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عکسنوشت   |    ۴ 

انتشار برای اولین بار؛ 
ارتش ما در دنیا بی نظیر است

یــاد شــهدا زنــده اســت و بایــد بقــای نــام و یــاد شــهدا را مــا بــه صــورت یــک امــر مهــم دنبــال کنیــم. چــون شــهیدان حامــل بشــارتند: َو 
یِهــم َو ال ُهــم َیحَزنــون. شــهیدان بــه مــا میگوینــد شــما خــوف و حــزن نداشــته 
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باشــید. دلســردی و نومیــدی نداشــته باشــید.   ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ 
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در مقابل فشارهای دشمنان مقاوم باشید عمل نکردن به نذر در شرایط کرونا
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انتشار کتاب رساله ی نماز و روزه

صیانترهبرانقالبازحقغصبشدهصیانترهبرانقالبازحقغصبشده
ملتایرانوتاکیدبررفعتحریمهاملتایرانوتاکیدبررفعتحریمها
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براســاس این آیــه شــریفه، خداوند 
در میــان امتیــازات متعّدد مــاه مبــارک رمضان 
امتیاز نزول قرآن را ذکــر میکند و در میان همه ی 
برجســتگی های قــرآن، هدایــت قرآنــی را مطرح 
میکند. ایــن ویژگی که از آغاز قرآن شــروع شــده 
و در مــوارد متعــددی نیــز ذکــر گردیــده اســت، 
نشــان از شــأن باالی »هدایــت قرآنــی« در میان 
موضوعــات  دیگر قرآن اســت. حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای در تبیین این ویژگی مهــم قرآن کریم، 
آن را از ســه ُبعــد مــورد بررســی قــرار میدهنــد: 
»هدایتگر بــودن قــرآن در همه ی ابعــاد زندگی 
بشــر«، »لزوم تدبر، بــرای فهم معــارف قرآنی« و 

»ضرورت تقوا، برای هدایت پذیری از قرآن«.

برایهمهعصرهاوعرصهها
و  مــردم  امــور  اداره ى  اســام،  منطــق  »در 
جامعــه، بــا هدایت انــوار قرآنــى و احــكام الهى 
اوال  ایــن هدایــت  و  اســت.«    (1380/05/11) 
»بــه یــک منطقــه ی محــدودی از زندگــى بشــر 
اختصــاص نــدارد؛ هدایــت قرآنــى، مربــوط بــه 
همــه ی گســتره ی عظیــم زندگى بشــر اســت.« 
  (1۴00/01/۲5) و ثانیــا »فقــط بــراى ســعادت 
آخرت نیســت؛ ســعادت دنیا را هم قــرآن تأمین 
میكنــد.«  (1398/01/۲6)  امــا برخــى غافــان 
»خیــال میكننــد قــرآن بــه مســائل زندگــى، به 
بــه  اقتصــاد،  مســائل  بــه  سیاســت،  مســائل 
مســائل حكومــت کار نــدارد.«   (1۴00/01/۲5) 
نتیجه ایــن تفكــر میشــود مهجور کــردن قرآن. 
»َهجــر قــرآن بــه این معناســت کــه اســم قرآن 
بــه  نیســت.  قــرآن  حاكمیــت  و  دارد  وجــود 
بهانــه ى جدایــى دیــن از سیاســت، حكومــت را 
 از قــرآن ســلب مى نماینــد.«   (1373/06/0۴)

ادامه در صفحه 3

این حرف این حرف 
قطعی استقطعی است

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

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال ششم، شماره 28۴  |  هفته چهارم فروردین 1۴00     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              100010۲8 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

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

برنامـۀ  کـه  اسـت  مكتبـى  پیـرو  اسـام  ملـت 
کلمـۀ؛ال  دو  در  مى شـود  خاصـه  مكتـب  آن 
ُمـون. ما تحـت رهبری پیغمبر 

َ
َتْظِلُمـوَن َوال ُتْظل

اسـام ایـن دو کلمـه را مى خواهیـم اجـرا کنیـم؛ 
نه ظالم باشـیم و نه مظلـوم. ما در طـول تاریخ 
مظلـوم بودیـم. از همه جهـات مظلـوم بودیم. 
و مـا امـروز مى خواهیـم کـه مظلـوم نباشـیم؛ و 
ظالـم هـم نباشـیم. مـا تعـدی بـه هیچ کشـوری 
تجـاوز دیگـران هـم  از  لكـن  کـرد.  ، نخواهیـم 
بایـد جلوگیـری کنیـم. مـردم مـا امـروز عـازم این 
هسـتند کـه در مقابـل تجاوزهایـى کـه تاكنـون 
به آنها شـده اسـت بایسـتند؛ و جان خودشـان 
را فـدای آزادی و اسـتقال و فـدای بیـرون رفتـن 

از زیـر بـار ظلـم کننـد.  1359/11/۲۲ 

کالمامام  

  نه ظالم باشیم
 نه مظلوم

نامــزد انتخابــات اوًال بایــد بــه خــدا و بــه ایــن 
انقــاب و بــه قانــون اساســى و بــه ایــن مــردم 
ایمــان و اعتقــاد داشــته باشــد؛ ثانیــا دارای 
روحیــه ی مقــاوم باشــد. ایــن ملــت اهــداف 
تســلیم  دارد،  بزرگــى  کارهــای  دارد،  بلنــدی 
ــان  ــا زب ــت ب ــن مل ــا ای ــد ب ــى نمیتوان ــت، کس نیس
زور حــرف بزنــد. کســانى کــه در رأس قــوه ی 
اجرائــى قــرار میگیرنــد، بایــد کســانى باشــند کــه 
در مقابــل فشــارهای دشــمنان مقــاوم باشــند؛ 
ــدان خــارج نشــوند؛ ایــن  زود نترســند، زود از می

یكــى از شــرطهای الزم اســت.  139۲/0۲/07 

در مقابل فشارهای
 دشمنان مقاوم باشید

سؤال: 
ــه  ــرده و صیغ ــذر ک ــذا ن ــرس غ ــیصد پ ــردی س ف
نــذر را هــم خوانــده اســت، ولــی بــا توجــه بــه 
شــرایط فعلــی کرونــا قصــد دارد نــذری ندهــد، 

ــده دارد؟ ــر عه ــی ب ــا تکلیف آی

جواب:
تـا زمانـى کـه امـكان عمـل بـه نـذر بـا رعایـت 
بهداشـتى،  هـای  توصیـه  و  مربوطـه  قوانیـن 
وجـود داشـته باشـد، نمـى توانـد عمـل بـه نـذر 

را تـرک کـرده و یـا آن را تغییـر دهـد.

عمل نکردن به نذر در شرایط کرونا

دولتجوانحزباللهی  

عکسنوشت  احکام  

معرفیکتاب  

بازدید حضرت آیت اهلل خامنه ای از دانشگاه افسری امام علی ارتش جمهوری اسالمی

انتشار برای اولین بار؛ 

ارتش ما در دنیا بی نظیر است
حانه ی از کشور است، صرفا مثل یک بازوی آهنى یا 

ّ
حى که وظیفه اش دفاع قدرتمندانه و مسل

ّ
..اگر نیروی مسل

آدم آهنى عمل کند، مقصودی که در رزم و جهاد و دفاع اسامى هست، به هیچ وجه برآورده نخواهد شد. عمل 
ح وقتى ایمان 

ّ
در منطق اسام وقتى ارزش پیدا مى کند که با نّیت، معرفت و جهتگیری همراه باشد. نیروی مسل

قوی و معرفت روشن دارد و مى فهمد چه کار مى کند، ارزش و اهمیت کار خود، خطِر کوتاهى کردن در آن، پاداش 
 به کاربردن آن را مى داند.

ّ
جدّیت در آن و محل

... امروز شما ببینید در ارتِش ما از صدر تا ذیل، چقدر عناصر مؤمن بامعرفت عالى و با ایمانهای عمیق حضور 
دارند. ارتش ما یک ارتش مؤمن است. امروز سازمان ارتش از برخى جهات حقیقتا در مقابل همه ی ارتشهایى که 
در دنیا هستند، بى نظیر است. این تاشها به نتیجه رسیده است. البته در خود ارتش هم از اّول عناصر مؤمنى 
بودند؛ آنها هم تأثیر گذاشتند، کمک کردند و گوشه ی کارها را گرفتند تا کار بزرگى انجام گرفت. امروز هم همان 

است. هدف این است ایمانى که در دلها وجود دارد، عمیق شود.   1381/7/۲۴  

 "رسـاله ی نمـاز و روزه" مشـتمل بـر آخریـن فتـاوای 
العظمـى  اهلل  آیـت  حضـرت  عالى  قـدر  مرجـع 
ه العالـى) در سـه بـاب فقهـى نمـاز، 

ّ
خامنه ای(مّدظل

روزه و اعتكاف گردآوری شده است.
ایـن رسـاله عملیـه کـه شـامل 1008 مسـئله شـرعى 
مى باشـد، انعـكاس دهنـده ی جدیدتریـن و آخرین 
فتاوای رهبر معّظم انقاب اسامى در سه باب مهّم 

فقهى نماز، روزه و اعتكاف مى باشد.
یكــى از مهم تریــن ویژگــى هــا و تمایــزات ایــن اثــر، 
شــیوایى و ســاده نویســى مســائل آن مــى باشــد بــه 
گونــه ای که فهــم مطالــب آن بــرای عمــوم مخاطبین 
امــكان پذیــر گردیــده اســت. همچنیــن برای تســهیل 
در فهــم مســائل دشــوار، برخــى کلمــات و عبــارات 
فقهــى نیــز در پاورقــى توضیــح داده شــده اســت. در 
همیــن راســتا در انتهــای کتــاب نیــز فصــل مســتقلى 
ــى  ــات فقه ــى اصطاح ــن برخ ــح و تبیی ــت توضی جه
آورده شــده کــه خواننــده را بــرای فهــم بیشــتر و 

انتشار کتاب رساله ی نماز و روزه
مطابق با فتاوای حضرت آیت اهلل العظمى خامنه ای

راحت تــر مســائل شــرعى کمــک مى کنــد.
همچنین در بیان برخى مســـائل شـــرعى مانند حّد 
ترّخص و مســـافت شـــرعى که برای توضیـــح آنها در 
بیشـــتر رســـاله های عملّیه از اصطاحـــات و مقادیر 
قدیمـــى همچـــون فرســـخ اســـتفاده مى شـــود، با 
تحقیقى بدیع و دقیق مقیاس متناظر آن اصطاحات 

با متر و کیلومتر مشّخص شده است.
شـــایان ذکر اســـت که معّظٌم له این رســـاله را مورد 
تأیید و عمل به آن را ُمجـــزی اعام نموده اند که متن 
دستخط و مهر و امضای ایشـــان در پشت جلد کتاب 

منتشر شده است. 
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آنچـــه کـــه مـــن، امـــروز بـــرای کشـــورمان مثـــل گذشـــته از همـــه 
ــدت  ــت و وحـ ــاد ملـ ــه ی آحـ ــدت کلمـ ــم، وحـ ــر میدانـ ــز الزمتـ چیـ
کلمـــه ی نخبـــگان و مســـئوالن در مبانـــى اصولـــى اســـت. یكـــى 
از چیزهائـــى کـــه بـــرای کشـــور مـــا حقیقتـــا مهـــم اســـت ایـــن 
ــد؛  ــى بكننـ ــى و روانـ ــردم احســـاس امنیـــت سیاسـ ــه مـ اســـت کـ
فضـــای روانـــى جامعـــه دچـــار التهـــاب نباشـــد. ســـعى میكننـــد 
التهاب آفرینـــى کننـــد؛ ایـــن هســـت. ایـــن، جـــزو سیاســـتهای 
ـــم  ـــا ه ـــود م ـــه خ ـــت. البت ـــامى اس ـــوری اس ـــام جمه ـــان نظ مخالف
گاهـــى اوقـــات، نادانســـته ایـــن التهابهـــا را افزایـــش میدهیـــم... 
ــى  ــود، از کسـ ــى زده شـ ــه حرفـ ــت کـ ــن نیسـ ــى ام از ایـ ــن نگرانـ مـ
ـــد، یـــک نفـــر هـــم جـــواب  ـــه. یـــک نفـــر انتقـــاد میكن انتقـــاد شـــود؛ ن
میدهـــد. نگرانـــى مـــن از رائـــج شـــدِن اخـــاق بى انصافـــى در 

جامعـــه اســـت.    1387/06/۲9 

»التهاب آفرینی« خواست دشمن است

خطبههایانقالب  

اعتماد به قدرتهای مادی مانند سراب است

بهرسمآیهها  

اگـــر بخواهیـــد بنـــاى رفیـــع انقـــاب همین طـــور مســـتحكم 
ــرد،  ــرار بگیـ ــمنان قـ ــل دشـ ــتوارى درمقابـ ــدار و اسـ ــل دِژ پایـ مثـ
ـــاى  ـــد، الگوه ـــان بدهی ـــاق نش ـــد، اخ ـــان بدهی ـــارى نش ـــد بردب بای
ــر دورى  ــد از تكّبـ ــا بایـ ــد. مـ ــر بیاوریـ ــام را درنظـ ــدر اسـ ــزرگ صـ بـ
کنیـــم، از َتَفرُعـــن دورى کنیـــم. مالک اشـــتر بـــا آن مقـــام، بـــا آن 
شـــجاعت، بـــا آن جایگاهـــى کـــه نـــزد امیرالمؤمنیـــن داشـــت، 
در کوچـــه حرکـــت میكـــرد، یـــک پســـربّچه اى او را نشـــناخت، 
مســـخره اش کـــرد، شـــاید ســـنگ ریزه اى بـــه طرفـــش پرتـــاب 
کـــرد؛ بنـــا کـــرد مســـخره کـــردن؛ مالک اشـــتر رد شـــد؛ دیدنـــد بـــه 
مســـجد آمـــده، دارد نمـــاز میخوانـــد؛ رفتنـــد جلـــو و بنـــا کردنـــد 
عذرخواهـــى کـــردن؛ مالک اشـــتر گفـــت مـــن آمـــدم مســـجد 
بـــراى اینكـــه نمـــاز بخوانـــم، دعـــا کنـــم کـــه خـــداى متعـــال 
ـــا  ـــد همینه ـــم بای ـــما ه ـــن و ش ـــاید! م ـــوان را ببخش ـــن ج ـــاى ای خط

را یـــاد بگیریـــم.  1393/09/06

دوری از تکّبر را از مالک اشتر بیاموزیم

درساخالق  

سخنهفتهگزیدهبیانات

اگـــر چنانچـــه مـــا خواســـتیم عقانّیـــت را در ســـایه ی اعتمـــاد 
بـــه شـــیطانها بـــه کار بگیریـــم، آنجـــا جـــور دیگـــری خواهـــد 
ــه  ــد کـ ــور میفرمایـ ــه ی نـ ــوره ی مبارکـ ــرآن در سـ ــه ی قـ ــد. آیـ شـ
مئـــاُن مـــآًء«؛ مثـــل 

َ
ُهـــم َکَســـراٍب ِبقیَعـــٍة َیحَســـُبُه الّظ

ُ
عمال

َ
»ا

ســـراب، انســـان تشـــنه، زمیـــن خشـــک را از دور ]شـــبیه[ آب 
ـــیًئا  ـــدُه َش ـــم َیِج

َ
ـــد »ل ـــود، میبین ـــک میش ـــه نزدی ـــد ک ـــد؛ بع میبین

َو َوَجـــَد اهلَل ِعنـــَده«،(1) میبینـــد هیـــچ چیـــز نیســـت. امیـــد 
ــای  ــه قدرتهـ ــتن بـ ــد بسـ ــیطانها ایـــن اســـت؛ امیـ ــتن بـــه شـ بسـ
مـــاّدی و شـــیطانى ایـــن اســـت. عقانّیـــت و تدبیـــر و کارکـــرد 
عاقانـــه در مســـائل مختلـــف -در دیپلماســـى، در مســـائل 
کشـــوری، در اداره ی داخـــل کشـــور، در تجهیـــزات، در علـــم، 
در صنعـــت و در غیـــره- کار الزمـــى اســـت، اّمـــا اعتمـــاد بـــه 
شـــیاطین، اعتمـــاد بـــه آن کســـى کـــه بـــا اصـــل وجـــود شـــما 

مخالـــف اســـت، خطـــای بزرگـــى اســـت.  1395/11/19
1) سوره نور، آیه 39

ادامه از صفحه  1 

امـــا بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم »وقتـــى قـــرآن 
را مهجـــور کردیـــم، بـــه مفاهیـــم قـــرآن درســـت 
نـــگاه نكردیـــم، مجموعـــه ى مفاهیـــم قرآنـــى 
را کـــه یـــك منظومـــه ى کامـــل بـــراى زندگـــى 
آن وقـــت  ندیدیـــم،  درســـت  اســـت،  انســـان 

(1393/03/06) لغـــزش پیـــدا مى کنیـــم.«   
 ایـــن در حالـــى اســـت کـــه »قـــرآن خـــودش را 
از چالشـــهای سیاســـى و اجتماعـــى بـــه هیـــچ 
وجـــه کنـــار نمیكشـــد و از مقابلـــه ی بـــا طاغوتهـــا، 
بـــا مســـتكبرها، بـــا ُمســـِرفها، بـــا ســـتمگران 
در  لـــذا    (1۴00/01/۲5) نمیكنـــد.«   اجتنـــاب 
پاســـخ بـــه ایـــن عـــده بایـــد گفـــت »اگـــر قـــرار 
بـــود کـــه اســـام و قـــرآن حكومـــت نكننـــد، 
پـــس مبـــارزات پیغمبـــر بـــراى چـــه بـــود؟... 
دعـــواى پیغمبـــر بـــر ســـر قـــدرت سیاســـى و 
بـــه وســـیله ى قـــرآن  قبضـــه کـــردن قـــدرت 
اســـت.«   (1373/06/0۴) لـــذا حقیقتـــا »آن 
کســـانى کـــه قـــرآن را و اســـام را بـــه مســـائل 
شـــخصى و مســـائل عبـــادی و ماننـــد اینهـــا 
منحصـــر میكننـــد... بـــا قـــرآن آشـــنا نیســـتند.«  
بـــا  متناســـب  تفكـــر  ایـــن   (1۴00/01/۲5)  
ــرا »در دوران  ــت؛ زیـ ــى اسـ ــای طاغوتـ حكومتهـ
صـــورت  بـــه  قـــرآن  طاغـــوت،  حاكمیتهـــاى 
نداشـــت.«  حضـــور  جامعـــه  در  رســـمى 
جمهـــورى  در  حالیكـــه    (1388/07/۲8) در 
اداره ى  شـــئوِن  از  کـــه  »هرآنچـــه  اســـامى 
یـــك جامعـــه اســـت، رســـما از قـــرآن گرفتـــه 
مى شـــود، نـــه اســـما.«  (1373/06/0۴)  لـــذا 
ــاى  ــه معنـ ــا بـ ــه ملـــت مـ ــت کـ ــن اسـ ــدف ایـ »هـ
ــود  ــر میشـ ــوند. مگـ ــى شـ ــه، قرآنـ ــى کلمـ حقیقـ
ملتـــى خـــود را مســـلمان بدانـــد، امـــا قرآنـــى 

(1371/11/05) نباشـــد؟«  

   تدبر؛شرطفهممعارفقرآنی
ایـــن  »مـــا  کـــه  اســـت  ایـــن  ســـوال  حـــال 
خصوصیـــات را چـــه وقـــت از قـــرآن بـــه دســـت 
مى آوریـــم؟... آن چیســـت ؟ آن تدّبـــر در قـــرآن 
اســـت. بایـــد در قـــرآن تدّبـــر کـــرد.... اگـــر مـــا یـــاد 
ــر، انـــس  ــورت تدّبـ ــه صـ ــرآن بـ ــا قـ ــه بـ ــم کـ گرفتیـ
ــم  ــه گفتیـ ــى کـ ــه ى خصوصیاتـ ــم، همـ ــدا کنیـ پیـ
در   (1373/10/1۴) شـــد.«   خواهـــد  حاصـــل 
حقیقـــت »آن کســـانى کـــه بـــه قـــرآن مراجعـــه 
و تدّبـــر مى کننـــد و زمینـــه ى الزم و اســـتعداد 
الزم را در خـــود بـــه وجـــود مى آورنـــد، بـــراى 
کننـــد،  اســـتفاده  قـــرآن  معـــارف  از  اینكـــه 
آن هـــا مى تواننـــد از قـــرآن بهـــره ببرنـــد.«   
 (1377/08/۲6)لـــذا کســـب هدایـــت از قـــرآن »بـــا 
توّجـــه و تدّبـــر در قـــرآن حاصـــل مى شـــود.«   
ــى،  ــد اصلـ ــر »کلیـ ــارت بهتـ ــه عبـ (1393/0۴/08) بـ
همیـــن تدبـــر در قـــرآن و فكـــر کـــردن در قـــرآن 

 (1390/0۴/1۴) اســـت.«  

   تقوی؛شرطاستفادهازهدایتقرآنی
ِکـــى  »مـــا  کـــه  اســـت  ایـــن  دوم  ســـوال 

میتوانیـــم از ایـــن هدایـــت قرآنـــى اســـتفاده 
قیـــن؛ وقتـــى تقـــوا وجـــود 

َ
کنیـــم؟ ُهـــًدی ِللُمّت

داشـــته باشـــد. وقتـــى تقـــوا وجـــود داشـــت، 
ــه  ــه و بـ ــى کلمـ ــای واقعـ ــه معنـ ــت بـ ــن هدایـ ایـ
تمـــام معنى الكلمـــه در اختیـــار مـــا خواهـــد 
بـــود.«   (1۴00/01/۲5)در حقیقـــت »هدایـــت 
مـــال مّتقیـــن اســـت. و هرچـــه تقـــوا باالتـــر 
باشـــد، هدایـــت روشـــن تر و باالتـــر اســـت.«  
معـــارف  دیدیـــد  »اگـــر    (1398/01/۲6)لـــذا 
قرآنـــى را بـــه آســـانى قبـــول مى کنیـــد و در دل 
مى پذیریـــد و تحّمـــل مى کنیـــد، بدانیـــد کـــه 
را  اســـت شـــما  کـــرده  اراده  خـــداى متعـــال 
هدایـــت کنـــد.«    (1393/03/13)در مقابـــل، 
هـــم  الهـــى  هدایـــت  نباشـــد،  تقـــوا  »اگـــر 
بـــه صـــورت کامـــل نصیـــب فـــرد و جامعـــه 
دل  »اگـــر  نمى شـــود.«  (1369/01/10) و 
و  حـــق  پذیـــرش  آمـــاده ى  نباشـــد،  پاكیـــزه 
حقیقـــت از زبـــان قـــرآن نباشـــد، دلبســـته ى 
مبانـــى غیـــر اســـامى و غیـــر الهـــى باشـــد، بـــا 
قـــرآن مواجـــه بشـــود، از قـــرآن اســـتفاده اى 
نخواهـــد کـــرد... بلكـــه ضـــد آنچـــه کـــه بایـــد 
ـــت  ـــد آن را دریاف ـــرآن ض ـــد، از ق ـــا بده ـــه م ـــرآن ب ق

 (1388/7/۲8) میكنیـــم.«  

   سعادت؛ثمرهبهرهمندیازهدایتقرآنی
هدایـــت قرآنـــى آنچنـــان اســـت کـــه در پرتـــو 
زندگـــى  و  حیـــات  مفاهیـــم  از  »خیلـــى  آن 
بـــراى مـــا روشـــن خواهـــد شـــد. کج َروى هـــا، 
بدفهمى هـــا، یأســـها، خیانتهـــاى انســـانها بـــه 
یكدیگـــر، دشـــمنى هاى انســـانها بـــا یكدیگـــر، 
مقابـــل  در  را  خـــود  انســـاْن  کـــردن  ذلیـــل 
طواغیـــت عالـــم و امثـــال اینهـــا، همـــه ناشـــى از 

  (1398/01/۲6) اســـت.«   قـــرآن  از  دورى 
ملتهـــا مى تواننـــد »عـــّزت پیـــدا کننـــد، رفـــاه 
پیـــدا کننـــد، دانـــش پیـــدا کننـــد، قـــدرت پیـــدا 
ــْبک  ــد، سـ ــدا کننـ ــجام پیـ ــدت و انسـ ــد، وحـ کننـ
زندگـــى شـــیرین پیـــدا کننـــد.«  (1398/01/۲6)   
آن هـــم در دورانـــى کـــه »مكتبهـــاى فلســـفى 
و مكتبهـــاى معرفتـــى دنیـــا، در کار بشـــرّیت 
ایـــن  درماندگیشـــان  دلیـــل  درمانده انـــد... 
امـــا  نیســـت...  طمأنینـــه  و  ســـكینه  اســـت 
قـــرآن و آییـــن اســـام، بـــه انســـان، هـــم علـــم 
مى دهـــد، هـــم رفـــاه مى دهـــد، هـــم عـــّزت 
 اهلُل 

َ
ْنـــَزل

َ
أ

َ
مى دهـــد، هـــم ســـكینه مى دهـــد: »ف

ــَن«    ِمِنیـ
ْ

ُمؤ
ْ
ــى ال ـ

َ
ــوِلِه َو َعل ــٰى َرُسـ ــِكیَنَتُه َعلـ َسـ

(1379/08/09)
از طـــرف دیگـــر امـــروز »نكبـــت بعضـــى از جوامـــع 
اســـامى به خاطـــر دورى از قـــرآن اســـت.«    
ِشـــّداُء 

َ
»ا آیـــه  در  حالیكـــه   (1397/0۲/۲7)در 

ـــى الُكّفـــاِر ُرَحمـــاُء َبیَنُهـــم«، »قـــرآن تكلیـــف 
َ
َعل

مـــا را معّیـــن کـــرده اســـت... و اگـــر خودمـــان را 
ــمن  ــر دشـ ــک بـ ــم، باشـ ــک بكنیـ ــرآن نزدیـ ــه قـ بـ
ـــه  ـــم.«   (1397/0۲/۲7)   خاص ـــدا میكنی ـــه پی غلب
ـــت؛  ـــن اس ـــامى ای ـــت اس ـــاج ام ـــروز ع ـــه »ام اینك
مقّدمـــه و صـــراط مســـتقیمش همیـــن قـــرآن 

کریـــم اســـت.«    (1379/08/09)

لغو همه تحریم ها و لزوم راستی آزمایی آن

اگر میخواهند ایران به تعّهدات برجامی برگـــردد، باید آمریکا تحریمها را 

ً در عمل لغو بکند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست 
ّ

کل

تحریمها لغو شـــده، آن وقت ما هم به این تعّهدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاســـت 

قطعی جمهوری اسلمی است.     99/11/19

حرف فایده ندارد؛ فقط عمل

درباره ی برجام ما حرف و وعده ی خوب خیلی شـــنیده ایم که در 

عمل، آن حرفها و وعده ها نقض شـــده و ضّدش عمل شـــده. 

حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل.     99/11/29

کاهش تعهدات کامًال منطقی است

تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعّهدات برجامی، کامًال تصمیم 

منطقی و ُعقلیی و قابل قبولی است. وقتی طرِف مقابل، تقریبًا به 

هیچ کدام از تعّهدات خودش در برجام عمل نمیکنـــد، معنی ندارد که جمهوری 

اسلمی به همه ی تعّهدات خودش در برجام عمل کند.     99/10/19

عجله ای برای بازگشت آمریکا به نداریم

ما هیچ اصرار و عجله ای نداریـــم که آمریکا به برجـــام برگردد... 

آنچه مطالبه ی منطقی و عقلنی ما است، رفع تحریمها است... 

اگر تحریمها برداشته شـــد، خب آن برگشـــت آمریکا به برجام معنایی خواهد 

داشت -البّته مسئله ی خسارتها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل 

بعدی دنبال خواهد شـــد- اّما اگر چنانچه تحریمها برداشـــته نشد، برگشت 

آمریکا به برجام ممکن است حّتی به ضرر ما تمام بشود.     99/10/19

غربی ها حق ندارند برای برجام شرط و شروط بگذارند

اگر بخواهیم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، آمریکا و سه کشور 

اروپایی که همه ی تعّهـــدات برجامی را زیر پا گذاشـــتند، دیگر حق 

ندارند برای برجام شرط و شـــروط تعیین کنند. آنها به تعّهدات برجامی شان هیچ 

تًا 
ّ
عمل نکردند؛ یک برهه ی بســـیار کوتاهـــی در اّول کار بعضـــی از تحریمها را موق

تعطیل کردند، دوباره برگشتند و بعد تحریمها را افزایش هم دادند.     99/11/19

ادبّیات مستکبرانه ممنوع!

ســـه کشـــور اروپایی و آمریکا در بیانّیـــه ای که صـــادر کرده اند، 

ادبّیاتی که به کار برده انـــد ادبّیات مســـتکبرانه و غیر منصفانه 

اســـت... مرّتب در مورد تعّهدات برجامـــِی ایران بحث میکننـــد که چرا بعضی  

از این تعّهدات را  لغو کردید و بـــه رو نمی آورند که خود آنهـــا از روز اّول به این 

تعّهدات اصًال عمل نکردند؛ یعنی آن کســـی که باید مورد عتاب و خطاب قرار 

بگیرد آنها هستند.     99/12/4

بین مسئولین دوصدایی نشود

سیاست کشور در باب تعامل با طرفهای برجامی و در باب خود 

برجام، صریحًا اعلم شـــده... این سیاستی است که اعلم شده 

و مورد اّتفاق همه بوده اســـت.  1400/01/01  ... اختلف نظرها را باید حل کرد و 

نبایستی این اختلفات ... نشان دهنده ی دوصدایی باشد.   99/12/04

شرایط به نفع ایران تغییر کرده است...

بعضـــی از آمریکایی ها میگویند که امروز شـــرایط ســـال 94 و 

9۵ که برجام امضا شد تغییر کرده، پس باید برجام هم تغییر 

پیدا کند... بله، امروز شـــرایط نسبت به ســـال 94 و 9۵ تغییر کرده منتها به 

نفع آمریکا تغییر نکرده، به نفع ما کرده... ایـــران از 94 تا امروز خیلی قوی تر 

شده؛ شـــما از 94 تا حاال بی آبرو شـــده اید!... اگر بنا اســـت برجام تغییر پیدا 

کند، باید به نفع ایران تغییر پیدا کند نه اینها.     1400/1/1

عجله ضرر دارد

مـــا در ایـــن مطلبـــی کـــه بـــه عنـــوان راه حـــل پیشـــنهاد کردیـــم، 

عجلـــه هـــم اصـــًال نداریـــم. حـــاال بعضی هـــا میگوینـــد »آقـــا 

ـــا  ـــم منته ـــم معتقدی ـــا ه ـــه م ـــرد«؛ بل ـــد ک ـــوزی نبای ـــت، فرصت س ـــت هس فرص

عجلـــه هـــم نبایـــد کـــرد؛ عجلـــه در مـــواردی ضـــررش از فرصت ســـوزی 

ــا در قضّیـــه ی برجـــام عجلـــه کردیـــم؛ همـــه ی  ــا اینکـــه مـ ــتر اســـت؛ کمـ بیشـ

کارهـــای آنهـــا روی کاغـــذ بـــود، کارهـــای مـــا روی زمیـــن بـــود؛ مـــا عجلـــه 

ـــام  ـــان را انج ـــم تعّهداتش ـــا ه ـــم، آنه ـــام دادی ـــان را انج ـــای خودم ـــم کاره کردی
ندادنـــد.     1400/1/1

مذاکرات فرسایشی نشود

ــا  ــور را مـ ــا سیاســـت کشـ ــام و تحریمهـ ــع بـــه قضّیـــه ی برجـ راجـ

اعـــلم کردیـــم و بـــه مســـئولین هـــم گفته ایـــم... خـــب حـــاال 

ــا ایـــن اســـت کـــه برویـــم مذاکـــره کنیـــم تـــا همیـــن  تشـــخیص  مســـئولین مـ

ــد  ــا بایـ ــم، منتهـ ــه نداریـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــا بحثـ ــم؛ مـ ــال کنیـ ــت را ِاعمـ سیاسـ

مراقبـــت بشـــود کـــه مذاکـــره فرسایشـــی نبایـــد بشـــود؛ نبایـــد جـــوری باشـــد 

کـــه طرفهـــا بخواهنـــد همیـــن طـــور مـــدام ایـــن مذاکـــره را کـــش بدهنـــد کـــه 

ــرر دارد.     1400/1/2۵ ــور ضـ ــرای کشـ ــن بـ ایـ

آمریکایی ها می خواهند حرف باطل شان را تحمیل کنند!

اینکـــه آمریکایی هـــای دائـــم اســـم مذاکـــره را می آورنـــد و 

مذاکـــره ی مســـتقیم بـــا ایـــران را مـــا حاضریـــم و ماننـــد ایـــن 

حرفهـــا، ایـــن جـــور نیســـت کـــه آمریـــکا بخواهـــد مذاکـــره کنـــد تـــا اینکـــه یـــک 

ـــی  ـــرف باطل ـــک ح ـــا ی ـــد ت ـــره کن ـــد مذاک ـــه، میخواه ـــد؛ ن ـــول کن ـــی را قب ـــرف حّق ح

را تحمیـــل کنـــد! اصـــًال کار او ایـــن جـــوری اســـت... ایـــن مذاکره کننـــدگان 

اروپایـــی گاهـــی در جلســـات خصوصـــی 

ــا  ــق بـ ــه حـ ــد کـ ــق میکننـ تصدیـ

ایـــران اســـت اّمـــا در مقـــام 
تصمیم گیـــری خـــب تابـــع 

ـــتند.   1400/1/2۵ ـــا هس آنه

این حرف   قطعی است
صیانت رهبر انقالب از حق غصب شده ملت ایران و تاکید بر رفع تحریمها


