
قيداصم

يداصتقا مولع

يسايس مولع

يعامتجا مولع

قلطم و يلك روط هب ملع هعسوتهنماد

يتعنص و ينف لئاسم هب طوبرم مولع

اه هنيمز

 يناسنا مولع

عنام
ياهرواب ليمحت يارب نمشد شالت

يگنهرف مجاهت قيرط زا دوخ

يا همجرت ي هقئاذ و ركفت هب روشك ندش راچد هجيتن

ون ركف ناونع هب يركف مود تسد ياه هدروآرف ي هئارا كينكت

رد ركفتم ياهزغم طسوت يبرغ ميهافم يجالح
فلتخم مولع ميظع يتاقيقحت ياه هاگراك

هلباقم هار

تيساسح

فده

هزات ياه هار نتفاي

 يملع يشيدناون و يرازفا مرن شبنجهمزال

ميهافم نيا تيمزج نتسكش

هعماج كي رد دوخ ياهرواب و راكفا جيورتلحارم

اهرواب و راكفا نآ قبط هعماج نآ تكرح و لمع

فدهتّلم كي راكفا اب هزرابم

زكرمتم تردق اب ايند نتفرگ رايتخا رد

دوخ عفن هب تيرشب ي همه رامثتسا

يرامعتسا يزاس يروئتانعم

دهاش

ينادابآ و رامعتسا يروئتقادصم

عناوم
تدم كي رد دوخ هب دامتعا و ءاكتا هب رجنم ياهرواب

بالقنا زا لبق عضو هب ناريا عاضوا ندنادرگزاب قيداصميناهج تردق زكارم يارب بالقنا زا يشان تاراسختّلعفده

ينوناق تروص هب ناريا رد يبرغ ياه شزرا نتشادن جاور

ناريا رد هناگيب هب عفانم نداد ندش بوسحم مومذم

ناريا زا اكيرمآ صوصخ هب هناگيب ي هرفس ندش عمج

ناريا رد يبرغ زيمآ مكحت هتيروتا و هطلس تسكش

برغ تاديلوت و دوخ ياه هتشاد ندرك دنم ماظن و نيودت ام هفيظو

ركفت

تامازلا

يبرغ يناسنا مولع و يمالسا يناسنا مولع قيفلت انعم

ام يبايزرا

دارفا يضعب يوس زا يناسنا مولع ندش يقلت لَزْنم يحو

اه يبرغ طسوت يناسنا مولع رد هعونمم هقطنم داجيا

 تلع

دارفا نيا ندوب سفنلا فيعض

هياپ و يعيبط مولع

فده
شزرا

تلع

هقباس

نآ زومر و تعيبط تخانش

تعيبط ياه هنيجنگ زا رتهب و رتشيب هدافتسا

رثا

لاعتم يادخ تفرعم بسك

)مالسلا هيلع( ناربمايپ تبناقح تخانش

مالسا مايپ تيناقح تخانش

نونك ات ناسنا تقلخ يادتبا زا

نايدا همه يوس زا تعيبط زومر فشك دييات

مالسا دزن يرشب ياه شناد يدنمشزرادهاش

ملع  هليسوب ايند زا رتشيب رايسب يرادرب هرهب

مولع نيا زا راد تهج هدافتسا ناكماتيساسح

هجيتن

ايند رد يهلا ياه شزرا تيمكاح

ايند رد يهلا ياه شزرا رشن

يمالسا يروهمج يملع تكرحقادصم

فده

يمالسا ماظن يناسنا فادها نيمات

هطلس ماظن ندز مهرب

تيمها

يمالسا ماظن مچرپ ندنام اپرس همزال

روشك ينونك ياه نامتفگ نيرت يا هياپ زا

فده

يگزره و ينار توهش ،يشايع

تيرشب رب هطلس

قادصم

ملع رد ييارگراصحنا

 مولع نيا زا برغ هنارگ هطلس هدافتسا

هقباس

رامعتسا يريگ لكش

رشب خيرات رد راب نيلوا يارب

اقيرفا و ناتسودنه رامعتسادهاش

هجيتن

تسايس

داعبا

تبثم تهج رد هدافتسا

يفنم تهج رد هدافتسا

نانمشد و توغاط تموكح يفنم تاغيلبت

تّلع

ناگناگيب هب يلخاد ياه هيامرس ي همه ميدقتهجيتن

نديود نارگيد لابند مئاد و يژاتنوم تعنص تادراو

 درادن ار مزال دادعتسا و دناوت يمن يناريا نيقلتقيداصم

يبرغ شناد تفرشيپ ي هنميه ندرك ظيلغ

 يساسا و يدج راك يارب يناريا ندروخن درد هب  نيقلت

يتعنص رقف

هجيتندوخ يعيبط ياه هيامرس زا ندنام لفاغ هجيتن

هجيتننارگيد يور هلابند

هناگيب گنهرف ذخا زا يريزگان

هناگيب ياه تسايس تيعبت زا يريزگان

فده

رادتقا بسك

تورث بسك

ترورض

نارگيد ييوگروز زا يريگولج

نآ ياه شزرا و ماظن زا ينابيتشپ

توغاط نارود ياه يگدنام بقع ناربجترورض

ترورض

قيداصم

داسف و يرابودنب يب جيورت

يناريا زغم هب ندوب وريپ و نتسناوتن رواب قيرزت

يگنهرف مجاهت ياه هخاش زا يكييگژيو

الاب تيمها ياراديگژيو

تروص رد يناريا نادنمشناد تايرظن اب يلخاد تفلاخمدهاش
برغ نادنمشناد رظن هب دانتسا اب جيار رظن اب توافت

ام يگنهرف و يملع ي هقباسدهاشيناريا يزادرپ هيرظن ناوت و ناكما دوجوتيعقاو

قادصم

ناسنا هب مالسا هاگن و برغ هاگن نيب نيداينب توافت دوجو

يمالسا هاگن رد ناسنا ندوب لوئسم

قيداصم

يبرغ هاگن رد ضحم يدام دوجوم كي ناونع هب ناسنا هب هاگن

ايند يگدنز ذئاذل زا يدنم هرهب و تردق ،تورث بسك فده

ناسنا يراگتسر فده

جياتن

يگدنز ماظن و تسايس ،ملع زا قالخا و تيونعم ندركادج

يا هرود رد لقع و ملع ندرك قلطم

نارگيد زا يريگداي

تايصوصخدمآراكان تيمكاح

رئاج و دبتسم

دساف

هتسباو

يسانشناور

داعبا

ايند نتخاس تيلوئسم

دوخ يلاعت ربارب رد تيلوئسم

يملع هبرجت

،ادخ،تيناسنا هب ار ام هك يملع ديلوتتهج
دنك كيدزن تشهب و تيونعم

برغ يملع تفرشيپ

يگژيو

تينما و حلص ،تلادع تمدخ رد ملع نتفرگ رارقهجيتن

همزال

 تنس و باتك اب ملع ندوب هارمه

ناميا اب ملع ندوب هارمه

 يقالخا بيذهت اب ملع ندوب هارمه

أشنم

برغ ندمت يانبم رد تردق يتسم دوجو

برغ ندمت يانبم رد يتسرپاوه يتسم دوجو

مالسا ينيب ناهج ساسا رب روشك تفرشيپ هشقن هيهت

تامازلا

ندادرارق يساسا هياپ ار تيونعم

اشحف و داسف اب تفرشيپ ندوبن هارمه

ناسنا يونعم و يدام دعب ود هب هجوت

روشك يتايح لئاسم اب يبرغ ياه لومرف ندوبن قيبطت لباقترورض

قادصم
يا هليسو ناونعب يگدنز تيلاعف و تورث ،ايند ،ملع ندادرارق

لاعتم يادخ يوس هب حور يلاعت يارب

رّكذت
قبط يا هشقن اما مينك يم هدافتسا برغ حلاصم و ملع زا

مينك يم يحارط نامدوخ زاين و ركف

هجيتن

ايند يدام و يناسنا عبانم يريگرايتخا رد

ايند روما ي همه رد تلاخد

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

تامازلا

تانايب روحم
هعومجمريز
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

1 هحفص

:عبانم

ناتسدركهاگشناد-1388/02/27 رد تانايب

تعنص و ملع هاگشناد-1387/09/24 رد تانايب

نايوجشناد راديد-1387/07/07 رد تانايب

يملع ناگبخن و نايوجشناد راديد-1387/06/05 رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشنادراديد-1386/07/17رد تانايب

نايوجشناد و ناگبخن راديد-1386/06/12 رد تانايب

نامرك هاگشناد-1384/04/19رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشناد راديد-1383/08/10 رد تانايب

نادمههاگشناد-1383/04/17 رد تانايب

ريبكريما هاگشناد-1379/12/19  رد تانايب

 بالط و نايوجشناد راديد-1369/09/28 رد تانايب

 رد قوف ياهراديد يمامت هب طوبرم تانايب يتخرد رادومن

راثآ رشن و ظفح  هسسؤم يناسر عالطا هاگياپ
يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ ترضح
)Khamenei.ir( دشاب يم دوجوم.



تامازلا

يملع رادتقا بسك

يملع تأرج

رفاو شوه

تامازلا

ناوارف تدهاجم

مزال يملع ي هريخذ نتشاد

هشدخ و لاؤس تردق دوجو نودب ،يملع ياضف رد يگنرف نوتم راركت ترورض

يملع تأرج رثا رد يملع ياه بالقنا داجيا تيمها

يملع تفرشيپ رثا

يملع مزيشرانآ و ييوگ لمهم يسانش بيسآ

روشك يملع يگدنام بقعرثا

رثا
يعامتجا لئاسم و تيريدم ،تعنص ،داصتقا رد تفرشيپ

يدام و يناسنا ميظع عبانم رب مكاح زومرم ياه تسد اب هلباقم

مزال شناد زا يرادروخرب مدعأشنم

ينيد فراعم و يناسنا مولع يخرب رد نادان ياه مدآ يخرب دورودهاش

هطباض و يدنم شور

تايونعم و قالخا ،گنهرف هب هجوت

 ملاع ندوب رضمنادقف هجيتن

يملع شخب اب ناگبخن يگنهامهقيداصماه يگنهامهان عفر

تعنص و هاگشناد يگنهامه

تشادهب و مولع ترازو يگنهامهقادصمرگيدكي اب يملع ياه شخب يگنهامه

 يرازفا مرن تضهن

روشك يناسنا رصانع ياهدادعتسا ششوج

أشنمتيونعم نودب و ينيد يب طيحم هب هاگشناد ليدبت يارب يا هدع شالتعنام
تلفغ

هدش باسح يزير همانرب

نايوجشناد و ناگبخن اب يربهر ددعتم تاسلج  تيمها دهاش
يمومع راكفا حطس رد يرازفا مرن تضهن ندوب يدج رواب داجيا

ترورض

ييارجا و نالك ياهتسايس رد يلصا يهمانرب ناونع هب يملع دشر نتشاد رارق

تاقيقحت تيريدم

روشك يملع عماج هشقن هيهت

تامازلا

فلتخم ياه شخب رد بسانت داجيا
فده

مينكب ميهاوخ يم راك هچ هكنيا نتسناد

 رد فلتخم ياه هتشر رد وجشناد سنج و دادعت نييعت
فلتخم قطانم

قادصم

يگنهرف بالقنا ياروشيريگيپ لوئسم

فلتخم مولع هاگياج نييعت

يلم تورث هب ملع ليدبت
يروانف و ملع ي هريجنز ليمكت

همزال
تاقيقحت ندرك يدربراك

روشك رد يروابدوخ و يراديب

 يّلم سفن هب دامتعا  تيوقت و ظفح

يشيدنادازآ

نتفرگ ميمصت هنادازآينعم

ندركركف هنادازآ

ندركن تكرح يديلقت

تفرعماه هنيمز

ملع

داعبايسايس يشم

يعامتجا و يسايس فراعتم ياه هتساوخ

اه هژاو و اهراعش

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

   يمگردرس زا جورخهجيتن

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

  يملع هژورپ اهدص هب هشقن نيا ليدبت

ديتاسا و اه هاگشناد هب  يراذگاو

روشك ناگبخن يارب تاناكما ندرك مهارف

روشك زا ناگبخن جورخ يارب باتك و باسح نتشاد

ينعم

دنكب دوخ روشك يارب هتخومآ شناد زا دهاوخ يم يياه هدافتسا هچ

دهاوخ يم هچ و دور يم هچ يارب دنادب هبخن

يملع هتسجرب ناسنا كي ريقحت نيرتگرزبتيساسح برغ ناراد هيامرس هب تمدخ رد هبخن نتفريسانش بيسآ

نآ يمك ي هبنج رانك رد تاقيقحت يفيك ي هبنج رب ديكأت

روشك رد تاقيقحت تيريدم زكرم كي داجيا

يمالسا ياه شزرا و تاركفت رب ينتبم هنالداع و دابآ يا هعماج  داجيافده

اه هاگشناد رد يشيدنادازآ ياه يسرك داجيا

اه فرح يبيرخت اي يليمكت و يميمرت تهج هب هجوت
تامازلا

نارگيد زا ملع نتفرگ داي

يريگداي رب مالسا ديكأتدهاش

بادآ
نتفرگ دايِ نتسادن گنن

داتسا هب مارتحا

اه نآ يداتسا سپس و ناناملسم زا اه يياپورا نتفرگدايقادصم

رود نادنچ هن يا هدنيآ رد داتسا و درگاش ياج رييغت ناكماانعم

دهاش

اه نآ قطانم هب ناملسم نادنمشناد ترجههنيمز

يبيلص ياه گنج

اه نآ هب ام ياه باتك لاقتنا

ملع ديلوت و يرازفا مرن شبنجرثا

همزال
ركف

شالت

يروانف هب نديسرراثآ

يروانف هب ندوب رظانهتسياب يگژيو

ناريا ناناوج طسوت ايند رد راب نيلوا يارب زاس نيلوسنا يداينب ياه لولس ديلوتهنومن

اه تفآ

ندركن تمهءاشنميگشيمه ندنام درگاش

گنهرف رد ندرك ديلقت

راجاق رابرد رد لوا راب يارب شناد ياج هب برغ ترشاعم بادآ يريگداييخيرات ي هقباس

برغ يملع يرتربهناهب

هنومن
اپ ات رس زا ندش يبرغ رب ينبم برغ ِشناد ِنوتفم درم ِنايب

جراخ رد اميس و ادص ناراگنربخ يخرب يبرغ ي هجهل ديلقت

هلباقم هارتراقح ساسحا و سفن فعضأشنم

دوخ نابز هب راختفا

هنيزه اب يتح ملع نتفرگ و يريگداي

دوخ گنهرف هب راختفا

دوخ نطو و  هتشذگ هب راختفا اه هاگشنادقيداصماه هاگتسد ي همه تخس شالتهمزال

ناراذگ نوناق

شرورپ و شزومآ

ءاشنمنآرق هب ام داقتعا دننامه برغ نادنمشناد تايرظن هب يخرب داقتعا
ندوب دّلقم

قادصمبرغ تالوحت زا يربخ يب

 خوسنم دوجو اب يفسلف مهف ياعدا اب رپوپ تايرظن جيورت
نآ ندش

 زكارم هدش خوسنم تايرظن اب يخرب يداصتقا يحارط
ايند يداصتقا

ترورض

قيداصم

تقادص

تناما
اوقت
هيكزت

 روشك رد ملع يزاس يموب

هاگشناد و هزوح تدحو

يموب ملع ديلوت و يملع هعسوت

هنماد

عنام

فده

ترورض

زادنا مشچ

تهج

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

تفن ياه هاچ پملپ و شناد هار زا تورث ديلوت

يملع تيعجرم بسك

تامازلا

قيداصميتمه دنلب

اه نآ نتسكش و شناد ياهزرم نتفرگ فده

يجراخ ياه يروانف ندرك يلخاد هب ندشن عناق

رثا

 رگيد لاس هاجنپ-لهچ ات

يسراف نابز جاورهجيتن

هلاس20 زادنا مشچ دنس ندرك ييارجا

نآ تادراو هب تبسن ملع تارداص زارت ندش تبثم

شناد يريگداي يارب ام يلم نابز يريگداي هب نارگيد رابجا

 تامدقم
يهاگآ دوخ

يملع عماج هشقن هيهت و تاقيقحت تيريدم

نامز تدم

يملع تكرح تكرب هب يمالسا ندمت داجيا

يناريا ناوج يالاب حطس دادعتسا و تيفرظدعاسم هنيمز

2 هحفص

تانايب روحم
هعومجمريز
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

:عبانم

ناتسدركهاگشناد-1388/02/27 رد تانايب

تعنص و ملع هاگشناد-1387/09/24 رد تانايب

نايوجشناد راديد-1387/07/07 رد تانايب

يملع ناگبخن و نايوجشناد راديد-1387/06/05 رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشنادراديد-1386/07/17رد تانايب

نايوجشناد و ناگبخن راديد-1386/06/12 رد تانايب

نامرك هاگشناد-1384/04/19رد تانايب

ناضمر كرابم هام رد نايوجشناد راديد-1383/08/10 رد تانايب

نادمههاگشناد-1383/04/17 رد تانايب

ريبكريما هاگشناد-1379/12/19  رد تانايب

 بالط و نايوجشناد راديد-1369/09/28 رد تانايب

 رد قوف ياهراديد يمامت هب طوبرم تانايب يتخرد رادومن

راثآ رشن و ظفح  هسسؤم يناسر عالطا هاگياپ
يا هنماخ يمظعلا هللا تيآ ترضح
)Khamenei.ir( دشاب يم دوجوم.


