


  بٌببزایي ایي را ؽوب تَجِ داؽتِ ببؽیذ کِ ًظبم در یک کبرسار عظیوی لزار
ایي کِ گفتن جبی خَدهبى را بذاًین، هغئلِ را بؾٌبعین، اصل هغئلِ .دارد

ؽوب در ٍعط هیذاى کبرساریذ، یک کبرسار ّوِ جبًبِ عظین، ایي  : ایي اعت
کبرسار را ببیذ احغبط کٌیذ، طزف همببل را ببیذ بؾٌبعیذ ٍ ایي جَر تکلیف  

ًظبم بذٍى هؾی اًمالبی ارسؽی ًذارد ٍالعب ارسؽی  . ّوِ هب هعیي هی ؽَد
ًظبم اگز چٌبًچِ هؾی اًمالبی ًذاؽتِ ببؽذ، بِ آى آرهبًْب ًخَاّذ . ًذارد

رعیذ، بِ دًببل آى آرهبًْب ًخَاّذ بَد ٍ بب آى رصین ّبی گذؽتِ کؾَر ّن 
 .ّیچ تفبٍتی ًخَاّذ داؽت ٍ ارسؽی ًذارد

محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقالب در  
 دیدار با دانشجویان  



 همذهبت السم دارد 

 ؽوب آرسٍّب را خیلی راحت بیبى هی
کٌیذ، بٌذُ فبصلِ بیي ٍضع هَجَد ٍ  
آرسٍّب را اس لحبظ ؽزایط ٍ هَاًع، بِ 

تجزبِ هی بیٌن ٍ لوظ هی کٌن؛ 
بلِ، خیلی اس  .تفبٍت فمط ایي جبعت

ایي اؽکبالت ٍارد اعت اهب رفع ایي  
کبر .اؽکبالت بِ ایي آعبًی ًیغت
 السم دارد، تالػ السم دارد، 

همذهبت السم دارد 



 

 ببیغتِ ّبی هزاحل ؽکل گیزی ٍ تذاٍم اًمالة

 هزاحل اًمالة

اًفجبر  : هزحلِ اٍل
در همببل ًظبم 

 غلط ببطل طبغَت

: هزحلِ دٍم  
 دٍلت اًمالبی

:هزحلِ عَم  
 جبهعِ اًمالبی

:هزحلِ چْبرم  
 توذى اعالهی 



 

 خبصیت اًمالة

هتَلف  
 ًؾذى

 اداهِ

 اعتوزار
 ؽذى دائن، تحَل دائوی

 صیزٍرت



 

 آرهبًْب در جْت اعتوزار اًمالة

 آرهبًْب

 اعتوبد بِ ًفظ

آهبدُ  
عبسی 
 فضب 

عشت 
 هلی

رؽذ 
 اخالق

پیؾزفت 
هبدی  
 ٍتوذًی

اعتمالل عیبعی التصبدی 
 فزٌّگی

 اعتمزار عذالت

 آسادی اًذیؾِ



فعبل ؽذى لؾزّبی اثزگذار 

 

 السهِ تحمك آرهبًْب 

 علوی

اجتوبع
 ی

حَسُ 
 ای

داًؾوٌ
 داى

ًیزٍی 
 جَاى

ٌّزهٌذ
 اى

داًؾگبّ
 ی



 بزًبهِ ریشی عشم  اهیذ

 السهِ تحمك آرهبى ّب



 

 هَاًع درًٍی هحمك ؽذى آرهبًْب 

 هَاًع درًٍی

تَجِ بِ 
حبؽیِ بیؾتز 

 اس هتي

درعت 
ًفْویذى 

 هغئلِ
 بی ارادگی

 تٌبلی بی صبزی

عذم ؽٌبخت 
 صحیح هحیط



هَاًع بیزًٍی 

 هَاًع بیزًٍی هحمك ًؾذى آرهبًْب

 تشریك ًباهیذی

 المبی ًبتَاًی

تبییي ّبی خالف 
 ٍالع

تحزیف حمبیك  
 تبریخی

 تحزین ایجبدهَاًع عولی



  تحزین 

 هَاًع عولی

 هَاد

 فٌبٍری

 کبرؽکٌی

کَچک ًوبیی 
 پیزٍسی ّب

بشرگٌوبیی ضعف 
 ّب

اًتغبة ضعف 
 هذیزیتی بِ ًظبم



تعزیف دلیك اًمالبی گزی 

 اًمالبی گزی در بغتز ًظبم اهکبى پذیز اعت

 یک هؾی صحیح ٍعبلالًِ ٍ پزاًگیشُ ٍ پزاهیذ ٍ ؽجبعبًِ بِ عوت اّذاف ٍاال



 هفَْم اًمالبی گزی 

 هَلفِ ّبی اًمالبی گزی

هطبلبِ فزٌّگ  
 دیٌی

هطبلبِ عبک 
سًذگی ایزاًی 

 اعالهی

تکزار هذاٍم  
 آرهبًْب

همببلِ بب الاببلی 
 گزی



 پظ بٌببزایي احتیبج اعت بِ یبدآٍری ایي آرهبًْب بب ّوبى سببى ٍیضُ جَاى
هَهي اًمالبی کِ اس خصَصیبتؼ صزاحت اعت اس خصَصیبتؼ ؽجبعت در  

 گفتبر اعت 

 حَصلِ اًمالبی ٍ صبز اًمالبی هثل خؾن اًمالبی اعت


