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  30 شماره : تعامليتأمل برا

  :ی خوان و مخالفییاه نمایسم سی و دگماتییجنبش دانشجو
  

 و ي و عدالت ورزي و حق مداریشگام حق شناسی، پی و آرمانخواهیات و رسالت، جوانیجوانان دانشجو، بنابر مقتض -1
 . بوده و خواهند بودیعدالت خواه

، انسان يت، انصاف، مهرورزیمی خود، مظهر صداقت، صمی و اسالمیات ملی و مسلمان، بنابر مقتضیرانیجوانان ا -2
 .بوده و هستند ی اخالقيو پاسدار ارزشها یثار و خداپرستی، ایدوست

 ی امور اجتماعیابی بوده و نقد و ارزی و اجتماعير تکامل فردی ناپذیی دو بال جداي و جامعه سازيدر اسالم خودساز -3
 از منکر  از الزامات ی مصلحانه، دلسوزانه، محترمانه و منصفانه با عنوان امر بمعروف و نهيردکیق و روی شناخت عميبر مبنا

 . استیشرع
، ی انصافی و بیی و زشت گویی، تند خویی، تهمت زدن و دروغگوی، نفاق افکنیی ما، دو رویین اهورایدر سرزم -4

  . شودیطان صفتان نسبت داده شده و میمن مداران و شیهمواره به اهر
خواه ی مستقل و آزادي در کشورهايک براندازین تاکتی مهمتری، اختالف افکني و استکباریطانیبر طبق سنت ش -5

 .بوده و هست
، آنها را خواهی مستقل و آزادي کشورهايت هایده گرفتن تالشها و موفقی است، تا با نادي استعماري، تزییاه نمایس -6
 .دی نمایفمعرر ی و سلطه پذ درجه دوم و ناتوانيانسانها
مها و یران، نسبت به قبل از انقالب و با وجود تحری ای اسالميز ما، در جمهوری مردم عز متنوعيشرفت هایپ -7
 . ز استی برانگتحسینز و در اکثر موارد ی، شگفت انگیلی ها و جنگ تحمیکارشکن
م از یر مستقیغبطور   وابسته ويق رسانه هایم از طرین، به طور مستقی مستکبری و اطالع رسانیمراکز جاسوس -8

پرداخته و  ی و اختالف افکنییاه نمای و سیبه سم پاش ی اسالمي نظام مقدس جمهوريدر جهت براندازق مزدوران خود یطر
 .دن پردازیم

 یاه نماییسبا  ، تالش مثبتيبه جافان یدن به قدرت و شکست حری رسي، براسلطه طلب یاسی از احزاب سیبرخ -9
 .زندی ریاب دشمنان میران و دولتمردان، عمالً آب در آسی اقدامات مدر مصلحانه یر منصفانه و غیغ

ف یان و با ارائه اطالعات غلط و تحری از جوانان و دانشجوی از احزاب با سوء استفاده از احساسات پاك برخیبرخ -10
 . دهندیم و داده سوق ی و اختالف افکنییاه نمای و سیف بای منفياقدامات انجام شده، آنها را به سو

 باشند در جهت ی ممتاز میت اجتماعی مثبت بوده و فاقد موقعی و فرهنگیت علمی که فاقد شخصی از جوانانیبرخ -11
 .رندی گی قرار می و مخالف خوانیاه نماییگران در خدمت سی و جلب توجه دیی خودنماي خود، برای روانيجبران کمبودها

 جبران افکار و اعمال ي باشند، بجای میا اجتماعی ي سوء سابقه فرديا بستگانشان دارای که خود ی از جوانانیبرخ -12
 . خود را پنهان سازندي خواهند ضعف هایگران می دکارهاي  یاه نماییخود، با س
 پیشتاز پیشرفتهاي علمی، ، اقشار امت سایراکثریت جوانان برومند و آینده ساز ایران اسالمی، که خود در کنار  -13

 و صنعتی و جهاد حیرت انگیز  بوده و هستند، همه نقشه هاي شوم استکبار را خنثی کرده و می هنري، فرهنگی، سیاسی
 .کنند

ی و منصفانه مبه عنوان یک دانشجوي مسلمان، نه تنها نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت بود بلکه نقد عل -14
  .ظائف قانونی و شرعی همه ما بوده و هستی و ارزشهاي اسالمی از مهمترین ونسانو مصلحانه، با حفظ ادب و منش ا

  .شنهادات شمایازمند نظرات و پی و نی اقشار دانشگاهي، برای و منطقیهی است، ساده، بدی تعامل مطالبيتأمل برا
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