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هدایتگرهمهدورانهاهدایتگرهمهدورانها

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

آنچه که من، امروز برای کشورمان مثل گذشته از همه چیز الزمتر میدانم، وحدت کلمه ی آحاد ملت و 
وحدت کلمه ی نخبگان و مسئوالن در مبانی اصولی اســت. یکی از چیزهائی که برای کشور ما حقیقتًا 
مهم اســت این اســت که مردم احســاس امنیت سیاســی و روانی بکننــد؛ فضای روانــی جامعه دچار 
التهاب نباشــد. ســعی میکنند التهاب آفرینی کنند؛ این هســت. این، جزو سیاســتهای مخالفان نظام 
جمهوری اسالمی اســت. البته خود ما هم گاهی اوقات، نادانســته این التهابها را افزایش میدهیم... 
من نگرانی ام از این نیســت که حرفی زده شود، از کسی انتقاد شــود؛ نه. یک نفر انتقاد میکند، یک نفر 

هم جواب میدهد. نگرانی من از رائج شدِن اخالق بی انصافی در جامعه است.    ۱۳۸۷/۰۶/۲۹ 

»التهاب آفرینی« خواست دشمن است

خطبه های انقالب  
ملــت اســالم پیــرو مکتبــی اســت کــه برنامــۀ 
آن مکتــب خالصــه می شــود در دو کلمــۀ؛ال 
رهبــری  تحــت  مــا  ُمــون. 

َ
ُتْظل َوال  َتْظِلُمــوَن 

پیغمبــر اســالم ایــن دو کلمــه را می خواهیــم 
ــا  ــوم. م ــه مظل ــیم و ن ــم باش ــه ظال ــم؛ ن ــرا کنی اج
در طــول تاریــخ مظلــوم بودیــم. از همــه جهــات 
مظلــوم بودیــم. و مــا امــروز می خواهیــم کــه 
مظلــوم نباشــیم؛ و ظالــم هــم نباشــیم. مــا 
تعــدی بــه هیــچ کشــوری ، نخواهیــم کــرد. لکــن 
از تجــاوز دیگــران هــم بایــد جلوگیــری کنیــم. 
ایــن هســتند کــه در  مــردم مــا امــروز عــازم 
ــده  ــا ش ــه آنه ــون ب ــه تاکن ــی ک ــل تجاوزهای مقاب
اســت بایســتند؛ و جــان خودشــان را فــدای 
آزادی و اســتقالل و فــدای بیــرون رفتــن از زیــر 

بــار ظلــم کننــد.  ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ 

 "رســـاله ی نمـــاز و روزه" مشـــتمل بـــر آخریـــن فتـــاوای 
مرجع عالی  قـــدر حضـــرت آیـــت اهلل العظمـــی خامنه ای 
ه العالی(  در ســـه باب فقهی نمـــاز، روزه و اعتکاف 

ّ
)مّدظل

گردآوری شده است.
ایـــن رســـاله عملیـــه کـــه شـــامل ۱۰۰۸ مســـئله شـــرعی 
می باشد، انعکاس دهنده ی جدیدترین و آخرین فتاوای 
رهبر معّظم انقالب اســـالمی در سه باب مهّم فقهی نماز، 

روزه و اعتکاف می باشد.
یکی از مهم تریـــن ویژگی ها و تمایزات این اثر، شـــیوایی و 
ساده نویسی مســـائل آن می باشـــد به گونه ای که فهم 
مطالب آن بـــرای عموم مخاطبیـــن امکان پذیـــر گردیده 
اســـت. همچنین برای تســـهیل در فهم مســـائل دشوار، 
برخی کلمات و عبارات فقهی نیـــز در پاورقی توضیح داده 
شـــده اســـت. در همین راســـتا در انتهای کتاب نیز فصل 
مســـتقلی جهت توضیح و تبیین برخی اصطالحات فقهی 
آورده شـــده که خواننـــده را بـــرای فهم بیشـــتر و راحت تر 

مسائل شرعی کمک می کند.

همچنیـــن در بیـــان برخـــی مســـائل شـــرعی ماننـــد حّد 
ترّخص و مســـافت شـــرعی که برای توضیح آنها در بیشتر 
رســـاله های عملّیـــه از اصطالحـــات و مقادیـــر قدیمـــی 
همچون فرسخ اســـتفاده می شـــود، با تحقیقی بدیع و 
دقیق مقیاس متناظـــر آن اصطالحات با متـــر و کیلومتر 

مشّخص شده است.
شــایان ذکــر اســت کــه معّظٌم لــه ایــن رســاله را مــورد 
تأییــد و عمــل بــه آن را ُمجــزی اعــالم نموده انــد کــه متــن 
ــاب  ــد کت ــت جل ــان در پش ــای ایش ــر و امض ــتخط و مه دس

منتشــر شــده اســت.  

معرفی کتاب  کالم امام   

حانه ی از کشــور اســت، صرفــًا مثل یک بــازوی آهنی یا آدم 
ّ
حی که وظیفه اش دفاع قدرتمندانه و مســل

ّ
..اگر نیروی مســل

آهنی عمل کند، مقصودی که در رزم و جهاد و دفاع اســالمی هســت، به هیچ وجه برآورده نخواهد شــد. عمل در منطق 
ح وقتی ایمــان قوی و معرفت 

ّ
اســالم وقتی ارزش پیدا می کند که بــا نّیت، معرفت و جهتگیری همراه باشــد. نیروی مســل

 به 
ّ

روشن دارد و می فهمد چه کار می کند، ارزش و اهمیت کار خود، خطِر کوتاهی کردن در آن، پاداش جدّیت در آن و محل
کاربردن آن را می داند.

... امروز شــما ببینید در ارتِش ما از صدر تــا ذیل، چقدر عناصــر مؤمن بامعرفت عالــی و با ایمانهای عمیــق حضور دارند. 
ارتش مــا یک ارتش مؤمن اســت. امروز ســازمان ارتــش از برخی جهــات حقیقتــًا در مقابل همه ی ارتشــهایی کــه در دنیا 
هستند، بی نظیر است. این تالشــها به نتیجه رســیده اســت. البته در خود ارتش هم از اّول عناصر مؤمنی بودند؛ آنها هم 
تأثیر گذاشــتند، کمک کردند و گوشــه ی کارها را گرفتند تا کار بزرگی انجام گرفت. امروز هم همان اســت. هدف این اســت 

ایمانی که در دلها وجود دارد، عمیق شود.    ۱۳۸۱/۷/۲4 

اگـر بخواهید بناى رفیـع انقالب همین طور مسـتحکم مثـل دِژ پایدار و اسـتوارى درمقابل دشـمنان قـرار بگیرد، 
بایـد بردبارى نشـان بدهیـد، اخـالق نشـان بدهیـد، الگوهاى بـزرگ صـدر اسـالم را درنظـر بیاورید. مـا بایـد از تکّبر 
دورى کنیـم، از َتَفرُعـن دورى کنیم. مالک اشـتر با آن مقـام، با آن شـجاعت، بـا آن جایگاهی که نـزد امیرالمؤمنین 
داشـت، در کوچـه حرکـت میکـرد، یـک پسـربّچه اى او را نشـناخت، مسـخره اش کـرد، شـاید سـنگ ریزه اى بـه 
طرفـش پرتـاب کـرد؛ بنـا کـرد مسـخره کـردن؛ مالک اشـتر رد شـد؛ دیدنـد بـه مسـجد آمـده، دارد نمـاز میخوانـد؛ 
رفتنـد جلـو و بنـا کردنـد عذرخواهـی کـردن؛ مالک اشـتر گفـت مـن آمـدم مسـجد بـراى اینکـه نمـاز بخوانـم، دعـا 

کنم کـه خـداى متعال خطـاى ایـن جـوان را ببخشـاید! مـن و شـما هـم بایـد همینهـا را یـاد بگیریـم.  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

دوری از تکّبر را از مالک اشتر بیاموزیم

درس اخالق  

عکس نوشت  

بازدید حضرت آیت اهلل خامنه ای از دانشگاه افسری امام علی ارتش جمهوری اسالمی
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براســـاس ایـــن آیـــه شـــریفه، خداونـــد در میـــان 
امتیـــازات متعـــّدد مـــاه مبـــارک رمضـــان امتیـــاز نـــزول 
ـــای  ـــتگی ه ـــه ی برجس ـــان هم ـــد و در می ـــر میکن ـــرآن را ذک ق
ـــه  ـــی ک ـــن ویژگ ـــد. ای ـــرح میکن ـــی را مط ـــت قرآن ـــرآن، هدای ق
از آغـــاز قـــرآن شـــروع شـــده و در مـــوارد متعـــددی نیـــز 
ذکـــر گردیـــده اســـت، نشـــان از شـــأن بـــاالی »هدایـــت 
اســـت.  قـــرآن  دیگـــر  موضوعـــات   میـــان  در  قرآنـــی« 
ـــم  ـــی مه ـــن ویژگ ـــن ای ـــه ای در تبيی ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
قـــرآن کریـــم، آن را از ســـه ُبعـــد مـــورد بررســـی قـــرار 
میدهنـــد: »هدایتگـــر بـــودن قـــرآن در همـــه ی ابعـــاد 
ـــی«  ـــارف قرآن ـــم مع ـــرای فه ـــر، ب ـــزوم تدب ـــر«، »ل ـــی بش زندگ

و »ضرورت تقوا، برای هدایت پذیری از قرآن«.

   برای همه عصرها و عرصه ها
»در منطـــق اســـالم، اداره ى امـــور مـــردم و جامعـــه، بـــا 
هدایـــت انـــوار قرآنـــی و احـــکام الهـــی اســـت.«    )۱۳۸۰/۰۵/۱۱( و 
ـــی  ـــدودی از زندگ ـــه ی مح ـــک منطق ـــه ی ـــت اوال »ب ـــن هدای ای
بشـــر اختصـــاص نـــدارد؛ هدایـــت قرآنـــی، مربـــوط بـــه 
اســـت.«    بشـــر  زندگـــی  عظیـــم  گســـتره ی  همـــه ی 
 )۱4۰۰/۰۱/۲۵(و ثانیـــا »فقـــط بـــراى ســـعادت آخـــرت نیســـت؛ 

ـــا را هـــم قـــرآن تأمیـــن میکنـــد.«  )۱۳۹۸/۰۱/۲۶(   ســـعادت دنی
ــائل  ــه مسـ ــرآن بـ ــد قـ ــال میکننـ ــالن »خیـ ــی غافـ ــا برخـ امـ
زندگـــی، بـــه مســـائل سیاســـت، بـــه مســـائل اقتصـــاد، بـــه 
ــن  ــه ایـ ــدارد.«   )۱4۰۰/۰۱/۲۵( نتیجـ ــت کار نـ ــائل حکومـ مسـ
تفکـــر میشـــود مهجـــور کـــردن قـــرآن. »َهجـــر قـــرآن بـــه ایـــن 
معناســـت کـــه اســـم قـــرآن وجـــود دارد و حاکمیـــت قـــرآن 
نیســـت. بـــه بهانـــه ى جدایـــی دیـــن از سیاســـت، حکومـــت را 
از قـــرآن ســـلب می نماینـــد.«   )۱۳۷۳/۰۶/۰4( امـــا بایـــد 
توجـــه داشـــته باشـــیم »وقتـــی قـــرآن را مهجـــور کردیـــم، بـــه 
مفاهیـــم قـــرآن درســـت نـــگاه نکردیـــم، مجموعـــه ى 
مفاهیـــم قرآنـــی را کـــه یـــك منظومـــه ى کامـــل بـــراى 
ـــزش  ـــت لغ ـــم، آن وق ـــت ندیدی ـــت، درس ـــان اس ـــی انس زندگ

پیدا می کنیم.«   )۱۳۹۳/۰۳/۰۶(
 ایـــن در حالـــی اســـت کـــه »قـــرآن خـــودش را از چالشـــهای 
ــد و از  ــار نمیکشـ ــه کنـ ــه هیـــچ وجـ سیاســـی و اجتماعـــی بـ
ــا  ــِرفها، بـ ــا ُمسـ ــتکبرها، بـ ــا مسـ ــا، بـ ــا طاغوتهـ ــه ی بـ مقابلـ
ـــخ  ـــذا در پاس )۱4۰۰/۰۱/۲۵(  ل ـــد.«   ـــاب نمیکن ـــتمگران اجتن س
بـــه ایـــن عـــده بایـــد گفـــت »اگـــر قـــرار بـــود کـــه اســـالم و قـــرآن 
حکومـــت نکننـــد، پـــس مبـــارزات پیغمبـــر بـــراى چـــه 
ـــر ســـر قـــدرت سیاســـی و قبضـــه  ـــر ب ـــود؟... دعـــواى پیغمب ب
کـــردن قـــدرت بـــه وســـیله ى قـــرآن اســـت.«   )۱۳۷۳/۰۶/۰4( 
لـــذا حقیقتـــا »آن کســـانی کـــه قـــرآن را و اســـالم را بـــه 
مســـائل شـــخصی و مســـائل عبـــادی و ماننـــد اینهـــا 
منحصـــر میکننـــد... بـــا قـــرآن آشـــنا نیســـتند.«   )۱4۰۰/۰۱/۲۵( 
ـــرا  ـــت؛ زی ـــی اس ـــای طاغوت ـــا حکومته ـــب ب ـــر متناس ـــن تفک ای
بـــه صـــورت  قـــرآن  »در دوران حاکمیتهـــاى طاغـــوت، 
رســـمی در جامعـــه حضـــور نداشـــت.«   )۱۳۸۸/۰۷/۲۸( در 
ــئوِن  ــه از شـ ــه کـ ــالمی »هرآنچـ ــورى اسـ ــه در جمهـ حالیکـ
گرفتـــه  قـــرآن  از  رســـمًا  اســـت،  جامعـــه  یـــك  اداره ى 
می شـــود، نـــه اســـمًا.«  )۱۳۷۳/۰۶/۰4(  لـــذا »هـــدف ایـــن 
ــی  ــه، قرآنـ ــی کلمـ ــاى حقیقـ ــه معنـ ــا بـ ــت مـ ــه ملـ ــت کـ اسـ
شـــوند. مگـــر میشـــود ملتـــی خـــود را مســـلمان بدانـــد، امـــا 

قرآنی نباشد؟«  )۱۳۷۱/۱۱/۰۵(

   تدبر؛ شرط فهم معارف قرآنی
ـــات را چـــه  حـــال ســـوال ایـــن اســـت کـــه »مـــا ایـــن خصوصی
ــرآن بـــه دســـت می آوریـــم؟... آن چیســـت ؟ آن  وقـــت از قـ

ـــا  ـــر م ـــرد.... اگ ـــر ک ـــرآن تدّب ـــد در ق ـــت. بای ـــرآن اس ـــر در ق تدّب
یـــاد گرفتیـــم کـــه بـــا قـــرآن بـــه صـــورت تدّبـــر، انـــس پیـــدا 
ـــد  ـــل خواه ـــم حاص ـــه گفتی ـــی ک ـــه ى خصوصیات ـــم، هم کنی
شـــد.«  )۱۳۷۳/۱۰/۱4( در حقیقـــت »آن کســـانی کـــه بـــه 
و  الزم  زمینـــه ى  و  می کننـــد  تدّبـــر  و  مراجعـــه  قـــرآن 
اســـتعداد الزم را در خـــود بـــه وجـــود می آورنـــد، بـــراى 
آن هـــا  کننـــد،  اســـتفاده  قـــرآن  معـــارف  از  اینکـــه 
می تواننـــد از قـــرآن بهـــره ببرنـــد.«   )۱۳۷۷/۰۸/۲۶( لـــذا 
کســـب هدایـــت از قـــرآن »بـــا توّجـــه و تدّبـــر در قـــرآن 
حاصـــل می شـــود.«  )۱۳۹۳/۰4/۰۸(  بـــه عبـــارت بهتـــر 
»کلیـــد اصلـــی، همیـــن تدبـــر در قـــرآن و فکـــر کـــردن در 

قرآن است.«  )۱۳۹۰/۰4/۱4( 

   تقوی؛ شرط استفاده از هدایت قرآنی
ــن  ــم از ایـ ــی میتوانیـ ــا ِکـ ــه »مـ ــت کـ ــن اسـ ــوال دوم ایـ سـ
قیـــن؛ وقتـــی 

َ
ـــًدی ِللُمّت ـــم؟ ُه ـــی اســـتفاده کنی هدایـــت قرآن

ـــت،  ـــود داش ـــوا وج ـــی تق ـــد. وقت ـــته باش ـــود داش ـــوا وج تق
ایـــن هدایـــت بـــه معنـــای واقعـــی کلمـــه و بـــه تمـــام 
معنی الکلمـــه در اختیـــار مـــا خواهـــد بـــود.«  )۱4۰۰/۰۱/۲۵( 
ـــوا  ـــه تق ـــت. و هرچ ـــن اس ـــال مّتقی ـــت م ـــت »هدای در حقیق
باالتـــر باشـــد، هدایـــت روشـــن تر و باالتـــر اســـت.«   
 )۱۳۹۸/۰۱/۲۶(لـــذا »اگـــر دیدیـــد معـــارف قرآنـــی را بـــه آســـانی 

تحّمـــل  و  می پذیریـــد  دل  در  و  می کنیـــد  قبـــول 
می کنیـــد، بدانیـــد کـــه خـــداى متعـــال اراده کـــرده اســـت 
شـــما را هدایـــت کنـــد.«    )۱۳۹۳/۰۳/۱۳(در مقابـــل، »اگـــر 
تقـــوا نباشـــد، هدایـــت الهـــی هـــم بـــه صـــورت کامـــل 
نصیـــب فـــرد و جامعـــه نمی شـــود.«  )۱۳۶۹/۰۱/۱۰( و »اگـــر 
دل پاکیـــزه نباشـــد، آمـــاده ى پذیـــرش حـــق و حقیقـــت از 
ــر اســـالمی و  ــی غیـ ــته ى مبانـ ــد، دلبسـ ــرآن نباشـ ــان قـ زبـ
غیـــر الهـــی باشـــد، بـــا قـــرآن مواجـــه بشـــود، از قـــرآن 
اســـتفاده اى نخواهـــد کـــرد... بلکـــه ضـــد آنچـــه کـــه بایـــد 
را دریافـــت  آن  قـــرآن ضـــد  از  بدهـــد،  مـــا  بـــه  قـــرآن 

میکنیم.«  )۱۳۸۸/۷/۲۸( 

   سعادت؛ ثمره بهره مندی از هدایت قرآنی
ــی از  ــو آن »خیلـ ــه در پرتـ ــت کـ ــان اسـ ــی آنچنـ ــت قرآنـ هدایـ
مفاهیـــم حیـــات و زندگـــی بـــراى مـــا روشـــن خواهـــد شـــد. 
کج َروى هـــا، بدفهمی هـــا، یأســـها، خیانتهـــاى انســـانها بـــه 
ـــردن  ـــل ک ـــر، ذلی ـــا یکدیگ ـــانها ب ـــمنی هاى انس ـــر، دش یکدیگ
انســـاْن خـــود را در مقابـــل طواغیـــت عالـــم و امثـــال اینهـــا، 

  )۱۳۹۸/۰۱/۲۶( همه ناشی از دورى از قرآن است.«  
ــد،  ــدا کننـ ــاه پیـ ــد، رفـ ــدا کننـ ــّزت پیـ ــد »عـ ــا می تواننـ ملتهـ
ـــجام  ـــدت و انس ـــد، وح ـــدا کنن ـــدرت پی ـــد، ق ـــدا کنن ـــش پی دان
پیـــدا کننـــد، ســـْبک زندگـــی شـــیرین پیـــدا کننـــد.«   
ـــفی و  ـــاى فلس ـــه »مکتبه ـــی ک ـــم در دوران  )۱۳۹۸/۰۱/۲۶( آن ه

ــد...  ــرّیت درمانده انـ ــا، در کار بشـ ــی دنیـ ــاى معرفتـ مکتبهـ
دلیـــل درماندگیشـــان ایـــن اســـت ســـکینه و طمأنینـــه 
ـــم  ـــم عل ـــان، ه ـــه انس ـــالم، ب ـــن اس ـــرآن و آیی ـــا ق ـــت... ام نیس
می دهـــد، هـــم رفـــاه می دهـــد، هـــم عـــّزت می دهـــد، هـــم 
ــوِلِه َو  ــٰی َرُسـ ــِکیَنَتُه َعلـ  اهلُل َسـ

َ
ــَزل ْنـ

َ
أ

َ
ــد: »ف ــکینه می دهـ سـ

)۱۳۷۹/۰۸/۰۹( ِمِنیَن«   
ْ

ُمؤ
ْ
ی ال

َ
َعل

از طـــرف دیگـــر امـــروز »نکبـــت بعضـــی از جوامـــع اســـالمی 
به خاطـــر دورى از قـــرآن اســـت.«     )۱۳۹۷/۰۲/۲۷(در حالیکـــه 
ـــی الُکّفـــاِر ُرَحمـــاُء َبیَنُهـــم«، »قـــرآن 

َ
ِشـــّداُء َعل

َ
در آیـــه »ا

تکلیـــف مـــا را معّیـــن کـــرده اســـت... و اگـــر خودمـــان را بـــه 
قـــرآن نزدیـــک بکنیـــم، بالشـــک بـــر دشـــمن غلبـــه پیـــدا 
میکنیـــم.«   )۱۳۹۷/۰۲/۲۷(   خالصـــه اینکـــه »امـــروز عـــالج 
امـــت اســـالمی ایـــن اســـت؛ مقّدمـــه و صـــراط مســـتقیمش 

همین قرآن کریم است.«    )۱۳۷۹/۰۸/۰۹(

 نه ظالم باشیم
 نه مظلوم

نامزد انتخابــات اوًال باید به خــدا و به این انقــالب و به قانون 
اساســی و به این مــردم ایمــان و اعتقاد داشــته باشــد؛ ثانیًا 
دارای روحیــه ی مقاوم باشــد. این ملــت اهداف بلنــدی دارد، 
کارهای بزرگی دارد، تسلیم نیست، کسی نمیتواند با این ملت 

با زبان زور حرف بزند. کســانی کــه در رأس قــوه ی اجرائی قرار 
میگیرند، باید کسانی باشند که در مقابل فشارهای دشمنان 
مقاوم باشــند؛ زود نترســند، زود از میدان خارج نشــوند؛ این 

یکی از شرطهای الزم است.  ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ 

در مقابل فشارهای دشمنان مقاوم باشید

دولت جوان حزب اللهی  

صیانت رهبر انقالب از حق غصب شده ملت ایران
 و تاکید بر رفع تحریمها

این حرفاین حرف
 قطعی است قطعی است

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

گزیده بیانات

ایناینحرفقطعیحرفقطعیاستاست
صیانت رهبر انقالب از حق غصب شده ملت ایران و تاکید بر رفع تحریمها

لغو همه تحریم ها و لزوم راستی آزمایی آن

اگر میخواهند ایران به تعّهــدات برجامی برگردد، بایــد آمریکا تحریمها را 

ً در عمل لغو بکند و ما راســتی آزمایی کنیم و احســاس کنیم که درست تحریمها 
ّ

کل

لغو شده، آن وقت ما هم به این تعّهدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاست قطعی 

جمهوری اسلمی است.     99/11/19

حرف فایده ندارد؛ فقط عمل

درباره ی برجام ما حرف و وعده ی خوب خیلی شنیده ایم که در عمل، آن 

حرفها و وعده ها نقض شده و ضّدش عمل شــده. حرف فایده ندارد، وعده فایده 

ندارد؛ این دفعه فقط عمل.     99/11/29

کاهش تعهدات کامًال منطقی است

تصمیــم مجلس و دولــت در باب لغــو تعّهــدات برجامی، کامــًا تصمیم 

منطقی و ُعقلیی و قابل قبولی اســت. وقتی طــرِف مقابل، تقریبًا بــه هیچ کدام از 

تعّهدات خــودش در برجــام عمل نمیکنــد، معنی نــدارد که جمهوری اســلمی به 

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

عجله ای برای بازگشت آمریکا به نداریم

مــا هیــچ اصــرار و عجلــه ای نداریم کــه آمریکا بــه برجــام برگــردد... آنچه 

مطالبه ی منطقی و عقلنی ما اســت، رفع تحریمها اســت... اگر تحریمها برداشــته 

شــد، خب آن برگشــت آمریکا به برجــام معنایــی خواهد داشــت -البّته مســئله ی 

خسارتها هســت که جزو مطالبات ما اســت و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد- 

اّما اگر چنانچه تحریمها برداشــته نشد، برگشــت آمریکا به برجام ممکن است حّتی 

به ضرر ما تمام بشود.     99/10/19

غربی ها حق ندارند برای برجام شرط و شروط بگذارند

اگــر بخواهیــم منطقــی و مســتدل صحبــت بکنیم، آمریکا و ســه کشــور 

اروپایی که همه ی تعّهدات برجامی را زیر پا گذاشــتند، دیگر حق ندارند برای برجام 

شــرط و شــروط تعیین کنند. آنها به تعّهدات برجامی شــان هیچ عمل نکردند؛ یک 

تًا تعطیل کردند، دوباره 
ّ
برهه ی بســیار کوتاهی در اّول کار بعضی از تحریمها را موق

برگشتند و بعد تحریمها را افزایش هم دادند.     99/11/19

ادبّیات مستکبرانه ممنوع!

ســه کشــور اروپایی و آمریکا در بیانّیه ای که صادر کرده اند، ادبّیاتی که به کار 

برده اند ادبّیات مســتکبرانه و غیر منصفانه اســت... مرّتب در مــورد تعّهدات برجامِی 

ایران بحث میکنند که چرا بعضی  از این تعّهدات را  لغو کردید و به رو نمی آورند که خود 

آنها از روز اّول به این تعّهدات اصًا عمل نکردند؛ یعنی آن کســی کــه باید مورد عتاب و 

خطاب قرار بگیرد آنها هستند.     99/12/4

بین مسئولین دوصدایی نشود

سیاســت کشــور در باب تعامل با طرفهای برجامی و در باب خود برجام، 

صریحًا اعلم شــده... این سیاستی اســت که اعلم شــده و مورد اّتفاق همه بوده 

اســت.   01/01/1400 ... اختــلف نظرهــا را بایــد حــل کــرد و نبایســتی این اختلفــات ... 

نشان دهنده ی دوصدایی باشد.   04/12/99

شرایط به نفع ایران تغییر کرده است...

بعضی از آمریکایی ها میگویند که امروز شرایط سال 9۴ و 9۵ که برجام امضا 

شد تغییر کرده، پس باید برجام هم تغییر پیدا کند... بله، امروز شرایط نسبت به سال 9۴ 

و 9۵ تغییر کرده منتها بــه نفع آمریکا تغییر نکرده، به نفع مــا کرده... ایــران از 9۴ تا امروز 

خیلی قوی تر شده؛ شما از 9۴ تا حاال بی آبرو شده اید!... اگر بنا است برجام تغییر پیدا کند، 

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

عجله ضرر دارد

ما در این مطلبی که به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم، عجله هم اصًا نداریم. 
ال  حــا

بعضی ها میگویند »آقا فرصت هست، فرصت سوزی نباید کرد«؛ بله ما هم 

معتقدیم منتها عجله هم نباید کرد؛ عجله در مواردی ضررش از فرصت ســوزی بیشتر 

اســت؛ کما اینکه ما در قضّیه ی برجام عجله کردیم؛ همه ی کارهای آنها روی کاغذ بود، 

کارهای مــا روی زمین بود؛ ما عجلــه کردیم کارهای خودمــان را انجام دادیــم، آنها هم 

تعّهداتشان را انجام ندادند.     1400/1/1

مذاکرات فرسایشی نشود

راجع بــه قضّیه ی برجــام و تحریمها سیاســت کشــور را ما اعــلم کردیم و به 

مسئولین هم گفته ایم... خب حاال تشخیص  مســئولین ما این است که برویم مذاکره 

کنیم تا همین سیاست را ِاعمال کنیم؛ ما بحثی در این زمینه نداریم، منتها باید مراقبت 

بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشــود؛ نباید جوری باشد که طرفها بخواهند همین 

طور مدام این مذاکره را کش بدهند که این برای کشور ضرر دارد.     1400/1/25

آمریکایی ها می خواهند حرف باطل شان را تحمیل کنند!

اینکه آمریکایی های دائم اســم مذاکــره را می آورند و مذاکره ی مســتقیم 

با ایــران را ما حاضریم و مانند این حرفها، این جور نیســت که آمریــکا بخواهد مذاکره 

کند تا اینکه یک حرف حّقی را قبول کند؛ نــه، میخواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی 

را تحمیــل کنــد! اصــًا کار او ایــن جــوری 

اســت... این مذاکره کنندگان اروپایی 

گاهی در جلسات خصوصی تصدیق 

میکنند که حــق با ایران اســت اّما در 

مقــام تصمیم گیــری خــب تابــع آنها 
هستند.   1400/1/25

اعتماد به قدرتهای مادی مانند سراب است

اگر چنانچه ما خواستیم عقالنّیت را در سایه ی اعتماد 
به شــیطانها بــه کار بگیریــم، آنجا جور دیگــری خواهد 
شد. آیه ی قرآن در سوره ی مبارکه ی نور میفرماید که 
مئاُن مآًء«؛ مثل 

َ
ُهم َکَسراٍب ِبقیَعٍة َیحَسُبُه الّظ

ُ
عمال

َ
»ا

سراب، انسان تشنه، زمین خشک را از دور ]شبیه[ آب 

ــم َیِجدُه 
َ
میبینــد؛ بعد کــه نزدیک میشــود، میبیند »ل

َشــیًئا َو َوَجَد اهلَل ِعنَده«،)۱( میبیند هیچ چیز نیســت. 
امید بســتن بــه شــیطانها این اســت؛ امید بســتن به 
قدرتهای ماّدی و شیطانی این است. عقالنّیت و تدبیر 
و کارکرد عاقالنه در مســائل مختلف -در دیپلماسی، 

در  کشــور،  داخــل  اداره ی  در  کشــوری،  مســائل  در 
تجهیــزات، در علــم، در صنعــت و در غیــره- کار الزمــی 
است، اّما اعتماد به شــیاطین، اعتماد به آن کسی که 
با اصل وجود شما مخالف است، خطای بزرگی است. 

 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹                      ۱( سوره نور، آیه ۳۹

به رسم آیه ها   

ســؤال: فردی ســیصد پرس غذا نذر کرده و صیغــه نذر را هم 
خوانده است، ولی با توجه به شــرایط فعلی کرونا قصد دارد 

نذری ندهد، آیا تکلیفی بر عهده دارد؟

جــواب:  تــا زمانــی که امــکان عمــل به نــذر بــا رعایــت قوانین 
مربوطــه و توصیــه هــای بهداشــتی، وجــود داشــته باشــد، 

نمی تواند عمل به نذر را ترک کرده و یا آن را تغییر دهد.

عمل نکردن به نذر در شرایط کرونا

احکام  


