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تازههای مطبوعات
••کیهان  -چند روزی میشود که مسمومیت مشکوک
یک جاسوس دوجانبه روس در لندن ،موجب یک جنگ
تمامعیار دیپلماتیک بین انگلیس ،آلمان و فرانسه از یک
طرف و روسیه از طرف دیگر شده است .چند روزی است
به طــور مرتب خبرهایی از حمله به ساختمان سفارت
خانههایمان در همین کشورهای اروپایی که نام بردم به
گوش میرسد .واکنش وزارت خارجه کشورمان به این
حمالت چگونه بوده است؟ فقط چند پاسخ «توئیتری»!
چرا دولت محترم ،از این کشورها به سازمان ملل شکایت
نمیکند؟ چرا با واکنشی قاطع بــرای خاطیان ،هزینه
نمیتراشد تا این اقدامات تکرار نشود؟
••آفتاب یزد  -سه اتفاق مهم رخ داده که با کنار هم قرار دادن
آنها میتوان نتیجه گرفت که باید بیشازپیش روحانی را
درک کنیم.اولی برمیگردد به استعفای محمد علی نجفی.
دومین رخداد هم به ماجرای استیضاح سه وزیر برمی گردد.
رخــداد آخر تحوالت دانشگاه آزاد اســت .تصور کنید این
دانشگاهیکدولتدراشلکوچکتراست.ببینیددردانشگاه
مذکور پس از قدرت گرفتن اصولگرایان چه اتفاقهایی در
ابعاد مختلف رخ داده است .فلذا مختصر و موجز میتوان
نتیجه گرفت باید کماکان شیخ دیپلمات را دریابیم.

...

انعکاس
••عصرایران نوشت :ســردار رحیمی فرمانده نیروی
انتظامی تهران بــزرگ ،به صورت ســرزده از پشت صحنه
برنامه «دورهمی» بازدید کرد.وی گفت :برنامه دورهمی
نقش مهمی در ایجاد نشاط و شادی داشته است .مهران
مدیری هم ،از تالشهای پلیس در تامین امنیت جامعه
و زحماتی که در ایام نوروز متحمل میشوند ،تقدیر کرد.
••اعتمادآنالین نوشت :بر اساس گزارش گوگلترندز،
در سالی که گذشت ( )1396ایرانیان کلمات دانلود،
دانلود آهنگ ،زلزله کرمانشاه ،قیمت دالر ،عکس پروفایل،
سایفون ،روحانی ،سامانه بام و ...را جستوجو کردند.
••رویــداد  24خبرداد :احمد توکلی در یادداشتی با
تاکید براین که «سال هاست رهبری جدی ترین مواضع
را علیه فساد گرفتهاند و راه را بر مبارزه گشودهاند و مکررا
بر رسیدگی بی غرضانه به عملکرد همه مسئوالن و حتی
نزدیکان و اعضای دفتر خویش تأکید کرد هاند» نوشت:
«آخرین نمونه این است :در حکم صادر شده برای آقای
فدایی به عنوان بــازرس ویــژه رهبری ،ایشان بازرسی
از نهادهای مربوط به رهبر را نیز بر وظایف بازرس ویژه
افزودند .دفتر حفظ و نشر آثار آیتا...خامنهای نیز که زیر
نظر فرزندان ایشان اداره میشود رسم ًا از بــازرس ویژه
خواستهاست بازرسی را از این دفتر آغاز کند که شروع شده
است .پاکدستی رهبر و خانواده ایشان شهره است و حتی
برخی از مخالفان نیز بارها به این حقیقت اذعان کردهاند».
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اظهارات عراقچی و بعیدی نژاد درباره نشست  3ساعته کمیسیون برجام

بدون موضوع

سایه لغو برجام برهتل «کوبورگ

»

محمدرضازائری

حضور  2مقام زن ایرانی در نشست وین

هتل تاریخی کوبورگ ویــن ،محل انعقاد برجام ،روز
گذشته میزبان یازدهمین نشست کمیسیون برجام بود
ودرحالی میزبان نشست سه ساعته کمیسیون مشترک
توافق هستهای بود که با توجه به خبرها و اظهارنظرها و
تحوالت داخلی در کاخ سفید سایه لغو برجام براین هتل
تاریخی بیش ازهمیشه سنگینی میکند .نمایندگان
اروپا و آمریکا در برلین ،یک روز پیش از این نشست گرد
هم آمدند .به گفته یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه
آلمان در گفت و گو با نیویورک تایمز قرار بوده در نشست
نمایندگان آمریکا و اروپا در برلین بر سر «افزایش زمان
ممنوعیت فعالیتهای هستهای» و «فعالیتهای موشکی
ایران» تصمیماتی گرفته شود .با این حال جزئیاتی از این
جلسه منتشر نشده است اما از این که عراقچی تصریح
کرده که مصوبات هیچ نشستی در کنار کمیسیون برجام
را به رسمیت نمیشناسد ،نشان میدهد که احتماال در
گفت و گوی آمریکا و اروپا تصمیماتی گرفته شده که ایران
آن را به رسمیت نمیشناسد .همزمان نخست وزیر رژیم
صهیونیستی مدعی شده که خروج آمریکا از برجام در
اردیبهشت ماه قطعی است .گزارش خبری خراسان را
میخوانید.
▪عراقچی :برخی کشورها از بیان موضع خود علیه
آمریکا ابا دارند

معاون وزیــر امــور خارجه که به نمایندگی از ایــران در
یازدهمیننشستکمیسیونمشترکبرجامشرکتکرده،
عصر روز گذشته درباره این نشست ،گفت« :مواضع برخی
از کشورها کامال با مواضع ایران نزدیک است و مواضع
برخی دیگر نیز موید نقض برجام توسط آمریکاست ولی
تا حدی از گفتن آن ابا دارند ».عراقچی این سخنان را در
حاشیه نشست کمیسیون برجام مطرح کرد؛ نشستی که

هر سه ماه یک بار برگزار میشود و این بار تغییرات وزارت
خارجه آمریکا و تندشدن رویکرد این کشور ،کام ً
ال بر این
نشست سایهانداخته است .به گزارش فارس ،عراقچی با
اشاره به ضرب االجل ترامپ که اروپاییها را مکلف کرده
تا  22اردیبهشت آینده اصالحات مدنظر او را تأمین کنند،
گفت:اینضرباالجلمسلمابرخالفتعهداتآمریکاست
چون ایجاد فضای نگرانی و تردید درباره این که پس از این
ضرب االجل چه شرایطی پیش خواهد آمد ،طبعا باعث
عدم اجرای موفقیت آمیز برجام در زمان کنونی میشود و
این از نظر ما نقض روشن برجام است.
▪اروپا باید پیام واضح به آمریکا بدهد

به گفته عراقچی اتحادیه اروپــا باید پیامی واضــح به
آمریکاییها بدهد و آن این که اگر آنها به نقض برجام
ادامــه دهند یا درصــدد تغییر آن باشند ،یقینا با انزوای
بینالمللی مواجه خواهند شد.براساس تصاویری که
منتشر شده در این دور از کمیسیون مشترک برجام «شیوا
راوشــی» از مقامات بانک مرکزی و «فرزانه شرفبافی»
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
(ایران ایر) نیز حضور داشتند .به گزارش اقتصاد آنالین
به نقل از ایرنا« ،شرفبافی» در این باره با بیان این که در
این نشست «راجع به مجوزهای اداره خزانه داری و دفتر
کنترل اموال خارجی آمریکا ( )OFACدر بخش هوایی
مباحثی مطرح و بررسی شد» گفت :مشکالت مربوط به
لغو تحریمها در بخش هوایی از سوی هیئت ایرانی مطرح
شد و مذاکرات در کمیسیون مشترک درباره موضوع لغو
تحریمها ادامه دارد.
▪توئیت بعیدی نژاد درباره انزوای آمریکا

بعیدی نــژاد سفیر ایــران در لندن نیز همزمان با این

در بیانیه پایانی نشست آستانه مورد تأکید قرارگرفت

حمایت ازتشکیلکمیته قانون اساسی درسوریه
طاهری -وزرای خارجه ایران ،روسیه و ترکیه در بیانیهای
مشترک در آستانه با اعالم این که مناقشه سوریه راهحل
نظامی نــدارد بر ادامــه تالشها برای تقویت آتشبس و
همچنین تشکیل کمیته قانون اساسی تأکید کردند .این
نشست با حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران،
سرگئی الوروف وزیرخارجه روسیه و مولود چاووش اوغلو
وزیرخارجهترکیهدرآستانهپایتختقزاقستانبرگزارشد.
به گزارش ایرنا و العالم ،در این بیانیه 20مادهای بر ادامه
تعامل موثر بین همه طرفهای درگیر در سوریه و پرهیز از
فرق ه گرایی تاکید شده است .تقدیر از تالشهای جمعی
در مبارزه با تروریسم به ویژه داعش ،تاکید بر ایجاد شرایط
مطلوببرایآغازفرایندسیاسیحلبحرانسوریه،تاکید
برتعهد محکم نسبت به استقالل ،حاکمیت ،وحدت و
تمامیت ارضی سوریه و تاکید برعدم راهحل نظامی برای
بحران سوریه و استقبال از راه حل سیاسی این بحران از
دیگرمفاداینبیانیهاست.دربخشیازاینبیانیهسهکشور
«بر پایبندی قوی و مداوم خود به حاکمیت ،استقالل،
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید
کردند ».در این بیانیه بر ادامه اجرای مفاد تفاهمهای
گذشته درباره چهار منطقه کاهش تنش تصریح و تأکید
کردندکهایجادمناطقکاهشتنشدرهیچشرایطینباید
ارضی جمهوری
حاکمیت ،استقالل ،وحدت و تمامیت
ِ
عربی سوریه را تضعیف کند .محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان در پایان اجالس سه کشور ایران ،روسیه
و ترکیه در آستانه گفت :ضروری است مبارزه مشترک ما با
تروریسم تا آزاد شدن کل سوریه از گروههای تروریستی
ادامه یابد .وی با بیان این که ما امروز در یک نقطه عطف در
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بحرانسوریههستیم،گفت«:متاسفانهبرخیدرگیریها
در نقاط مختلف سوریه وجود دارد که ضمن این که باید
درگیری با تروریستها ادامه یابد باید آالم مردم سوریه را
کاهشدهیموامروزبیانیهمشترکیکهسهوزیرخارجهدر
آستانه صادر کردند میتواند زمینه را برای همکاریهای
بیشتر فراهم کند و امیدواریم در اجالس سران که کمتر
از  20روز دیگر در ترکیه تشکیل میشود بتوانیم بیشتر
ی در این زمینهها گفتوگو و تشریک مساعی
برای همکار 
و تبادل نظر کنیم».
▪توافقات  4جانبه برای توسعه روابط ترکیه ،ایران،
گرجستان و آذربایجان

پیش از حضور در قزاقستان ،وزیر امور خارجه کشورمان
بــرای شرکت در نشست چهارجانبه منطقهای ایــران،
آذربایجان ،ترکیه و گرجستان ،به باکو سفر کرد .وزرای
خــارجــه چهار کشور در خصوص بــررســی و گسترش
همکاری در همه حوزهها از جمله اجرای مشترک طرحها
و برنامههای انرژی ،حمل و نقل ،بانکداری ،مخابرات،
صنعت،کشاورزی و محیط زیست ،درب ــاره استفاده
حداکثر از ظرفیتهای سرمایه گــذاری و بازرگانی و
تعمیق روابــط اقتصادی و تجاری به توافق رسیدند.
چهار کشور همچنین دراین بیانیه بر اهمیت گسترش
همکاری و توسعه زیر ساختها ی حمل و نقل و افزایش
ظرفیتهای ترانزیتی از طریق مسیر جنوب  -غرب که
از بنادر چابهار و بندر عباس ایران شروع و توسط خط
ریلی رشت  -آستارا به خط ریلی باکو -تفلیس -قارص
میپیوندد ،تاکید کردند.
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من آدم کشته ام!

نشست در صفحه توئیتر شخصیاش نوشت« :در جلسه
کمیسیون مشترک برجام آمریکا در برابر همبستگی
تمامی کشورهای عضو بیش از همیشه در فشار و انزوای
بیسابقهای قرار گرفته است».و تحلیل گر نشریه فارین
افرز پیشبینی کرد ه است ایران علیرغم مخالفت با بیانیه
مشترک کشورهای اروپایی و آمریکایی در مراحل آغازین
تا زمانی که شواهدی از نقض مستقیم توافق در کار نباشد
به آن پایبند خواهد ماند .با این حال همچنین به گزارش
ایرنا ،عراقچی درباره گفت وگوهای کشورهای اروپایی در
مورد برجام گفت :مشورتهای جانبی که کشورهای5+1
ممکن است با یکدیگر داشته باشند ربطی به کمیسیون
مشترک نــدارد اما ما هیچ رونــدی را در کنار کمیسیون
برجام به رسمیت نمیشناسیم و مصوبات آن را هم قبول
نداریم .عراقچی تصریح کرد :برجام به هیچ وجه امکان
مذاکره مجدد ،باز شدن و بحث مجدد ندارد؛ هیچ امکانی
براییکتوافقتکمیلی،یکالحاقیهیاعباراتیازاینقبیل
که این روزها استفاده میشود ،از دید ما وجود ندارد .اشاره
عراقچی به گفت و گوهایی است که نمایندگان آمریکا و
اروپا روز پنج شنبه در برلین انجام دادند .سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا دربــاره این جلسه گفت« :نماینده وزارت
خارجه آمریکا در کمیسیون برجام ،در آلمان به اروپاییها
گفته که سیاست ترامپ در قبال ایران ،بر مقابله با رفتار
مخرب منطقهای ایرانیان استوار است و اروپاییها هم با
کلیت این استدالل مخالفتی نداشتهاند».

▪نشست برجامی  2جانبه نمایندگان ایران و آمریکا
در وین

دیروز همچنین عراقچی با نماینده آمریکا در مذاکرات
وین هم دیدار کرد .از این دیدار جزئیاتی منتشر نشده
است .در همین حال ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
با بیان این که ایران خودش را برای شرایط مختلف ،در
زمان مذاکرات برجام هم آماده کرده بود ،تأکید کرد :در
برجام کامال پیش بینی شده که اگر ایران نتواند از منافع
اقتصادی اش بهرهمند شود چه اقداماتی را انجام خواهد
داد .به گزارش فارس ،ظریف در پایان گفت :با توجه به
آن چه که در برجام در حوزه تحقیق و توسعه دیده شده و
اقداماتی که جمهوری اسالمی برای توسعه توان هستهای
خود در حوزه صلح آمیز ادامه داده ،این واقعیت وجود دارد
که اگر آمریکا اشتباه خروج از برجام را مرتکب شود ،حتما
این اشتباه دردناکی برای آنها خواهد بود.
▪پیشنهاد اروپا به ترامپ؛ تحریم بیشتر ایران و ماندن
در برجام

شب گذشته رویترز اعالم کرد آلمان ،فرانسه و انگلیس
به منظور ترغیب «دونالد ترامپ» برای ماندن در توافق
هستهای به اتحادیه اروپا پیشنهاد دادهاند تحریمهایی
جــدیــد علیه ایـــران اعــمــال کــنــد .بــه گـــزارش فــارس،
ایــن تحریمها افــراد دخیل در برنامه موشکی ایــران و
فعالیتهای تهران در سوریه را هدف خواهد گرفت.

واکنش قاطع مقامهای ایران به ادعاهای گستاخانه
بن سلمان

مصاحبه بــن سلمان ولیعهد ســعــودی بــا شبکه خبر
سیبیاس آمریکا که در آن ضمن اهانت به مقامات
کشورمان گفته بود« :اگر ایران بمب اتمی بسازد ما هم
خواهیمساخت»باواکنشقاطعانهسهمقامدولتیایران
مواجه شد؛ بن سلمان در این گفت و گوی یک ساعته
مدعی شده بود« :مقامات ایرانی خواهان گسترش نفوذ
ایراندرخاورمیانههستند؛شبیههمانکاریکههیتلردر
زمان خودش میخواست در جهان بکند ».بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه ،این اظهارات را «خاماندیشی
متوهمانه جوان سعودی» دانست که «جز به تلخی سخن
نمیگوید و سیاست و کیاست را جز در درشت گویی بی
هنگام و از سر بی تدبیری نمیداند» .ظریف ،وزیر خارجه
کشورمان یک روز پیش از این اظهارات بن سلمان ضمن
ابراز امیدواری به حل اختالفات منطقهای گفته بود در
صورت «تجاوز خارجی» به عربستان ،ایران به نفع این
کشور وارد عمل میشود .به گزارش ایرنا ،بهرام قاسمی
نیز با تأکید بر این که دعوت به گفتوگو از سوی ایران از
روی کرامت و عقالنیت و در راستای صلح و امنیت بوده،
سخنانمملوازتعصببنسلمانرایادآورجاهلیتبدوی
خواند و گفت« :این سخنان تنها رجزخوانیهای تهی
مایه دوران جاهلی را به اذهان متبادر میسازد .اگر این
شاهزاده جوان این گونه میاندیشد پس چگونه است هر
دمنزداربابانخودازخطرایرانعجزوالبهمیکندوهربار
هم بعد از آن همه تمنای زبونانه دست خالی اما دوشیده
شده بازمی گردد؟» قاسمی در پایان خطاب به بن سلمان
تصریح کرد :بهتر است کشوری که بیش از سه سال در

مقابل مردم تحت محاصره و بی دفاع یمن به زانو درآمده
مقابل بزرگ تر
ازاندازه ارتش و اقتصاد خود دم نزند و در
ِ
ازخود؛آنهمکشورمقتدریچونایرانحدسخنوکالم
نگاهداردکهدانایانازدیربازگفتهاند:سکوتبهزپریشان
گفتاری است.همچنین حمید ابوطالبی مشاور رئیس
جمهور با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در توئیتر،
به بخشی از اظهارات بن سلمان اشاره کرده که مدعی
بود« :ایران ،رقیبی برای عربستان سعودی نیست ،ارتش
آن ،جزو پنج ارتش قوی جهان اسالم به شمار نمیرود،
ایران فاصله زیادی تا برابر شدن با عربستان ،در پیش
دارد ».ابوطالبی در واکنش به این اظهارات گفت« :ارتش
شما در لجنزار یمن بی ارتش غرق شده است .ادعا باید
بهاندازه توانایی باشد».
▪تهدید غیرمستقیم عربستان توسط آشنا

آشنامشاوررئیسجمهورنیزدریکتهدیدضمنی،گفت:
«ایران خود را ملزم به "دفاع از کعبه در مقابل پیشروی
خزندهصهیونیسم"میداندواین عربستاناستکه باید
موضع خود در مقابل اسرائیل را روشن کند .در دیدگاه
بسیاریازمسلمانانکسانیکهنتانیاهوآنهارا"متحدان
اسرائیل در مقابل ایران" میخواند صالحیت دفاع از
قدس وکعبه را ندارند ».آشنا با اشاره به مقایسه ایران و
هیتلرتوسطبنسلمان،تأکیدکرد:شبیهسازینازیستی
سلمانبویدهانکسانیرامیدهدکهبراینخستینبار
اینکلماتراتلفظکردند،بویدهانصهیونیستهای
کودککشوجانی!

باید اعتراف کنم که من قاتل هستم! مگر حتما باید انسان
کسی جز خودش را بکشد تا به او قاتل بگویند؟ من خودم
استعداد وجوانی خود را از بین برده ام.
جایی خواندم که تلخ ترین درد و زجر در هنگام مرگ روبه رو
شدن شخصیت موجود انسان با شخصیت ممکن اوست.
وقتی انسان با تصویری روبــه رو میشود که میتوانست
داشته باشد و نــدارد! یک دزد بدکار و ظالم که منفور و
مغضوب اســت وقتی در هنگام مــرگ تصویری متفاوت
از خــودش را ببیند و بفهمد که میتوانسته دانشمندی
محبوب و خدمت گزار باشد ،چه دردی خواهد داشت؟ یک
جانی وحشت آفرین که به جرم نابودی زندگی دیگران در
حال اعــدام است وقتی در آخرین لحظه خودش را ببیند
که میتوانسته پزشکی متخصص و محترم باشد که برای
دیگرانزندگیوحیاتمیآفریند،چهعذابیخواهدکشید؟
هر یک از ما در مقابل شخصیت "موجود" امروزمان ،یک
شخصیت "ممکن" داری ــم کــه بــه هــر دلیل -از موقعیت
اجتماعی محیط و ...تا شرایط اقتصادی خانواده یا تنبلی
و کوتاهی خودمان -محقق نشده است .انسان بر اساس
طبیعت کمال گرا و آرمان خواه خویش همواره میکوشد
تا به آن چه ندارد و نرسیده است ،دست پیدا کند .شاید از
همین روی قیامت را برای همگان روز "حسرت" نامیدهاند،
زیــرا بهترین افــراد هم احساس میکنند میتوانستهاند
از آن چه هستند بهتر باشند .اکنون که در میان سالی
پشت سر شخصیت "موجود"ام را نگاه میکنم جنازه خود
"ممکن"ام را میبینم که خونین و در هم شکسته بر زمین
افتاده است .آری ،اکنون باید صادقانه اعتراف کنم که من
خود "ممکن"ام را کشته ام! اگر اکنون هزار نفر دوست و
رفیق دارم میشد دو هزار نفر باشند .اگر در زندگی به 10
نفر کمک کردهام میشد به  100نفر خدمت کنم .اگر هزار
کتاب خواندهام میشد دو هزار کتاب بخوانم .اگر دو زبان
خارجی یاد گرفتهام میشد سه یا چهار زبان بیاموزم .اگر
با پدر و مادر یا همسر و فرزندانم کمی مهربانی و احسان
کرد هام میشد بسیار بیشتر نیکویی و محبت کنم .در هر
موضوعی که بخواهم مقایسه کنم میتوانستم بسیار بهتر و
موفق تر باشم .من«ممکن»ام شاید میتوانست شهید همت
باشد یا دکتر حسابی ،شاید میتوانست عالمه طباطبایی
باشد یا مرتضی آوینی!
من با تنبلیها و کوتاهیها و غفلتها و سستیهای خودم
آن من «ممکن» را کشته ام! دردمندانه اعتراف میکنم که
من قاتل «خودم» هستم!

...
آمریکا

پنتاگون :ماههاست که در خلیج فارس
هیچ تقابلی با ایران نداشتهایم
فارس« -ویلیام اربن» سخنگوی
فــرمــانــدهــی مــرکــزی نــیــروی
دریایی آمریکا گفت :ماههاست
که هیچ تقابل و رویارویی میان
نیروهای ایرانی و آمریکایی در
خلیج فــارس رخ ن ــداده اســت.
پیش از این مقامات آمریکایی از رویارویی ایران و آمریکا در
خلیجفارس ابراز نگرانی کرده و مدعی بودند که قایقهای
ایرانی هر از چند گاهی ،با سرعت باال به سمت قایقهای
آمریکایی در خلیجفارس نزدیک میشوند .اربن در این
خصوص تصریح کــرد« :بــه نظر میرسد که آ نهــا قطع ًا
تصمیم هوشیارانهای را اتخاذ کرد هاند تا به ما فضای
بیشتری دهند .این قطع ًا تغییری در رفتار آنهاست».

عارف :برخوردهای قهری با دانشجویان باعث بی انگیزه شدن نسل جوان میشود
رئیس فراکسیون امید تصریح کرد :برخوردهای قهری
و خشن با دانشجویان که در مقاطعی شاهد آن بودیم و
بعضادرمقطعفعلیهمشاهدچنینبرخوردهاییهستیم
باعث بی انگیزه شدن نسل جوان میشود.
به گــزارش ایلنا ،محمدرضا عــارف در دیداربا اعضای
اتحادیه تشکلهای اسالمی -سیاسی دانشگاه آزاد به

نقش و تاثیرگذاری جوانان در همه عرصهها اشاره کرد
و گفت :امروز جا به جایی مسئولیتها یک ضرورت انکار
ناپذیر در دنیا تعریف شده است و هیچ راهی جز این نداریم
که جوانان عهد هدار سمتهای مدیریتی شوند چون
جوانان با ایدههای نو مطمئنا میتوانند در نظام مدیریتی
کشور تاثیر گذار باشند .رئیس فراکسیون امید با انتقاد

از برخی تنگ نظریها در برخورد با دانشجویان،گفت:
متاسفانه برخی تصمیماتی که برای دانشجویان گرفته
میشود از سوی افرادی است که هیچ شناختی از دانشگاه
ندارند و این گونه تصمیمات برای دانشگاه خطرناک
است.
وی با تاکید بر داشتن سعه صدر مسئوالن در برخورد

با دانشجویان،گفت :بــرخــوردهــای قهری و خشن با
دانشجویان که در مقاطعی شاهد آن بودیم و بعضا در
مقطع فعلی هم شاهد چنین برخوردهایی هستیم باعث
بی انگیزه شدن نسل جوان میشود و اگر نسل جوان ما
بی انگیزه شود نظام اسالمی با چالشهای جدی مواجه
خواهد شد.
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