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 : با جْاى تعاهل در هَضَع
 

 !؛  پس دس فبلن سیبست هی تَاى، ساثغِ سسوی ًذاضت ، ٍلی تقبهل داضتسسوی ساثغِ ًِ وٌٌذ هی هغشح سا تقبهل هَضَؿ لِ دس هَضَؿ تقبهل ثب جْبى ، هقؾن -1

 همبٍهت ججِْ ٍ اهلل حضة ثِ هبلی ٍ ًؾبهی ووه فذم ثحث دس جولِ اص اًذ؛ داضتِ ّبیی دسخَاست افشاد ثشخی ّن اسشائیل ثب تقبهل خصَظ دس احتوبالً وِ ضَد هی ثشداضت چٌیي ("آهشیىب ٍ صْیًَیستی سطین ،داسد ٍجَد استثٌا دٍ")ضذُ لحبػ استثٌبی ًَؿ اص -2

 اسشائیل ثِ لجٌبى اهلل حضة ثشای هَضىی حوالت هحذٍدُ ثشای لشهض خظ تقییي یب

3 
 : هذاکزُ ٍ آهزیکا با رابطِدر هَضَع 

 

 ای ّستِ هسبئل ثخبعش -ة. ضَد هی حل هطىالت اص ثسیبسی ثٌطیٌین هزاوشُ هیض دٍس ّب آهشیىبیی ثب اگش ایٌىِ خصَظ دس ای فذُ ادفبی سدّ -الف:  است ضذُ هَافمت هَضَؿ ایي ثب گزضتِ یىسبل دس دلیل دٍ ثِ آهشیىب، ثب هزاوشُ ثَدى فبیذُ ثی ثش فلن فلیشغن -1

 .ثَدًذ آى اهتحبى خَاّبى هذفیبى ثشخی وِ ای تجشثِ ٍ

 : است ثَدُ ضشط چٌذ داسای گزضتِ یىسبل دس آهشیىب ثب هزاوشاُ هجَص -2

 ...!( یب سَسیِ یب لجٌبى اهلل حضة یب ایشاى دفبفی ٍ هَضىی تَاى ًِ) ای ّستِ حسبس هسبئل خبعش ثِ تٌْب -الف

 !(جوَْس سؤسبی هزاوشُ ًِ)  ؛ خبسجِ ٍصاست سغح تب -ة

 ...!!! ٍ الوللی ثیي تقْبدت ٍ تَافمٌبهِ ًِ ؛ هزاوشات ٍ ّب ًطست ّب، توبس لبلت دس -ج

آهشیىب هي  ثب گفتگَ ؛ ثِ(12/8/1392)ًیستن خَضجیي هزاوشُ ثِ: لجالً ّن تأویذ فشهَدُ اًذ)؛ «ًیست ایٌجَس داًستین هی ها الجتِ ضَد، هی حل هطىالت اص ثسیبسی ثٌطیٌین هزاوشُ هیض دٍس ّب آهشیىبیی ثب اگش وِ وشدًذ هی ٍاًوَد ایٌجَس ای عدُ» :اهبم خبهٌِ ای

 ؛((1/1/1393)ًیستن خَضجیي افتمبدی ًذاسم؛

 (93اسدیجْطت 9)!ًیستن ثذثیي هزاوشات ثِ ًسجت داسم، دًیب اص وِ ضٌبختی ثب/ ثبضین ثیي ٍالـ ثبیذ ٍ ًذاسد هقٌب سیبست دًیبی دس ثذثیٌی ٍ خَضجیٌی :سٍحبًی

 حل هطىالت اص ثسیبسی ثٌطیٌین هزاوشُ هیض دٍس ّب آهشیىبیی ثب اگش وِ وشدًذ هی ٍاًوَد ایٌجَس ای عدُ؛  دارد ّن ضزر بلکِ ًدارد ًفعی ّیچ تٌْا ًِ اسالهی جوَْسی ثشای خبصی هَاسد دس جض ثِ کشَر ایي با هذاکزُ ٍ آهزیکا با رابطِ»  :ـ اهام خاهٌِ ای

 ٍ هزاوشات جلسبت دس سا ثیطتشی ی علجىبساًِ تَلقبت ٍ ضذ آهیضتش اّبًت ٍ تٌذتش ّب آهشیىبیی لحي ثلىِ ًطذ فبیذ ای فبیذُ تٌْب ًِ استجبعبت ایي اصـ ؛ وشد اثجبت سا ٍالقیت ایي ثبس چٌذهیي ثشای اخیش سبل یه لضبیبی اهب ًیست ایٌجَس داًستین هی ها الجتِ ضَد، هی

 ٍ ًطست ضشسّبی دیگش؛ـ اص است فبیذُ ثذٍى ٍ ًذاسد آًْب دضوٌی وشدى ون دس تأثیشی هغلمبً ّب، آهشیىبیی ثب صدى حشف ٍ ثشخبست ٍ ًطست؛  دادًذ افضایص ّن سا ّب تحشین ثلىِ ًىشدًذ ون سا ّب دضوٌی تٌْب ًِ ّب آهشیىبیی؛ وشدًذ ثیبى فوَهی ّبی تشیجَى دس

 «.کٌد ًوی کوک چیز ّیچ بِ ّا، بزخی تصَرات بزخالف هذاکزُ شد هعلَم هجوَع در ست؛آًْب سَی اص جذیذ تَلقبت عشح ثشای صهیٌِ ایجبد، آهشیىب ثب ثشخبست

 وَتبّی، دٍساى اص ثقذ ایٌىِ ٍ ضذ پزیشفتِ هٌغمِ ًیبص چبسچَة دس هب سبصی غٌی حك ّن ٍ ضذ پزیشفتِ ایشاى دس سبصی غٌی اصل ّن وِ ضذ ثشداضتِ تَافك ایي دس هْوی لذم یه! ثَد طًَ تَافك آى ًوًَِ یه وِ وٌین حل سا هطىالتوبى لبدسین هب» :رٍحاًی ـ 

 ایشاى دس سا سبصی غٌی هب وِ است ایي است هسلن وِ وشد؛ آًچِ خَاّذ لضبٍت تبسیخ ٍ ضذ خَاٌّذ صٍد یب دیش ًجبضٌذ وطبى صحوت ایي هوٌَى ای فذُ اگش وشدین؛ حبال ثضسگی وبس خبسجِ ٍصاست ٍ هب! ثبضذ ًذاضتِ تی پی اى فضَ وطَسّبی دیگش ثب تفبٍتی ایشاى

 ؛(1393هشداد  20) .هبست حك افوبل دٌّذُ ًطبى ّب تحشین لغَ ٍ سبصی غٌی اًجبم تشویت لزا ضَد، هی لغَ ایشاى فلیِ غیشلبًًَی ٍ ؽبلوبًِ ّبی تحشین ٍ فطبسّب همبثل، دس ٍ داد خَاّین اًجبم

 ٍ گشفتِ صَست ّبیی پیطشفت ثحوذاهلل اهب داسد، لشاس هب سٍی پیص سختی هسبئل الجتِ است؛ پزیش اهىبى هبُ ضص هذت ّویي دس ًْبیی تَافك ثِ دستیبثی وِ هقتمذًذ ّوگبى ضذ؛ اهشٍص ثشداضتِ ّب تحشین تطذیذ اص جلَگیشی ٍ وبّص دس طًَ تَافك ًخست ـ گبم

 (1393فشٍسدیي  27).ثَد خَاّذ دًیب ثب هبلی ٍ پَلی هٌبسجبت ایجبد ٍ ّب تحشین ّوِ سفـ هقٌبی ثِ ایي: داد اداهِ جوَْسی سییس.سسیذ ًْبیی تَافك ثِ هبُ ضص هذت ؽشف تَاى هی وٌذ، پیذا اداهِ سًٍذ ّویي ثب اگش

 (1392آرس  3).است گشفتِ لشاس تصشیح هَسد سبصی غٌی ٍ هشدم ای ّستِ حمَق ٍ ضذُ ثشداضتِ افتوبد گیشی ضىل ٍ ّب یخ ضذى رٍة دس خَثی ٍ هْن هغوئي، لذم اخیش، هزاوشات اٍل گبم دس: سٍحبًی

 ضَد، اجشایی تَافمبت ایي هبُ آخش دس ٍلتی اهلل ضبء اى ثبًىی سٍاثظ ٍ ثبًىی سیستن حبل ّش ثِ لشصاًذین، سا تحشین ًىٌٌذ؛ پبیِ ضىی ّیچ هشدم لشصاًذین، سا تحشین سبختوبى آى ضذ، ثبص لفل اٍلیي ضوب تقجیش ثِ وِ دّن هی اعویٌبى هشدم ثِ ای ّستِ ثحث دس ـ هي

 (1392آرس  6).تحشین هْبس ٍ وشدى هحذٍد یقٌی ایي خَد ضذ، ًخَاّذ اجشا جذیذی تحشین ّیچ دیگش آهذُ، تَافك ایي دس. ضَد هی هتحَل

 ثبیذ ٍ است تحشین ّوبى ضجیِ ّن سوَد سٍد ثیي اص ٍ ضَد ضىستِ ثیطتش ثبیذ ٍ ضذ ضىستِ وِ تحشین هثل ضذ؛ ثبیذ ثشداضتِ ّب تحشین اص ثشخی ٍ ثَد هْن ثسیبس لذم ایي وِ ثشداضتین خَثی ثِ سا هسألِ ایي فصل ٍ حل لذم اٍلیي حبل ّش ثِ ای ّستِ هسألِ ـ دس

 (1392 اسفٌذ 28).داسد اّویت هب ثشای ثسیبس اضتغبل هسألِ ثشداسین؛ تشی جذی ّبی لذم ثبیذ ّستین؛ ضبّذش اهسبل آخش دس هب سا سوَد ایي ضىست اٍلیي وِ ضىستِ ضَد

 (1392اسفٌذ  29)وٌین پیذا دست هذت وَتبُ ٍلَ تَافمی ثِ آهیض، هَفمیت لذم اٍلیي دس ثَدًذ، وشدُ ٍضـ هب هلت فلیِ ًبسٍا ثِ وِ تحشیوی ٍ ای ّستِ پشًٍذُ ًبم ثِ وِ هطىلی دسثبسُ تَاًستین

 (1392ثْوي  17)صدین  سا ضشثِ اٍلیي تحشین، ثحث ـ دس

 ضبّذ هب است؛ هشدم هقشٍف( یقٌی حتی آهشیىب) طًَ تَافك ثِ وِ آًی یب هطتشن الذام  ثحث دس وِ جْبًی ّبی لذست سبیش ثب سٍاثظ ّوچٌیي. است هب خبسجی سیبست اٍلَیت جضٍ هٌغمِ وطَسّبی ول الجتِ. است اٍلَیت ٍ هْن اصل، هب ثشای ّوسبیگبى ثب سٍاثظ

 داسٍ، ٍ غزا صٌقت صهیٌِ دس اهشٍص. است ضذى پبسُ حبل دس ثَدًذ، ثستِ هب جبهقِ التصبدی تحشن ثش وِ ًبحمی ٍ ؽبلوبًِ صًجیشّبی وِ ّستین ایي ضبّذ اهشٍص ٍ ثشسین تفبّن ثِ هلت حمَق حفؼ ثب اٍل لذم دس صهیٌِ ایي دس ثضسي ّبی لذست ثب تَاًستین وِ ثَدًذ

 (1392ثْوي  17) .ّستین صًجیشّب ایي گسستي ضبّذ ّن پَلی ٍ ثبًىی ّبی صهیٌِ دس حتی ٍ وطتیشاًی ٍ ثیوِ خذهبت ثحث دس. ّستین صًجیشّب ایي ضذى پبسُ ضبّذ پتشٍضیوی ٍ خَدسٍسبصی

 (1392دی  24) .ثَد ضذُ تحویل ایشاى دٍست صلح ٍ فضیض هلت ثش وِ تحشین سذ یقٌی ضىستي طًَ .ایشاى ثضسي هلت ثشاثش دس ثضسي ّبی لذست ضذى تسلین یقٌی چِ؟ یقٌی طًَ تَافك داًیذ ـ هی

 (1392 دی 26 ).وشد خَاٌّذ هطبّذُ سا آى آثبس هشدم ٍ سیضد هی تحشین ّب فشٍ ـ سبختوبى

 گشفتِ ضىل جذیذی فضبی ٍ ًطذُ اًجبم ایشاى فلیِ جذیذی تحشین ّیچ گزضتِ سبل یه دس  :گفت ضذ؛ ٍی هتَلف سًٍذ آى ّوِ جذیذ دٍلت گشفتي هسئَلیت اص پس ٍ طًَ تَافك اص پس ٍ ثَد افضایص ثِ سٍ ایشاى فلیِ الوللی ثیي ضذیذ ّبی تحشین: ـ ؽشیف 

 « (1393تیش  31).خَسد ضىست ّب تحشین سبختوبى ٍ دیَاس ٍ سیخت فشٍ ایشاى اسالهی جوَْسی اص ّشاس ٍ تشس فضبسبصی وِ است ایي هب ای ّستِ پشًٍذُ ٍضقیت است؛ آخشیي

 :در هَضَع خطَط قزهز ّستِ ای  4

 ثَد؛ ًخَاّذ تأهیي لبثل ًیض هلی هٌبفـ ٍ ضَد هی پطتَاًِ ثذٍى دیپلوبسی دستگبُ ثشٍد دست اص هلی ی سشهبیِ اگش وِ چشا ،است هْن ثسیبس ،«هلی ی سزهایِ حفظ» هلی، هٌبفـ تأهیي ثشای تالش ثش فالٍُ ایشاًی، دیپلوبسی دس :ـ اهام خاهٌِ ای

 ّستٌذ هلی ی سشهبیِ فٌبصش جولِ اص فلوی ّبی فقبلیت ٍ ًخجگبى داًطوٌذاى، خَاّبى، صیبدُ همبثل دس لبعـ سخي اًمالثی، جَاًبى هإهي، هلت دیي، اسالهی، اًمالة اص ثشآهذُ استمالل ؛  «تبسیخی ٍ اًمالثی اسالهی، هلی، َّیت»: شاهل  «هلی ی سزهایِ حفظ»

  (93هشداد  20!)است هلی هٌبفـ هب لشهض خظ تٌْب:  ـ سٍحبًی

 در هَضَع حَادث اخیز غزُ ٍ فلسطیي 5
 ی هحبصشُ یقٌی حولِ اص لجل سٍص ثِ اٍضبؿ تبٍاًی، ّیچ ثذٍى ثقذ ٍ ثیبفشیٌذ خَاست ای فبجقِ ّش صْیًَیست ی دسًذُ ٍ خَاس خَى سطین وِ است ایي هقٌبی ثِ ثس آتص لجَل گَیٌذ هی آًْب. است دسست ثس آتص ی لضیِ دس ّب فلسغیٌی هٌغك :ـ اهام خاهٌِ ای

 .ثشگشدد فطبسّب اداهِ ٍ ضذیذ

 !ّستین فلسغیي -اسشائیل هزاوشات سشگیشی اص ٍ فلسغیي غضُ هٌغمِ دس هسلحبًِ ّبی سٍیبسٍیی فَسی تَلف خَاستبس :ـ سٍحبًی دس هزاوشُ ثب پَتیي

 اًتظاس کسی. کٌیذ تثییي سا آى هیکٌیذ، دسک کِ سا حقیقتی ؛است هعیاس یک ایي ؛«اللَِّ الّا احذا یخطَى ال ٍ یخطًَِ ٍ اللَِّ سساالت یثلّؽَى الّزیي» است؛ تثییي ٍ تثلیػ ّن، ٍظیفِ هْوتشیي (5/5/8811)است؛ تثییي ،خَاظ ٍ ًخثگاى هْن کاسّای اص یکی: (هذّظلِّ العالی)اهام خاهٌِ ای

 دضَاس هذافع ٍ هْاجن ضٌاخت است، دضَاس قصِ اطشاؾ ضٌاخت ،است دضَاس عشصِ ضٌاخت گَى،       فتٌِ حَادثِ دس چَى کٌیذ؛ هجاّذت ٍ تالش تایذ تاضذ، صَاب ٍ دسست هیفْویذ آًچِ ایٌکِ تشای الثتِ. تگَئیذ هیفْویذ، کِ سا آًچِ ًِ،. تضًیذ حشؾ هیفْویذ کِ آًچِ تشخالؾ ًذاسد

 ؛اًثیاء کاس ّواى یعٌی داسد، الصم تثییي ایي ٍ. کشد تاص سا رٌّی ّای       گشُ تایستی کشد، تاص سا حقیقت تایستی کشد؛ گطائی       گشُ کشد؛ تایستی تثلیػ سا حقیقت ّواى تایذ ّن تعذ فْویذ؛ سا حقیقت تایذ پس است؛ دضَاس دٍست ٍ دضوي ضٌاخت است، دضَاس هظلَم ٍ ظالن ضٌاخت است،

 یعٌی تالغ سساًذى، یعٌی تالؼت ًیست؛ ایي تالؼت صشیح ٍ اٍّلی هعٌای است؛ تالؼت اص خاصی هعٌای یک آى اها هیکٌٌذ، هعٌا حال هقتضای تا ی       هطاتقِ هعٌای تِ فٌی کتة دس سا تالؼت کِ چِ اگش. هعٌاست ایي تِ تالؼتص است، الصم تیاى دس اًذ       گفتِ کِ ّن تالؼتی ٍ فصاحت

 (81/6/8811 ).تاضذ دسست فْویذیذ کِ آًچِ کِ تکٌیذ ّن سعی. تضًذ حشؾ خَدش ی       فْویذُ خالؾ تش کسی - تاضذ اًتظاس کِ ًیست ّن حق - ًیست اًتظاس ّیچ تگَئیذ؛ هیفْویذ کِ سا آًچِ اها تگَئیذ؛ هثیَّي تگَئیذ، سٍضي تگَئیذ، سسا سسا؛ یعٌی سساًذى؛تلیػ
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 ؛ ساثغِسا هغشح هی وٌٌذ ًِ  تقبهلهقؾن لِ هَضَؿ :  3دس ثٌذ  -1

 لشهض ثشای هحذٍدُ حوالت هَضىی ثشای حضة اهلل لجٌبى ثِ اسشائیلثب اسشائیل ّن ثشخی افشاد دسخَاست ّبیی داضتِ اًذ؛ اص جولِ دس ثحث فذم ووه ًؾبهی ٍ هبلی ثِ حضة اهلل ٍ ججِْ همبٍهت یب تقییي خظ  تقبهلاص ًَؿ استثٌبی لحبػ ضذُ چٌیي ثشداضت هی ضَد وِ احتوبالً دس خصَظ  -2

 :فلیشغن فلن ثش ثی فبیذُ ثَدى هزاوشُ ثب آهشیىب، ثِ دٍ دلیل دس یىسبل گزضتِ ثب ایي هَضَؿ هَافمت ضذُ است  -3

 . ضَد هی حل هطىالت اص ثسیبسی ثٌطیٌین هزاوشُ هیض دٍس ّب آهشیىبیی ثب اگشسدّ ادفبی فذُ ای دس خصَظ ایٌىِ  -الف 

 .ثخبعش هسبئل ّستِ ای ٍ تجشثِ ای وِ ثشخی هذفیبى خَاّبى اهتحبى آى ثَدًذ -ة

4-  

 (93اسدیجْطت 9)ًیستن ثذثیي هزاوشات ثِ ًسجت داسم، دًیب اص وِ ضٌبختی ثب/ ثبضین ثیي ٍالـ ثبیذ ٍ ًذاسد هقٌب سیبست دًیبی دس ثذثیٌی ٍ خَضجیٌی:سٍحبًی ؛(1/1/1393)ًیستن خَضجیي آهشیىب ثب گفتگَ ثِ؛ (12/8/1392)ًیستن خَضجیي هزاوشُ ثِ: اهبم خبهٌِ ای -5

 .  ثَد ًخَاّذ تأهیي لبثل ًیض هلی هٌبفـ ٍ ضَد هی پطتَاًِ ثذٍى دیپلوبسی دستگبُ ثشٍد دست اص هلی ی سشهبیِ اگش وِ چشا است، هْن ثسیبس ،«هلی ی سشهبیِ حفؼ» هلی، هٌبفـ تأهیي ثشای تالش ثش فالٍُ ایشاًی، دیپلوبسی دس: ؛ اهبم خبهٌِ ای( 93هشداد  20)است هلی هٌبفـ هب لشهض خظ تٌْب: سٍحبًی  -6

 پی اى فضَ وطَسّبی دیگش ثب تفبٍتی ایشاى وَتبّی، دٍساى اص ثقذ ایٌىِ ٍ ضذ پزیشفتِ هٌغمِ ًیبص چبسچَة دس هب سبصی غٌی حك ّن ٍ ضذ پزیشفتِ ایشاى دس سبصی غٌی اصل ّن وِ ضذ ثشداضتِ تَافك ایي دس هْوی لذم یه! ثَد طًَ تَافك آى ًوًَِ یه وِ وٌین حل سا هطىالتوبى لبدسین هب: سٍحبًی :  اهبم خبهٌِ ای -7

 (93هشداد  20) .وشد خَاّذ لضبٍت تبسیخ ٍ ضذ خَاٌّذ صٍد یب دیش ًجبضٌذ وطبى صحوت ایي هوٌَى ای فذُ اگش حبالوشدین؛  ثضسگی وبس خبسجِ ٍصاست ٍ هب! ثبضذ ًذاضتِ تی

 است هلی  سیبست اص جضئی ثلىِ ًذاسد هستمل دوتشیي خبسجی  سیبست: سٍحبًی

 .ضذًذ فلسغیي -اسشائیل هزاوشات سشگیشی اص ٍ فلسغیي غضُ هٌغمِ دس هسلحبًِ ّبی سٍیبسٍیی فَسی تَلف خَاستبس سٍحبًی ٍ پَتیي

 .ثشگشدد فطبسّب اداهِ ٍ ضذیذ ی هحبصشُ یقٌی حولِ اص لجل سٍص ثِ اٍضبؿ تبٍاًی، ّیچ ثذٍى ثقذ ٍ ثیبفشیٌذ خَاست ای فبجقِ ّش صْیًَیست ی دسًذُ ٍ خَاس خَى سطین وِ است ایي هقٌبی ثِ ثس آتص لجَل گَیٌذ هی آًْب. است دسست ثس آتص ی لضیِ دس ّب فلسغیٌی هٌغك: اهبم خبهٌِ ای 

 .وٌذ ًفی سا حك ثش ی خَاستِ ایي تَاًذ ًوی هٌصفی اًسبى ّیچ ٍ است غضُ ی هحبصشُ پبیبى وِ ثبضذ داضتِ ٍجَد تبٍاًی ثبیذ جٌبیت، ّوِ ایي ثشای گَیٌذ، هی ّب فلسغیٌی وِ گًَِ ّوبى: افضٍدًذ ای خبهٌِ اهلل آیت حضشت
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 آى ثِ هشدم ثطَد، تلمی فوَم لجَل هَسد سخيِ یه صَست ثِ وِ چیضی آى یقٌی فوَهی؛ ثبٍس یقٌی گفتوبى. ثیبیذ دس گفتوبى صَست ثِ ایٌْب ثبیذ ثطٌَیذ، ضوب ثگَین ثٌذُ ثطٌَم، ثٌذُ ثگَییذ ضوب وِ ًیست هب ثیي دسددلِ ٍ ًصیحت فمظ ایٌْب وشدین، فشض وِ هغبلجی ایي. است سبصی گفتوبى ی هسئلِ هغلت، آخشیي ٍ

 1392/12/15 - سّجشی خجشگبى هجلس افضبی دیذاس دس ثیبًبت -.وشد هٌتمل سا هغبلت ایي ثبیستی خَش، صثبى ثب ٍ هٌغمی ٍ فلوی صثبى ثب صحیح، صثبى ثب هیطَد؛ حبصل - گًَبگَى ّبی سٍی صیبدُ اص دٍس ٍ فبلوبًِ تجییي هٌغمی، تجییي - الصم تجییيِ ثب هیطَد؛ حبصل گفتي ثب ایي ثبضٌذ؛ داضتِ تَجِ
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