
مراقب باشید تشکلهاي دانشجویی تحت تأثیر اختالف سلیقه ها ، نه خودشـان در درون  
  . دچار انشعاب بشوند ، نه با همدیگر اصتکاك و تصادم پیدا کنند 

در مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا می کند ، حتماً تحلیل و موضع داشته باشید 
موضـعتان  ل شما از بیانیه ي تهران چیست ؟ تحلی. بیانیه ي تهران مسئله ي مهمی بود . 

شوراي امنیت علیه جمهـوري اسـالمی    1929موافقید ؟ مخالفید ؟ قطعنامه ي چیست ؟
لیه ایران شکل گرفته ، تحلیل شما عصادر شده ، یا تحریمهاي یکجانبه ي آمریکا و اروپا 

چه کار کند موضعتان چیست ؟ ایران . از این قضیه چیست ؟ این قضیه ي کوچکی نیست 
؟ چون اخم می کنند ، تحریم میکنند ، دندان نشان می دهند ، دستهایمان را باال ببریم ؟ 
حاال یک قدري کوتاه بیاییم ؟ تحلیلتان این است ؟ در داخل کشور مـا مجموعـه هـاي    

می گوید وقتی که طرف خیلی چهره سگی از اي هستند که تحلیلشان این است ، سیاسی
خوب ، شما این را قبول دارید ؟عقب بنشـینیم ؟  !، شما عقب بنشینید خود نشان می دهد 

بمجردي که دیدنـد  . یع می کند شجکه هر گونه عقب نشینی ، طرف را تیا نه ، معتقید 
بمجردي کـه  . شما با اخم میترسید ، می گویند آقا اخم کنید ، عالج این آدم اخم است 

ه عقب نشینی وادار می کنند ، می گویند دو دیدند تهدید به کتک یا خود کتک ، شما را ب
طـرف اینجـوري اسـت ،    . از همه ي حرفهایش دسـت بـردارد    بتا بیشتر بزن تا خو

   . محاسبات دنیا این است 
مجموعه ي تشکل ها  تقویت مبانی معرفتی را .... تقویت مبانی معرفتی را جدي بگیرید 

تقویـت  . ي مجموعـه ي دانشـجوها   جدي بگیرند تا بعد ، از تشکل ها سر ریز بشود رو
ضعف این مبانی ، ضـررهاي بزرگـی بـه مجموعـه     . مبانی معرفتی خیلی الزم است 

  .تشکل ها خواهد زد دانشجویی کشور و مجموعه 
 


