
بالقنا  / ١٧/٠۵/١٣٧۵ ربھر  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یسایس  ناگدنیامن  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

رگا الاح  مینکیم . طوقـس  دنتـسھ ، ام  زارطمھ  یلاـم  یملع و  ظاـحل  زا  هک  یرگید  یاـھروشک  دـح  رد  میوریمن و  شیپ  اـیند  رد  میداد ، تسد  زا  ار  یبـالقنا  یهیحور  رگا 

هدشن هدروآرب  عماطم  نآ  رگا  هک  دنراد  مھ  یعماطم  هوالع ، هب  دیسر . میھاوخ  نییاپ  یهقبط  نآ  زا  یمک  یاھروشک  هب  مرظن  هب  مینک ، ادیپ  ار  ییاھروشک  نینچ  میھاوخب 

بجوم نانمـشد ، یهتـساوخان  روط  هب  تسا و  زیگنارب  مارتحا  نآ  یارب  دھدیم و  تردق  دـشخبیم و  تمظع  ار  ماظن  نیا  هک  یزیچ  نآ  تشاد . دـنھاوخ  مھ  دـقح  دـشاب ،

فرح رد  یتح  نامیـساملپید ، یاھراک  یهمھ  رد  دـیاب  ار  نیا  تسا . یبالقنا  یاھهشیدـنا  هب  کـسمت  یبـالقنا و  روضح  شـشوک و  دوش ، زاـب  ماـظن  یور  اـھھار  دوشیم 

؛ تسین یبوخ  عضوم  یایعافد ، عضوم  چـیھ  تسا . یـسایس  لئاسم  رد  یعافد  تلاح  زا  زیھرپ  هیحور ، نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  مینک . ظـفح  اـھندرک ، هبحاـصم  اـھندز و 

تسا . یدب  رایسب  عضوم 

دیناوتیم هک  دوب  دھاوخ  یروط  نیا  دینزب . تشم  دنزیم ، یرگنلت  دنکیم و  یـضرعت  امـش  هب  ایند  هک  یلیاسم  یهمھ  رد  دشاب . یاهناضرعتم  یوق و  عضوم  دـیاب  عضوم ،

یاقآ منزیم . طخ  ار  شدنت  یاھفرح  نم  مھدب . رظن  نم  هک  دنھاوخیم  دنروآیم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  لاسرا  یارب  ییاھهمان  یھاگ  دـینزب . تشم  هتبلا  دـیورب . شیپ 

هب یروھمج  تسایر  نامز  رد  هن  نم  دـنیوگیم ، اجنآ  اجنیا و  دوخ ، یاھینارنخـس  رد  تسا و  ناشنابز  رـس  نالووسم  نالا  هک  یتاریبعت  زا  یـضعب  دـننادیم . یتیالو  رتکد 

لئاـسم رد  دوـشن . هابتــشا  ریخن ، دـیھدب . شحف  دـیوگیم  ینـالف  دـییوگب : دـینکب و  هـجویب  یاھیدــنت  میوـگب  مھاوـخیمن  مروآیم . ناـبز  هـب  ـالاح  هـن  مدروآیم و  ناـبز 

رتمرن ریشمش و  زا  رتزیت  امش  میوگیم : نم  منکیم . هیصوت  نارگید  هب  ار  نیا  هن  متسھ و  نداد  شحف  لھا  مدوخ  نم  هن  اج ، نآ  اجنیا و  رد  ینارنخس ، رد  یساملپید و 

دیورب میوگیمن  تسا . زیت  هک  یشمرن  اھتنم  دیشاب ؛ مرن  تسا . هنانامرھق  یاھـشمرن  نادیم  یـساملپید  یـساملپید ، اعقاو  دیـشاب . دالوپ  گنـس و  زا  رتتخـس  ریرح و  زا 

مدوخ هک  ار  نآ  متـسرفب -  مھاوخیم  مدوخ  هک  ییاھهمان  هن  منزیم . طخ  نم  دـیآیم ، همان  رد  یروطنیا  یاھریبعت  یتقو  ابلاغ  راکتیانج . یاکیرما  الثم  دـییوگب  دـیتسیاب 

فذـح ـالومعم  نم  ار  اـھزیچ  روط  نیا  دـیآیم ، نم  شیپ  یتقو  منکب ، یتقفاوم  مـالعا  ناـشیور  دـیاب  نم  دوش و  هداتـسرف  تساـنب  هک  ییاـھهمان  زا  یـضعب  مسیونیم - 

. دیشاب مکحم  دیتسیاب و  صرق  دیاب  اما  منکیمن ؛ هیصوت  ار  شور  نیا  مرادن . تسود  نوچ  منکیم ؛

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

راـک کـی  یـسایس ، یاـھهصرع  یهمھ  رد  هناـنامرھق  هنادـنمرنھ و  روناـم  فاـطعنا و  شمرن و  هتبلا  هدـش . راکـشآ  مھ  یناـھج  یاهقطنم و  یاھیدـنبهھبج  اـھلاس  نیا  رد 

؛ دـشاب اھنامرآ  هب  هجوت  مدـع  ای  یـساسا ، یاھدربھار  زا  نتـشگرب  ای  زمرق ، طوطخ  زا  روبع  یانعم  هب  یتسیاـبن  هنادـنمرنھ  روناـم  نیا  نکل  تسا ، یلوبق  دروم  بولطم و 

. تفر دھاوخ  شیپ  راک ]  ] داد و دنھاوخ  ماجنا  ار  تاراکتبا  نیا  دـنراد ، یتاراکتبا  دـنراد ، ییاھـشور  یتیـصخش ، رھ  یـصخش ، رھ  یتلود ، رھ  هتبلا  درک . تیاعر  دـیاب  ار  اھنیا 

تالکشم اھنآ  یهمھ  زا  مھا  و  یتینما ، تالکشم  ای  یسایس ، تالکشم  ای  یداصتقا ، تالکشم  زا  معا  دراد ، دوجو  هک  یتالکشم  مدقتعم  متـسھ و  نیبشوخ  الماک  نم 

، هار و  لح ، لباق  تالکشم  نیا  یهمھ  دشاب -  رتشیب  یداصتقا  یاھراک  زا  یـضعب  تیروف  تسا  نکمم  هچرگا  تسا -  یداصتقا  تالکـشم  زا  رتمھم  رتقیمع و  هک  یگنھرف 

. دنک کمک  هک  میھاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا . ندومیپ  لباق 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

هک متسھ  یزیچ  نامھ  هب  دقتعم  هدنب  یلخاد . یاھتـسایس  ملاع  رد  هچ  یـساملپید ،  ملاع  رد  هچ  میتسین ؛ مھ  یـساملپید  یقطنم  حیحـص و  یاھتکرح  اب  فلاخم  ام 

فیرح اب  دراد  هک  یریگیتشک  نیا  اما  درادـن ، یبیع  تسا ؛ بوخ  رایـسب  تسا ، مزال  رایـسب  ییاھاج  کـی  رد  شمرن  هناـنامرھق ؛» شمرن   » دـش یراذـگمسا  شیپ  اـھلاس 

طرـش نیا  تسا ؛ یراک  هچ  لوغـشم  هک  دـنکن  شومارف  تسیک ؛ شفرط  هک  دـنکن  شومارف  دـھدیم ، ناشن  یـشمرن  ینف  لیلد  هب  ییاھاج  کـی  دریگیم و  یتشک  شدوخ 

هتشاد هجوت  ار  نیا  تسا ؛ هلئسم  یاجک  اھنآ  فرط  یهلمح  جامآ  دنفرط ، یـسک  هچ  اب  دنھجاوم ، یـسک  هچ  اب  هک  دننادب  دننکیم ، راکهچ  دنراد  هک  دنمھفب  تسا ؛ یلـصا 

. دنشاب

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

ار نیمھ  مھ  نانمشد  زا  یضعب  دندرک ؛ انعم  یمالسا  ماظن  یاھفدھ  اھنامرآ و  زا  نتـشادرب  تسد  ینعم  هب  ار  نآ  یاهدع  کی  میدرب ؛ راک  هب  ار  هنانامرھق " شمرن   " ریبعت ام 

یانعم هب  هنانامرھق  شمرن  تسا . یمھفدـب  اھنیا  دوب ، فالخ  اـھنیا  دـننک ؛ مھتم  شدوخ  لوصا  زا  ینیـشنبقع  هب  ار  یمالـسا  ماـظن  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  یکـسمتسم 

هک یمالـسا  عونتم  نوگانوگ و  یاھنامرآ  تمـس  هب  یکولـس -  عون  رھ  رد  ادـخ -  هار  کلاس  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  تسا ؛ دوصقم  هب  نتفای  تسد  یارب  هنادـنمرنھ  روناـم 

ازیحتم وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذئموی  مھلوی  نم  و  دوصقم . هب  ندیـسر  یارب  دنک  هدافتـسا  عونتم  یاھهویـش  زا  دیاب  تسھ ، یوحن  رھ  هب  یلکـش و  رھ  هب  دنکیم ، تکرح 

هدشنییعتشیپزا فادـھا  هب  ندیـسر  لابند  هب  دـیاب  یماظن ، مزر  نادـیم  لثم  بقع -  هب  تکرح  هچ  ولج ، هب  تکرح  هچ  یتکرح -  هنوگرھ  نم هللا ؛ بضغب  آب  دـقف  هئف  یلا 

ندمت داجیا  یارب  جوا ، یلاعت و  یهطقن  هب  ندیـسر  یارب  تفرـشیپ ، یارب  دنکیم ، لابند  ار  فادـھا  نیا  زا  یکی  یاهلحرم  رھ  رد  یمالـسا  ماظن  دراد ؛ دوجو  یفادـھا  دـشاب .

نیا طوبرم ، نالوئسم  نارکفتم و  نایداھ و  نایامنھار و  تسا . هعطق  هعطق  تسا ، یراذگهلحرم  هتبلا  دسرب . هلحرم  نیا  رد  فدھ  نیا  هب  دنک  یعـس  دیاب  یمالـسا ؛ میظع 

ماظن نآ  نیا  دـسرب . شدوخ  فادـھا  هب  یاهلحرم  رھ  رد  یتکرح  رھ  هک  دـننک  شالت  دـیاب  همھ  دوشیم . زاغآ  یعمج  تکرح  دـننکیم ، یراذـگفدھ  دـننکیم ، نیعم  ار  تاعطق 

 - یجیـسب نازیزع  امـش  مدرم ، داحآ  دنـشاب ؛ هتـشاد  دای  هب  هراومھ  دیاب  روشک  نالک  تیریدـم  تسایـس و  یهصرع  نالاعف  یهمھ  ار  نیا  تسا .]  ] یقطنم تکرح  حـیحص 

. دیشاب هتشاد  دای  هب  هراومھ  ار  نیا  دیاب  مھ  جیسب -  یهصرع  نالاعف 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

یاـھنامرآ تمـس  هب  یکولـس -  عون  رھ  رد  ادـخ -  هار  کـلاس  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  تسا ؛ دوصقم  هب  نتفاـی  تسد  یارب  هنادـنمرنھ  روناـم  یاـنعم  هب  هناـنامرھق  شمرن 

ذئموی مھلوی  نم  و  دوصقم . هب  ندیـسر  یارب  دنک  هدافتـسا  عونتم  یاھهویـش  زا  دیاب  تسھ ، یوحن  رھ  هب  یلکـش و  رھ  هب  دـنکیم ، تکرح  هک  یمالـسا  عونتم  نوگانوگ و 

لاـبند هب  دـیاب  یماـظن ، مزر  نادـیم  لـثم  بقع -  هب  تکرح  هچ  ولج ، هب  تکرح  هچ  یتکرح -  هنوگرھ  ( ١ (؛ نم هللا بضغب  آب  دـقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  اـفرحتم  ـالا  هربد 

« هنانامرھق شمرن   » 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/news-content?id=17885
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24552
http://farsi.khamenei.ir


هب ندیـسر  یارب  تفرـشیپ ، یارب  دـنکیم ، لابند  ار  فادـھا  نیا  زا  یکی  یاهلحرم  رھ  رد  یمالـسا  ماظن  دراد ؛ دوجو  یفادـھا  دـشاب . هدـشنییعتشیپزا  فادـھا  هب  ندیـسر 

نایامنھار و تسا . هعطق  هعطق  تسا ، یراذـگهلحرم  هتبلا  دـسرب . هلحرم  نیا  رد  فدـھ  نیا  هب  دـنک  یعـس  دـیاب  یمالـسا ؛ میظع  ندـمت  داجیا  یارب  جوا ، یلاعت و  یهطقن 

. دوشیم زاغآ  یعمج  تکرح  دننکیم ، یراذگفدھ  دننکیم ، نیعم  ار  تاعطق  نیا  طوبرم ، نالوئسم  نارکفتم و  نایداھ و 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

نیرتهوکـشرپ مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  حلـص  هک  تسا  هنانامرھق  شمرن  رادـتقا ]) فاـطعنا و  زا  اـجهب  عقومهب و  هدافتـسا   ) کـیتاملپید تراـھم  ] یگژیو رگید  یاـنعم 

. دوریم رامش  هب  نآ  یخیرات  یهنومن 

فیرح نداد  تسکـش  نآ  فدـھ  هک  هقباـسم  نیا  رد  تسا  ناـیامن  یتشک  یهقباـسم  رد  نآ  یهنومن  هک  دراد  یحـضاو  یاـنعم  ریـسافت ، یخرب  فـالخرب  هناـنامرھق  شمرن 

دھد رارق  هدافتـسا  دروم  عقوم  هب  ار  تردـق  فاطعنا و  رگا  اما  دروخیم  تسکـش  اعطق  دریگن  راک  هب  دوخ  یاج  رد  ار  مزال  فاطعنا  اما  دـشاب  هتـشاد  تردـق  یـسک  رگا  تسا 

. دناشنیم کاخ  هب  ار  فیرح  تشپ 

« هنانامرھق شمرن   » 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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