
نايوجشناد هفيظو

1388يلا1368 لاس زا نايوجشناد عمج ردىمالسا بالقنامّظعم ربهر تانايب يلصا ياهروحم

يسايس ليلحت تردق بسك

ينيد تفرعم هب نديشخب قمعت

يسايس مهف رد اطخ رثا رب اه تّلم يارب گرزب تالكشم ندمآدوجو هب تيمها

يزاب تسايس و يگدز تسايس نادقف هجيتن

روشك مهم ياه نايرج و لئاسم ليلحت تردق ندركاديپ ينعم

اه هاگشناد نورد صوصخ هب  ،بولطمانيگژيو

نيد هب هقالع ندوبن يفاك
ترورض

ينيد تفرعم زا هدافتسا هب ام زاينتّلع

قيداصمدهاش تينالقع اب هارمه هبلاطم

يملع لئاسماه هنيمز
يعامتجا لئاسم
يسايس لئاسم

يهاگشناد صاخ لئاسم

حيحص و يقطنم شور اب ندرك لابند و لادتعاينعمطيرفت و طارفا زا زيهرپينعم

مدرم ياهراعش و يريگ تهج رد ريثأتيريگيپ و تساوخرد ندوب رثؤمتيعقاوهبلاطم نتسناد هدياف يبيسانش بيسآ

مدرم ياه  شنيزگ رد ريثأت

مدرم تاباختنا رد ريثأت

همزال

تسين هضراعم ينعم هب هبلاطم و داقتنارّكذتهبلاطم و داقتنا ياج هب هضراعم زا يريگولج

تسين هيقف تيالو اب تيدض ينعم هب يربهر صاخ تارظن هب ضارتعاقادصم
ندوبن دقتعم هن و ينمشد و ندنكفارد هجنپتيدض ينعم

تسين نتشادن داقتنا يانعم هب يرادفرط و تيامحيريگ هجيتن

سرد مه ي هبلط ود طسوت رگيدكي ياه فرح در و هثحابملاثم

دهاش
عالطا مدع تّلع

44لصا ياه تسايس هب ضارتعاقادصم

ندرك لمع اه تيعقوم هب هجوت اب و يرايشوه ظفح

ييافوكش تهج رد روشك عيرس تفرشيپ هجيتن

ملح
تامازلا

روك تاناجيه ندمآ نايم هب يسانش بيسآ

ريبدت

تيعقوم زا نمشد هدافتسا ءوسبيسآ

هاگشناد يوك ي هثداح دننام يثداوحطابضنا نادقف هجيتنطابضنا اب هارمه يگدامآ و اه ناديم همه رد روضحهلباقم هار

مرن گنج اب هلباقم

مرن گنج اب هلباقم ي ههبج ناوج نارسفانايوجشناد شقن
تّلعييايفارغج ظاحل زا هقطنم دايز تيساسح

هنارتيدم زا يشخب و اقيرفآ لامش ،هنايمرواخ ميظع هزوح رد يمالسا تما دوجو

 هلمح تّلع
رابكتسا هاگتسد ي هبناج  همه ي هلمح لباقم رد ماظن زا عافدفده

هقطنم رد ايند يتايح ِيبآ هاگرذگ هس ندش عقاو

ملظ و هطلس ماظن تفلاخمقيداصم

يرابكتسا ياه هتساوخ اب تفلاخم

هرتسگ

قيداصم

يتسينويهص ي هكبش
 يللملا نيب يساسا راجت ي هكبش

هدحتم تالايا تلود

ميظع يلوپ زكارم

ام ي هقطنم دنمتورث ياهراوخ تفن

ايند يسايس لئاسم يحارطهقباس

هجيتن
هتشذگ لاس30رد ناريا اب هلباقمدهاش

فطع ي هطقن

تامازلا

قادصم

اه هاگشناد يملع تكرح ظفح تيساسحهجيتن

ديدج قافن اب ي هلباقم رد دوخ شقن ندرك اديپ قيداصم
ترورض

طارفا زا زيهرپ

تسا ينيبشوخ زكرم يناوج دعاسم ي هنيمز

هدنيآ هب يربهر ي هناراوديما هاگن ديؤم

هناديمون هاگن لباقم ي هطقن

مهوت هن و ،تريصبأشنم

يكرحت يبجياتن

يلمع يب

اوزنا
ناوج ِيدنت و كرحت تعيبط

ركف اب يريگ ميمصت هتشذگ اب هسياقملح هار

يياپورا ياه تلود

هناراوديما و هنانيبشوخ هاگن

تلع

ركف قاتا ليكشت راكهار

دراوم نيا نييبت يارب يربهر زا شسرپ نتشادن ترورض ليلد

وجشناد  هفيظو

تّلع
دوخ عفانم زا نمشد عافد

قيداصم

تّلم يارب نانمشد تساوخ ندوبن ريخنمشد تساوخ فالخرب ندرك لمع

سفن  هب دامتعا تيوقت و ظفح

تارمث
قيقحت و شناد ي هصرع رد تفرشيپ

ينيد و يسايس، يگنهرف هصرع رد تفرشيپ

بالقنا ياه نامرآ اب ناوج لسن ندركادج يارب نمشد شالت شلاچ

هاگشناد نيد و ملع دنور رد لالخا يارب يسك هب ندادن هزاجا

دهعتتامازلا يملع عيرس تفرشيپ يارب ييوجشناد طاشنرپ و افصم طيحم ظفح

نيدت

يبالقنا شالت

ييوجشناد ياه نامرآ و روشك يساسا لئاسم دروم رد تيلوئسم ساسحا و تيدج

روشك رانك و هشوگ رد ندوبن يدج زا صئاقن يخرب ندش يشانترورض

ملع ديلوتقيداصم

يهاوخ تلادع

يشيدنادازآ و يهاوخ يدازآ

هبلاطم هناوتشپ هب اهراك يخرب ماجنا و تفرشيپهجيتندايز تاعفد هب ييارجا نالوئسم اب هدش حرطهقباس

يشيدنادازآ ندركانعم رت قيمعهلباقم هاريسايس دودحم يانعم رد يهاوخيدازآ يانعم و يّقلتيسانش بيسآ

نتفرگ ميمصت هنادازآيشيدنادازآ ينعم
ندركركف هنادازآ

ندركن تكرح يديلقت و برغ تاغيلبت لابند هب

تفرعماه هنيمز
ملع

يسايس يشم

؟تسا شزرا قلطم تروص هب ايآ هك برغ يساركومد ِراعش دروم رد رّكفتقادصم

تامازلا

يتلود ياه هاگتسد يشيدنا تحلصم و ييوجشناد ييارگ نامرآ عمج

 ينعم
تسين شزرا دض و دب يشيدنا تحلصمرّكذت تسا تحلصم هك يا هلئسم لابند نتفريشيدنا تحلصم

 ترورض
ييارجا راك و روشك ي هرادا ندوب تخسيشيدنا تحلصم

وا زا عيرس تكرح راظتنا و نويزيولت زا درونهوك ي هدهاشملاثم

حلاصم يخرب نتفرگرظنردهمزالايند اب راوشد لماعت رد اه يهارود اب دروخربقادصم

يربهر تيلوئسم و هجوتلماعتحلصم رد ندشن  قرغ رب تبظاوم

اه تحلصم اب نالوئسم شلاچ و ناناوج ييارگ نامرآ دنيآرب ندش بولطم

كيروئت راك ماجنا
يهاوخ تلادعاه هنيمز

ملع

يشيدنادازآ
نآ فراعتم موهفم نامه اب يعامتجا تلادع ققحت يارب اه هاگتسد زا تاعقوت ندش صخشمفدهيهاوخ تلادع هنيمز رد يساسا نوناق ي هعلاطمقادصم

نايوجشناد و ناداتسا ي هندب بلغا ندوب نمؤم و يكاپ

ييوجشناد تكرح ندوب بوخ و اه هاگشناد رد بوخ ياهدادعتسا دوجو

ريخا لاس تسيب رد روشك يليصحت و يلاع  تيفرظ ندش ربارب هددهاش

ناوراك نيا و ييوجشناد تكرح يدوبان يارب نمشد شالتشلاچ

ناديم رد نايوجشناد و ناناوج روضحهمزالاه نامرآ ندوب ققحت لباقيدنب عمج

اه هاگشناد عضو زا علطم ياه ناسنا شرازگديؤم

تسا هدوب ربارب شش ريخا لاس لهچ رد ايند دشر طسوتم هسياقم

)هر(ماما ياهرايعم زاتيمها هنامصخ ياه شور و فادها صيخشت
هرهچ ره اب و اج ره رد نمشد تخانش

ناهج و روشك ثداوح هنارايشوه نتشاد رظن ريز

يمالسا ماظن ليكشت يارب نمؤم و تمهاب ِناوج لسن هب زاين

ناوج و وجشناد يحور و يركف طيحم هب ييارگ تحلصم دورويسانش بيسآ
اه نآ ندش مگ و اه نامرآ يخرب هشير ندش عطقهجيتن

ييارگ نامرآ ندركن اهرهلباقم هار
 اه هنيمز ي همه رد يتفرعم ياه هياپ ندرك مكحتسم و قيمعهمزال

نايوجشناد بطاخم

 هلمح يگژيو

لمع رارمتسا و ندشن سويأم

قيداصم
اه هاگشناد دوخ رد لمع رارمتسا

 اه هاگشناد زا جورخ زا دعب لمع رارمتسا

 يسايس يرورپ هبخنهمزال

دنوش يم هاگشناد دراو هك يناگدنيآ طسوت رارمتساينعم

اه لد رد راكفا ندش راد هشيرهمزال

تدم هاتوك رد گرزب ياه نامرآ ندشن يلمعترورض

يديلقت تلاح زا ندش جراخينعم

يتايح يا هلئسم ناونع هب هلئسم نيا روابهمزال

هعماج يارب يتايح يزاين ناونع هب يهاوخ تلادع روابهمزال

ندرك هرگ تشمطلغ ينعم

 ناهنپ ياه تسد نديد و يدوخ سابل رد ِياه هبيرغ يياسانش

نمشد طسوت وجشناد رشق نتفرگ فده ترورض
قادصم

رشق نيا ندوب شزرا اب و رخافتّلع

قادصمنمشد طسوت وجشناد نداد رارق يارب شالت

يملع رادتقا و تردق هب يباي تسد

تيمها

ايند دارفا همه شوگ هب دوخ نخس ندناسر ي همزال

يداصتقا تردق هب يباي تسد ي همزال

ملع رد ام يگدنام بقع ترورض

يللملا نيب تردق هب يباي تسد فده

يملع تردق هب برغ يايند يباي تسد قادصم

هيراجاق نارود
رهاظم

يولهپ سوحنم هلاس هاجنپ نارود

يگژيو

قح فرح نتشاد

قح فرح نايب رد تعاجش

يللملا نيب نيناوق فالخ ندرك راتفر راثآ
ايند رد ييوگروز

سفن هب دامتعا فيعضت رصانع فذحتامازلا
سفن هب دامتعا رصانع ندومن هتسجرب

هلئسم يا دروم رد هعلاطم و ركفت

داعبا
يسايس تردق هب يباي تسد
يداصتقا تردق هب يباي تسد

:عبانم

يملع ناگبخن و نايوجشناد راديد-1388/06/04 رد تانايب

دزيهاگشناد-1386/10/13  رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشناد راديد-1386/07/17 رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشناد راديد-1385/07/25 رد تانايب

)مالسلاهيلع(قداص ماما هاگشناد نايوجشناد راديد-1384/10/29 رد تانايب

ىجيسب نايوجشناد راديد-1384/03/05 رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشناد راديد-1382/08/15 رد تانايب

اههاگشناد ىياشگزاب تبسانم هب مايپ-1378/07/06رد مايپ

 نايوجشناد زا ىعمج راديد-1378/04/21رد تانايب

ىنيمخ ماما زا ليلجت رد نايوجشناد ىئامهدرگ هبباطخمايپ-1378/03/12 رد مايپ

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

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


