
نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدمآ و نم  دوب . ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  هب  رفـس  یارب  ریقح  هدنب  نیا  هب  یمکح  دندرک ، رداص  هیلعهللاناوضر  ماما  هک  یتیرومام  مکح  نیلوا  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب 

جونف تبن و  رھشکین و  راھباچ و  هقطنم  زا  ناتسا ، طاقن  نیرتیبونج  زا  درک . سح  ناتسا  نیا  لابق  رد  ار  دوخ  هفیظو  بالقنا  مدید و  کیدزن  زا  ار  ناتـسا  نیا  نوگانوگ  قطانم 

، ناتـسا نیا  برغ  ات  نوماھ  هچایرد  لباز و  هقطنم  ناتـسا ، نیا  یلامـش  قطانم  زا  زابرـس و  قلاج و  ناوارـس و  هقطنم  ناتـسا ، نیا  یقرـش  قطاـنم  اـت  هریغ  هکپـسا و  و 

میژر نارود  رد  هک  اھنیا  یاھجنر  اھدرد و  اب  متفر و  اـھرپک  لـخاد  متـسشن ، قطاـنم  نیا  مدرم  اـب  متفرگ ، اـھربخ  هریغ  ناـیرومزاج و  مشاـھهاچ و  ناـگلد و  ناـمزب و  هقطنم 

یگدنزاس داھج  دش . عورش  لوا  یاھزور  زا  راک  دید و  فظوم  ناتسچولب  ناتسیس و  لابق  رد  ار  دوخ  بالقنا  مدش . انشآ  دوب ، هدش  مکارتم  هتـشابنا و  مھ  یور  رب  توغاط 

هنوگچ ناتسا  نیا  هتـشذگ  هک  دننادیمن  لباز  راھباچ و  رھـشناریا و  نادھاز و  زورما  ناناوج  دندش . راک  لوغـشم  قطانم  نیا  رد  شوجدوخ  ىمدرم  یاھتیعمج  تاعامتجا و  و 

نآ اما  تسا . هداد  ماجنا  ییاھبنارگ  گرزب و  تامدخ  هچ  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  هک  دوشیم  مولعم  دوش ، ریوصت  ناتـسا  نیا  رد  یگدـنز  کانتـشحو  هتـشذگ  رگا  دوب .

، هدـش تمدـخ  نآ  هب  هک  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  ناتـسا  نیا  هک  تسا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  داـی  هب  ار  نآ  هشیمھ  نـالووسم  کـیاکی  مراودـیما  دوریمن و  نم  داـی  زا  هک  یتـقیقح 

. تسا تمدخ  دنمزاین 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یلیخ هللادـمحب  هک  دـندرک  عورـش  شوجدوخ  تروص  هب  ار  یگنھرف  یاھتیلاعف  روشک  رـساترس  رد  هک  تسا  ییاھناوج  هب  باطخ  تسا ، نم  ضرع  رتمھم  یهطقن  هچنآ  اما 

راک رگید  یاھرھش  زا  یرایسب  رد  دھشم ، دوخ  رد  فلتخم ، یاھناتسا  رد  نوگانوگ ، یاھرھـش  رد  نارھت ، رد  هک  ییاھناوج  نآ  میوگب  مھاوخیم  نم  تسا . هدش  عیـسو  مھ 

راک میدرک ـ  ادیپ  عالطا  هللادمحب  ام  اھنآ  زا  یضعب  زا  هک  تسا  هدش  یشان  اھنآ  زا  مھ  یبوخ  رایـسب  یاھراک  ناشدوخ ـ  یهزیگنا  اب  ناشدوخ ، یهدارا  اب  دننکیم ، یگنھرف 

تفرـشیپ رد  ار  یدایز  رایـسب  شقن  یبالقنا ، نموم و  یاھناوج  نیب  رد  یگنھرف  راک  شرتسگ  نیمھ  هک  دننادب  دنھدب . همادا  دننک و  لابند  یدـج  روطهب  دـنناوتیم  هچرھ  ار 

، دیتاسا املع ، ینعی  یناسک ؟ هچ  ینعی  یگنھرف  عجارم  یگنھرف . عجارم  اھنیا ، رب  یهوالع  تسا . هدرک  افیا  تلم ، نیا  نانمشد  لباقم  رد  ام  یگداتسیا  رد  روشک و  نیا 

، تارکذت دروم  رد  نم  هتبلا  دنھدب . رکذت  دنشاب و  هتشاد  نانچمھ  روشک  یگنھرف  عاضوا  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  هناداقن  هاگن  اھنیا  دھعتم ، نادنمرنھ  یبالقنا ، نارکفنشور 

نیا و ندرک  مھتم  ندرک و  ریفکت  اب  متسین ؛ قفاوم  هدنب  ینیرفآلاجنج ، ینزتمھت و  اب  دنھدب . هئارا  ار  حیحـص  تارظن  هطقن  نشور ، نایب  اب  مکحم و  قطنم  اب  دیاب  مدقتعم 

دیتاسا ام ، نارظنبحاص  نیب  رد  ام ، یاھناوج  نیب  رد  اھنآ  زا  یرامشیب  دادعت  هللادمحب  هک  روشک ـ  یبالقنا  یهعومجم  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  متسین . قفاوم  هدنب  نآ ،

. دنناشکب نیلوئسم  ام  خر  هب  ار  یفنم  طاقن  ار و  فعـض  طاقن  دننک . یداقن  دنوشب ، نادیم  دراو  مکحم  قطنم  اب  دنناوتیم  دنراد ـ  روضح  ام  یاھهدرکلیـصحت  ام ، ناگرزب  ام ،

ضرع هک  یداھج  تیریدـم  یلم و  مزع  نآ  دـمھفیم ؛ وا  تسا ، هعماـج  نتم  رد  ناوج  نآ  اـما  هعماـج ، نتم  رد  درذـگیم  دراد  هچ  تسین  هجوتم  لوئـسم ، هک  دوشیم  یھاـگ 

. تسا نیا  گنھرف ، یهنیمز  رد  میدرک 

نارھت  / ٠۶/٠۴/١٣٩۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

جامآ هک  ییاھهرھچ  نیا  ندش  یفرعم  مھ  ندش ؛ یفرعم  یارب  دراد  یبیجع  تیفرظ  ریت  متفھ  یادھش  یهثداح  نیا  میدرک . یراکمک  افاصنا  نامیادھش  یهلئـسم  یور  ام 

هکلب دوریمن  رد  نادـیم  زا  طقف  هن  دـنکیم و  ظـفح  درادـیم ، هگن  ار  شدوخ  یاهدـنھدناکت  یهثداـح  نینچ  کـی  رد  هنوگچ  هک  ناریا  تلم  یفرعم  مھ  دـنتفرگ ؛ رارق  تیاـنج  نیا 

ار اـھنیا  راـکتیانج  یاھتـسد  دراد ، رارق  ثداوـح  نیا  رـس  تشپ  یثـیبخ  یاھتـسایس  هچ  تسپ و  تادوـجوم  هچ  هک  نانمـشد  یفرعم  مھ  دـنکیم ؛ ادـیپ  فعاـضم  یهـیحور 

یفرعم ار  اـھنیا  میتـشاد ؛ یراـکمک  اـم  دراد . دوجو  تسا -  ریت  متفھ  یارجاـم  شاهدـمع  هتبلا  هک  رگید -  یاـھارجام  ریت و  متفھ  یارجاـم  رد  تیفرظ  نیا  دـنکیم .] یفرعم  ]

یگنھرف حانج  هب  درپس  یتسیاب  مھ  ار  راک  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  و  میتسھ . یراکمک  راچد  ام  یهمھ  لوئسم و  یاھهاگتـسد  درک ؛ دیاب  درک و  دشیم  راک  یلیخ  میدرکن .

یاھراک دـنھدیم ، ماجنا  یگنھرف  یاھراک  دـنھدیم -  ماجنا  ییاـھراک  شوجدوخ  روطهب  روشک  فارطا  رد  دـینیبیم  هک  ییاـھناوج  نیا  شوجدوخ ؛ یمدرم  یبـالقنا  نموم 

اب رنھ ، نابز  اب  دننکب . دیاب  اھنآ  مھ  ار  راک  نیا  دننکیم -  هدافتسا  یلعفلاب  یاھدادعتسا  زا  دنھدیم ، زورب  ار  ییاھدادعتسا  دننکیم ، ایحا  ار  یقیاقح  دنھدیم ، ماجنا  یرنھ 

یـسک دننک ، یفرعم  ایند  رد  ار  یتشھب  دیھـش  لثم  یـسک  دننک ؛] یفرعم   ] ار اھتیـصخش  نیا  ار ، هثداح  نیا  دـنناوتب  دـیاب  دـیدج  یاھرازبا  زا  یهدافتـسا  اب  ریوصت ، نابز 

، دندیـسر تداھـش  هب  رگید  یاـھارجام  اـی  ریت  متفھ  یارجاـم  رد  هک  ییاھتیـصخش  نـیا  زا  مادـکرھ  دـننک . یفرعم  ار  رنھاـب  دیھـش  دـننک ، یفرعم  ار  ییاـجر  دیھـش  لـثم 

. درک یراگنهرھچ  اھنیا  زا  دوشیم  هک  دنتمظعاب  رایسب  یراگنهرھچ  کی  یهتسیاش 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یبلطم نامھ  منکب ، ضرع  مھاوخیم  زورما  هچنآ  مھدـیم و  یدایز  رایـسب  تیمھا  یگنھرف  لئاسم  هب  هدـنب  تسا ؛ مھم  رایـسب  نم  رظن  هب  یگنھرف  لـئاسم  هک  دـینادیم 

هک  - دننکیم یگنھرف  راک  هک  یمدرم  شوجدوخ  یاھهعومجم  نیا  هک  مدرک  ضرع  لاس  لوا  یهسلج  نیمھ  رد  هک  دوب  شلبق  لاس  ای  دوب  هتـشذگ  لاس  مرظن  هب  هک  تسا 

یگنھرف راک  دـننکیم و  شـالت  ناـشدوخ  دـننکیم ، رکف  ناـشدوخ  دـننکیم ، راـک  ناـشدوخ  دـنراد  هک  تسھ  یمدرم  شوجدوخ  یهعومجم  نارازھ  روشک  رـساترس  رد  نـالا 

ار دوخ  شوغآ  هکنیا  یاج  هب  دنگنھرف ، هب  طوبرم  هک  ییاھنآ  یتلود ، یاھهاگتـسد  دننک . کمک  اھنیا  هب  دیاب  یتلود  یاھهاگتـسد  دننک ؛ ادیپ  هعـسوت  دیاب  زورهبزور  دننکیم -

یور هب  اھناملـسمهچب ، یور  هب  ار  دوخ  شوغآ  دـننک ،] زاـب   ] ار یمالـسا  یاھـشزرا  هن  ار ، یمالـسا  ماـظن  هن  ار ، بـالقنا  هن  دـنراد ، لوـبق  ار  مالـسا  هن  هک  یناـسک  یور  هب 

ماجنا دراد  یـشزرااب  یگنھرف  یاھراک  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  دـننک و  راک  دـنناوتیم  اھنیا  دـننک ؛ زاب  یھللابزح  یاھهچب  یور  هب  یبـالقنا ، یاـھهچب  یور  هب  نموم ، یاـھناوج 

؛ تسا امـش  لام  مھ  زورما  تسا ، امـش  لام  ادرف  تسا ، امـش  لام  روشک  زیزع ! ناناوج  دـننک . راک  دـننک ، شالت  دـنناوتیم  ام  یبالقنا  ناناوج  اـھهنیمز  یهمھ  رد  دریگیم .

یطلغ چـیھ  اکیرمآ  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  دیـشاب ، هتـشاد  دوخ  هب  رواب  رگا  امـش  دـینک ، تکرح  ادـخ  هب  لکوت  ادـخ و  هب  نامیا  اـب  رگا  امـش  دیـشاب ، نادـیم  رد  رگا  امـش  دـینادب 

. دننکب دنناوتیمن 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

راب نیا  هک  دیتسھ  امش  دیراد ؛ هگن  ظوفحم  شتزع  اب  ار  خیرات  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تسا ؛ امـش  لام  هدنیآ  تسا ، امـش  لام  ادرف  نم ! زیزع  یاھهچب  زیزع ! یاھناوج 

گنج یاھیناریو  هتبلا  تسا . رتتخـس  یماظن  گنج  زا  هک  ینادیم  کی  رد  هکلب ] ، ] یماظن گنج  نادـیم  رد  هن  تسا ؛ شیپ  رد  اھرھـشمرخ  دـیراد ؛ شودرب  ار  تیلوئـسم 

، یـساسا گرزب و  تسایـس  نیا  یداصتقا  شخب  ینعی  یتمواقم ، داصتقا  میتفگ  ام  هکنیا  تسا . رتشیب  شایتخـس  اما  دراد ، لابند  هب  ینادابآ  سکعب ، درادـن ؛ ار  یماظن 

یگنھرف یاھهاگتـسد  یهمھ  و  دـننکب ، لابند  دـننکن و  اھر  ار  شوجدوخ  یگنھرف  یاھراک  یبالقنا  یھللابزح و  نموم و  یاھناوج  میتفگ  هکنیا  تسا . یداصتقا  تمواـقم 

یهمھ زا  هکنیا  تسا . ریبـک  داـھج  تسا ، گرزب  داـھج  نیا  تسا ، تیعبت  مدـع  نیا  یگنھرف  شخب  نیا ، دـننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هک  مـینکیم  مـیدرک و  توـعد  ار  روـشک 

زا دـنروایب و  نادـیم  هب  دـنروایب و  هنحـص  هب  دـنزادنیب و  راـک  هب  روشک  نیا  تفرـشیپ  تمدـخ  رد  ار  ناـشدوخ  یاھدادعتـسا  هک  مینکیم  توـعد  روـشک  دوـجوم  یاھدادعتـسا 

: دراد یداعبا  ریبک  داھج  نیا  تسا . ریبک  داھج  نیا  یعامتجا  لاعف  شخب  نآ  نیا  دننکب ، لابقتسا  اھدادعتسا  نیا  زا  هک  مینکیم  توعد  نالوئـسم  ریاس  یتلود و  نالوئـسم 

. اریبک اداھج  هب  مھدھٰج 

رطف  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ دیع  زامن  یاھهبطخ 

« يگنھرف شوجدوخ  ياھتکرح   » 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=3166
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30099
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مھ ار ، نیا  تسا ؛ رایـسب  یگنھرف ، ظاحلزا  تسا  نمـشد  هاگذوفن  هک  ییاـھاج  میراد ؛ داـیز  یگنھرف  جرف  لـلخ و  اـم  تسا ؛ یگنھرف  یاـھراک  مھم ، یاـھراک  یهلمج  زا 

؛ تسا زیمت  شوجدوخ و  یگنھرف  راک  ینعم  هب  رایتخاهبشتآ » . » دـنھدب ماجنا  هک  دـنفظوم  یمدرم  میظع  یهدرتسگ  یاـھهعومجم  مھ  یتلود ، لوئـسم  یاـھهعومجم 

شیپ ار - یگنھرف  یاھراک   - ار راک  ناشدوخ ، راکتبا  اب  ناشدوخ  تمھ ، نابحاص  رکف ، هشیدـنا و  نابحاص  اھناوج و  روشک ، ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  میتفگ  اـم  هچنآ 

ندرک نویدم  شیدناچوپ و  نایعدم  ندرک  راکبلط  یـشاحف و  ینوناقیب و  یانعم  هب  رایتخاهبشتآ ، دنھدب ؛ ماجنا  راک  اھنآ ، لباقم  رد  دنـسانشب و  ار  یگنھرف  ذـفانم  دـنربب ،

و روشک ، تیعـضو  زا  نانمـشد  یهدافتـساوس  مدـع  بقارم  روشک ، شمارآ  بقارم  روشک ، مظن  بقارم  دـیاب  همھ  زا  شیب  یبالقنا  یاھورین  تسین . روشک  یبالقنا  نایرج 

تکرح دوخ  یاھفدھ  تمـس  هب  روشک  هک  دنلیام  دندنمهقالع و  دـنزوسلد ، هک  تسا  بالقنا  یاھورین  هب  هجوتم  لوا  یهجرد  رد  اھتبقارم  نیا  دنـشاب ؛]  ] نیناوق ظفح  بقارم 

. دنکب

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

(١ ،) ینامیلس نامزیزع  دیھـش  درگلاس  رد  هک  یاهنوگهسامح  میظع  تکرح  رطاخ  هب  منک  یرازگـساپس  نامروشک  زیزع  مدرم  زا  مروایب و  اج  هب  ار  یھلا  دمح  منادیم  مزال 

میظع تکرح  نیا  اب  دندرک و  ادیپ  ینیع  مسجت  هللادمحب  روشک  رـساترس  رد  مدرم  شوجدوخ  تاکرح  رد  یدـھموبا  دیھـش  ینامیلـس و  دیھـش  دـندروآ . دوجو  هب  روشک  رد 

زا یـشان  تکرح ، نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  یتکرح  نینچ  تشادن  ناکما  یروتـسد  چـیھ  اب  یاهمانـشخب ، چـیھ  اب  هک  دـش  هدـیمد  تلم  روشک و  دـبلاک  هب  یاهزات  حور  یمدرم ،

یارب قارع  رگید  یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  دادـغب و  رد  هک  یزیگناتفگـش  گرزب و  عمجت  نینچمھ  دوب ؛ مدرم  تسرد  یاھهزیگنا  مدرم و  تریـصب  مدرم ، یاھلد  مدرم ، فطاوع 

. دش لیکشت  - قارع مدرم  زیزع  نامھم   - ینامیلس دیھش  یقارع و  یهتسجرب  یهدنامرف  یدھموبا ، دیھش  تشادگرزب  میرکت و 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھتیلاعف یـضعب  ـالاح  شخبرمث ؛ یاـھتیلاعف  مھ  نآ  هتفرگ ، ماـجنا  بـالقنا  رارمتـسا  یارب  یداـیز  رایـسب  یاـھتیلاعف  هتـشذگ ، بـالقنا  یزوریپ  زا  هک  یاهھد  راـھچ  نیا  رد 

نم دنناشوپب . دنھاوخیم  دـننک ، راکنا  ار  نیا  دـنھاوخیم  یـضعب  هک  هتفرگ  ماجنا  هھد  دـنچ  نیا  رد  یگرزب  یاھراک  هدوب . یتلود  یاھتیلاعف  یـضعب  هدوب ، یمدرم  شوجدوخ 

هک یگرزب  مھم و  تیلاعف  همھ  نیا  یور  دناشنب  رابغ  درگ و  دراد ، دوجو  روشک  رد  الاح  هک  یدقن  تالکـشم  میراذگب  دیابن  ام  متفگ  یتبحـص  کی  رد  مھ  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ 

. تفرگ هدیدن  تسیابن  ار  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  اھلاس  نیا  رد 

« يگنھرف شوجدوخ  ياھتکرح   » 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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