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جمالت طالیی

موضوعات اصلی


تسخیر النه
جاسوسی
آمریکا،انقالب دوّم

پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

روز سیزدهم آبان که نام آن را در کشور روز [مبارزه با] استکبار نهادهاند ،به نظر من -ضمن اینکه آن نام ،نام درستی است -روز جوان است؛ روز جوان
مؤمن ،جوان انقالبی ...جوانی که دست به کاری میزند که دشمن را از ابتکار ،و از حرکت بازمیدارد.

بیانات در دیدار



اینکه امام این حرکت را انقالب دوّم نامیدند ،بیمعنا نیست؛ از ساعات اوّل پیروزی انقالب بلکه حتّی قبل از انقالب دشمن درصدد توطئه برآمد.
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حرکت دانشجج ویان برای تسجج یر سججرارت ،واکنب به اینهمه خباثت بود که پیروزمندانه اتّراق افتاد؛ یعنی جلوی تحرّک ابرقدرتِ پُرروی زیادهخواه
آمریکا را در داخل کشور گرفت؛ انقالب یعنی این.



رهبر این حرکت عظیم ش ص امام بزرگوار بود… میدانم که چه تحرّکاتی از گوشهوکنار ان ام میگرفت برای خنثی کردن این حرکت؛ امّا امام ایستاد.



اینجور تبلیغ میکنند که اینکه امام فرمود هرچه فریاد دارید ،بر سر آمریکا بزنید-که امروز هم همین حکم جاری است -از سر تعصّب و غرور است یعنی
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منطقی پشت سرش نیست؛ این را می واهند ترویج کنند.


اینکه فرمود هرچه فریاد دارید ،بر سر آمریکا بزنید ،پشتب یک منطق محکم وجود دارد .آن منطق این است که اساس سیاست آمریکا بر افزونطلبی و
دستاندازی است.

منطق
استکبارستیزی
ملّت ایران



سیاست کلّی آمریکا این است که امنیّت داخلیاش را بهوسیلهی دستاندازی به کشورهای جهان و تصرّف مناطق نروذ فراوان تأمین کند.

بیانات در دیدار



اینکه گرتند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید ،بهمعنای دفاع از ارزشها است؛ نهفقط ارزشهای م صوص مسلمانها ،دفاع از ارزشهای انسانی.

دانشآموزان و



امروز به اعتراف خود آمریکاییها ،دولت آمریکا و نظام آمریکا از ارزشهای انسانی فرسنگها دور افتاده .این مناظرهی دو نامزد [ریاست جمهوری] آمریکا
را دیدید؟ حقایقی که اینها بر زبان راندند دیدید؟ شنیدید؟ اینها آمریکا را افشا کردند.



[آمریکایی ها] محمّدرضا را پناه دادند در آمریکا ،برای اینکه او را نگه دارند ،زمینه را فراهم کنند ،عواملب را در این ا تقویت کنند ،خود او هم باشد،
بعد همان کاری را که در  ۲۸مرداد سال  ۳۲ان ام دادند دومرتبه ان ام بدهند ...امام جلوی این را گرفت.



آمریکاییها پشت سر صدّام محکم ایستادند؛ هرچه توانستند به او کمک کردند[ .آمریکاییها] بعد از جنگ یک جور ،قبل از شروع جنگ یک جور ،در
دوران جنگ یک جور ،تا امروز یک جور ،در قضیّهی برجام یک جور ،بعد از برجام یک جور [دشمنی کردند].

1

دانشجویان
1395/08/12



[میگویند] اگر ما با آمریکا سازش کردیم ،مشکالت کشور حل میشود .خب ،حاال ده تا دلیل میشود شمرد برای اینکه این حرف غلط است ،این حرف
دروغ است ،این حرف فریب است ...آخریاش همین قضیّهی برجام است.


عدم حل مشکالت
کشور از راه
سازش با آمریکا



سازش با آمریکا مشکالت کشور را بههیچوجه حل نمیکند؛ نه مشکالت اقتصادی ،نه مشکالت سیاسی ،نه مشکالت امنیّتی ،نه مشکالت اخالقی را ،بلکه
بدتر خواهد کرد.

بیانات در دیدار

من چقدر در طول مذاکرات گرتم که اینها بدعهدند ،دروغگویند ،پای حرفشان نمیایستند؛ حاال مالحظه میکنید! امروز آن کسی که دارد میگوید آنها
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بدعهدند دیگر من [فقط] نیستم.


آمریکا می واهد مشکالت ملّت ایران را حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران است ...بحران اقتصادی ،بحران بینالمللی ،بحران سیاسی ،بحران اخالقی.



امروز بدون استثنا ،در هر نقطهای از دنیا -این را من با قاطعیّت عرض میکنم -که یک ملّتی قیام کند ،حرکت کند علیه مستبدّی ،علیه دولتی ،علیه
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حکومتی ،شعارش «مرگ بر آمریکا» است.


مشکالت سیاسیای اگر داشته باشیم ،مشکل اقتصادی اگر داشته باشیم؛ مشکالت ما را خودمان باید حل کنیم.



شما [جوانها] مثل بچّههای من هستید ،فرزندان ما هستید ،جوانهای ما هستید ،امیدهای ما هستید ،آیندهی ما دست شما است ،آیندهی این کشور
دست شما است .ما که میرویم؛ شمایید که هستید ،شما هستید که این کشور را باید اداره کنید.



آنچه من بر روی آن تکیه میکنم روحیّهی انقالبیگری است؛ این روحیّه را باید حرظ کنید.



[اگر] به اسم آزادی ،الابالیگری را تزریق کنیم ،به اسم عقل و نگاه عقالئی ،سازش و تسلیم در مقابل دشمن را القا کنیم ،خب زمانه خراب میشود دیگر؛

بیانات در دیدار

این راه را بایست با استحکام ادامه داد.

نخبگان علمی

توصیه هایی به
جوانان



خدا که به کسی ظلم نمیکند؛ خودمان هستیم که آلودهی دنیا میشویم ،آلودهی محبّتهای بی ا میشویم ،آلودهی جاهطلبی میشویم ،آلودهی رفیقبازی
میشویم ،آلودهی جناحبازی و حزببازی میشویم ،دلمان واژگونه میشود و از آن راه درست ،از آن استقامت اوّلی بر میگردیم.



سرارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه کنید ،با بصیرت نگاه کنید ،هر حرفی را از هر گویندهای نپذیرید.



مبدأ حرکت و مبدأ انقالب ،امام بزرگوار است ،حرف او را ح ّت بدانید؛ نگاه کنید ببینید امام چه میگرت.



امام اگر امروز بود ،همان فریاد ابراهیمی ،همان فریاد بت شکن را امروز هم میزد؛ همان فریادی که ملّت را بیدار کرد و به انقالب رساند.
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جزئیات تکمیلی

ویژگی های انسان انقالبی برخودار از روحیّهی انقالبی
 -1شجاعت دارد
 -2اهل اقدام است
 -3اهل عمل است
 -4ابتکار میورزد
 -5بنبستشکنی میکند
 -6گرهگشایی میکند
 -7از چیزی نمیترسد
 -8به آینده امیدوار است
 -9به امید خدا به سمت آیندهی روشن حرکت میکند
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