
 بالقنا ی هلاس لهچ تشذگرس
یمالسا

.دوب ام هیلع زیچ همه

.تشادن دوجو ام ربارب رد یا هبرجت چیه

.دوب بالقنا ششخرد نیتسخن ت�یمالسا و ت�یروهمج بیکرت

.دش رصاعم ناهج ی هتسجرب ی هدیدپ «رابکتسا و مالسا» ی هناگود لباقت

 اب هک دوشیم هدید یتسردب هاگنآ ناریا ی هلاس لهچ یاهتفرشیپ تمظع

 هسیاقم دنه و یوروش و هسنارف نوچ یگرزب یاهبالقنا رد هباشم یاهت�دم
.دوش

:دش تاکرب نیا أشنم بالقنا

.درک تنامض ار یضرا ت�یمامت و ت�ینما -۱
.دش  تخاسریز و یروا�نف و ملع ی هصرع رد روشک نارشیپ روتوم -۲
 و «ی�لم یاه هنحص رد روضح» ،«یسایس لئاسم» رد ار یمدرم تکراشم -۳
.دیناسر جوا هب «یزیتسرابکتسا»
.داد ءاقترا ار مدرم داحآ یسایس شنیب -۴
.درک نیگنس روشک یمومع تاناکما میسقت رد ار تلادع ی ه�فک -۵
.داد شیازفا هعماج یمومع یاضف رد ار قالخا و ت�یونعم رایع -۶
.دش رتشیب زور هب زور ناربکتسم ربارب رد یگداتسیا -۷

 بالقنا زورما و زورید یاهشلاچ توافت
ناربکتسم اب

 میژر ترافس یلیطعت ای هناگیب لا�مع تسد ندرک هاتوک رس رب زور نآ شلاچ

 روضح �رس رب شلاچ زورما ؛دوب یسوساج ی هنال ندرک اوسر ای یتسینویهص
 زا تیامح و  هقطنم زا اکیرمآ ذوفن ندیچرب و یتسینویهص میژر یاهزرم رد ناریا
تسا تمواقم و �� بزح زا عافد و ینیطسلف نادهاجم

 زورما  ،دوب ناریا یارب ییادتبا تاحیلست دیرخ زا یریگولج برغ لکشم

 تمواقم یاهورین هب یناریا ی هتفرشیپ یاهحالس لاقتنا زا یریگولج وا لکشم
.تسا

 درگلاب و امیپاوه دنچ اب ای هتخورفدوخ دنچ اب هک دوب نآ اکیرمآ نامگ زور نآ

 هب جاتحم ار دوخ ، هلباقم یارب زورما ،دیآ قئاف یمالسا ماظن رب تسناوت دهاوخ
.دنیبیم بوعرم ای دناعم تلود اه هد زا گرزب فالتئا کی

 مهم یاهت�یفرظ
 ماگ یارب روشک

 یناسنا یورینبالقنا مود
دمآراک و دعتسم

یگلاس ۴۰ و ۱۵ ی هنایم نینس رد رفن نویلیم ۳۶

یلاع تالیصحت یاراد رفن نویلیم ۱۴ دودح

یسدنهم و مولع ناگتخومآ شناد رد ناهج م�ود ی هبتر

یداهج شالت ی هدامآ و یبالقنا ی هیحور اب ناناوج هوبنا دوجو

... و یتعنص و یگنهرف و یملع یاهشنیرفآ هب لوغشم ق�قحم ناناوج دوجو

 ی�دام یاهتصرف
روشک

ناهج ت�یعمج دصرد کی دوجواب ناهج یندعم ریاخذ دصرد ۷

ینیمزریز میظع عبانم

ییایفارغج یئانثتسا تیعقوم

ی�لم گرزب رازاب

(ت�یعمج نویلیم ۶۰۰ اب هیاسمه ۱۵) یا هقطنم گرزب رازاب

ینالوط ییایرد لحاوس

یغاب و یزرواشک ع�ونتم تالوصحم اب نیمز یزیخلصاح

عونتم و گرزب داصتقا

1397/11/24

بالقنا مود ماگ هینایب رب عیرس یرورم | لودج

 و مهم یا هینایب ۱۳۹۷ نمهب ۲۲ خیرات رد یمالسا بالقنا یزوریپ زورلاس نیملهچ تبسانم هب یا هنماخ هللا تیآ ترضح
.دنک یم رورم لودج نیا رد ار هینایب نیا یاه شخب نیرتمهم KHAMENEI.IR یناسر عالطا هاگیاپ .دندرک رداص یدربهار

 یمالسا بالقنا یگنهرف یشهوژپ هسسؤم - (یلاعلا هلظ دم) یا هنماخ یلعدیس یمظعلا هللا تيآ ترضح راثآ رشن و ظفح رتفد یناسر عالطا هاگياپ



 یارب ییاه هیصوت
 نیون ن�دمت داجیا
 یگدامآ و یمالسا

 عولط یارب
 تیالو دیشروخ

(جع) �یمظع

شهوژپ و ملع

.تسا روشک کی تردق و ت�زع ی هلیسو  ،شناد

.مینکیمن هیصوت ،درک برغ هچنآ دننام شناد زا هدافتساءوس هب

.میبای تسد اه ه�لق هب دیاب ؛میبقع رایسب ناهج شناد یاه ه�لق زا زونه

 نآ ات دبای همادا الاب ت�دش اب اهلاس دیاب باتش نیا یلو میوریم شیپ باتش اب

.دوش ناربج یگداتفا بقع
.دیریگ شیپ رد داهج کی نوچمه و رتشیب ت�یلوئسم ساسحا اب ار هار نیا

قالخا و ت�یونعم

 تشهب ،ی�دام یاهدوبمک اب ی�تح ار یگدنز طیحم ، قالخا و تیونعم دوجو

.دنیرفآ یم م�نهج ،ی�دام یرادروخرب اب ی�تح نآ ندوبن و دزاسیم
 ،ل�کوت ،راثیا ،صالخا :لیبق زا یونعم یاهشزرا ندرک هتسجرب ینعی ت�یونعم

.هعماج و دوخ رد نامیا
 ،دنمزاین هب کمک ،تشذگ ،یهاوخریخ نوچ ییاه تیلضف تیاعر ینعی قالخا

... و سفن هب دامتعا ،عضاوت ،تعاجش ،ییوگتسار
:ت�یونعم و قالخا دشر یارب اه تموکح هفیظو

.دنشاب هتشاد یونعم و یقالخا راتفر و شنم -۱
.دننک مهارف هعماج رد نآ جاور یارب ار  هنیمز -۲
.دنناسرب کمک هراب نیا رد یعامتجا یاهداهن هب -۳
.دنزیتسب لوقعم ی هویش هب ،قالخا و ت�یونعم �دض یاهنوناک اب -۴
.دننک هنالوئسم و هنادنمشوه دروخرب ،یا هناسر یاهرازبا اب -۵

داصتقا

 نآ نودب هک تسا یا هلیسو ا�ما ،تسین یمالسا ی هعماج فده ،داصتقا

.دیسر اهفده هب ناوتیمن
:روشک داصتقا یاه شلاچ

نمشد ی اه هسوسو و میرحت :ینوریب شلاچ -۱
یت�یریدم یاهفعض و یراتخاس بویع :ینورد شلاچ -۲

(دش دهاوخ رثا یب ای رثا مک ینوریب شلاچ ،ینورد لکشم حالصا تروص رد)

:یراتخاس بویع نیرتمهم
تفن هب داصتقا یگتسباو -۱
تسین تلود فیاظو ی هطیح رد هک ییاهشخب ندوب یتلود -۲
یلخاد ت�یفرظ و ناوت هب هن و جراخ هب هاگن -۳
روشک یناسنا یورین ت�یفرظ زا کدنا ی هدافتسا -۴
نزاوتمان و بویعم یدنب هجدوب -۵
داصتقا یئارجا یاهتسایس تابث مدع -۶
اهت�یولوا تیاعر مدع -۷
یتموکح یاه هاگتسد زا ییاهشخب رد هنافرسم و دئاز یاه هنیزه دوجو -۸

:اه لح هار نیرتمهم

روشک داصتقا ییاز نورد -۱
ندش ناینب شناد و ندش د�لوم -۲
تلود ندرکن یرگی�دصت و داصتقا ندرک یمدرم -۳
اهت�یفرظ زا هدافتسا اب ییارگ نورب -۴
 رب ط�لسم و نمؤم و اناد و ناوج ی هعومجم کی تسد هب راک ندرپس -۵
یداصتقا یاه هتسناد

 اب هزرابم و تلادع
،داسف

.دنرگیدکی موزلم و مزال ،داسف اب هزرابم و تلادع

 روضح هناگ هس یاوق رد عطاق یراتفر و نیبزیت یهاگن اب دمآراک یهاگتسد

.دنک هزرابم داسف اب یعقاو یانعم هب و دشاب هتشاد مئاد
 زا یرایسب اب هسیاقم رد یمالسا یروهمج نارازگراک نایم رد داسف تبسن

.تسا لوبق لباقریغ تسه هچنآ ی�تح یلو ،تسا رتمک یسب اه تموکح
.تسا فرژ یا  هلصاف یاراد ،دوشب و هدشیم دیاب هچنآ اب هدش نونکات هچنآ

.دپتب اهت�یمورحم عفر یارب دیاب مئاد روط هب نالوئسم یاهلد

 یمالسا بالقنا یگنهرف یشهوژپ هسسؤم - (یلاعلا هلظ دم) یا هنماخ یلعدیس یمظعلا هللا تيآ ترضح راثآ رشن و ظفح رتفد یناسر عالطا هاگياپ



 و یمومع عبانم عیزوت رد ضیعبت ا�ما ،تسا قیوشت دروم تورث بسک

.تسا عونمم ت�دشب یداصتقا نارگبیرف اب ارادم و یراوخ هژیو
.تسین لوبق دروم ،تیامح دنمزاین یاهرشق زا تلفغ

یدازآ و لالقتسا

 یلو ؛تسا ناهج نارگ هطلس ییوگروز زا ت�لم یدازآ ینعم هب ی�لم لالقتسا

 دوخ یاهزرم نایم رد روشک داصتقا و تسایس ندرک ینادنز ینعم هب دیابن
.دشاب

 یارب ندیشیدنا و ندرک لمع و یریگ میمصت �قح یانعم هب یعامتجا یدازآ

 و یهلا یاهشزرا و نوناق و قالخا اب لباقت رد دیابن یلو ؛تسا هعماج دارفا
.دشاب یمومع قوقح

 طباور و ی�لم ت�زع
 یدنبزرم و یجراخ

نمشد اب

:دنروهظ ی  هناتسآ رد ای هتفای ق�قحت هک یناهج یاه هدیدپ

 ربارب رد تمواقم یوگلا ساسا رب یمالسا یرادیب تضهن دیدج ک�رحت -۱
مسینویهص و اکیرمآ ی هطلس
 ندش ریگ نیمز و ایسآ برغ ی هقطنم رد اکیرمآ یاه تسایس تسکش -۲
هقطنم رد اهنآ نئاخ ناراکمه
 و ایسآ برغ رد یمالسا یروهمج یسایس ی هنادنمتردق روضح شرتسگ -۳
هطلس ناهج رسارس رد نآ عیسو باتزاب

:یمالسا یروهمج تلود فیاظو

.دنک ظفح ت�قد اب ییاپورا یاهتلود زا یدادعت و اکیرمآ اب ار دوخ یدنبزرم -۱
.دنکن ینیشن بقع مه ماگ کی ،ی�لم و یبالقنا یاهشزرا زا -۲
.دسارهن نانآ یاهدیدهت زا -۳
.دشاب هتشاد رظن رد ار دوخ ت�لم و روشک ت�زع -۴
 اب ار دوخ لح لباق تالکشم ،یبالقنا عضوم زا و هنایوج تحلصم و هنامیکح -۵
.دنک لح نانآ

 ی�دام نایز زج نآ اب هرکاذم و تسین ر�وصتم یلکشم چیه �لح ،اکیرمآ دروم رد -۶
.تشاد دهاوخن یونعم و

یگدنز کبس

 و روشک هب یناربج یب یاهنایز ،یبرغ یگدنز کبس جیورت رد برغ شالت

 هک دبلطیم هنادنمشوه و هبناج همه یداهج ،نآ اب هلباقم ؛تسا هدز ت�لم
.تسا اهناوج هب ،نآ رد دیما مشچ

 یمالسا بالقنا یگنهرف یشهوژپ هسسؤم - (یلاعلا هلظ دم) یا هنماخ یلعدیس یمظعلا هللا تيآ ترضح راثآ رشن و ظفح رتفد یناسر عالطا هاگياپ


