
  بسمه تعالي

  41 شماره –تأمل براي تعامل 

  بات، دانشگاه، فرصت ها و تهديدهاانتخا

  :  انتخابات و دانشگاه-1
  . انتخابات آزاد و همگاني، از مهمترين اركان نظام جمهوري اسالمي ايران بوده و هست- 1/1

پيشرفت كشور بوده و و هوشمندانه همه اقشار، به خصوص دانشگاهيان ضامن استقالل و  شركت فعال -2/1
  .هست

  . استتعهدي الزامي از منظر اسالمي شركت در انتخابات و گزينش فردي اصلح، امري عبادي و -3/1

 نقش اصلي دانشگاهيان و مراكز علمي، ارزيابي عميق، عالمانه و منصفانه برنامه ها و كارهاي انجام شده -4/1
  .است

اساس آرمان هاي ملي و ارائه آن به  اصالح برنامه ها برقد و  ن نقش اصلي دانشگاهيان و مراكز علمي،-5/1
  .است داوطلبين انتخاباتي

 در اسالم هر عملي بايد با نيت خالص براي رضاي خدا و رعايت ارزش هاي اسالمي در همه مراحل -6/1
  .باشد

  : فرصت هاي انتخاباتي- 2

  .را ارزش سنجي نمايندرنامه ها و اقدامات  فرصتي است تا، عالمان و كارشناسان، ب،انتخاباتي فضاي -1/2

  .اجتماعي يابدين اهداف و چشم اندازها، گفتماني  فضاي انتخاباتي، فرصتي است تا، تبادل آراء، تبي-2/2

ملي  فضاي انتخاباتي، بهترين فرصت براي همدلي، وحدت و انسجام آگاهانه پيرامون برنامه ها و اهداف -3/2
  .است

 است، كه توانايي هاي خود را عرضه داوطلبيني، بهترين فرصت براي آشنايي مردم با  فضاي انتخابات-4/2
  .مي نمايند

ي جهش هاي  شرايط برا فضاي انتخاباتي، بهترين فرصت براي اصالح راه هاي طي شده و آماده سازي-5/2
  .آينده است

 فضاي انتخاباتي، اميد به آينده و وحدت ملي را تضمين و دشمنان ملت و آرمان هاي ملي را مأيوس -6/2
  .خواهد نمود



  : تهديدهاي انتخاباتي- 3

  .، تهديد است شودانجام جاهل، عوام فريب، دروغگو و پرخاشگر توسط عناصر اگر تبليغات انتخاباتي -1/3

  . اختالف افكني شود تهديد استاه نمايي، يأس آفريني، فحاشي وب سي اگر تبليغات انتخاباتي موج-2/3

 اگر تبليغات انتخاباتي موجب نقد غير علمي، غير منصفانه و حذف اقدامات مثبت رقيبان شود، تهديد -3/3
  .است

  درون ورزي در اگر تبليغات انتخابات موجب تزلزل در وحدت و همبستگي ملي و ايجاد دشمني و كينه-4/3
  .شود تهديد است نظام

 اگر تبليغات انتخاباتي، بلندگوي دشمنان انقالب و اسالم باشد و هرزگويي هاي آن ها را تكرار نمايد، -5/3
  .تهديد است

و ارزش هاي اخالقي رعايت نشود، تهديد   در انتخابات اگر، نيت ها خالص و براي رضاي خدا نباشد-6/3
  .است

ي، قله هاي عزت و افتخار را با قدرت فتح مي نمايد، شكرگزار  به لطف الهي، جمهوري اسالم كهاكنون
  .حضرت حق بوده و صحنه انتخابات را فرصتي استثنايي براي فتوحات بعدي نماييم

  .تأمل براي تعامل، مطالبي است، بديهي و منطقي، براي اقشار دانشگاهي و در انتظار نظرات شما
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