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مورد برخي نقاط ضعف مسئولین

ت دانشجویان 
ت و سواال

ی مطالبا
برخ

ی
در دیدار با مقام معظم رهبر

ی رهبر معظم 
دیدگاه ها و توصیه ها 

ب به دانشجویان و جوانان
ب خطا

انقال

ی 1388/6/4
ی در جمع دانشجویان و نخبگان علم

ت مقام معظم رهبر
بیانا

دیدگاه ها

توصیه ها

از  رهبری  کلی  تحلیل 

مسائل بعد از انتخابات

جنگ نرم به عنوان یک 

نبرد عظیم

نمی توان تداوم و حرکت کلی این نظام و تصمیم 

گیری کالن رهبری را به حدس و گمان مبتنی کرد

این نظام و انقالب محصول مجاهدت یک ملت بزرگ و 

فداکاری عظیم جوانان در دوره انقالب و دفاع مقدس است

حکم دستگاه قضا با توجه به دالیل و مستندات کافی در 

همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و مفاسد گوناگون پس 

از بررسی و مطابقت این شواهد با شایعات

الف: عدم تصمیم گیری از روی حدس و گمان و شایعه،خصوصا در چنین وقایع با اهمیتی

ب: اغماض نکردن از جرم و جنایت و برخورد از مسیر قانونی

ج: سنجیدن همه جوانب و ابعاد انجام یک کار ، در سطح کالن توسط نظام

الف: اینگونه تخلفات از معضالت و مشکالت بزرگ کار دستگاه اجرایی است

عین  در  بسیج  و  انتظامی  ی  نیرو  به  وابسطه  متخلف  افراد  با  برخورد  ب: 

قـدردانـی از خـدمـتـگـزاری و اقــدامـات خـوب ایــن نـیــروهــا

نه خدمت این نیرو ها را به حساب جرم برخي نادیده بگیریم 

و نه جرم برخي را به حساب خدمت این نیروها نادیده بگیریم

ج: ظلم به مردم و نظام اسالمی و هتک آبروی آنها بوسیله پـرداختن صرف بـه قضایایی چـون 

زندان کهریزک و یا کوی دانشگاه و... به جـای در نظـر گرفتن مشارکـت 85 درصـدی مـردم

د: دستور تشکیل پرونده ویژه برای مجرمان و متخلفان بدون درنظرگرفتن وابستگی سازمانی ایشان

در نظر نگرفتن مصلحت 
مواضع،  برخي  شدن  علني  و 
نمایي  سیاه  و  ناامیدي  مایه ي 
در یک مشکل کوچک مي شود

بـی دلیـل جنجال بـه پا نشدن
مصلحت اندیشي

 تاثیر مثبت در حل مشکل و عالج بهتر آن، در صورت غیر علـنی باقی ماندن در برخی موارد

سـوال و شبهه در مورد چرایی مصلحت اندیشی رهبری در علنی نکردن بـرخـی مـواضع

حرف ، نظر و شبهه ی تقابل حقیقت و مصلحت محکم نیست

هـر اقـدامی بـا داشـتـن نــام مصـلحـت منـفی نـیـست

مصـلحت انـدیشی جـزو مسلـمات و  واضحات اسالم است

واقع شدن مجموعه امت مسلمان و جمهوری اسالمی در یک منطقه بسیار حساس از بعد اقتصادی و تجاری

نبود انتظار  برخالف  انتخابات،  از  بعد  و مسائل  جریانات  حضـور بـرخی افـراد بـر خـالف انتـظار بوداصــل 

دشمن با دیدن تحرکات داخل کشور امیدوار 

شد و با صراحت و امکانات کامل وارد صحنه شد

جریانات بعـد از انـتخابـات از قبل طـراحی و برنامه ریزی شده بود

عدم شناخت کافی و دوباره بد فهمیدن مسائل ایران توسط دشمن

اظـهار نـظر نـکـردن رهبـری در مورد اتهام برخی از متهمین 

جـریـانات اخـیر بـه دلـیل عـدم اثبات این موضوع برای ایشان

مراقبت از تحت تاثیر قرار گرفتن دانشگاه در اتفاقات کوچک و حقیر

افراط نکردن در امور ، با تفکر و تدبیر تصمیم گیری کردن و حرکت در جهت پیشرفت کار

برخورداري از نگاه خوشبینانه و امید وارانه و البته بدون توهم در جبهه جنگ نرم

کار علمی متزلزل نشود

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آسیب نبنند

دشمن به هدفش که ایجاد وقفه در حرکت علمی دانشگاهی است دست نیابد

نگاه نومیدانه و بدبینانه ، موجب بي علمي، بي تحرکي و انزوا مي شود

قد کشیدن و قدرتمند شدن روز به روز قدرتی چون جمهوری اسالمی در این منطقه و مخالفت 

آن بـا ظـلم ، سـلطه گـری و خـواسته هـای استـکبـاری شبـکـه هـای عـظـیم اقـتصادی استـکبار

همه  حرکت  یک  با  مقابله  در  اسالمی  جمهوری  و  نظام  از  دفاع 

جانبه متکی به زور،تزویر،پول و امکانات پیشرفته علمی و رسانه ای

از  جبهه  این  در  اقدام  های  راهکار  طراحی  و  تبیین 

طریق بررسی در مجامع فکری و اتاقهای فکر دانشگاهی

امنیتی برای رسیدن به  تالش و همت علمی،اقتصادی و 

نقطه صفر آسیب پذیری از دشمن تا پایان یافتن توطئه

تاریخی  وقایع  تکرار  در  امروز  که  نقشی  دانستن 

دانشجو  عهده  بر  امروزی  ضرار  مسجد  مانند  مشابه 

است یا مقابله با نفاق جدید یا تعریف عدالت

برای  دشمنان  استدالل 

حمله نرم به جمهوری اسالمی

این  مدافعان  و  حاضران 

جبهه از ناحیه جمهوری اسالمی

نـخـبـگان فـکـری و جـوانـان عموما  
جوان  افسران  عـنوان  بـه  دانـشجویان  و 

جبـهه ی مقـابله بـا جنگ نرم خصوصا

کنونی  دولت  و  محترم  جمهور  رئیس  جدیتی،مانند  و  ها،تحرک  گرایشات،جهتگیری  دارای  که  هرکسی  از  رهبری 

باشد،درحد مسئولیت خـود از او حـمایت مـی کند و این به منزله ضعف نداشتن و یا حمایت از نقاط ضعف او نیست.

چون دولت کنونی و رئیس جمهور هم مانند همه ی انسانهای عالم، نقاط 

ضعف و قوت دارد.از نقاط قوت حمایت می شود و از نقاط ضعف خیر.

درنتیجه

بهترین برخورد

نتیجه اینکه

پاسخ

گرچه

مصداق

اهداف حضور

ابزار و اشکال حضور

چون

تا

مصداق

مواضع رهبری

مسئله روشن است زیرا

دليل

مواضع رهبری

زیرا


