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 مزير سزیع 
 27/04/1314  فطز عيد ومبس َبی خطبٍ در  اسالمی اوقالة معظّم رَبز بيبوبت

 جمالت طالیی مًضًعبت اصلی
پيشىُبد بزای 

 مطبلعٍ بيشتز

وشبوٍ َبی ببرش 

 ملّتبز  الُی بزکبت

 مبٌ رمضبندر 

 ٌفزيثبریذ ملّت ایه ثز الُی ثزوبت ثًد؛ مجبرن مبٌ یه ولمٍ، يالعی معىبی ثٍ امسبل رمضبن مب. 

 میذَذ وطبن ي میىىذ عزضٍ را خًد جًر، ایه استىجبرْ ثب ی مجبرسٌ ي ممبثلٍ ی صحىٍ در ي جًر، آن عجبدتْ محزاة در رمضبن مبٌ وٍ است ایزان ملّت ایه .

 .ضىبخت ثبیذ ظیمع َبی جلًٌ ایه اس حزوتص، اس ضعبرش، اس خًدش، اس را مب ملّت ضىبخت؛ وجبیذ دیگزان مغزضِ سثبن اس را مب ملّت

 داد تىبن را وطًر فضبی آمزیىب، ثز مزي ي اسزائیل ثز مزي ضعبر لذس، ريس در چیست؛ َب گیزی جُت وٍ داد وطبن ایزان، ملّت ضعبرَبی. 

ًوبسّبىخطجِ

فطزسعیذعیذ

07/05/1393

وکبتی پيزامًن 

 ای َستٍ مذاکزات

 ٍاست محفًظ [مذاوزات اوذروبران دست] آوُب اجز وطًد، چٍ ي ثطًد تصًیت  ضذٌ ثیىی پیص لبوًوی مجبری در است، ضذٌ تُیٍّ وٍ متىی ایه چ. 

 خًاَىلذ  ملّلت  تحًیلل  را آوچٍ ي ثگیزوذ وظز در[ مته تًافك َستٍ ای ثزرسی در] را ملّی مصبلح مصبلح دلّت ثب اوذروبران، دست وٍ است ایه مب اوتظبر 

 .ثذَىذ ارائٍ َم متعبل خذای ممبثل در افزاضتٍ، گزدن ثب ثتًاوىذ داد،

 ضذ وخًاَذ دضمه خًاَی سیبدٌ تسلیم َزگش خًد امىیّتی ي دفبعی لبثلیّتُبی حفع ی سمیىٍ در اسالمی، جمًُری. 

 وزد وخًاَذ تغییزی َیچ آمزیىب مستىجز ديلت ثلممب در مب سیبست صًرت َز در است، ضذٌ تُیٍّ وٍ متىی ثب ي مذاوزات ایه ثب. 

 ایه مثل استثىبئی مًارد در گبَی وذاریم؛ ای مذاوزٌ ديجبوجٍ مسبئل مًرد در وذاریم؛ ای مذاوزٌ ای مىطمٍ ي جُبوی گًوبگًن مسبئل مًرد در آمزیىب ثب مب 

 .دارد اختالف درجٍ ۰۸۱ اسالمی جمًُری سیبستُبی ثب ٍمىطم در آمزیىب سیبستُبی... ایم وزدٌ مذاوزٌ مصلحت، ثزاسبس ای، َستٍ مًرد

دیذاردرثیبًبت

ًظبمهسئَالى

02/04/1394

پبسخ بٍ اظُبرات 

 مسئًليه آمزیکبیی

 تسللیم  را ایلزان  ملب  وطلبوذیم،  ملذاوزٌ  میش سز را ایزان مب ثلٍ، وٍ ثىىىذ ار َب رجشخًاوی ایه وٍ میىىذ وبچبر را [آمزیىبیی مسئًلیه]داخلی  مطىالت 

 .است دیگزی چیش لضیٍّ حمیمت خت،! لجیل ایه اس ي گزفتیم را امتیبس فالن مب ضذیم، ایزان ای َستٍ سالح اس مبوع مب وزدیم،

 [آمزیىبیی مسئًلیه] وىیذ تسلیم را اسالمی ایزان وٍ آيرد وخًاَیذ دست ثٍ َزگش را آرسي ایه.. .ثجیىىذ خًاة ثٍ مگز را ایزان تسلیم. 

 ٌدر را سلبوتزیفیًص  َشار چىذ گزدش وٍ ضذوذ وبچبر امزيس لذرت، ضص ایه وٍ ضذ ایه[ اش] وتیجٍ اسالمى، جمًُرى ثب وطمىص سبل دياسدٌ سبل، د 

 ي ایستبدگى اثز ثز ایه ایزان؟ ملّت التذار جش چیست معىبیص ایه. ..وىىذ تحمّل را صىعت ایه ى تًسعٍ ي تحمیمبت ى ادامٍ ي صىعت ایه ى ادامٍ وطًر؛

 .است مب عشیش داوطمىذان اثتىبر ي ضُبمت اثز ثز ي ملّت، ممبيمت

 است جىبیتىبر آمزیىبى ضذ خًاَذ خبرج سزضىستٍ وٍ وسى آن ثیفتذ، اتّفبق جىگى اگز امّب ومیىىیم دستی ي پیص مجبدرت جىگى َیچ ثٍ مب. 

دیذاردرثیبًبت

ٍسائزاى

ثبرگبُهجبٍراى

حضزت

هَسیثيعلی

الزضب

01/01/1388
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 یجشئيبت تکميل

 در مبٌ رمضبن ملّتبز  الُی بزکبتَبی ببرش  وشبوٍ

گزمٍثلٌذرٍسّبیداریِرٍسُ -1

کطَرجبیِّودریگستزدُقزآًیِهحبفل -2

تَسّلٍدعبعظینهجبلس -3

اًفبقْب -4

خیبثبًْبهعبثزٍهسبجذ،رٍاجیبفتِدرگستزدُّبیافطبری -5

عظینرٍسقذسپیوبییداردرراُرٍسُحضَرهزدم -6

 وکبتی در پبسخ بٍ اظُبرات مسئًليه آمزیکبیی

ثجیٌٌذ.خَاةثِهگزراایزاىکزدین؛تسلینتسلینرااىایزهبگَیٌذآهزیکبییثبرجشخَاًیهیهسئَلیي -1

هیکٌیذ.اضتجبُداریذّناالىثگَینهیخَاّنایزاىرااعتزافکزد؛هيآهزیکبدرقجبلهلّتیگذضتِاضتجبّبتخزٍارِاسآهزیکبهطتیجوَْررئیس -2

کٌٌذ.تحوّلکطَردرراصٌعتایيىاداهِضذًذًبچبرکِضذاشایيًتیجِاسالهى،جوَْرىجْبًىثبثشرگدٍلتضصکطوکصسبلدٍاسدُدُ، -3

.استجٌبیتکبرٍهتجبٍسآهزیکبىضذخَاّذخبرججٌگاسسزضکستِکِکسىآىثیفتذ،اتّفبقایٌجبجٌگىاگزًویکٌیناهّباستقجبلجٌگىّیچاسهب -4

 ای َستٍ مذاکزات  مسئلٍ وکبتی مُم پيزامًن

است.هحفَظهذاکزاتاًذرکبراىدستاجزًطَد،چٍِثطَدتصَیتخَدیضذُثیٌیپیصقبًًَیهجبریدرهتيایيچِ -1

ضذ.خَاّذحفعکطَراهٌیّتحزینٍدفبعیقبثلیّتْبیضذ.ًخَاّذدادُآىاسایسَءاستفبدُگًَِّیچیاجبسُالْی،یقٍَُّحَلثِ،ًطَدچٍِثطَدتصَیتهتيایيچِ -2

کطیذ.ًخَاّیندستهٌطقِدردٍستبًوبىحوبیتاسهب،ًطَدچٍِثطَدتصَیتهتيایيِچ -3

ًذارین.ایهذاکزٍُدٍجبًجِایهٌطقٍِجْبًیگًَبگَىهسبئلهَرددرآهزیکبثبکزد.هبًخَاّذتغییزیّیچآهزیکبهستکجزدٍلتهقبثلدرهبسیبستدرّزصَرت -4


