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منابع:
  بيانات در -1388/06/04 ديدار دانشجويان و نخبگان علمى         

  بيانات در  -1386/10/13  دانشگاه  يزد
  بيانات در -1386/07/17 ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان
  بيانات در -1385/07/25 ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان

  بيانات در -1384/10/29 ديدار دانشجويان دانشگاه امام صادق(عليه الّسالم)  
  بيانات در -1384/03/05  ديدار دانشجويان بسيجى  

  بيانات در -1382/08/15 ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان
  پيام در-1378/07/06 پيام به مناسبت بازگشايى دانشگاه ها

  بيانات در-1378/04/21 ديدار جمعى از دانشجويان 
  پيام در -1378/03/12 پيام خطاب به گردهمائى دانشجويان در تجليل از امام خمينى
نمودار درختى بيانات مربوط به تمامى ديدارهاى فوق در پايگاه اطالع رسانى دفتر  

حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى در دسترس است

متكى به زور،  تزوير و امكانات علمِى رسانه اى

مخالفت ايران با دستگاه استكبار به عنوان قدرتى در حال رشد

آسيب و اختالل در آزمايشگاه ها، كالس ها و مراكز تحقيقاتى

اهّميت

تحت تأثير قرار نگرفتن دانشگاه در قضاياى سياسى حقير و كوچك

پيداكردن راهكارها و نقش خود توسط خود دانشجويان

الزمه ى داشتن سياست برتر و دست واال در دنياى سياسى

زمينه افراط 
راه حل

پيدا كردن تعريف عدالت توسط خود دانشجويان

پيدا كردن نقش خود در تخريب مسجد ضرار كنونى

ناممكن بودن تعريف عدالت در يك جمله و زمان كوتاه

مطلوب بودن اختالل و تشنج در دانشگاه ها براى دشمن

سياست مخالفت شديد و مقابله با ايران تا هرجا بتوانند

شبكه ى عظيمى شامل برخى قدرت هاى اقتصادى و دولت ها

مخالفت با شبكه هاى عظيِم اقتصادِى مفسِد فى االرض

فكورتر بودن جوان اين دوره نسبت به دوره ى قبل
بيشتر بودن تجربه جوانان اين دوره 

بيشتر بودن آگاهى جوانان اين دوره 

اثبات منطق خود در صحنه رويارويى
توفيقات الهى در مورد اين ملّت

ديگر موانع

ورود عده ايى نفوذى به اجتماع دانشجويان و طرح شعار هاى خاص

مانع رسيدن استكبار به آرزوهاى خود در مورد اين ملّت

داشتن وقيحانه ترين موضع در دنياى تعامل بين المللى انسان ها

ايجاد يك دولت عدالت خواه و گفتمان عدالت خواهى

حمايت رهبرى از دولت ها در عين احتمال عدم تأييد همه جزئيات و عدم اطالع از همه جزئيات
ضرورت اطالع رهبرى از رويدادهاى مربوط به جهت گيرى هاى او و انجام وظائف
عدم ضرورت ورود رهبرى به محيط اجرائى بعلت مشخص بودن مسئوليت ها

ضرورت

فرصت تحقق آرمان ها

پيشرفت و رسيدن ما به نقطه اى كه امكان آسيب پذيرى نزديك به صفر باشد


