
 
 

1 
 

 

 مرور سریع 
 دانشجویان و آموزاندانش دیدار در بيانات

۲۱/۸۰/۲۹۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

 مبارزه روزآبان؛  ۲۹

  استكبار با

  حركت ىحادثه و ،۷۵ سال در تهران در آموزاندانش ىرحمانهبى كشتار ىحادثه ،۳۴ سال در امام تبعید ىحادثه: است حادثه سه [شامل]سیزدهم آبان 

 .آمريكا ىمتّحده اياالت دولت به میشود مربوط نحوى به حادثه سه هر ؛۷۵ سال در جاسوسى ىالنه تسخیر در دانشجويان ىشجاعانه

 تريننزديك در آمريكا هاىانهسفارتخ اسم روز، آن از سال چند و سى گذشت از بعد امروز جاسوسى، ىالنه گذاشتند را آمريكا سفارت اسم ما جوانهاى 

 .جاسوسى ىالنه است شده - اروپايى كشورهاى يعنى - آمريكا به كشورها

 آنها كارهاى ىهمه در دارد، را ديگر ملّتهاى و انسانها امور در دخالت قصد كه دولتى آن و كسانى آن يعنى مستكبر، گروه مستكبر، دولت مستكبر، آدم 

 .است قائل خود براى را ملّتها بر تحمیل حقّ میداند، آزاد را خود خود؛ فعمنا حفظ براى میكند مداخله

 نرود مستكبر دولت يا مستكبر انسان يا استكبارگر قدرت تحمیل و جويىمداخله بار زير ملّتى يك يعنى استكبارستیزى. 

 و اعتمادىبى احساس يك دنیا ملّتهاى در كه است شده موجب ارد،د ادامه هم امروز تا پیش سال هاده از و دارند هاآمريكايى كه استكبارى رويكرد اين 

 .بیايد وجودبه آمريكا دولت به نسبت بیزارى

 عادالنه نظرسنجى يك اگر. است آمريكا دنیا قدرتهاى منفورترين گفت بشود شايد ملّتها میان در امروز لذا خورد؛ را اشضربه آمريكا، به كرد اعتماد هركسى 

 .برسد آمريكا دولت منفى ىنمره پاى به دولتى هیچ منفى ىنمره نمیكنم گمان بگیرد، انجام ملّتها بین یادن در سالمى و

 رويكردهاى با چرا است؛ مخالف استكبار با ايران ملّت چرا باشد معلوم نباشد؛ زبان[ با گفتن] صِرف كنید؛ دّقت و تحلیل و فكر بايد شما امروز 

 .بفهمد تحقیق با و بدرستى بايستى امروز جوانِ را اين چیست؛ از ناشى بیزارى اين است؛ لفمخا آمريكا ىمتّحدهاياالت

 ديدار در بيانات

 و آموزاندانش

دانشجويان 

01/10/0930 
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نكاتی در مورد 

 با ما جارى مسائل

 آمریكا

 اين بداند؛ كارسازش - يك ىبعالوه پنج اصطالحبه دولت، شش همان - آمريكا شامل ىمجموعه با را ما كنندگانمذاكره ىمجموعه اين بايدن كسهیچ 

 .انقالبند هاىبچّه هستند، خودمان هاىبچّه اينها هستند، ايران اسالمى جمهورى دولت مأموران اينها است؛ غلط

 الغیر و است اىهسته مسائل مورد در فقط - است كشور شش اين جزو هم آمريكا كه - كشور شش با میگیرد انجام ددار امروز كه اىمذاكره اين. 

 تجربه اين است ايران ملّت اختیار در اىتجربه يك .نمیكنیم ضررى اهللاذن به هم ما بكنند؛ كنند، مذاكره میخواهند لكن مذاكره، به نیستم خوشبین من 

 .برد خواهد باال را ما تملّ فكرى ظرفیّت

 كردن تعطیل با كار، افتادن عقب با سازى،غنى تعلیق با نشینى،عقب با شد معلوم كه داشت ما براى را فايده اين [۵۴ و ۵۸ سال در ]سازىغنى تعلیق 

 .نمیشود حل مشكل كارها از بسیارى

 چه بداند باشد، بیدار بايد ملّت امّا میكنیم، حمايت محكم و قرص میكنند، كار ،میكنند فعّالیّت ديپلماسى ىجبهه در دارند كه خودمان مسئولین از ما 

 عمومى افكار نتوانند - لوحىساده روى از - مواجب و مزدبى هاىتبلیغاتچى از بعضى و دشمن بگیرمواجب هاىتبلیغاتچى از بعضى[ تا] افتدمى دارد اتّفاقى

 .كنند گمراه را

 ىهمه شديم، مقابل طرف تسلیم اى،هسته ىقضیّه در ما اگر كه مردم عمومى افكار به كنند القا جوراين كه است اين هاگويىخالف و ترفندها از يكى 

 .میكنند تبلیغ دارند را اين شد؛ خواهد حل غیره و معیشتى و اقتصادى مشكالت

 مطرح اىهسته ىمسئله اينكه از قبل است؛ بهانه اىهسته ىقضیّه نه، است؛ اىهسته ىقضیّه سرِ ما با آمريكا دعواى كه كنیم خیال اگر است خطا اين 

 .بود انقالب اوّل از مخالفتها همین ها،دشمنى همین باشد،

 خواهد تمام مسئله نكنید خیال - میخواهند آنها كههمان كرد؛ نشینىعقب اسالمى جمهورى كنید فرض - شد حل اىهسته ىمسئله هم روزى يك اگر 

 .میكشند پیش تدريجبه را ديگر ىبهانه ده نه، ؛شد

 قدرت به باشد متّكى كه دارد ارزش گشايشى آن پیشرفتى، آن داخلى؛ مسائل روى بر باشد متمركز بايستى تالشمان ىهمه كشور اقتصادى مسائل براى 

 .ملّت يك درونى

 نیستند امروز بودند، قدرت اوج در هاآمريكايى روز آن است؛ عكسبه وضعیّت ما مقابل ىجبهه در اتّفاقاً. نیستیم قبل سالسى با ىمقايسه قابل اصالً ما. 

 كار مشغول ديپلماسى ىمسئله در كه اينهايى - خودمان فرزندان خودمان، هاىبچّه به مسئولینمان، به ما را اين نكنید؛ اعتماد میزند، لبخند كه دشمنى به 

 نكند، اشتباه دچار را شما فريبگرانه لبخند باشید مراقب: است اين اينها به ما ىتوصیه ؛[میكنیم توصیه] - مايند خود جوانهاى مايند، هاىبچّه هستند،

 .نكند خطا دچار

 مجبورند اينها كه است مسلّط چنانآن آمريكايى مسئولین و آمريكا ىكنگره و آمريكا دولت بر صهیونیستى هاىكمپانى و مالى قدرتمندان ىپنجه 

 رژيم ما: گفت خواهیم هم اين از بعد میگويیم، هم امروز گفتیم، اوّل روز از ما. بكنیم را آنها ىمالحظه نیستیم مجبور كه ما بكنند، را آنها ىحظهمال

 .میدانیم زادهحرام و نامشروع رژيم يك را صهیونیستى

 مردم ديدار در اناتبي

 آذربايجان
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 یجزئيات تكميل

 نكات مهم در مورد مسائل جاری ما با آمریكا

 ايران اسالمى جمهورى دولت مأمورانو  كنندگانمذاكره ىمجموعهدانستن  كارسازش ممنوعيت -0

 الغير و اىهسته مسائل محدود بودن مذاكره به -8

 ودن ما به مذاكرهادی و خوشبين نباعتمبی -9

 اىهسته ىقضيّهدر رابطه با ادعای حل مشکالت اقتصادی با تسليم در مقابل دشمن در  هاتبليغاتچىگويی و ترفند برخی خالف-4

 اىهسته ىقضيّهو تقليل مسئله به  اسالمى جمهورى و ايران ملّتی تحليل علت دشمنی آمريکا با خطا در زمينه -5

 ديپلماسى تحرّكدر كنار اقتصادى مشکالت جمله از كشور مشکالت گشايش براىاستفاده از ظرفيّتها و امکانات كشور ضرورت نگاه به درون و  -6

 انقالب اوّل سالهاىنسبت به  آمريکاتر شدن مندتر شدن ما و ضعيفا، قدرتساله طول در دشمنانمان با ىمواجهه دردچار استيصال نشدن ما  -7

 هاصهيونيستی منافع و مجبور بودن آنها برای مالحظه آمريکا ىكنگره و دولت بر صهيونيستى هاىكمپانى و لىما قدرتمندان ىپنجه سلّطت -0

 های افول قدرت آمریكابرخی از نشانه

اعتراف دولتمردان آمريکايی مبنی بر احترام نگذاشتن دوستان  -0

 آمريکا به او و نترسيدن دشمنانش از او

 سر بر ی، اختالفات سياسيون دچار بودن به مشکالت سياس -8

 روز هفده شانزدهو تعطيلی  دولت ىبودجه به مربوط مسائل

   آمريکا دولت

دچار بودن به مشکالت اقتصادی و مالی، اشتباه محاسباتی در  -9

های خود و بينینسبت به پيش دالر ميليارد هزار سىحد 

 یدالر ميليارد هزار هفدهكمبود 

ترين ناتوانی از همراه كردن نزديکاختالف داشتن با اروپا و  -4

شركای خود مانند انگليس برای حمله به سوريه برخالف فضای 

 جنگ عليه عراق و افغانستان

 اسالمى جمهورى و ایران ملّتبرخی از جنایتهای آمریكا عليه 

 در طول سالهای پيروزی انقالب اسالمی

 آنو بيشتر شدن روز به روز  انقالب اوّلاز  تحريم ما -0

 و كشتن مسافران آن اسالمى جمهورى هواپيماىسرنگون كردن  -8

 اندازی كودتای پايگاه شهيد نوژهراه -9

 و دادن سالح به آنان ضدّانقالبهاحمايت از  -4


