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 مرور سریع 
 28/07/1395 در دیدار نخبگان علمی جوان رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 محرّم ایّاماهمیت 

 شدنی نیست.در ایّام محرّم در تاریخ اتّفاق افتاده که این حادثه تمامی عظیم ی عاشورا نیست؛ یک حادثهمحرّم فقط دهه 

 شید بیا ست از مبارزهین حادثه مثل خور سیم جاندار و باحقیقتی ا صویر و تر ست که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک ت ی غروبی ا

 .نور و ظلمت، جنگ حقّ و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دنائت

 دیدار در بیانات

روحانیون 

26/03/1372 

 هدایاینخبگان، 

 الهی

 کشور یک و ملّت یک به هستند الهی نفیس هدایای -نخبه جوانان بخصوص جوانها،- نخبگان. 

 است.ترین مسئولیّت، شکر خدای متعال اوّلین مسئولیّت و بزرگ ...[ هستیدنخبگان] دار اصلی و اوّلی، خود شماامانت  

 دیدار در بیانات

 نخبگان

22/07/1394 

انقالب  جنگ  

 اسالمی با وابستگی

  این احساس درونِی عدم توانایی و عدم قدرت، ایجاد شد -همین ملّت بااستعداد-در یک دوران طوالنی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در ملّت ما ...

 .شد تعریف غرب ذیل در هویّتمان ملّت، یک عنوان به ما که شد این نتیجه

 قدرت. آن به میشود متعلّق ناخواه یا خواه طور به واقع در او امکانات یهمه شد، تعریف قدرتی یک ذیل در کشوری یک کهوقتی 

 خدا فت؛ر وابستگی جنگِ به نفس، به اعتماد و خودباوری انقالب، در میگویم میکنم، تعبیر امروز من آنچه. کرد ایجاد عظیم تحوّل یک اسالمی انقالب 

 .کرد کمک هم

 [سالههشت جنگ] نیمیدا یک در و بکند اراده اگر میتواند، که است، قادر که داد نشان ایرانی جوان به که داشت را بزرگ حُسن این هاسختی یهمه با 

 بیاید. فائق خودش حریف و رقیب بر توانست خواهد بشود، وارد

 برخالف -است عمقی جنگهای جزو که فرهنگی جنگهای ازجمله،- عمیق جنگهای نرم، جنگ میشود گفته آن به امروز حاال که عُمقی جنگهای در 

 .میکشد طول جنگ نیست؛ کنندهتعیین مدّتکوتاه نتایج نظامی، جنگهای

 آمیزیرنگ و شیک ادبّیات یک با منتها وابستگی، فرهنگ همان بازتولیدِ کردند شد... شروع بازتولید کشور در دیگری شکلهای به بعد وابستگی، آفت 

 .جهانی یخانواده در شدن وارد شدن، جهانی: دیگر اسمهای به شده بندیبسته و شده بندیقالب و شده

 بکنند. تحمیل دنیا امنیّت بر دنیا، سیاست بر دنیا، اقتصاد بر اندتوانسته بزرگ قدرت چند که فرهنگی بار زیر یعنی شدن جهانی 

 دیدار در بیانات

 و پرسنل

 فرماندهان

 ارتش

28/01/1375 
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جوان،  نخبگان

موتور حرکت کشور 

 به سوی پیشرفت

 بارتع هدف .. آن.است بزرگ هدف یک میکند، الزم مسئوالن یهمه بر اجتناب غیرقابل واجب یک عنوانبه فریضه، یک عنوانبه را نخبگان به نگاه آنچه 

 شریف. قدرتمند، پیشرفته، کشوری به ایران کشور تبدیل از است

 داریم الزم نسلی چنین غیور خودباور، گام،پیش ابتکار، دارای متدیّن، باسواد، شجاع، بیاید وجود به باید نسلی یک. 

 داریم الزم نسلی چنین یک ما. خردمند عقل، دارای حرکت، دارای تدیّن، دارای انضباط، دارای سواد، دارای یعنی انقالبی. 

 جوانند. نخبگان هم حرکت این یمحرّکه موتور و است نسل این حرکت، این یسرمایه 

 دیدار در بیانات

 نخبگان

22/07/1394 

توطئه دشمن علیه  

 حرکت علمی کشور

 خب. آورده را شیطان اسم همهاین قرآن در خدا دشمن؟ نگوییم خب! دشمن دشمن میگوید مدام فالنی چقدر میگویند دشمن، میگوییم ما تا ایعدّه 

 .را دشمن این نکنیم فراموش شما و من اینکه برای میکند؟ تکرار مرتّب چرا گفت، را شیطان بار یک

 میکنند منحرف را آن نمیشود، ببینند اگر میکنند؛ متوقّفش را علمی حرکت این بتوانند، اگر. میکند حرکت دارد دائماً دشمن. 

 خیتل و سنگین بسیار ینتیجه یک نکنیم، مراقبت آن از و نفهمیم ما و بشود هادشمنی دچار علمی حرکت این اگر دارد، دشمن علمی، حرکت این 

 کشور. جوان نیروهای در یأس ایجاد از است عبارت نتیجه آن چیست؟ نتیجه آن میدانید. داشت خواهد

 آمد. نخواهم کوتاه ایذرّه دارم نَفس تا کشور، علمی حرکت از و نخبگان یجامعه از دفاع در بنده 

 دیدار در بیانات

 اساتید

ها دانشگاه

11/04/1393 

هایی درباره توصیه

 مسائل نخبگان

 پیدا اطارتب شرکتها این و بشود داده شرکت کشور صنعت و کشور فّناوری اصلی و مهم بخشهای در کند... پیدا ادامه [بنیاندانش شرکتهای] گسترش 

 شود. توجّه شرکتها این کیفیّت به ثالثاً شده؛ تصریح آنها اهمّیّت کلّی، سیاستهای در که بخشهایی آن با کند

 باشد پرتحرّک و زنده نخبگان، بنیاد است الزم است؛ مهم خیلی نخبگان بنیاد. 

 میکند نگران را من این است؛ لنگی یا توقّف دچار اینها، امثال و ماهواره هوافضا، مثل مهم تحقیقاتی موضوعات در کالن طرحهای از بعضی. 

 است. نخبگان برای جهادی اردوهای برگزاری باشد، مفید خیلی میتواند که[ هم] چیزهایی از یکی 

 دیدار در بیانات

 نخبگان

22/07/1394 

ایستادگی نظام 

اسالمی مقابل 

ها، عامل زورگویی

 دشمنی با ما

 بدهد نجات است دچار آن به که ضاللتی و جهالت از را دنیا که کند بلند سر دنیا علمیِ فضای در کشوری و ایجامعه ما میخواهیم. 

 یکنندم مقابله باشد مخالف آنها شیطانی حرکت با که اینقطه هر با و فرومیبرند بیشتر جهالت مرداب این در را مردم عالم، شیطانی هایدستگاه امروز. 

 به و است منطقه در «مقاومت» دارطرف ایران اسالمی جمهوری کهوقتی تا که میکند اعالن ایران تحریمهای به راجع [هاآمریکایی]حضرات  از یکی 

 میگفتم. بارها و بارها من که است چیزی همان این! ببینید بخورد؛ تکان درست نیست معلوم تحریمها میکند، کمک منطقه در مقاومت

 اسالمی، امنظ یک[ اینکه] است؛ سخت برایشان بِایستد، اینها زورگوییِ مقابل در بیاید ،[است حد] این به اهمّیّتش که خصوصیّات این با کشوری یک 

 نند.میک دشمنی[ لذا] است؛ تحمّل قابل غیر اینها برای بگیرد، شکل اسالمی افکار و اسالمی ارکان بر مبتنی ایمانی، نظام یک دینی، نظام یک

دیدار مردم 

مازندران 

1388/11/06 
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واژگان کلیدی

ان بیانات در دیدار نخبگ
علمی جوان

1395/07/28

نخبگان 
یوابستگجوان

انقالب 
اسالمی

خودباوری

جنگ نرم

جهانی 
شدن

پیشرفت 
ایران

تربیت 
نسل  
انقالبی

پیشرفت 
علمی 
کشور

توطئه 
دشمن

شرکتهای 
دانش بنیان

بنیاد 
نخبگان

اردوی 
جهادی
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 جزئیات تکمیلی

نسل  انقالبی خصوصیّات  

 شجاع -1

 باسواد -2

 متدیّن -3

 ابتکار دارای -4

 گامپیش -5

 خودباور -6

 غیور -7

 حرکت برای کافی یانگیزهدارای  -8

 حرکتبرای  فکریِ و جسمی تواندارای  -9

 هدف راه درجدّی  -10

 حرکت دارای -11

 خردمند و عقل دارای -12

ایرانی که می خواهیم بسازیم خصوصیّات    

 پیشرفته -1

 قدرتمند -2

 شریف -3

 المللیبین مسائل در و بشری مسائل در نو حرف صاحب -4

 عزّت دارای -5

 عزّت احساس دارای -6

 معنویّت از سرشار -7

 ایمان از سرشار -8

 اسالمی نوین تمدّن پرچم یبرافرازنده -9


