
 يدازآ زا هدافتسا ءوس

تاعوبطم طسوت يدازآ نادقف ياعداقادصم

 ينوناق ياهزرم بوچراچ رد يدادادخ قح نيا زا هدافتسالح هار

تينما لامك رد دارفا يضعب طسوت فلاخم نانخس حرطنالطب هناشن

هناگيب ياه هناسر
ءاشنم

ندرك يقلت ماظن  دض و تاباختنا جياتن زا طلغ ليلحتتّلع
دادرخ مود تاباختنا رد مدرم ينويليم30 يأر

فارحنا دعتسم دارفا هب يهد طخ يارب هناگيب تاغيلبتٔاشنم

ماظن توق هطقن ندرك يقلت فعضبيسآ

ماظن تيبثت يارب مدرم ينويليم يس يأرتيعقاو
بالقنا يزوريپ زا لاس هدجه تشذگ زا دعب

دوخ فادها هب يمالسا ماظن نديسر هجيتن

اهزرم نيا تياعر

اهزرم يانبم

تلادع

نيد زا حيحص مهف و ثيدح  ،نآرق رد هدش هتخانش دودح

قادصم

هفيظو هب ندركن لمع

يتلود نالوئسمنيبطاخم
يئاضق نالوئسم

داشرا ترازو

فّلخت و هانگ ماجنابيسآ

يدازآ

ناگناگيب ياليتسا زا يدازآداعبا

يعامتجا يدازآ

يونعم يدازآ

ناسنا يقالخا يلاعتانعم

ناسنا يراگتسر

ناسنا يونعم جورع

يناسنا جورع و لماكت يارب اهراك همه ندوب همدقمتّلعفده نيرتالابتيمها

يدازآ ندوب ينتفرگاه يگژيو

يدازآ ندوب ينداد

يدازآ ندوب ينتخومآ

يدازآ يعيبط قح بلس يارب تموكح ندوبن قحم هجيتن

دنورهش ره طسوت يدازآ قح ي هبلاطم موزل هجيتن

يدازآ گنهرف و بادآ نتخومآ موزل هجيتن

دمايپنآ گنهرف ندوبن تروص رد يدازآ نتفر تسد زا و ندشن مهارفترورض
هعجاف و يروتاتكيد

يدازآ زا نانمشد هدافتساءوس
مرن بالقناهويش

دراوم هنوگ نيا اب تاشامم مدع

ناميا و راكفا اب يزاب و جرم و جره داجياانعم
اه نآ ندروآ شورخ هب يارب مدرم

دنم تردق دادبتسا كي هب مدرم ندش هنشترثا

ام هفيظو

هلأسم نيا رد نارگيد زا ديلقتيدازآ موهفم هرابرد لقتسم ركفت

»ًارح هَّللا كقلخ دق و كريغ دبع نكتال«

هيآ

تياور

مالسا رد يعامتجا يدازآ موهفم هب هجوت

اه بيسآ مسيلاربيل قطنم رد يدازآ تالكشم هب ندش راچد

يدازآ هفسلف هئارا رد ندش لكشم راچد

نونكات سناسنر زا بتكم نيا ددعتم ريسافت

مالسا رظن رد يدازآ ندوب يرطف

،هدياف نوچ يثحابم هب مسيلاربيل يفسلف هشير عاجرا
يندم قوقح زا يقح رثكادحو يدرف تذل ،يعمج ريخ

 ادخ و نيد نوچمه يقياقح زا ناسنا يدازآ هلوقم ييادج
دهاش

مسيلاربيل ركفت رب انب يدازآ يارب يعامتجا تازرابم ندوب قطنم يب هجيتن

تّلع

دهاش

 يقالخا ياه شزرا و تقيقح ربارب رد يدازآ ندوب دودحمان

 يقالخا ياه شزرا ندوب يبسن و ،تباث تقيقح نتشادن دوجوتّلع

مالسا رد تباث ياه شزرا و تقيقح لباقم رد يدازآ ندش دودحم لباقم هطقن

اكيرمآ رد يزاب سنج مه يدازآ دهاش

ندرك عياض تروص رد يعامتجا يدازآ تيدودحمقادصم
تّلم كي يدام اي يونعم ياه هدروارف

 يدام عفانم هب يدازآ ندش دودحم

فيلكت اب مسيلاربيل ركفت رد يدازآ تافانم

قيداصم

يماظن تينما عفن هب يدازآ ندش دودحميريگ هجيتن

هدش هداد لاقتنا شناد ندش جراخ راصحنا زاليلد

تموكح ياه هياپ ماكحتسا عفن هب يدازآ ندش دودحميريگ هجيتن

مسيشاف غيلبت ماهتا هب اپورا رد نايب يدازآ تيدودحم

هجيتن

قادصم

يشيدنادازآ ندركانعم رت قيمعهلباقم هار

تاركومد ًارهاظ ياه تسيشاف

ايند يسايس ي هعومجم نيرت يدازآ دض

بصعتم يا هعومجم

روشك رد اكيرمآ هدناشن تسد تموكح طلستفده

تسا تنايخ و تراسا راعش ،نيغورد راعشتيعقاو

نتفرگ ميمصت هنادازآ
ندركركف هنادازآ

ندركن تكرح يديلقت و برغ تاغيلبت لابند هب

ياه هنيمز
تفرعميشيدنا دازآ

ملع

يسايس يشم

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

عبانم
)مالسلا مهيلع( همئا تاملك

ميرك نآرق

و هعماج رد يدازآ دوجو ينادردق
نآ زا يرثكادح هدافتسا

هب طوبرم ياه ثحب حرط تهج شالت
تامازلاركف نابحاص طسوت يدازآ

يصصخت ياهاضف رد يصصخت ياه ثحب حرط

سرادم

قيداصم
اه هاگشناد

يصصخت تاعوبطم
صاخ ياه هعومجم

يدازآ موهفم لباقم رد نانك طايتحا ندش بوعرميدازآ هنيمز رد برغ زا ديلقت

قيداصم

يعامتجا يدازآ موهفم ندوب يبرغ روصت ندمآدوجو هب رد كمكهجيتن

ميقتسم روط هب يبرغ نافوسليف فرح هئارا

جياتن

اهدادعتسا ييافوكش و هشيدنا دشر هجيتنهعماج كي هب نيد ي هيده نيرت مهم
تيمها

قيداصم
تنامض و يناسنا ترطف زا يئزج ناونع هب يدازآ هب هجوت

)مالسلا هيلع(نينمؤملاريما مالك رد هلأسم نيا نتشاد ارجا

دهاوش

 جياتنمالسا رد يدازآ نتشاد يهلا هشير
يدازآ هيلع مادقا ِنتسناد يهلا دض

يمالسا ركفت رد يدازآ يارب هزرابم ندوب يهلا فيلكت

ديؤم

قيداصميونعم ياهزرم و يدام دودح طسوت مالسا رد يدازآ تيدودحم

فاجرا و ينكارپ هعياش ،ييوگغورد اب هلباقم

هعماج رد يركف و يسنج ،يسايس داسف ناگدنهد هعاشا اب هلباقم
نارگيد هدننك هارمگ دارفا يدازآ ندرك دودحم

روشك دوس و عفانم هيلع ناگدننك مادقا يدازآ ندرك دودحم

يمالسا هعماج رد مدرم هيحور ناگدننك فيعضت اب هزرابم موزل قادصم

»نودبعيل ّالا سنالا و ّنجلا تقلخ ام و«هيآداضتم زيارغ و اه هزيگنا دوجو اب رشب طسوت لامك هار ندوميپترورض فيلكت ي هّكس ِيور نآ ناونع  هب مالسا رد يدازآ فيرعت

اه يگژيو

 هتشذگ ياه لاس يط بالقنا ليصا ثحابم زا يضعب در

نالوئسم ،روهمج سيئر هيلع  فرح حرط

دهاش

ناگدننك عاجرا و داسفا ،لالضا ،نيفلختم اب ينوناق دروخربهناهب

:عبانم

زاريش هاگشناد-1387/2/15 رد تانايب
ناضمر هام رد نايوجشناد راديد-1382/8/15 رد تانايب
ريبكريما هاگشناد-1379/12/9 رد تانايب
سردم تيبرت هاگشناد-1377/6/12 رد تانايب

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

يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ ترضح

)Khamenei.ir( دشاب يم دوجوم.

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


