« الزامات ربآمده از بیاانت رهبر انقالب »-شرح

شناسه

التػبد همبٍهتى هؼٌبيص ايي است كِ هب يك التػبدى داضتِ ثبضين كِ ّن رًٍذ رٍ ثِ رضذ التػبدى در كطَر
الف1-

هحفَػ ثوبًذّ ،ن آسيتپذيزىاش كبّص پيذا كٌذ .يؼٌى ٍضغ التػبدى كطَر ٍ ًظبم التػبدى خَرى ثبضذ كِ در
همبثل تزفٌذّبى دضوٌبى كِ ّويطگى ٍ ثِ ضكلْبى هختلف خَاّذ ثَد ،كوتز آسيت ثجيٌذ ٍ اختالل پيذا كٌذ.1
ايي التػبد درٍىسا است يؼٌی اس دل ظزفيّتْبی خَد كطَر هب ٍ خَد هزدم هب هیخَضذ (ٍلی) درٍىگزا ًيست؛ يؼٌی

الف2-

ايي التػبد همبٍهتی ،ثِ ايي هؼٌب ًيست كِ هب التػبد خَدهبى را هحػَر هیكٌين ٍ هحذٍد هیكٌين در خَد كطَر؛
ًِ ،درٍىسا است ،اهّب ثزٍىگزا است.2

الف3-

ايي التػبد ،ػذالتهحَر است ٍ تٌْب ثِ ضبخػْبی التػبد سزهبيِداری ـ [هثل] رضذ هلّی ،تَليذ ًبخبلع هلّی ــ
اكتفب ًویكٌذ.3

الف4-

اس هؤلفِّبی سيبستّبی همبٍهتی ،هسئلِی داًصهحَری است خَضجختبًِ ٍضغ ػلویِ اهزٍس كطَر ايي اخبسُ را ثِ
هب هیدّذ كِ ايي ثلٌذپزٍاسی را داضتِ ثبضين كِ ثخَاّين التػبدهبى را التػبد داًصثٌيبى كٌين.4
يكى اس ضزائظِ (تحمك التػبد همبٍهتى) استفبدُ اس ّوِى ظزفيتْبى دٍلتى ٍ هزدهى است؛ ّن اس فكزّب ٍ اًذيطِّب

الف5-

ٍ راّكبرّبئى كِ غبحجٌظزاى هيذٌّذ ،استفبدُ كٌيذّ ،ن اس سزهبيِّب استفبدُ ضَد .5تدزثِ ّن ثِ هب ًطبى هيذّذ،
ثيبًبت ٍ هؼبرف اسالهی ّن تأكيذ هیكٌذ كِ ّزخب هزدم هیآيٌذ دست خذا ّن ّست.6
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ثيبًبت رّجز هؼظن اًمالة در ديذار رئيسخوَْری ٍ اػضبى ّيبت دٍلت (:)91/06/02
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9693
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ثيبًبت رّجز اًمالة در حزم هغْز رضَی (:)93/01/01
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ثيبًبت رّجز اًمالة در حزم هغْز رضَی (:)93/01/01

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
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4
هب داًطوٌذ ٍ هتخػع ٍ ضزكتْبی داًصثٌيبى ٍ افزاد هجتكز در كطَر سيبد دارين؛ ٍ ايي خشٍ هْنتزيي سيزسبختّبی التػبدی است در ّز كطَر؛ يؼٌی هْنتزيي
سيزسبخت التػبدی ثزای يك كطَرٍ ،خَد ًيزٍّبی اًسبًی است .ثيبًبت رّجز اًمالة در خلسِ تجييي سيبستّبی التػبد همبٍهتی (:)92/12/20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
ايطبى چٌذ رٍس ثؼذ در تكويل سخي لجلی هیفزهبيٌذ( :الجتِ) هؼٌبی آى ايي ًيست كِ ايي التػبد هٌحػز ثِ داًطوٌذاى است ٍ فمظ داًطوٌذاى هيتَاًٌذ ًمص ايفب كٌٌذ؛
ًخيز ،تدزثِّب ٍ هْبرتْب ـ تدزثِّبی غبحجبى غٌؼت ،تدزثِ ّب ٍ هْبرتْبی كبرگزاًی كِ دارای تدزثِ ٍ هْبرتٌذ ـ هیتَاًذ اثز ثگذارد ٍ هیتَاًذ در ايي التػبد ًمص
ايفب كٌذ .ثيبًبت رّجز اًمالة در حزم هغْز رضَی (:)93/01/01
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
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ثيبًبت رّجز هؼظن اًمالة در ديذار رئيسخوَْری ٍ اػضبى ّيبت دٍلت (:)91/06/02
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9693
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يَذُ اهللِ هَغَ الدَوبػَة؛ ّزخب هزدم ّستٌذ ،ػٌبيت الْی ٍ كوك الْی ٍ پطتيجبًی الْی ّن ّست؛ ًطبًِ ٍ ًوًَِی آى ،دفبع ّطتسبلًِ ،وًَِی آى خَد اًمالةٍ ،
ًوًَِی آى گذر اس گزدًِّبی دضَار ايي  35سبل (است) چَى هزدم در هيذاى ثَدًذ ،كبرّب پيص رفتِ؛ هب در سهيٌِی التػبدی ثِ ايي كوتز ثْب دادينً ....يزٍّبی هتزاكن
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تْيِی پيَست سيست هحيغی ثزای ّوِ عزحْبی ػوزاًی ٍ غٌؼتی ٍظيفِی ثسيبر هْويست كِ ثبيذ ثذاى ػول
ضَد.1
التػبد همبٍهتی اثجبتی دارد ٍ ًفیای .اثجبتص ّويي است كِ هب يبد ثگيزين كِ ثِ سوت تَليذ داخلی رٍ ثيبٍرين.
ػوذُ تَليذ است .ايي ّن يك كلوِ است .تَليذ داخلی يك كلوِ ٍ حزف است ،هٌتْب در سيز ايي يك كلوِ ،يك دًيب
هؼٌب ٍخَد دارد .تَليذ داخلی چِ خَری رًٍك هیگيزد؟ كوجَد اػتجبرات را چِ كبر كٌين كِ ػالج ثطَد؟ ايٌْب ّوِ
ػالج دارد .هي ثِ هسئَليي هحتزم ثبرّب گفتِام .گفتن ضوب يكی اس كبرّبيی كِ هیكٌيذ ثٌطيٌيذ ايي اًتمبدّبيی كِ

الف7-

التػبدداىّب هیكٌٌذ در رٍسًبهِّب ،اس خٌبحّبی هختلف ،هَافك دٍلت ،هخبلف دٍلت ،ايٌْب را خوغ كٌيذ ،در يك
هدوغ غبحتفكزی ،ايٌْب را ثزرسی كٌيذ .ايٌْب لبثل ثزرسی است .ثبيذّبيص ايٌْبستً .جبيذّبيص هْنتز است.
ًجبيذّبی التػبد همبٍهتی هْنتز است .يك كبرّبيی را ًجبيذ كزد .ضٌبسبيی ايي ًجبيذّب خيلی هْن است .ثؼذ خزأت
الذام ايي ًجبيذّب خيلی هْن است .در سهيٌِ ثبسرگبًی ًوًَِّبی هْوص ّست ،در سهيٌِّبی غٌؼتی ٍ فٌّی
ّوييخَر ،در سهيٌِ آهَسش داًطگبُّب ّوييخَر.2
در التػبد همبٍهتی آى چيشی كِ هَرد اًتظبر است ،يك كبر خْطی است .ثجيٌيذ ،دستگبُ ٍ دٍلت ،خت يك كبرّبی

الف8-

هتؼبرفی دارد ،كبرّبی هؼوَلیای دارد در سهيٌِّبی التػبد ــ در ّوِی ثخطْبی هختلف ايي ٍسارتخبًِّبی
چٌذييگبًِی التػبدی ــ كِ دارد اًدبم هیگيزد؛ ايي كبرّب كِ خت ثبيذ اًدبم ثگيزد؛ [اهّب] اس خولِی چيشّبيی كِ
در التػبد همبٍهتی هَرد ًظز است ،يك كبر فَقالؼبدُ است.3

ٍ ثی پبيبًی كِ در ايي كطَر ٍخَد دارد كِ ٍالؼبً ايي ًيزٍّب ّن ثی ضوبرًذ .ثٌذُ سبلْبی هتوبدی است كِ سزٍكبر دارم ثب لطزّبی هختلف هزدم؛ درػييحبل گبّی يك
چيشّبيی ثزای هب آضكبر هیضَد كِ هي هیثيٌن اس ايٌْب ّن غبفل ثَدين .اييلذر ػٌبغز آهبدُی ثِ كب ر ،يب دارای هْبرت ،يب دارای اثتكبر ،يب دارای داًص ،يب دارای
سزهبيِ در كطَر ّستٌذ كِ ايٌْب تطٌِی كبرًذ؛ دٍلت ثبيستی ثزای حضَر ايٌْب سهيٌِسبسی كٌذ .ثيبًبت رّجز اًمالة در خلسِ تجييي سيبستّبی التػبد همبٍهتی
(:)92/12/20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
ايطبى در خبيگبُ ديگزی در ّويي راستب هی فزهبيٌذ :ايي التػبدی كِ ثِ ػٌَاى التػبد همبٍهتی هغزح هيطَد ،هزدمثٌيبد است؛ يؼٌی ثز هحَر دٍلت ًيست ٍ التػبد
دٍلتی ًيست ،التػبد هزدهی است؛ ثب ارادُی هزدم ،سزهبيِی هزدم ،حضَر هزدم تحمّك پيذا هيكٌذ .اهّب «دٍلتی ًيست» ثِ ايي هؼٌب ًيست كِ دٍلت در لجبل آى
هسئَليّتی ًذارد؛ چزا ،دٍلت هسئَليّت ثزًبهِريشی ،سهيٌِسبسی ،ظزفيّتسبسیّ ،ذايت ٍ كوك دارد .ثيبًبت رّجز اًمالة در حزم هغْز رضَی (:)93/01/01
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
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ثزًبهِ ريشیّب ثبيذ ثب فزؼ ٍخَد يك دضويِ كبرضكي غَرت پذيزد.1

الف11-

گفتوبىسبسی در خػَظ التػبد همبٍهتی ٍ تجذيل آى ثِ يك گفتوبى ػوَهی ،ثسيبری اس هطكالت را ثز عزف ٍ
كبرّب را تسْيل خَاّذ كزد.2

الف11-

هزدم در لضبٍتْبیِ ثب فكز ٍ تأهل ٍ خوغ ثٌذی ضذُ ،اضتجبُ ًویكٌٌذ ثٌبثزايي (هثالً) اس ايٌگًَِ لضبٍتْبیِ هزدم هی-
تَاى فْويذ كِ كذام هسئَل غبلح است ٍ كذام ًِ( 3يب كذام كبر درست است ٍ كذام غلظ).
افزادى گوبى ًكٌٌذ كِ اهبم ثشرگَار هب ،اًتخبثبت را اس فزٌّگ غزثى گزفت ٍ آى را لبعى كزد ثب تفكز اسالهى ٍ
ضزيؼت اسالهى؛ ًِ ،اگز اًتخبثبت ٍ هزدمسبالرى ٍ تكيِى ثِ آراء هزدم ،خشء ديي ًویثَد ٍ اس ضزيؼت اسالهى

الف12-

استفبدُ ًویضذ ،اهبم ّيچ تميذى ًذاضت؛ آى آدم غزيح ٍ لبعغ ،هغلت را ثيبى هیكزد .ايي خشٍ ديي است .4ايٌكِ
ثزخی تػَر هیكٌٌذ ،هزدمسبالری ،اس غزة گزفتِ ضذُ ،خغب است سيزا اگزچِ ضكل هزدمسبالری در ًظبم اسالهی ٍ
ًظبمّبی غزثی ،يكسبى است اهب هٌجغ ٍ سزچطوِ آًْب هتفبٍت است.5
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ٍلتی هسئَل آهزيكبيی هيگَيذ كِ ًظبم تحزيوْبی ضذّ ايزاًی اس ثيي ًزفتِ است ،هؼٌبيص چيست؟ هؼٌبيص ايي است كِ سزهبيِگذار خبرخی ثتزسذ ٍ ًشديك ًيبيذ؛
ايٌْب دارًذ ايزاىّزاسی راُ هی اًذاسًذ .ثب غزاحت دارًذ هزدم را اس ايزاى هيتزسبًٌذ ثزای ايٌكِ كسی ًشديك ًطَد؛ ايي دضوي هب است .خت ،ايي دضوي ّست؛ هب ثزای
ّز فؼّبليّتی كِ اًدبم هيذّين ،ثبيذ ٍخَد ايي دضوي را هفزٍؼ ثگيزين .ثيبًبت رّجز اًمالة در ديذار كبرگزاى(:)95/02/08
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920
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ثيبًبت در هزاسن ثيست ٍ پٌدويي سبلزٍس رحلت حضزت اهبم خويٌی (:)93/03/14
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« الزامات ربآمده از بیاانت رهبر انقالب »-ػالٍُ ثز هَارد فَق ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌكِ التػبد همبٍهتی در خَاًِصِ ايي رسبلِ هَضَػی در لبهتِ الگَی اسالهی-
ايزاًی پيطزفت 1است ،ثزخی تَغيِّبی همبم هؼظن رّجزی ثِ اػضبی ضَرایػبلی هزكش الگَی اسالهی ايزاًی
پيطزفت هیتَاًذ سَدهٌذ ثبضذ؛ ايطبى« ،تٌظين ٍ تذٍيي ػلوی»« ،ايدبد سهيٌِ ثزای ثحث ٍ تضبرة آرا درثبرُی
الگَ»« ،هطخع ضذى هزسثٌذیّب ٍ توبيشات الگَ ثب ًسخِّبی فزاٍاى ٍ هكبتت هَخَد در دًيب»« ،تَخِ تَأهبى ثِ
الف13-

آرهبىّب ٍ ٍالؼيبت»« ،كبرثزدی ثَدى» ٍ «ثزخَرداری اس لَت ٍ همبٍهت ػلوی در ثزاثز ًظزات هؼبرؼ ٍ هخبلف» را
اس خولِ الشاهبت تذٍيي الگَی پيطزفت اسالهی  -ايزاًی خَاًذًذ ٍ تأكيذ كزدًذ كِ الگَّبی هَخَد ٍ آسهَدُضذُ در
دًيب ًویتَاًٌذ الگَی هغلَثی ثزای هب ثبضٌذ .الگَّبی رايح تَسؼِ ،اس لحبػ هجبًی ،غلظ ٍ ثز پبيِی اٍهبًيسن ٍ
اغَل غيز الْی ّستٌذ ٍ اس لحبػ آثبر ٍ ًتبيح ًيش ًتَاًستِاًذ ٍػذُّبيی را كِ درخػَظ ارسشّبيی ًظيز «آسادی»
ٍ «ػذالت» دادُ ثَدًذ ،هحمك كٌٌذ .السهِی تحمك الگَی اسالهی ايزاًی ،تحميمبت ػويك اسالهی ٍ ارتجبط ٍثيك ٍ
پيَستِ ثب حَسُّبی ػلويِ ٍ تَخِ ثِ (همتضيبتِ) ايزاى ثِ ػٌَاى ثستز تحمك الگَست.2
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الجتِ هٌظَر الگَی اسالهی ايزاًی پيطزفت در سغح يك غٌؼت خبظ هیثبضذ.
2
ثيبًبت رّجز اًمالة در ديذار اػضبی ضَرایػبلی «هزكش الگَی اسالهی ايزاًی پيطزفت» (:)95/02/06
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
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