
ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یراتفر رییغت  راتفر . رییغت  ریخن ، دنیوگیم  ناشدوخ  هتبلا  میدیمھف . الماک  اھلاس  لوط  رد  ار  نیا  تسا ؛ تیدوجوم  یفن  هاگن  یمالـسا ، ماظن  هب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  هاگن 

ادیپ رییغت  دیاب  تسا ، ندوب  یمالسا  صخاش  هک  یایلـصا  یاھراتفر  نآ  ینعی  تسا . تیوھ  یفن  شیانعم  دنرادن ، یراشفاپ  نآ  یور  مھ  هشیمھ  هچرگا  دنیوگیم ، اھنآ  هک 

، اکیرمآ ندوب  یرابکتـسا  اھتلود . یهیقب  لثم  تسا  یروشک  کی  اکیرمآ  تلود  اکیرمآ و  میژر  الاو  تساکیرمآ ؛ یرابکتـسا  تیدوجوم  یفن  اـکیرمآ ، هب  ناـمھاگن  مھ  اـم  دـنک .

، تسا لاعف  تاقوا  یھاگ  مھ  یناینب  تفلاـخم  نیا  یناـینب . تفلاـخم  دـش  نیا  سپ  میرادـن . لوبق  اـم  تسا ؛ دودرم  اـم  رظن  زا  اـکیرمآ ، یتردـقربا  ندوب ، یناـھج  یهطلس 

نیا اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تفلاـخم  نیا  اـھنآ  اـم و  نیب  دنـشاب ، هتـشاد  اـیند  رد  مھ  اـھروشک  زا  رگید  یـضعب  ار  یناـینب  تفلاـخم  نیا  تسا  نکمم  تسا . مارآ  یھاـگ 

. تسا لاعف  تفلاخم  تلود ، ود  نیا  تفلاخم  میشاب . هتشاد  ام  یلئالد  تسا  نکمم  دنراد ، اھنآ  یلئالد  تسا . مارآ  یلئالد  هب  تسین ؛ لاعف  تفلاخم  تفلاخم ،

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ام هک  تسا  نیا  باوج  دنیوگیم . روجنیا  ام  هب  میرادن ؛ ار  یمالـسا  ماظن  رییغت  دـصق  ام  هک  دـنھدیم ــ  ماغیپ  یھاگ  دنـسیونیم ، یھاگ  دـنھدیم ــ  ماغیپ  بترم  اھیئاکیرمآ 

امش هک  مھ  یزور  نآ  میرادن . ار  دصق  نیا  ام  هک  دینکیم  رارصا  یھ  الاح  هک  دیـشاب ، هتـشادن  ای  دیـشاب  هتـشاد  ار  یمالـسا  ماظن  رییغت  دـصق  امـش  هک  میتسین  نیا  نارگن 

. دیھد ماجنا  تسناوت  دیھاوخن  مھ  نیا  زا  دعب  دیھد ، ماجنا  دیتسناوتن  یراک  چیھ  دیدرک ، مالعا  تحارصب  ار  نیا  دیتشاد و  ار  یمالسا  ماظن  رییغت  دصق 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  اھتنم  تسا ؛ هدرک  لمع  یقطنم  یلالدتسا ، ظاحل  زا  مھ  تسا ، هدرک  لمع  فافش  مھ  تسا ، هدرک  لمع  ینوناق  مھ  یاهتسھ ، یهیـضق  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ تسا دیدھت  فدھ ، دننکیم . حرطم  راشف  یارب  ار  یرگید  یهیضق  کی  دشابن ، مھ  نیا  رگا  دناهتـسناد . بسانم  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  رب  راشف  یارب  هک  تسا  یاهطقن 

ای دننزیم ، هک  یصوصخ  یاھفرح  رد  هتبلا  تسا . یسایس  راکوزاس  یسایس و  ماظن  نداد  رییغت  فدھ ، دنتفگ : ناشدوخ  تسا . ندرک  هتـسخ  فدھ ، تسا ؛ راشف  فدھ ،

الماک هلئـسم  نیا  ناشدرکلمع ، رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھفرح ، راـنک  هشوگ و  رد  نکیل  میھد ؛ رییغت  ار  ماـظن  میھاوخیمن  اـم  هن ، دـنیوگیم  دنـسیونیم ، هک  هماـن  یھاـگ 

اھتلود اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاشمم  رد  اھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لمع  اھنآ  لیم  قبط  رب  دـشابن ، اھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم  تسا . نشور 

هلئسم دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم  رد  رگا  مھ 

دراد فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا 

ناریا تلم  تسا ، زوریپ  هک  نآ  هار ، نیا  رد  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم  یهبرجت  یمالـسا و  یروھمج  یهبرجت  هتبلا  دندنـسپن . و  دندنـسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دـنکیم ؛ تفرـشیپ 

. دز دھاوخ  یلیس  دوخ  نانمشد  هب  هک  تسا  وا  تسا و 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھیزاب نیا  دـننک . یراذـگرثا  کدوک -  یتح  ناوجون ، ناوج ، ام -  تلم  راـتفر  یوررب  اـم و  تلم  نھذ  یوررب  دـنھاوخیم  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یتقیقح  کـی  یگنھرف  مجاـھت 

رادـینعم و ىلخاد  یزاببابـسا  دـیلوت  یهیـضق  رـس  ردـقچ  نم  هک  تسا  نیمھ  یهلمج  زا  دوشیم  روشک  دراو  هک  ییاھیزاببابـسا  نیا  تسا ؛ نیمھ  یهلمج  زا  یتـنرتنیا 

دننکب لابند  ار  راک  نیا  هک  راک  نیا  نیلوئسم  زا  یضعب  اب  مدروخ  صرح  باذج 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

ام دنیوگیم  یھاگ  دـننکیم -  دای  نآ  زا  راتفر » رییغت   » اب هک  مینکیم  هدـھاشم  یمالـسا  یروھمج  اصخـشم  یمالـسا و  ماظن  نیفلاخم  نیربکتـسم و  نابز  رد  زورما  ام  هچنآ 

؛ یمالسا تریـس  نآ  رییغت  ینعی  تسا ؛ نامھ  تسرد  درادن ؛ یتوافت  چیھ  ماظن  رییغت  اب  راتفر  رییغت  تسا .] نیمھ   - ] میھاوخیم ار  راتفر  رییغت  میھاوخیمن ، ار  ماظن  رییغت 

تبسن دییایب و  هاتوک  نآ  زا  دیرادرب ؛ تسد  تسا ، لزنمرـس  نآ  هب  تکرح  یمتح  یعطق و  مزاول  زا  هک  ییاھزیچ  نآ  زا  امـش  ینعی  راتفر  رییغت  تسا . راتفر  رییغت  یانعم  نیا 

نید هب  دوـشیم  ریبـعت  اھهتـشون  اـھهتفگ و  زا  یخرب  رد  نآ  زا  یھاـگ  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  تسا ؛ راـتفر  رییغت  یاـنعم  نیا  دـیھدب ؛ تـسد  زا  ار  ناـتدوخ  ماـمتھا  نآ ، هـب 

. ندرک فذح  ار  نید  عقاو  رد  ینعی  یلقادح  نید  نیا  تسا . نید  تریس  یدوبان  یانعمهب  هک  اھنامرآ  زا  نتساک  ینعی  یلقادح ؛

رد هک  ییاجنآ  ات  اعقاو  هک  میشاب  نیا  لابند  ینعی  میشاب ؛ لماک  مامت و  مالسا  لابند  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  یعطق  یـشمطخ  تسا و  نیا  ام  فدھ  یتیعـضو  نینچ  رد  الاح 

هک دشاب  نیا  ام  یراذگفدھ  دشاب و  نیا  ام  شالت  اما  دـنکیمن -  عقوت  ام  زا  تسا ، ام  تردـق  رد  ام و  ناوت  رد  هچنآ  زا  شیب  لاعتم  یادـخ  الاح  مینک -  شالت  تسا  ام  تردـق 

« یـسارھمالسا  » یهلئـسم نآ  دیآیم و  شیپ  یاهلئـسم  کی  اروف  دـش ، نیا  فدـھ  یتقو  دـنک . ادـیپ  ققحت  ام  یهعماج  رد  همامتب -  هلماک ، هب  مالـسا  مالـسا -  یهمھ 

، ار عماوج  ار ، مدرم  دنراد  یاهدع  دراد ؛ دوجو  یـسارھمالسا  هلب ، دش ؛ لعفنم  دیابن  اقلطم  یـسارھمالسا  یهدیدپ  ربارب  رد  نم  رظنهب  تسا . جـیار  ایند  رد  زورما  هک  تسا 

ردلق و تیلقا  نامھ  اھنیا  هک  مینیبیم  مینکیم ، تقد  هلئسم  رد  میفاکشیم و  ار  هلئسم  هک  تسرد  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا  دنناسرتیم ؛ مالسا  زا  ار  ناھذا  ار ، ناناوج 

تسا نیا  مھ  ناشسرت  تلع  دنسرتیم ؛ عماوج  یگدنز  نتم  رد  مالسا  روضح  زا  دنسرتیم ؛ یـسایس  مالـسا  زا  دنـسرتیم ؛ مالـسا  تیمکاح  زا  هک  دنتـسھ  یھاوخهدایز 

تمحز اجنیا  امش  ینعی  تسا . نیا  هیضق  عقاو  تسا ؛ مالسا  لباقم  رد  اھتردق  یگمیـسارس  سارھ و  یهمجرت  عقاو  رد  یـسارھمالسا  دروخ . دھاوخ  همطل  اھنآ  عفانم  هک 

ار نآ  دندرک ، مکحم  ار  شاهیاپ  دندرک ، تیبثت  ار  یمالسا  ماظن  نیا  دندروآ و  راک  رس  ار  یمالسا  ماظن  دندرک ، تدھاجم  دندیشک ، تمحز  دندرک ، شالت  ناریا  تلم  دیدیشک ،

ساـکعنا و عقاو  رد  دراد ، دوجو  زورما  هک  یایـسارھمالسا  دـناسرتیم . ار  اـیند  یاھردـلق  نیا ، دـندرک ؛ یوق  زورهبزور  دـنداد و  ینمیا  تینوصم و  نوگاـنوگ  ثداوـح  لـباقم  رد 

اجنیا ات  قفوم  روطهب  ار  دوخ  تکرح  تسا  هتـسناوت  مالـسا  هک  دھدیم  ناشن  دیتفر ؛ شیپ  امـش  هک  دھدیم  ناشن  تسا ؛ اھنآ  یگمیـسارس  تسا ، اھنآ  یهغدـغد  باتزاب 

. دربب شیپ 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ینعی توافتم  دـھدب ! ماجنا  توافتم  یراک  یمالـسا ، یروھمج  تلود  ای  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  هک  میراد  راـظتنا  اـم  هک  تسا  نیا  دـننزیم  هک  ییاـھفرح  یهلمج  زا 

هب یدنبیاپ  ینعی  ندرک ، روبع  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ینعی  توافتم ، دـتفایمن ؛ قافتا  یزیچ  نینچ  ریخن ، یمالـسا ؟ یروھمج  یهتـشذگ  زا  توافتم  هچ ؟ زا  توافتم  هچ ؟

دـننکیمن و ار  یراک  نینچ  اقلطم  نیلوئـسم  هن  سلجم ، هن  تلود ، هن  دـتفایمن . یقافتا  نینچ  تسا ؛ نیا  اـھنآ  رظن  زا  تواـفتم  یاـنعم  نداد ؛ تسد  زا  ار  یمالـسا  ماـکحا 

نیا توافتم  زا  ناشروظنم  درادـن . ینعم  یزیچ  نینچ  دـنکیمن و  لوبق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـننکیمن ، لوبق  وا  زا  مدرم  دـنکب ، ار  یراک  نینچ  دـھاوخب  مھ  یـسک  رگا ] ]

هک تسا  نـیا  تارظن  نـیا  زا  یکی  دراد . یتارظن  دراد ، ییاھتـسایس  هـقطنم  نـیا  رد  اـکیرمآ  دوـشب ؛ هـقطنم  نـیا  رد  اـکیرمآ  یاھتـسایس  بوچراـھچ  دراو  ناریا ]  ] هـک تـسا 

یهیقب هیروس و  قارع و  یاھروشک  رب  اکیرمآ  تلود  یتسیاب  هک  تسا  نیا  ناشتارظن  زا  یکی  دـنوشب ؛ دوبان  دـنوشب ، وحم  یلکب  هقطنم  نیا  تمواـقم  یاـھورین  یتسیاـب 

دنراد عقوت  اھنآ ] . ] دوشیم یھتنم  اھزیچ  نیا  هب  هک  تسا  ییاھراک  نیمھ  دنھدب  ماجنا  دنھاوخیم  هک  ییاھراک  تسا ، اھنیا  اھنآ  تارظن  دنشاب ؛ هتشاد  لماک  طلـست  اھنیا 

. داتفا دھاوخن  قافتا  یزیچ  نینچ  دننک ؛ لمع  اھتسایس  نیا  تھج  رد  ام  نارادمتسایس  ام و  تلود  ام ، نیلوئسم  هک 

بالقنا  / ٠٧/٢٠/١٣٩۴ ربھر  اب  امیسوادص  نامزاس  ناریدم  سیئر و  رادید 

« راتفر رییغت  تسایس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9893
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23006
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30653
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نطاب و رییغت  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  یهلاحتـسا  هدـشباسح ، هدـشرکف و  مرن  گنج  نیا  زا  یلـصا  فدـھ  ناریا ، عوضوم  رد  اما  تسین  ناریا  صوصخم  طقف  مرن  گـنج 

. تسا نآ  رھاظ  تروص و  ظفح  اب  تریس ،

یهدـننکنیمات ناریا  هک  تسا  نآ  مھم  تسین ، مھم  نآ  سار  رد  ممعم  کی  روضح  یتح  و  یمالـسا » یروھمج   » مان ندـنام  یقاب  نمـشد ، مرن  گنج  فادـھا  بوچراـچ  رد 

. دشاب یناھج  تردق  یهکبش  مسینویھص و  اکیرمآ ، فادھا 

، نایھاگـشناد ناگبخن ، هژیوهب  مدرم  مرن  گنج  یلـصا  ناـبطاخم  اـما  درک  مھاوخ  هدرک و  تبحـص  ناـنآ  اـب  دراد  دوجو  نالوئـسم  یارب  مرن  گـنج  رد  هک  یزیرهماـنرب  دروم  رد 

. دنتسھ لاعف  رصانع  ناناوج و  نایوجشناد ،

هلمج زا  مدرم  یگنھرف  یسایس و  ینید ، یداقتعا  یاھرواب  هک  دنتـسھ  ناگبخن  ناناوج و  هژیوهب  نانآ  یاھرواب  زا  یعیـسو  فیط  رییغت  مدرم و  رب  یراذگریثات  لابندهب  اھنآ 

. تسا اھرواب  نیا 

فرط دنراد و  یگنھرف  نوگانوگ  لئاسم  یمالسا و  یرالاسمدرم  هناگیب ، اب  هلباقم  لالقتسا ، درم ،» نز و   » یهلئسم هداوناخ ، نید ، صوصخرد  یداقتعا  یاھرواب  ام  مدرم 

. دھد رییغت  ای  دنک و  یراکتسد  ار  اھرواب  نیا  دراد  شالت  لباقم 

ابیز ناشخرد و  یاهتشذگ  هب  هایـس  دیلپ و  تشز و  هتـشذگ  نیا  ات  تسا  نیا  رب  شالت  مرن  گنج  رد  هک  دنراد  ییاھرواب  هتـشذگ  دبتـسم  دساف و  میژر  هب  تبـسن  ام  مدرم 

. دبای رییغت 

. تسا هتشادن  دوجو  هتشذگ ، نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  یمالسا  بالقنا  عوقو  هب  یموزل  هک  دنریگب  هجیتن  هتشذگ ، هب  رواب  رییغت  اب  دنھاوخیم  اھنآ 

یهیام روشک  ینونک  عضو  هک  دـننک  اقلا  یزورما  ناوج  هب  دـنھاوخیم  اھنآ  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  مرن  گـنج  فادـھا  رگید  زا  ار  لاـح  هدـنیآ و  هب  رواـب  رییغت  ناـشیا 

. دنریگب ناوج  لسن  زا  ار  هدنیآ  هب  دیما  یزومآملع و  کرحت و  طاشن و  ات  تسا  نکممریغ  زین  هدنیآ  رد  تفرشیپ  هب  ندیسر  تسا و  یگدنمرش 

ناناوج هژیوهب  مدرم و  نامیا  ندرک  تسـس  اھرواب و  رییغت  قیرط  زا  یمالـسا  یروھمج  یلخاد  یهلاحتـسا  ینورد و  لالحنا  هدشیحارط ، مرن  گنج  ییاھن  یلـصا و  فدھ 

. تسا

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

کی دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج  رد  نمـشد  فدھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد 

. دراد تدمدنلب  فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ 

...

مامت ناشررـض  هب  هک  تسا  یفرح  فرح ، نیا  دندید  دعب  دورب ؛ نیب  زا  دیاب  یمالـسا  ماظن  هک  دنتفگیم  احیرـص  یزور  کی  تسا . یمالـسا  ماظن  لصا  مھ ، تدـمدنلب  فدـھ 

رییغت دنتفگ : دندرک و  لیدـعت  ار  نیا  دـندمآ  اذـل ] [ ؛ دوریم ایند  رد  ناشرودزم  هتـسباو و  یاھتلود  ناشنارادفرط ، شیپ  ناشیوربآ  دـننامیم و  نآ  رد  دـنناوتیمن و  الوا ، دوشیم و 

راتفر رییغت  یانعم  درادن . یقرف  چیھ  ماظن  رییغت  اب  راتفر ، رییغت  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  نایاقآ ! متفگ : روشک  زیزع  نیلوئـسم  هب  تقونامھ  هدنب  یمالـسا . یروھمج  راتفر 

ماما طخ  میتفریم ، ار  بالقنا  هار  میتفریم ، ار  مالسا  هار  هکنیا  ینعی  راتفر  رییغت  مییایب . مین  شـش و  ای  مین  تفھ و  الاح  میدمآیم ، تفھ  تعاس  حبـص  رگا  هک  تسین  نیا 

ندرب نیب  زا  نامھ  ینعی  نیا ؛ ینعی  راتفر  رییغت  مینکب ؛ تکرح  لـباقم  فرط  رد  هجرد  دعب ١٨٠  هجرد ، دعب ٩٠  هجرد ، دعب ۴۵  هجرد ، لوا ٢٠  میریگب ؛ هیواز  ـالاح  میتفریم ، ار 

دھاوخ هدافتـسا  دنکب ، ینمـشد  لامعا  دناوتب  هک  هچرھ  زا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، تسا . اھنیا  نمـشد  فدھ  نیاربانب ، تسا . اھنآ  تدمدنلب  فدھ  نیا  یمالـسا ؛ ماظن 

. درک

« راتفر رییغت  تسایس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 2 
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