
بدون روتوش 
b r o t o u s h . c o m
mail@brotoush.com

بهار ۱۳۹۲

ه 

w
w

w
.ourpresident.ir

http://www.ourpresident.ir


brotoush.com     ٢ والیت مداری همیشه خوب نیست!   بدون روتوش 
 

 

 
 ُب لِلتَّْقَوىٰ  َمنَّکْم َشَنآُن قَْوٍم َعَىلٰ أَالَّ تَْعِدلُوا ، اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَ  َوَال یْجرِ 

 ۸مائده: 

  

w
w

w
.ourpresident.ir

http://www.ourpresident.ir


brotoush.com     ٣ والیت مداری همیشه خوب نیست!   بدون روتوش 
 

 

 

 

 فهرست

 

 ۴. . .           اول حرف

 ۶. . .           ها قضاوت و گفتارها در ظلم

 ۶. . .           نشده اثبات ادعاهای

 ۷. . .           زد تهمت بیهوده نباید کىس به

 ۸. . .           دروغ و ظلم با پیروزی

 ۸. . .           دیگران علیه اعرتاف

 ۹. . .           تهمت به و گ�ن با کردن بددنام

 ۱۰. . .           نخوانید فقیه ضدوالیت و منافق

 ۱۰. . .           مخالفت خاطر به کردن ظلم

 ۱۱مجازیم     . . .       هستیم نقالبیچون ا

 ۱۲. . .           کرد اخالقى محیط باید را محیط

 ۱۲. . .           ندارید؟ ظن حسن هم به چرا

 ۱۳. . .           سیاىس عقل و اخالق رشع، خالف فضاىی،

 ۱۴. . .           است انحراف انقالبیگری نام به اخالقی بی

 ۱۴. . .           کنید توهین توانید �ی کس هیچ به

 ۱۵. . .           مسل�ن یک آبروی بردن

 ۱۶. . .           نظرها اختالف کردن مشتعل

 ۱۶. . .           شوند می دفع هوشمندتر آدمهای

 ۱۷. . .           نیست اسالم از قطعاً  این

 ۱۸. . .           اسالمى اخالق به کنیم مقید را خودمان

 ۱۸. . .           دیگران آبروى به تعرض

 ۱۹. . .           شود کن ریشه مجلس در باید عادت این

 ۱۹. . .           است او جان ردیف هم  مؤمن آبروی

 ۲۰. . .           نیست فقیه والیت با مخالفت متفاوت نظر

 ۲۰. . .           تهمت و غیبت علم، غیر به قول از پرهیز

 ۲۱. . .           نبینند اکرب شیطان را جناحی قیبر 

 ۲۱. . .           اخالق و عقل رشع، خالف کارهای

۲۲. . .           نکنند مؤمنند، و اللّهى حزب واقعاً  اگر

 

 

 

 

 

 

 

 

w
w

w
.ourpresident.ir

http://www.ourpresident.ir


brotoush.com     ٤ والیت مداری همیشه خوب نیست!   بدون روتوش 
 

 حرف اول

 .اول

های فالن شخصیت یا سایت متعلق به گروه الف  زنی با افشاگری و اتهام از یک طرفباز می کنیم؛ دیگر عادت کرده ایم که هر وقت پیچ رسانه را 

های فالن  زنی افشاگری و اتهاماز طرف دیگر؛   و  گویند می اخالقی و اعتقادی رئیس فالن قوه و اطرافیانشمفاسد اقتصادی، که از مواجه شویم 

ی دیگر داد سخن  درباره مفاسد اقتصادی، اخالقی و اعتقادی �ایندگان فالن قوه را ببینیم کهشخصیت یا سایت متعلق به گروه ب (رقیب گروه الف) 

عدم سکوت در برابر «مداری می دهند و این اقدامات را وظیفه دینی خود در راستای  ر دو گروه هم شعار والیت. جالب اینجاست که هدهند می

ها را حالل و بلکه  خوانند و غیبت و حتی تهمت در حق آن ها؛ رقبای خود را اهل بدعت می می دانند. مباند که برخی» ظلم و رسوا کردن ظامل

، ابراز ناراحتی و جلس در هنگام سخ�انی رئیس جمهورکردن �ایندگان م »دو دو«وده است که وقتی رهربی از . در این فضای آلدانند میمستحب 

خوانند؛ عده ای از  را خالف رشع، اخالق و قانون می »یکشنبه سیاه مجلس«های رئیس جمهور در  افشاگری کنند و یا وقتی رهربی نگرانی شدید می

 و می گویند چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟کنند  برخوردهای ایشان تعجب می

 .دوم

زنی در آن ایام و پیش از  قی و اتهاماخال نشد ولی در هر صورت رواج شدید بدرشوع  ۸۸هرچند همه این قضایای که گفتیم از ایام تبلیغات انتخابات 

؛ تاثیر زیادی در گسرتش این فضا در جامعه داشت و لطمه قابل توجهی به اعت�د مردم به ۸۴دوم انتخابات  اول و آن در ایام تبلیغات مرحله

ها تذکر دادند که  ها و رسانه گروه وار به افراد، یا کنایه رصاحت بهمسئولین زد و از آن تاریخ هر قدر که رهربی به صورت عمومی و خصوصی؛ 

و بدتر  .  این روال ادامه پیدا کردش باد نکردا مداری کس به روی خودش نیاورد و رگ والیت بیهوده تهمت نزنید، هیچانصافی نکنید و  بی واخالقی  بی

 و بدتر شد تا رسیدیم به امروز.

 .سوم

به بهانه مقابله با  ۸۸ای بود که سال  های سیاسی و دینی  ها و شخصیت ی رفتار رسانه نژاد و دولت ادامه های امروز علیه احمدی زنی شاید اتهام

» فتنه«اخالقی در مقابله با  های رهرب انقالب نکردند. حتی شاید بتوان گفت بی بند اخالق را از دست و پای خود گشودند و توجهی به توصیه» فتنه«

ها که امروز علیه  دید که ه�نتر رفت و  توان عقب بود؛ حتی می ۸۸خصوص ایام انتخابات  مخالفان دولت در ایام دولت نهم و بهاخالقی  نتیجه بی

اخالقی  علیه هاشمی رفسنجانی بی ۸۴دانند، در انتخابات  خود را ملزم به رعایت انصاف و اخالق و قانون �ی» فتنه«و دیروز علیه » جریان انحرافی«

هایی که آن ایام برای  ها و تهمت ها و توهین نامه شد، دلیلی نداشت که با شب جایی که علیه هاشمی طرح می را مترین کردند. انتقادات واقعی و به

 و تنفیذ حکم رئیس جمهور گفتند: ۸۴شد همراه شود. رهرب انقالب پس از انتخابات  رأی نیاوردن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش می

ه صورت گرفت. کى یها بین تخرینم؛ ایبدبارها را انجام دادند، کن یه اکه بنده به عوامىل کى انجام گرفت یارهاکن انتخابات، برخى یدر خالل ا«

ه کى نسبت به نظام زدند یها ها با محاسباىت، حرف ا طرفداران آنیان و نامزدها یتوجهى بود؛ بعىض از آقا ها البته از روى ىب بیبعىض از تخر

ها در  ى دولت لهیه به وسکمى یهاى عظ رشفتید. و پى شی�ا اهیده گرفته شد و سیارهاى بزرگ نظام نادکىل از مثبتات نظام، از ینانه نبود؛ خیب واقع

ها از روى غفلت نبود. تعدادى از نامزدهاى  بین تخرین بعىض از ایکها از روى غفلت بود، ل نیده گرفته شد؛ ایها به وجود آمده، ند ن سالیا

ت موجهى مثل آقاى هاشمى رفسنجا� یناجوا�ردانه؛ حتّى شخصر منصفانه و یهاى غ بیب قرار گرفتند؛ تخریاست جمهورى مورد تخریانتخابات ر

رد؛ با کارها آلوده کگونه  نید با ایى بدى بود. رحمت الهى را نبا ن، حادثهیها در امان �اند. ا بین تخریاى است، از دم ا ت محرتم و باسابقهیه شخصک

گر هم یف دیحت، وظایر از نصیى، غیر قضایى و غینم؛ اما مسئوالن قضاک حت مىیم. امروز چون گذشته است، من نصیرده بودکد کیه ما تأکن یا

  ١»نند.کدا ینند و آنها را پکب یبها را تعقین تخریدارند؛ آنها عوامل ا

جا که  اینی دشمنان هم نباید اخالق را زیر پا بگذاریم به  گرفتیم که برای نقد دوستان و حتی تخطئه شدیم و یاد می وقت هوشیار می اگر ه�ن

 رسیدیم. هستیم �ی
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 .مچهار 

ای را به اخالق و انصاف دعوت کرده است.  خوانید، سخنان رهرب انقالب در چهار سال گذشته است که فعاالن سیاسی و رسانه چه در ادامه می آن

نامزدهای انتخاباتی و هوادارانشان به طور ها به صورت عام و همیشگی و  ، سیاسیون و رسانهرهربهای  حرف اصلی ما این است که طبق دیدگاه

حزب اللهی واقعا مؤمن و «اگر  مدارند، چه کارهایی نباید بکنند؟ البته اگر ادعا دارند والیت رایآوری  خاص در ایام تبلیغات انتخاباتی و برای جمع

اگر ادعایی ندارند که دارند که انسان اند و به اخالق پایبند؛ یا الاقل اگر ادعا  شان اهمیت دارد، اگر ادعا دارند مصالح کالن کشور برای ،٢»هستند

 هیچ؛ زیاده عرضی نیست!

2 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042 
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 جامعه را خواهد گرفت  ها دامن همه ظلم در گفتارها و قضاوت

ستى از یباما  ست.یاى ن نندهکچ وجه فضاى خرسند یشور به هکاىس یغات سیشور، فضاى تبلکشور، فضاى مطبوعاىت کغاىت یفضاى تبل

ات کم بقاى نظام اسالمى، بر یم و بدانیریهاى خودمان درس بگ رىیگ اسالم براى عمل خودمان، براى رفتارهاى خودمان، براى موضع

د یبند و مقیه ما پاکالهى، تفضالت و رحمت الهى تا وقتى است 

ام  ردهکىش ندارد. بارها من عرض یه با ما قوم و خوکم. خدا یباش

رر که خداى متعال در قرآن مک سا� هستندکل ه�ن یارسائ بنى

م عىل کم و اّ� فّضلتیکروا نعمتى الّتى انعمت علکاذ «د: یفرما یم

ل داد؛ اما ین تفضیل را بر عاملیارسائ خدا بنى ]۴۷بقره/» [نیالعامل

ه لوس شدند، قدر نعمت خدا را کنیل به خاطر ایارسائ ن بنىیهم

رضبت « ]۶۵بقره/[ »نیونوا قردة خاسئک«ردند، کفران کندانستند و 

وقتى  ن.یل شدند به ایتبد ]۶۱بقره/[ »نةکهم الّذلّة و املسیعل

ه مواظب و مراقب خودمان کش خواهد آمد یرحمت الهى براى ما پ

غامتان. یرد�ان، مراقب تبلکم؛ مراقب حرف زد�ان، مراقب اقدام یباش

ه یه دولت، علیبارى در حرف زدن، در اظهارات عل و بند ن فضاى ىبیا

ه خداى متعال از کست ین ییزهایها چ نیبه خاطر اغراض، ا  ىک

بله ] ۲۵انفال/[ »م خاّصةکن ظلموا منینّب الّذیو اتّقوا فتنة ال تص«نند، خداى متعال ک یسا� خطا مکآسا� بگذرد. آن وقت  ها به نیا

رد؛ بر اثر رفتار یگ ینه فقط دامن آن ظامل را م جه و اثر آن دامن همه،یه نتکارها هست کها، بعىض از  بعىض از ظلم جورى است. نیا

 ٣.زها بودین چید مراقب اینند. باک یه در گفتار خودشان، در عمل خودشان، در قضاوت خودشان ظلم مکاى  عده یک

 )۸۷آبان  ۱۵ارگزاران حج (کدار مسئوالن و یبیانات در د

 جعلی علی کردان]گیری انتقادات و اتهامات به دولت در موضوع مدرک  [پس از اوج

 

 ای کرد نشده را نباید رسانه ادعاهای اثبات

ه نظام ک نیان لذت بردم؛ از ایردم و از آزادى بکها را متاشا  ن مناظرهیون و ایزیى آحاد ملت نشستم پاى تلو هیبنده هم مثل بق

ه، یوب قضین بخش معیبربند، لذت بردم؛ اما اد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را باال یایمردم ب کمکجمهورى اسالمى توانسته است به 

آور و  ها، التهاب حیها، آن ترص ضیوب، آن تعریهاى مع رد؛ متأثر شدم. براى طرفداران نامزدها هم آن بخشکبنده را ناخرسند 

د یق را بایز است، حقام �اکه در حکاى  نجا در منرب �از جمعه، در خطبهیبنده ا .ه البته از هر دو طرف هم بودکننده بود، ک نگران

شور شد. کس جمهوِر قانو� یها به رئ ن اهانتیتر حیطرف رص یکبودند. از  کب متأسفانه مشرت ین عینم. هر دو طرف در اکان بیب

ها را براى من  ن سخ�ا�یحتى از دو سه ماه قبل از مناظرات هم ا

زدند،  ییها دم؛ تهمتیشن ا گاهى مىیدم ید یآوردند و من م مى

شور کس جمهور قانو� یه رئکىس کى؟ به کگفتند؛ به  ییها حرف

س یهاى خالف دادند، رئ ى به آراء مردم است. نسبتکاست، مت

متهم  ییگو ه مورد اعت�د مردم است، به دروغکت را کجمهور ممل

هاى جعىل براى دولت درست  ارنامهکها خوب است؟  نیردند! اک

م، یستان امور هیه در جرکه ما کردند، کنجا آنجا پخش یردند، اک

س یردند؛ رئکنها خالف واقع است؛ فحاىش یه اکم یدان یم مینیب مى

آور دادند؛ اخالق  هاى خجالت ن نسبتیجمهور را خرافاىت، رمال، از ا

ن طرف ین از آن طرف. از ایا .ر پا گذاشتندیو قانون و انصاف را ز

گرى یارها به نحو دکن یه همین طرف هم شبین جور؛ از ایهم هم

ن یهاى ا تینها شخصیه اکمرنگ جلوه داده شد؛ اسم بعىض از اشخاص برده شد کى انقالب  ى درخشان ىس ساله ارنامهکانجام گرفت. 

وقت رسمم نبوده است از افراد  چیردند. بنده در �از جمعه هکن نظام رصف یه عمرشان را در راه اکسا� هستند کها  نینظامند؛ ا

اورم. به طور خاص از آقاى هاشمى رفسنجا�، از آقاى ناطق نورى یجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم ب نیاورم؛ اما ایاسم ب

3 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4205 

 

هر كس هر ادعاىئ دارد، بايستى در مجارى 

قانو� خودش اثبات بشود و قبل از اثبات 

جور  اى كرد... وقتى اين ها را رسانه شود اين �ي

هاى نادرست در  ها مطرح ميشود، تلقى حرف

ها چيز ديگرى  آيد، جوان جامعه به وجود مى

 .فهمند كنند، چيز ديگرى مي خيال مي

 
بارى در حرف زدن، در  و بند ن فضاى ىبیا

به خاطر اغراض،   ه ىكیه دولت، علیاظهارات عل

ها  نیست كه خداى متعال از ایزهاىئ نیها چ نیا

 آسا� بگذرد. به

جه یها، بعىض از كارها هست كه نت بعىض از ظلم

و اثر آن دامن همه، نه فقط دامن آن ظامل را 

  رد.یگ یم
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س هر کسان، هر کرده؛ حاال در مورد بستگان و کىس متهم به فساد ماىل نکان را ین آقایم. البته اید بگویاورم و بایمن الزم است اسم ب

زى اثبات بشود، یرد. اگر چکاى  ها را رسانه نیشود ا یخودش اثبات بشود و قبل از اثبات � ستى در مجارى قانو�یدارد، با ییادعا

شود،  یها مطرح م جور حرف نیرد. وقتى اکرد و قاطعاً ادعا کنها را مطرح یشود ا یست؛ اما اثبات نشده، �ین آحاد جامعه نیفرقى ب

 ٤.فهمند یگرى میز دینند، چک یال میگرى خیز دیها چ د، جوانیآ هاى نادرست در جامعه به وجود مى تلقى

 )۸۸خرداد  ۲۹( ی تهران های �از جمعه خطبهبیانات در 

ها را مفسد اقتصادی  نژاد از کسانی که آن نژاد داد و نام بردن احمدی هایی موسوی به احمدی [پس از مناظرات تلویزیونی و نسبت

 معرفی کرد] 

 

 هوده تهمت زدید بیىس نباکبه 

 یکران، یست. امروز ملت ایى دو، مصلحت ن گران، به طور مطلق در رس مسائل درجهیگران، طرد دیم. رد دیگفتارمان مراقب باشدر 

اى ین قضاینم تو همیب من مى  .ردکد یجاد اختالف نباید قدر دانست. این اتحاد را بایملت متحد است؛ ا یکپارچه است؛  یکملت 

د؛ همه با هم یاید اختالف به وجود بینند؛ نه، نباکتر  شیها را ب افکها و ش خواهند اختالف یهى مها  ر باز بعىضیسه چهار روز اخ

شور کد براى ساخنت ینند؛ همه باکد بیارى باکبرادرند، همه با هم هم

د یىس را نباکهوده تهمت زد؛ ید بیىس نباکنند. به کب کمکگر یدیکبه 

ت محسوب یه صالحک ییزهایى آن چ امر، از همه یکبه خاطر 

د عمل ید بود؛ با انصاف بایانصاف باند. با کشود، انسان او را نفى ب یم

د: یگوید حرف زد. خداى متعال در مورد دشمنان میرد؛ با انصاف باک

م شنآن قوم عىل اّال تعدلوا اعدلوا هو اقرب کجرمنّ یو ال «

ه کن دشمنى موجب نشود ید، ایىس دشمنکاگر با  ]۸[مائده/؛»للتّقوى

ى نسبت به دشمن؛ حاال د؛ حتّ ینکعدالتى  د، ىبینکانصاىف  نسبت به او ىب

ها  انصاىف نار بگذارند؛ ىبکها را همه  عدالتى ست. ىبیه دشمن هم نکآن 

ر پرچم نظام اسالمى و جمهورى ینار بگذارند؛ همه در زکرا همه 

اسالمى جمع بشوند؛ اصوىل وجود دارد، به آن اصول همه پابندى 

قه بوده. در دورانهاى یشه اختالف سلیال دارد؟ همکقه هم باشد. چه اشینار هم باشند، اختالف سلکنند. در کخودشان را اعالم ب

د یشود. هواى نفس را بایار خراب مکها و اختالف برداشتها با هواى نفس انسان مخلوط شد،  قهین اختالف سلیه اک ییمختلف هر جا

هاى  جا نفس است و هوىکم ینیم ببینک م. نگاهیب خوردن از هواى نفس سوءظن داشته باشیرد. به خودمان در فرکىل مالحظه یخ

د یتر نبا ف آنطرفیلکى ت رهیه قدم از داکم ینکف هم دقت بیلکف است؛ و در احساس تیلکجا نه، واقعاً احساس تکنفسا� ماست؛ 

 ٥.رد. آن وقت لطف خدا با ماستکد یروى نبا ادهیگذاشت؛ ز

 )۸۸مرداد  ۳( قرآن  نندگان مسابقاتک تکدار رش یدبیانات در 

نژاد به دلیل تأخیر در اجرای حکم رهربی  [پس از برکناری مشایی از معاون اولی به دستور رهربی و شدت گرفنت انتقادات از احمدی

 و نصب مشایی به ریاست دفرت خود]
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اگر با كىس دشمنيد، اين دشمنى موجب 

انصاىف كنيد،  نشود كه نسبت به او ىب

عدالتى كنيد؛ حتّى نسبت به دشمن؛ حاال  ىب

ها را همه  عدالتى آن كه دشمن هم نيست. ىب

 .ها را همه كنار بگذارند انصاىف بگذارند؛ ىبكنار 
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 شد امیراملؤمنین برای پیروزی به ظلم و دروغ متوسل �ی

اى از حرضت نقل شده      جمله یکب دور است. در یر و فرکن است: از میاتش ایى از خصوصیکن یراملؤمنیورزى، ام     استین سیدر ا

ر و کاران عرب، مکى آحاد و م     بست، از همه     اگر تقوا دست و پاى مرا �ى ]٢٢، ص ٨اىف، ج ک» [نت ادهى العربکلو ال التّقى ل« ه:ک

 -ومت معروف بود کر در حکه به دهاء و میچون معاو -ه با خودش یى معاو     سهیگر در مقام مقایجاى د یکله را بهرت بلد بودم. یح

 »ة بأدهى منّىیواللَّه ما معاو«ه نقل شده، فرمود: کحسب آنچه به 

ند؟ کست. منتها عىل چه یتر ن ه از من زرنگیمعاو ]۲۰۰البالغه، خ [نهج

ت اخالق دارد، دست و زبانش بسته یت تقوا و رعایوقتى بناى بر رعا

ه نبود، دست و زبان انسان کن است. تقوا ین ایراملؤمنیاماست. روش 

د، یتواند بگو ید، خالف واقع میز بگویتواند همه چ یباز است، م

د، نقض تعهدات یتواند بگو یتواند بزند، دروغ به مردم م یتهمت م

ند. کدا یتواند پ یم میند، دلبستگى به دشمناِن رصاط مستقکتواند ب یم

است ید: من سیفرما ین میراملؤمنیجورى است. ام نیوقتى تقوا نبود، ا

ه در روش کن است یردم؛ اکار یردم، با تقوا اختکرا با تقوا انتخاب 

زها وجود ین چیف و ایثکارهاى کگرى و      لهیارى و حکن، میراملؤمنیام

ن یراملؤمنیورزى ام     استیات سیى از خصوصیکزه است... کیندارد؛ پا

ارهاى ظاملانه کوز شدن، به ظلم و به دروغ و به ر یه براى پکن بود یا

 یک -ن ین متنفذیا -ه تو جامعه هستند کن افرادى یه آقا ش� اکن آمدند یراملؤمنیومت امکاى در اوائل ح     عده یکشد.  یمتوسل �

ن! کشان را جلب  یها ها را موجب نشو و دل نیها بده، مخالفت ا نیاملال به ا     تیشرتى از بین و سهم بکها را ب نیى ا     مقدارى مالحظه

واللَّه ال اطور «نم؟ کى ظلم براى خودم دست و پا      لهیروزى را به وسید من پیخواهی؛ ش� م»أ تأمروّ� ان أطلب النّرص بالجور«فرمود: 

هاى      وهین با ظلم، با راه غلط و خطا، با شیراملؤمنیان ندارد امکام ]۱۲۶البالغه، خ [نهج »ر و ما أّم نجم ىف الّس�ء نج�یبه ما سمر سم

 ٦.ندکر اسالمى دوست براى خودش درست یغ

 )۸۸شهریور  ۲۰تهران (  ی های �از جمعه خطبهبیانات در 

 

 رشعاً حجیت ندارد  اعرتاف متهم علیه دیگری

است. فضاى جامعه را فضاى برادرى،  شرتیتش از عمل هم بیم. اخالق اهمیم؛ به اخالق خودمان هم برسیبه اخالق خودمان هم برس

ن یم. ایه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و فضاى بدگ�� قرار بدهکنیستم با ایچ موافق نیم. من هیمهربا�، حسن ظن قرار بده

ه امروز ک -ارتباطى  هاى گوناگون                ه روزنامه و رسانه و دستگاهکه متأسفانه باب شده کنیم. اینکد دور یعادات را از خودمان با

روىش را در  -شود  یتر م                دهیچیتر و پ                شرت و گسرتدهیروز هم ب                روزبه

ن یست؛ ایز خوىب نین چیگر، ایدیکردن کاند براى متهم                 ش گرفتهیپ

ند، فضاى زندگى ما را ظل�� ک یم یکست، دل ما را تاریز خوىب نیچ

ند، اما یار تاوان گناه خودش را ببک ه گنهکمنافات ندارد  چیند. هک یم

ردن کگران را متهم یى گناه نباشد؛ تهمت زدن، د                فضا، فضاى اشاعه

ه در ک نیم: این را هم بگوین جا من ایاالت. همیعات، به خیبه شا

متهمى  یکاز قول  -شد  یون هم پخش میزیه در تلوک -ها                 دادگاه

ه کم ین را بگویشود، من ا یگرى گفته میس دک یکزى راجع به یچ

ى خود در دادگاه                 ت ندارد. بله، متهم هرچه دربارهین، رشعاً حجیا

ى خودش اگر                 ند در دادگاه دربارهیه بگوکنین حجت است. اید، ایبگو
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عىل چه كند؟ وقتى بناى بر رعايت تقوا و 

رعايت اخالق دارد، دست و زبانش بسته است. 

روش ام�املؤمن� اين است. تقوا كه نبود، 

دست و زبان انسان باز است، ميتواند همه 

ميتواند بگويد، تهمت چيز بگويد، خالف واقع 

 ميتواند بزند، دروغ به مردم ميتواند بگويد.

 

كه در تلويزيون هم پخش  -ها                 كه در دادگاه اين

از قول يك متهمى چيزى راجع به يك  -شد  مي

شود، من اين را بگويم كه  كس ديگرى گفته مي

اين، رشعاً حجيت ندارد... عليه ديگرى بخواهد 

 اعرتاىف كند، نه، مسموع نيست.
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 یکارزىش است؛ نه، هر اقرارى، هر اعرتاىف، رشعاً، عرفاً و در نزد عقال در                 ، حرف ىبن حرف مهمىل استیست، ایرد، حجت نکاعرتاىف 

ن اعرتاف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما یند، اکه خود بیه متهم علکو� یلینندگان مین، در مقابل بیدادگاه در مقابل دورب

 ٧ست.ینند، نه، مسموع کگرى بخواهد اعرتاىف یه دیعل

 )۸۸شهریور  ۲۹های �از عید سعید فطر ( خطبهبیانات در 

ها از کسانی مانند مهدی هاشمی نام  از سی�ی جمهوری اسالمی که در آن ۸۸[پس از پخش دادگاه مته�ن حوادث پس از انتخابات 

 برده شد]

 به گ�ن و به تهمت کسی را در جامعه بدنام نکنیم

 »رایلو ال اذ سمعتموه ظّن املؤمنون و املؤمنات بانفسهم خ«د: یفرما یم میرکرد. قرآن کد از تهمت و از گ�ن سوء پر یفضا را نبا

به جاى خود  ییو قضا ییف دستگاه اجرایلکد؟ تیگر حسن ظن ندارینند، چرا به همدک یى را متهم میکه کد یشنو یوقتى م] ۱۲[نور/

نند؛ با ه�ن کوم و مجازات کد مجرم را محیبا ییهاى قضا                نند، دستگاهکب ید مجرم را تعقیبا ییهاى اجرا                محفوظ است. دستگاه

ه کند؛ اما مجازات مجرم یایوتاه بکد ینه نباین زمیچ هم در این عرىف ما هست و هین اسالمى و قوانیشود و در قوان یه ثابت مکروىش 

ه به کن است یر از ایاز طرق قانو� جرم او ثابت شده است، غ

م، توى ینکم، بدنام ینکى را متهم یکال، به تهمت، یگ�ن، به خ

ن فضا، فضاى یشود. ا یه �کنیم. ایجامعه دهن به دهن بگردان

هاى  ونیزیها، تلو                گانهیها، ب                خارجى -گران یا دیست. یدرستى ن

جا  ها فالن نیه اکنند کسا� حرىف بزنند، ادعا کا یىس که یعل -مغرض 

م. ینکن ه�ن را پخش یردند؛ ما هم عکجا خطا  ردند، فالنکانت یخ

ى دلشان کگانه یهاى ب                رسانه ست.ین، مورد قبول نین، ظلم است؛ ایا

اند حقائق در مورد ما روشن                 ى خواستهکبراى ما سوخته است؟ 

ند، یگو یقت را گفته باشند؟ میند حقیاین مورد بیه در اکبشود، 

ت یها شفاف نید گفت اینبا .نندک یم ییزنند، ادعاها یم ییها حرف

ت یشفاف ردن فضاست.کدر کن، یست؛ ایت نیشفافن، یاست. ا

رد خودش را که مسئول در جمهورى اسالمى عملکن است یاش یمعنا

ه ک نین و آن را بدون ایم ایائیه ما بک نینند؛ اما اکد هم بیت است، باین معناى شفافیار مردم قرار بدهد؛ ایبه طور واضح در اخت

ن است در واقع راست باشد، اما تا مادامى که ممکم یرا به آنها نسبت بده ییزهایر بار فشار تهمت و چیم زیریاثبات شده باشد، بگ

ى مغرض                 رسانه- گانهیى ب                ند؛ از رسانهکن را متهم یند، آن اکن آن را متهم یم؛ اینکان یم آن را بیه ثابت نشده است، ما حق ندارک

ست و یى نظام اسالمى ن                ستهیه شاکنظام را به امورى ل کدا بشود و ینفر از آن طرف پ یکم، بعد هم یاوریش بیشاهد برا -سیانگل

ها  ال بر آنکن اشیند، اکدهند، متهم ب یه بعىض به نظام اسالمى نسبت مک ییزهاین چیار باالتر است از اینظام اسالمى شأنش بس

ار بزرگرتى یمجموعه، گناه بس یکنظام اسالمى، به  یکشخص گناه است، تهمت زدن به  یکشرت هم وارد است. تهمت زدن به یب

 ٨.نکن گناهان دور یاست. پروردگارا! با تقواى خود ما را از ا

 )۸۸شهریور  ۲۹های �از عید سعید فطر ( خطبهبیانات در 

 

 

 

 

 

7 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070 
8 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070 

 

لو ال اذ سمعتموه ظّن «فرمايد:  قرآن كريم مي

] ۱۲[نور/» املؤمنون و املؤمنات بانفسهم خ�ا

كنند، چرا به  شنويد كه يىك را متهم مي وقتى مي

 همديگر حسن ظن نداريد؟

به گ�ن، به خيال، به تهمت، يىك را متهم كنيم، 

ن بگردانيم. بدنام كنيم، توى جامعه دهن به ده

 شود. اين فضا، فضاى درستى نيست. اينكه �ي
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 فقیه خواند نظری منافق و ضدوالیت مجرد هر خطا و اختالف نباید کسی را به

 یکمجرد  هىس را بکشود هر  ید، �ید، مواظب باشیمراقب باش

ه کنیمجرد ا هرا ب ىسکشود هر  یا اشتباهى گفت منافق؛ �ی ییخطا

م، زد، ینک یر مکه من و ش� فکچه  لمه حرىف برخالف آنک یک

د یىل بایها خ صیه است. در تشخیت فقین ضدوالیم آقا ایبگوئ

ز خود یز، فرزندان عزیدم به ش� جوانان عزکید. من تأینکمراقبت 

ن است. یز، همیهن عزیشور در رستارس مکن یمن، جوانان پرشور ا

نده یامل به آکد یامل، با امک�ن یبا شدت، با قّوت، با اها  زهیانگ

هاى مختلف دقت  ها و در مصداق صیحفظ بشود؛ اما در تشخ

ها، گاهى اوقات رضرها و لط�ت بزرگى  دقتى در مصداق بشود. ىب

 ٩ .خواهد زد

 )۸۸آذر  ۴شور (کان یجیرى از بسیثکدار جمع یانات در دیب

 در جریان همین سخ�انی] ۸۸حضار در پی سخنان رهربی درباره رسان فتنه » مرگ بر منافقِ «[پس از شعار 

 

 مخالفت با دیگران ما را وادار به ظلم کردن نکند

تر است،  ىل مهمیتر است، خ لکىل مشیاىس و عمومى خیحرف است؛ تقوا در مسائل اجت�عى و مسائل س یکتقوا در مسائل شخىص 

ى یکن است ما با کگذارد. مم یجا تقوا اثر م نیم؟ ایگوئ یدوستا�ان، نسبت به دشمنا�ان چه مىل اثرگذارتر است. ما نسبت به یخ

د و با او یه با او مخالفکىس کى آن  د؟ اگر قضاوت ش� دربارهینک یى او چگونه قضاوت م م؛ دربارهیم، دشمن باشیمخالف باش

رار کردم، تکه اول عرض کاى  فهیى رش هیى تقواست. آ دى از جادهن تعیه در واقع وجود دارد، اکزى باشد یر از آن چید، غیدشمن

خواهم  یم. من میجورى حرف بزن نیعنى استوار و درست؛ اید، یقول سد». داین امنوا اتّقوا اللَّه و قولوا قوال سدیها الّذیا ای«نم: ک یم

انقالىب و مؤمن و عاشق  هاى زمان، جوانینم به جوانان عزکعرض ب

ت یامالً رعاکنند؛ ک یسند، اقدام مینو یزنند، م یه حرف مکامام، 

ه کند کىس، ما را وادار ک یکه مخالفت با کجور نباشد  نیا د.ینک

م، ظلم ینکم، تجاوز ینکى حق تعدى  س از جادهکنسبت به آن 

خاطره  یکرد. من کد ظلم یس نباکچ یرد. به هکد یم؛ نه، ظلم نباینک

شان یم. من از ایشب در خدمت امام بود یکنم. ما کاز امام نقل 

خواهم اسم  ی� –ست یس چکدم نظر ش� نسبت به فالن یپرس

به  یکاى اسالم در دوران نزدیهاى معروف دن ى از چهرهیکاورم؛ یب

تأمىل  یکامام  -شناسند  یدند، همه میه همه نام او را شنکما، 

زى راجع یآم ى مذمت جمله یکاسم. بعد هم شن یردند، گفتند: �ک

 -فردا  ا پسین متام شد. من فرداى آن روز یبه آن شخص گفتند. ا

 شان.یارى داشتم، رفتم خدمت اکصبح با امام  -ست یادم نیدرست 

ه ش� کىس که راجع به آن کشان گفتند ینم، اکه داشتم، مطرح کارى را که من ک نیه وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از اکمجردى  هب

 کگفته بودند، پا» شناسم ی�«ه بعد از کزى را یآم ى مذمت عنى آن جملهی». شناسم ین، �یهم«د، یردکشب سؤال یا پریشب ید

ىل از کبختانه من هم ب ز نه فحش بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشیآم ى مذمت ىل مهم است. آن جملهین خید، اینیردند. ببک

ه کادم هست یقدر  نیدانم چه بود، اما ا یحافظگى من بود؛ � مکا یشان بود، یا ترصف معنوى ایعنى یه آن جمله چه بود؛ کادم رفته ی

ردند؛ گفتند: نه، ه�ن ک کروز بعدش آن را پا یکا یشب گفتند، دو روز بعدش  شان آنین را ایزى بود. همیآم ى مذمت جمله یک

د، دو جور یه ش� او را قبول ندارکدى یى ز درباره  ».اللَّه اسوة حسنة م ىف رسولکان لکلقد «ها اسوه است؛  نید، اینیشناسم. بب ی�

ن یاى از ظلم وجود دارد. ا زهیه در آن آمکچنا�  جور هم آن یکه درست منطبق با حق است، کچنا�  جور آن یکشود حرف زد:  یم

9 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8430 

 

مجرد يك خطاىئ يا  بهشود هر كىس را  �ي

شود هر كىس را  اشتباهى گفت منافق؛ �ي

چه كه  مجرد اينكه يك كلمه حرىف برخالف آن به

كنيم، زد، بگوئيم آقا اين  من و ش� فكر مي

 ضدواليت فقيه است.

 

ى آن كىس كه با او  اگر قضاوت ش� درباره

از آن چيزى باشد  مخالفيد و با او دشمنيد، غ�

ى  كه در واقع وجود دارد، اين تعدى از جاده

اى كه اول عرض كردم،  ى رشيفه تقواست. آيه

يا ايّها الّذين امنوا اتّقوا اللَّه و «كنم:  تكرار مي

قول سديد، يعنى استوار و ». قولوا قوال سديدا

 جورى حرف بزنيم. درست؛ اين
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د راجع به آن یتوان یه حق است، صدق است و ش� در دادگاه عدل الهى مکرد. درست ه�� کز ید از آن پرهیدومى بد است، با

 ١٠.میاد داشته باشید به یه ماها باکت امام و خط امام است کى از خطوط اصىل حر یکن یشرت. اید، نه بید، بگوئیح دهیتوض

 )۸۹خرداد  ۱۴نى (ره) (یى تهران در حرم امام خم هاى �از جمعه خطبه

خمینی در  حجت االسالم سید حسنمانع ادامه یافنت سخ�انی با دادن شعارهایی از حضار [پیش از آغاز سخ�انی رهربی؛ عده ای 

 ]مراسم سالگرد ارتحال حرضت امام(ره) شدند

 

 دیگران هرچیزی بگوییمتوانیم علیه  جور نیست که چون انقالبی هستیم می این

ست ین نیى است. ظلم فقط اکز خطرنایز بدى و چیارهاست. ظلم چکن یتر ى از آن اساىسیکن هم یم. اینکام: ظلم ن من بارها گفته

 یکجا،  هى ناب نوشته یکست، یه مستحقش نکىس ک یکه یجا عل هى ناب لمهک یکده بزند. گاهى یشکى یکابان به یه آدم توى خک

 ییجا یکن را به نظرم یمن ا .ردکستى مالحظه یىل بایخ ن طهارت دل را و طهارت عمل رایشود. ا یجا، ظلم محسوب م هت نابکحر 

ستاده بودند؛ دو نفر یها هم ا دند؛ بعىضید یردند، مک یه حد رجِم زنا را بر او جارى مکىس را ک یکستاده بودند یرم اکغمرب ایگفتم. پ

ه مثل سگ کگر گفت یى دیکى به یک  زدند؛یگر حرف میبا همد

غمرب به سمت یبعد پ -رى ین تعبیهمچ یک -رد و جان داد کمتام 

غمرب بودند. ین دو نفر هم همراه پیا مسجد راه افتادند و ایمنزل 

 یکبه  -ى مردارى  فهیج یکدند به یرفتند، رس یه مکتوى راه 

ه مرده ک - مردارى، حاال جسد سگى بود، درازگوىش بود، هر چى بود

گاز  :ردند و گفتندکن دو نفر رو یغمرب به ایبود و آنجا افتاده بود. پ

اللَّه! ما را  ا رسولید. گفتند: ینکل ین میمقدارى از ا یکد و یریبگ

د، یردکه با آن برادرتان کارى کد؟! فرمود: آن ینک یتعارف به مردار م

ى بوده؟ کن مردار بدتر بود. حاال آن برادر ین گاز زدن به ایاز ا

اش  ها درباره نیرده بوده و رجم شده و اکه زناى محصنه کبرادرى 

ادتر یز ند!ک یجور مالمتشان م نیغمرب ایاند و پ آن دو جمله را گفته

ه ما چون کست یجور ن نیها آن وظائف ماست. ا نیم. ایم؛ عادل باشید. منصف باشید و شایه باکه هست، از آنچه کد از آنچه ینگوئ

تر است، حق  مک –ص ما یال ما و با تشخیبه خ -ذره  یکه از ما کىس کن هر یم، بنابرایم، چون انقالىب هستیم، چون مبارزیمجاهد

ست و بعىض یسان نیکست، حدود یسان نیکها  �نیست. بله، ایجورى ن نیم؛ نه، ایم بگوئیتوان یه مکاش هر چى  ه دربارهکم یدار

ن در مقام تعامل و در مقام کبدانند؛ لن است بندگان صالح خدا هم کداند و مم ین را میگر هستند. خدا هم ایباالتر از بعىض د

 ١١.م بشودکزها ین متاین انسجام حفظ بشود و این اتحاد و اید ایزندگى جمعى، با

 )۸۹تیر  ۲ها ( ئت علمى دانشگاهیه  جىیدار اعضاى بسیانات در دیب

به تصویب قانونی درباره  [یک روز پس از داده شدن برخی شعارهای تند بر ضد رئیس مجلس توسط تعدادی از دانشجویان معرتض

 دانشگاه آزاد]
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ها آن وظائف  نیم. ایم؛ عادل باشیمنصف باش

م، یست كه ما چون مجاهدیجور ن نیماست. ا

ن هر یم، بنابرایم، چون انقالىب هستیچون مبارز

ص یال ما و با تشخیبه خ -ك ذره یكىس كه از ما 

اش هر چى  م كه دربارهیكمرت است، حق دار -ما 

 ست.یجورى ن نیم؛ نه، ایم بگوئیتوان یكه م
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 ردکط اخالقى ید محیط را بایمح

زى را ین چیچن یکشود به طور مطلق  ین را �یست ولو به قصد اصالح باشد، ایز نیا جایز است یار [غیبت] جاکن یه اصالً اکنى یا

ا� را به طور مطلق مورد یجر یکا یدى را، عمروى را یزم، پس ینکم در امر جامعه اصالح یخواه یم ما چون میه ما بگوئکپابند شد؛ 

نند؛ خب، مالحظه ک یتفاء �کبت هم ایىل اوقات به غینند، خک یارها را مکن یه اکسا� کم؛ حاال آن ینکبت یم، غیتهاجم قرار بده

ست حدِّ یه معلوم نکآورند  را مى ییزهایگر. گاهى چید دینک یم

د مصداق یبر او صادق باشد؛ شا معنی و تعریف غیبت] [= بتیغ

ر علم است، یقول به غتهمت است، مصداق افرتاء است، مصداق 

ه اگر طرف قصد کن را گفت یشود ا یمصداق سّب و شتم است؛ �

ز است براى او، نه؛ موارد استثناء ین جاین ایاصالح دارد، پس بنابرا

د یمنتها با .ر شده استکتب فقهی] ذ که [در که�ن مواردى است 

ى یکن خیلی مهم است. واقعاً یند، احراز بشود. اکن موارد صدق یا

د ینیم]، به مردم هم باکمان [باید توجه  ه ما همهک ییزهایاز چ

ه: به رصف توهم کن است ینند اکه توجه بکم یاد بدهیم، یبگوئ

ا یا قلمشان را، یار مصلحت دارد، دستشان را، کن یه حاال اکن یا

م کن حیوسائل مدرن امروز همه مشمول همست، چون یجور ن نیند؛ ایه هر چه به دهنشان آمد، آن را بگوکنند کوبالگشان را آزاد ن

ى  بت شامل همهیتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. است�ع غکاغذ است، کعنى خواندن وبالگ هم مثل خواندن یاست. 

ه�ن ن یتى ندارد، خواندن تو نامه هم عیدن به گوش خصوصیها وجود دارد مسلّ�ً. شن نیاست�ع در ا کعنى مال یشود؛  یها م نیا

چه انسان  ه اگر چنانکد ینکن جور است. فرض ین هم همیخب، دورب .میردکم و عرض یردکد کین را تأیه ما در بحث است�ع اکاست 

گر، چه فرقى ین هم ه�ن است دینشان داد؛ ا ییجا یکرد، بعد آمد کن ثبت ین را رفت با دوربید، ایىس دکرا از  ییخطا یک

ن اصالح یم، اینکم جامعه را اصالح بیرد. ما اگر بخواهکط اخالقى ید محیط را بایمح رد.کها توجه  به اینستى واقعاً یعنى بایند؟ ک یم

تا چه  [= از نم. فضالًک یبت را عرض میگرى هم وجود دارد. حاال من غیهاى د ند. راهکبت بیه انسان از افراد غکست ین نیفقط به ا

 ١٢.ها نیتهمت و افرتاء و ارسد به] 

 )۸۹دی  ۷های جدید ( م غیبت با ابزار قلم و رسانهکدرس خارج فقه/ حجلسه 

 

 ظن ندارید؟ چرا به هم حسن

ردم کصحبت عمومى عرض  یکمناسبتى در  یکبه وقتى  یکبنده 

لوال اذ سمعتموه ظن املؤمنون و «د: یفرما یم میرکه قرآن کبه مردم 

ً یاملؤمنات بأنفسهم خ [= تهمت و  کیعنی وقتى اف ]۱۲[نور/ »را

عنى از اول رد ید؟ یظن نداشت گر حسنید چرا به همدیدیرا شن افرتا]

زى را یچ یکنفرى تهمت زدند،  یکرا. [اگر] آمدند به  کد افینک

چرا قبول  -بت یا به عنوان غیا با عنوان تهمت ی حاال -گفتند 

الم عرب که در قرآن و در یریى لوالى تحذ لمهکن ید اینید؟ ببینک یم

ه ما کست، ین» چرا«ش یعى دارد، فقط معنایىل معناى وسیخ

عنى آه، واى، ید است. کیردى. چراى با تأکار را نکن یم چرا ایبگوئ

لوال اذ سمعتموه ظن «ه است. یرین است؛ تحذیا» لوال«چرا؛ معناى 

 یک؛ یعنی چرا به هم ظن ن»راً]یخ[املؤمنون و املؤمنات بأنفسهم 

ً یظن ندار د، چرا به هم حسنیندار د یىس آمد، ش� بگوئکد. تا فورا

ن آن را بداند یقیاش هم اگر بود، آدم به صورت  بله، احت�ل درستى

ه کاست  ییزهایى ما، از ه�ن چ ه امروز مورد ابتالست در جامعهکزى یچ نین ممنوع است. ایست، این درست نیند. اکو نقل ب

ست. البته انتقاد منطقى، گفنت حرف یه وجود دارد درست نکن وضعى یست؛ ایه درست نکم یبت بفهمیى غ ن ادلهیست از همیبا
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به رصف توهم اين كه حاال اين كار مصلحت 

 دارد، دستشان را، يا قلمشان را، يا وبالگشان را

آزاد نكنند كه هر چه به دهنشان آمد، آن را 

جور نيست، چون وسائل مدرن امروز  بگويند؛ اين

 همه مشمول هم� حكم است.

 

یعنی چرا به هم ظن نيك نداريد، چرا به هم 

ظن نداريد. تا فوراً كىس آمد، ش� بگوئيد  حسن

اش هم اگر بود، آدم به  بله، احت�ل درستى

درست صورت يق� آن را بداند و نقل بكند. اين 

نيست، اين ممنوع است. اين چيزى كه امروز 

ى ما، از ه�ن چيزهاىئ  مورد ابتالست در جامعه

ى غيبت بفهميم  است كه بايست از هم� ادله

 كه درست نيست.
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ند. بله کتواند انسان نقد ب یست، و میبت نیند، اصالً هم غکها را ب ر آنکه انسان اگر ذ کار وجود دارد کهاى آش قدر حرف نیح ایصح

ه به انواع و اقسام طرق کهاى باطىل هم وجود دارد  انیى ما وجود دارد، جر ح و حّقى در جامعهیان صحیجر یکمسلّم است، امروز 

هستند. چه لزومى انات ین جریهم در رأس ا ییها ست. آدمیى نکن شینند؛ در اکنند، انقالب را منحرف کخواهند جامعه را خراب  یم

ار کهاى آش قدر دارند؛ ه�ن حرف نیار اکند. حرف آشکها را ب نیبت ایه غکها تهمت بزند. چه لزومى دارد  ن آدمیه انسان به اکدارد 

د حاال ما براى یه آدم بگوکست یردن نکبت یازى به غیچ نیح بدهند، مطلب روشن خواهد شد؛ هینند، توضکن بیینند، تبکان بیرا ب

عنى یدهد؛  ین متام املراد را به ما نشان میم، ایبت خواندیه در باب غکاى  ن ادلهین به نظر من همیبنابرا .مینک یبت میاصالح مثالً غ

 ١٣.ردکن هم عمل ید بر طبق همیدهد. با یص میفهمد و تشخ ین را انسان میم از رشع مقدس همید بفهمیه باکواقعاً ه�� 

 )۸۹دی  ۷های جدید ( غیبت با ابزار قلم و رسانه مکجلسه درس خارج فقه / ح

 

 است اىسیعقل س واخالق خالف رشع، حرمت،  کفضاى هت

 کفتد. فضاى هتین اتفاق بید ایه اسالم مانع از آن است؛ نباکاست  ییزهایى از آن چیکحرمت در جامعه،  کفضاى اهانت و هت

چ ید، با جرأت، هیان عقایاىس است. انتقاد، مخالفت، بیحرمت، هم خالف رشع است، هم خالف اخالق است، هم خالف عقل س

ار عالوه کن ینه مسئولند. این زمیزها. همه هم در این چیها و فحاىش و دشنام و ا ها و اهانت حرمت کاىل ندارد؛ اما دور از هتکاش

خداى متعال را هم  -ن آرامش هست یاج به ایه امروز احتک -زد یر یو اعصاب آرام جامعه را به هم مند ک یه فضا را آشفته مکنیبر ا

سند؛ چه در مطبوعات، چه ینو یا میزنند،  یا حرف میه کسا� کى آن  امى باشد به همهین پیخواهم ا یند. من مک ین میاز ما خشمگ

ار درستى کنند، ک یه مکارى کها بدانند،  نیى ا ها. همه گدر وبال 

 یکا یاىس غلط یر سکف یکردن، کردن، استدالل کست. مخالفت ین

ن یحرف است، مبتال شدن به ا یکردن، کوم کنى غلط را محیر دکف

گر یحرف د یکاىس، یامِر خالف اخالق و خالف رشع و خالف عقل س

ن ید ایم؛ نباینک یو قاطع نفى م املکن دومى را به طور یاست؛ ما ا

نند. من بخصوص به ک یار را مکن یرد. متأسفانه بعىض ایار انجام بگک

مردمان بااخالص  کها بالش ن جوانینم. بعىض از اک یه میها توص جوان

فه است؛ نه، ین وظینند اک یال میو مؤمن و خوىب هم هستند، اما خ

فه ین وظیس اکفه است، عین خالف وظینم اک یمن عرض م

هاى  طا� دشمنان، از دخالتیالبته از نفوذها، از اغواهاى ش  .است

فرمودند،  یه امام بارها مکرد. ه�ن طور کد غفلت یدشمنان هم نبا

شوند  یجور افراد وارد اجت�عات پرشور و مؤمن و مخلص م نیگاهى ا

د ین هم نبایشانند؛ از اک یتى مکحر  یکسمتى و  یکو آنها را به 

ها  خصوص از جوان هن من بیهاى دشمن. بنابرا دن دستیهاى ناىش از احساساىت شدن، هم ناىش از ند رد؛ هم غفلتکغفلت 

رد، کدا یه ادامه پکند. وقتى کدا یها ادامه پ سنت حرمتکى و شکبت و تهمت و فحاىش و هتاین فضاى غیه نگذارند اکخواهم  یم

ر و توجه که محل خشوع و ذ کد مثالً در �ازهاى جمعه ینیب ناگهان مى -�رى مرسى یمثل ب -ند ک یت هم میطبعاً ه�ن طور رسا

ب �از جمعه را قبول یچه آن خط ه غلط اندر غلط است. انسان اگر چنانکشود،  یده میاناً دیگاهى اح ییزهاین چیچن یکاست، 

هاى  طیها، در مح ا حتّى گاهى اوقات در درسیرون. ید بیآ ، مىندک یند، به او اقتداء هم �ینش اش �ى ندارد، خب، اصالً پاى خطبه

ها ه�ن رضبه زدن  نیها غلط است، مرض است و مخالف مصلحت انقالب است؛ ا نیه اکشود؛  یده میزها دین چیعلمى و درىس از ا

ش یند و پیکت مکقدرت حر  ه دارد باکوه نظام اسالمى است کم و شفاف و باشیئت عظیردن هکدار  کردن و تَر کجاد یاف اکو ش

 ١٤ رود. یم

 )۸۹اسفند  ۱۹(  دار اعضاى مجلس خربگان رهربىیانات در دیب

 ]بر ضد فائزه هاشمی در فضای مجازیفرد  استفاده از الفاظ توهین آمیز توسط یک[چند هفته پس از انتشار فیلم 
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خواهم كه  ها مي خصوص از جوان من به

فضاى غيبت و تهمت و فحاىش و  نگذارند اين

ها ادامه پيدا كند. وقتى  هتاىك و شكسنت حرمت

كه ادامه پيدا كرد، طبعاً ه�ن طور رسايت هم 

بينيد  ناگهان مى -مثل بي�رى مرسى  -كند  مي

مثالً در �ازهاى جمعه كه محل خشوع و ذكر 

و توجه است، يك چن� چيزهاىئ گاهى احياناً 

 ديده ميشود.
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 ایم اخالقی کنیم منحرف شده گری بی اگر به نام انقالبی

م؛ از خط امام یا ردهکم، رضر یر پا بگذاریگرى، اخالق را زیخواهى و به نام انقالب گر: اگر به نام عدالتیى د نقطهن طور در یهم

رى با ما که از لحاظ فکسا� کخواهى، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به  گرى، به نام عدالتیم. اگر به نام انقالبیا منحرف شده

ه به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم کم یدانیمخالفند، اما م

م، از یذاء و آزار قرار دادیم، آنها را مورد ایردکاعتقاد دارند، اهانت 

ر گرى و رفتایم به نام انقالبیم. اگر بخواهیا خط امام منحرف شده

م، ینکشورمان سلب کت را از بخىش از مردم جامعه و یانقالىب، امن

د مختلفى وجود یشور آراء و عقاکدر  .میا از خط امام منحرف شده

 یکتى، بر کحر  یکاى بر  عنوان مجرمانه یکدارد. اگر چنانچه 

ب است؛ ین عنوان مجرمانه البته قابل تعقیحرىف منطبق شود، ا

نند؛ اما اگر عنوان یکنند و مکب یتعقد یهاى موظف با دستگاه

خواهد یند، �کخواهد براندازى یه �کىس است کاى نباشد،  مجرمانه

ند، اما با کشور اجرا کخواهد دستور دشمن را در یند، �کانت یخ

م یتوانیاىس ما مخالف است، ما �یاىس ما، با مذاق سیى س قهیسل

م کجرمنّ یو ال«م؛ یبدارغ یم، عدالت را دریغ بداریت را از او دریامن

د: یگویدهد و میقرآن به ما دستور م». شنئان قوم عىل اّال تعدلوا

ه عدالت را فرو کقومى، موجب نشود  یکمخالفت ش� با 

؛ حتّى در مورد مخالف هم »اعدلوا«د. ینکد و فراموش یبگذار

ه انسان کن است ید تقوا اینکال یتقواست. مبادا خرت به یکن عدالت، نزدیا ]۸[مائده/ »هو اقرب للتّقوى«د. یعدالت به خرج ده

 ١٥ م.یدار باشیم، همه بیار باشیدن با تقوا موافق است. همه هوشیند؛ نه، عدالت ورزکر پا له یمخالف خودش را ز

 )۹۰خرداد  ۱۴بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) (

 

 توانید توهین کنید �ی کس به هیچ

توانید به هیچ کس توهین کنید، به خصوص به رئیس  توانید به رئیس جمهور تذکر بدهید، سؤال کنید، استیضاح کنید ولی �ی ش� می

جمهور. رئیس جمهور یک مقام محرتم است در قانون اساسی، نگاه به سابقه بکنید، همیشه روسای جمهور در مجالس مخالفینی 

طور به رئیس جمهور توهین کردند؟ این رفتار  اند، کی این داشته

ام نسبت به مجلس  آمیز ظلم بود، ناحق بود، گناه بود. نگرانی اهانت

بود، حقیقتاً نگران خود مجلس شدم، این چه وضعی است که 

کند و » دو -دو«مجلس که �ونه فضائل مردم معرفی شده است، 

را بزند، من چند بار تا حاال به آقای الریجانی نگذارد کسی حرفش 

یعنی چه؟ همین مانده » دو -دو«گفتم که جلوی این کار را بگیرد، 

که یقه یکدیگر را بگیریم و بر رس و کله هم بزنیم مثل برخی 

کشورهای دنیا، من جدا نگران شدم، چه کار کنیم؟ علنی بگوییم که 

ر رذیلت شد، آن وقت مجلس ظلم کرد و خالف عدل کرد و گرفتا

کنند، اگر مجلس  شوند و در انتخابات رشکت �ی رسد می مردم دل

بخواهد به سمتی برود که کسی حرفش را نتواند بزند، خواه رئیس 

جمهور باشد یا هرکس دیگری، حرفش را نتواند بزند، چه خواهد 

دو کردند، آقای الریجانی باید صحبت آقای  -شد؟... دیروز وقتی دو

کرد، این کارها مجلس را جلوی مردم بی آبرو  کردند، حمله می دو می -کرد و به ج�عت اقلیتی که دو جمهور را متوقف می رئیس

کنند از نظر تعداد اقلیت هستند، باید این اقلیت را به مردم معرفی کنید. من اصالً اعرتاض ندارم که  دو می -ها که دو کند، این می
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قرآن به ». عىل اّال تعدلوا و اليجرمنّكم شنئان قوم«

ما دستور ميدهد و ميگويد: مخالفت ش� با يك 

قومى، موجب نشود كه عدالت را فرو بگذاريد و 

؛ حتّى در مورد مخالف »اعدلوا«فراموش كنيد. 

» هو اقرب للتّقوى«هم عدالت به خرج دهيد. 

اين عدالت، نزديكرت به تقواست. مبادا خيال كنيد 

نسان مخالف خودش را زير پا تقوا اين است كه ا

 له كند؛ نه، عدالت ورزيدن با تقوا موافق است.

 

ست، �اینده قانونا برخورد با یک مقام دو جور ا

حق دارد حرفش را بزند، منطقی و به دور از 

تهمت و جنجال حرفش را بزند، منتقد هستید از 

توانید بگویید،  دولت، از رئیس جمهور، می

حرفتان را بزنید و عالج جویانه وارد میدان 

شوید. البته یک جور هم برخورد خص�نه و 

اخن خواهد ن کینه ورزانه است، معلوم است می

 بزند.
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این تکلیف ش�ست که رأی بدهید یا ندهید. برخورد با یک مقام دو جور است، �اینده قانونا حق دارد  چرا رای دادید یا ندادید،

توانید بگویید،  حرفش را بزند، منطقی و به دور از تهمت و جنجال حرفش را بزند، منتقد هستید از دولت، از رئیس جمهور، می

خواهد ناخن  ورزانه است، معلوم است می ته یک جور هم برخورد خص�نه و کینهجویانه وارد میدان شوید. الب حرفتان را بزنید و عالج

های یک فردی را قبول ندارد، حتی ممکن است آن فرد غیرمنطقی هم بگوید، مهم نیست،  تواند بگوید همه حرف بزند... مجلس می

نیست که مجلس بنا کند هو کردن... ش� فهمند غیرمنطقی است، ولی آن فرد باید بتواند حرفش را بزند، این درست  مردم می

خواهید بگویید مجلس با رئیس جمهور همراه نیست، خوب رای ندهند، حرفش را نپذیرند، حق که ندارند به او توهین کنند...  می

ت دانید، باید جوری برخورد کنید که مصلح بینید و خالف مصلحت می من به آقای الریجانی گفتم یک وقت ش� کار خالفی می

 ١٦ .تری ضایع نگردد بزرگ

 )۹۰تیر  ۱بیانات در دیدار با رئیس و جمعی از �ایندگان مجلس (

برخی �ایندگان مجلس در حین سخ�انی احمدی نژاد در مجلس در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی » دو دو کردن«[یک روز بعد از 

 برای وزارت ورزش و جوانان]

 

 مسل�� را بربد کیىس حق ندارد آبروى ک

ه االن ک -رد ید مورد توجه قرار بگیرون بایرد در بکن عملیرد قوه و بازخوردهاى اکه و عملیى قضائ ه در باب قوهکگرى یمطلب د یک

شود؛  یى ممعنای یکنفرى متهم به  یکجه است. ه با متهم موایى قضائ ن است: خب، قوهیا -ردند کس محرتم قوه هم اشاره یرئ

ا ین اتهام وارد است یه اکند کند و مشخص کند، تفحص کق یرده، برود تحقکن یه قانون معکى های فه دارد از راهیه وظیقضائى  هقو 

ق قانو� جرم ثابت یه از طرکتا وقتى  .اتهامى وارد شود یکن است کىس ممکست. به هر یه جرم نکست. رصف متهم شدن یوارد ن

ها و  بونیرون قوه، نه در تریقوه، نه در بنشده است، نه در خود 

ىس حق ندارد آبروى کمنربهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، 

ى مهمى است. بعىض اوقات  ار مسئلهین بسیمسل�� را بربد؛ ا یک

د. ینکه آقا افشاء کآورند  ه فشار مىیى قضائ ند روى قوهیب انسان مى

در موارد خاىص، بله، شارع  ردن.کچ لزومى ندارد افشاء ینه آقا، ه

ا ینند، یه مردم مجازات را ببکناً خواسته است یمقدس مشخصاً و مع

جا  ها موارد خاىص است، مال همه نیمجازات شونده را بشناسند؛ ا

م وجود یى تعم هیه در فضاى جامعه روحکخصوص وقتى  هست. بین

جا  نیدهند، ا یم میر مورد خودش تعمیزى را به غیچ یکه کدارد 

ند. تا وقتى جرمى ثابت نشده است، کاط ید احتیىل بایانسان خ

د یىس را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباکستى یقطعاً نبا

 کیکار عمومى تفکد متهم است، افیقرار داد؛ چون وقتى گفت

. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى ه شواهدى بر گناه او وجود داردکىس کرده است، با آن کچ گناهى نیه هکن متهمى یند بک ی�

م. حتّى اگر یجورى دار نیچند مورِد ا ]۲[نور/» نیذابه� طائفة من املؤمنشهد عیو ل«موارد خاص؛  یکردم، مگر کدارد؟ عرض 

وم کن شخص به مجازات محین جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، ایرده است، اکنفرى جرمى هم  یکم ینکچه فرض  چنان

ه دارد مدرسه کن آدم یى ا م تا بچهینکها منترش  چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه -د رفته زندان ینکفرض  -هم شده است 

اش زندگى  رون، خودش و خانوادهید بیاین مدِت زندانش را بگذراند، بیه اکال دارد کش نشود مدرسه برود؟ چه اشیگر رویرود، د یم

ار مهمى یات بسکن از نیزى بشود؟ اید حت�ً آبروریگر. بایرد، مجازات شد، متام شد دکدهند؟ خب، جرمى شان را ادامه  عادى

رد کستى عملیها مخاطبند. نه از آن طرف با ست؛ مسئوالن قوه، خارج قوه، رسانهیه نیى قضائ ن حرف فقط قوهیالبته مخاطب ا است.

غرىض  یکاسه هست، ک میر نیاى ز اسهک یکر، یخ هند نیند، بگوک یه میى قضائ قوهه کر سؤال برد؛ هر اقدامى یه را زیى قضائ قوه

ى شدند، معنای یکه متهم به کنیاد به رصف ان طرف، افر ینه از ا -جور حرف بزند  نیند، اکجور عمل  نید ایىس نباکر، یخ هن –هست 
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هر كىس رصف متهم شدن كه جرم نيست. به 

تا وقتى كه از  ممكن است يك اتهامى وارد شود.

طريق قانو� جرم ثابت نشده است، نه در خود 

قوه، نه در ب�ون قوه، نه در تريبونها و منربهاى 

رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، كىس حق 

ندارد آبروى يك مسل�� را بربد؛ اين بسيار 

 ى مهمى است. مسئله
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ار عمومى چه کبرد؟ براى اف ین مسئله چه لذىت میعمومى از اار کار عمومى مطرح شود. افکار شود، واضح شود، در افکن اتهام آشیا

 ١٧.ردکها توجه  نید به ایرى متهم به فالن عمل خالىف است؟ باکدى، عمروى، بیه بداند زکاى دارد  دهیفا

 )۹۰تیر  ۶دار رئیس و مسئولین قوه قضاییه (یانات در دیب

 ]توسط قوه قضاییه بر ضد محمدرشیف ملک زاده در سطح جامعه و بازداشت شدن او [چند روز بعد از افشاگریهای

 

 ن اختالف نظرها مرض استیردن اکمشتعل 

دان الزم است به آن یه حاال در عرصه و در مکى هم زهاییى از چیک

هاى انقالب رسشان  م دستگاهیه: مراقب باشکن است یم، اینکتوجه 

رونده نشود،  شیت پکن حر یاناً مرض در اید و احیرمفیارهاى غکگرِم 

ه من اگر روى کى اختالفات است،  ن مسئلهینها، همیى از ایکه ک

 یکه کوقت هست  یکن است. ینم، به خاطر ایکه مکیها ت نیا

دن یوبکند به قصد ک ید قد علم میآ ا� در مقابل انقالب مىیجر

ند. انقالب از که دفاع کىس است کى هر  فهیانقالب، خب، وظ

ه کگرى. انقالىب یى د ند، مثل هر موجود زندهک یخودش دفاع م

اىس و یودتاهاى گوناگون ـ سکجاد ینتواند در دوران فتنه، در دوران ا

روز یشود، پ یند، غالب هم مک ین انقالب زنده است؛ لذا از خودش دفاع میست. ایند، زنده نکها ـ از خودش دفاع  نینظامى و امثال ا

ه، یوقت نه، قض یکه، ین است قضیوقت ا یکار اتفاق افتاد. کن ید ایدید ٨٨ه در سال ک نیا �کشود، برو برگرد هم ندارد؛  یهم م

نها را یاناً است. ایده احیقه، اختالف عقیست؛ اختالف نظر، اختالف سلین نینچنیت براندازانه و اکحر  یکستادگى در مقابل یى ا هیقض

ن اختالف نظرها مرض یردن اکرد. مشتعل کم کد ین است باکزها را هرچه ممینجور چیاست. اکن است فرو کستى هرچه ممیبا

 ١٨.است

 )۹۰تیر  ۱۳بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران (

تر از یک ماه پس از دستگیری گسرتده  تحت عنوان جریان انحرافی و کمبر ضد گروهی ها  گیری افشاگری [چند ماه پس از اوج

 توسط سپاه]» اعضای جریان انحرافی«

 شوند یاما چهار نفر آدم هوشمندتر دفع مشوند  چهار نفر جذب می

ا نه؟ خب، بله معلوم است. جواب دادن ید به او جواب بدهد یىس باکا یحرف غلطى زد، آ یکىس ک یکه اگر کن است یمسئله ا یک 

حرف غلطى  یکىس که که حاال کوقت هست  یکار خاص خودش است. کى خودش را دارد، راه خودش را دارد،  وهیبه حرف غلط، ش

م ینکم، شعار ینکن حرف غلط را تابلو یم مثالً صدجا ایائیزد، ما ب

ه کن است ین حرف غلط را زد، تا همه بدانند. ایه آقا، فال� اک

ىس، کت روشنگرانه از سوى هر کاشتباه است، خطاست. من با حر 

مندم و معتقدم  ه عالقهکچ مخالفتى ندارم، بلیاز سوى هر نهادى، ه

ار ما از اول، کعنى اصالً جزو راهربدهاى اساىس ین. ییى تب به مسئله

ن یش این معناین الزم است؛ اما ایین بوده است. تبییى تب لهمسئ

د. یم. مراقب باشیه ما به اختالفات درو�، هى دامن بزنکست ین

خصوص سپاه. سپاه مراقب باشد.  هد مراقب باشند؛ بین را همه بایا

اى  قهیرى و سلکهاى گوناگون ف انیاىس، در جریهاى س انیدر جر

ست. حاال ش�ها الحمدلله یسب نردن فضا مناکمطلقاً مشتعل 

ن ید و االن همیانات خرب دارید، البد از جرید، آگاهیریتان بص همه
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هاى انقالب رسشان گرِم  مراقب باشيم دستگاه

كارهاى غ�مفيد و احياناً مرض در اين حركت 

ى  پيرشونده نشود، كه يىك از اينها، هم� مسئله

من اگر روى اينها تكيه  اختالفات است، كه

 ميكنم، به خاطر اين است.

 

گرى، بيان  تبي�، روشنكار انقالب از اساس با 

منطقى، مستدل و دور از هو و جنجال بود. اگر 

هو و جنجال وارد شد، حرف منطقى را هم 

خراب خواهد كرد. ممكن است چهار نفر جذب 

شوند، اما چهار نفر آدم هوشمندتر دفع 

 شوند. مي
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نند؛ ک یاى م هاى خارجى چه خوشحاىل ن؛ و دستگاهیه ایه آن، آن علین علیه متأسفانه اکد ینیب شور هست، مىکه توی کاوضاعى را 

نند. خب، ک یرار مکآرزوهاى خودشان را هى مرتباً تن رفتند! ینابود شدند، از باد، نشان اختالف افتیش: بله، بیگذارند رو یل میتحل

د توجه ینها را بایند. اکدا یش پیا افزایند کدا ین نقطه ضعف ادامه پیم اید بگذاریى ضعف ماست. نبا ن مسئله نقطهیه اکداست یپ

ردم، من معتقد کنند. عرض کان یدارند، با استدالل ب یینظرها سا� اختالفکن، مستدل و مستند باشد. اگر یت متکت، حر کداشت. حر 

ه ما کن بود یردند، رس همک یه آن وقت مبارزه مکى های ستیسکها و مار  تالف ما با چپین هستم. در دوران مبارزات هم، اخییبه تب

ار انقالب از اساس با کگرى داشتند. یر دیتفس یکگفتند،  یگرى میز دیچ یکن اعتقاد نداشتند؛ ییرد، آنها به تبکن یید تبیم بایگفت یم

رد. کان منطقى، مستدل و دور از هو و جنجال بود. اگر هو و جنجال وارد شد، حرف منطقى را هم خراب خواهد ین، روشنگرى، بییتب

 ١٩.ن، عرض ماستین، حرف ماست؛ ایشوند. ا ین است چهار نفر جذب شوند، اما چهار نفر آدم هوشمندتر دفع مکمم

 )۹۰تیر  ۱۳در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران (بیانات 

اعضای جریان «تر از یک ماه پس از دستگیری گسرتده  ها تحت عنوان جریان انحرافی و کم گیری افشاگری [چند ماه پس از اوج

 توسط سپاه]» انحرافی

 

 ستین قطعاً از اسالم نیا

د؛ ش� ینکجو را رسوا  هاى سوءاستفاده ه آدمکاند  اشرت فرموده کبه مالن در فرمان خود یراملؤمنیه امکردند کى از دوستان اشاره یک

ان یزى در بین چیوقت چن چید. هینکه اثبات نشده، افشاء کالّسالم) نفرمودند موردى را  هین (علیراملؤمنید. امینکه افشاء نکد یا گفته

زى یطور چ هست. ما چین قطعاً از اسالم نیست، و این نیراملؤمنیام

نقدر ین است اکم؟ ممینک اثبات نشده، به رصف اتهام، افشا هکرا 

امر  یکاى به چشم  عده یکه کع باشد یاد و وسیحجم اتهام ز

ى استدالىل  وانهچ پشتینند، اما هکقطعى و واقعى به آن نگاه 

ه کم یچ حجتى نداریى ثابت نشده باشد. ما هنداشته باشد، جای

ن ید، از اردنکه اشاره ک ای ه�ن جلسهم. حتّى من در ین را بگوئیا

د بر یه ثابت شد، اصل نباکباالتر را گفتم. من گفتم حتّى جرمى 

رده، کغلطى  یکمجرمى است،  یکافشاى آن جرم باشد. باالخره 

ى او، فرزندان او، پدر و مادر او  شود؛ خانواده یمجازات هم م

مصلحت بزرگى داشته باشد. بله،  یکردن، کافشاء ه خود نفس کى جایم؟ مگر آنینکها را رسوا  نیخود ا یاند؛ ما چرا ب ردهکگناهى ن

زى هم یچ چین، منطق ماست. هیرادى ندارد. ایشده، مصلحتى دارد؛ آنجا ا ى ثابت مسئله یکه نفس افشاگرى در کهست  ییجا یک

م یوجود ندارد. ما واقعاً حق ندارن یالّسالم) برخالف ا همیى هدى (عل از امئه یکچیه الّصالة و الّسالم) و نه از هین (علیراملؤمنینه از ام

ت یثیهاى گوناگون. ح بونیت، نه در روزنامه، نه در تریست؛ نه در سایز نیم؛ واقعاً جاینکم، مشهور ینکافراد را به رصف گ�ن، متهم 

 ٢٠ .ردکد حفظ یافراد را با

 )۹۰مرداد  ۱۹رمضان (-دار دانشجویانیانات در دیب
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ما واقعاً حق نداريم افراد را به رصف گ�ن، متهم 

كنيم؛ واقعاً جايز نيست؛ نه در كنيم، مشهور 

هاى گوناگون.  سايت، نه در روزنامه، نه در تريبون

 .حيثيت افراد را بايد حفظ كرد
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 اخالق اسالمىم به ینکد یخودمان را مق

م به اتحاد و یاج داریشور، امروز ما احتکزان من! برادران! خواهران! در رستارس ینم. عزکاىس بیى س نهیه هم در زمیتوص یکمن 

ى  د بهانهین نبایست؛ ایسان نیکنفر، دو نفر با هم  یکى  قهیاى سل هیقض یکاد است. گاهى در یهاى اختالف ز پارچگى. بهانه یک

ى اختالف بشود. آراء، نظرات، همه محرتمند.  هید ماین نبایست؛ ایگرى نیىش هست، در دیگرا یکىس کاختالف بشود. گاهى در 

 »مکحیو ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ر: «دهد یم میشود. قرآن به ما تعل یى در درون، موجب فشل م اختالف در درون، منازعه

م، دشمن ما یقه شوی به دست -تى یاىس، مسائل اقتصادى، مسائل شخصیمسائل س -م، رس مسائل گوناگون ینکاگر منازعه ] ۴۶[انفال/

هاى گذشته  ه دشمن در سالکمقدار از جرأىت  یکشود.  یجرى م

ه الّصالة و ین (علیراملؤمنیرد، به خاطر اختالفات بود. امکدا یپ

س من طلب الحّق یل«د: یفرما یدهد؛ میالّسالم) به ما درس م

 یکن دو جورند. یمخالف». من طلب الباطل فأصابهکفاخطأه 

ه دنبال حق است، او هم دنبال جمهورى اسالمى کمخالفى است 

ن و خداست، یدنبال داست، او هم دنبال انقالب است، او هم 

ن فرق دارد با یرد؛ اکد دشمنى ین نبایرده؛ با اکمنتها راه را اشتباه 

ه یى عل ر نظام اسالمى، با هدف معاندانهیه در جهت غکىس ک

د، برخوردها را ینکها را به هم نرم  ند. دلیکت مکنظام اسالمى حر 

ى و کیرتونکهاى ال ن رسانهیا د.ینکتر  گر مهربانانهیدیکنسبت به 

گر یدیکه یمحابا عل ه افراد ىبکنرتنتى متأسفانه موجب شده است یا

ن هم یشور براى اکن ید از طرف مسئولیند. بایحرف بزنند، بد بگو

م به ینکد یم به اخالق اسالمى؛ خودمان را مقینکد یه خود ما مردم، خودمان را مقکن است یر بشود. وىل عمده ایجورى تدب یک

هاى تند، مورد مالمت و  هاى انقالىب را به عنوان جوان اى بروند جوان عده یکه کنیاى نشود براى ا حرف من بهانهن یقانون. حاال ا

ها  دانم و پشت رس آن یشور را فرزندان خودم مکشور را، جوانهاى مؤمِن انقالىب کور یهاى غ ى جوان ش�تت قرار بدهند؛ نه، من همه

ه در رفتار خود، با اخالق کن ینم به اک یه مینم؛ منتها همه را توصک یت میور ح�یىب و مؤمن و غرم؛ من از جوانان انقال یگ یقرار م

 ٢١ .نند. تجسم انقالب در قانون جمهورى اسالمى استکد قانون را مراعات ینند. همه باکنند؛ قانون را مراعات کاسالمى رفتار 

 )۹۱فروردین  ۱( ۹۱بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 

 دیگران باید پرهیز کرداز تعرض به آبروى 

منربى در اختیار  کى سالمت است، پرهیز از تعرض به آبروى این و آن است. خب، ی ه در مجلس واقعاً نشانهکى ى از چیزهایکی

رسد.  میزنید؛ به گوش همه  بلندگوى مىل دارید حرف می کزنید، پشت ی ش�ست؛ این منرب، منرب عمومى است. ش� وقتى حرف می

ولو به  -ىس باشد ک کردن یکىس باشد، متهم که تعرض به آبروى کفرمائید، مطلبى باشد  ه ش� در مجلس میکاگر در این فرمایشاىت 

ى من و ش�  ه ولو اصالً واقع هم باشد، وظیفهکامرى باشد  کیا تعرض به ی -ن گناهش ثابت نشده کار است، لیکنظر ش� گناه

چرا باید در مجلس، در پشت بلندگوى مجلس، اسمى از این چیزها آورده شود؟ از  .؛ مثالً مسائل خصوىص افرادنیست به آن بپردازیم

 ٢٢ ى سالمت است. ها پرهیز شد، نشانه رد. اگر از اینکها باید بشدت پرهیز  این

 )۹۱خرداد  ۲۴ندگان مجلس نهم (یدار �ایانات در دیب
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هاى الكرتونيىك و اينرتنتى متأسفانه  اين رسانه

محابا عليه يكديگر  ىبموجب شده است كه افراد 

حرف بزنند، بد بگويند. بايد از طرف مسئول� 

كشور براى اين هم يك جورى تدب� بشود. وىل 

عمده اين است كه خود ما مردم، خودمان را مقيد 

كنيم به اخالق اسالمى؛ خودمان را مقيد كنيم به 

 قانون.
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 شودن ک این عادت باید در مجلس ریشه

ام، حاال  ردهکته را عرض کمن قبالً به برخى از �ایندگان محرتم این ن

گویم: مجلس  ى ش� ترشیف دارید، به ش� هم می همههم چون 

حرىف  کی�نه و خردمندانه است. ش� یکگوى حو  جاى گفت

نید؛ بعد نفر بعدى ک ر میکمیزنید، استدالىل دارید، استداللتان را ذ 

گوید به این دلیل، حرف ایشان غلط است، استداللشان  آید، می مى

دهد یا به آن  رأى می غلط است؛ باالخره مجموعه هم یا به این

چه وقتى ش� دارید حرف  دهد؛ این درست. اگر چنان رأى می

ردن، براى کند به دست زدن یا هیاهو کزنید، دیگرى مثالً رشوع  می

ی�نه کار حکار، که صداى ش� به گوش آن مستمع نرسد، این کاین

ن ک ار خردمندانه است؟ این عادت باید در مجلس ریشهکاست؟ 

ى مجلس چهار  گوشه کاى دارد حرف میزند، از ی مسئول دولتى کوزیرى، ی کزند، یا ی اى دارد حرف می �اینده کوقتى یه کشود 

دانم حاال در مجلس  ى در آوردن! این خیىل چیز بدى است. متأسفانه در مجلس هشتم این بود؛ من �یصدای کنند یکنفر رشوع 

ن است، کن است؟ دیدیم بله، هم ممکردم: مگر چنین چیزى ممکردم، حیرت کضیه برخورد ه با این قکهفتم هم بود یا نه. من اّوىل 

ن است از این کها نیست. بله، در اجت�عات عمومى، مردم عامى مم هم واقع است! در مجلس اتفاق افتاده. مجلس جاى این حرف

و : «هکارها بوده. در قرآن هست کهمیشه هم از این  آورد. در تاریخ، ى در مىزند، دیگرى صدای آید حرف می ى مىکنند؛ یکارها بک

گذاشتند صدا به گوش دیگران برسد؛ هیاهو  اى �ی عده کزد، ی وقتى پیغمرب حرف می ]۲۶[انعام/ »هم ینهون عنه و ینئون عنه

امالً کاین باب جمهورى اسالمى نیست؛ آن هم در مجلس شوراى اسالمى. مجلس شوراى اسالمى جاى حرف است. طرف ردند. اما ک می

خیر، این حرف  هنید، بگوئید نکعاىل وارد شوید، استدالل  ند؛ بعد اگر حرفش غلط است، غیرمنطقى است، جنابکحرفش را بزند، متام 

 ٢٣.ال نداردکار اشکنید. این کندارد؛ ردش  ییآقا هیچ منطقى ندارد، هیچ مبنا

 )۹۱خرداد  ۲۴ندگان مجلس نهم (یدار �ایانات در دیب

برخی �ایندگان مجلس در حین سخ�انی احمدی نژاد در مجلس و تذکر رهربی به رئیس و » دو دو کردن«ود یک سال بعد از د[ح

 برخی �ایندگان مجلس در این زمینه]

 استف جان او یرد هم مؤمن  آبروی

هاى  شرت، دستگاهیست؛ بیه نیى قضائ ن، فقط قوهیه مهم است ـ البته مخاطب ایى قضائ ه در مورد قوهکگرى یى د مسئله یک

ف جان یعت اسالمى ِعرض مؤمن را در ردیحفظ آبروى اشخاص بود. رشد مراقب یىل بایى آبروى اشخاص است. خ اند ـ مسئله غاىتیتبل

ها و  ها، دادگاه تگاهه، دسیى قضائ د قوهیاو قرار داده. نبا

غات یر جوسازى تبلیه، تحت تأثیى قضائ هاى ادارى قوه دستگاه

الىت کنه مشین زمیها انصافا در ا رند. خب، رسانهیها قرار بگ رسانه

اى راه افتاده،  انهیهاى را گاهین پایه اکدارند؛ بخصوص حاال 

شود؛  یت �یه، رعایالرعا ىل اموِر الزمیعنى خیالىت وجود دارد؛ کمش

ار کن جزو نواقص زندگى ماست، نواقص یجور است؛ ا نیقتا ایحق

ى  گرى دارد؛ عالج مسئلهین در جاى خود عالج دیماست. خب، ا

ر مطبوعات انجام یه در مطبوعات و غک ییارهاکعات و یشا

د تحت یه نبایى قضائ اى است؛ اما قوه ى جداگانه رد، مقولهیگ یم

هاى  گاهیى پا ى مطبوعات، همه ه همهچ رد. اگر چنانیر قرار بگیتأث

ار کنند، افک ینند، جو درست مک یه فضا درست مکاى  انهیرا

پرونده است،  یکرى یگیه حاال مسئول پک ییا دادرسایه، آن دادگاه خاص یى قضائ سمتى هل دادند، قوه یکسازند، به  یعمومى م

ن، قبل از یاسم آوردن از متهماى است.  ار اساىسیى بس تهکن نیا رد.یبگ د قراریر نبایچ تحت تأثیار خودش را انجام بدهد؛ هکستى یبا
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زنید،  چه وقتى ش� دارید حرف می اگر چنان

دیگرى مثالً رشوع كند به دست زدن یا هیاهو 

كردن، براى اینكه صداى ش� به گوش آن مستمع 

نرسد، این كار، كار حكی�نه است؟ كار خردمندانه 

 است؟

 

ى قضائيه مهم  ى ديگرى كه در مورد قوه مسئله

قضائيه  ى است ـ البته مخاطب اين، فقط قوه

ى  اند ـ مسئله هاى تبليغاىت نيست؛ بيشرت، دستگاه

آبروى اشخاص است. خيىل بايد مراقب حفظ 

آبروى اشخاص بود. رشيعت اسالمى ِعرض مؤمن 

 را در رديف جان او قرار داده.
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ه و یى قضائ نها ارتقاء قوهیراد دارد؛ ایال دارد، اکنها اشیه مثل اسم آوردن است، اکردن کان یاوردن، اما جورى بیا اسم نیاثبات جرم، 

 ٢٤.ردیستى مورد توجه قرار بگیه حت� باکت ته اسکن یکن هم یند. اک ینا دچار اختالل میقیشور را کدستگاه قضاى 

 )۹۱تیر  ۷ه (یى قضائ س و مسئوالن قوهیدار رئیانات در دیب

 

 نظر کارشناسی متفاوت مخالفت با والیت فقیه نیست

دهند، با نظر رهربى  یارشناىس مکها نظرات  ه بعىضکگفته شد 

ت است. من به ش� ین ضد والیند آقا ایگو یمخالف است، م

ر ین حقیه مخالف با نظر اکاى  ارشناىسکچ نظر ینم؛ هکعرض ب

تر؟! نظر  ن واضحیگر از ایست؛ دیت نیباشد، مخالفت با وال

ار کار علمى، کارشناىس، کار کارشناىس است. کارشناىس، نظر ک

ار که آن کىس کجه براى یه برسد، آن نتکاى  جهیق به هر نتیدق

ت یچ وجه مخالفت با والیعلمى را قبول دارد، معترب است؛ به ه

 یکارشناس است؛ باالخره ما هم در کاى  نهیزم یکر خودش در ین حقیه اکشود  یالبته گاهى اوقات م ست.یه و نظام هم نیفق

ىل خوب، یرد؛ خیگر قرار بگیارشناىس دکنظر  یکن است در مقابل کارشناىس ممکن نظر یم؛ ایاى دار ارشناىسکمخترص  یکى ایه بخش

هاى  در بخش -هاى آموزىش  نهیهاى فرهنگى، در زم نهینند. در زمکنند، انتخاب کخواهند انتخاب  یه مکسا� کگر؛ یدو تا نظر است د

گاه اعالم نظر  چیارشناىس. به هر حال هکشود نظر  ین میم؛ ایردکار کقدرى  یکم، یمخترصى رسرشته دار یکباالخره ما  -مخصوىص 

د ید و نبایآ ها به حساب �ى ن حرفیت و ایاز رهربى و وال ییارشناىس و نظر علمى، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعالم جداک

 ٢٥د.یایب

 )۹۱مرداد  ۱۶بیانات در دیدار دانشجویان (

 

 بت، از تهمتیر علم، از غیز از قول به غیپره

ً میا -نم کته را هم عرض بکن نیى اخالق، ا خب، در مسئله رتسم وقت بگذرد، جلوتر عرض ینم؛ چون مکخواستم عرض ین را بعدا

ز به یجوانهاى عزنم ش� یکبت، از تهمت. من خواهش میر علم، از غیز از قول به غیپره -ن مسائل است یتر را جزو اساىسینم؛ زیکم

د، به روزه اهت�م یبه �از اهت�م دار -د یهاى مختلف اهت�م به طهارت عمىل دار نهیه در زمکن طور ید. همین مسئله اهت�م بورزیا

ىس نسبت کزى را به ید. اگر چنانچه ما چین مسئله هم اهت�م داشته باشیبه ا -د یز از تعرضهاى جنىس اهت�م دارید، به پرهیدار

نفرى  یک -عه است یشا یکم؛ مثالً یه به آن علم ندارکم یزى را بگوئیشود تهمت. اگر چنانچه چین میب او ست،خیه در او نکم یدهب

پردازى  عهین شایعه است، ایردن به شاک کمکن یخب، ا -م ینیکرار مکند، ما هم ه�ن را دوباره تیکى نقل میکحرىف را از قول  یک

ال کر معلوم و بدون علم هم اشیردن به آن امر غکال دارد، عمل کر علم، خود قولش هم اشیقول به غ ر علم است.یاست؛ قول به غ

ردن، کن، دنبال نرو. دنبال کن ندارى، دنبال نه علم به آ کزى را یعنى چی، »ال تقف« ]۳۶[ارساء/ »به علم کس لیو ال تقف ما ل«دارد؛ 

ن هم اختفاء امرى ید، ایه به آن علم ندارکد یزى را گفتیچ یکى گفتار هست. وقتى ش�  نهیى عمل هست، هم در زم نهیهم در زم

 ٢٦».مسئوالان عنه ک کّل اولئکاّن الّسمع و البرص و الفؤاد «د: یفرمایه انسان به آن علم ندارد. لذا دنبالش مکاست 

 )۹۱مرداد  ۱۶بیانات در دیدار دانشجویان (
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اى كه  من به ش� عرض بكنم؛ هيچ نظر كارشناىس

مخالف با نظر اين حق� باشد، مخالفت با واليت 

 تر؟! واضحنيست؛ ديگر از اين 
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 بصیرت یعنی رقیب جناحی را شیطان اکرب نبینند

ن یها به معناى ا دورانى ن دوران و در همهیرت در اینم؛ بصکاست. من به ش� عرض برت یبصى ى از مسائل مهم، مسئلهیکالبته 

نند؛ ک یرى را اشتباه میى درگها نقطهرى است؟ بعىضیجا با دشمن درگکد؛ یص دهیرى با دشمن را تشخیه ش� خط درگکاست 

ب یها رقست، آنجا دوست است. بعىضیه آنجا دشمن نکاى نقطه یکنند به سمت ک یى خودشان را آتش مخمپاره و توپخانه

طان یآورند! شبه حساب مى» ربکطان ایش«انتخاباىت خودشان را 

ه کب جناحى یست؛ رقسم ایونیرب صهکطان ایاست، شیکرب آمرکا

من ست. یرب نکطان ایه شکب انتخاباىت یست، رقیرب نکطان ایش

طان بدانم؟ یى؛ من ش� را شدم، ش� طرفدار عمروییطرفدار ز

د و عمرو هر دو ادعاى یه زکچرا؟ به چه مناسبت؟ در حاىل 

نند، در خدمت اسالم و در خدمت انقالبند. ک یانقالب و اسالم م

 یکه کم. گاهى هست ینکرى با دشمن را مشخص یخط درگ

رار کى او سخن دشمن را ت نفرى در لباس خودى است، اما حنجره

رد، کحت عمل نیرد؛ اگر با نصکحت ید نصیند! خب، او را باک یم

ستى نسبت به یونیم صهیه رژکم. اگر بناست ش� با ه�ن احساساىت یشو یند: خط فاصل. جدا مکف ید حد و مرز تعریانسان با او با

م یستى و حرف بز�، خب با رژیبخواهى در مقابل جمهورى اسالمى با -گرى یات دیادب یکولو با  -جمهورى اسالمى دارد 

ند، ش� بخواهى با آن منطق با ک یا در مقابل جمهورى اسالمى عمل میکه آمرکستى چه فرقى دارى؟ اگر با ه�ن منطقى یونیصه

ست. یجورى ن نیه نه، اکوقت هست  یکن مسئله جداست. اما یا فرقى ندارى. ایکخب ش� با آمرنى، کجمهورى اسالمى تعامل 

ند؛ کد اشتباه یردشمن نبایقى هم باشد، اختالفات بزرگى هم باشد، اما انسان دشمن را با غین است اختالفات، اختالفات عمکمم

رت ین بصیرد؛ اکرد، مشخص کم ید ترسیدشمن را با رى بایگرى دارد. خط درگیردشمن حساب دیگرى دارد، غیدشمن حساب د

اى با عده یکافتند. ن طرف مىیاى از اعده یکافتند، اى از آن طرف مىعده یک .ن استیم، اینک یه ما عرض مکرىت یخواهد. بص یم

ن طرف، یعده هم از ا یکد؛ یآگرى در مىیى دشناسند، چون از حنجره یاد دشمن را هم �ینند، فرک یى دوست مدشمن هم معامله

 ٢٧.رت، آن خط وسط است؛ آن خط درست استیگذارند! بص یاى با آنها دارد، به حساب دشمن مقهیاختالف سل که اند کىس کهر 

 )۹۱مهر  ۲۴(  ان استان خراسان ش�ىلیجیانات در دیدار بسیب

 

 استاخالق ارها، هم خالف رشع است، هم خالف قانون است، هم خالف کنجور یا

ى  هیش آمد؛ قضیاى در مجلس پ هیى مهمى است. قض ن هم مسئلهیه اکنم، کشورمان عرض کته هم راجع به مسائل داخىل کن یک

ر هم از دو جهت ناراحت شدم: یى حق رد. بندهکرد، هم نخبگان را ناراحت کى نامناسبى بود؛ هم ملت را ناراحت  هیبدى بود، قض

نم؛ هم به ک یا احساس تأثر مین قضایهم خودم در مقابل ا

 یکس یند. خب، رئک یخاطر ناراحتى مردم، انسان احساس تأثر م

اى در دادگاه،  اتهاِم ثابت نشده و مطرح نشده یکقوه به استناد 

ار نامناسبى کن یار بدى بود، اکن یرد؛ اکگر را متهم یى د دو قوه

ارها، هم خالف رشع است، هم خالف قانون است، کنجور یبود؛ ا

ع حقوق اساىس مردم است. ییاست، هم تضاخالق هم خالف 

و  آرامش روا�ه در کن است یى از حقوق اساىس مهم مردم ایک

برقرار  ت اخالقىیامنشور کنند؛ در کزندگى  ت روا�یامندر 

او  شود به خاطر یفردى متهم به فساد است، � یکباشد. اگر 

شد، چه برسد  یند؛ حتّى اگر ثابت هم مکگران را متهم یانسان د

اى نشده. به  مهکه ثابت نشده است، دادگاهى نرفته، محاکنیبه ا

ار غلط است. کن یست، ایار درست نکن یند؛ اکه را متهم یى قضائ گران را، مجلس را، قوهید دیاینفر، انسان ب یکردن کاستناد متهم 

ه کضاحى ین استیه هم، اصل ایست. آن طرف قضیاى براى نظام جمهورى اسالمى ن ستهیار شاکار، کن ینم. اک یمحت یبنده فعالً نص
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» شيطان اكرب«انتخاباىت خودشان را ها رقيب بعىض

آورند! شيطان اكرب آمريكاست، به حساب مى

شيطان اكرب صهيونيسم است؛ رقيب جناحى كه 

شيطان اكرب نيست، رقيب انتخاباىت كه شيطان اكرب 

 نيست.

 

اينجور كارها، هم خالف رشع است، هم خالف 

قانون است، هم خالف اخالق است، هم تضييع 

حقوق اساىس مردم است. يىك از حقوق اساىس مهم 

و در امنيت  مردم اين است كه در آرامش روا�

برقرار  زندگى كنند؛ در كشور امنيت اخالقى روا�

 شد.با
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ر، آن یوز یکضاح یار دولت، استکان یاى داشته باشد. چند ماه به پا دهیفا یکد یضاح بایدر مجلس انجام گرفت، غلط بود. خب، است

دم در داخل یه شنکن هم ین هم غلط بود. ایست، چه معنى دارد؟ چرا؟ ایر نین وزه مربوط به خود آ کىل یعلت و دل یکهم باز با 

اى نامتناسبى است با نظام جمهورى یا، قضاین قضایى ا ن هم غلط است. همهیهاى نامناسبى بر زبان آوردند، ا سا� حرفکمجلس 

قدرى  یکرد، آن هم کس محرتم قوه از خودش یرئه کضاح. دفاعى هم یردن، نه آن استکردن، نه آن برخورد کاسالمى؛ نه آن متهم 

م، چه ینیب جلوى روى ما هست، وقتى توطئه را مى کم، وقتى دشمن مشرت یوقتى ما همه با هم برادر روى بود؛ لزومى نداشت. ادهیز

شه ین جور باشد، همید همیاند، حاال هم با ستادهینار هم اکشه یهاى دشمن هم ن در مقابل توطئهیم؟ تا امروز مسئولینکد بیار باک

تى بر دوش دارد، یه مسئولکىس کردم؛ باز هم هر کت یشه ح�یشور همکمن از مسئوالن قوا و مسئوالن  جور باشد. نید همیهم با

ه کى ست؛ با سوگندهاییناسب با تعهدها نارها متکن یم؛ ایپسند ارها را �ىکن ینم؛ اما اک یم کمکنم، به او ک یت میبنده از او ح�

 ٢٨گرى است.ین ملت، رفتار دیى ا ستهینند؛ شایم را ببین ملت عظیست. ایخورده شده، مناسب ن

 )۹۱بهمن  ۲۸(  جانیدار مردم آذربایانات در دیب

ی استیضاح وزیر رفاه در مجلس به دلیل ادامه حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجت�عی که در آن رئیس جمهور  [پس از جلسه

س مجلس به تندی پاسخ داد و �ایندگان به فریاد یخصوصی مرتضوی و برادر رئیس مجلس را پخش کرد، رئوگوی  فیلمی از گفت

 کشیدن و ناسزاگویی پرداختند]

 

 نندکاللّهى و مؤمنند، ن قعاً حزباگر وا

 یکه حاال کردم، موجب نشود کگزارى  شور گلهکه من امروز زدم و از بعىض از مسئوالن و رسان کن حرىف یم؛ اینکن را هم عرض بیا

ت، ینفر را به عنوان ضد وال یکه ش� ک نیار هم مخالفم. اکن ین و آن شعار دادن؛ نه، بنده با ایه اینند علکفتند، بنا یاى راه ب عده

ارها هم کن یشعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با ا  ه اویفتند علیاى راه ب عده یکد، بعد ینکرت، ضد چه، مشخص یضد بص

اتفاق ه در قم کى ارهایکن یم. ایح بگوین را من رصیمخالفم؛ ا

ه در مرقد امام کى ارهایکارها مخالفم. آن کجور  نیافتاد، بنده با ا

ن و یارها مخالفم. بارها به مسئولکجور  نیاتفاق افتاد، بنده با ا

ام. آن  ر دادهکرند، تذ یزها را بگین چیتوانند جلوى ا یه مکسا� ک

 اللّهى و مؤمنند، نند، اگر واقعاً حزبک یارها را مکن یه اکسا� ک

ارها به کن یه اکن است یص ما ایه تشخکد ینیب نند. مىکخب ن

ست. با احساساتشان راه یارها به نفع نکن یشور است، اکرضر 

ه آن شعار بدهند؛ ین شعار بدهند، علیه اینجا، آنجا، علیفتند ایب

ن یها را، ا ن خشمیبرد. ا یش �یارى از پکها  ن شعاردادنیا

د. در دوران دفاع مقدس اگر یدار احساسات را براى جاى الزم نگه

آمد. نظمى الزم است،  شور در مىکه خب پدر کنند، کل خودشان حمله ی، طبق مییجا یکطور بروند  نیخواستند هم یها م جىیبس

سا� که خب حسابشان جداست؛ اما آن کها  ندارند، آن ییها اعتنا ن حرفیچه به ا انضباطى الزم است، مراعاىت الزم است. اگر چنان

 ٢٩.نندکارها نکن ینند، از اکد مراقبت ینند، باکت نکن رشع حر یه برخالف موازکدند یها اعتناء دارند و مق ن حرفیه به اک

 )۹۱بهمن  ۲۸(  جانیدار مردم آذربایانات در دیب

بهمن در قم و  ۲۲داده شدن برخی شعارهای تند بر ضد رئیس مجلس در حیین سخ�انی وی در مراسم [حدود یک هفته پس از 

 ]سخ�انی مذکورنامتام ماندن 

 

 

 

28 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042 
29 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042 

 

كه ش� يك نفر را به عنوان ضد واليت، ضد  اين

اى  بص�ت، ضد چه، مشخص كنيد، بعد يك عده

شعار بدهند، مجلس را به هم   راه بيفتند عليه او

بزنند، بنده با اين كارها هم مخالفم؛ اين را من 

 رصيح بگويم.
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brotoush.com     ٢٣ والیت مداری همیشه خوب نیست! بدون روتوش 

ن ید ایه اسالم مانع از آن است؛ نباکاست  ییزهایى از آن چیکحرمت در جامعه،  کفضاى اهانت و هت

 اىسیاست، هم خالف اخالق است، هم خالف عقل سهم خالف رشع حرمت،  کفتد. فضاى هتیاتفاق ب

ها و  ها و اهانت حرمت کاىل ندارد؛ اما دور از هتکچ اشید، با جرأت، هیان عقایاست. انتقاد، مخالفت، ب

ند ک یه فضا را آشفته مکنیار عالوه بر اکن ینه مسئولند. این زمیزها. همه هم در این چیفحاىش و دشنام و ا

خداى متعال را هم از ما  -ن آرامش هست یاج به ایه امروز احتک -زد یر یرا به هم مو اعصاب آرام جامعه 

سند؛ چه ینو یا میزنند،  یا حرف میه کسا� کى آن  امى باشد به همهین پیخواهم ا یند. من مک ین میخشمگ

 کردن، مخالفت. نیست درستى کار کنند، می که کارى بدانند، ها این ى همه ها. در مطبوعات، چه در وبالگ

 به شدن مبتال است، حرف یک کردن، محکوم را غلط دینى فکر یک یا غلط سیاىس فکر یک کردن، استدالل

 طور به را دومى این ما است؛ دیگر حرف یک ،سیاىس عقل خالف و رشع خالف و اخالق خالف امرِ  این

 .بگیرد انجام کار این نباید کنیم؛ می نفى قاطع و کامل

 )۸۹اسفند  ۱۹(  دار اعضاى مجلس خربگان رهربىیانات در دیب
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بدون روتوش 
بهار ۱۳۹۲
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