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جوان ها قدر جواني شان را 

بدانند و آن را در علم و تقوا 

و سازندگي خودشان صرف 

کنند که اشخاصي امین و صالح 

بشوند. مملكت ما با اشخاص 

امین مي تواند مستقل باشد.

هُ  « َس ِسُرّ امام خمیني  »   ُقِدّ



کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الكترونیكی و ارائه در پایگاه هاي مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عكس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تكثیر به هر شكل و نوع، بدون کسب مجّوز از این 

سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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