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وجشناد و هاگشناد

شقن

تلع تيمها

روشك هدنيآ و لاح هب هدنهد لكش

يناسنا يورين تيبرت

داعباروشك نايرج ود رد نامز مه دوجوتيصوصخ

 يهاوخ نامرآ نايرج
)ييوجشناد شبنج(

قيقحت و ملع نايرج

رثا
هعماج تزع و تايح ي هيام

يللملا نيب و يسايس ،يداصتقا تزع

هقباس

بالقنا زا شيپ

بالقنا زا سپ

ريخا ياه لاس

دوب يياهداريا اب هارمه تكرح نيا

يملع تكرح نتفرگ تعرس

قيداصميملع تكرح  رد شهج داجيا
يكشزپ ياه هنيمز رد تفرشيپ

اه هنومنون ياه شناد رد تفرشيپ
يا هتسه لئاسم

ونان

تلع
يرازفا مرن تضهن حرط

اه هاگشناد رد قيقحت هب مامتها

 اب يملع تكرح هماداام هفيظويملع لئاسم رد يگدنام بقعفعض
توق طاقنباتش و تعرس

ام تلم يناهجطسوتم زا رتالاب شوه

ام روشك ييايفارغج ساسح تيعقوم
يملع تيعجرم بسك فده

يملع تزع بسكهجيتن

يسراف نابز يريگداي هب نارگيد رابجاانعم

 تامدقم

يهاگآ دوخ

روشك  يملع عماج هشقن هيهت

انعم
»ميناوت يم« مينك ساسحا

   يمگردرس زا جورختيمها

دعب لحارم

انعم هشقن يسدنهم ماظن داجيا

فياظوتراظن هكبش داجيا
 يملع تفرشيپ رب تراظن

ارجا نسح رب تراظن

وجشناد و داتسا تسرد ندشريگرد رب تراظن

  ماظنرانكيگشيمهروضح ترورضحرط تلع

هقباس

   نارهت هاگشنادرد نوسكينروضحرطاخ هب نايوجشناد ضارتعاتلع1332لاس رذآ16

قيداصمبالقنا يزوريپ ات42 لاس زا تيناحور اب شوداشود يهارمهتيلاعف بالقنا نارود

اه نادنز رد نايوجشناد و نويناحور ندوب تيرثكا رد

)مالسلا هيلع(اضر ماما يكشزپ يهاگشنادزكرم رد نصحت

)هر(ماما دورو رد ريخأت رطاخ هب نارهت هاگشناد رد  نصحت

تيلاعفبالقنا زا دعب
نايوجشناد هليسو هب يگدنزاس داهج ليكشت

هاپس رد نايوجشناد روضح و هاپس ليكشت

سدقم عافد و ههبج رد نايهاگشناد روضح

نايلسوتم دمحا جاح

يدهلا ملع ديهش

يسودق ديهش 57 لاس رد يسوساج هنال ريخست

تيصوصخ

دهعتم و نمؤم

هاوخ تلادع

تشذگاب

هطلس دض و رابكتسا دض

داسف دض

 يرگ يفارشا دض

يفارحنا ياه شيارگ دض

زاس نامتفگ

تيمها

ييوجشناد ياه لكشت دامن

 عوضوم

هعماج تكرح روتوم

يعامتجا و يسايس

شقن
نمشد تارطخ زا وا ظفح و وجشناد هبيشخب تيوه

 تيصوصخ

وجشناد يارب يعمج هتسد راك تصرف داجيا

توافتبزح اب توافتم

تردق هب نديسر يارب اه لكشت زا بازحا هدافتسايسانش بيسآ

تلعرابكتسا ياه هئطوت رد وجشناد ندوب فدهتلع
روشك رد وجشناد و ناوج تيعمج تبسن ندوب الاب

يسايس و يملع ياه هنيمز رد وجشناد ينيرفآ شقن

  يملع هژورپ اهدص هب هشقن نيا ليدبت

اه هنومن

لحارمفلتخم لحارم رد نايرج نيا دوجو

»دياب« هك مينك ساسحا

ديتاسا و اه هاگشناد هب  يراذگاو

بزح ندوب تردق لابند هب
 ييوجشناد لكشت ندوب  نامرآ لابند

بالقنا يناوخزاب

1 هحفص



مهم تاكنبالقنا يناوخزاب

تيعضوهطورشم زا لبق

هطورشم

 يتنطلس دادبتسا ندوب مكاح

!دشن ققحم هك ناريا تلم يدازآ و سفنت تصرفتيمها

يگژيوناخاضر يروتاتكيد ندمآ راك يورهجيتن

نشخ
محر يب

هطورشم زا لبق نيطالس زا رتكانرطخ

سيلگنالماع

يگتسباو اب هارمه دادبتساتيهام

يمالسا تضهن داجيا
)هر(ينيمخ ماماراذگ هياپ

فده
دادبتسا تموكح ينك هشير

ناگناگيب ذوفن عطق

يمالسا بالقنا يزوريپ

يزوريپ لماوع

يمالسا تضهن
مدرم تمه

)هر(ينيمخ ماما يربهر
ندشن هتسخ و يراشفاپ ،تماقتساانعمتلم ربص

انعم يهاگآتلم تريصب

ناريا تلم يخيرات تدم دنلب زاين هب يخساپتيمها

مدرم و تلم لد رد نتشاد هشيريراگدنام تلع

مكاح ميژر طسوت55و54 لاس رد حلسم ياه هورگو تسار،پچ ياه نايرج نتفر نيب زادهاشدربب نيب زا ارهطلس ماظنتسناوت يم هك زرابم نايرج اهنتيگژيو

ياه»تابثا« و اه»يفن«ينمشد تلع
يمالسا يروهمج

اه يفن

اه تابثا

يريذپ هطلس و رامثتسا يفن
يسايس ياه تردق هليسو هب تلم ريقحت يفن

يسايس يگتسباو يفن
ايند طلسم ياه تردق تلاخد و ذوفن يفن

يقالخا مسيرالوكس يفن

يناريا و يلم تيوه تابثا

قيداصميمالسا ياه شزرا تابثا
ناهج نامولظم زا عافد

شناد ياه هلق حتف

قيداصمزور هب زور يماكان و تلذرابكتسا تيعضو

 نيطسلف هلأسم رد ندروخ هبرض

 ناتسناغفا و قارع هيضق رد يماكان

تلعناريا دروم رد هنايم رواخ رد اكيرمآ ياه حرط يماكان

نانمشد ينيشن بقع و سدقم عافد رد تلم يگداتسياقادصم ناريا يمالسا يروهمج تمواقم ويگداتسيا

فلتخم ياه شخب رد يمالسا يروهمج  زور هب زور ندش رت يوق

يمالسا يروهمج طسوت   »رادتقا« و »ندنام يياناوت« ظفح

دوب توافت يب و درك لمع روج ره ديابن ركذت

هملك يقيقح يانعم هب ماظن ظفحانعم

تلع
روشك عفانم زا تلم ندرك دنم هرهب

شياه نامرآ و يقرت جوا هب تلم ندناسر

يتنطلس دادبتسا ينالوط ياه لاس هب هجوت

رابكتسا قيداصم
اكيرما

يتسينويهص هكبش
يمالسا يروهمج اب رابكتسا ينمشد هب هجوت

عطاقم
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يمالسا يروهمج راتخاس هب هجوت

نمشد ياه هئطوت ربارب رد ناريا تلم تمواقم

2هحفص



ماظن يمسر و يقوقح راتخاس

قيداصم

يساسا نوناق

يمالسا ياروش سلجم

يمالسا تلود

 تاباختنا

ماظن يعقاو تيوه و يقيقح راتخاس

!تسين يفاك اما تسا بجاو و مزالتيمها

نومضم و انعم و حور مكح ردتيمها

يمالسا يروهمج ياه نامرآقيداصم

تلادع

دراوم

ناسنا تمارك
اه شزرا ظفح

يردارب و يربارب داجيا يارب يعس
قالخا

نمشد ذوفن لباقم رد يگداتسيا
روشك نالوئسم ندوب يمدرم

 ؛مدرم هب يراكادف و تمدخ يارب يا هليسو ناونع هب تيلوئسم
تورث و تردق زكرم هن

يللملا نيب و يسايس طباور رب يصخش ياه فعض ندوبن رثؤم ماظن تريس و تيوه  يجيردت رييغتيسانش بيسآ

 يروهمج ندرك جراخ يارب نمشد شالتديدهت
شدوخ يانعم و حور زا يمالسا

 اه هصرع
يسايس
 يقالخا
يعامتجا

اه هنومن
ام تاعوبطم ردتسايس زا نيد ييادج ينلع و يمسر نالعا

ام تاعوبطم رد يولهپ كافس و رابج ،ملاظ ميژر زا عافد

 اه صخاش و اهزرم ندرك هتسجربام هفيظو

قيداصم

يبلط تلادع

نالوئسم يتسيز هداس

هناصلخم شالت و راك

هفقو يب يملع ييايوپ و بلط

ناگناگيب هطلس و يزرو عمط ربارب رد عطاق يگداتسيا

تلم و يلم قوقح زا هناعاجش عافد

يرگيفارشا زا بانتجا

تداهش و داهج شزرا هلئسم

يمدرم تكراشم هب داقتعا و مدرم هب دامتعا

نمشد تبيه ربارب رد تعاجش

ناملسم ياه تلم اب يكيدزن

يا هتسه هلأسمقادصم

تيمها

نالوئسم و تلم يراشفاپ تلع

ينيشن بقع هجيتن

روشك زاين اه هد زا يكي

هطقن نيا رد نمشد زكرمت
ام يلم قوقح هب نمشد زواجت يارب هار ندشزاب

ماظن نيلوئسمكي هجرد بطاخم

يتلود نالوئسم رد يرگيفارشا ندرك شزرا دض جوم داجياتصرف

قيداصم
نادهاجم و داهج هب مارتحا و تدهاجم شزرا

ناديهش هب مارتحا و تداهش يالاو ماقم شزرا

 نامز رد نمشد طسوت مدرم ماع لتقو تراغهنومنتلم رس رب گرزب ياهالب ندمآ ورف  سرت هجيتن
   يوفص تموكح ندش دوبان و نيسح ناطلس هاش

تيمها

ديدهت

يمالسا يروهمج ماظن كيژتارتسا قمع

ينس و هعيش هلئسم و تيموق هلئسم اب فالتخا داجياشورنانمشد طسوت ناريا تلم و ناملسم ياه تلم نيب نتخادنا ييادج

يمالسا يروهمج نيلوئسم زا مدرم داحآ ليلجت
      ناملسم ياهروشك رد

نايهاگشناد و وجشناد لوئسم

داعبايمالسا يروهمج راتخاس هب هجوت

دهاش

 ياه هئطوت ربارب رد ناريا تلم تمواقم
نمشد

 ياه هئطوت ربارب رد يگداتسيا ههد هسهمانراك
 نمشد نوگانوگ

قيداصم

درواتسد

يريگ هجيتن

اتدوك و يزادنارب
يليمحت گنج

گنج زا دعبمرن ياه هئطوت

ندنام يقاب يگتسياش تابثا

روانت تخرد هب يمالسا يروهمج ليدبتتلعهدنيآ نوگانوگ ياه هئطوت يناوتان

ام هفيظو

دوخ ينورد تمالس زا تبقارم

انعم

 هجيتن

يونعم تمالس ظفح

مالسا هار رد نتفر شيپ

يتسينويهص هكبش و اكيرما ياه تسايس يناوتانقادصمنمشد ربارب رد يريذپان بيسآ

هبناج همه رادتقا بسك

داعبا
يملع تزع و يملع رادتقا

يداصتقا رادتقا

لوئسم
وجشناد

ناوج لسن

تعنص و ملع هاگشناد رد بالقنا مظعم ربهر تانايب
1387/9/24

مهم تاكنبالقنا يناوخزاب
 رد  تانايب

هاگشناد
تعنص و ملع

Khamenei.ir

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

3 هحفص

يتنطلس دادبتسا ينالوط ياه لاس هب هجوت

يمالسا يروهمج اب رابكتسا ينمشد هب هجوت

يركفداعبا

يداقتعا

يسايس

وجشناد و هاگشناد


