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  .مید تا ما بخوانیسید، شما بنویم و شما خواندیما نوشت

  
 حـساس و سرنوشـت   یخیم که در گـزار تـار  ی دانیخوب م! زیان عزیاران همدل، دانشگاهیدوستان و    -

  .می قرار داريساز
، یادت و کمـال انـسان    است و تنها راه سـع      یامبران اله یا و پ  ی را، که عصاره نهضت انب     ی قدس يآرمانها -

 و چـه  ياما در حوزه عمل، چه در بعد فرد . میم و با انقالب خود به آنها ملتزم گشته ا         یا راث برده یبه م 
 .میار دارین آرمانها فاصله بسی، با ایدر ابعاد اجتماع

ش، نه همـراه، کـه در     ی خو يزات عصر یر با همه امکانات و تجه     یو زور و تزو    گر سو، صاحبان زر   یاز د  -
 .ابل ما هستندمق

 یوانیـ  و ح ي جنگند و منـافع مـاد      ی و عدالت م   يخ با علم،عقل، عرفان، تقو    یشه تار یآنها همچون هم   -
 .ندی نمای بر کل جهان جستجو میطانیطره شیخود را در تهاجم و س

  ». شودیاگر دانشگاه اصالح شود، کشور اصالح م« : فرمودند ) ره  ( ینیحضرت امام خم -
ارهـا و  یاز تامـل در مع . می کنـ یعتا از ساده به مشکل حرکت مـ    یم؛ طب ید اصالح را از خود شروع کن      یبا -

 . تحقق آنها، حداقل در حوزه دانشگاهيبرا ارزشها و مطالبه تعامل
ان مطالب را بـا     ی همدل و همراهند، ب    یزانی، عز یب به اتفاق مخاطبان دانشگاه    یت قر یاز آنجا که اکثر    -

 .می ارائه نموده ایات فرهنگ اسالمیهی بر بدی و مبتنی و منطقین حال علمیع ساده، و در یزبان
سر نخواهد بـود، انتقـادات و   یان می همه دانشگاه  ي و همکار  ياریاز آنجا که اصالح در دانشگاه جز با          -

 . ما خواهد بودي بعدي قدمهايزان، قطعا راهگشایشنهادات شما عزیپ
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