
نبایدها

حرضت آیت الله خامنـه ای در دیـدار دانشـجویان در مـاه مبارک رمضـان امسـال، مهم ترین وظیفـه ی تشـکل های دانشـجویی را »آرمان خواهـی« دانسـتند و فرمودنـد: »وقتی یـک آرمانـی را دنبال میکنید و بجـد پای آن می ایسـتید، 

این یـک گفتـان در جامعه ایجـاد میکند، موجـب تصمیم سـازی میشـود«. رهرب انقـاب در ایـن دیـدار الزاماتـی را بـرای تأثیرگذاری تشـکل های دانشـجویی بـر آینده ی کشـور برشـمردند کـه در ایـن اینفوگرافیک مرور شـده اسـت:

 منابع: بیانات در تاریخ های 94/4/20، 91/5/3، 88/11/13، 78/9/1

بــــایدهــــاونــــبــــایــــد هــــای تــــشــــکــــل دانــــشــــجــــویی

»شام می توانید بیدار کننده و گفتامن ساز باشید... اگر محیط دانشجویـی، اعتقاد راسخی به یک مطلبـی پیدا کرد و آن را دنبال کرد در فّعالّیتهای متنّوع دانشجویـی، این تأثیرگذار در آینده ی کشور است.«

آرمانخـواهی آینده ساز

پرهیز از حرف های 

من درآوردی به 

عنوان حرف  های نو

پیدا کردن و مطرح کردن 

حرف نو   در زمینه مسائل دینی 

سیاسی، اجتامعی و بین املللی 

پرهیز از تئاترهای 

بیهوده و اعرتاضی 

بدون جهت

محدود   نکردن اعالم 

مواضع به چاپ 

اعالمیه  وکتاب

استفاده  از 

شیوه های  هرنی

طنز و تئاتر و  ...

پرهیز از برگزاری 

اردوی مختلط و 

کنرست موسیقی

استفاده از 

حضور اساتید 

ارزشی و مؤمن 

پرهیز از حضور 

عنارص نامطمنئ 

برای نظام و کشور

در تشکل ها

انتقال  تفکر دینی

 با اقناع فکری 

مخاطبان

بایدها

حضور معنوی و نفوذ گسرتده ی 

جمهوری اسالمی در منطقه

عبور از دشواری ها 

بدون خدشه به آرمان ها

تداوم گرایش به آرمانهای 

انقالب بعد از رحلت امام

بهانه بودن مسأله هسته ای در 

رویارویی غرب با جمهوری اسالمی

افزایش توان درونی و 

اقتدار جمهوری اسالمی

گستاخ تر شدن دشمن در اثر 

عقب نشینی ما در برخی دوره ها

مواجه بودن با زورآزمائی

 چند دولت مستکرب 

پیرشفت در رشایط 

تهدید و تحریم

انتخاب  روشهای 

مطالعاتی و برگزاری 

جلسات  بحث، کنفرانس 

و ...

مطالعه   کتابهای 

معارف  اسالمی 

تدبر در ادعیه مانند  

صحیفه  سجادیه 

انس با نهج  البالغه و 

انس با قرآن و کلامت    امیراملؤمنین

تدبر در قرآن

پرهیز از شعارهای 

به ظاهر اسالمی و 

باطن غیراسالمی

جذب بدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دانشجویـی

فهم واقعیات کشور

کار عمقی روی مفاهیم اسالمی ـرفت دینـی یـز از سطحی نگری          ا رتقای سطح مع
ـره پ
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