مزور سزیع
بيانات رهبز معظّم انقالب اسالمی در دیذار جمعى اس دانشجویان 9314/24/02

جمالت طالیی

موضوعات اصلی



پيشنهاد بزای
مطالعه بيشتز

خَاى ایشاًی خَضجختبًِ خَاى پشاًگیضُ ٍ پشضَسی است؛ دسست ًمؽِ ی همبثل آى چیضی است وِ ثؼعی اص هشاوض هغشض آهبسی ٍ غبلجبً ثب هٌطأ خبسخی
یب اسبسبً خبسخی اػالم هیىٌٌذ .آًْب هیگَیٌذ خَاى ایشاًی افسشدُ است.



اگش ضؼبس ،خَة ،پُشهحتَا ،پُشهعوَى ،حبوی اص یه حمیمت لبثل گستشش فىشی اًتخبة ثطَد ،ایي هیطوَد ّون حوشّ ،،ون ػوول؛ هؽوش ووشدى آى
خْتدٌّذُ ٍ ثشاًگیضاًٌذُ است.

نکاتی پيزامون
سخنان دانشجویان



ثِ هسئَلیي هحتشم هیگَین وِ ثِّیچٍخِ ًگزاسیذ افشادی وِ ولیذّبی وبس دستطبى است ،ثش تطىّلْبی اًمالثی ٍ تطىّلْبی اسالهی سختگیشی وٌٌذ.



ایٌىِ هب ثیبیین داًطدَّب سا ثِ خیبل خَدهبى ثشای ًطبغ ثخطیذى ثِ هحیػ داًطدَیی ،ثِ اسدٍی هخوتلػ ثجوشین یوب وٌسوش هَسویمی دس داًطوگبُ
بیبًبت دز دیداز

تطىیل ثذّین ،خضٍ غلؽتشیي وبسّب است.


هب وِ گفتین وشسی آصاداًذیطی ،اص اٍّل ًظشهبى ّویي ثَد؛ وسی ثیبیذ ٍ ًظش هخبلف خَدش سا ّن ثگَیذ؛ هٌتْب ضوب خَاىِ داًطدَی اًمالثیِ هسولوبىِ
ٍالئی ،آى لذس هٌؽك ٍ لَّ استذالل سا پیذا وٌیذ وِ ثتَاًیذ لطٌگ ثشٍیذ ثب خًَسشدی دس همبثل اٍ لشاس ثگیشیذ ٍ استذالل اٍ سا ثبؼل وٌیذ.



ضوب حش ،هي سا اص خَد هي ثطٌَیذ .هوىي است یه ًفشی خضٍ هٌصَثیي سّجشی ّن ثبضذ ،دسثبسُ ی فالى هسئلِ یه ػمیوذُ ای خوال ،سّجوشی ّون
داضتِ ثبضذّ ،یچ اضىبل ًذاسد؛ ایيخَس چیضی ّن ّست.



اگش هجبسصُی ثب استىجبس ًجبضذ ،هب اصالً تبثغ لشآى ًیستین .هجبسصُی ثب استىجبس وِ توبم ًویطَد .آهشیىب اتنّ هصبدیك استىجبس است.



ّشچِ هب ثتَاًین دس خبهؼِ هسئلِی هطىل خٌسی خَاًْب سا حل وٌین ،ایي ثِ ًفغ دًیب ٍ آخش خبهؼِی هب است.
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داًشجَیبى
0141/10/10



هْن تشیي وبس ثشای اػتالی هؼٌَی ٍ سٍحی ،پشّیض اص گٌبُ است؛ ایي هْن تشیي وبس است .سؼی وٌیذ اص گٌبُ پشّیض وٌیذ ...ثالفبصلِ ثؼوذ اص ایوي ،اًدوبم
فشائط است؛ دس هیبى فشائط ّن اص ّوِ هْنتش ًوبص است؛ ًوبص اٍّل ٍلت ،ثبحعَس للت.



یىی اص فشائط ّن فشائط داًطدَیی است ...اٍّلیي فشیعِی داًطدَیی ػجبس است اص آسهبىخَاّی .یهػوذُّای تجلیو هیىٌٌوذ ٍ ٍاًووَد هیىٌٌوذ ووِ
آسهبىخَاّی هخبلف ٍالغگشایی است؛ ًِ آلب ،آسهبىخَاّی هخبلف هحبفظِوبسی است ًِ ،هخبلف ٍالغگشایی.

آرمانخواهی؛
فزیضهی
دانشجویی



ّوِی پیغوجشاى ّویيخَسًذ .ادیبى الْی آهذُاًذ ثشای ایٌىِ دس خبهؼِ پیبدُ ثطًَذ ،دس خبهؼِ تحمّك ٍالؼی پیذا وٌٌذ؛ ایي ثبیذ اتّفبق ثیفتذ.



ثبیستی دًجبل تفىّش اػتوبد ثِ ًفس هلّی ٍ اػتمبد ثِ لذس ٍ تَاًبیی هلّی [ثَد] ٍ ثِػٌَاى یه آسهبى حتوبً ثبیذ تؼمیت ثطَد.



داًشجَیبى

دػَای ثب خوَْسی اسالهی ایي است وِ ایيً ،ظبم سلؽِگش ٍ سلؽِپزیش سا ًپزیشفتِ [است].

0140/10/01



هسئلِی ػذالتخَاّی خیلی هْن است ،ضُؼت گًَبگًَی داسد؛ ثِ اسن ّن اوتفب ًجبیذ وشد ،ثبیذ ٍالؼبً دًجبل ثَد.



لؼٌت ثش آى وسبًی وِ ثشخال ،سٌّتْبی اسالهی ٍ سٌّت اصدٍاج ،ثب سٌّت اصدٍاج صشیحبً هخبلفت هیىٌٌذ ٍ ثؼعی اص هٌطَسا هب ٍ دستگبُ ّبی فشٌّگی

بیبًبت دز دیداز

هب هتأسّفبًِ ایي سا تشٍیح هیىٌٌذ؛ ثبیذ ثب ایٌْب همبثلِ وشد.


داًطدَ تصوین سبص است؛ داًطدَ گفتوبى سبص است .ضوب ٍلتی وِ یه آسهبًی سا دًجبل هیىٌیذ ،هیگَییذ ،تىشاس هیىٌیذ ٍ ثدذ پبی آى هی ایستیذ ،ایوي
یه گفتوبى دس خبهؼِ ایدبد هیىٌذ ،ایي هَخت تصوینسبصی هیطَد.



خیلی اص ثچِّ ّبی خَاى هب -داًطدَ ٍ غیش داًطدٍَ -لتْبیطبى سا ّذس هیذٌّذ ،دس ایي ضجىِ ّوبی اختووبػی ٍ هبًٌوذ ایٌْوب هیگشدًوذ یوب دس ثؼعوی اص
خلسب ثیَْدُ هیًطیٌٌذٍ .لتتبى سا ّذس ًذّیذٍ ،لتتبى سا دسست هصش ،وٌیذّ ،ن ثِ دسس ثشسیذّ ،ن ثِ وبس تطىیالتی ثشسیذ.


الشاماتِ

ثگشدیذ دس هدوَػِ ی ثیبًب اهبم ،دس هدوَػِ ی هؼبس ،اًمالة اسالهی ،دس هؽبلؼِ ی دلیك لشآى ٍ ًْح الجالغِ ،آسهبًْب سا فْشسوت وٌیوذ ،ؼجموِ ثٌوذی
وٌیذ ،دستِثٌذی وٌیذ ،سٍی ایٌْب وبس وٌیذ ٍ ثش آسهبًْب ایستبدگی وٌیذ.

بیبًبت دز دیداز

تأثيزگذاری



ٍالؼیّتْب ًجبیذ هب سا اص آسهبًْب دٍس وٌذ؛ ٍالؼیّتْب ثبیذ هثل پلّىبًی هب سا ثِ آسهبًْب ًضدیه وٌذ .اگش یه ٍالؼیّتِ هضاحوی ّن پیذا ضذ ،ثب آى همبثلِ وٌین.

تشکّلهای



داًشجَیبى

یىی اص ایي الضاهب ػجبس است اص وبس ثش سٍی هفبّین اسالهی ،یؼٌی ػومی سٍی هسبئل وبس وشدى؛ سؽحیًگشی ظشس هیضًذ.
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دانشجویی



تفىّش ٍلتی خذایی ًطذ ،سلیمِای است؛ سلیمِای وِ ضذ ،آىٍلت اسصضْب ثش اسبس هٌبفغ گشٍُّبی لذستوٌذ تؼشیف خَاّذ ضذ.



اگش هؼٌبی اسالم سحوبًی ایي است وِ هب ثب دضوٌبًی وِ ػلیِ اسالم ،ػلیِ ایشاى ،ػلیِ هلّت ایشاى ،ػلیِ پیطشفت ایشاى داسًذ توالش هیىٌٌوذ ٍ اص ّویچ
وَضطی فشٍگزاس ًویىٌٌذ ،ثبیستی ثب چْشُی هحجّتآهیض ،ثب دل صب ٍ ،پبن ثشخَسد وٌین ،ًِ ،ایي اسالم ًیست.



یىی اص الضاهب ِ اثشگزاسی ایي است وِ ثتَاًیذ ثذًِی داًطدَیی سا خزة وٌیذ ...الجتِّ خزّاثیّت اص ساُ اسدٍی هختلػ ،صذدسصذ غلػ ٍ خؽب است.
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هي ضٌیذُ ام دس داًطگبُ هب یه خشیبًْبیی ثبص داسًذ حش ،هبسوسیسن سا دٍثبسُ صًذُ هیىٌٌذ ...اگش ٍالؼیّت داضتِ ثبضذ ٍ االى خشیوبى هبسوسیسوتی ثوِ
صَس فىشی دس داًطگبُ هب فؼّبل ثبضذ ،لؽؼبً پَل آهشیىبییّب دًجبلص است.



دس اسالم ،الٌبع داسین؛ هؼٌبی ایي «آل اِوشاَُ فِی الذّیي» ّن وِ دس لشآى ّست ،ایي است ،یؼٌی تفىّش دیٌی سا خض ثب الٌبع ًویطَد هٌتمل وشد ٍ هوٌؼىس
وشد .ثتَاًیذ الٌبع وٌیذ؛ ایي ،خبرثِ ایدبد هیىٌذ.

نگاهی به چنذ
واقعيّت مهم کشور



اص ػٌبصشی وِ ًبهؽوئي ثَدىِ خَدضبى سا اثجب وشدًذ ،هؽلمبً استفبدُ ًىٌیذ؛ هؽلمبً استفبدُ ًىٌیذ.



یىی اص چیضّبیی وِ ثشای تطىّلْب ثِ ًظش هي خیلی الصم است ٍ خَة است ،فْن ٍظغ وًٌَی وطَس است.



یه ٍالؼیّت ایي است وِ دس ایي وطَس اص ثؼذ اص سحلت اهبم ،سؼی یه هدوَػِی هصوّوی ثش ایي ضذ وِ آسهبًْبی اًمالة سا ثىلّ ثطَیٌذ ثگزاسًذ وٌبس.



ثِ وَسی چطن وسبًی وِ هیخَاستٌذ آسهبًْب دس وطَس ًبثَد ثطَد ،آسهبًْب اص ثؼذ اص سحلت اهبم تب اهشٍص اٍج گشفتِ .ایي یىی اص ٍالؼیّتْبی وطَس است.



یىی اص ٍالؼیّتْبی وطَس ،حعَس ضگفتآٍس خوَْسی اسالهی دس ایي هٌؽمِ است؛ ًِ حعَس هبدّی ٍ خسوبًی ٍ حعَس فیضیىی ،ثلىِ حعَس هؼٌَی.

بیبًبت دز دیداز



اص هبّب اًتظبس ثیطتشی ّست؛ ثٌذُ اص خَدم ٍ اص دیگشاى خیلی اًتظبسا داسم؛ ثبیذ وبس ثیطتشی ثىٌین ،پیطشفتْبی ثیطتشی پیذا وٌین ،دِّ ی پیطشفت

کبزگصازاى ًظبم

ٍ ػذالت سا ٍالؼبً ثب پیطشفت ٍ ػذالت توبم وٌین.


ثب یه چٌیي ٍالؼیّتْبیی ،تطىّلْبی داًطدَیی هیتَاًٌذ وبس وٌٌذ .ثٌطیٌیذ سٍی هسبئل ثیي الولل خوَْسی اسالهی وبس وٌیذ؛ سٍی لعبیبی یووي ،سٍی
لعبیبی ػشاق ،سٍی لعبیبی سَسیِ ،تحلیلّبی خزّاةً ،گبُ ثِ آیٌذُ.
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جشئيات تکميلی

الشامات تأثيزگذاری تشکّلها و جزیان دانشجویی

بزخی اس آرمانهای مهم پيشرویِ جزیان دانشجویی

 -0کبز بس زٍی هفبّین اسالهی بِ صَزت ػُوقی ٍ پسّیص اش سطحیشدگی

 -0ایجبد جبهؼِی اسالهی ٍ تودّى اسالهی یؼٌی احیبی
تفکّس اسالم سیبسی

 -2جرة بدًِی داًشجَیی بب ابتکبزات گًَبگًَی چَى5

 -2پیگیسی تفکّس اػتوبد بِ ًفس هلّی یؼٌی ّویي «هب

طسح حسف ًَ ،استفبدُ اش شیَُّبی ٌّسی ،اقٌبع فکسی ،استفبدُ اش اسبتید

هیتَاًین»

ازششی ٍ بب پسّیص اش استفبدُ اش ػٌبصس ًبهطوئي ٍ جرّابیّتّبی غلط

 -1هببزشُ بب ًظبم سلطِ ٍ استکببز

 -1فْن ٍضغ کًٌَی کشَز ٍ تَجِ بِ ٍاقؼیّتْبی هْن ٍ کبز بس زٍی هسبئل
بیيالولل جوَْزی اسالهی

 -4ػدالتخَاّی
 -0هسئلِی سبک شًدگی اسالهی
 -1آشادیخَاّی

بزخی اس واقعيّتهای مهم امزوسِ کشور

 -2زشد ػلوی

 -0اٍج گسفتي آزهبًْبی اًقالة اش بؼد اش زحلت اهبم تب اهسٍش ػلیزغن تالش

 -3کبز ٍ تالش ٍ پسّیص اش تٌبلی ٍ ًیوِکبزُ کبز اًجبم دادى

هجوَػِای هصوّن بسای کٌبز گراشتي ایي آزهبًْب

 -4ایجبد داًشگبُ اسالهی

 -2حضَز هؼٌَی ٍ ًفَذ گستسدُی جوَْزی اسالهی دز هٌطقِ
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