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قابل توجه دانشجویان، طالب
و اساتید محترم حوزه و دانشگاه

»صفحــه دانشــگاه کيهان« از اخبــار، مقاالت، يادداشــت ها و تحليل های فرهنگی يا سياســي 
مرتبــط بــا عرصه هــاي دانشــگاهی و دانشــجويی اســتقبال می کنــد. عالقه منــدان می توانند 
  Daneshgah.Kayhan@Iran.ir فايــل حروفچينی شــده مطالــب خــود را بــه رايانامــه 
يا نمابر 33111120 -021 ارسال نمايند. بديهی است که روزنامه کيهان در ويرايش، تلخيص، انتشار 

يا عدم انتشار مقاالت ارسالی، آزاد است.

تصاویري از جشن ازدواج دانشجویی »شاخه نبات« 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قاب دانشگاه

واکسیناسیون  روز های  به  کرونایی  روز های 
تبدیل شده است و دیگر کسی به دنبال کشف 
واکسن برای نابودی این ویروس منحوس نیست. 
کل دنیا در پی خرید دوز های نجات بخش یا تولید 
نمونه های الگو گرفته شده هستند. پیر و جوان، 
بیمار و غیربیمار همه به دنبال راهی هستند تا 
زودتر از بقیه واکســن بزنند و جان خود را در 
برابر ویروس کرونا محفوظ نگه دارند. اما با توجه 
به اینکه امکان تولید انبوه واکســن کرونا هنوز 
در جای جای دنیا میسر نشده است مردم برای 

واکسیناسیون اولویت بندی شدند.
اولويت بندی واکسيناسيون در کشور های مختلف 
متناسب با نياز و برنامه ريزی های آنها انجام می شود و 
معموال کادر درمان در صف اول هستند. موضوعی که 
با شروع واکسيناسيون بيش از همه به چشم می آيد و 
قشــر جوان را نگران کرده است، زمزمه های بازگشايی 
دانشگاه ها و آغاز کالس های حضوری از نيمه دوم سال 

يا همان سال تحصيلی جديد است.
مسئوالن دانشگاهی تعدادی از کشور ها برای رفع اين 
نگرانی دانشجويان شان، واکسيناسيون آنها را طی نامه ای 
از مسئوالن بهداشت و درمان کشورشان خواستار شدند 
و اين قول را به دانشجويان داده اند که تا اين امر محقق 
نشود کالسی را به صورت حضوری برگزار نخواهند کرد.
اما از واکسيناسيون دانشجويان ايرانی و بازگشايی 
دانشگاه های پزشــکی و غيرپزشکی کشور چه خبر؟ 
با اعالم خبر واکسيناســيون دانشــجويان کشور های 
مختلف و حرف و حديث هــای مربوط به آن، جمعی 
از دانشگاه های علوم پزشکی نيز برای دانشجويان شان 
از مســئوالن بهداشت و درمان کشور خواستار واکسن 
شــدند و بر اين امر تاکيــد کردند. تا جايی که معاون 
آموزشی وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به روسای 
دانشگاه ها اعالم کرد زمينه تزريق واکسن به دانشجويان 
علوم پزشکی با اولويت نخست را هرچه سريع تر فراهم 

می کند.
البته معاون وزير بهداشت در نامه خود مطرح کرده 
است که شيوه تزريق بايد منطبق بر دستورالعمل های 
مشترک معاونت بهداشــت و آموزش وزارت بهداشت 

باشد تا تفاوت در بين عملکرد دانشگاه ها و ايجاد زمينه 
اعتراض به حداقل برسد.

آخرين خبر ها از اين موضوع هم حاکی از آن است 
که واکسيناسيون ۵۷۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و ساير دانشجويان دانشگاه ها به نوبت و مطابق با 
اولويت بندی انجام می شود. در حقيقت بر اساس سند 
ملی واکسيناسيون عليه بيماری کرونا فهرست اولويت ها 

برای دريافت واکســن در فاز اول شامل کارکنان خط 
اول ارائــه خدمت به بيماران کرونا که در معرض خطر 
باالی ابتــال و انتقال عفونت به ســاير اعضای جامعه 
هســتند و فراگيران و دانشجويان و دستياران فعال در 
دوره آموزشی بالينی پرسنل محسوب می شوند. البته 
ساير پرسنل تشــخيصی، درمانی، خدمات، انتظامات، 
اداری، عملياتی مرتبط با بيماران کرونايی هم در اين 

سند فهرست شده اند.
بر اين اساس اولويت اول واکسيناسيون دانشجويان 
علوم پزشکی برای دستياران تخصص، فوق تخصص و 
فلوشيپ، دانشجويان پزشکی و دندانپزشکی در مرحله 
کارآموزی و کارورزی، پرســتاران در مرحله کارآموزی 
در عرصه؛ اولويت دوم برای دانشــجويان سال سوم تا 
پنجم رشته پزشــکی و رشته های مرتبط با بيماران و 

اولويت سوم مختص دانشجويان ساير رشته های علوم 
پايه پزشکی می شود.

اين در حالی است که در فهرست و اولويت بندی های 
اعالم شده خبری از واکسيناسيون دانشجويان غيرعلوم 
پزشکی نيســت و علی رغم آنکه زمزمه های بازگشايی 
دانشــگاه ها و برگزاری کالس هــای حضوری در کنار 
آموزش های مجازی از مهرماه امسال مطرح است، اما 

دانشجويان همچون ساير قشر های جامعه بايد تا زمان 
واکسيناسيون عمومی منتظر بمانند.

وزير علوم، تحقيقــات و فناوری در اين باره گفت: 
خواهش ما از وزير بهداشــت اين بود که اگر قرار است 
در مجموعه دانشگاهی وزارت بهداشت در حد عمومی 
تزريق واکسن به دانشــجويان انجام شود، در شرايط 
مساوی اولويت واکسيناسيون دانشجويان را به مجموعه 

دانشجويان وزارت علوم هم تسری دهند.
وی دربــاره نتيجه آخرين رايزنی هــا برای تزريق 
واکســن کرونا به دانشجويان زيرمجموعه وزارت علوم 
گفت: همه اين مســائل را به وزارت بهداشــت واگذار 
کرديم؛ درباره بحث واکسيناسيون خانواده دانشگاهی 
وزارت علوم صحبتی خارج از روال نداشتيم. عالقه مند 
هستيم آموزش های حضوری هرچه زودتر شکل بگيرد 
و دانشــجويان در دانشگاه ها حضور پيدا کنند. اگر در 
سايه تزريق واکسن اين امر محقق شود، از آن استقبال 

می کنيم.
وزارت علوم و دانشــگاه های تحت نظارتش در اين 
روز هــای کرونايی به خودی خود نشــان دادند که در 
مديريت مســائل و برنامه ريزی برای شــرايط بحرانی 
آن طور که بايد تالشی ندارند و تنها خود و تصميمات 
را به ستاد ملی مبارزه با کرونا سپرده اند. بار ها شده است 
که برای نحــوه برگزاری کالس ها، امتحانات و به طور 
کلی بازگشايی دانشگاه ها تصميمات خود را منوط به 
تصميم و رای ستاد کرونا دانستند در حالی که در اين 
مسير می توانستند آسيب های ناشی از کرونا به جامعه 

دانشگاهی را بيان و پيشنهادات مرتبط ارائه کنند.
به نقل از خبرگزاري دانشــجو؛ شــرايط کشــور 
و اهميــت اولويت بندی های واکسيناســيون را همه 
مي دانند، همگان در جريانند که قشــر هايی همچون 
کادر درمان، افراد بيمار و ســالخورده بيش از بقيه در 
معرض آسيب قرار دارند و برای تزريق واکسن بايد در 
اولويت قرار بگيرند، اما وقتی مســئوالن از بازگشايی 
دانشــگاه ها بدون اعالم هرگونه خبر از واکسيناسيون، 
گرفتن تســت يا حتــی پروتــکل و دســتورالعمل 
 بهداشــتی صحبت می کنند، وضعيت نگران کننده به 

نظر می رسد.

دانشگاه از دیدگاه امام خمینی)ره( آن قدر 
اهمیت دارد که اگر نقش واقعی خود را نداشته 
باشد، همه چیز مملکت از دست خواهد رفت. 
ایشان در جمله ای این اهمیت را گوشزد کرده اند: 
»اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست برود، 
همه چیزمان از دستمان رفته است.« بنابراین، 
می توان نتیجه گرفت که دانشگاه هم منشأ دردها 
و فســادهای موجود و هم منشأ اصالح کشور 
است و بســته به اینکه دانشگاه ها، استادان و 
دانشجویان چه جهت گیری هایی داشته باشند، 

ثمرات آن نیز مشخص خواهد شد. 
نظر کلی معظم له اين است که مبدأ همه تحوالت 
و مقدرات يک کشــور، دانشگاه است و دانشگاه يک 
کشور را اصالح يا تباه می کند؛ و لذا متذکر می شوند 
که »ما بايد دانشــگاه اسالمی داشته باشيم.«، بدين 
معنی که دانشــگاه ها بايد اســتقالل داشته باشند و 
وابســته به شرق و غرب نباشند. ايشان اين مسئله را 
به استادان و دانشجويان توجه می دهند که دانشگاه ها 
و در نهايت مملکت به دســت اجانب و منفعت طلبان 
نيفتد. در ضمن بيان می دارند که دانشــگاه ها دو کار 
عمده دارند: يکی، تربيت و اصالح انســان ها؛ و ديگر، 

اهميت نهاد دانشگاه 
در نگاه امام خمينی)ره(

بگيريم و از دســت برود، همه چيزمان از دســتمان 
رفته است.«

بنابراين، می توان نتيجه گرفت که دانشگاه هم منشأ 
دردها و فسادهای موجود و هم منشأ اصالح کشور است 
و بسته به اينکه دانشگاه ها، استادان و دانشجويان چه 
جهت گيری هايی داشته باشند، ثمرات آن نيز مشخص 
خواهد شد. امام خمينی)ره( در کالمهای خود، به اين 
دو جهت گيری کاماًل مجزا و مشخص، به طور صريح 
 اشاره فرموده اند. درباره جهت گيری اّول چنين اظهار 
می دارند: »اميدوارم احســاس کرده باشــيد که همه 
دردهای ايران از دانشــگاه شــروع شده است«. و در 
خصوص جهت گيری دّوم می فرمايند: »دانشگاه يک 
کشوری اگر اصالح شود، آن کشور اصالح می شود«. 
آنــگاه در بياناتی ديگر، اين دو جهت گيری متضاد را 
در کنار هم قرار می دهند و نتيجه هر يک را گوشــزد 
می کنند: »دانشــگاه خوب، يک ملت را ســعادتمند 
می کند و دانشگاه غيراسالمی، دانشگاه بد، يک ملت را 
عقب می زند« و در جای ديگر می فرمايند: »اين افرادی 
که از دانشگاه می آيند، يا مخّرب يک کشوری هستند 
يا ســازنده آن کشور هستند« و »هرچه از خوبی ها و 
بدی ها برای يک ملتی تحقق پيدا می کند: وابستگی 

يا اســتقالل، در قيد و بند بــودن و اختناق يا آزادی، 
تابع تربيت های دانشــگاهی است«. پس اگر متولّيان 
دانشگاه افرادی خوب و صالح باشند، نسل های حاضر 
و آينده درســت تربيت می شوند و اگر افراد غيرصالح 
باشند، اين نسل ها نيز غيرصالح تربيت خواهند شد. از 
اين جهت است که امام می فرمايند: »دانشگاه است که 
امور کشور را اداره می کند و دانشگاه است که نسل های 
آينده و حاضر را تربيت می کند. و اگر چنانچه دانشگاه 
در اختيار چپاولگرهای شــرق و غرب باشد، کشور در 

اختيار آنهاست«.
اسالمی شدن دانشگاه

اکنون که بر اساس بيانات امام خمينی)ره( مشخص 
شد که منشأ همه تحوالت و مقدرات کشور، دانشگاه 
اســت و اينکه با تّوجه به جهت گيری خاصی که در 
دانشــگاه گرفته می شــود، تحوالت و مقدرات نيز در 
دو جهت صالح يا فســاد شکل می گيرد، بايد در پی 
يافتن راهی باشيم که اين مقدرات و تحوالت در مسير 
صالح صورت پذيرد که اگر چنين کنيم، کشور خود را 
تا هميشه بيمه کرده ايم. امام خمينی)ره( می فرمايند: 
»اســاتيد دانشــگاه بدانند که اگر چنانچه دانشگاه را 

بسازند، کشورشان را بيمه کرده اند تا آخر«.
در اينجا ضروری اســت به اين ســؤال پاسخ داده 
شــود که اين ساخت و اصالح دانشــگاه چگونه بايد 
صورت گيرد و راه آن چيســت؟ امام)ره( اين مطلب 
را هم بدون پاســخ نگذاشته و راه آن را نشان داده اند. 
ايشان تنها راه را اسالمی شدن دانشگاه ها می دانند؛ و 
در اين باره می فرمايند: ما »بايد اين مســئله را دنبال 
کنيم که دانشگاه اسالمی  شود تا برای کشور ما مفيد 
گردد« و نيز در جمله ای ديگر می فرمايند: »بايد قبل 

از هر چيز دانشگاه اسالمی باشد. برای اينکه کشور هر 
چه صدمه خورده اســت، از کسانی بوده که اسالم را 

نمی شناخته اند«. 
منظور از اسالمی شدن دانشگاه چیست؟

با اين بيان، آنچه به ذهن خواننده و شنونده خطور 
می کند، اين است که با توجه به برداشت های مختلفی 
که در اين خصوص وجود دارد، منظور از اســالمی و 
دانشــگاه اسالمی چيســت؟ امام خمينی)ره( به اين 
مطلب هم پاســخ داده و دانشگاه اسالمی را با بيانی 
خاص تبيين کرده اند: »معنی اسالمی شدن دانشگاه 
اين اســت که استقالل پيدا کند، و خودش را از غرب 
جدا کند و خودش را از وابســتگی به شرق جدا کند. 
و يک مملکت مســتقل، يک دانشــگاه مستقل، يک 
فرهنگ مســتقل داشته باشيم«. و در جمله ای ديگر 
نيز به مســئله استقالل  اشاره می کنند و می فرمايند: 
»بايد دانشگاه ها بيدار شوند. بايد از همين دبستان تا 
آن آخر دانشــگاه از اين افکار غرب زده تهی بشوند، و 

شرق روی پای خودش بايستد«.
در جمله اخير، ضمن اينکه ممکن است »شرق« را 
به معنای کشورهای کمونيست قلمداد کنيم، می توانيم 
به اين نتيجه هم برسيم که منشأ اصلی فسادها، ناشی 

از غرب و غربزدگی است که شرق به مفهوم عام را که 
شامل کليه کشورهای غيرغربی است، نيز تحت تأثير 
قرار می دهد. پس بايد از چنين فرهنگی دوری جست. 
به همين دليل اســت که امام)ره( در جايی ديگر، از 
کشور و رژيمی نام می برند که مظهر اين غرب جهانخوار 
و چپاولگر اســت و به عبارتی شيطان بزرگ است؛ و 
روشنفکران و متفکران دانشگاهی را از اين موضوع آگاه 
می فرمايند؛ و اظهار می دارند: »گويندگان و روشنفکران 
و متفکران و دانشگاهيان و دانشمندان، همه توان خود 

را صرف قطع اميد از دشمن اصلی ما آمريکا کنند«.
بنابراين، از ديدگاه امام خمينی)ره(، معنی »اسالمی 
شدن«، »اســتقالل« است؛ و اســتقالل يعنی عدم 
وابستگی به مظاهر استکبار، چپاولگری، جهانخواری 
و فســاد و به عبارتی ديگر، داشتن استقالل فکری بر 
مبنای اصول و عقايد اسالمی. پس کليه عوامل دخيل 
در دانشگاه ها، خصوصا استادان، بايد به اين نکته توجه 
داشته باشند و در راه قطع وابستگی و کسب استقالل 

و در نهايت اسالمی شدن دانشگاه ها بکوشند. 
خودباوری و اتکا به خود

به اين ترتيب، بايد قيد و بندها و دلبستگی به غرب 
و يا مظاهِر ديگِر شبيه به آن را رها کنيم و از آنها آزاد 
شويم. اّما ممکن است اين سؤال به ذهن خطور کند: 
بعد از قطع اين رابطه، چه می شود؟ آيا پس از آن، در 
خأل، تنهايی، بی ياوری و بدبختی قرار نخواهيم گرفت؟ 
آيا همه چيزمان نابود نخواهد شد و به هالکت نخواهيم 
افتاد؟ برای رهايی از اين ذهنيت - که ممکن اســت 
در افکار برخی از مردم، به ويژه استادان و دانشجويان، 
رسوخ کند - بايد برای اين سؤال ها پاسخی يافت. آن 
پاسخ، براساس گفته های امام)ره(، »خودباوری« و »اتکا 

به خود« و »خويشــتن يابی« است؛ که خأل موجود را 
به بهترين وجهی پر خواهد کرد. ايشان در خطاب به 
دانشجويان می فرمايند: »شما دانشجويان عزيز! خودتان 
درصدد اين باشيد که از غرب زدگی بيرون بياييد. اين 
گمشده خودتان را پيدا کنيد. گمشده شما، خودتان 
هســتيد«. اّما اين خود را چگونه می توان پيدا کرد؟ و 
آيا چگونه بودن و چگونه شدن، خودپيدا کردن است؟

طبيعتا اصطالح »خود را يافتن« بايد مفهومی خاص 
داشته باشد. آنچنان »خودی« که نه تنها جايگزين خأل 

و قطع وابستگی شود، بلکه حالتی رشديابنده داشته 
باشد و استاد، دانشــجو و دانشگاه را به بهترين وجه 
بســازد و آنها را از جهات مادی و معنوی، به صالح و 

ساحل نجات و رشد و ترقی برساند. 
راه حل چیست؟

از بيانات امام)ره( می توان به اين نتيجه رسيد که 
اين »خود را يافتن« و »متکی به خود بودن« بايد در 
دو جهت مختلف، اّما در کنار هم، جامه عمل بپوشد. 
يکی از اين دو جهت، دانشمند و متخصص شدن افراد 
و تهيه و توسعه ابزارهای رسيدن به اين مرحله است؛ 
و جهت ديگر، ساخته شــدن افراد ازحيث معنوی و 
انسانی اســت. اين دو جهت، به خوبی و صراحت در 

بيانات مختلف امام)ره( مشخص شده است.
در راستای جهت اول می فرمايند: »اگر دانشگاه ها 
خالی از مردانی دانشــمند و متخصص شوند، اجانب 
منفعت طلب چون سرطان در تمام کشور ريشه دوانده 

و زمام امور اقتصادی و علمی ما را به دست می گيرند 
و سرپرستی می کنند«. در بيانی ديگر اظهار می دارند: 
»مهم ترين عامل در کســب خودکفايی و بازســازی، 
توســعه مراکز علمی و تحقيقــات و تمرکز و هدايت 
امکانات و تشــويق کامــل و همه جانبه مخترعين و 
مکتشــفين و نيروهای متعهد و متخصصی است که 
شــهامت مبارزه بــا جهل را دارنــد و از الک نگرش 
انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند 
که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند«. و نيز 

می فرمايند: »بايد دانشگاه ها خودکفا شوند که احتياج 
به دانش غرب نداشته باشند«.

پس مالحظه می شود که در يک کشور اسالمی، از 
يک سو بايد افراد به فکر متخصص و دانشمند شدن 
بيفتند و در اين راه بکوشند و از سوی ديگر دولت نيز 
وسايل و امکانات چنين کاری را به انحای مختلف فراهم 

آورد و با هدايت و تشويق الزم، کارها را جهت دهد.
اگر چنين اقدامی صورت نگيرد و دانشگاه ها در اين 
راستا عمل نکنند، دوباره کشور به اجانب منفعت طلب 
وابســته می شــود و آنها زمام امور علمی، اقتصادی و 
باألخره سياســی و فرهنگی ما را در دست می گيرند. 
اّما اين جهت و اين کارها برای »خود شدن« و »خود 
را يافتن« کافی نيست، بلکه بايد با عامل دوم ترکيب 

شوند و در کنار هم به پيش روند. 
عامل دوم، همان گونه که ذکر شــد، ساخته شدن 
افراد از جهات معنوی، انســانی و خدايی است. از اين 

رو اســت که امام خمينی)ره( با نگرشی ژرف به ابعاد 
گوناگــون، از جمله به اين مســئله توجــه کرده و با 

کالم های گوهربار خود راه را نشان داده اند.
ايشان درخصوص عامل و جهت دوم می فرمايند: 
»شما دانشــگاهی ها کوشش کنيد که انسان درست 
کنيد؛ اگر انســان درست کرديد، مملکت خودتان را 
نجات می دهيد«، »دانشــگاه بايد مرکز درست کردن 
انسان باشد«، »دانشگاه ها را مرکز تربيت قرار دهيد؛ 
عالوه  بر دانش، تربيت الزم است. اگر يک دانشمندی 
تربيت نداشته باشد، مضّر است«، »دانشگاه را بايد شما 
رو به خدا بيريد، رو به معنويت ببريد. و همه درس ها 
هم خوانده بشود، همه درس ها هم برای خدا خوانده 
بشــود«؛ و باألخره در فرازی ديگر، با  اشاره به هر دو 
عامــل تخصص و تعهد در کنار هم، می فرمايند: »اگر 
دانشــگاه واقعا دانشگاه باشد و دانشگاه اسالمی باشد، 
يعنی در کنار تحصيالت، تهذيب هم در آنجا متحقق 
باشــد، تعهد هم باشد، يک کشوری را اينها می توانند 

به سعادت برسانند«.
پس مالحظه می شود که امام خمينی)ره( در اين 
مجموعه از بيانات، ضمن  اشاره به اينکه دانشگاه بايد 
مرکز تربيت، انسان ســازی و خداجويی باشد، کسب 
تخصص را هم الزم می شــمرند. نپرداختن به چنين 
موضوعــی را باعث نابودی کشــور ذکــر می کنند و 
متخصص غيرمتعهد و فاقد تربيت انســانی را به حال 

کشور مضّر می دانند.
اّما روشن است که رسيدن به اين دو عامل و جهت، 
يعنــی تخصص و تعهد، به آســانی صورت نمی گيرد 
و بــه کار و تالش جدی اســتادان و دانشــجويان و 
همه دســت اندرکاران و متفکران دلسوز و هنرمندان 
دردمند نياز دارد؛ که هر يک، به ويژه دانشــگاهيان، 
بايد از يک ســو به اين تالش و جّديت دست زنند و 
متحمل سختی ها و ناراحتی ها شوند و از سويی ديگر، 
با شــناخت موانع و مشــکالت، در صدد مبارزه با آن 
موانع و حل مشــکالت برآيند. از اين جهت است که 
امام عزيز به کارگيری اين کوشــش و تالش را متذکر 
می شــوند و آن را الزم می شــمارند. ايشان در جايی 
می فرمايند: »جديت و فداکاری الزم دارد تا دانشگاه، 
دانشــگاه بشــود«؛ و در جايی ديگر به اين تالش و 
کوشش ارج می نهند و بر فداکاران و تالشگران درود 
می فرستند: »ســالم بر جوانان برومندی که با سالح 
علم در سرافرازی و اعتالی کشور، کشور عزيز اسالمی 
کوشــا، و در رسيدن به هدف های انسانیـ  اسالمی از 

هيچ زحمت و کوششی دريغ ندارند«.
اّما برای رســيدن به دانشــگاه اسالمی با تعريفی 
که پيش تر با توّجه به بيانات امام )ره( ارائه شــد، بايد 
متذکر شد که اين تالش و جّديت شامل شناخت موانع 
و مشــکالتی که بر سر راه وجود دارد و نيز راه مقابله 
با آنها هم می شود. امام خمينی)ره( با ريزبينی دقيق، 
موانع موجود بر سر راه را يادآور می شوند و توصيه ها و 
رهنمودهای خود را برای مقابله با آنها ارائه می دهند. 
ايشــان در زمينه شــناخت يکی از موانع می فرمايند: 
»اکثر ضربات مهلکی که به اين اجتماع خورده است، 
از دست همين روشنفکران دانشگاه رفته ای ]است[ که 
هميشه خود را بزرگ می ديدند و می بينند«. همچنين 
در جمله ای ديگر، ضمن  اشاره به موانع ديگر، راه برخورد 
و مقابله با آنها را نشان می دهند. ايشان می فرمايند: »به 
همه نسل های ملل توصيه می کنم که برای نجات خود 
و کشور عزيز و اسالم آدم ساز، دانشگاه ها را از انحراف و 
غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنند«. سپس بيان 
می دارند: »برای هميشه نگذاريم دانشگاه ها به انحراف 
کشيده شوند؛ و هرجا انحرافی به چشم خورد، با اقدام 
سريع در رفع آن بکوشــيم. و اين امر حياتی بايد در 
مرحله اّول با دســت پرتوان خود جوانان دانشگاه ها و 

دانشسراها انجام گيرد«.

 چه هنگام نوبت به 
واكسيناسيون دانشجويان مي رسد؟

تربيت دانشمندان و متخّصصان. به نظر امام )ره(، هر 
دو کار بايد در کنار يکديگر انجام شود. در پايان، ضمن 
 اشاره به توسعه مراکز علمی و تحقيقاتی و تهيه امکانات 
و تشويق مخترعان و مکتشفان و متخّصصان متعهد، 
جوانان را به پايداری در تحقق اين امور و ايســتادگی 

در برابر انحراف ها از اين اصول وا می دارند.
امام خمينی)ره( برای دانشــگاه، دانشــگاهيان و 
دانشجويان، پيام ها و سخنانی بيان فرموده اند که اگر 
با دقت و از ابعاد گوناگون تجزيه و تحليل شــوند، راه 
نجات يک ملت و کشــور در دنيا و آخرت مشخص و 
در صورت عمــل به آن رهنمودها، اين نجات محقق 

می شود. 
اهمیت دانشگاه

ايشان در بيانات متعدد خويش با عبارات گوناگون 
ايــن مطلب را متذکر شــده اند که »دانشــگاه، مبدأ 
همه تحوالت اســت«. همچنين در مواردی ديگر با 
به کارگيری اصطالحات »مقدرات« و »سرنوشــت«، 
دانشــگاه را منشأ اين مقدرات و سرنوشت می دانند و 
آن را در رأس امور می خوانند؛ از جمله: »مقدرات اين 
مملکت، دســت اين دانشگاهی هاست«، »از دانشگاه 
]اســت که[ بايد سرنوشت يک ملت تعيين شود« و 
»دانشگاه که رأس امور هست و تقديرات يک کشوری، 
مقدرات يک کشوری بســته به وجود آنهاست، بايد 
جديت کنند که روی خودشــان را از غرب و شــرق 

برگردانند.«
دانشگاه از ديدگاه امام خمينی)ره( آن قدر اهميت 
دارد که اگر نقش واقعی خود را نداشته باشد، همه چيز 
مملکت ازدست خواهد رفت. ايشان در جمله ای اين 
اهميت را گوشزد کرده اند: »اگر دانشگاه را ما سست 
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