
  هو المحبوب
  )10 (تأمل براي تعامل      

  
  جنبش دانشجوئی، ضرورتها و آفت ها    
  آیا می دانیم ؟     

  .جوانان دانشجو،بدلیل پیروزي در مسابقه دشوار کنکور از هوش و همت واالئی برخوردار می باشند -1
 .کاري و ایثار هستنددانشجویان، بدلیل جوانی، سرشار از امید و نشاط و نیرو و صمیمت و صداقت و فدا -2
 .دانشجویان، بدلیل صفات فوق، حق گرا، آرمانگرا، خالق، اصالح طلب، عدالت خواه و دشمن ظلم و فساد هستند -3
لیل صفات فوق، بزرگترین نیروي انقالبی در عصر ستم شاهی و نیروي سازنده گـی در عـصر       جنبش دانشجوئی، بد   -4

 .جمهوري اسالمی بوده و خواهند بود
ر از دانشجویان ساعی، میتوانند، نیروي محرکه جنبش نرم افزاري و تولیـد علـم و نظریـه پـردازي را                   چه کسی بهت   -5

 محقق سازند؟
و چه کسی بهتر از دانشجویان آگاه، میتوانند، مطالبات اسالمی، مبتنی بر عدالت و رفاه جمعی کمال معنوي و صـلح                 -6

 ینه سازي نمایند؟را زم برادري جهانی مبتنی بر حق مداري و عدالتخواهی
آیا دانشجویان نمیتوانند با خود باوري و خود سازي، با تالش و خالقیتهـاي علمـی، فرهنگـی و هنـري، آینـده اي                        -7

 تضمین نمایند؟براي جامعه تابناك را
درود و سالم ما بر آن دانشجویانیکه، آگاهانه و خستگی ناپذیر، رسالتهاي انسانی و اجتمـاعی عظـیم خـود را پـاس                   -8

 .میدارند
آیا ارزشهاي بالنده جوانی و دانشجوئی باعث جلب شیاطین و طمع دشمنان داخلی و خارجی به سوي آنهـا نخواهـد            -9

 شد؟
 منان، براي جلوگیري از پیشرفت و آبادانی ما نیست؟،خط مش همیشگی دشآیا ایجاد فساد و بی بندوباري -10
آیا سیاست بازان و قدرتمندان حرفه اي، در قالب احزاب قارچی، نمی خواهنـد از نیـروي دانـشجوئی سـوء اسـتفاده                -11

 کنند؟
ا  فردي و اجتماعی، در کمین جوانـان و دانـشجویان مـ       يآیا انسانهاي خود باخته و مبتال به انواع بیماریها و فسادها           -12

 نیستند؟
آیا سستی و تنبلی، ضعف نفس، ناامیدي و یأس، عـدم تـالش فکـري، علمـی و هنـري آفـت جنـبش دانـشجوئی                   -13

 نیست؟
سالم و درود ما بر دانشجویانیکه با درك عمیق رسالتهاي خود و با دشمن شناسی و آفت شناسی آگاهانـه پیـشگام                   -14

  .اسالمی، بوده و هستند_ تحقق آرمانهاي انسانی 
  مشاور فرهنگی                                                                                                  

 


