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 :رّبری با پاسخ ٍ پرسص
 هههکرارر  جریههاى در چگًَههِ
 گرفتین؟ رهتیاز دضوي رز ری ّستِ

 وانمود جوس این داسنذ ای عذّه یه لىن
 ونه  هوییدسناووسد  اینن  وأنّه وه میىننذ
 لطفنی  ینه  آمشیىنو  شذ، پیذا مثالً حوال
 مننثالً سا تحشیمهننو ایننن وننه مننو بننه وننشد

 ای عنذّه  ینه . نیست جوس این بشداشت؛
 ونننذ،  اسنافوده  میخواهنذ فشصت این اص
 بنضن  سا اسناىاوس  منحنو   ی چهشه بوص

 چنه . اسنت  خطشننون  خیلنی  این وننذ؛
 آنهننو طننش  اص لطفننی ایننن... لطفننی 
 اسننت، ایننشا  ملّننت تننال  ایننن نیسننت؛
 13۳4/10/30. است دانشمنذا  تال 

 
 :رجبی رهلل آیت

 بِ پاسخی جوَْر رئیس

 ًذرد هذرسیي جاهعِ ًاهِ

اهلل محمود سجای عضنو   آیت
جومعه مذسسین حنوصه علمینه   

خیش جومعه لم بو اشوسه به نومه ا
االسننال   مذسسننین بننه ح ننت

حسن سوحونی، گفت: منو دس  
آ  نومه، به بشخنی اشنىوال    

جمهننوس اشننوسه  آلننوی سسننی 
وشدیم و نسات بنه آ  تنزوش   
دادیم امو تنو اینن لح نه هنی      
پوسننننخی اص سننننوی آلننننوی 

جمهننوس دسبننوسه نومننه   سسننی 
وی گفنت:  .دسیوفت نىنشدیم 

ولای نومه اعاشاضی و انامودی 
وی سوحنونی  سا خطوب بنه آلن  

نوشنایم، بحنثب بنود ونه      می
اگننش ایشننو  جننوابی بننه نومننه  
نذادنننذ یننو اینىننه تدییننشی دس  
سفاوس ایشنو  بنه وجنود نیومنذ     

صوس  علنی مناشنش   نومه سا به
ونیم تو منشد  اص محانوای آ    
مطلع بوشنذ و اونو  نینض اینن   
احامننوک وننه نومننه سا علنننی    

 .ونیم، وجود داسد

ضکٌجِ عجیب   
 اَدتاچیاى در ترایِ

 تشویننننه امنیاننننی مسنننن وال 
 دس ونننه بوصداشنننای سنننشبوصا 
 سا داشنننانذ دسنننت وودتنننو
 منذ   بنشای  تو وشدنذ م اوس

 اسدوغنو   عىن   بنه  طنوالنی 
این مسن وال    پیشاش! بضننذ صک

امنیاننننی و مننننشد  تشویننننه،  
صانی سا وننه دس وودتننو  سننشبو

دسنناریش شننذه بودنننذ، بشهنننه 
تصننوویش  بشابننش . وننشده بودنننذ

 یهو شذه اص بوصداشاروهمناشش
 بشهننه  سا هو آ  سشبوصا ، این
 نشنو   بنذی  بسنیوس  وضع دس و

 .هذد می

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ّای حقَقی ًیاز بِ ریي ّوِ سر ٍ صذر ًذرضت فیص  ُ:زرد ًعوت 

صاده صذالت نذاشت وه حنش  دک خنود سا بضننذ.     و  دس دولت به انذاصه نعمت شویذ هی وطن امشوص؛ 
هوی حمولی ن ومی نینوص بنه اینن همنه سنش و صنذا        تشین وصیش ووبینه دولت یوصدهم اعال  وشد فیب مسن

صاده دس صمنونی ونه همنه مسن وال       دنیو این نوع حموق گشفان مشسو  است! اظهوسا  نعمتنذاشاه و دس 
 بنو  نشسنای  دس صاده نعمنت  محمذسضنو   گیشنذ جولن  توجنه اسنت.    هوی ن ومی می طست ماوسصه بو حموق

هوی سشاسش دنینو لنوانین خنوو خنود سا داسننذ و       بونه: فعوال  الاصودی دس اتوق بوصسگونی یوسوج گفت
 :و نیض لوانین خود سا داسد. مو معامذیم نیوصی به اینن همنه سنش و صنذا نانود! وی بنو خننذه افنضود        وشوس م

 .هوی این عضیضا  نیض بوال و پویین داسد م ل  چنذ است و لطعو فیب دانم حموق آلویو  نموینذه  نمی
 

 ایشان حقوق درباره پرسشی به رهبری پاسخ  
 سنط   بنه  اشنوسه  بنو  پن نشه،  بنو  وگو گفت دس سهاشی، و امو  دفاش سوبك اعضوی اص سحیمیو  االسال  ح ت
 یىی دس پیب، ولت چنذ: گفت ،(العولی ظله مذ) ای خومنه اهلل آیت و( سه) خمینی امو  سوده بسیوس صنذگی

 اص یىنی  مشاسنم  اناهنوی  دس وه وشد  می صحات مس وال  صیسای سوده لضو  اص مشد  بشای هو، سخنشانی اص
 ننزوسا   حنذال   اص ایشنو   وشد  عشض گیشد  می حموق چمذس انمالب سهاش وه پشسیذ من اص شینحوض

 چمنذس  پشسنیذ   ایشنو   اص منوجشا  ششح ضمن سهاشی، مع م ممو  بو مواجهه دس بعذ سوص. وننذ می اسافوده
 تواضنع  نهوینت  بنو  ایشنو  . بنود  تومن   لوبن   بسنیوس  بنذه بشای آلو پوسخ گیشنذ  می سهاشی ووس بوبت حموق

االسنال  احمنذ منشوی،     همچننین ح نت  «برینش    حمنوق  آ  بوبت وه ونم می ووسی من مرش: »فشمودنذ
ای دفاش سهاش مع نم انمنالب، دسبنوسه تنأمین منولی صننذگی سهانش مع نم انمنالب،           معوو  استاوطو  حوصه

بیشناش، اص    است،  ، یعنی آنمذس وه من اطالع داس  وه تو حذی دلیك  صنذگی ایشو  عمذتو  اداسه»گویذ:  می
شو  عمذتوً اص همنین ننزوسا  اداسه    دهنذ؛ صنذگی نزوساتی است وه مشد  دس موسد حضش  آلو ان و  می

 «شود می
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 ضذًذ بیطتر رٍحاًی دٍلت در هستاجرّا   
 سشنذ  ننش   مینونرین  بنه  توجنه  بنو  ونه  بوده مواجه مسىن لیمت دسصذی 23 سشذ بو ، سوالنه میونرین طوس به سوخامو ، صنعتنسیم آنالین؛ 

 ضنشس  بنه  ونال   الاصنود  دس مسنىن  بخنب  تحنوال   و تدییش وه داشت سبوو توا  ،می دسصذی 20  سوالنه توس  نش  و شهشی خونواس دسآمذ
 .است شذه تمو  مسىن فولذ خونواسهوی

 شنوخ   حوضنش  حنوک  دس معلنو   لشاس اص وه یوبذ افضایب یوصدهم دولت دس ملىی مسىن فولذ خونواسهوی انا وس دوسه تو شذه بوعث اتفوق این
 مسنىن  دس شهشی خونواسهوی دسصذ 30 اص بیب اسو ، بشاین. است سوک 33 ذودح انا وس دوسه طوک و 12 وشوس سط  دس مسىن دساشسی
 .است وشده هم بیشاش و بیشاش سا یوصدهم دولت دس مونذ  مساأجش و شذ  صوحاخونه بین شىو  وه تلخ والعیای داسنذ، سىونت اسای وسی

 

 ارد بازدرضت رر «رلٌور باقر» ضیخ یار «رلحبیب هحوذ» عربستاى  
 شنیعی  عنولم  «النمنش  بنولش  نمش» شیخ سسونذ  شهود  به اص پ  و خود سشووبرشانه هوی سیوست ادامه دس سعودی عشبساو  سطیم یو ن وممهش؛ 
 صننذا   بنه  سا آنهنو  و وشدنذ بوصداشت سا عشبساو  ششق دس «صفوی» منطمه سوونو  اص دیرش تن 3 و «الحای  حسن محمذ» بوس این وشوس، این

 .وشدنذ منام  سیوض
 تحشونو   اص حموینت  دس آشنىوسی  مواضنع  ونه  آینذ  منی  شنموس  به المطیف اساو  دس دین علموی تشین بشجساه اص یىی الحای  محمذ خالشی

 بنه  سا او سنعودی  عشبسناو   وه سعودی شیعه عولم ،«النمش بولش نمش» شیخ اهلل آیت اص حمویت دس مواضعی و 2012 سوک دس عشبساو  دس مشدمی
 .است داشاه سسونذ، شهود 
 

 هاَّررُ رز رستفادُ قاًَى لغَ برری فرٌّگ ٍزیر درخَرست    
 00 حنذال   والنع  دس. ونننذ  منی  اسنافوده  آ  اص منشد   اوثشینت  امنو  است غیشلونونی و  به موهواسه اص افشاد اسافوده توبنون؛ علی جنای گفت:

 اعمنوک  نینض  آ  صیشم موعنه  لنوانین  داسد وجنود  موهواسه اص ممنوعیت لونو  وه مودامی حوک، این بو. وننذ می سفاوس لونو  خال  مشد  دسصذ
 لونوننو  موهواسه اص اسافوده وه ونذ می پیذا تحمك ششایطی دس مس له این امو بشد بهشه فشهنری ووالی تالیغ بشای موهواسه اص توا  می .شذ خواهذ
 .شود م وص
 

 برجام بر آهریکا عْذضکٌی سایِ  
 نومنه  توافنك  اینن  ووم  تحمك اص مونع عمال تعهذاتب، به عم  دس آمشیىو هوی وشد  دبه وه شذ یىسوله وصامش حولی دس بشجو  توافكجو  جو ، 

 ونشده  ومشنن   بوشنذ،  وگنو  گفنت  طشینك  اص المللنی  بنین  سنوتتفوهمو   ح  بشای الرویی توانست می وه سنذ این آینذه به سا امیذهو و شذه
 سنوک  ینه : نویسنذ  منی  فشانسنه  خاشگنضاسی  صمینه همین دس و داسنذ انامود آ  به اتنس نیض اسوپویی ممومو  حای وه است موضوعی این.است
 امیذهو این مسیش دس تلخىومی سا  آمشیىو موانع گوینذ می منامذا  امو شذ امیذ و شوق ای ود سا  جهونی هوی لذس  بو توسیخی توافك پیب
 .انذ داده هشذاس آمشیىو بذعهذی دسبوسه و وشده انامود آ  به نسات بوسهو نیض وشوسمو  ممومو  وه است موضوعی این.است شذه
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 َى رهیذیتجسیِ فرراس 
 ای ننود و امیننذ فشاوسننیو  انحننالک بحننثویهننو ؛ 

 گشفانه  بنوال  طلانو   اصنالح  بشای م ضا فشاوسیونی
 حننضب عضننو) توجشنیننو علننی ایننن اص پننیب .اسننت
 دس حننضب ایننن و فشاوسننی و مشننوسوت منحلننه
 امینذ  فشاوسنیو   بنود  گفانه  ایلنو به( ششم م ل 
 اسننم بننه جذیننذ فشاوسننیو  یننه و پننوالیب بویننذ

 انسن و   بنو  باواننذ  تنو  شنود  تشنىی   طلانو   اصالح
 .بشود پیب بیشاشی
 فشاوسنیو   عضنو  دیرنش  آیانی  مهذی وی اص پ 

 دس طلانو   اصالح وضعیت اص م ل  دس مشوسوت
 شاوسننیو ف بویننذ: گفننت وشننوس سیوسننی عشصننه
 تشىی  نموینذه نود یو هشاود همو  بو طلاو  اصالح
 است ویفی فشاوسیو  یه داشان مهم صیشا شود،

 .ومی نه

 ًوایٌذگاى هیکرٍفَى هکرر قطع  

 هطْری علی تَسط
ه مشد  ماوسوه دس م ل  شوسای صهشا سعیذی نموینذ

اسالمی پیب اص پویو  نشست علنی پوسلمو  دس جشیو  
بشسسی دوفوسیت طشح شفوفیت دسیوفای مذیشا  

هوی موصاد دس تزوشی  وشوس و اساشداد دسیوفای
شفوهی خطوب به علی مطهشی وه سیوست صحن 
علنی سا بشعهذه داشت، گفت: مذیشانی وه 

وشدنذ بویذ به مشد   میهوی نوماعوس  دسیوفت  حموق
هوی صهشا سعیذی به  هنوص صحات.شنوسونذه شونذ

اتمو  نشسیذه بود وه علی مطهشی بو بیو  اینىه تزوش 
شمو مشبوط به دساوس جلسه نیست، دس الذامی 

بشانریض میىشوفو  وی سا لطع وشد. همچنین دس  تأم 
این جلسه تعذاد دیرشی اص ووالی ملت اص جمله نودس 

ساد نموینذه  نموینذه اسومیه، علی ادیونیپوس  لوضی
وشیم نیض  سوادووه و حسن نوسوصی نموینذه سبوط

تزوشاتی سا به صوس  ووتوه مطشح وشدنذ، وه علی 
مطهشی دس حولی وه نموینذگو  دس حوک صحات 
بودنذ، میىشوفو  آنو  سا لطع وشد و اجوصه ادامه بیو  

 .تزوششو  سا نذاد
 

 ری اِ گکضت برگی رز تاریخ در ّفتِ

 دضوٌاى در هقابل ها تا اجاست؟دضوٌی رز ه
: 30تینش سنوک   2۳حضش  امو  خمینی)سه( بنیونرزاس وایش انمنالب اسنالمی دس تنوسیخ    

نىاۀ مهمی وه همۀ مو بویذ به آ  توجه ونیم و آ  سا اص  و اسو  سیوسنت خنود بنو    
بیرونرو  لشاس دهیم این است وه دشمنو  مو و جهنونخواسا  تنو ونی  و تنو و نو منو سا       

بنه یمنین آننو       وننذ و تو چه مشصی اسنامالک و آصادی منو سا لانوک داسننذ     تحم  می
شنوسننذ. بنه گفانۀ     مو  نمی ی معنوی و الهیمشصی جض عذوک اص همۀ هویاهو و اسصشهو

داسننذ مرنش اینىنه شنمو سا اص      لشآ  وشیم، هشگض دست اص مموتله و سایض بو شمو بش نمی
دیناو  بشگشداننذ. مو چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیساهو و امشیىنو و شنوسوی دس   

. بعضنی  مویننذ داس ن منو  سا لىنه   تعمیامو  خواهنذ بود تو هویت دینی و ششافت مىاانی  
مدشضین مو سا به اِعموک سیوست نفنش  و ویننه تنوصی دس م نومع جهنونی توصنیف و       

؛ و بننو دلسننوصیهوی بیمننوسد و اعاشاضننهوی وودوونننه  دهنننذ مننوسد شننموتت لننشاس مننی
گوینذ جمهوسی اسالمی سا  دشنمنیهو شنذه اسنت و اص چشنم غنشب و شنشق و        می

این س اک پوسخ داده شنود ونه ملاهنوی    [به]شو  افاوده است! وه چه خوب است ایودی
جهو  سو  و مسلمونو ، و خصوصوً ملت ایشا ، دس چنه صمنونی ننضد غشبیهنو و شنشلیهو      

 انذ! اعااوس شذه انذ وه امشوص بی احاشا  و اعااوس داشاه

آسی، اگش ملت ایشا  اص همۀ اصوک و مواصین اسالمی و انمالبی خنود عنذوک وننذ و    
خونۀ عض  و اعااوس پیوماش و اسمۀ معصومین ن علیهم السال  ن سا بو دساهوی خود وینشا     
نمویذ، آ  ولت ممىن است جهونخواسا  او سا به عنوا  یه ملنت ضنعیف و فمینش و    

و امشوص همۀ مصنیات و عنضای امشیىنو و شنوسوی      ...فشهن  به سسمیت بشنوسنذ؛  بی
الحمویری آنو  خوسج شنذه   ششق و غشب دس این است وه نه تنهو ملت ایشا  اص تحت

مطمن ن بوشنیذ   . ... ونذ جاوسا  دعو  می است، وه دیرشا  سا هم به خشوج اص سلطۀ
 انذ ونه دس بشابنش خلنود و    محاوای دنیوی مودی همو  م وهش بیلذستهوی ششق و غشب 

 بوشنذ. جوودانری دنیوی اسصشهوی معنوی لوب  روش نمی
 
 

 اٌین هی تالش «ًوازی سیاهک» آزردی برری: رهریکا  
 سا نمنوصی  سنیومه  آصادی جویوننه  مذاخلنه  النذامی  دس امشیىنو  خوسجنه  امنوس  وصاس ایشا ؛ 

 تنشس دس امشیىو خوسجه اموس وصاس  سخنروی وشبی جو  ایسنو، گضاس  به. شذ خواساوس
 منذعی  اینشا   دس شنذه  بوصداشنت  امشیىویی -ایشانی تاعه نموصی سیومه دسبوسه خود خاشی
 نوعودالننه  وی ونه  معامنذیم  همچننو   منو  بوشنذ  داشناه  صنحت  اخینش  گضاسشنو   اگنش : »شذ

 امشیىننویی شننهشونذ) نمننوصی سننیومه علیننه شننذه مطننشح ویفشخواسننت و شننذه بوصداشننت
 بوصداشنت  اینشا   دس ونه  دوتنوبعیای  هنوی  امشیىنویی  دیرنش  و اسنت  نومشخ ( االص  ایشانی
 .«شونذ آصاد تش فوسی هشچه بویذ هسانذ،

 


