
 

 

 ((تولید ملی،حمایت از کار و سرماهی اریانی)) سال     1931گزارش عملکرد سال 

ر صميماهن عنوان:  1931/ 5/ 16:اترخی رهبر معظم انقالب اسالمی با دانشجويان ديدا

د اهی دانشجوئی رد حسینیه امام خمینی)ره(  نمایندگان تشكلبا جمعی از دانشجويان و  11/5/1931 دوشنبه روزای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر  اهلل خامنه ضرت آیتح :شرح رويدا

ر كردند نجمن اسالمی دانشجويان دااگشنه علوم زپشکی لرستان نیز هب نمایندگی از دانشجويان این دااگشنه رد این جمع حضور داش . ديدا
 ت.زرهه صادقی دبیر ا

ر صميماهن این رد  .وگتفگ و تبادل نظر ردباره مسائل مختلف دااگشنهی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رپداختندحدود هس و نيم ساعت با ايشان هب  دانشجويان ديدا
ر يازده فعال سیاسی فرهنگی و علمی دانشجويی ی این ديدا نجمن اسالمی دانشجويان(-رد ابتدا

كلها،  از نمایندگیحدود دو و نيم ساعت هب  -از جمله دکتر مهدی امیريان نماینده ی دفتر تحکيم وحدت )ا تش

نجمن اه و کانونهای دانشجويی ديدگاههای متفاوت خود را ردباره مسائل مختلف كشور بیان كردند. سپس رهبر انقالب ضمن پاسخ
هب سؤاالت و ابهامات مطرح شده، آرمانگرايی سیاسی، علمی  اتحادهی اه، ا

گاه نقاداهن، معتدل، منصفاهن و رپ امید هب مسائل كشور رپداختندمعنوی را مهمترین توقع از مجموهع اهی دانشجويی خ  –و اخالقی  ی سخنان خود .واندند و هب نييبت بايداه و نبايداهی ن رهبر انقالب اسالمی رد ابتدا

ر مطرح كردند، آنها را بسیار خوب و منعکس كننده فضای دانشجويی خواند كات با اشاره هب مطالبی هك نمایندگان دانشجويان رد این ديدا ند و تأكید كردند: ربخی از این مطالب، راهگشا و ربخی هم حاوی ن

كات مطرح شده از جانب دانشجويان، اشاره كردند.مفیدی بودند هك مسئولين مربوهط بايد هب آنها توهج جدی كنند لزوم شرح صدر سیاسی رد میان ».حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس هب ربخی ن

كا« دانشجويان  زيینه اهی مختلف از جمله ت بود هك رهبر انقالب اسالمی ردخصوص آن دنتفگ: رد پادنبيی دقيق هب اصول و ارزشها و رد عين حال رعایت شرح صدر با افراد غیر همفکر ردیكي از این ن

رد ی و اینكه آيا این تفاوت ديدگاه هب معنای مخالفت با والیت و نظام تفاوت ربخی ديدگاههای کارشناسی با نظرات رهبر »یكي از دانشجويان ردخصوص .مسائل سیاسی، چيه مناافتی وجود ندا

ايشان تأكید كردند: کار کارشناسی و دقيق علمی، هب ره هجيتن .رپسیده بود هك رهبر انقالب اسالمی دنتفگ: چيه نظر کارشناسی هك مخالف با نظر رهبری باشد هب معنای مخالفت با والیت نيست« است

كلهای دانشجويی با مجموهع اهی دانشجويی دخيل رد .صاحب آن نظر، معتبر است و نبايد مخالفت با نظام تعبیر شود ای هك ربسد، ربای همچنين با اشاره هب سخنان یكي از دانشجويان ارتباط تش
ايشان 

ری اسالمی را ضروری دادنتسن ی فیاض جوانی و نیروی انشی از علم و دانش جويی دادنتسن و افزودند: دااگشنه می تواند ايشان توان متراكم محيطهای دانشجويی را متکی هب دو عنصر نیرو.نهضت بیدا

ن توقعات، آرمانگرايی را هب عنوان يك توقع اساسی مورد تأكید قرار دادند و رد هس بخش هب رهبر انقالب رد تشريح ای .با تکیه رب نشاط و اعتماد هب نفس تشديد شده پس از انقالب هب همه توقعات پاسخ دهد

ايشان افزودند: آرمانگرايی رد علم يعنی هب دنبال قله اهی علمی رفتن هك این هدف، خوب ردس خواندن را ضروری .نييبت آن رپداختند: آرمانگرايی رد سیاست، رد علم و رد معنویت و اخالق

، ژپوهش و جدیت رد کار اصلی دانشجويی،  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تکیه رب این منطق، خطاب هب میليونها نفر دانشجوی كشور خاطرنشان كردند: امروز ردس خواندن،.سازدمی  علم آموزی

گاه رپامید را اساسی رتین مسئله خواندند و افزايش مطالع  حضرت آیت اهلل خامنه ای،.يك جهاد است گاه مستبصراهن هب واقعیات كشور، ااقتند منصفاهن و نظارت مستمر و متعادل را ن ات اسالمی، ن

را و عقالنیت همراه و از افراط و تفريط بدو ر، امید را رد رهبر انقالب خاطرنشان كردند: واقعیات كشو.ر باشدجزو وظايف اساسی مجموهع اهی دانشجويی دادنتسن و تأكید كردند: همه این موارد بايد با مدا



 

 

 دلها افزايش می دهد رههچ می توانید این شعاع ردخشان امید را رد دل خوداتن و رد دل مردم زنده نگه داريد و گسترش دهید

 

د  :عکس اهی مربوط هب رويدا

  

 

 

 


