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رهبر انقالب: تدبر در قرآن ضرورت امروز جامعه ماست
حجت االسلالم قرائتي 

چنلدي پيلش از رهبر    فرهنگي
انقالب اسالمي درخواست مي كند كه در يكي از جلسات 
درس خارج فقه ايشلان حضور يابد تا درباره  ضرورت 
توجه به تفسير قرآن در حوزه هاي علميه و مهجوريت 
قرآن در جامعه و كشورمان براي طالب حاضر در درس 
معظم له سخنراني كند. اين پيشلنهاد مورد استقبال 
رهبلر انقلالب قلرار مي گيلرد و موجب مي شلود كه 
حجت االسالم قرائتي در ابتداي جلسه  درس خارج فقه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۸ 

به سخنراني بپردازد. 
پايگاه اطالع رس��اني KHAMENEI. IR در آستانه  
ورود به ماه مبارك رمضان - ماه به��ار قرآن- گزيده اي 
از بيانات رهبر انقالب در ابتداي اين جلس��ه و همچنين 

سخنان حجت االسالم قرائتي را منتشر مي كند. 
بيانات رهبر انقالب پس از سخنان حجت االسالم قرائتي 

بدين شرح است:
بيانات جناب آقاي قرائتي كامالً متين و بجا و پُرمغز و براي 
همه  ما الزم بود. آنچه ايشان در اهّميت درس قرآن و تدبّر 
در قرآن بيان كردند، جزو حرف هاي الزم و ضروري امروِز 
جامعه ما اس��ت. اين البّته يك درد قديمي است؛ زمان 
طلبگي ماها - سال ها پيش- همين را كم وبيش انسان 
احس��اس مي كرد؛ البّته آن وقت يك آدم باهّمتي مثل 
آقاي قرائتي نداشتيم... خب، بحمداهلل امروز تا حدودي 
درس هاي قرآن وجود دارد؛ ايش��ان هم انصافاً با جّديت 
دنبال اين قضيه هستند؛ مثل مسئله  نماز يا مثل مسئله  
زكات كه ايش��ان دنبال كردند و موّفق شدند؛ ان شاءاهلل 
در قضيه  تفسير قرآن هم با تالش��ي كه ايشان دارند، با 
جّدوجهدي كه دارند، با ابتكاري كه در ايشان هست و با 
موهبت هايي كه خداي متعال به آقاي قرائتي داده - كه 
بعضي از اينها جزو مواهب خاص اس��ت- موّفق باشند. 
امروز استفاده كرديم و خيلي ممنونيم؛ دوستان تالش 
كنيد كه روي اين مسئله فكر كنيد و ان شاءاهلل تصميم 

بگيريد و عمل بكنيد. 
 سرازيري قرآن ماه رمضان است

در ابتداي اين جلسه حجت االس��الم قرائتي گفت: يك 
ِسری گير و گور  ها هم ش��ايد به خاطر اين باشد كه قرآن 
برای ما كتاب اصلی نيس��ت. خدا ب��ه پيغمبر می گويد 

اگر می خواهی س��خنرانی كنی، بايد روی قرآن صحبت 
كنی؛ آيه اش هم اين اس��ت: لتبّين للّناس ما نّزل ؛)۲۰( 
يعنی تبّين ما نّزل. بله، ش��عر و خواب و تحليل سياسی 
هم هس��ت اما اگر آنها هم بند به قرآن باشد ارزش دارد. 
يك وقت امام فرمود: حفظ نظام از اوجب واجبات است، 
حتی از نماز واجب تر است! من جا خوردم. بعد ديدم قرآن 
اشاره دارد به اينكه حفظ نظام از نماز واجب تر است، چون 
عّده ای كه پای خطبه های نماز جمعه پا ش��دند رفتند 
سراغ خريد، قرآن می گويد اينها بی ادبند؛ و اذا رأَوا تجاره 
او لهواً انفّضوا اليها،)۲۱( در ادامه می گويد »وتركوَك «، 
اينها پيغمبر را تنها گذاشتند، نمی گويد »تركوها«، بايد 
بگويد »ترك الّصاله « يا »ت��رك الخطبه«؛ يعنی بدتر از 
ر  ها كردن خطبه و بدتر از ر  ها كردن نماز، ر  ها كردن رهبر 
آسمانی است، لذا می گويد »تركوَك«؛ به هرحال. رفتم 
يك مسجدی، ديدم »مرگ بر امريكا« نمی گويند؛ گفتم 
اينجا نمی گويند؟ گفتند نه، اينجا مسجد مقّدسين است. 
عالمش عالم وارسته ای بود؛ گفتم من می خواهم صحبت 
كنم نيم دقيقه؛ گفت: بگو؛ گفتم: قرآن چهار صفت گفته، 
در مسجِد شما دو تا هست؛ قرآن می گويد: »اشّداء علی 
الكّفار، رحماء بينهم،  بعد )هم( »تراهم رّكعاً سّجدا«؛ )در 
مسجد( شما »رّكعاً« هست، »سّجداً« هست، »اشّداء علی 
الكّفار « در مسجدتان نيست، »رحماء بينهم « نيست، چرا 
نيست؟ فكر می كنيد مقّدسيد! آقا گفت: درست است. 

ديگر از آنجا شعار را گفتند.
در اين مسئله  محوريت قرآن، بايد يك نهضت تفسيری 
بشود. تجويد راه افتاده، حفظ قرآن راه افتاده، الحمدهلل. ما 
دو علم داريم در قرآن كه اين دو علم با توبيخ است، يعنی 
با توبيخ می گويد كه چرا نمی روی سراغش؟ يكی تفّقه 
است: »لوال نفر«-آيه  »نْفر«- چرا نمی رويد »ليتفّقهوا«؟ 
اين »تفّقه « با توبيخ؛ الحمدهلل حوزه   ها هم براساس همين 
آيه راه افتاد، فّعالند. يك آيه  ديگر هم داريم، آن هم تدبّر 
اس��ت، می گويد: افال يتدبّرون الق��رآن ؛ منتها تفّقه يك 
توبيخ دارد -»لوال نفر ليتفّقهوا« يك توبيخ دارد- اما در 
آيه  تدبر دو تا توبيخ هست: )اّول( »افال يتدبّرون«،)۲۹( 
دو مرتبه -توبيخ دّوم- »ام علی  قلوٍب اقفالها«؛)۳۰( دو 
تا توبيخ برای تدبّر اس��ت. حديثی از امام رضا هست كه 
فرمود: اينكه نماز واجب ش��د برای اين است كه قرآن از 

مهجوريّت بيايد بيرون. 

 وقتی موعظه می خواهيم بكنيم، آيات موعظه را بگوييم: 
فذّكر بالقرآن من يخ��اف وعيد؛)۳۱( چ��را جای ديگر 
می رويد. در حوزه   ه��ا »معاونت تهذيب « هس��ت برای 
اخالق طلبه ها؛ آيات اخالقی را بگويند؛ آيات اخالقی را 
اگر بگويند، هم تفسير است، هم تهذيب است، هم طلبه 
كه اين را ي��اد گرفت می رود توی محلّه ش��ان می گويد؛ 
عيد، تابس��تان، ماه رمضان، محرم؛ يعن��ی ما اخالقمان 
جدا است از تفسيرمان. سياست هم می خواهيم بگوييم 
آيات سياسی را بايد بگوييم، چند صد آيه  سياسی داريم 
در قرآن، همان  ها را اگر بگوييم مردم تش��كر می كنند. 
ما مزه  قرآن را نچش��يده ايم بعضی هايمان و نچشيده اند 
بعضی هايش��ان؛ نه ما چش��يده ايم و نه ما توانس��ته ايم 

بچشانيم. به هرحال مسئله  قرآن را جدی بگيريم. 
ماه رمضان وقت قرآن است. ماش��يني كه موتورش هوا 
گرفته و خاموش ش��ده، در س��رازيري هلش مي دهند؛ 
س��رازيري قرآن، م��اه رمضان اس��ت. پيغمب��ر در احد 
فرمود: كدام يك از اين ش��هدا بيش��تر قرآن بلدند؟ من 
اّول مي خواهم به جنازه  او نم��از بخوانم؛ اين يعني چه؟ 
چرا در قيام��ت به ما مي گويند براس��اس ق��رآن درجه 
بگيريد، اقرأ و ارق. اصاًل قرآن را بايد بكشيم وسط؛ تاريخ 
مي خواهيم بگويي��م از قرآن بگوييم، بع��د از حديث ها 
بگوييم، نمي خواهم فقط قرآن هم باشد، قرآن و اهل بيت، 
از هم جدا نيست. بنده 4۰ سال است تقريباً در تلويزيونم، 
يك شِب جمعه تعطيل نشده، اين از الطاف استثنايي خدا 
بود. واهلل، باهلل، اگر به هر كتابي تكيه مي كردم سال اّول و 
دّوم حرف هايم تمام شده بود. صبح نگاه به قرآن مي كني 
يك چيز مي فهمي، عصر چيز ديگري مي فهمي. اصالً اگر 
حرف تازه نباشد خدا نمي گويد تدبّر كن؛ اينكه صاحبخانه 
به همه  مهمان ها مي گويد شاخه را بتكانيد، پيدا است هر 
كه بتكاند، يك ميوه اي گيرش مي آيد؛ وگرنه مي گويم 
»خدايا چرا مدام به من مي گويي تدبّر كن! ماّلصدرا، فيض 
كاشاني، امام، بزرگان، تكاندند، ميوه هايش را بردند، ديگر 
چيزي براي من نمانده«. اينكه خدا به هركسي مي گويد 
تدبّر ك��ن، يعني هر كس ش��اخه را تكان بده��د، ميوه  
گيرش مي آيد. امامان ما چيزي از قرآن مي فهمند كه ما 
نمي فهميم، اين حق است؛ فقيه از آيات االحكام چيزي 
در مي آورد كه ما نمي فهميم، اين حق است؛ اّما معنايش 

اين نيست كه تدبّر نكنيم. 
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حجت االسالم قرائتي در جلسه درس خارج فقه 
رهبر انقالب از كم توجهي به درس تفسير قرآن گفت

رهبر انقالب: 
تدبر  در قرآن ضرورت 

امروز جامعه ماست
ويژه هاي جوان  

  بي وفايي كدخدا موضع روحاني را عوض كرد
  چك هاي میلیاردي دختران وزير برگشت خورد

صفحه ۲

همين صفحه

 30 عنوان کتاب دفاع مقدس رونمايي شد

جواد الريجاني: دندان لق ترس از تحريم شدن را بايد بكشيم

گفت: امروز ايران دسلت   پايداري جانشين فرمانده كل سپاه 
برتر را در معادالت منطقه دارد و دشمنان ما از جمله امريكا، 
رژيم صهيونيستی و رژيم های دست نشانده آنها در منطقه 
بدانند كه ملت ايران خود را برای خطرناک  ترين سناريوهای 

تهديد آماده كرده است. 
به گزارش »جوان«، س��ردار سرتيپ حسين سالمی در آيين 
رونمايی از ۳۰ عنوان كتاب دفاع مقدس كه عصر ديروز در مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس س��پاه برگزار شد، گفت: دفاع 
مقدس آيينه تمام نمای يك جنگ جهانی بود. اگر به جغرافيای 
سياسی اين جنگ نگاه كنيد، می بينيد همه ابرقدرت   ها از جمله 
امريكا، شوروی و كشورهای عربی در مقابل ايران ايستاده بودند 
و مديريت استراتژيك اين جنگ بر عهده امريكا بود و همه كار  ها 
توسط آنها تقسيم شده بود و حمايت های اقتصادی از صدام از 
سوی آنها صورت می گرفت.  سردار سالمی به تجهيزات رژيم 
بعث در جنگ تحميلی اشاره كرد و افزود: ارتش عراق با حمايت 
امريكايی   ها به چهارمين ارتش زمينی جهان تبديل شده بود 

و امريكا خود در دريا با ايران وارد نبرد ش��ده ب��ود.  وی افزود: 
جنگ تحميلی طوالنی   ترين و نابرابر  ترين جنگ قرن بيستم 
بود. امريكايی   ها به دنبال تسليم كردن ملت ايران و بازگشت به 
حيات سياسی ايران بودند و رژيم بعث به دنبال تجزيه ايران بود 
اما آنچه اتفاق افتاد يك شگفتی و معجزه بود. شايد دشمنان ما 
به دنبال تحميل اين تفكر و نظريه بودند كه انقالب و استقالل 
ملت   ها ممكن نيست.  جانش��ين فرمانده كل سپاه با اشاره به 
شرايط كشور و ارتش در ابتدای جنگ تحميلی گفت: ارتش ما 
در تغيير ماهيت بود و سپاه هنوز شكل نگرفته بود، پس بد  ترين 
شرايط برای ايران و بهترين ش��رايط برای دشمنان ما بود، اما 
ملت ما تحت رهبری ولی فقيه توانستند تمام نظريه   ها را تغيير 
دهند و جنگ با پيروزی ملت ايران و تحميل اراده ملت ما به 
صدام و هم پيمانانش به پايان رسيد.   وی افزود: جنگ تمام شد 
اما تهاجم دشمن تمام نشد، بلكه همه جانبه و در ابعاد اقتصادی 
- سياس��ی ادامه پيدا كرد، اما روشن شد ايران شكست ناپذير 
است و می تواند به تنهايی از ملت خود دفاع كند.  سردار سالمی 
با اشاره به شرايط منطقه گفت: يك روز در كنار رودخانه كرخه 

می جنگيديم اما امروز جنگ به كنار دريای سرخ رسيده و اين 
نشان دهنده گسترش عظمت و اقتدار ايران در دفاع از اسالم 
است و كشور ما يك قدرت برتر در منطقه و يك متوازن كننده 

قدرت در جهان است. 
وی با اشاره به حمله موشكی امريكا، انگليس و فرانسه به سوريه 
گفت: اين اقدام نشان می دهد كه امريكا هيچ برنامه و استراتژی 
برای جنگ ندارد، اما اي��ران در دل تحوالت منطقه به خوبی 
می تواند منافع خود را تأمين كند. اينها همه نش��ان می دهد 
كه قدرت امريكا كاهش يافته اس��ت.  جانش��ين فرمانده كل 
سپاه تأكيد كرد: همه توانايی   ها و دستاوردهای ايران اسالمی 
ريشه در دفاع مقدس دارد كه همانند عاشورا می جوشد و اينكه 
می بينيم ملت ما از تحريم و حمله نظامی امريكا نمی ترسد به 

دليل غلبه بر سخت   ترين شرايط در دفاع مقدس است.  
گفتنی اس��ت در اين مراس��م ۳۰ عنوان كتاب  در حوزه دفاع 
مقدس رونمايی شد. »جنگ نفتكش ها: نبرد دريايی ايران و 
عراق«، »عمليات خيبر؛ تفكری نو در جنگ« و »تنبيه متجاوز« 

نمونه هايی از اين كتاب ها بودند. 

مي گويلد، تراملپ بله   سياسي محمدجلواد الريجانلي 
احتمال زياد از برجام اعالم خروج خواهد كرد. او موضع 
برخي دولتمردان درباره ماندن در برجام بدون امريكا را 

اشتباه بسيار فاحش مي خواند. 
يكي از مباحثي كه اخيراً از س��وی بعضي از اعضاي كابينه 
دولت به آن اشاره ش��ده، اين است كه ما ممكن است يكي 
از راه حل هايمان اين باشد كه با اروپا در برجام باقي بمانيم 
و چند استدالل هم براي آن مي تراشند، مي گويند باالخره 
ماندن در برجام مزايايي دارد و مي تواني��م از قَِبل آن بهره 
ببريم. ادعاي ديگري هم دارند به اين شكل كه مي خواهيم 

امريكا را از طريق اروپا منزوي كنيم! 
الريجاني در گفت وگو با تسنيم در واكنش به اين نگاه گفته 
اس��ت: اوالً اينكه اصاًل بدون حضور امري��كا در برجام آيا ما 
مي توانيم همين تقريباً هيچ انتفاع )به قول آقاي سيف( را هم 
از آن ببريم؟ دوم اينكه آيا واقعاً اين كاري كه اروپا در حوزه 
برجام انجام مي دهد و پالس هايي كه مي فرس��تد يا بعضي 

از مواضع و اعتراضاتي كه نس��بت به ترامپ مي كند، واقعي 
است يا مانند خيلي از پروژه هاي ديگر، تقسيم نقشي بين 
اروپا و امريكا در اين باره عليه ما در جريان است؟ نشانه هاي 
مهمي هم در اين باره هست، از جمله اينكه دائماً دو طرف 
تأييد مي كنند كه بر سر مسئله موشكي و منطقه اي درباره 

ايران هم عقيده اند!
نكته بسيار مهم در اينجا پاسخ به اين سؤال است كه اگر هر 
كدام از طرف هاي قرارداد و به وي��ژه امريكا بگويد از برجام 
خارج مي شوم، اوضاع برجام چه خواهد شد؟ جواب مسلم 
اين است كه برجام ديگر وجود خارجي نخواهد داشت. اين 
امر مسئله اي بسيار روشن است. برجام يك تعهد هفت جانبه 
بوده و لذا طبيعي است كه تعهدات براي همه باشد و همه 
در آن حضور داشته باشند و اگر يكي نباشد، تعهدات انجام 
نمي شود، اما آيا اينكه كشور ها مي توانند تك تك در برجام 
بمانند يا خير، بحث ديگري است. از همه مهم تر اين است كه 
در صورت خروج كشور ها و به ويژه امريكا، ما ديگر تعهدي 
نداريم. الريجاني در ادام��ه تصريح كرد: به نظر بنده موضع 

مقام معظم رهبري كه فرمودند: اگر امريكايي ها اين تعهد 
را پاره كنند، ما آن را آتش مي زنيم موضع بسيار داهيانه اي 
است. امريكايي ها و هر كشوري كه بخواهد از برجام خارج 
شود، بايد بداند كه ما ديگر برجام نداريم و هيچ گونه تعهدي 
متوجه ايران نيس��ت. اما اينكه گزينه هاي ايران چيست؟ 
ممكن است آن را بگويند يا حتي نگويند، اين بحث ديگري 
است، اما دولت حتماً بايد اين مسئله را صريح و به وضوح بيان 
كند و اين طور نباشد كه سخنگوي محترم وزارت امور خارجه 
بگويد كه يكي از گزينه هاي ما برجام بدون امريكاست! اين 
خبطي بسيار فاحش است. البته معناي اينكه برجام از بين 
برود اين نيست كه ما ديگر با دنيا مذاكره هسته اي نخواهيم 
داشت؛ اگر برجام تمام شد، ما در فرصت ديگري مي توانيم 
مذاكرات داشته باش��يم كه البته اين بحث مجزايي است. 
الريجاني در ادامه تأكيد كرد: نبايد ت��رس از اينكه تحريم 
شويم وجود داشته باش��د. ما اين دندان لق ترس از تحريم 
شدن را بايد بكشيم، ما بايد خودتحريمي را تمرين كنيم تا 

دشمن مطمئن شود كه ما اين دندان را دور انداخته ايم. 
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ايران متحد و مقاوم مي ايستد
حاال وقت اتحاد است، وقت سرزنش نيست، وقت ايران است، فرصت و امکان  ايران است

ايران دوباره متولد شده و شعار »مرگ برامريکا«ي ما حاال ديگر شعار نيست، امريکا مرده است

 رئيس جمهور ايران پس از اعالم
 خروج امريکا از برجام به ديگراعضاي توافق هسته اي 
 چند هفته مهلت داد تا به ايران ثابت کنند
 که برجام  صرفاً يک کاغذ بي ارزش نيست

رئيس جمهور امريکا  از معاهده هسته اي که با ايران 
بسته بود خارج شدو اعالم کرد تحريم ها را در سطح 
بااليي باز مي گرداند
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