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1 
 یو ارزشها یبه مبان یبند یپا

 سالم و انقالبا یاساس

ام صعبن  رعمدمم انعاام    بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع  بعه انعاام ااع    

 مرع  اسعتمم د    تاگعم انعن یانننعدج دجعاد داشع ت  مرع       ممم  هاس اساسم اا آا

در تند باد  اادث انعن  مرع  تیییعم ییعدا امیانعد اگعم انعن         مقیم خااهد باداست

گمانم افماطم اسع م نننعم هعم     یاننندج دجاد اداش  اقطه اقابل انن یاننندج عمل

 مردزج به نک طمف رفتنت هم  ادثه اج ااسان را به نک طمف رشاادن

2 
هدفگیری آرمانهای انقالب و 
 همت بلند برای رسیدن به آنها

 دهنع آقعا فا  نعد نرنندم بگا جدیاا را دچار اااا ججاانه د جاااها رنند ما مسن مبنض

از  مناسع  رعه همگعن ان عمف اشعا      ننع ! ممم شاخص ددم امیرس م! امشادیادارد! ام

 در اقابل فشارهام مناشا میبلندم تسل جبه آن اهداف بلند د آراااها دنیرس

 پایبندی به استقالل کشور 3

]دشعمن را    بنع فم ماسع یس ج نعه یاس  ره اعا در زا  ننا شناننا ماسیاستقالل س

را  ماس  ره سنک زاعدگ  نندر اره از همه اهمتم اس   مممم استقالل فمهنگمناخار

هضعم اشعدن در    جممم اسعتقالل اقت عاد  میااتخعا  بانع   مماانا ماسالا مسنک زادگ

 اس م مهاضمه اقت اد جاانه جهاا

4 
و نقشه حساسیت در برابر دشمن 

 دشمن و عدم تبعیت از آن
باند دشمن را شناخ ت اقشه اد را فهمیدت از تننی  دشمن سم بعاز زد  انعن شعاخص    

 اام اهاده اس م «جهاد رنیم» تقمآن تچهارم ره انن عدم تننی  را عمض رمدنم

 تقوای دینی و سیاسی 5

را از اا خااسته اسع م   نهانبه آراااها یابند بادت اسالم ا دنره با مناا عمض رمد ناهنا

اسع م   منند جآن تقاا  ناس  د رعا مننخااس  د کن ننااس م  منند فیتال کن

ره  نمها ااسان از لینشگاه مننن ماسیس جم تقاا اس نیهم همماه هم ماسیس جتقاا

 باندم نیاز آن استفاده باند یمه تااادیدشمن ا

 


