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 مرور سریع 
 12/۰8/1۳۹۵ انیآموزان و دانشجودانش دیدار در رهبر انقالب اناتبی •

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 النه تسخیر

 جاسوسی

 دوّم انقالبیکا،آمر

 روز جوان است؛ روز جوان  -است یآن نام، نام درست نکهیضمن ا-اند، به نظر من آبان که نام آن را در کشور روز ]مبارزه با[ استکبار نهاده زدهمیروز س

 .داردیکه دشمن را از ابتکار، و از حرکت بازم زندیم یکه دست به کار ی... جوانیمؤمن، جوان انقالب

 قبل از انقالب دشمن درصدد توطئه برآمد. یانقالب بلکه حتّ یروزیاز ساعات اوّل پ ست؛ین معنایب دند،یحرکت را انقالب دوّم نام نیامام ا نکهیا 

 خواهادهیز یتحرّک ابرقدرتِ پُررو یجلو یعنیاتّراق افتاد؛  روزمندانهیخباثت بود که پ همهنیسججرارت، واکنب به ا ریتسجج  یبرا انیدانشجج و حرکت 

 .نیا یعنیرا در داخل کشور گرفت؛ انقالب  کایآمر

 ستادیحرکت؛ امّا امام ا نیکردن ا یخنث یبرا گرفتیوکنار ان ام ماز گوشه یکه چه تحرّکات دانممی …ش ص امام بزرگوار بود میحرکت عظ نیا رهبر. 

 دیدار در بیانات

 و آموزاندانش

دانشجویان 

12/08/1395 

منطق 

استکبارستیزی 

 ایران ملّت

 یعنیاز سر تعصّب و غرور است  -است یحکم جار نیکه امروز هم هم-دیبزن کایبر سر آمر د،یدار ادیامام فرمود هرچه فر نکهیکه ا کنندیم غیتبل جورنیا 

 کنند.  جیترو  واهندیرا م نیا ست؛یپشت سرش ن یمنطق

 و  یطلببر افزون کایآمر استیاست که اساس س نیمنطق محکم وجود دارد. آن منطق ا کیپشتب  د،یبزن کایبر سر آمر د،یدار ادیفرمود هرچه فر نکهیا

 است. یاندازدست

 کند. نیجهان و تصرّف مناطق نروذ فراوان تأم یبه کشورها یاندازدست یلهیوسرا به اشیداخل تیّاست که امن نیا کایآمر یکلّ استیس 

 یانسان یم صوص مسلمانها، دفاع از ارزشها یفقط ارزشهادفاع از ارزشها است؛ نه یمعنابه د،یبزن کایبر سر آمر دیدار ادیگرتند هرچه فر نکهیا. 

 کای[ آمریجمهور استیدو نامزد ]ر یمناظره نیفرسنگها دور افتاده. ا یانسان یاز ارزشها کایو نظام آمر کایدولت آمر ها،ییکایبه اعتراف خود آمر امروز 

 را افشا کردند. کایآمر نهایا د؟یدیشن د؟یدیبر زبان راندند د نهایکه ا یقیحقا د؟یدیرا د

 کنند، خود او هم باشد،  تیتقو ن ایرا فراهم کنند، عواملب را در ا نهیاو را نگه دارند، زم نکهیا یبرا کا،یها[ محمّدرضا را پناه دادند در آمر ییکای]آمر

 را گرفت. نیا یان ام دادند دومرتبه ان ام بدهند... امام جلو ۳۲مرداد سال  ۲۸را که در  یبعد همان کار

 جور، در  کیجور، قبل از شروع جنگ  کی[ بعد از جنگ هاییکایهرچه توانستند به او کمک کردند. ]آمر ستادند؛یپشت سر صدّام محکم ا هاییکایآمر

 کردند[. یجور ]دشمن کیجور، بعد از برجام  کیبرجام  یهیّجور، در قض کیجور، تا امروز  کیدوران جنگ 

 دیدار در بیانات

 و آموزاندانش

دانشجویان 

12/08/1395 
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مشکالت عدم حل 

کشور از راه 

 سازش با آمریکا

 حرف  نیط است، احرف غل نیا نکهیا یشمرد برا شودیم لی. خب، حاال ده تا دلشودیمشکالت کشور حل م م،یسازش کرد کای[ اگر ما با آمرندیگوی]م

 برجام است. یهیّقض نیهم اشیاست... آخر بیحرف فر نیدروغ است، ا

 را، بلکه  ینه مشکالت اخالق ،یتیّنه مشکالت امن ،یاسینه مشکالت س ،ینه مشکالت اقتصاد کند؛یحل نم وجهچیهمشکالت کشور را به کایبا آمر سازش

 بدتر خواهد کرد.

 آنها  دیگویمکه دارد  ی! امروز آن کسدیکنیحاال مالحظه م ستند؛یایحرفشان نم یپا ند،یبدعهدند، دروغگو نهایچقدر در طول مذاکرات گرتم که ا من

 .ستمیمن ]فقط[ ن گریبدعهدند د

 یبحران اخالق ،یاسیبحران س ،یالمللنیبحران ب ،یبحران اقتصاددچار بحران است...  کایرا حل کند؟ خود آمر رانیمشکالت ملّت ا  واهدیم کایآمر. 

 هیعل ،یدولت هیعل ،یمستبدّ هیکند، حرکت کند عل امیق یملّت کیکه  -کنمیعرض م تیّرا من با قاطع نیا- ایاز دن یابدون استثنا، در هر نقطه امروز 

 است. «کایمرگ بر آمر»شعارش  ،یحکومت

 میحل کن دیمشکالت ما را خودمان با م؛یاگر داشته باش یمشکل اقتصاد م،یاگر داشته باش یایاسیس مشکالت. 

 دیدار در بیانات

 و آموزاندانش

دانشجویان 

12/08/1395 

توصیه هایی به 

 جوانان

 کشور  نیا یندهیما دست شما است، آ یندهیآ د،یما هست یدهایام د،یما هست یجوانها د،یفرزندان ما هست د،یمن هست یهاشما ]جوانها[ مثل بچّه

 .دیاداره کن دیکشور را با نیکه ا دیشما هست د،یکه هست دییشما م؛یرویدست شما است. ما که م

 دیحرظ کن دیرا با هیّروح نیاست؛ ا یگریانقالب یهیّروح کنمیم هیآن تک یمن بر رو آنچه. 

 گر؛ید شودیخب زمانه خراب م م،یدر مقابل دشمن را القا کن میسازش و تسل ،یبه اسم عقل و نگاه عقالئ م،یکن قیرا تزر یگریالابال ،ی]اگر[ به اسم آزاد 

 با استحکام ادامه داد. ستیراه را با نیا

 یبازقیرف یآلوده م،یشویم یطلبجاه یآلوده م،یشویم  ایب یمحبّتها یآلوده م،یشویم ایدن یکه آلوده میخودمان هست کند؛یظلم نم یکه به کس خدا 

 .میگردیبر م یو از آن راه درست، از آن استقامت اوّل شودیدلمان واژگونه م م،یشویم یبازو حزب یبازجناح یآلوده م،یشویم

 دیرینپذ یاندهیرا از هر گو یهر حرف د،ینگاه کن رتیبا بص د،یاست که با چشم باز نگاه کن نیمن به جوانها ا سرارش. 

 گرتیامام چه م دینیبب دینگاه کن د؛یحرکت و مبدأ انقالب، امام بزرگوار است، حرف او را ح ّت بدان مبدأ. 

 کرد و به انقالب رساند. داریکه مّلت را ب یادیهمان فر زد؛یبت شکن را امروز هم م ادیهمان فر ،یمیابراه ادیاگر امروز بود، همان فر امام 

 دیدار در بیانات

 علمی نخبگان

جوان 

28/07/1395 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31309
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31309
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31309
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31309
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703


 
 

3 
 

     

واژگان کلیدی

بیانات در دیدار 
دانش آموزان و دانشجویان

1۳۹۵/۰8/12

استکبار
تسخیر ستیزی

النه 
جاسوسی

توطئه های 
آمریکا

سازش با 
آمریکا

بحرانهای 
آمریکا راه حل 

مشکالت 
کشور

روحیه 
انقالبی

نسل 
جوان

راه امام 
خمینی

شعار مرگ 
بر آمریکا
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 تکمیلیجزئیات 

  انقالبی یروحیّه برخودار از انقالبی انسان  ویژگی های 

 دارد شجاعت -1

 است اقدام اهل -2

 است عمل اهل -3

 ورزدابتکار می -4

 میکند شکنیبستبن -5

 میکند گشاییگره -6

 نمیترسد چیزی از -7

 است امیدوار آینده به -8

 میکند حرکت روشن یآینده سمت به خدا امید به -9


