشـکل ذهنـی وجـود دارد یعنـی باور نیسـت؛ مـا یک مقـداری به 
ایـن باورهـا احتیـاج داریـم. شـما برویـد اینـی کـه اولویـت نـدارد ایـن معلـوم 
اسـت. آنـی کـه دارید نهـج الباغه خیلـی راه باز میکنـد برای ما و خوشـبختانه 
ترجمه هـای خوبـی هـم از نهج الباغـه شـده که میتوانیـد پیدا کنیـد. ]آن را[ با 

ایـن نـگاه بخوانیـد، بـا این نـگاه که - بـه قول شـما - اولویتهـا را بتوانیـد از آن 
دربیاوریـد. نهـج الباغـه خیلـی خوب اسـت، هـم خطبه هـا خیلی خوب اسـت 
و هـم آن حکمتهـا خیلـی خـوب اسـت، در نامههـا هـم خیلـی چیزهـای خوب 
هسـت. آدم دقیقـاً در زمینـه ی باورهـا که من گفتـم اولویت را پیدا کند، سـعی 

کنیـد روی ذهنهـا اثـر بگذاریـد، روی باورها اثـر بگذاریـد. ۰۵/11/1۳۹۶

* گنجینه استثنائی
مـا زمـان بسـیاری را بـا عـدم ارتباط با نهـج الباغـه گذرانده ایـم. باید امـروز با 
فرصتهایـی کـه هسـت آن نقایـص را جبـران کنیم. البته کسـانی کـه در زمینه 
نهـج الباغـه کار کرده انـد کـم نیسـتند، چـه در ایـران و چـه در بعضـی دیگـر 
از کشـورهای اسـامی، امـا کارهـای اصولـی و اساسـی کـه بتوانـد مدرسـه  نهج 
الباغـه را در کل فضـای جهـان اسـام گسـترش بدهـد، همچنـان باقی اسـت، 
اگـر چـه پایه هـای آن کارهـای اصولـی، دارد تدریجـا انجـام میگیـرد. واقعا نهج 
الباغـه گنجینـه عظیمـی اسـت کـه بـه ایـن سـادگی، حتی بـه موجـودی آن 
نمیشـود دسترسـی پیـدا کـرد، یعنـی آن را فهمیـد، و بعـد از ایـن کـه چنیـن 
موجـودی را شـناختیم، نوبـت کار اصلـی یعنـی بهره بـرداری اسـت. مـا هنـوز 
موجـودی نهـج الباغـه را هـم نمیدانیم، البتـه بسـیاری از منابع غنی اسـامی 
همیـن وضعیـت را دارنـد، امـا نهـج الباغـه بـا رتبـه و پایـه واالیی کـه دارد در 
حقیقـت یـک اسـتثناء اسـت و بایـد بـه صـورت یـک گنجینـه اسـتثنایی با آن 

برخـورد کـرد. 1۹/۰1/1۳۶۴

* وظیفه همه مسلمانان برای احیای نهج البالغه
احیـای نهج الباغه وظیفه ما شـیعیان تنها نیسـت، وظیفه همه مسلمان هاسـت، 
یعنـی هـر کـس علی بن ابی طالب علیه السـام را قبول دارد، و مسـلمان اسـت-  
چـون در اسـام کسـی نیسـت کـه ایـن بزرگـوار را قبـول نداشـته باشـد-  همه 
مسـلمانها بـه عنـوان احیـای یـک میـراث بی نظیر اسـامی بایـد نهـج الباغه را 
زنـده کننـد. و ایـن احیـا نـه فقـط بـه معنـای کثرت چـاپ، کـه خوب زیـاد هم 
چـاپ شـده، بلکـه بـه معنـای کار کـردن و تحقیـق کـردن در زمینـه آن اسـت، 
همچنان که در زمینه قرآن کریم کار شـده، تفسـیرهای زیادی نوشـته شـده، در 
علـوم قرآنی کار شـده، دربـاره نهج الباغه هـم باید این کارها انجـام گیرد. همان 
طـور کـه قـرآن خوانده میشـود نهـج الباغـه هم بایـد خوانده شـود. چـون تالی 
قـرآن اسـت، دنبالـه قـرآن اسـت. همـان طور کـه مسـلمانها خودشـان را موظف 
میداننـد بـا قـرآن انس پیدا کنند و ندانسـتن قرآن را برای خود نقص میشـمارند، 

ندانسـتن نهـج الباغـه هم باید نقـص به حسـاب بیابـد.  1۹/۰1/1۳۶۴

* توجه به نکات نهج البالغه و تفسیر مطالب آن
روی نهج الباغه کار بشـود، نکات مهمش برداشـته بشـود، تفکیک بشود، مطالبش 
تفسـیر و حاجـی بشـود، در روایات فحص بشـود. این قـدر ما معـارف عالیه داریم 
کـه امروز بشـر محتـاج آن هاسـت. این ها از زبـان اهل بیت، به عنوان بیـان اهل بیت 

و به عنوان اسـامی اسـت که اهل بیـت معرفی می کننـد. ۰۴/۰۷/1۳۷۰

*  بهره بردن از دریای مواِج حکمت امیرالمؤمنین
نهج الباغـه ی بـا ایـن عظمـت ایـن همـه مـورد اغمـاض و در حقیقـت مـورد 
تحقیـر قـرار گرفته. برگردید بـه نهج الباغه. فضا و صاحبنظران و اندیشـمندان 
کارهـای خودشـان را بکننـد، امـا جوانهـا منتظـر فضـا و اسـاتید و پیشـروان 
اندیشـه و علـم و ادب نماننـد؛ نهج الباغـه را از ابعـاد گوناگـون مـورد نظـر قرار 
بدهیـد، فصل بنـدی کنیـد، به آنهـا بپردازید، جمعهـا و لجنه ها تشـکیل بدهید.  

2۹/۰2/1۳۶۰
نهج الباغـه را بایـد خوانـد و فراگرفـت. در دوران اخیـر، بسـیاری از متفکـران و 
اندیشـمندان غیرمسـلمانـ  نـه فقـط مسـلمان هاـ  بـا نهج الباغه آشـنا شـدند؛ 
کلمـات امیرالمؤمنیـن را خواندنـد و دیدنـد؛ حکمت های مجسـم در این بیانات 
را شـنیدند و فراگرفتند و از عظمت این کام و صاحب کام بهت زده شـدند. ما 
بـه نهج الباغـه بیـش از این بایسـتی توجه کنیم؛ بیـش از این باید فـرا بگیریم؛ 
بیـش از ایـن بایـد از دریـای مـواج حکمـت امیرالمؤمنیـن بهـره ببریـم؛ همه ی 

ابعـاد کار را روشـن میکنـد، همـه ی درس ها را بـه ما می دهـد. ۰۵/۰۴/1۳۸۹

*  تدبر در نهج البالغه
عزیـزان بـا نهج الباغـه انـس پیـدا کنیـد. نهج الباغـه، خیلـی بیـدار کننـده 
کلمـات  و  الباغـه  نهـج  بـا  اسـت...  تدبـر  قابـل  و خیلـی  و هوشـیار کننـده 
متعـال  اگـر خـدای  کنیـد.  پیـدا  انـس  امیرالمؤمنیـن صلوات اهلل وسـامه علیه 
توفیـق داد و یـک قـدم جلـو رفتیـد، آن وقـت بـا صحیفـه ی سـجادیه - کـه 
علی الظاهـر فقـط کتـاب دعاسـت؛ امـا آن هـم مثـل نهج الباغه، کتـاب درس و 
کتـاب حکمـت و کتاب عبـرت و کتاب راهنمای زندگی سـعادتمندانه ی انسـان 

اسـت - انـس بگیریـد. ۰1/۰۹/1۳۷۸

* درمانی به نام نهج البالغه
در آیینـه نهـج الباغـه نـگاه کنیـد و ببینیـد شـما از وضـع کنونـی خودتـان چه 
چیـزی را در آن میبینیـد، کـدام درد را، کـدام خطـر را میبینیـد کـدام هشـدار 
متوجـه ماسـت و بدانیـد کـه درمانش در نهـج الباغه موجود اسـت. امروز بسـیار 
الزم اسـت کـه محققان، نهج الباغه را از این جهات تفسـیر کننـد. 1۹/۰1/1۳۶۴

رئیس جمهور در نشست با جمعی از شاعران:

در پرتو فرهنگ علوی، امکان غلبه بر 
تمام مشکالت کشور وجود دارد

 رئیس جمهور به مناســبت عید والیت، پای شــعرخوانی شــاعران آئینی 
کشور نشست.

سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه و در شب عید سعید غدیر، در نشست 
با جمعی از شعرای سراسر کشــور، ضمن تبریک این عید گرانقدر، انتقال 
نسل به نسل فرهنگ غدیر و تبیین معارف علوی را جزء رسالت های شعرا 
و اهل ادب دانســت و گفت: شــما شاعران و عاشــقان اهل بیت، به دلیل 
اهتمامی که همواره برای تبیین آموزه های اسامی دارید، نقش بزرگی در 

انتقال فرهنگ غدیر به عصرها و نسل های آینده ایفا می کنید.
رئیس جمهور واقعه غدیر را جزء مسلمات تاریخی در اسام خواند و ضمن 
تاکید بر اهمیت باالی این واقعه در باورها و فرهنگ شــیعی، خاطرنشــان 
کــرد: غدیر بعنوان رویدادی کــه در آن حضرت علی)ع( به عنوان ولی امر 
مسلمین امت اسامی و جانشــین پیامبر معرفی گردید، به معنای واقعی 

کلمه جزء نعمت های بزرگ خداوند است.
رئیسی بسط آموزه ها و ارزش های علوی را از مسئولیت های مهم اهالی شعر 
و ادب دانســت و افزود: جدا معتقدیم که در پرتوی فرهنگ علوی، امکان 
غلبه بر تمام مشــکات و معضات فعلی کشور وجود دارد و گام اول برای 

این مهم، تبیین دقیق شاخصه های فرهنگ علوی به مردم و جامعه است و 
در این زمینه شما شعرا و فضا مسئولیت بسیار مهمی بر دوش می کشید.
وی در ادامه ســخنان خود، با تاکید بر اهمیت والیت در اعتقادات اسامی، 
خاطرنشان کرد: در باورهای ما ورود به حصن حصین والیت، ضامن صیانت 
از انسان در برابر ابتائات روزگار است. خدا را شاکریم که امروز والیت فقیه 
در راس نظام ما حاکم است. والیت فقیه بزرگترین نعمت خدا به ماست که 

جامعه را با آموزه های دینی و نگاه عادالنه هدایت می کند.
رئیسی نظام جمهوری اسامی را ثمره خون هزاران شهید دانست و تاکید 
کرد: این ایثارگری ها و از خودگذشــتگی ها مســئولیت بزرگی بر عهده ما 
به عنوان خدمتگزار نظام و مردم و شــما به عنوان هنرمندان آئینی کشور 
برای حفظ و تداوم این نظام نهاده اســت. رئیس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنان خود به درخواست های مطرح شده از سوی شاعران برای ایجاد 
جایگاهــی حقوقی به منظور حمایت از شــعر و شــاعران گفت: هیچ هنر 
دیگری همچون شــعر ظرفیت تعالی بخشــی و انتقال مفاهیم و ارزش های 
اصیل اســامی را ندارد و لذا به سهم خود از ایجاد جایگاهی برای حمایت 

از شعر و شاعران استقبال و پشتیبانی می کنم.
در آغاز این مراســم وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در سخنانی با بیان اینکه 
نیاز داریم فضای فرهنگی کشــور را به شــکل تعاملی بــا همکاری اهالی 
فرهنگ اداره کنیم، اظهار داشت: امروز تاش داریم فضای فرهنگی کشور 
از نشــاط و پویایی مطلوبی برخوردار شود. همچنین در این شب شعر 12 
نفر از شعرا، اشعار خود در وصف امیرالمومنین)ع(، واقعه غدیر، موضوعات 

اجتماعی و ... را قرائت کردند.

از سوی اطالعات سپاه

سرکرده باند قاچاق دختران ایرانى به 
اربیل بازداشت شد

ســازمان اطاعات سپاه پاسداران، سرکرده بزرگترین باند قاچاق زنان و دختران 
ایرانی به اربیل عراق را دستگیر کرد.

ســربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطاعات ســپاه پاسداران، سرکرده 
بزرگتریــن باند قاچاق دختــران ایرانی به اربیل عراق را دســتگیر کردند. این 
فرد زهرا منصوری همدانی با نام مســتعار ســاره است که دستگیری او از سوی 
رســانه های فارسی زبان خارج از کشور با عنوان ظلم جمهوری اسامی به یکی 
از اقلیت های جنسی مطرح شــده بود. ترویج همجنس بازی، قمار، کاهبرداری 
و قبح زدایی از روابط جنســی نامشروع و انتشــار آن در فضای مجازی ازجمله 

اقدامات این فرد بوده است.
بــا این حال، نیروهای اطاعات ســپاه پس از تعقیــب و مراقبت چند ماهه، از 
طریــق این زن بــه یکی از بزرگتریــن باندهای قاچاق زنــان و دختران ایرانی 
به اربیل عراق رســیدند. این باند توســط دو نفر به نام هــای علیرضا فرجادی 
کیــا و کتی اداره می شــد کــه از طریق همــکاری با زهرا منصــوری همدانی 
صدهــا تن از دختــران ایرانی را به اربیــل می بردند. بنا بر ایــن گزارش، این 
 زنــان و دختــران که تعداد آنها بــه بیش از هزار نفر می رســد، در اربیل عراق 

فروخته می شدند.
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