
تلادع ققحت

حوطس)هر(ماما يتموكح كولس انعم

يدرف

مالسا ناهج

اه يريگ ميمصت روحم رد نافعضتسم نداد رارق

يلم

اه يگژيو

تحلصم فالخ رهاظ هب تالكشم لمحت

)يلومعم( تالكشم لمحت

هزرابم لكش ندش ضوع
هزرابم هرياد شرتسگ

نمشد ينيشن بقع

)هر(ماما تريصب و حور تمظع

قيداصم

هجيتن

أشنم

 هداس ىلقع نيزاوم

ىعرش نيزاوم

ىفرع نيزاوم

قالخا و تيونعم ،تسايس ندوب هارمه

دنوادخ ينيوكت ي هدارا هب دامتعا

عضاوم ي همه ندوب ادخ روحم لوح

دنوادخ يعيرشت ي هدارا هب داقتعا

 يتح ،اه راتفر رد تيونعم ندوب يلصا نوناك
تازرابم

يمالسا تعيرش يانبم رب تكرح

انعم تداعس ديلك ناونع هب يهلا فيلكت ماجنا

راثآ

يزوريپ هن ،فيلكت يارب لمع
يزوريپ هب يتبغر يب اب فيلكت هب لمع ندوبن ينعم مه

تسكش و گرم زا نديسرتن

تكرح رد ندشن رورغم
تكرح رد كش و سأي ،يگتسخ مدع

اه يريگ تهج رد يصخش يشيدنا تحلصم مدع

نايئاپورا طسوت يرگرامعتسا ي هديدپ
مود و لوا يناهج ياه گنج

هداوناخ نوناك ندش ناريومسيسكرام يقانتخا ياه تموكح و مزينومك

يسنج داسف باليس يطارفا يراد هيامرس نايغط
يساركومد و رشب قوقح راعش ندناشك داسف هب

تايصوصخ

)هر(ماما

اكيرمآ

شور

شور

دوخ رّكفت اب نارگيد ندرك هارمه يارب روز زا هدافتسا مدع

دوخ رّكفت نييبت زا هدافتسا اب نارگيد ندرك هارمه

نيملسم تشونرس و مالسا يايند هب تبسن تيساسح

دوخ رّكفت شرتسگ يارب روز زا هدافتسا

 ناريا تّلم هفيظو

 رابكتسا ي همانرب

نيربكتسم تايانج مهف
نيربكتسم تايانج لابق رد يريگ عضوم و ضارتعا

ناملسم ياه تّلم هب تبسن تايانج نيرتگرزب ماجنا

دوخ ناتسود ياه تايانج هب تبسن ندركن ضارتعا

يمالسا ماظن يسدنهم

ماظن تهج و طخ ظفح

اه نامرآ تمس هب تكرح رد ماظن تكرح يناب هديدماظن فارحنا زا يريگولج

اه نامرآ تمس هب تكرح رد ماظن زا يرادساپ
 يتافيرشت يرما

 فرص حصان كي

 تموكح ناكرا ييارجا مكاح

هشير

خساپ

نمشد تاغيلبت

ام هيلع نمشد دوجو ندوب يعيبط

ام هيلع ينمشد هب نمشد دوخ فارتعا

بالقنا هليسو  هب ناريا هرفس زا ناراوخ ناهج تيمورحم

ناريا تلم يبلط لالقتسا اب ينمشد

تّلم هب يزاسراديب رطاخ هب ،مالسا اب ينمشد

)هر(ينيمخماما هار

يمالسا لمع و دبعت رب رارصا

سفن اب هزرابم

يلم تدحو ظفح

تموكح ندوب يمدرم ظفح

روشك يگدنزاس رب ديكأت

نيملسم تدحو ظفح رب ديكأت

نيملسم نانمشد هيلع يريگ عضوم

هباشت هجوينيسح تضهن اب تهباشم
 ود ره رد حرط و نومضم ،ركف  كي روضح

 تضهن

تماقتسا

حوطس

هسياقم

ينيسح تضهن

 لحارم
هكم تمس هب هنيدم زا تكرح و تموكح لباقم رد )مالسلا هيلع(نيسح ماما ندشن ميلست

هفوك مدرم تعيب زا سپ تموكح هيلع مايق هب )مالسلا هيلع( نيسح ماما ميمصت

ملسم ندش هتشك
هفوك مدرم ضارعا

ناناوج و باحصا ندش هتشك
ربمغيپ سومان نداتفا رطخ رد

دامن

انبمينيمخ تضهن

يعرش ياهرذع دوجو مغر يلع تكرح رد يگداتسيادامن

يزوريپ نيمضتينيسح تضهن هب كسمت

لاعفنا و رجحت نيب زا رذگ

 يراگدنام و ندشن هنهك

انعم

راثآ

لح هار

نامز ياه زاين تخانش رد يناوتان

:عبانم

1371/3/14 رد تانايب
1375/3/14 رد تانايب
1376/3/14 رد تانايب
1378/3/14 رد تانايب
1383/3/14 رد تانايب

 ياهراديد يمامت هب طوبرم تانايب يتخرد رادومن
 رشن و ظفح  هسسوم يناسر عالطا هاگياپ رد قوف

    يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ ترضح راثآ
)Khamenei.ir( دشاب يم دوجوم

هعماج رد هدافتسا يارب ماكحا رهاوظ هب افتكا

يمالسا فراعم و ماكحا يعيبط ششك كرد مدع

زاين عفر مزاول تخانش و ماظن زور ياه زاين جالع رد يناوتان

يمالسا ماظن و مالسا ندش ماندب

يمالسا فراعم ساسارب هعماج دربشيپ رد يناوتان

يتموكح هقف هب يدرف هقف زا هعيش هقف راذگ

هعيش هقف تيعضو

يمالسا هقف نيرت قيمع

يمالسا هقف نيرت قيقد

روشك ي هرادا ثحب هب هجوت

بالقنا زا لبق

بالقنا زا دعب

يتموكح هقف نتشاذگ رانكو هقف ندوب يدرف

يعامتجا يگدنز رد دودحم يروما هب نتخادرپ

هجيتنيعامتجا- يتموكح هقف ندش حرطم

تلع

تموكح نتشادن رايتخا رد

هعيش ي هعماج يارب يعامتجا لئاسم ندوبن حرطم

فده كي ناونع هب هعماج ي هرادا ندوبن حرطم

يگنهرف و يداصتقا ،يسايس لئاسم هب خساپ

هعماج طيارش نتخانش

رجحت زا )هر(ماما هار ندنام نوصم

نمشد يتاغيلبت و يسايس راشف لامعا ربارب رد

 لوصا و يداقتعا لئاسم هب نمشد هلمح ربارب رد

تلع يمالسا يروهمج يارب"كيتاركمد" دنوسپ اب تفلاخم
 كيتاركومد هژاو زابرغ و قرش كولب نامز مه هدافتسا

هژاو نيا ندش هفاضا بقاوع زا يريگشيپ

دهاش

تّلع

)هر( ماما تلحر زا سپ تضهن همادا

مدرم نايم رد )هر(ماما راكفا و راثآ ندوب هدنز

صاخشا هب يمالسا تضهن ندوبن هتسباو

)هر( ماما صالخا و لكوت ،ميظع ناميا

هعيش هقف ياه يگژيو

)هر(ماما يشم

عاونا

رجحت

لاعفنا

)هر(ماما هار هرابرد )هر(ينيمخ ماما رهطم مرح رد يمالسابالقنا مظعم ربهر تانايب يلك ياهروحم
1387ات1368 لاس زا

هجيتن

عوضوم

)هر(ماما روضح و ترواجم تمعن نداد تسد زا

ماما تلحر  راثآ

خلت

)هر(ماما تفرعم رد ربدت هب اه نهذ ندروآ يور
نالوئسم و مدرم هب هزات تمه و روش نديشخب

تلود و تّلم هطبار ماكحتسا و توق
ميقتسم طارص رب همه ندومن لد كي

)هر(ماما طخ ي همادا

وا ياهب نارگ ثاريم زا عافد
يبالقنا ياه شزرا

يمالسا ماظن

نيريش

گرزب يشيامزآ رد تلم يريگ رارقماما تلحر تيمها
ناريا تلم يدنلبرس

ام تلم طسوت )هر(ماما هار موادت

دوخ يسايس بتكم رد )هر(ماما ندوب هدنز
)هر(ماما ندش راگدنام و گرزب راثآ ءاشنم

!دنناد يم قّلعتم هتشذگ هب ار )هر(ماما هك يدارفا تيقفوم مدع

اه صخاش

تسايس و تيونعم ندوب هدينت مه رد

مدرم شقن هب خسار داقتعا

يناهج هاگن

مالسا ياه شزرا زا يرادساپ

يعامتجا تلادع رب ديكأت

هسياقم

)هر( ماما بتكم رد تسايس

يبرغ تسايس

قيداصم

تسايس زا نيد كيكفت

يبرغ ندمت رد تيونعم ندش فيعضتيونعم اب زيتس ي هياپ رب ندمت يانب

ندوب هنهك

نامز لوط رد ندش رت فرحنم
يقالخا طاطحنا

دهاش

هشير

بالقنا دعب هام ود زا رتمكرد ماظن لصا نتشاذگ يأر هب

)هر(ماما يسايس بتكم رد ناسنا تيوه هب هجوت

يماظن نارگاتدوك اب هسياقم لباق ريغ

اكيرمآ زورما راتفر اب هسياقم لباق ريغ

يتسينومك ياه تموكح اب هسياقم لباق ريغ

 ناسنا يزاسراك و يدنمتردق

ناسنا تمارك و شزرا

يمالسا تموكح ليكشت هبيط تايح هب لينهجيتنفده

تموكح باختنا رد قارع مدرم هب ندادن هزاجا
قارع يتلود رصانع باختنا رد تلاخد

هنومن

يناهج زواجتم ياه تردق اب ي هلباقم يياناوت

ماظن  هرادا رد مدرم ءارآ يساسا شقن دهاش

جياتن

انعم

فده

نايعدم

هجيتن

تيرشب ي همه يارب لالقتسا و تّزع ندروآ تسدب

يسايس ي هديا رد تيرشب لك نداد رارق بطاخم

ناناملسم ي همه تلاسر فده نيا بلط

لالقتسا و تّزع هب نديسرهار نيا رد هزرابم و تّلم يگداتسيا هجيتن

اميشوريه رد متا بمب زا هدافتسا
قيداصم

اقيرفآ و نيتال ياكيرمآ رد روز و اتدوك

ينوناق تشادرب

طلغ تشادرب

هيقف تيالورهظم

 رايعم

نانمشد

يگژيو

شقن

اهقف طسوت مالسا تامّلسم ناونع هب هلأسم نيا تخانشمالسا يسايس هقف و نيد نتم زا هدش طابنتسا
يهقف هقباس

اهقف يارب عوضوم نيا قّقحت يارب تصرف نتشادن

)هر(ماما راكتبا

تيمها

دراوم

ملع

تيارد

يوقت

يهاگآ هدننك نيمأت

روشك حلاصم هدننك نيمأت

تعاجش هدننك نيمأت

اه رايعم زا مادكره نتفر تسد زا اب تيالو طاقسا

مدرم يأر و ينيد طباوض بيكرت

قيداصم

ينيد طباوضهشير

مدرم ينادرگيور تروص رد اه رايعم يريثأت يب

 يراد هيامرس ماظن طباوض اب ينيد طباوض توافت هناشن
تيمها

ينمشد تلع

دركيور
هيقف تيالو هب هلمح

   هيقف تيالو شقن زا يدنياشوخان

 روشك عبانم تراغ زا ناماكانقادصم

يدرف ي هقلطم تيالو يانعم هب هيقف تيالو يفرعم

نالوئسم ي هفيظو

قيداصم
يّلم صلاخان ديلوت شيازفا رب  هوالع تورث هنالداع عيزوت هب هجوت

يلم نوگانوگ عبانم زا هدافتسا رد ضيعبت عفر

مدرم نيب رد  يتاقبط فاكش ندركرپ

هلأسم نيا هب نداد تيمها

تكرح صخاش نيرتمهم ناونع هب هلئسم نيا ندادرارق
يگدنزاس داهج

)هر(ينيمخ ماما دادما هتيمك
دادرخ هدزناپ داينب

نافعضتسم داينب
يمالسا بالقنا نكسم داينب

يمالسا ماظن دركلمع

نيمورحم يماح ياهداهن سيسأت

اه همانرب ردص رد نيمورحم ندادرارق

هتشذگ ميژر طلغ هريس و شور رييغت

يسانش نمشد

هجيتن

ههبش

قادصم

نمشد زا ندروخن بيرف

نمشد فادها تخانش

نمشد يسايس ياه شور تخانش

نمشد يتاغيلبت ياه شور تخانش

ينمشد ندوب مهوت

تيعورشم لامعا ي هياپهاگياج

يمالسا ماكحا و نيناوقبوچراچ

يمالسا ماظن يراگدنامهجيتن

مدرم تساوخ نودب يمالسا ماظن هميخ ندشن اپرب

يمالسا ماظن كيژتارتسا قمعتيمها

هجيتن
يمالسا ماظن زا ناناملسم يرادفرط

بالقنا و )هر(ماما هب ناناملسم يدنم هقالع و تيساسح

روشك يگدنزاس يريگيپ

اهدرواتسد

يمالسا ماظن يراذگناينب

مالسا يعامتجا و يسايس داعبا يايحا

يراذگ نوناق رد

اه بصن و لزع رد
يزير همانرب رد

جياتن
مالسا تكرب هب تّلم زور هب زور تفرشيپ

نوگانوگ لئاسم رد تّلم يرادمچرپ

دادبتسا ياپريد مسلط ندش هتسكش

نارگتراغ تسد ندش هاتوك

يملع

مدرم ياه دادعتسا ءايحا
نوگانوگ ياه يهاگآ

يللملا نيب تسايس
ينارمع

ينعم

قيداصم

هشير

يدمحم بان مالسا ءايحا

يهاوخ تلادع ءايحا

ضيعبت و رقف اب مالسا تيدض ءايحا
يبلط لالقتسا ءايحا
يهاوخ يدازآ ءايحا

 نافرع و هفسلف ،هقف زا نامزمه يريگ هرهب

هدنز مالسا زا ناناملسم تشادربديؤم
 لباقم رد ار دوخ تلم دنناوتب هك يمالسا

.دنك تيامح و ظفح نايوگروز

هجيتن

تلع

جياتن

"اميكحً ازيزع هَّللا ناك و ضرألا و تاوامسلا دونج هَّللو"هيآ

  يهلا تعيرش قّقحت هار رد تكرح تروص رد شنيرفآ ياه تّنسيراي هب داقتعاانعم

دهاش

جياتن
قيداصم

تيمها

يياكيرمآ يرالاس مدرملباقم هطقن

قيداصم

يدازآ بسك

رابكتسا ياه تردق عمط هنادنم تّزع عطق

يعامتجا و يدرف راتفر رد اوقت و قالخا تيمكاح

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

)هر( ماما دركلمع

تلع

تايصوصخ

هجيتن
قيداصم

 دوجو مغر يلع تكرح رد يگداتسيا )تكرح موادت(
يعرش ياهرذع قيداصميعرش ياهرذع

تالاكشا يانبم


