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باال تر از آن ذخائر 
تحت اال رضی، این ذخائر 
فوق اال رضی است، این 
جوان های ماست... ذخائر 
ما این جوان ها هستند.

ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُ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 
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تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجّوز از این سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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