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قرآن را زیاد و قرآن را زیاد و 
با تدّبر بخوانید با تدّبر بخوانید 

طبق ضوابِط طبق ضوابِط 
مسئولین بهداشت مسئولین بهداشت 

و درمان عمل کنیدو درمان عمل کنید

]در قضیه برجام[ سیاست کشور معلوم اســـت که چه کار باید بکنند. خب حاال تشخیص  
مسئولین ما این اســـت که برویم مذاکره کنیم تا همین سیاست را ِاعمال کنیم؛ منتها باید 
مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشود. باید اّول تحریمها برداشته بشود -چون 
ما خاطرجمع نیستیم به اینکه آنها وعده بدهند که تا حاال ده ها بار به وعده هایشان عمل 
نکرده اند و ضّد وعده عمل کرده اند، و حاال هم همین کار را خواهند کرد- لذا بایســـتی آنها 
کاری را که ما میگوییم اّول انجام بدهند تا ما خاطرجمع بشویم که انجام گرفت، بعد ما آنچه 

تکلیفمان است انجام خواهیم داد.

توصیه ی رمضانی 
حضرت آیت هللا خامنه ای: 

رهبر انقالب با اشاره به باال رفتن آمار 
جان باختگان کرونا تأکید کردند:

ف 
ّ

رهبر انقالب در محفل انس با قرآن کریم تأکید کردند: »باید کاری کنیم که این بیماری متوق

بشود و بر این فائق بیاییم، غالب بشویم.« ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در ادامه برخی از مهم ترین نکات و 

توصیه های حضرت آیت هللا خامنه ای درباره ی مقابله با کرونا و راه غلبه بر آن را مرور می کنیم:

     تدابیر ستاد و وزارت بهداشت الزم االجرا است
یکی از خطوط ثابِت توصیه های رهبر انقالب تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل ها و ضوابط 

بهداشتی و الزم االجرا دانستن تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت بوده است: »یک درخواست 

]از مردم[ این اســـت کـــه از توصیه ها و دســـتورالعمل های مجموعه های مســـئول تخّطی 

نکنند... دستورهاییی که مجموعه ی متخّصص و کارشناس میدهند، اینها را باید عمل کرد.« 

 ۱۳۹۸/۱۲/۱۳»تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از گسترش بیماری]کرونا[ 

برای همه الزم االجرا است.«۱۳۹۸/۱۲/۲۵  

     به معیشت مردم و اقشار ضعیف رسیدگی کنید
یکی دیگر از نکات مورد توجه حضرت آیت هللا خامنه ای در این مسئله بحِث »معیشت عمومی 

مردم« بود: »می بینید که کرونا چه مشکالتی را برای معیشت مردم فراهم کرده؛ اگر چنانچه این 

ادامه پیدا کند، همین طور بدتر خواهد شد.« ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ایشان در این زمینه خواستار اقدامات 

جبرانِی مشخص از سوی دستگاه های دولتی شـــدند: »کسانی در این قضّیه بیکار میشوند، و 

بعضی از اینها که بیکار میشوند، بیمه ی بیکاری هم ندارند؛ اینجا تأمین اجتماعی وظیفه دارد 

که در این زمینه وارد بشـــود.« ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ البته رهبر انقالب این موضوع را از بستر مردمی نیز 

 
ً
دنبال کردند: »مردم هم وظیفه دارند. عّده ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتا

زندگی شان بسختی قابل گذران است... چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور به 

وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا.«۱۳۹۹/۰۱/۲۱ 

     کارهاِی کادر درمان جهاد فی سبیل هللا است
توجه به خدمات و مجاهدت های کار بهداشت و درمان در مقابله با این بیماری یکی دیگر از 

 این ]کار مقابله با بیماری 
ً
نکات مورد توجه حضرت آیت هللا خامنه ای بوده است: »حقیقتا

کرونا[ مجاهدت فی سبیل هللا است؛ جهاد فی سبیل هللا است و به نظر من ثواب بسیار زیادی 

دارد.« ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

     از پروردگار کمک بخواهید
توجه به معنویت، توصیه ی مهم دیگر رهبر انقالب در این مســـئله بوده و هســـت: »]در 

خصوص بیماری کرونا[ توصیه]ای[  که بسیار توصیه ی مهّمی است، توصیه ی به توّسالت و 

توّجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است؛ این یک امر الزمی است و قرآن کریم به ما 

دستور میدهد.«۱۳۹۸/۱۲/۱۳ 

البته نکات دیگری همچون استمرار اقدامات خوب در عرصه ی مدیریت بیماری، توجه به 

موضوع واکسن، دستورات خاص به نیروهای مسلح، توصیه به داوطلبین برای کمک به کادر 

درمان و... هم در این بازه زمانی از سوی حضرت آیت هللا خامنه ای مورد تأکید قرار گرفته است. 

موضوعاتی که در کنار هم یک »نقشه راه« برای عبور از شرایط کرونا و غلبه بر آن در اختیار ما 

می گذارد.

 میتوان 
ً
ماه رمضان ماه قرآن اســت و حّقا

در ایــن مــاه از هدایــت قرآنی بهــره برد. 
ت 

ّ
قرآن را بخوانیم، زیاد بخوانیــم، با دق

بخوانیم، با تدّبــر بخوانیم، بــا توّجه به 
خــدای متعــال بخوانیــم، از خــود خدای 
متعال در تــالوت قرآن طلــب کمک کنیم 
و بدانیم که دل با قرآن جال پیدا میکند... 
]امیرالمؤمنین)علیه الّســالم([ میفرماید: 
 ِبِمثِل 

ً
َحــدا

َ
ــم َیِعــظ ا

َ
َو ِانَّ اهَلَل ُســبحاَنُه ل

ا الُقــرآن؛ خدای متعــال در هیچ یک از 
َ

َهذ
کتابهای آســمانی، مثل قرآن آحاد بشر را 
موعظه نکرده، به آنها درس نداده، آنها را 
ُه َحبــُل هللِا الَمتیُن  ِانَّ

َ
راهنماییی نکــرده. ف

میــُن َو فیــِه َربیــُع الَقلب؛ بهار 
َ
َو َســَبُبُه اال

دل؛ دل را بهاری میکنــد،  دل را باطراوت 
میکند، دل را سرسبز میکند، دل را زمینه ی 
رویاندن معــارف و توّجهــات حقیقی قرار 
میدهد؛ َو فیِه َربیُع الَقلِب َو َینابیُع الِعلِم َو 
ما ِللَقلِب ِجالٌء َغیُره؛ این کلمه ی »جال« در 

فرمایش امیرالمؤمنین است.

متأّســفانه امســال ایــن ]بیمــاری کرونــا[، 
زیباترین روزها و شیرین ترین روزها را به کام 
تمان تلخ کرد؛ عدد جانباختگان باال رفت، 

ّ
مل

عدد مبتالیان باال رفت؛ اینها چیزهاییی است 
که انســان نمیتواند از آن به  آســانی بگذرد. 
ایــن آمارهای تلــخ و تکان دهنده، بایســتی 
همه ی ما را -هم مســئوالن را، هم آحاد مردم 
را- هشــیار کند، بیدار کنــد و توّجه بکنیم؛ با 
بیماری شوخی نکنیم. بایستی مسئولین به 
طور قاطع کاری که باید انجام بدهند، انجام 
بدهند؛ یعنی این حــدودی که الزم اســت و 
متخّصصین و کارشناســان مسئله -پزشکان 
و مسئولین امور بهداشــت و درمان و مانند 
اینهــا- مشــّخص میکننــد، بر طبــق گفته  ی 
آنها عمل بشــود... باید کاری کنیــم که این 
ف بشود و بر این فائق بیاییم، 

ّ
بیماری متوق

غالب بشــویم و ایــن ممکن نیســت جز با 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا و رعایت 

ضوابط بهداشتی از طرف ما آحاد مردم.

اول تحریم ها برداشته شود
مذاکره فرسایشی نشود

مروری بر توصیه های رهبر انقالب در زمینه ی مقابله با کرونا:رهبر انقالب در ارتباط تصویرِی با مراسم انس با قرآن کریم:

     سیاست_قطعی مذاکره برجام       نهضت_کمک_مومنانهکرونا قرآن هدایت_قرآنی ماه_مبارک_رمضان



هدایت قرآنی
نکاتی درباره ی 

ونا ِی همه گیر کر بیمار

 نکاتی درباره ی 
ی هسته ای مذاکراِت جار

آماری که در سخنرانی اول 
فروردین در رابطه با رتبه ی 
هجدهم اقتصاد کشور در 
دنیا ارائه شد، درست نبود.

تشخیِص مسئولین در 
رابطه با ِاعمال سیاست 

قطعی کشور در بحث برجام 
و تحریمها از طریق مذاکره

شأن باالی 
 هدایت گری قرآن 

در میان موضوعات 
مربوط به آن

مذاکره نباید 
فرسایشی شود.

ت و 
ّ

قرآن را با دق
تدّبر بخوانیم.

کار مجموعه های درمانی 
و بهداشتی در مقابله با 
این بیماری »جهاد فی 

سبیل هللا« است.

قرآن را زیاد 
بخوانیم.

باید کاری کنیم که این 
بیماری متوقف شود و 

بر آن غالب شویم.

همه ی 
بشریت

باید آمریکاییی ها اول کاری را 
که ما می گوییم انجام بدهند و 
بعد ما آنچه تکلیف مان است 

انجام خواهیم داد.

قرآن را با توّجه 
به خدای متعال 

بخوانیم.

الزم است نهضت کمک 
مومنانه و مواسات 
در ماه رمضان و در 

شرایط کرونا اوج بگیرد 
و همه گیر شود.

قرآن متکّفل هدایت 
و دستگیری آحاد بشر 
در همه ی بخش ها و 

عرصه های زندگی

از خدای متعال در 
تالوت قرآن طلب کمک 
کنیم و بدانیم که دل با 
قرآن جال پیدا می کند.

 بیانات در محفل انس با قرآن کریم
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 

م  �ن کر�ی
آ

ر� س �ب �ق ل ��ن �ت در مح�ن ا�ن �ی �ب

تقوا 
و خشیت

غ 
ّ
خودتان را مبل

قرآن بدانید و نه 
فقط خواننده ی 

قرآن.
 جان  باختن 
و داغ عزیزان

 مشکل 
معیشت بیکاری بیماری ونا عوارض شیوع کر

�کره �ن                              #کرو�ن                              #م�ن
آ

ر� �کره�ق �ن                              #کرو�ن                              #م�ن
آ

ر� __�ق �ت ه ها:                              #ه���ی �و�رژ �تکل�ی ه ها:                              #ه���ی �و�رژ کل�ی



ــهیدداده،  ــه، شـ ــته، کوفتـ ــروح، خسـ ــق، مجـ ـ
ّ

ــد، ناموف ُحـ
ُ
ــلمانها از جنـــگ ا ــه مسـ ــد از آنکـ بعـ

ــا  ــما اینجـ ــه شـ ــردم کـ ــن مـ ــد بیـ ــن افتادنـ ــّده از منافقیـ ــک عـ ــتند، یـ ــت زده برگشـ و مصیبـ
نشســـته اید، اّمـــا دشـــمنها آنجـــا حاضرنـــد، نزدیـــک مدینـــه یـــک جاییـــی اجتمـــاع کرده انـــد 
و بـــزودی حملـــه میکننـــد پـــدر شـــما را درمی آوردنـــد؛ پیغمبـــر فرمـــود فقـــط آن کســـانی کـــه 
ـــد آن مجموعـــه را  ـــد شـــدند رفتن ـــد؛ شـــب بلن ـــد مجـــروح شـــدند بیاین ُح

ُ
ـــه در ا امـــروز در ایـــن حادث

ـــم؛ منافقیـــن شـــایعه درســـت میکردنـــد 
ُ

ک
َ
ـــد َجَمعـــوا ل

َ
ـــاَس ق شکســـت دادنـــد و برگشـــتند. ِانَّ الّن

ـــد و  ـــا رفتن ـــد، اینه ـــان میکنن ـــد، چن ـــن میکنن ـــد چنی ـــما دارن ـــه ش ـــل ی ـــد، ع ـــان درآم ـــه، پدرت ـــه بل ک
ـــم َیمَسســـُهم ســـوء. خـــب 

َ
ضـــٍل ل

َ
بـــوا ِبِنعَمـــٍة ِمـــَن هللِا َو ف

َ
انَقل

َ
غائلـــه را ختـــم کردنـــد و برگشـــتند: ف

ـــوص آن  ـــا مخص ـــت اّم ـــاص اس ـــه ی خ ـــک حادث ـــال ی ـــه م ـــن قضّی ـــت، ای ـــه« اس ـــک »قضّی ـــن ی ای
زمـــان نیســـت؛ امـــروز هـــم هســـت، در همـــه ی دورانهـــا هـــم بـــوده اســـت.

به دشـمن اعتمـاد نکنیـد؛ این توصیـه ی قطعی مـن اسـت. به دشـمن اعتمـاد نکنیـد. برای 
مسـیر رفع مشـکالت مردم، بـرای درسـت شـدن آینـده ی کشـور بـه وعـده ی ایـن و آن اعتماد 
نکنید؛ این توصیه ی به مسـئولین اسـت. این وعده ها وعده ی خوبان نیسـت؛ وعده ی َبدان 
و اشـرار اسـت اّما آن هـم از هـر صد تایش یکـی وفـا نکنـد! دشـمنی ها را از یاد نبرید. دشـمنی 
کردند. دیدیـد کـه آمریـکای ترامـپ و آمریـکای اوباما با شـما چـه کـرد. ]البّتـه[ این فقـط مال 
 فـرض کنید چـون ترامـپ رفت، بگوینـد تمام شـد؛ نـه، آمریکای 

ً
ترامپ نیسـت که حـاال مثال

ت ایـران بدی کرد و سـه کشـور اروپاییـی هم همین جـور. این 
ّ
اوباما هم با شـما بدی کـرد، بـا مل

سـه کشـور اروپاییی نهایـت بدعملـی را انجـام دادنـد و لئامـت را و دوروییـی و نفـاق را در مقابل 
ت ایـران نشـان دادنـد.۱۳۹۹/۰۹/۲۶ 

ّ
مل

   قـــرآن میخواهـــد همـــه ی بشـــرّیت را بـــه صـــراط مســـتقیم، 
بـــه راه درســـِت زندگـــِی انســـان هدایـــت کنـــد.

   کسانی که قرآن و اسالم را به مسائل شخصی و مسائل عبادی 
و مانند اینها منحصر میکنند، قرآن را نشناخته اند.

 این کار مجموعه های درمانی و بهداشتی در مقابله با 
ً
   حقیقتا

کرونا جهاد فی سبیل هللا است.

   تلخِی هــر عارضه ی  دیگــری از عارضه ی شــیوع کرونــا کمتر 
است؛ چون شیوع بیماری، هم بیماری، هم بیکاری، هم مشکل 

معیشت، هم جان  باختن و داغ عزیزان است.
   آمریکا میخواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند!

   مذاکره کننــدگان اروپاییــی در مقــام تصمیم گیــری تابــع 
آمریکاییی ها هستند و خودشان هیچ استقاللی ندارند.

تهای مســلمان مبارک 
ّ
ت مــا و همه ی مل

ّ
امیدواریم خدای متعال این ماه شــریف را برای مل

کند، برکاتش را نازل کند، باران رحمتش را بر زمینهای خشک و تشنه ی ما نازل کند و ان شاء هللا 
برکات معنوی و ماّدی خودش را به آحاد مردم و به مجاهــدان راه حق عنایت کند؛ روح مطّهر 
امام بزرگوار را با اولیائش محشــور کند، روح مطّهر شــهدا را با شــهدای صدر اسالم ان شاء هللا 

 »فالن دولت، فالن 
ً
امروز هم ممکن است بعضی ها بیایند بین ما شایعه درست کنند که مثال

گروه، فالن ابرقدرت، فالن مجموعه دارند علیه شما توطئه میکنند، خالصه بیچاره ُشدید« و 
زاَدُهم ایماًنا َوقالوا َحســُبَنا هللُا َو ِنعَم الَوکیــل.)۱( البّته 

َ
مانند اینها ؛ اینجا هم همان اســت: ف

»َحسُبَنا هللُا َو ِنعَم الَوکیل« با نشستن گوشه ی خانه جور در نمی آید؛ بایستی آمد وسط میدان، 
کما اینکه آنها رفتند وســط میدان. درس این است: بروید وســط میدان، کاری را که الزم است 

انجام بدهید و بگویید »َحسُبَنا هللُا َوِنعَم الَوکیل«. ۱( سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۷۳

حد
ُ
حدماجراِی شایعه پراکنِی منافقین در جنگ ا
ُ
دیدید آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با دیدید آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با ماجراِی شایعه پراکنِی منافقین در جنگ ا

شما چه کرد!شما چه کرد!

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این نیز درباره ی 
»بی اعتمادی به دشمنان« سخن گفته بودند: 

رهبر انقالب با اشاره به آیات ۱۷۳ و ۱۷۴ سوره ی 
آل عمران تشریح کردند:

  هدایت قرآنی

   نکاتی درباره ی بیمارِی
 همه گیر کرونا

    نکاتی درباره ی مذاکراِت 
جاری هسته ای

توصیه هاییی به قاریان قرآن:توصیه هاییی به قاریان قرآن:

غ قرآن بدانید و نه فقط خواننده ی قرآن.
ّ

خودتان را مبل

در تالوت به معنا توّجه کنید.

ر و با خشوع داشته باشید.
ّ

تالوِت با تذک

لحنهای خوب را یاد بگیرید و بیان کنید منتها از حّد صحیح خارج نشوید.

ـــاه  ـــم در م ـــاّدی ه ـــال ع ـــوده؛ در ح ـــور ب ـــن ج ـــه همی ـــت؛ همیش ـــان اس ـــاه احس ـــان م ـــاه رمض م
رمضـــان ســـفره ی احســـان احســـان گران و مؤمنیـــن بـــرای کســـانی کـــه نیـــاز داشـــته اند و 
ـــه  ـــن قضّی ـــم، ای ـــرار میگیری ـــا ق ـــرایط کرون ـــی در ش ـــت؛ وقت ـــوده اس ـــترده ب ـــد، گس ـــد بوده ان نیازمن
چنـــد برابـــر اهّمّیـــت پیـــدا میکنـــد و الزم اســـت کـــه ایـــن نهضـــت کمـــک مؤمنانـــه و نهضـــت 
ـــد  ـــتمرار بدهی ـــن کار را اس ـــرد. ای  اوج بگی

ً
ـــا ـــردم حقیقت ـــن م ـــان، در بی ـــاه رمض ـــن م ـــات در ای مواس

ــک  ــت کمـ ــن نهضـ ــا ایـ ــد تـ ــک کننـ ــاء هللا کمـ ــه ان شـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــد و همـ ــر کنیـ و همه گیـ
مؤمنانـــه بـــه اوج برســـد.

»نهضِت کمک مومنانه« را همه گیر کنید»نهضِت کمک مومنانه« را همه گیر کنید

رهبر انقالب با اشاره به تالقی ماه مبارک رمضان با شرایط 
کرونا تصریح کردند: 

بروید وسط میدان و بگویید »َحسُبَنا هللُا َوِنعَم الَوکیل«بروید وسط میدان و بگویید »َحسُبَنا هللُا َوِنعَم الَوکیل«

محشــور کند؛ و ســالم و ارادت و اخالص ما را به خاک 
پای موالی عالــم، حضرت بقّیــة هللا )ارواحنــا فداه( 
برســاند و رضایت آن بزرگوار و دعای آن بزرگوار را هم 

شامل حال ما کند.


