مرور سریع
بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعى از دانشجویان ۱۳۹۵/۰4/۱۲

موضوعات اصلی

ایمان اسالمی؛
الزمه مجاهدت و
مبارزه

جمالت طالیی

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر



برای اینکه مشکالت را حل کنید ،احتیاج دارید به مجاهدت و این مبارزه و مجاهدت ،متوقّف است بر یک نیروی درونی .آن عامل درونی ایمان است.



اگر بخواهیم جبههی امروز دشمن علیه جمهوری اسالمی را در صدر اسالم مشابهسازی بکنیم ،میشود جنگ احزاب.



اگر میخواهیم در مقابل جبههی استکبار ایستادگی و مقاومت کنیم ،احتیاج داریم در رفتار شخصی خودمان تقوا را حفظ کنیم.



مسئوالن نظام

این دو عامل -ضایع کردن نماز و دنبالهروی از شهوات -این نیروهایی را که باید در مقام جهاد و مبارزه ایستادگی کنند تضعیف و پوک میکند.

۱۳۹۵/۰۳/۲۵



بنده دربارهی [عدم] اختالطهای دانشجججویی اینهمه تأکید کردم ،بهخاطر این اسججت ...دانشجججو باید آگاه باشججد تا سججن ر ایسججتادگی را در مقابل

بیانات در دیدار

زیادهخواهان و فرصتطلبان و دی ران تقویت بکند؛ اگر «وَ اتَّبَعُوا الشَهَوات» شد ،نمیتواند.


[ملّت ایران] درگیر یک مبارزهی سرنوشتساز است و طبعاً مجموعهی دانشجویی جزو این مبارزه و جزو پیشروان و پیشرانهای این مبارزه است.

بیانات در دیدار

مبارزه



تا وقتی مسئلهای به نام جمهوری اسالمی وجود دارد ...این با مزاج و ذائقهی قدرتهای جهانی سازگار نیست و با این مبارزه میکنند.

فرماندهان سپاه

سرنوشتساز ملّت



یا باید جمهوری اسالمی آنقدر نیرومند و قوی بشود که بتواند حرف خودش را به کرسی بنشاند و طرف [مقابل] جرئت نکند به او تعرّض بکند که ما
دنبال این راهیم؛ یا بایستی هویّت اصلی خودش را از دست بدهد و صورت بیجانی باشد.

ایران با استکبار


اوّلین آماج [دشمنان] اصل نظام اسالمی است ...نظام فقط ساختار سیاسی نیست؛ نظام یعنی ساختار سیاسی با مجموعهی اهداف و آرمانهای آن است.



در مورد این قراردادهای جدید نفتی[ ...تا وقتیکه] این کار بهمعنای واقعی کلمه ،مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد.



این گفته شد که حاال به جای اینکه جادّه را درست کنند میروند سراغ هواپیما؛ این حرف درستی است ...اگرچنانچه یک مسئولی[ ...کار] غلطی انجام

نکاتی پیرامون

میدهد ،خب وظیفهی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا در دولت بایستی مورد مداقّه قرار ب یرد؛ رئیس جمهور بایستی مانع بشود.

پاسداران
انقالب اسالمی
۱۳۹۲/۰۶/۲۶

بیانات در دیدار

صحبتهای مطرح



رهبری نمیتواند در تصمیمگیریهای موردیِ دست اههای گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام ب وید این باشد ،این نباشد؛ این نمیشود.

شده توسط



دانشجویان

وظیفهی رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می یرد که این حرکت ،مسیر نظام را دارد منحرف میکند.

۱۳۹۳/۰۵/۰۱

دانشجویان



اگر دولت در انجام اقتصاد مقاومتی توفیق پیدا کند ،این افتخار برای نظام ،رهبری ،ملّت ،برای همه است.



اگر چنانچه ایستادگی کردید گفتمانسازی کردید ،ذهنها را آماده کردید ،آنوقت در هن ام الزم به دردتان میخورد .یعنی میتوانید ذهن مردم را بسیج
کنید به سمت یک حقیقتی تا آن را مطالبه کنند .وقتی مطالبه کردند ،مسئولین ناچارند انجام بدهند.
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وظایف دانشجویان
از نظر
دانشجو بودن



برای من تشکّلهای انقالبی با تشکّلهایی که نسبت به مسائل انقالبی بیتفاوتند یکسان نیستند؛ تشکّل انقالبی را باید تقویت و کمک کرد.



[دانشجویانِ اوّل انقالب] کارهای بزرگی انجام دادند؛ علّتش هم پُرکاری بود ،ایمان پُرشور انقالبی بود ،خسته نشدن بود ،شبوروز کار کردن بود.



کار انقالبی با ملّا شدن و عالم شدن و محقّق شدن و دانشمند شدن هم منافاتی ندارد؛ یعنی اینجور نیست که شما خیال کنید یا کار انقالبی باید بکنیم
یا باید برویم درس بخوانیم ...درس خواندن جزو واجبات شما است ،کار انقالبی هم جزو واجبات شما است.



یکی از خصوصیّات دانشجو این باید باشد که محیط را با چشم باز ن اه کند؛ محیط دانشجویی ،محیط کشور ،محیط منطقه ،محیط جهان را ...بصیرت
یعنی با چشم باز ن اه کردن.



ازجملهی وظایف دانشجویی ،حفظ دین و تقوا است.



یکی از چیزهایی که خیلی الزم است ،سوءظنّ به جریان رسانهای دشمن است.



فضای سیاسی پیچیده و چندبُعدیِ کنونیِ امروز خیلی پیچیده است؛ چندالیه است؛ مثل دههی شصت نیست.



حضور داشته باشند؛ ...هم حضور فکری ،هم حضور بیانی هم احیان ًا حضور جسمانی آنوقتی که الزم باشد در مسائل اصلی کشور.



[اعالم موضع] اوّالً مستدل باشد ...موضعی که می یرید موضع متقن و مستدل باشد ...دوّم اینکه بهن ام باشد.



اجتماعات هیچ اشکالی ندارد ،البتّه قانونی باشد ...اجتماع داشته باشید در مسائل مهم و به شیوهی درست.



مثالً فرض کنید علیه برجام بروند جلوی مجلس شورای اسالمی اجتماع کنند ،من فکر نمیکنم یک منطقی پشت سر این باشد.



اجتماعِ درست این است که شما یک سالنی اجاره کنید یا در اختیار ب یرید ...آنجا بهطور استداللی حرف بزنند.

وظایف تشکّلهای



من با به هم زدن مجلس مخالفم؛ هر مجلسی که میخواهد باشد .به هم زدن مجلس یک کاری است بیفایده و احیان ًا مضر.

دانشجویی



تبیین اساس کار ما است .ما با ذهنها مواجهیم ،با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود .اگر دلها قانع نشد ،جسمها بهکار نمیافتد.



آگاهیهای علمیِ دینی و سیاسی خودتان را افزایش بدهید ،کتابخوانی ،شنیدن از برجست ان حوزوی و دانش اهی.



یک وظیفهی دی ری برای تشکّلها وجود دارد و آن توسعهی مخاطبان در سطح دانشجویی است؛ مخاطبانتان را افزایش بدهید.



در دفاع از نظام اسالمی هیچ تقیّه نکنید و صریح باشید؛ نظام اسالمی مایهی افتخار است.



مراد من از دفاع از نظام بههیچوجه دفاع از رهبری نیست؛ دفاع از مجموعهی نظام است که مجموعهی ارزشهای درهمتنیدهای است که استوار مانده.



اردوهای جهادی را توسعه و تداوم بدهید ...اردوهای جهادی ،هم تمرین است ،هم خدمت است ،هم خودسازی است ،هم آشنایی با فضای جامعه است.



سبک زندگی اسالمی ایرانی را در اندیشه و عمل دنبال کنید .مصداقهایش را مشخّص کنید ،بعد عمل کنید و به عنوان دستورالعمل [منتشر کنید].
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بیانات در دیدار
جمعى از
دانشجویان
۱۳۹۴/۰۴/۲۰

بیانات در دیدار
جمعی از
دانشجویان
۱۳۹۰/۰۵/۱۹



گفتمان عدالت ،اقتصاد دانشبنیان ،پیشرفت ایرانی اسالمی ،شتاب در یافتههای علمی؛ اینها گفتمانهای اصلی است؛ این گفتمانها را تقویت کنید.



بنده این توسعهی غربی را بههیچوجه قبول ندارم؛ مبانیاش غلط است ،بسیاری از فروعاتش غلط است.



[یکی دی ر از مسائل] تشکیل یک جبههی واحد ضدّآمریکایی و ضدّصهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسالم است؛ این کار را بکنید.



هرکسی را به صِرف اینکه با فکر شما بهطورکامل انطباق ندارد متّهم به انقالبی نبودن نکنید ...انقالبی ری هم مثل ایمان است و مراتبی دارد.



تشکّلهای انقالبی با هم همافزا باشند ...نقاط مشترک را ب یرید؛ یعنی اختالفات موجب نشود که به یقهگیری و به مقابله و این چیزها بینجامد.



به انقالب ن اه راهبردی داشته باشید؛ برای بیست سال ،سی سال آینده فکر کنید همچنانکه دشمن شما فکر میکند.



ال با این هیئتهای دانشجویی موافقم؛ هم گسترهی مخاطبین دارد ،هم با امور معنوی همراه است.
بنده کام ً



رسم شده که از امام و نظام و انقالب دم بزنند امّا با کسی هم که می وید «انتخابات بهانه است ،اصل نظام نشانه است» همکاری کنند یا از او حمایت
کنند؛ این نمیشود.



اسمها اصالً اهمّیّتی نمیدهم و توجّه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ امّا روی مسئلهی فتنه حسّاسم.

نکاتی درباره
مسائل کشور

من بارها گفتهام که برای من این تقسیمات اصول را و اصالحطلب و اصالحطلب مدرن و سنّتی و از این حرفهایی که میزنند ،مطرح نیست؛ من به این



در برجام یک چیز ثابت شد و آن اینکه آمریکاییها دارند دشمنی میکنند با ما.



در قضیّهی منطقهی غرب آسیا -منطقهی سوریه و لبنان و مانند اینها -خیلی دلشان میخواهد با ایران بنشینند هماهن ی کنند؛ [امّا] ما نمیخواهیم.



بندهی حقیر وظیفهی دینیای دارم ،وظیفهی شرعیای دارم ،وظیفهی اخالقیای دارم؛ در مواجههی با ضدّ انقالب و معارضین انقالب ایستادهام و تا
جان در بدن دارم این ایستادگی وجود دارد .و به این مردم هم اعتماد دارم.
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بیانات در
اجتماع زائران و
مجاوران حرم
رضوی
۱۳۹۵/۰۱/۰۱

ایمان
جنگ
احزاب

دشمنی
آمریکا

مبارزه

اردوها
جهادی

سرنوشتساز

ملت ایران

واژگان کلیدی
دفاع از
نظام
اسالمی

بیانات رهبر انقالب در
دیدار جمعی از
دانشجویان

تبیین

۱۳۹۵/4/۱۲
جریان
رسانهای
دشمن

وظیفه
رهبری

بصیرت
دانشجوی
انقالبی
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تشکلهای
دانشجویی

جزئیات تکمیلی

ارزشهایی که نظام اسالمی خودش را متعهّد به آنها میداند
 -۱عدالت
 -۲پیشرفت
 -۳معنویّت
 -۴علم
 -۵اخالق
 -۶مردمساالری
 -7قانونگرایی
 -8آرمانگرایی

کارهای بزرگ دانشجویان انقالبی در اول انقالب
 -۱تشکیل جهاد سازندگی
 -۲شرکت در جهاد دانشگاهی
 -۳پیراستن دانشگاه از عناصر ضدّ انقالبِ مسلّح
 -۴عضویّت در سپاه پاسداران
 -۵اقدامِ بهنگامِ تصرّف النهی جاسوسی
 -۶نقشآفرینی در نهضت سوادآموزی دانشجوها
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 ۱۲وظیفه تشکلهای دانشجویی انقالبی
 -۱حضور فکری و بیانی در مسائل مهم کشور و حضور فیزیکی در مواقع الزم
 -۲تبیین و قانع کردن دلها
 -۳افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی
 -۴افزایش مخاطبان در سطح دانشجویی
 -۵دفاع صریح و بدون تقیّه از نظام اسالمی
 -۶تداوم و توسعهی اردوهای جهادی
 -7توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی در اندیشه و عمل
 -8تقویت گفتمانهای اصلی انقالب
 -۹تشکیل یک جبههی واحد ضدآمریکایی  -ضدصهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسالم
 -۱۰پرهیز از اتهام بیجا به افراد مبنی بر غیرانقالبیبودن
 -۱۱همافزایی تشکلهای انقالبی دانشگاهها
 -۱۲نگاه راهبردی به انقالب و تفکر دربارهی آینده
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