
 گسیذٌ ای از تأکیذات مقبم معظم رَبری 

 بُبوٍ ای بٍ يیژٌ وسبت بٍ مسئًلیه ي تصریح بر غیرشرعی ي غیرقبوًوی بًدن ایىکبر بب َر دلیل  يي تخریب افتراء ، پیرامًن وُی از ایراد تُمت 

4/12/1370 
 ٍ ثبطل سا حك کشدى، تْییح ثٌبحك سا هشدم ثلکِ گفتي، دسٍؽ ٍ گفتي ٍالغ خالف ثشایطبى کٌٌذ؛ هی استفبدُ گشی فتٌِ ثشای تشیجَى آى اص گیشًذ، هی لشاس تشیجًَی دس ٍلتی کِ ثیٌذ هی سا کسبًی اًسبى
ویتی دادى، خلَُ حك سا ثبطل    .گشفت سا آًْب خلَی ثبیذ ثبضٌذ، کسبًی چٌیي اگش ٍالؼبً! ًذاسد ّا

11/05/1380 
 اص غیش کشدى اًتمبد. ضًَذ ٍالغ تخشیت هَسد - گشفتِ لشاس اختیبسضبى دس تشیجًَی کِ ایي خبطش ثِ غشفب - دیگش اضخبظ ی ٍسیِل ثِ ًظبم، هَظف هسؤٍالى کِ است ایي کبسّب ثذتشیي اص یکی»

ت هَسد دٍلت کلیت ضذ، ایدبد ثخطی دس ٍ دٍلت کبس دس ضؼفی ٍ کوجَد اگش کِ ًذاسد هؼٌی ایي. است کشدى تخشیت   .گیشد لشاس اًّب

  .است ثذ اسبس ثی پشاکٌیِ ضبیؼِ ٍ افتشا ٍ صًی تْوت ثضسگٌوبیی، هٌطك، ثی خَییِ ػیت است؛ خَة هشدم، هطبلجبت ی هطبلِج ٍ اغالح طلت اًتمبد، 1384/08/08

َاس هشدم چطن دس سا سلجب ٍ سا دیگشاى خَد، ًظش هَسد ًبهضد یب ٍ خَد کشدى ػضیض ثشای صدى، تْوت کشدى، اّبًت کشدى، ثذگَیی 1386/10/15   .ًیست اسالهی ٍ غحیح سٍضْبی ٍ ساّْب ایٌْب کشدى، خ

 «ًیست هػلحت اغالً ّب ایي غیشُ، ٍ ایٌتشًتی ّبی پبیگبُ هطجَػبت،دس دس ّب، ضجٌبهِ دس دادى لشاس آثشٍ ّتک هؼشؼ دس سا؛ ضشػی ٍ اسالهی لحبظ اص داس هػًَیت سا، هؤهي آدهْبی صدى تْوت» 12/10/1386

1388/03/29 
بًتْب غشیحتشیي طشف ًَی خوَْسِ سئیس ثِ ّا ًَی خوَْس سئیس کِ کسی ِث .ضذ کطَس لًب  اػتوبد هَسد کِ سا هولکت خوَْس سئیس دادًذ، خالف ًسجتْبی. است هشدم آساء ِث هتکی است، کطَس لًب
 ٍالغ خالف ایٌْب کِ هیذاًین ثیٌین هی ّستین، اهَس خشیبى دس کِ هب کِ کشدًذ، پخص آًدب ایٌدب کشدًذ، دسست دٍلت ثشای خؼلی ّبی کبسًبهِ است؟ خَة ایٌْب! کشدًذ هتْن گَئی دسٍؽ ثِ است، هشدم
َى ٍ اخالق دادًذ؛ آٍس خدبلت ّبی ًسجت ایي اص سهبل، خشافبتی، سا خوَْس سئیس کشدًذ؛ فحبضی است؛   .گزاضتٌذ پب صیش سا اًػبف ٍ لًب

29/06/1388 

 

 ظي حسي ّوذیگش ثِ چشا هیکٌٌذ، هتْن سا یکی کِ هیطٌَیذ ٍلتی ؛«خیشا ثبًفسْن الوؤهٌبت ٍ الوؤهٌَى ظيّ سوؼتوَُ ار ال لَ»: هیفشهبیذ کشین لشآى. کشد پش سَء گوبى اص ٍ تْوت اص ًجبیذ سا فضب»
 ثبثت کِ سٍضی ّوبى ثب کٌٌذ؛ هدبصات ٍ هحکَم سا هدشم ثبیذ لضبئی ّبی                دستگبُ کٌٌذ، تؼمیت سا هدشم ثبیذ اخشائی ّبی                دستگبُ. است هحفَظ خَد خبی ِث لضبئی ٍ اخشائی دستگبُ تکلیف ًذاسیذ؟

ًَی طزق اس کِ هجزم هجبسات اهب ثیبیٌذ؛ کَتبُ ًجبیذ صهیٌِ ایي دس ّن ّیچ ٍ ّست هب ػشفی لَاًیي ٍ اسالهی لَاًیي دس ٍ هیطَد  کِ است ایي اس غیز است، شذُ ثببت ٍا جزم لبً

 « ًیست درستی فضبی فضب، ایي. ًویشَد ایٌکِ. بگزداًین دّي بِ دّي جبهعِ تَی کٌین، بذًبم کٌین، هتْن را یکی تْوت، بِ خیبل، بِ گوبى، بِ

 هب است، ًطذُ ثبثت کِ هبداهی تب اهب ثبضذ، ساست ٍالغ دس است هوکي کِ ثذّین ًسجت آًْب ثِ سا چیضّبئی ٍ تْوت فطبس ثبس صیش ثگیشین ثبضذ، ضذُ اثجبت ایٌکِ ثذٍى سا آى ٍ ایي ثیبئین هب ایٌکِ»
 « است ثضسگتشی ثسیبس گٌبُ هدوَػِ، یک ثِ اسالهی، ًظبم یک ثِ صدى تْوت است، گٌبُ ضخع یک ثِ صدى تْوت... کٌین؛ ثیبى سا آى ًذاسین حك

 یکذیگش، کشدى هتْن ثشای اًذ                گشفِت پیص دس سا سٍضی - هیطَد تش                پیچیذُ ٍ تش                گستشدُ ٍ ثیطتش ّن سٍص                سٍصِث اهشٍص کِ - استجبطی گًَبگَى ّبی                دستگبُ ٍ سسبًِ ٍ سٍصًبهِ کِ ضذُ ثبة هتأسفبًِ ایٌکِ»
َثی چیض ایي َثی چیض ایي ًیست؛ خ  ًجبضذ؛ گٌبُ ی                اضبػِ فضبی فضب، اهب ثجیٌذ، سا خَدش گٌبُ تبٍاى گٌْکبس کِ ًذاسد هٌبفبت ّیچ. هیکٌذ ظلوبًی سا هب صًذگی فضبی هیکٌذ، تبسیک سا هب دل ًیست، خ

 کس یک ثِ ساخغ چیضی هتْوی یک لَل اص - هیطذ پخص ّن تلَیضیَى دس کِ - ّب                دادگبُ دس ایٌکِ: ثگَین ّن سا ایي هي خب ّویي. خیبالت ثِ ضبیؼبت، ِث کشدى هتْن سا دیگشاى صدى، تْوت
  «.است حدت ایي ثگَیذ، دادگبُ دس خَد ی                دسثبسُ ّشچِ هتْن ثلِ،. ًذاسد حدیت ضشػبً ایي، کِ ثگَین سا ایي هي هیطَد، گفتِ دیگشی

04/09/1388 

طبى، ثِ ًسجت ّوذیگش، ثِ ًسجت هشدم هیطًَذ؛ سشدسگن افشاد کِ هیطَد هغطَش آًچٌبى فضب حشفْب، اص ثؼضی دس اظْبسات، اص ثؼضی دس ثیٌن هی هي  هیطًَذ؛ ثذثیي هسئَالًطبى ثِ ًسجت ًخجگًب

ْب ًیستٌذ؛ پذیز تَصیِ - گًَبگَى عٌبصز اس بعضی چِ هطبَعبت، چِ - ّب بعضی» .ًیست دسست ایي  ایي اس بعضی سیبستْبی ًیست هعلَم ًویخَاٌّذ؛ تَصیِ هب اس ًآ

ی آى اهب - است اختالف ایجبد در ًبًشبى - هیشَد هعیي کجب ٍ هیکٌذ هعیي کی را ّب رسبًِ ٍ هطبَعبت ٍ ّب دستگبُ  غبلت سا حمبئك هبیلٌذ هیخَاٌّذ، سا کطَس هػبلح کِ کسًب

ی - کطَس هسئَلیي ثِ ػلٌبً ٍ غشیحبً ثیٌذ هی اًسبى. ًیست دسست پشاکٌی ضبیؼِ ٍ سبصی ضبیؼِ. کٌٌذ ًظش غشف اغَلی غیش ٍ خضئی اختالفبت ایي اص کِ است ایي آًْب ثِ ام تَغیِ هي کٌٌذ،  کِ کسًب
 ثبضٌذ، داضتِ اػتوبد ایٌْب ثِ ثبیذ هشدم است؛ سپشدُ ایٌْب ثِ کبسی یک صهبم کِ ّستٌذ کسبًی کطَس هسئَلیي هیکٌٌذ؛ سبصی ضبیؼِ ایٌْب ثِ ًسجت هیضًٌذ، تْوت - داسًذ دٍش ثش سا کطَس ثبسّبی
 «کٌذ ثذثیي هسئَلیي ثِ ًسجت یکذیگش، ثِ ًسجت سا دلْب هیخَاّذ کٌذ؛ پشاکٌی ضبیؼِ هیخَاّذ دضوي. هیخَاّذ سا ایي دضوي کشد؛ پشاکٌی ضبیؼِ ًجبیذ. ثبضٌذ داضتِ ظي حسي

07/10/1389 

ین چَى هب ثگَئین هب کِ ضذ؛ پبثٌذ سا چیضی چٌیي یک هطلك طَس ثِ ًویطَد سا ایي ثبضذ، اغالح لػذ ثِ ٍَل ًیست خبیض یب است خبیض[ غیجت] کبس ایي اغالً کِ ایٌی »  اغالح خبهؼِ اهش دس هیخَّا

 خب، ًویکٌٌذ؛ اکتفبء ّن غیبت بِ اٍلبت خیلی هیکٌٌذ، سا کبسّب ایي کِ کسبًی آى حبال کٌین؛ غیجت ثذّین، لشاس تْبخن هَسد هطلك طَس ثِ سا خشیبًی یک یب سا ػوشٍی سا، صیذی پس کٌین،

 غیز بِ لَل هصذاق است، افتزاء هصذاق است، تْوت هصذاق شبیذ ببشذ؛ صبدق اٍ بز غیبت حذِّ ًیست هعلَم کِ آٍرًذ هی را چیشّبئی گبّی. دیگز هیکٌیذ هالحظِ

َاسد ًِ؛ ،اٍ بزای است جبیش ایي بٌببزایي پس دارد، اصالح لصذ طزف اگز کِ گفت را ایي ًویشَد است؛ شتن ٍ سبّ هصذاق است، علن  کِ است هَاسدی ّوبى استثٌبء ه

 .است ضذُ رکش[ فمْی کتت دس]

 غشف ثِ: کِ است ایي ثکٌٌذ تَخِ کِ ثذّین یبد ثگَئین، ثبیذ ّن هشدم ثِ ،[کٌین تَخِ ثبیذ] هبى ّوِ هب کِ چیضّبئی اص یکی ٍالؼبً. است هْن خیلی ایي. ثطَد احشاص کٌذ، غذق هَاسد ایي ثبیذ هٌتْب
 ّویي هطوَل ّوِ اهشٍص هذسى ٍسبئل چَى ًیست، ایٌدَس ثگَیٌذ؛ سا آى آهذ، دٌّطبى ثِ چِ ّش کِ ًکٌٌذ آصاد سا ٍثالگطبى یب سا، للوطبى یب سا، دستطبى داسد، هػلحت کبس ایي حبال کِ ایي تَّن
 «. است حکن

 ضٌیذیذ سا( 4)افک ٍلتی یؼٌی( 3)؛«خیشاً ثأًفسْن الوؤهٌبت ٍ الوؤهٌَى ظي سوؼتوَُ ار لَال»: هیفشهبیذ کشین لشآى کِ هشدم ثِ کشدم ػشؼ ػوَهی غحجت یک دس هٌبسجتی یک ثِ ٍلتی یک ثٌذُ
ل اص یؼٌی ًذاضتیذ؟ ظي حسي ّوذیگش ثِ چشا َاى ثب یب حبال - گفتٌذ سا چیضی یک صدًذ، تْوت ًفشی یک ثِ آهذًذ[ اگش. ]سا افک کٌیذ سد ٍا  ثجیٌیذ هیکٌیذ؟ لجَل چشا - غیجت ػٌَاى ثِ یب تْوت ػٌ
َئین هب کِ ًیست، «چشا» هؼٌبیص فمط داسد، ٍسیؼی هؼٌبی خیلی ػشة کالم دس ٍ لشآى دس تحزیشِی لَالی ی کلوِ ایي ُ، یؼٌی. است تأکیذ ثب چشای. ًکشدی سا کبس ایي چشا ثگ  هؼٌبی چشا؛ ٍای، آ

ال»{ چشا}. است تحزیشِی است؛ ایي «لَال»  ثگَئیذ ضوب آهذ، کسی فَساً تب. ًذاسیذ ظي حسي ّن ثِ چشا ًذاسیذ، ًیک ظي ّن ثِ چشا یؼٌی ؛«[خیشاً] ثأًفسْن الوؤهٌبت ٍ الوؤهٌَى ظي سوؼتوَُ ار َل
 کِ است چیضّبئی ّوبى اص هب، ی خبهؼِ دس اثتالست هَسد اهشٍص کِ چیضی ایي. است هوٌَع ایي ًیست، دسست ایي. ثکٌذ ًمل ٍ ثذاًذ سا آى یمیي غَست ثِ آدم ثَد، اگش ّن اش دسستی احتوبل ثلِ،

  .ًیست دسست داسد ٍخَد کِ ٍضؼی ایي ًیست؛ دسست کِ ثفْوین غیجت ی ادلِ ّویي اص ثبیست

06/04/1390 

ًَی طزیك اس کِ ٍلتی تب. شَد ٍارد اتْبهی یک است هوکي کسی ّز بِ»  هٌبزّبی ٍ تزیبًَْب در ًِ لَُ، بیزٍى در ًِ لَُ، خَد در ًِ است، ًشذُ ثببت جزم لبً

 فطبس لضبئیِ ی لَُ سٍی ثیٌذ هی اًسبى اٍلبت ثؼضی .است هْوی ی هسئِل بسیبر ایي ببزد؛ را هسلوبًی یک آبزٍی ًذارد حك کسی جوعی، ارتببط ٍسبئل در ًِ رسوی،

 ایٌْب ثطٌبسٌذ؛ سا ضًَذُ هدبصات یب ثجیٌٌذ، سا هدبصات هشدم کِ است خَاستِ هؼیٌبً ٍ هطخػبً همذس ضبسع ثلِ، خبغی، هَاسد دس. کشدى افطبء ًذاسد لضٍهی ّیچ آلب، ًِ. کٌیذ افطبء آلب کِ آٍسًذ هی

 اًسبى ایٌجب هیذٌّذ، تعوین خَدش هَرد غیز بِ را چیشی یک کِ دارد ٍجَد تعوین ی رٍحیِ جبهعِ فضبی در کِ ٍلتی بخصَص. ًیست خب ّوِ هبل است، خبغی هَاسد

 هتْن گفتیذ ٍلتی چَى داد؛ لزار ًببیذ ّن اتْبم هعزض در داد؛ لزار هعزض در را کسی ًببیستی لطعبً است، ًشذُ ثببت جزهی ٍلتی تب. کٌذ احتیبط ببیذ خیلی

 «دارد ٍجَد اٍ گٌبُ بز شَاّذی کِ کسی آى بب است، ًکزدُ گٌبّی ّیچ کِ هتْوی بیي ًویکٌذ تفکیک عوَهی افکبر است،

1390/06/02 
 ٍالؼبً ثبیذ ًجبضذ؛ ایٌدَسی ثبیذ هیکٌذ؛ فشق کطَس ػوَهی فضبی دس ثذثیٌی گستشدى یب هشدم کشدى ثذثیي ثب هیکٌذ؛ فشق دضوي پبصل کشدى کبهل ثب اًتمبدی ثیبى هیکٌذ؛ فشق تخشیت ثب اًتمبدی ثیبى

  .ثبضذ دلسَصاًِ

1391/10/19 

ستیذ ضذیذ، سشگشم دیگشی چیض ثِ دادیذ، دست اص سا توشکض ضذیذ، غبفل ضذ، پشت حَاستبى اگش؛ هیطَد دضوي اص غفلت هَخت ًبدسست ّبی حشف  ثکٌذ، هیخَاّذ کبس چِ اٍ کِ کٌیذ ثیٌی پیص ًتًَا
 کِ ًویطَد ایي دلیل ضذی، غبفل خَدت هَلؼیت اص اگش ضوب ضذ، پشت حَاست اگش ضوب. «ػٌِ یٌن لن ًبم هي ٍ األسق الحشة اخب اىّ ٍ»: است ثیذاس اٍ ًخَاثیذُ؛ کِ دضوي. هیخَسیذ ضشثِ حتوبً

 ّن هیکٌین، تأکیذ هیکٌین، تَغِی هیکٌین، ػشؼ ّوِ ایي هب ایٌکِ. ثبضذ خوغ حَاسْب ثبیذ پس. ثضًذ ثبضذ، خوغ حَاسص است هوکي اٍ ثبضذ؛ ضذُ پشت حَاسص تَست، همبثل دس کِ ّن دضوٌی
 ّی است، کشدُ پیذا سٍاج اهشٍص کِ ایٌتشًتی ّبی پبیگبُ ثِ ّب، سٍصًبهِ ثِ ّب، سسبًِ ثِ هطجَػبت، ثِ ایٌکِ. است ایي خبطش ثشای ًکٌیذ، سشگشم فشػی هسبئل ثِ سا خَدتبى کِ هشدم، ثِ ّن هسئَلیي، ثِ

 . است ایي خبطش ثِ کٌیذ، پشّیض هشدم رٌّی فضبی ثِ - هیکٌذ هطغَل سا هشدم رّي کِ - ًبدسست هطبلت ٍ حشفْب کشدى ٍاسد اص کِ هیکٌین سفبسش
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