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گر در مجموعه دانشجوییی پرنشاط و مطالبهروحیهزمینه مناسب

، فکر کردن، پیشنهاد مطلوب بودن نفس روحیه مطالبهاهمیت گری و انگیزه برای خواس
دادن و انتقاد کردن با وجود منطقی و قابل تحقق نبودن برخی مطالب

رعایت اخالق، دیانت و حدود رشعی 

پرهیز از بی انصافیالزمه

نجات کشورنتیجه

پرهیز از قول بغیر علم

گری در دانشجویان تا زمان مسئول امور شدن آنانباقی ماندن مطالبه رشط

ی علم برای کشورنگاه به علم، بدون توجه به فایده

های مدیریت اقتصادی و فرهنگ جامعهارتباط شیوه

مسئله ازدواج جوانانموارد

های دانشجویی با نظرات رهربیانطباق نظرات افراد و تشکل

حرف کامال درستارزیابی

مسئولین آموزش عالی و مدیران ارشدمخاطب

بیان مکرر توسط رهربیپیشینه

علم نافعنقطه مقابل

مطلوب نهایی نبودن انتشار مقاالت در دنیا یا مرجع علمی قرار گرف آنآسیب شناسی

علم مفید برای حل مشکالت کشور معنا

مورد توجه بودن فرهنگ به عنوان یک مسئله اصیل و حیاتی  ۷۰مطرح کردن تهاجم فرهنگی در کشور با وجود تهاجم اقتصادی در دهه شبهه ۷۰در همه سطوح در عین درست بودن تهاجم اقتصادی در دهه   پاسخ

تبعات سخت در آینده کشورتفاوت نسبت به ازدواجنگاه بیشناسیآسیب نتیجه

راه حل مشکل کوتاه کردن مدت رسبازی نیست اما یک مسئله استمشکل رسبازی به عنوان یک مانع در امر ازدواجشبهه پاسخ

تبدیل شدن انگیزه برای ازدواج به یک اقدام عملی
راه حل

د به وعده الهی اِن یَکونوا فُقَرآءَ یُغنِهُِم هللاُ مِن فَضلِهاعت مؤید

مناسب بودن محیط دانشگاه برای زمینه سازی ازدواجزمینه مناسب

هاخود جوان

هااولیاء جوانمسئول

مسئوالن ذی ربط مرتبط با دانشگاه

گر و پرنشاطهای غلط ازدواج توسط جوانان مطالبهنقص شدن عملی سنتهای غلط دست و پا گیر در مورد ازدواجتصورات و سنتچالش الزمه

گری در حال حارضانجام واسطهگری افراد خیر و مؤمن برای ازدواج در گذشتهواسطهپیشینه الزمه

جلوگیری از باال رف سن ازدواج به خصوص در دخرتانالزام

عدم لزوم انطباق نظرات آحاد مردم با نظرات رهربیارزیابی

قفل شدن کارهانتیجه

عمل رهربی به وظایف خود
مقابلنقطه

عمل آحاد مردم به وظایفشان

ن به تکالیفشان  هاها و دولتها، سیاستو اتخاذ تحلیل نسبت به اشخاص، جریاننگاه افراد به عنوان یک انسان مسل مقابلنقطه

تقوا معیار

استفاده از نظر رهربی به عنوان یکی از عوامل تشخیص مناسبزمینه
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واقعیت رژیم صهیونیستی

هاعرصه

ها آمریکادفاع رصیح  دنیای استکبار و در رأس آن
از فجایع آفرینی، جنایات ، خشونت غیر قابل توصیف در غزه 

ها علیه فلسطینیان قبل از اعالم رسمی جنایت صهیونیستمصداق
رگران و تحمیل آنان بر دنیا و منطقه توسط استع

سال گذشته توسط   ۶۶انجام هر خشونت قابل تصوری علیه مردم در دوران 
ها به عنوان دولت و یک نظام سیاسیصهیونیست

قرار دادن سیاست خود بر خشونت آشکار از ابتدای تولد نامرشوع خود توسط 
رژیم صهیونیستی 

راه عالج

مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل رژیم صهیونیستی تا قبل از نابودی این رژیم

از بین رف رژیم صهیونیستی

سیاست مشت آهنین رژیم  وحشی و گرگ صفت صهیونیستی

نه با مردمرضورت رفتار بی رح

آدم کشی، کودک کشی و حمله به مناطق و ویرانگری آشکارانه و بدونه دغدغه

معنا کردن از بین رف رژیم صهیونیستی به قتل عام مردم یهودی در منطقه فلسطین آسیب شناسی

به عنوان یک منطق انسانی توسط امام«  ارسائیل باید از بین برود» عنوان کردن  پیشینه

برگزاری رفراندوم در میان ساکنان فلسطین راهکار

هانشان دادن دست قدرت از سوی فلسطینی رضورت

های غزهتصور برخی مبنی بر کوتاه آمدن رژیم صهیونیستی در صورت نبودن موشک شناسیآسیب

ل کوتاه آمدن رژیم صهیونیستی وجود داش احت ره

نند غزه مسلح شدن کرانه باخرتی ه الزمه

هاکاس محنت فلسطینی دستاورد

هابرخورد رام، مطیع و سازشکارانه و در نتیجه کاسته نشدن خشونت صهیونیست نقطه مقابل 

یت سیاسی مردم دنیا ح مکمل

منطق مسخره رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حق دفاع ارسائیل از امنیت خودشبهانه

قابل قبول نبودن بی تفاوتی در مقابل جنایات غزهعلت اهمیت
توسط هیج انسان با انصاف و متعارفی 

وظیفه ما
حفظ تجربه بدست آمده به عنوان یک معیار برای شناخت آمریکا در عرصه تقابل 

این کشور و دنباله روانش در مقابل جمهوری اسالمی

داش تحلیل درست از رفتار امروز غرب

های مستکرب حامی ارسائیل در تاریخآبرویی کشورها و رژیمبینتیجه

برخوردار نبودن منطق لیربال دموکراسی نتیجه گیری
به عنوان نظام فکری کشورهای غربی از کمرتین ارزش اخالقی و انسانی

ی کوچک غزه انواع آتش بازی نسبت به مردم در منطقه ، موشک هاها، نیروی زمینی و تانکبه وسیله هواپی

شاهد
کشتار وسیع کودکان

های فراوانویران شدن خانه

های خودشانزندگی تلخ همراه با زجر و شکنجه مردم غزه در خانه

ها از امنیت خودشانحق دفاع داش فلسطینی پاسخ

هاغیرقابل قبول بودن منطق امریکایی ارزیابی

بی اعتناترین سیاستمداران دنیا نسبت به حقوق برشسیاستمداران آمریکا و دنباله روانش؛  نتیجه

ها و عملکرد خودمانها، قضاوتشناخت دشمن برای تحلیل رضورت

بیداری اسالمی بخشی از سیاست کالن غربمواجه غرب با جمهوری اسالمی و حرکت  رضورت
های آنان؛ ها بدون توجه به مصالح و خواستهها و تسلط بر رسنوشت آنبردگی ملت

سیاست کالن نظام سلطه مصداق

نگاه ضد غربی و ضد آمریکایی در انقالب اسالمی اثر

تالش دشمن برای اختالل در دستگاه محاسباتی ما چالش

ترین خدمات انقالب اسالمیاحیای عقالنیت صحیح در کشور به عنوان یکی از مهم زمینه مناسب
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گیری، حرکت و خواست دانشجویانجهتمعنا
ی گرایش عمومی جامعهدر یک جامعه نشان دهنده 

برخورد آگاهانه دانشجویان با مسائلالزمه
هاها و دشمنیها، دشمنشناخت وضعیت و محیط خود، تهدیدها ، فرصتراهکار

نگاه دانشجو به مسائل با چشم باز، نگاه روشن، احساس تکلیف و با انگیزهمعنا کردن برخورد آگاهانه به کاس دانشجو از درس و کارهای گوناگون دیگرآسیب شناسی نقطه مقابل
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نی در محیط دانشجوییارزیابی خوب بودن رقابت گفت

رشط

تحمل مخالف

محکم کردن مبانی

تحمل و گفتگو با یکدیگر

خشمگین شدن در اثر وجود مخالفآسیب شناسی

بیمناک شدن از وجود مخالف

خوشبین بودن نسبت به خودتعجب از وجود مخالف علت 

قابل فهم و قبول بودن مخالفت نقطه مقابل

اطمینان نداش از موضع خود علت

قرار دادن حد و مرز اسالمی و شناخت دشمنالزمه
های او به عنوان اساس کار فکریو شیوه 

قرار دادن تقوا به عنوان اساس کار در زمینه علمی


