
)هر( ماما تيصخش هرابرد )هر( ينيمخ ماما مرح رد يمالسا بالقنا مّظعم ربهر تانايب يّلك ياه روحم
1387ات1368  لاس زا

)هر(ينيمخ ماما تيصخش

نيد هب لمع

ييوگلا نينچ هب )هر(ماما يناگمه توعد
)هر(ماما يمالسا تيبرت

يياه ناسنا نينچ تيبرت يارب ماظن زا )هر(ماما راظتنا

هرمث

دنوادخ زا تعاطا

اه هشير

اوقت تياعر
ناشنانيشناج و ناربمايپ رخآو لوا روتسد

يهلا تمحر باوبا شياشگ

ادخ زا زيچ  همه نتسناد

ادخ هدارا رد مضه

ادخ مكح ردّ لح

!درك دازآ ادخ ار رهشمرخ
!درك زوريپ ادخ ار بالقنا
!دروآ هنحص هب ادخ ار مدرم

زورب نامز

لوصا و هقف داتسا هب هرهش

هفسلف داتسا هب هرهش

قالخا ملعم هب هرهش

لوصا و هقف رد رحبت و يملع يروآون رهظم
هتسجرب و دنسپ ناوج يداتسا

مق رد هفسلف لوا سرد

ناناوج بيذهت و تيبرت

بصنم و ماقم زا ناشيا ينادرگيور زورب
عجرم ناونع هب ناشمان حرط اب ناشيا تفلاخمقادصم

)هر(ماما قيمع سفن بيذهتهشير

يمهفزيت و يرايشوه

كچوك رهاظ  هب يمالسا دض تكرح كي

ينيد تريغ

هزرابم يرادولج و تساير زا ناشيا زيهرپ ددجم زورب

مدرم هب هيكت و دامتعا

ندش مدقشيپ يارب املع رياس اب هركاذم

!يعرش فيلكت ماجنا طقف
نارگيد طسوت )هر(ماما يربهر يعيبط شريذپ

راتشك و اهراشف ،اه لمع تدش لاس

لمع رد )هر(ماما يربهر تردق زورب

يسايس تعاجش
نمشد اب ييانشآ
مدرم جيسب تردق

مدرم يارب يشخب ماهلا

مدرم يوس زا هانپ و تشپ دوجو ساسحا

دادرخ هدزناپ مايق
هيضيف ي هسردم هب هلمح

)هر(ماما يريذپرطخ و يراكادف

نادنز جنر نتفريذپ

يريپ و الاب نس مغر يلع يريذپرطخ

فيلكت و  نامرآ هار رد تالكشم زا نديسارهن

يركف حارط كي ناونع  هب روهظ

رود هار زا يمالسا تضهن يربهر

بئاصم رد اضر و ربص

يمالسا ماظن و تموكح يحارط

هيقف تيالو ركفت نيودت

ناريا رد يبزح تاليكشت نتشادن

دوجوم و سوسحم ي هقباس دوجو نودبهقباس

لئاسم
مالسا رب هيكت

ديدج يايند ياهزاين هب خساپ

نشور و حضاو روط هب هعيش هقف رد روضحهقباس

)هر(ماما شقن
لدتسم و مكحتسم نيودت

يسايس نارظن بحاص يارب مهف لباق نيودت

نانآ نداد رارق بطاخم و مدرم رب هيكت

يمالسا تازرابم مامت تيزكرم

يمالسا تضهن و مالسا ركفت ي هبلغ
يمالسا ريغ و يمالسا دض راكفا ياوزنا

نازرابم يارب يمرگ تشپ داجيا

)يفيك دشر(ناهذا رد قيمعت
)يمك دشر(هعماج حطس رد هعسوت

 يوس زا ندش تيامح هب نازرابم همه ساسحا
)هر( ماما

يفطصم ديس تداهش ي هثداح

بئاصم زا يهلا ي هيفخ فاطلا يّقلت

بالقنا زا لبق

)1330 ههد(يدرجورب هللا تيآ توف زا  شيپ

 )1340لاس(يدرجورب هللا تيآ تشذگرد زا دعب

تاباختنا نوناق زا يناملسم ديق فذح يارجام
)1341لاس (

)1342 لاس ( هزرابم مود لاس

ديعبت ات1342دادرخ15 زا سپ

)1357 لاس( نآ زا دعب و قارع زا ترجه نامز

ديعبت نارود

)هر(ماما زراب تيصوصخ

تيمها

يلمع هجيتن

تيمها

)هر(ماما زراب تيصوصخ

)هر(ماما زراب تيصوصخ

)هر(ماما زراب تيصوصخ

)هر(ماما زراب تيصوصخ

!دنتشادن هجوت نارگيد هك يتاكن هب )هر(ماما هجوت هناشن

نارگيد يوس زا بسانم لمعلا سكع زاربا مدع
نارگيد يوس زا ناديم هب دورو تأرج دوجو مدع

مدرم هب املع رگيد دامتعا مدع

هناشن

فده

داعبا

هجيتن

اهدادخر

دومن

تيمها

ينعم

عوضوم

درواتسد

تارمث

هاگياج

يگژيو

قادصم

)هر(ماما ترضح يدوجو تمظع قمع ي هناشنتلع

)هر(ماما زراب تيصوصخ

 تردق و تماقتسا ،ردص حرش ،تعاجش ددجم رولبت
)هر(ماما يربهر

تيمها

دوب  هدش  هديد )هر(ماما زا ًالبق هچنآ زا رت ميظع و رت مهم بتارم هب

دوب رگيد ناربهر يگتسجرب بجوم اه نآ زا يكي هك يتايصوصخ مامت ندش عمج

تفاي ناوت يمن ناربمايپ رد زج هك يتايصوصخ ندش عمج

يدرف يگدنز رد تايصوصخ

ثداوح ربارب رد راوتسا
رايشوه

طاتحم و شيدنارود ،لقاع
عاجش و تماهش اب

مدرم هب دقتعم
سانش نمشد

تبالص اب و ردتقم
نافعضتسم يماح

يتلود ياه هاگتسد يحور نابيتشپ

وا ربارب رد نيگمهس جاوما ندوب تيمها مك

يليمحت گنج
اتدوك ياه  هئطوت

بيرغ و بيجع ياهرورت
يداصتقا ي هرصاحم

انعم

تّلع

دنهاوخ يم مدرم هچنآ هب داقتعا

مدرم هب )هر(ماما دامتعا
تيعورشم لامعا يارب مدرم ئار ندوب هياپ

قادصم
بالقنا لاس نيلوا رد تاباختنا5 يرازگرب

يمالسا يروهمج مدنارفرمدرم يرادفرط يعدم نويسايس هب ندادن ناديم
نآ مدنارفر و يساسا نوناق نيودت

ناگربخ باختنا

يهلا فادها تمدخ رد تعيبط نيناوق ي همه نديد
نيقي و ربص

نيقي يانعم

ربص راثآ

يلمع هجيتن

اه هسوسو يريثأت يبهنانيب نشور و هناهاگآ ناميا

ندركن مگ ار دوخ هار و دوخ
ندركن شومارف ار فده
فده زا ندشن فرصنم

وا هب يناسنا هعومجم تياده مامز ندرپس
يمالسا تما ام تلم نايم رد مالسا تايح ديدجت

"نونقوي انتاياب اوناك و اوربص امل انرماب نودهي همئا مهل هانلعج و"

ايند زا عاطقنا و دهز

قوذ و رعش ،نافرع لها

تيونعم و تدابع لها

يفطاع و فيطل حور

انعم

دهاش

ايند ياه يدب زا عاطقنا

ادخ هار رد يصخش ياياده قافنا
 مدرم هار رد )هر(ماما يصخش ياه لوپ فرصم

)اقآ دمحا جاح(ناشيا دنزرف ي هداس يگدنز

يهاوخدوخ يايند
يبلط نوزفا يايند

تاقلعت يايند

بش همين ي هيرگ و تولخ
ادخ اب طابترا و عرضت و اعد

ادخ رب لّكوت
ادخ ينامرفان زا تيشخ

يگدنز رد بان يبالقنا مالسا مسجت
تاساسحا رد مسجت

قالخا رد مسجت
اه يريگ ميمصت رد مسجت

تليضف

ريخا نارود ناحلصم هب تبسن

يدام ناربهر هب تبسن

هنحص هب تّلم همه ندناشك

اه هصرع

شور

هجيتن

يلخاد دادبتسا اب هزرابم
يللملا نيب رابكتسا اب هزرابم

ناديم طسو ندمآ و مدرم نايم رد روضح
نانآ يارب دوخ لوصا نييبت و مدرم اب نتفگ نخس
هناهاگآ ناميا هب مدرم ناميا ندناسر يارب شالت

 اه ينكشراك همه مغر يلع يمالسا ماظن يزوريپ

مالسا ناهج رد بالقنا ركفت شرتسگ

مالسا ددجم يايحا

رابكتسا و ملظ زا مالسا تما تاجن

مالسا ناهج رد يمالسا هزيگنا ندز جوم
يبرع ياهروشك و هنايمرواخ

اقيرفآ لامش

اوتحم

هناشن

 نتسناد وا زا ار زيچ همه و نداد ماجنا ادخ يارب ار راك

ادخ اب ناسنا طابترا

جياتن

هجيتن

يراگدنام

ذوفن

يونعم و يحور تردق

شمارآ

ريثأت

خيرات هب يشخب حور
خيرات لوحت

يرشب جيار ميهافم نيرترب هضرع

ايند لوحت

 ادخ نادرم طسوترشب يونعمو يقيقح خيرات نتشون

راثيا هب هجوت
رشب تمارك و يدازآ
عماوج رد ناسنا قوقح
ضيعبت عفر و تلادع

نادسفم و داسف اب هزرابم

بالقنا زا دعب

تيمها

)هر(ماما زراب تيصوصخ

قادصم

هنومن
ادهش هداوناخ يارب هيرگ

ناشيا زا فيرعت ماگنه وا ايح و مرش

هناشن

جياتن

دهاش

موهفم

قيداصم

قيداصم

قيداصم

دوجوم و سوسحم ي هقباس دوجو نودبهقباس

هجيتن

قيداصم

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

هجيتن

اه هناشن

قيداصم

يراد مامز و يربهر هصرع رد تايصوصخ

داعبا

:عبانم

1378/3/14 رد تانايب
1382/3/14 رد تانايب
1384/3/14 رد تانايب
1387/14/3 رد تانايب

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

 )Khamenei.ir(  يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ

دشاب يم دوجوم


