
1- درسـت یـا نادرسـت، در روابط 
حـرف  موضـوع  دو  بین الملـل 
»منافـع  و  »قـدرت«  می زنـد:  را  اساسـی 
ملـی«. قـدرت »جایـگاه« هـر کشـور را در 
دنیـای امـروز مشـخص می کند. کشـورها به 
میزان قدرتـی که دارنـد، در جهـان »اعتبار« 
و وزن پیـدا می کننـد. همیـن موضـوع هـم 
موجب می شـود کـه دسـت باالتـر یـا پایین 
تـر را در دنیا داشـته باشـند. کشـورهایی که 
معمـوال  دارنـد،  کمتـری  قـدرت 
شکسـت خورده ی همیشـه ی دنیـای جنگ 
یـا دیپلماسـی هسـتند. مصـر کـه زمانـی 
مهـد  و  بـود  اسـام  جهـان  ام القـرای 
روشـنفکری، تنهـا بـه سـبب آنکه در بسـتر 
زمـان، قـدرت خـود را از دسـت داد، گرفتـار 

بلیه ی عقب ماندگی این روزها شده است.
البته واضح اسـت که منظـور از قـدرت، صرفا 
قدرت نظامـی یا حتی قـدرت مادی نیسـت، 
ایـن دو اگرچـه مهم اند امـا سـایر عرصه های 
قـدرت )سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی( نیز 
از اهمیـت زیـادی برخوردارنـد. همچنیـن 
موضوعـی ماننـد »جذابیـت گفتمانـی« یـا 
»عمـق راهبـردی« نیـز از جملـه مؤلفه های 
مهـم قـدرت در حـوزه ی فرامادی محسـوب 
می شـوند که اتفاقـا از جهاتی حتـی مهم تر از 
قدرت مادی هسـتند. پس کشـورها چاره ای 
ندارنـد بـرای آنکـه سرنوشت شـان محتـوم 
بـه شکسـت نشـود، همـواره بـر »مؤلفه های 

قـدرت« خـود بیفزایند.

2- »منافع ملـی« نیز موضـوع دوم و مهم 
تأثیرگـذار در روابـط بیـن ملت هـا اسـت. 
امـا »مسـئله اینجا اسـت کـه منافـع ملّی 
را چه جـوری تعریـف کنیـم، چه جـوری 
شناسـایی کنیـم؛ چـه چیـزی را واقعـاً 
منافـع ملّـی بدانیم و چـه چیزی را نـه. آن 
نکتـه ی اساسـی که مـورد نظر بنده اسـت 
و می خواهـم عـرض بکنـم، این اسـت که 
منافع ملّـی آن  وقتـی منافع ملّی هسـتند 

کـه بـا هویّت ملّـی ملّـت ایـران، بـا هویّت 
انقابـیِ ملّـت ایـران در تعـارض نباشـند. 
آن  وقتـی منافع واقعـاً منافع ملّی هسـتند 
که بـا هویّت ملّـت در تعارض نباشـند، َوااّل 
آنجایی کـه مـا چیـزی را به عنـوان منافع 
ملّـی در نظـر می گیریـم لکـن هویّـت 
ملّـی را پایمـال می کنیـم، قطعـاً اشـتباه 
کرده ایـم، ایـن منافـع ملّـی نیسـت؛ ایـن 
چیـزی اسـت کـه از دوران مشـروطه تـا 
سرنوشـت  متأّسـفانه  انقـاب،  از  قبـل 
همیشـگی کشـور مـا بـوده؛ هویّـت ملّـی 
را زیـر پـا لگدمـال کردنـد. البّتـه از قبـل 
از دوران پهلـوی، از اواخـر دوران قاجـار، 
ایـن حالـت پیـش آمـده. هویّـت ملّـی 
همیشـه پامـال چیزهایـی شـده اسـت 
کـه به عنـوان منافـع ملّـت ایـران بـه نظر 
مدیـران و تصمیم گیـران و تصمیم سـازان 
می رسـیده و اجـرا می کردنـد؛ ایـن یعنی 
ملّـی  منافـع  نسـبت.  کـردن  معکـوس 
بایسـتی بـا هویّـت ملّـی تطبیـق داده 
بشـود، نـه اینکـه هویّت ملّـی تابـع منافع 
ملّی قـرار بگیـرد، که قهـراً منافـع تخّیلی 

96/3/22 اسـت.« 

3- ایـن روزهـا موضـوع »مذاکـره« مجـددا 
در رسـانه ها مطرح شـده اسـت و برخی افراد 
معتقدنـد کـه تنهـا گزینه  ای کـه بـرای حل 
مشـکات کشـور و تأمین منافع ملـی وجود 
دارد مذاکـره اسـت. دراین باره امـا چند نکته 

حائـز اهمیت اسـت:

اول: تعامـل و مذاکـره ی با کشـورها، یکی 
سیاسـت خارجی  اصـول  و  توصیه هـا  از 
همیشـگی جمهـوری اسـامی و رهبـر 
انقـاب، از دیربـاز تاکنـون بـوده اسـت. 
دارد  اهمیـت  آن قـدر  موضـوع  ایـن 
کـه رهبـر انقـاب در روز تنفیـذ حکـم 
ریاسـت جمهوری آقـای روحانـی، یکـی 
از سـرفصل های الزم در دولـت دوازدهـم 

را همیـن مسـأله مطـرح کردنـد: »]یکـی 
دولـت  در  الزم  جهت گیری هـای  از 
دوازدهـم[  تعامـل گسـترده ی بـا دنیـا 
اسـت؛ ایـن توصیه ی همیشـگی ما اسـت 
که این درسـت نقطـه ی مقابـل آن چیزی 
اسـت که دشـمنان مـا و سـلطه گران عالم 
دنبالـش هسـتند. مـا می توانیـم بـا دنیـا 
ارتباطـات وسـیع و گسـترده ای داشـته 
باشـیم، هـم بـه ملّت هـا و دولتهـای دیگر 
کمـک کنیم، هـم از کمـک آنهـا بهره مند 
بشـویم؛ حیات اجتماعی بشـریّت این جور 
همدلـی،  همـکاری،  مـی رود:  پیـش 
مـا،  اقلیـم  دنیـا؛  بـا  تعامـل  همراهـی، 
جغرافیـای ما، امکانـات فـراوان مـا، این را 

آسـان می کنـد.«96/5/12     مـا  بـرای 

دوم: آنکه مذاکـره زمانی منتـج به تأمین 
منافـع ملـی خواهـد شـد کـه مؤلفه های 
قـدرت کشـور در شـرایط مناسـبی قـرار 
داشـته باشـد. »آن وقتـی کـه جمهـوری 
اسـامی از لحـاظ اقتصـادی، از لحـاظ 
فرهنگـی، بـه آن اقتـداری کـه مـا در نظر 
گرفته ایم برسـد، آنجـا برود مذاکـره کند؛ 
حرفی نیسـت. امروز چنین چیـزی وجود 
نـدارد؛ مـا اگـر چنانچـه برویـم مذاکـره 
کنیـم، قطعـاً ایـن مذاکـره بـه ضـرر مـا 
تمـام خواهـد شـد؛ مذاکـره با یـک طرف 
زورگـوی این جـوری، بـه ضـرر مـا تمـام 

خواهـد شـد.« 97/5/22

سـوم: گرچـه اروپایی هـا در تعامـل بـا 
ایران تـا به امـروز، صرفـا وعده هـای روی 
کاغـذ داده و اقدام عملـی انجـام نداده اند، 
یـا  رابطـه  قطـع  معنـای  بـه  ایـن  امـا 
مذاکـره ی بـا آنها نیسـت. »بنده قبـًا هم 
گفتـه ام، االن هـم می گویـم کـه ارتبـاط 
با اروپـا بایـد ادامه پیـدا کنـد. البّتـه اروپا 
یـک شـکل نیسـت، جاهـای مختلفـش 
مختلفنـد، در یـک چیزهایی مشـترکند، 

در یـک چیزهایـی نـه، جـور دیگرنـد، 
روش هـای مختلفـی دارنـد. به هرحـال با 
مجموعـه ی اروپـا -کشـورهای اروپایـی، 
نه جامعـه ی اروپا- بـا کشـورهای اروپایی 
بایسـتی ادامـه ی ارتبـاط باشـد اّمـا قطع 
امیـد کنیـد از اینهـا... ایـن قطـع امیـد به 
معنـای قطـع رابطـه نیسـت، بـه معنـای 
قطـع مذاکـره نیسـت؛ بـه معنـای ایـن 
اسـت کـه مـا تصمیـم خودمـان را جـور 

دیگـری بگیریـم.« 97/6/7

و چهـارم هـم آنکـه در ایـن بیـن، دو 
رژیـم  و  آمریـکا  دارد:  وجـود  اسـتثناء 
بـا  مذاکـره  منـع  دلیـل  صهیونیسـتی. 
آمریـکا نیز مبتنـی بـر تجربه هایی اسـت 
کـه ملـت ایـران در طـول این چهل سـال 
در  اخیـر  سـال های  در  مخصوصـا  )و 
ماجـرای برجام( آن را کسـب کرده اسـت. 
اگـر هـدف از مذاکـره تأمیـن منافـع ملی 
کشـور اسـت، مذاکره بـا آمریکا بـه وضوح 
نشـان داده کـه نـه تنهـا در بردارنـده ی 
منافـع ملی نیسـت، بلکه مضـرات فراوانی 
بـرای کشـور دارد. وگرنـه »آن روزی کـه 
رابطـه ی با آمریکا مفید باشـد، اول کسـی 
کـه بگویـد رابطـه را ایجـاد بکننـد، خـود 
بنـده هسـتم.« 86/10/13 بنابراین »اینکه 
حـاال بـاز بعضـی زمزمـه شـروع کرده انـد 
مجمـِع  اجـاِس  حاشـیه ی  »در  کـه 
عمومـی، ممکـن اسـت مذاکـره انجـام 
بگیرد«، ایـن به طـور قطع منتفی اسـت؛ 
یعنـی معنـی نـدارد یـک چنیـن چیزی. 
آنها کـه آن ظاهرسـازها بودنـد، آن جوری 
عمـل کردنـد بـا مـا؛ اینهـا کـه آدم هـای 
وقیِح ُمتهّتـِک پُـرروی صریِح شمشـیر از 
رو بندنـد؛ بـا اینهـا چـه مذاکـره ای؟ اصًا 
معنـی نـدارد. حـاال آقـای رئیس جمهـور 
کـه هیـچ، وزیرخارجـه و عناصـر وزارت 
خارجـه هـم همین جـور؛ هیـچ معنـی 

ندارد بـا اینها مذاکـره کـردن.« 97/6/7

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال چهارم ،  شماره  199|  هفتــه دوم شهریور 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

بزرگداشت شهیدان و تکریم نام آن بزرگمردان، بیش از خود آنان، ملتی را که این گوهرهای ناب را در درون خود پرورانده است، سرافراز 
می سازد. ما با این تکریم، منّتی بر آنان نداریم؛ آنانند که با درخشش خود، ما را سرافراز و درخشان کردند و بر ما منت نهادند.    92/7/4  

*عملیات کربالی 2 در سال 1365 در منطقه ی عملیاتی حاج عمران عراق با هدف ترمیم خط پدافندی، خارج کردن عقبه ی خودی از دید و تیر 

دشمن طرح ریزی شده بود. از ویژگی های این عملیات شهادت شهید محمود کاوه و حضور گردانی از اسرای داوطلب عراقی در این عملیات بوده 
است.

با تکریم  شهدا  منتی بر آنان نداریم

این شماره تقدیم می شود  به
شهدای عملیات کربالی 2*

البالغه نهج 

   رویان نمونه  چشمگیر آن چیزی است 
که انسان آرزو دارد   

مؤسسه ی رویان، یک مؤسسه ی موفق و یک نمونه ی کامل و چشمگیر از آن چیزی 
بود و هست که انسان آرزویش را دارد. علت اینکه من به مرحوم سعید کاظمی اینقدر 
عالقه داشتم و االن هم در دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز، ارزش و جایگاه قائلم، 
همین است. حرکت او، نحوه ی کار او، مدیریت او، پیگیری او، یک مجموعه ی کاملی 

بود از آن چیزی که آدم دوست می دارد و آرزو دارد.         86/4/25  

دیدار اعضای مؤسسه رویان با رهبر انقالب  |   82/6/11

   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

حدیث شرح

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

تکلیف ما در آستانه
 ماه محرم چیست؟               

تکلیف ما در آســتانه ی شــهر محرم  الحرام 
چیســت؟... سیدالشــهدا و اصحاب او و اهل 
بیت او آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، 
تبلیغ در خارج میدان... آنها به ما فهماندند که 

در مقابل جائر، در مقابل حکومت جور، نباید زن ها بترســند و نباید مردها بترسند. در 
مقابل یزید، حضرت زینب )( ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان 
همچو تحقیری نشنیده بودند، و صحبت هایی که در بین راه و در کوفه و در شام و اینها 
کردند و منبری که حضرت سجاد )( رفت و واضح کرد به اینکه قضیه، قضیه ی مقابله ی 
غیر حق با حق نیست؛ یعنی، ما را بد معرفی کرده اند؛ سیدالشهدا را می  خواستند معرفی 
کنند که یک آدمی است که در مقابل حکومت وقت، خلیفه ی رسول اللّ  ایستاده است. 

حضرت سجاد این مطلب را در حضور جمع فاش کرد و حضرت زینب هم.  61/7/25 

رهبری خاطرات

برای یک بیت شعر تأثیرگذار بهشت را وعده داده اند

جوری برنامه ریزی کن که انگار تا آخر دنیا زنده ای

رصدی گزارش

»من قال فینا شعراً و بکی أو أبکی وجب له الجّنة« )1( کسی شــعری درباره ی ما بگوید و 
چشمی را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود - معنایش چیست؟ معنایش این است 
که بهشت را ارزان کرده اند؟ بهشتی که این همه باید عبادت کرد تا به آن رسید، آیا آن 
را این طور دم دستی کرده اند؟ یا نه؛ آن کار، آن شــعر گفتن و تسخیر دل با آن شعر و 
انتقال یک مطلب در آن روز، آن قدر مهم بوده که به خاطر آن اهمیت، جا داشته است 
که در مقابل یک بیت شعری که این گونه تأثیر می گذارد، بهشت را به او وعده دهند. هر 
وقت شعر شما این اثر را داشته باشد، بدون بروبرگرد، همان وعده ی بهشت در مقابلش 

وجود دارد. این یک محاسبه ی کامًا منطقی و روشن است.80/6/18      
1 ( ثواب  األعمال و عقاب األعمال ، شیخ صدوق ص 84

بعد از نماز ظهر یکی از روزها در راهروی زندان نشسته بودم و به تنهایی ناهار می خوردم... 
ناگهان مأموری مرا صدا زد و گفت: شما را در دفتر می خواهند. من عبایم را روی دوش 
انداختم و به دفتر افسر زندان رفتم. وقتی مرا دید، گفت: شما آزاد هستی؛ وسایل خود 
را جمع کن و برو بیرون. با دلی لبریز از خوشــحالی به سلول برگشتم. این خوشحالی با 
قدری تأســف هم توأم بود؛ تأســف از جدایی از برادرانی که در پی آن معاشرت دلپذیر 
شبانه روزی زندان، خیلی با آنها انس گرفته بودم. در حال جمع وجور کردن وسایلم بودم 
که دیدم مأموری در داخل زندان با صدای بلند گفت فانی آزاد شــد. همه ی زندانیان 
از سلول هایشــان بیرون ریختند و مرا در جمع آوری وسایل مانند پتو و غیره که برخی 
خویشــان تهرانی به زندان آورده بودند و البته اندک هم بود به کمــک کردند. مأمور، 
آن وسایل را برداشــت و بیرون برد. بعد برادران عرب جمع شدند و به شیوه ی عرب ها 

»هوسه« کردند، و تکرار می کردند: »یا سید جدک ویانا'.    
منبع: خون دلی که لعل شد 

یک نفر می آید فکر و شبهه و پیشنهاد فکری ای را در میان می گذارد؛ اگر بخواهیم درست انتخاب 
کنیم، باید بتوانیم آن را بشناسیم، بفهمیم، تجزیه و تحلیل کنیم و نقاط و بخش های غلط آن را 
کنار بزنیم؛ و اگر بخش درستی دارد، آن را بگیریم و با بخش های درسِت خودمان در هم بیامیزیم 
و مخلوق خودمان را ارائه دهیم. اگر هم عنصر درستی ندارد، همه اش را توی زباله دانی بریزیم. قبل 
از انقاب وقتی ما با جوان های مؤمن دانشجو مواجه می شدیم، می دیدیم به برکت روشنفکرِی 
نو و پیشرفته ی اسامی، در محیط دانشــگاه حرف برتر را اینها می زنند. فعاالن چِپ آن روز در 
مواجهه ی با اینها می ماندند؛ این یک واقعیت بود. می دانید که آن روز تفکرات چپ و مارکسیستی 
به شکل مایم ترش در محیطهایی مثل کشور ما به عنوان حرف های نو ترویج می شد. البته نو هم 
نبود، اما به عنوان حرف نو ترویج می شد. به دانشگاه ها می آمدند و ماتریالیسم دیالکتیک و دیگر 
بحث های مارکسیستی را برای بچه ها شرح می دادند. بچه های مذهبی که ریشه ی فکرشان در 
پایه های قرآنی و تفسیری مستحکم شده بود، در دانشگاه ها مثل سدی در مقابل اینها بودند و مثل 

84/5/3 فوالدی در دل حصار اینها نفوذ می کردند. 

این یک بای بزرگی است برای کشــور؛ یک راه درآمد راحتی است که نفت را از چاه 
بکشیم بیرون و برویم به یک قیمتی بفروشــیم؛ یک درآمد مفت و آسان! از اّول  -از 
دوران های قبل- به این شــیوه عادت کرده ایم؛ این به ضرر ما تمام شده، واقعاً به ضرر 
ما تمام شده. کشورهایی هستند که یک قطره نفت هم در آنها تولید نمی شود، ]ولی[ 
گشتند، راه های دیگری را پیدا کردند، راه های بهتری را پیدا کردند، به نفعشان تمام 
شد. نفت اختیارش دست ما نیست، دست تولیدکننده ی نفت نیست، می بینید دیگر؛ 
نه فقط ]هنگام[ مســئله ی تحریم - حاال تحریم یک چیز عارضی است- ]حّتی[ آن 
وقتی هم که تحریم نیســت، نفت در اختیار مصرف کننده های گردن کلفت متعارف 
دنیا است؛ اختیار نفت دست آمریکا و اروپا و اتباع اینها است، قیمت گذاری دست آنها 
است، کارهای گوناگون دست آنها است، توطئه ها و حمله های آنها... بنابراین ما باید 

این را در کشور حل کنیم.    98/5/30  

خیلـی از ایـن مفاسـد و آسـیب های اجتماعـی، درصورتی که اشـتغال باشـد، از بین 
خواهـد رفت؛ خیلـی از ایـن مفاسـد ناشـی از بیـکاری جوان ها اسـت. اگـر بخواهیم 
اشـتغال به وجـود بیایـد، باید بـه مسـئله ی تولیـد اهّمّیـت بدهیـم و تولیـد داخلی 
را بـا شـیوه های درسـت، بـا سیاسـت های دقیـق، پیـش ببریـم. پـول  پاشـیدِن 
بی حسـاب وکتاب مـا را بـه جایـی نمی رسـاند؛ بایـد حسـاب کنیـم، دقیـق عمـل 
کنیم. الحمـدهلل مجموعه ی مسـئولین در قّوه ی مجریّه دنبال این مسـائل هسـتند، 
دارنـد دنبـال می کننـد ان شـاءاهلل، مـا هـم کمکشـان می کنیـم هرچـه بتوانیـم؛ 

ان شـاءاهلل بـه نتایجـی برسـند.   96/10/19   

اگر مـن بـه چیزهایی کـه این بـرادر یـا خواهـر عزیزمـان روی ایـن کاغذ نوشـته اند، 
برخـورد کنـم، قطعـاً سـکوت نخواهم کـرد. مـن جایـی را که پسـت موروثـی وجود 
داشـته باشـد، سـراغ ندارم. البته ممکن اسـت کسـانی بـا ارتبـاط و اتّصال به کسـی 
یا شـخصیتی، تاش هایی بکننـد و کارهـای اقتصـادی ای انجـام دهند - کـه البته با 
اینهـا بایـد طبق قانـون برخـورد شـود - امـا این که پسـت موروثـی در جامعـه وجود 
داشـته باشـد که پدر بمیرد، پسـر از او ارث ببرد؛ یـا برادر بمیـرد، بـرادر از او ارث ببرد؛ 
من حقیقتـاً چنیـن چیـزی را سـراغ نـدارم؛ وااّل اگر باشـد، مطمئن باشـید کـه بنده 

سـکوت نخواهم کـرد.      79/12/22 

جوان های مؤمن در دانشگاه حرف برتر را می زدند آقا سید! جدت با ما است

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

زنـان فّعـاِل در جبهـه ی انقـاب، یـک روزی نقش آفرینـی برجسـته ای کردنـد - 
هـم اندکـی پیـش از پیـروزی انقـاب، هـم در اوائـل انقـاب، هـم در دوران جنگ 
تحمیلـی- و از خودشـان حضـور نمایانـی نشـان دادنـد؛ نگذاریـد حضـور نمایـان 
زنان فّعـال در جبهـه ی انقـاب کمرنـگ بشـود. دیگـران در مواجهه ی بـا انقاب و 
معارضـه ی با انقـاب سـعی می کننـد از عنصـر زن و زنـاِن کارآمـد اسـتفاده کنند؛ 
جبهـه ی انقـاب، زنـان کارآمـد و فّعـال و زبـان آور و نویسـنده و عالِـم و دانشـمند 
بمراتـب بیشـتر دارد؛ خانم هایـی کـه اهـل اِقدامنـد، اهـل فکرنـد، اهـل نـگارش و 
نویسـندگی اند، اهل سـخن گفتنند، اهـل فکر دادننـد، صحنـه ی انقـاب و دفاع از 

انقـاب را خالـی نگذارنـد.  92/2/21 

رهبری مطالبه

پاسخ پرسش 

تراز تاریخیهیئت  روایت 

اساس دین با عاشورا پیوند خورده و به برکت عاشورا هم باقی مانده است. اگر فداکارِی 
بزرِگ حسین بن علی علیه الّســام نمی بود که این فداکاری، وجدان تاریخ را به کلّی 
متوّجه و بیدار کرد در همان قرن اول یا نیمه ی قرن دوم هجری، بساط اسام به کلّی 
برچیده می شد. قطعاً این گونه است. اگر کســی اهِل مراجعه به تاریخ باشد و حقایق 
تاریخــی را ماحظه کند، این را تصدیــق خواهد کرد. چیزی کــه وجدان جامعه ی 
اسامی را در آن زمان برآشفت و اســوه و الگویی برای بعدی ها شد، همین حادثه ی 
عجیبی بود که تا آن روز در اسام سابقه نداشت. البته، بعد از آن، نظایر بسیاری پیدا 
کرد؛ اما هیچ کدام از آن نســخه ها، مطابق اصل نبود. اّمت اسام، شهیدان زیادی داد. 

شهدای دستجمعی داد. اما هیچ کدام به پای حادثه ی عاشورا نرسید.   72/3/26 

در یک روایتـی می فرمایـد: »اعمـل لدنیـاک کأنّک تعیـش ابـدا«؛ یعنـی برنامه ریزی اگر فداکاری بزرگ حسین بن علی نمی بود...
دنیا را فقـط بـرای چنـد روزه ی زندگـِی خـودت نکن؛ بـرای پنجـاه سـال برنامه ریزی 
کن... نگوئیـم ما کـه معلوم نیسـت پنجاه سـال دیگـر زنـده باشـیم، چـرا برنامه ریزی 
کنیـم. نخیـر، جـوری برنامه ریـزی کـن کـه گوئی بناسـت تـا آخـر دنیـا زنده باشـی؛ 
همچنان که اگـر برای خـودت و به نفع خـود بخواهـی برنامه ریزی کنی، بـا چه جدیت 
و دقتـی می کنـی، بـرای نسـل های آینده هـم کـه تـو در آن وقـت نیسـتی، همانجور 
برنامه ریـزی کـن؛ »اعمل لدنیـاک کأنّک تعیـش ابـدا«. نقطـه ی مقابل هـم: »و اعمل 
ألخرتک کأنّک تمـوت غـدا«؛)1( برای آخرتـت هم جوری عمـل کن، مثـل اینکه فردا 
بناسـت از ایـن دنیا بـروی. یعنـی هم بـرای دنیا سـنگ تمـام بگـذار، هم بـرای آخرت 

سـنگ تمام بگـذار.  91/7/19
1 ( من الیحضره  الفقیه، شیخ صدوق، ج 3

تولید رونق

نگذارید حضور زنان فعّال در جبهه  انقالب کمرنگ شود

بالی بزرگ برای کشور

پول  پاشیدِن بی حساب  و کتاب ما را به جایی نمی رساند

چرا نسبت به پست های موروثی سکوت کرده اید؟

حاال آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیرخارجه و عناصر وزارت خارجه هم همین جور

مذاکره با آمریکا
مطالعه ی کتاب شــریف نهج البالغه یکی از توصیه های همیشــگی رهبر انقالب به جوانان و دانشجویان بوده است که در  قطعا منتفی است

سال های اخیر پررنگ تر هم شده است. البته این توصیه از حدود 45 سال پیش که ایشان به عنوان امام جماعت مسجد در 
مشهد، یکی از کانون های نشر معارف دینی را در این شهر سامان می داد تاکنون یکی از چند توصیه ی اصلی ایشان بوده و 
در کنار جلسات تفسیر قرآن و شرح حدیث و جلسات دروس حوزوی، جلسات نهج البالغه ی ایشان مورد توجه دوستان و 

عالقمندان بوده است.  
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای در روزهای اخیر، بخش هایی از جلســات شرح نهج البالغه ی ایشان را در 

ر سه مجلد جداگانه عرضه کرده است. جلد اول که شامل بیانات ایشان در جلسات مساجد شهر مشهد  د
سال های 52 و 53 است با عنوان »منشور حکومت علوی« منتشر شــده است. جلد دوم از این 
مجموعه نیز به بیانات ایشان در جلســات تابستانی شاخه ی دانشجویی حزب جمهوری اسالمی 

در سال 59  اختصاص یافته که در این جلســات آیت اهلل خامنه ای از 11 تیر 59 تا  19 شهریور 
به موضوع »نبوت ها در نهج البالغه« پرداخته اند.  شــرح بخش هایــی از نهج البالغه که در 

ابتدای دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در 30 ســال گذشته مطرح شده است 
نیز شاکله ی جلد سوم از این مجموعه را با عنوان »راه روشن مدیران« تشکیل داده 

است. نشریه ی خط حزب اهلل ضمن معرفی این مجموعه ی سه جلدی، 7 نکته ی 
مقدماتی که از نگاه رهبر انقالب بــرای مطالعه ی نهج البالغه ضروری و الزم 

است را از کتاب نبوت ها در نهج البالغه منتشر می کند. 

شباهت دوران جمهوری اسالمی به دوران حکومت علوی
همان طوری که می دانید امیرالمؤمنین در موضع یک معلم و  اسام شــناس و نیز در موضع یک حاکم با مــردم خود حرف 1
می زد و ســخنرانی می کرد، و این خطبه هــا مجموعه ی آن 
سخنرانی هاست؛ ناگزیر این سخنان ضمن این که خطوط کلی اندیشه ی 
اســامی را در خود منعکس می کند، ناظر به مسائل روز، مسائل جاری و 
مشکات زندگی امیرالمؤمنین نیز هست. ما در زمان خودمان و در دوره ای 

که بعد از پیروزی انقاب اســامی پدید آمده وجوه مشابهت زیادی میان 
وضعیت جامعه ی خود و وضعیت جامعه ی امیرالمؤمنین بدست بیاوریم... 

چون چنین است پس نهج الباغه برای ما از دو نظر اهمیت پیدا می کند، اّوالً از 
نظر طرح مسائل اصولی اسام، طرح مسأله ی اهلل، طرح مسأله ی انسان و مشخص 

کردن دیدگاه های اسام درباره ی انسان، طرح مسأله ی نبوت و موضع نبوت در تاریِخ 
انسان و شأن نبی و رسالت نبی و از این قبیل مســائلی که در باب نبوت هست... ]ثانیاً[ 

نهج الباغه اشاره می کند به مسائل اجتماعی در محیطی منافقانه و مشتبه؛ و چون ما در چنان 
محیطی امروز قرار داریم پس مسائل زندگی و مســائل سیاسی و مشکات و دردها و احیاناً 

راه حل ها... می تواند از نهج الباغه شناخته و الهام گرفته بشود.

 تاریخ دارد به طرف علی )( پیش می رود 
ما امروز بعد از هزار سال از تدوین نهج الباغه بیشتر قدر نهج الباغه را می دانیم تا یک عالم بزرگ در قرن چهارم هجری. یعنی  بشریت به طور طبیعی به سمتی پیش رفته که سخن علی و پیام علی و آهنگ اسام از حنجره ی علی برایش مغتنم تر هست تا 2
قرن ها پیش، و این چیز بسیار مهمی است که شما ببینید آن زمانی که رضی این سخنان را جمع می کرد اّوالً در جهان اسام کم بودند کسانی 
که به علی بن ابیطالب و سخن او با آن چشمی نگاه کنند که امروز شما نگاه می کنید... ثانیاً آنهایی هم که بودند و به سخن علی می رسیدند و او را 
جمع می کردند، بیش از آنچه که به محتوا اهمیت بدهند... به لفظ و قالب هم آنچنان بهایی می دادند که اگر جایی قالب به آن زیبایی و شیوایی 
نبوده، آن را حاضر بودند قیچی کنند، بگذارند کنار و آن زیباترهایش را جمع کنند. اگر شما بودید این کار را نمی کردید... سعی می کردید که از 

محتوای کام علی بیشتر استفاده کنید... پس تاریخ دارد به طرف علی پیش می رود و این یک واقعیت است.

سه موضوع اصلی مطالب نهج البالغه اینهاست
امهات مسائل نهج الباغه چند چیز است: 1- اعتقادات. البته اعتقادات را علی بن ابیطالب به شیوه ی متکلمان قرن سوم  و چهارم مطرح نکرده، بلکه همراه با یک بینش و ذوق معنوی و عرفانی معنا کرده؛ و لذا اگر انسان در باب توحید کام 3
علی را بشــنود خواهد دید که از لحاظ کل قواره ی بیان و ســخن، کام علی متفاوت اســت... پس اّول اندیشه و فکر 
اسامی و افکار اسامی مثل توحید، مثل انسان، مثل قیامت، مثل نبوت، مثل مســأله ی امامت و سایر مسائل اصولی اسام. 2- 
مسائل اجتماعی و سیاسی؛ که چه آنهایی که ناظِر به سیاست کلی است، مثًا چگونگی اداره ی کشور و روابط حاکم با زیردستان، 
با مردم؛ مثًا نامه به مالک اشتر به مصر، برخورِد با دشمن؛ قاطعیت همراه با اجتناب از کینه توزی های بیجا؛ اما دقیقاً مرز دشمنی و 
دوستی را حراست کردن و دچار ساده لوحی و ساده اندیشی نشدن و مســائل فراوان دیگر اجتماعی، چه مربوط به آن زمان و چه 
مربوط به کل جامعه، به کل تاریخ. 3- اخاق. تربیت نفس، تهذیب و تزکیه ی انسان. این سه فصل بزرگ و کلی و سه عنوان اصولی 

از نهج الباغه است. 

خود علی )( نهج البالغه  مجسّم است
شما امروز می فهمید که ما به نهج الباغه چقدر احتیاج داریم. نهج الباغه در حقیقت شخصّیِت خّطی و  رسمی امیرالمؤمنین است؛ یعنی خود علی نهج الباغه ی مجّسم است و این یکی دیگر از خصوصّیات 4
امیر مؤمنان است که به آنچه می گوید عمل می کند و آنچه را می خواهد، در زندگی خود هم 
پیاده می کند. امیرالمؤمنین، شــخصّیِت خــودش و زندگی خــودش کلمه کلمه و 
سطربه سطر تفسیر نهج الباغه و تفسیر قرآن است؛ و لذا شما وقتی نهج الباغه را 

بخوانید، هم تاریِخ زندگی علی را دانسته اید، هم اسام را شناخته اید. 

مطالعه  موضوعی همراه با شرح و تفصیل نهج البالغه بهتر است
چند شــیوه کار ]برای مطالعــه ی نهج الباغه[ مطرح  می شود، دم دســت ترینش شیوه ای اســت که بنده در 5
سال ها پیش هم این شیوه را داشتم و این راه را پیمودم. 
گزینش بخش های برجسته ای از کتاب شــریف نهج الباغه و 
شــرح و تفصیل و بیان وافی و کافی از آن. البته شیوه های دیگر 
هم برای بحث وجود دارد، از جمله این که یک خطبه را بگیریم 
اّول تا آخر معنا کنیــم و از جمله این که بحث را موضوعی کامل 
بکنیم. یعنی آن شــیوه ای که من قبًا اشــاره کــردم می تواند 
موضوعی باشد نه موضوعی کامل، نیمه موضوعی می تواند باشد 
که البته این کار سوم در صورتی که وقت و فرصتی وجود می داشت 

اُولی تر بود و مفیدتر. 

کتاب سیری در نهج البالغه  شهید مطهری کلید خوبی برای شروع 
است

ما اگر بخواهیم امروز انقاب اســامی را ادامه بدهیم - یعنی آنچه به  معنای واقعی کلمه »انقاب اســامی« اســت- بایســتی اسام را 6
همه جانبه مراعات کنیم که نمودارش نهج الباغه اســت، و برگردیم به نهج الباغه و بازیابی 
کنیم نهج الباغه را... برادران و خواهران عزیز! کتاب ِســیری در نهج الباغه، نوشــته ی مرحوم شهید 
مطّهری، می تواند کلید بسیار خوبی و مشکل گشایی برای ورود در بحث های نهج الباغه باشد. البّته کافی نیست؛ کلید 

مشکل گشایی است برای ورود در نهج الباغه، اّما به آن نباید اکتفا کنیم؛ نهج الباغه را بایستی بخوانیم.

 نهج البالغه، آئین نامه  انقالب اسالمی است
نهج الباغه یک کتابی است که حکایت می کند از چندبُعدی بودن اسام و چندبُعدی بودن انسان و بالّنتیجه، چندبُعدی  بودن انقاب اســامی. خود نهج الباغه هم که کتاب تدوین  شــده ی انقاب اسامی اســت و آئین نامه ی این انقاب 7
می توان به حســابش آورد، دارای همین خصوصّیت اســت؛ یعنی در آن، میدان های وســیِع زندگِی انسان و بُعدها و 

جانب های گوناگون وجود انسان که همه در اسام هست، منعکس است.

چرا نیروهای مؤمن و انقالبی باید نهج البالغه بخوانند

نهج البالغه آئین نامه  انقالب اسالمی است


