
 

 
 

 

 

 

 «آذر؛ روز دانشجو 61پیام شهردار قم به مناسبت »                           

 

بخشی به کمیت آن فرامرزی است ومورد توجه و تاکید کشورهای مختلف قراردارد و گسترش آموزش عالی و کیفیت
 مدیر آفرین و سرنوشت ساز،   ی علمی جهانی تعیین می نمایند. دانشگاههای یک کشور جایگاه آن را در منظومهدانشگاه

 .تولید و ترویج علم و پرورش نسلی خالق دارد ،است و نقش مهمی در آموزش

امواج برداشت های باعث می شود تا  نگری و عمق فهمی دراندیشه هاست ودانشگاه کانونی برای ژرف، در جمهوری اسالمی
خواهی را دنبال کنند و با فهم سیاسی آرمان، سطحی به حاشیه رفته و دانشجویان با پرهیز از محافظه کاری وبا مجاهدت

  از سیاسی کاری و سیاسی بازی فاصله گیرند و خدایی ناکرده به نیروی پیاده نظام احزاب و جریانات منحرف مبدل نشوند

خودباوری قوی مبتنی . وده و برتری را رقم می زندب آورعلم تفوق ه و بینش صحیح است وفرهیختگی منبعث از اندیش
فرصتی برای توسعه ، دانشجویان فرهیخته و بصیر. سازی را به ارمغان خواهد آوردپارادایم فکری و گفتمان، برعلم

  د.تهدیدی برای دشمن به شمار می آینکشور و 

رت و عقالنیت است ودانشجویان دیروز الگوی نسل امروز شده اند و همانند شهید روز دانشجو روز بینش مبتنی بربصی
حذف فیزیکی افراد شکست را  دشمن فکر می کند با .آینده سازی نمودند، فخری زاده افتخار آفرینند و با ازخود گذشتگی

از علم و تجربه دیروز، نیازسنجی ساز است وجای دارد دانشجویان با بهره مندی فرهنگ، که خون شهیدرقم زده ؛ درحالی
اجتماعی بستری برای توسعه فردا رقم زنند و و با مجاهدت علمی و حضورفعال در ساحت های سیاسی  ومقتضیات امروز و

  د.ای شایسته برای آیندگان باشنسوها

فرهیختگان  دانشجویان وروز مهم را به همه این ، روزدانشجوو  آذرماه 61شهدای یاد و خاطره اینجانب ضمن گرامیداشت 
با بهره گیری از مبانی اصیل اسالمی ودشمن شناسی صحیح و با پیروی از  این قشر موثرتبریک عرض نموده و امیدوارم 

رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری در جهت تولید علم و اعتالی جامعه اسالمی ودستیابی به اهداف، برنامه ها و 
     .رفع نیازهای جامعه گام های موثر و جدی بردارند
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