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 رهبری  معظم ازمقام زاد نوری  تشکرمحمد
ُ  ثرَاٌّرس   پرَسػ  ٍاسهرززم  ثیبیٌس زازُ رخ ثربطزجفبّبی وززم هی ذَاّؼ آلب ٍاسحضزت ًَؽتن هی ًبهِ پؾت ًبهِ هي وِ رٍسّب آى  ای عرس

 را گَؽؼ اگزپؾت( ساز ًَری یعٌی) فالًی: گفت هی زیگزی ثِ یىی وِ ؽٌیسم ذَزم زٍگَػ ثب ذَزم. زاًغتٌس هی ثیَْزُ هزا تالػ اسزٍعتبى

 گفت را ٍایي سز ٍسًگی زرذبًِ آهس یىی حتی وجب؟ ٍپَسػ رّجزوجب وِ وززًس هی ام ًیشهغرزُ جوبعتی! زیس ذَاّس ّن رّجزرا پَسؽرَاّی زیس

 !هىَة زرّبٍى آة: ٍرفت

ِ  هٌن ایي اوٌَى. ام عزثزآٍرزُ اًتظبرفزعبیٌسُ اسایي عزثلٌس وِ هٌن ایي اوٌَى اهب ِ  ای آّربی : ثرشًن  فزیربز  ترَاًن  هری  ور ِ  ؽروبیی  ی ّور  ور

 ثلٌس صسای ثب ؽوبلی ذزاعبى ثِ عفز رّجززرّویي وِ ًؾٌیسیس ذَز زٍگَػ ٍثب ًسیسیس آیب ذَز ثچؾن زاًغتیس  هی ًبهوىي رّجزرا پَسؽرَاّی

 :وٌیس زلت ایؾبى ی هٌساًِ ٍزرز عَسًبن جوالت ایي ثِ استبرید؟ ّن ذَاعت پَسػ اسذسا ّن

 نسل تحذیذ ى هسئله این – سهیون خطب این در هن خودم بنذه – کردین هب خود که خطبهبئى از یکى بکنن؛ عرض پرانتس داخل در جب هوین هن

 اشنتببه  اینن  در کشور هسئولین کردم؛ عرض. بود اشتببه این نکردین؛ هتوقف را این..…هیشذ هتوقف ببیذ طرف این به ۰۷ ى دهه اواسط از

 ..……ببخشنذ هب بر ببیذ تبریخ و هتعبل خذاى را این. سهیون اشتببه این در هن حقیر ى بنذه خود سهیونذ،

 زٍتب گفتین وِ وززین اؽتجبُ هب: فزهبیٌس رّجزهی حبال وبفیِ  ثچِ زٍتب گفتٌس هی لجالً وِ. ذَزهبى ی اهَرذبًَازُ تٌظین ّوبى یعٌی ”ًغل تحسیس“

. ثبؽین ٍلسرؽٌبط ثیبییس زٍعتبى  ثجیٌیس: گَین هی هي! ثیؾتزثْتز ّزچِ چٌستب؟ پظ. زیگزًیغت حبال ثَزُ اگزذَة اٍلؼ حزف  ایي. وبفیِ ثچِ

. رٍز هری  ثیرزٍى  هربى  اسوف ّن ّویي ًساًین را اگزلسرػ. ًیغت چیشی ون رّجزی هعظن همبم ثرؾبیؼ طلت ایي ذسا ثرساًٍسی. ؽبوزثبؽین

 .وٌیس زلت ایؾبى عري هحتَای ثبرزیگزثِ یه. وٌس ثیزٍى اسوفت ًعوت وفز / وٌس افشٍى ًعوتت ؽىزًِعوت: اًس گفتِ اسلسین

 هیربى  زرایي هززم عْن پظ: ثپزعیس ؽبیس. اعت ٍتبرید اسذسا ثرؾبیؼ طلت ّوبى هْن. اًس پزاًتشثززُ زاذل ثِ را عري اصل وِ ًیغت هْن

 عالٍُ زیسیس ٍلت یه ثزعس  وِ ٍلتؼ. ًزعیسُ ٍلتؼ الثس حتوب: زّن هی را جَاثؼ اًس؟ ًرَاعتِ پَسػ اسهززم ایؾبى چزا یعٌی ؽَز؟ هی چِ

ِ  ًیغرتٌس  ٍجالل جبُ ٍصبحت آًمسرهتوَل هززم ّن ؽبیس یب. فزاًزعیسُ ٍلتؼ فعالَ. وززًس ثرؾبیؼ طلت ّن اسهززم   ٍتبرید ثزذسا  ثؾرَز  ور

 ٍثعرساً  اًرس  زازُ زرزعتَروبرلزار را ٍتبرید ذسا فعالً. ثجرؾٌس ثتَاًٌس وِ ًیغت زعتؾبى تَی چیشی هززم ایي یعٌی. وزز ثرؾبیؼ طلت اسؽبى

 .رعس هی ّن هززم ثِ ًَثت عزفزصت

 ثبثرت  چری؟  ثبثت. عذرذَاّی زٍتب ؽس ایي. استبرید عذرذَاّی ٍیه اًس وززُ اسذسا عذرذَاّی یه عري  زرایي ایؾبى. زٍعتبى َّؽیبرثبؽین

 ؽبیس ؽَز؟ هی جبری ایؾبى ثزسثبى ٍاهغبل افتبزُ تعَیك ثِ عبل ّوِ ایي ٍتبرید اسذسا عذرذَاّی ایي چزا حبال. ثچِ تَلیس ثِ تَجْی ثی ّوبى

 وؾرَر  تَلیرسیِ  ٍهزاورش  ّب وبرذبًِ ٍلتی یعٌی! ثچِ تزاستَلیس هٌبعت تَلیسی ٍچِ. اعت زاذلی استَلیس ٍحوبیت تَلیس عبل عبل وِ زلیل ایي ثِ

 .ثرؾس رًٍك را هب آهبرتَلیسات تَاًس هی وِ ثچِ تَلیس حسالل ًؾغتِ رٍیؾبى ثِ ٍغجبرفالوت اًس تعطیل

 اًس  ًْبزُ فزاٍاى ی ثزثچِ اًگؾت زلیل یه ّوبى ثِ تٌْب عذرذَاّی ثزای عَصُ ّوِ ایي اسهیبى ایؾبى وِ زّن هی اطویٌبى ؽوب ی ّوِ ثِ هي

ُ  همرسط  هؾرْس  عوت ثِ تَاًغتٌس ًوی ثجٌَرز هززم هیبى ّوبًجب هثالً ایؾبى؟ زعت زم ثَز ون عذرذَاّی ّبی هگزعَصُ ٍگزًِ  وٌٌرس  اؽربر

 پَسػ ؽوب اسذَز هغتمیوبً وِ استبرید  ًٍِ اسذسا  ًِ رضَی لسط آعتبى تَلیت اعن ثِ ای الؽرَرذبًِ ثربطزثزعبذتي هي هززم  ای: ٍثفزهبیٌس

ُ . وٌس ًوی ذَرز تزُ ٍحغبثزعی ًٍظبرتی لبًًَی زعتگبُ ّیچ ثزای وِ تَلیتی. طلجن هی ِ  تَلیرت   جٌربة  ی ٍآلربساز ِ  هفتری  پرَل  ثزورت  ثر  ور

 .ثزآٍرزُ تزیلیبرزی ٍزعتگبُ زم ذَز ثزای ریشز  هی اٍ ی پسرزرویغِ

 ٍثِ اًس ثززاؽتِ هززم اساهَال هززم رضبیت ثسٍى ایؾبى ذَز وِ حغبثی ٍثی فزاٍاى ثربطزپَلْبی تَاًغتٌس ًوی ثجٌَرز  هززم زرهیبى ّوبًجب یب

 ٍثرسٍى  زلیرل  ثری  ٍاعرساهْبی  ٍهصبزرُ لبًًَی ثی ثربطزعبلْب یب ثرَاٌّس؟ پَسػ اًس وززُ ٍثرؾؼ ثذل اهلل ٍحشة ٍلجٌبى ٍعَریِ افغبًغتبى

 هحبووِ؟
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 یره  ارسػ ریرتٌس  ذیبثبًْب ثزآعفبلت ؽبى اطالعبتی ّبی ٍعولِ چوبلساراى هغبعست ثب هصلحی ٍجٌبة طبئت جٌبة راوِ جَاًبًی ذَى هثالً یب

ُ  ایزاى ثزعزهززم ًضاز احوسی اعن ثِ اسهبلیرَلیبیی حوبیت ثب ایؾبى وِ ًىجتی ّویي یب هرتصزًساؽت؟ پَسؽرَاّی  فضربی  یرب  اًرس؟  آٍارورزز

 اًس؟ آٍرزُ فزاّن ٍایزاًی ایزاى ثزای وِ حمبرتی یب اًس؟ وززُ ایجبز وِ ای اهٌیتی

 ای: ثفزهبیٌرس  هرثالً  ثرَاٌّرس؟  پرَسػ  اسهززم ٍلبًَگذاری لضبیی عیغتن اًساذتي ثربطزاسریرت تَاًغتٌس ًوی ایؾبى ثىٌبر  ایٌْب ی ّوِ اصالً

 ؽَز؟ وؾیسُ چبرهید ثِ رحیوی رضب هحوس هثل تبثلَزاری زسز ام ًسازُ ٍاجبسُ عپزوززم عیٌِ لضبیی اگززرثزاثززعتگبُ ثجرؾیس هزا هززم 

. اسهرززم  هغتمیوبً ثل ٍتبرید  اسذسا ًِ: گفتن وِ ّوچٌبى هٌتْب. ذَاعت پَسػ آًْب ثبثت ؽس یه وِ ّغت چیشّب ٍذیلی ثَز چیشّب ذیلی ذالصِ

ِ  ّوریي . ثزورت  ثسّرس  ذسا اهب اعت؟ تزفٌسی زیگزچِ ٍتبرید ذسا پبی وؾبًسى هیبى ثِ ثسّىبرین  هززم ثِ هب ٍلتی  پرَسػ  طلغرن  ایؾربى  ور

ِ  اًزصی: ؽعبرثسٌّس ایؾبى زلرَؽی ثزای هججَرًس ٌَّس وِ هززهی ثزای پیزٍسی. اعت جَرپیزٍسی یه ذَزػ ؽىغتٌس  را ًرَاعتي  ای ّغرت

 .پزعس ًوی ؽبى هغلن اسزیگزحمَق هغئَلی ّیچ وِ ای سزُ فله هززهی. هبعت هغلن حك
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