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 هرٍر سریع 
 12/21/2131 رّبرى خبرگاى هجلس اعضاى دیدار در بیاًات

 جوالت طالیی هَضَعات اصلی
پیشٌْاد برای 

 هطالعِ بیشتر

ًکاتی پیراهَى 

هجلس خبرگاى 

 رّبری

 ایطابى،  حاك لَا ایطابى،  سَاثك ایطبى، ضخصیّت خت،. خلسِ ایي سیبست هسئَلیّت احشاص خبطش ثِ یضدی آلبی خٌبة ثِ هیىٌن ؾشض تجشیه  ِ  ی ّوا

 .هیذّذ ًطبى ثدبیی ٍ هٌبست اًتخبة سا اًتخبة ایي وِ است چیضّبیی ایٌْب

 خاَس  ایاي  وِ[ ثَد] ّبیی دستگبُ ثشای الگَ ٍالؽ دس ٍ هتیي ثسیبس اخالس گشفت اًدبم داخلی اًتخبثبت آى دس وِ آلبیبى اخالس ی خلسِ ایي ثحوذاهلل 

 وابس  ثحواذاهلل    آیاذ،  های  پایص  اًتخبثبتی ٍ یبسگیشی خلسبتِ دس هؿوَالً وِ چیضّبیی ٍ حشفْب ایي ثذٍى ٍ بهلو هتبًت ثب هیذٌّذ؛ اًدبم سا اًتخبثبتْب

 .دادیذ اًدبم سا ثضسگی

دیداردرتیاًات

هجلساعضای

خثزگاى

93/90/5821

 دیي کاهل تحقّق

 اسالم  هطالبِ؛  اسالم

 لویيهس از

 ِاست اسالم دیي وبهل تحمّك اسالم، ی هطبلجِ است؛ وبهل ًحَ ثِ اسالهی ًػبم ایدبد هسلویي، اص اسالم ی هطبلج. 

 ًذاسین حذّاللّی دیي ؾٌَاى ثِ چیضی خَدهبى هؿبسف دس هب ًیست؛ لجَل لبثل اسالم ًػش اص ّب، حذّالل ثِ اوتفبی ٍ حذّاللّی دیي. 

 «َؾجَدیّات  ثاشای  طابغَت،  اص اختٌابة  ثاشای  تَحیاذ،  ثشای فشستبد سا پیغوجشاى هتؿبل خذای اصالً وِ هیذّذ ًطبى «الطّبغَت اختٌَِجَُا ٍَ اهللَ اؾجُذٍُا ىِا 

 .است ایي وبس اسبس خذاًٍذ؛

 ِآى دس وِ است اسالهی ٍالؿبً ًػبم ایي یٍلت است اسالهی ًػبم ایٌْب، هدوَؼ هیطَد، هسئَلیي ٍ هشدم ؾوَهی حشوت هَخت وِ غشفیّتْبیی ی ّو 

 .ثطَد حفع آى دس اسالم سیشت ٍ صَست ٍ ثبضذ هحفَظ اسالم اخضای ی ّوِ

 ِهیىٌٌاذ  یابد  آى اص «سفتابس  تغییاش » ثاب  وِ هیىٌین هطبّذُ اسالهی خوَْسی هطخّصبً ٍ اسالهی ًػبم هخبلفیي ٍ هستىجشیي صثبى دس اهشٍص هب آًچ - 

 .اسالهی سیشت آى تغییش یؿٌی است؛ ّوبى دسست ًذاسد؛ تفبٍتی ّیچ ًػبم تغییش ثب سفتبس تغییش[. است ّویي]

 هاب  لذست دس وِ آًدبیی تب ٍالؿبً وِ ثبضین ایي دًجبل یؿٌی ثبضین؛ وبهل ٍ توبم اسالمِ دًجبل وِ ثبضذ ایي ثبیذ هب لطؿی خطّوطی ٍ است ایي هب ّذف 

 .وٌذ پیذا تحمّك هب ی خبهؿِ دس اسالم ی ّوِ وِ ثبضذ ایي هب سیگزا ّذف ٍ ثبضذ ایي هب تالش اهّب وٌین تالش است

دیداردرتیاًات

ٍاساتید

درداًشجَیاى

ٍعلنداًشگاُ

صٌعت

42/93/5821
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 ّراسی اسالم  پدیدُ

 ٍ راُ هقابلِ با آى

 ِضذ هٌفؿل ًجبیذ هطلمبً ّشاسی اسالم یُ پذیذ ثشاثش دس هي ًػش ث. 

 ُّّساتٌذ  خاَاّی  صیابدُ  ٍ للاذس  اللّیّات  ّوابى  ایٌْب ّستٌذ؟ وسبًی چِ ایٌْب هیتشسبًٌذ؛ اسالم اص سا ارّبى خَاًبى، خَاهؽ، هشدم، داسًذ ای ؾذ  ِ  اص وا

 .یتشسٌذه خَاهؽ صًذگی هتي دس اسالم حضَس اص هیتشسٌذ؛ سیبسی اسالم اص هیتشسٌذ؛ اسالم حبوویّت

 است اسالم همبثل دس لذستْب سشاسیوگی ٍ ّشاس ی تشخوِ ٍالؽ دس ّشاسی اسالم. 

 ذ.هیذّ لشاس خَاًْب پشسص وبًَى دس سا اسالم وِ هؿٌب ایي ثِ داد؛ خَاّذ ؾىس ی ًتیدِ ّشاسی، اسالم ثشای آًْب تالش ٍ اسالم ؾلیِ آًْب حشوت ایي 

 وٌین هطشح دًیب دس سا غبلن ضذّ ٍ هػلَم داس طشف اسالمِ وٌین، هطشح سا ًبة اسالم وِ ثبضذ ایي تالضوبى ثبیذ ّوِ هب. 

 ًاذاسد؛  حضاَسی  ّایچ  صًاذگی  ٍالؿی هحیط دس ٍ هیىٌذ صًذاًی سا خَدش ولیسب، ی گَضِ دس هیشٍد وِ است سىَالس هسیحیّت ضجیِ سىَالس اسالم 

 .هٌضٍی اسالم ثِ هیىٌٌذ دؾَت اهشٍص ّستٌذ وسبًی است؛ خَس ّویي ّن سىَالس اسالم

 ی ٍاثستِ ایٌْب ّستٌذ؛ خشیبًْبیی چِ ٍ ّبیی دستگبُ چِ ٍ ّستٌذ وسبًی چِ است هطخّص اًذ، دادُ لشاس آهبج[ سا اسالم] وِ ّن وسبًی آى  ِ  یاه  ثا

 اهاشٍص  وِ - َْدیی غیش صْیًَیست ًیستٌذ ّن یَْدی صْیًَیست اگش ٍ یَْدی، صْیًَیست غبلجبً التصبدیِ ٍ سیبسی صٍس ٍ صس لذستوٌذِ ی هدوَؾِ

 .ّستٌذ - داسین یَْدی غیش ّبی صْیًَیست دًیب دس

 چاشا  ثجیٌیاذ  وٌیاذ،  فىش وِ خَاًْب رّي دس ٍ دًیب هشدم رّي دس وٌین هطشح سا سؤال ایي ٍ وٌین استفبدُ فشصت ایي اص هب ایٌْب همبثل دس  ِ  اساالم  ثا

 .گزاسینث ایٌْب اختیبس دس سا ٍالؿی اسالمِ ٍلت آى هیىٌٌذ؛ حولِ ّوِ ایي

رّثزهْنپیام

تِاًقالب

ٍارٍپاجَاًاى

شوالیآهزیکای

95/55/5838

چالش هیاى جوَْری 

اسالهی ٍ دٍلتْای 

 هستکبر

 اسات؛  ایٌْاب  ٍ هاب  ثایي  چبلص ی هبیِ وِ ّست ّن دیگش گًَبگَى ئلهسب است؛ ای ّستِ ی هسئلِ ًوبیبى، ٍ آضىبس طَس ثِ چبلص هَضَؼ اهشٍص  ُ  ًگاب

 .وٌین پشّیض ًگشی سطحی اص ٍ ثفْوین سا ّب سیطِ یؿٌی هیطَد؛ ًبضی چیضی چِ اص چبلص ایي ثجیٌین وٌین

 است. التصبدی هیذاى هتي دس هشدم حضَس ؾذم اص ًبضی ثیطتش یب است؛ ًفت ثِ هب ٍاثستگی اص ًبضی ثیطتش[ هب التصبد ثِ تحشینی ] ّب آسیت 

 طاشف  چاَى  ًگاشاًن؛  هي حبل سؾیيد .ّستٌذ خَثی ٍ اهیي هشدهبى اًذ، گزاضتِ ای ّستِ هزاوشات ثشای هحتشم خوَْس سئیس وِ ّیئتی ٍ تیوی ایي 

 .است گشی حیلِ طشف همبثل،

 ًذاسًاذ  احتیابخی  ثٌابثشایي  داسًاذ،  لذستوٌاذی  ًػبهی ٍسبیل یب داسًذ اتن ثوت هثالً چَى[ آهشیىبییْب] ایٌْب حبال وِ ثىٌین تصَّس خَس ایي ًجبیذ هب  ِ  ثا

 .هیىٌٌذ گشی خذؾِ ٍالؿبً ٍ هیىٌٌذ ّن ؾول ٍ است صیبد ّن احتیبخطبى اتّفبلبً ًِ، ثضًٌذ؛ خذؾِ ٍ حیلِ ثِ دست ایٌىِ

 ثاشای  صدُ، حشفْابیی  ٍ آًداب  سفتِ صْیًَیست دلمه یه حبال ایٌىِ هٌبسجت ثِ ایّبم ّویي دس آهشیىبیی سئَلیيه  ِ  ثىطاٌذ  وٌابس  سا خَدضابى  ایٌىا

 .است آٍس خٌذُ حشف، ایي خت. است تشٍسیسن داس طشف ایشاى وِ وشدًذ هتّْن ّن سا ایشاى اهّب گفتٌذ، هطبلجی

دیداردرتیاًات

سپاُفزهاًدّاى

پاسداراى

اسالهیاًقالب

40/90/5834
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 اًذ پبضیفشٍ دچبس ایٌْب ٍالؿبً است پیذا است؛ آهشیىب ًػبم دس سیبسی اخالق فشٍپبضیِ ّبی ًطبًِ اص ًَضتٌذ سٌبتَسّب ایي وِ ای ًبهِ ّویي. 

 تؿّْاذی  ٍ هیجٌاذد  ضوب ثب وِ لشاسدادی ایي ضذ، ثشوٌبس وبس اص آهشیىب دس دٍلت ایي چٌبًچِ اگش وِ وشدًذ اؾالم صشیحبً سٌبتَس آلبیبى ایي  ِ  هیىٌاذ  وا

 !است یىي لن وأى

 ًػابم  هسائَلیي  سا ایاي . داسًذ ًگِ دس پطت سا اسالهی خوَْسی ًتَاًٌذ آًْب ثؿذ وِ ثىٌین ؾول خَسی چِ ثلذین ثشسین، ّن تَافمی ثِ چٌبًچِ اگش هب 

 .ًیست آًْب دسس ثِ احتیبج ثىٌٌذ، ؾول خَسی چِ وِ ثلذًذ اسالهی خوَْسی

 اسات؛  ثىبهلِ اسالم ثِ ثخطیذى تحمّك هب ی ٍغیفِ وِ ًجشین یبد اص سا اصل ایي ثبیذ ،هیىٌین وِ تالضْبیی ی ّوِ دس داسین، هب وِ وبسّبیی ی ّوِ دس 

 .ثطَین هَفّك لضیِّ فالى دس هثالً ایٌىِ خبطش ثِ ثىبّین اسالم آسهبى اص وِ ًجبضذ خَس ایي. ثبضین وبهل ماسال دًجبل ثبیذ
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 یجسئیات تکویل

 گَید بِ ها هیقرآى 

(7)هحوذ أَقداهَکُنٍَیُثَثِّتیٌَصُزكُناللََِّتٌَصُزٍُاإِىآهٌََاالَّذیيَأَیَُّْایا

 استَاس سا گبهْبیتبى ٍ وٌذ هی یبسی سا ضوب وٌیذ، یبسی سا خذا( آییي) اگش! ایذ آٍسدُ ایوبى وِ وسبًی ای

 .داسد هی
 *** 

تِثَعضٍتَعضَُْنالٌّاسَاللَِِّدَفعٍَُلََالۗ  اللَُِّرَتٌَُّایَقَلَاأَىإِلّاحَقٍّتِغَیزِدِیارِِّنهِيأُخزِجَاالَّذیيَ

إِىَّۗ  یٌَصُزُُُهَياللٍََُِّلَیٌَصُزَىَّۗ  كَثیزًااللَِِّاسنُفیَْایُذكَزٍَُهَساجِدٍَُصَلََاتٌٍَتِیَعٌصََاهِعُلَُْدِّهَت

(04)حح عَشیشٌلَقََِیٌّاللََِّ

 ٍ!« یىتبست خذای هب، پشٍسدگبس: »گفتٌذ هی ایٌىِ خض ضذًذ، ساًذُ ًبحك ثِ خَد، ضْش ٍ خبًِ اص وِ ّوبًْب

 ٍ ًصبسا، ٍ یَْد هؿبثذ ٍ ّب، صَهؿِ ٍ دیشّب ًىٌذ، دفؽ دیگش ثؿضی ثَسیلِ سا هشدم اص ثؿضی خذاًٍذ اگش

 اص ٍ) وٌٌذ اٍ یبسی وِ سا وسبًی اًٍذخذ ٍ! گشدد هی ٍیشاى ضَد، هی ثشدُ ثسیبس آى دس خذا ًبم وِ هسبخذی

 .است ًبپزیش ضىست ٍ لَی خذاًٍذ وٌذ؛ هی یبسی( ًوبیٌذ دفبؼ آییٌص
*** 

ِالظّاًّیيٍََالوُشزِكاتٍَِالوُشزِكیيٍََالوٌُافِقاتِالوٌُافِقیيٍََیُعَذِّبَ ءِظَيَّتِاللَِّ ءِدائِزَُٓعَلَیِْنۗ  السََّ السََّ

 (6الفتح ) هَصیزًاٍَساءَتۗ  جٌَََّْنَلَُْنٍَأَعَدٍََّلَعٌََُْنعَلَیِْناللٍََُِّغَضِةَۗ  

( آسی) وٌذ؛ هدبصات ثشًذ هی ثذ گوبى خذا ثِ وِ سا هطشن صًبى ٍ هشداى ٍ هٌبفك صًبى ٍ هشداى( ًیض) ٍ

 وشدُ غضت آًبى ثش خذاًٍذ! ضَد هی ًبصل خَدضبى ثش تٌْب( وطٌذ هی اًتػبس هؤهٌبى ثشای وِ) ًبگَاسی حَادث

 !است سشاًدبهی ثذ چِ ٍ وشدُ؛ آهبدُ آًبى ثشای سا خٌْن ٍ سبختِ دٍسضبى خَد سحوت اص ٍ

 دس هثالً ایٌىِ خبطش ثِ ثىبّین اسالم آسهبى اص وِ ًجبضذ خَس ایي. ثبضین وبهل اسالم دًجبل ثبیذ

 ثتَاًین ضبءاهلل اى وِ است ایي ثِ ٍاثستِ هب پیطشفت هب، هَفّمیّت ًِ، ثطَین؛ هَفّك لضیِّ فالى

 ًصشت ٍ وشد، خَاّذ ووه ّن هتؿبل خذای ضذ، خَس ایي اگش[. وٌین هحمّك سا وبهل اسالم]

 اِى. وٌین ًصشت سا خذا دیي هب وِ است ایي ثِ هتَلّف تشدیذی ّیچ ثذٍى ٍ یمیٌبً ٍ لطؿبً الْی

 «اهلل تٌَصُشٍُا اِى» ًذاسد؛ ٍخَد حشفی ایي، اص تش ٍاضح ٍ ایي اص تش صشیح دیگش یٌَصُشوُن؛ اهللَ تٌَصُشٍُا

 هَي اهللُ لَیٌَصُشَىَّ ٍَ اَلذاهَىُن؛ یُثَجِّت ٍَ یٌَصُشوُن اهللَ تٌَصُشٍُا اِى وٌیذ؛ ًصشت سا خذا دیي یؿٌی

 الْی ّبی ٍؾذُ ایي ثِ ًجبیذ است؛ الْی ّبی ٍؾذُ وِ است هؤوّذی چیضّبی دیگش ایٌْب  یٌَصُشُُ؛

 ثذاًذ، تحمّك لبثل غیش سا خذا ی ٍؾذُ اًسبى ٍالؿبً ایٌىِ السََّء؛ غَيَّ ثِبهللِ اَلػّأًّیيَ ثَد؛ تَخِّ ثی

 آى اًّبفتحٌب، ی هجبسوِ ی سَسُ دس هتؿبل خذای وِ است هتؿبل خذای ثِ سَءغيّ ثذتشیي

 .است داًستِ خَد غضت هَسد هیىٌٌذ حشوت خَس ایي وِ سا وسبًی

 هشکالت ًاشی از تحرین راّکارّای عالجِ

رّاییاقتصادكشَراسٍاتستگیتًِفت -5

یاقتصادٍاردكزدىهزدمتِعزصِرّاییاساقتصاددٍلتیتا -4


