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قابل توجه دانشجویان، طالب
و اساتید محترم حوزه و دانشگاه

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، مقاالت، یادداشت ها 
و تحلیل های فرهنگی یا سیاســي مرتبــط با عرصه هاي 
دانشــگاهی و دانشجویی اســتقبال می کند. عالقه مندان 
می تواننــد فایــل حروفچینی شــده مطالب خــود را به 
  Daneshgah .Kayhan@Iran .ir نامــه  یا  را
یا نمابر 33111120 -021 ارســال نمایند. بدیهی است که 
روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشــار یا عدم انتشار 

مقاالت ارسالی، آزاد است.

  تصاویری از 
 آغاز سال تحصیلی جدید 

 و مراسم استقبال از نودانشجویان 
در دانشگاه تهران / »مهرماه 1400«

قاب دانشگاه

مقــام معظم رهبری در پایان مراســم عزاداری 
اربعین حســینی ســال ۱۴۰۰ خطاب به جوانان و 
دانشجویان تأکید کردند: به مسئله  »تبیین« اهمیت 
بدهید. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه 
جهاد کنید. تحقق ایــن موضوع جزء با یک همت 
همگانی از طرف همه متخصصان و جوانان انقالبی 

این امر تحقق نخواهد یافت.
قاعدتا در این راه با استفاده از ظرفیت های موجود 
در کشور برای تشکیل زیرساخت هایی در حوزه فضای 
مجازی که یکی از نیازهای اصلی کشور است، می توان 
به نتیجه بهتری دست یافت. در این  بین شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان هایی که توسط متخصصین و 
جوانان خوش فکر ایجاد می شــوند، نیازمند حمایت 
دولت و نهادهای حاکمیتی هســتند تا بتوانند در 
مســابقه بی امان در فضای مجازی به رشد و توسعه 

دست پیدا کنند و در مسیر پیشرفت قرار گیرند.
در سال های اخیر گسترش شبکه های اجتماعی 
و زیرســاخت های رسانه ای نوپدید در جهان، عالوه 
بر فراهم آوردن فرصت ها، تهدیداتی را نیز به دنبال 
داشته که در صورت عدم مدیریت صحیح این فضا، 
افــکار عمومی با بمباران اطالعات غلط و منطبق با 

منافع دشمنان روبه رو خواهند شد.
کســانی که با فضای مجــازی و کانال های آن 
آشــنایی دارند، مطلع هســتند که فضای مجازی 
زیرســاختی برای خیلی از امور است و فقط صرفا 
جهت اطالع رسانی نیســت. بلکه اطالع رسانی تنها 
بخشی از کارهایی است که می توان درآن انجام داد. 
اما مسائل دیگری مانند تأثیرگذاری بر افکار عمومی، 
هدایت جریانات اجتماعی یا کسب وکارهای اقتصادی 
از موضوعاتی اســت که می تواند در فضای مجازی 
شکل بگیرد. این امور از موارد استفاده مثبت از این 
فضا است و مسلما استفاده منفی از آن مانند بزهکاری 

و جرم و جنایت هم امکان پذیر است.
دنیای مجازی بسیار مهم و تأثیرگذار است. پس 
همان طــور که در فضای واقعــی بحث از حاکمیت 
ملت ها و سرنوشــت خودشــان داریم و هیچ ملتی 
نمی پذیرد که برایش تعیین تکلیف شود و سرنوشت 
ملت و کشورش توسط دیگران نوشته شود، در فضای 

مجازی هم چنین است.
قاعدتا یکی از ابزارهای مهم در دنیای امروز بحث 
تبلیغات است که امروزه هم بسیاری از مسائل روز با 
تبلیغات رسانه های عمومی انجام می شود و در حال 
مدیریت است. االن به وضوح می بینیم که چه اخبار 
دروغ و یا راست وقتی از شبکه ها منتقل می شود در 
لحظه و ثانیه تأثیر خود را گذاشته و پیامدش اتفاقاتی 
است که در سطح زندگی واقعی ما رخ می دهد. لذا 
اگر همه اصحاب رســانه و کسانی که به هر وسیله 
ارتباطی دسترســی دارند، از موضوعی دفاع کنند و 
آن را  ترویج و حمایــت کنند، افکار عمومی هم به 

آن سو سوق داده می شوند.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ مقام معظم رهبری 
در دیدار تصویری اخیر با دانشــجویان در دانشگاه 
تهران، امکانات ناشــی از فضای مجازی و رسانه ای 
برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند 
و گفتنــد: »البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین 
و بازگویی حقایق، اســتفاده از شیوه های اخالقی و 
بیان مسائل همراه با منطق، متانت، عقالنیت کامل 
و استفاده از عواطف انسانی و پرهیز از دشنام، تهمت، 
دروغ و فریبه کاری در مواجهه با افکار عمومی است.«
در چند روز اخیر در فضای مجازی و جلســات 
مختلــف صحبت های رهبر معظــم انقالب در بین 
اقشار مختلف جامعه بخصوص دانشجویان و جوانان 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این تبادل نظرها 
درحالی بین جوانان شــکل درگرفت که این اولین 
باری نیست که رهبر انقالب اسالمی موضوع تبیین 
و سیاست های تبلیغاتی دشمنان را مطرح می کنند 
و از جوانان انتظار مقابله و جهاد در این راه را دارند.
ایشان یک دهه می شود که در حال روشنگری و 
مطالبه از جوانان در مقابل این جنگ نرم دشمنان 
اســت اما نباید از این نکته نیز غافل شد که هرگاه 

رهبر معظم انقالب از مسئولین و سازمان ها تقریبا 
ناامید می شوند جوانان و بسیج عمومی مردم را مورد 

خطاب مستقیم قرار می دهند.
در ادامــه گزیده ای از ســخنان رهبــری را در 
ســال های مختلف که همواره از محاصره تبلیغانی، 
جنگ نرم دشــمنان و مقابله و جهاد در مقابل این 

دشمنان را خواستارند، می خوانید:
جهاد اساسی جوانان

غلبه بر »یأس آفرینی« دشمن
رهبر انقالب اســالمی در بیانیه  گام دوم انقالب 
تصویری از توطئه  »محاصره  تبلیغاتی« را پیش روی 
همگان قرار دادند: »اکنون مانند همیشــه سیاست 
تبلیغی و رســانه ای دشمن و فّعال ترین برنامه های 
آن، مأیوس سازی مردم و حّتی مسئوالن و مدیران 
ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، 
وارونه  نشان دادن واقعّیت ها، پنهان کردن جلوه های 

امیدبخش، بزرگ کــردن عیوب کوچک و کوچک 
نشان دادن یا انکار محّسنات بزرگ، برنامه   همیشگی 
هزاران رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان 
ملّت ایران اســت؛ و البّته دنباله های آنان در داخل 
کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها 
در خدمت دشمن حرکت می کنند.« / بهمن ۱397

نقشه ای که هدف اصلی آن القای ناامیدی در بین 
 مردم و مسئوالن است. سپس حضرت آیت اهلل خامنه ای 
جهــاِد اساســی جوانــان را غلبه بر ایــن توطئه  
»یأس آفرینی« دشــمن معرفی می کنند: »شــما 
جوانان بایــد پیش گام در شکســتن این محاصره  
تبلیغاتی باشــید. در خود و دیگــران نهال امید به 
آینــده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و 
دیگران برانید. این نخســتین و ریشه ای ترین جهاد 

شما است.« / بهمن ۱397
دشمن به دنبال نبرد نرم

سپس رهبر معظم انقالب حدود دو سال بعد در 
ســخنانی دیگر درخصوص جهاد ریشه ای این گونه 

می فرمایند: »این جهاِد ریشــه ای و مهم در فضایی 
موضوعیت می یابد که نبردی از نوع »نرم« در جریان 
است. امروز »دشمن دو هدف را در جنگ نرم دنبال 
می کند: یکی این است که این زنجیره  تواصی به حق 
و به صبر را قطــع کند؛ دّوم اینکه حقایق را وارونه 

نشان بدهد.« / اسفند ۱399
در این فضا دشمن از یک طرف جریاِن »تواصی 
بین مومنین« را هدف گرفته چراکه اگر »این زنجیره  
تواصی و توصیه کردن به یک دیگر ]برقرار باشد[؛ هم 
توصیه به حق کنند، راه حق را تأکید کنند، هم توصیه  
به صبر بکنند؛ این، همه را نگه می دارد. اگر چنانچه 
تواصــی به صبر و تواصی به حق و بصیرت در جامعه 
وجود داشته باشــد، این جامعه به آسانی دستخوش 
تحّرکات دشــمن نخواهد شــد؛ اّما اگر چنانچه این 
جریان تواصی که زنجیره  محافظت مؤمنان است،  قطع 

بشود قطعاً خسارت خواهد رسید.« / اسفند ۱399

چنانچه دشمن در جنگ نرم بتواند به خواسته  
خود دست یابد »موجب می شود که انسان ها احساس 
تنهایی کنند، احساس نومیدی کنند و اراده ها ضعیف 
بشــود، امیدها کمرنگ بشود، جرات اقدام از دست 
برود. وقتی تواصی نبود، این اتّفاقات می افتد؛ و طبعاً 
وقتی این جور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد 
و اراده ها ضعیف شد، قهراً هدف های عالی و متعالی 
بتدریج از دســترس دور می شود و کمرنگ می شود 
و دست نیافتنی به نظر می رسد و به دست فراموشی 

سپرده می شود.« / اسفند ۱399
وارونه نمایی حقایق
با تصویرسازی غلط

رهبری ضلع دیگر توطئه  دشمن را »تصویرسازی 
غلط« و »وارونه نمایی حقایق« می دانند و می فرمایند: 
»با تصویرسازی غلط سعی می کنند افکار ملّت ایران 
را منحــرف کنند؛ هم تصویر غلط درباره  ایران، هم 
تصویر غلط درباره  خودشان، هم تصویر غلط درباره  
اوضاع منطقه.« دشمن در این قسمت از طراحی خود 

به دنبال این اســت که »ملّت ایران را به این نتیجه 
برساند که بن بست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه 
بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم 

شدن در مقابل آمریکا.« / مهر ۱397
ایشــان در دیگر بیانات خود ابزار مهم دشــمن 
در این جنگ را رســانه و فضــای مجازی می دانند 
و می فرمایند: »فعاًل دشــمن از ابزار رسانه استفاده 
می کند برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توّجه کنید! 
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دسِت دشمن باشد، ابزار 
خطرناکی است. ابزار رســانه را تشبیه می کنند به 
سالح های شیمیایی در جنگ نظامی؛ سالح شیمیایی 
را وقتی می زنند، ســالح شیمیایی تانک و تجهیزات 
را از بین نمی برد؛ تجهیزات می ماند و انسانها از بین 
می روند و از قدرِت استفاده  از ابزار می افتند؛ سالح 
شــیمیایی در جنگ نظامی این جوری اســت؛ ابزاِر 
رسانه هم این جور است. امروز از تلویزیون، از رادیو، 

از اینترنت، از شبکه های اجتماعی، از انواع و اقسام 
وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده 

می شود.« / مهر ۱397
آیت اهلل خامنه ای درخصوص این جنگ تبلیغاتی 
نیــز می فرمایند: »نکته  مهم اینکــه در این جنگ 
تبلیغاتی ما »ضعف داریم. حاال بگذریم از آن آدم های 
غافلی که از رســانه های داخلی هم به نفع دشمن 
اســتفاده می کنند لکن ]درباره [ آن کسانی هم که 
قصــد خیر در این زمینه دارند، ما کم کاری داریم.« 

/ مرداد ۱۴۰۰
امیدآفرینی و افشای حقایق

دقیقــاً در چنین صحنه ای و با شــناخت دقیق 
مختصاِت نقشه  دشمنان است که جوانان باید وارد 
میدان »جهــاِد تبیین« شــوند: »خیلی از حقایق 
هســت که باید تبیین بشــود. در قبال این حرکت 
گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران 
سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی 
از هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسالم و انقالب 

اسالمی اســت و دچار ابهام نگه داشتِن افکار و رها 
کــردن اذهان مردم و بخصــوص جوانها، »حرکت 
تبیین« خنثی کننده  این توطئه  دشمن و این حرکت 

دشمن است.« / مهر ۱۴۰۰
جوانــان در این عرصه از یک ســو باید جریان 
تواصــی به حق و بصیرت و صبــر را تقویت کنند: 
»جوانها بایــد امیدآفرینی کننــد، باید توصیه  به 
ایستادگی، توصیه  به تنبلی نکردن، توصیه  به خسته 
نشــدن کنند؛ اینها کارهایی است که جوان های ما 
که گفتیم افسران جنگ نرم هستند برعهده  دارند.«  

/ اسفند ۱399
یعنی »کار باید این باشد که به مردم امید بدهید 
و اطمینان بدهید. اگر مردم ناامید شــدند، اعتماد 
خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، شکست 
قطعی است. این امید را باید زنده نگه داشت. عامل 
اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم اســت؛ عامل 
در صحنه بودن مردم، امید و اطمینان آنهاســت.« 

/ شهریور ۱389
و از سوی دیگر حقایق را به شکل صحیح برای 
افکار عمومی تصویر کنند. در این مســیر ابتدا باید 
فهمی  درســت و جامع از حقایق ایران اســالمی و 
وضعیت دشمن داشت: »شما و همه   جوان های کشور 
باید جایگاه امروز کشور و ملّت تان را بدانید؛ این شرِط 

اّوِل اثرگذاری شما است.« / مهر ۱397
واقعیت این اســت که »در قــدرت نرم افزاری، 
آمریکا به شّدت ضعیف است؛ حرفش زورگویی است، 
منطقش ضعیف است، لیبرال   دموکراسی اش امروز در 
دنیا مفتضح است. به خاطر همین هم هست که شما 
مالحظه می کنید آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای 
تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از 
مناطق عالم شکست خورده است و امروز شکست های 
دیگری هم آن طوری که انسان مشاهده می کند در 

انتظار آمریکا است.« / مهر ۱397
در طرف دیگر اما تصویر واقعی از ایران اسالمی 
این است که »اّوالً امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و 
مغزهای سیاســی پخته و سنجیده  دنیا ملّت ایران 
را به خاطر مقاومت چهل ســاله تکریــم می کنند. 
ثانیاً واقعّیت دیگر ]این اســت که[ کشور ما دارای 
ظرفّیت های بسیاری است که کمتر کشوری در دنیا 
پیدا می شود که این همه ظرفّیت داشته باشد.ثالثاً 
ظرفّیت بالفعل کشور، شما جوان های مؤمن هستید. 
جوان های مؤمن در کشور که هم توانایی دفاعی، هم 
توانایی علمی، هم توانایی در زمینه  مسائل فرهنگی، 
هم توانایی در زمینه  مســائل اجتماعی دارند و در 
بســیاری از صحنه ها این توانایی ها بُروز کرده است. 
رابعاً دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی، بعد از 
کنکاش فراوان رسیده به تحریم؛ یعنی راه های دیگر 
در مقابل او بسته است. ولی من به شما عرض بکنم 
کــه تحریم اقتصادی شــکننده تر از اقتصاد ملّی ما 

است.« / مهر ۱397
استفاده از فضای مجازی

با شیوه اخالقی
فضای مجازی ابزاری که باید به بهترین شــکل 
ممکن از تمامی ظرفیت های آن برای جهاِد تبیین 
اســتفاده کرد: »می توانید افکار درســت را، افکار 
صحیح را منتشر کنید، پاسخ به  اشکاالت را، پاسخ به 
ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده  از این امکان 
منتشــر کنید و می توانیــد در این زمینه به معنای 

واقعی کلمه جهاد کنید.« / مهر ۱۴۰۰
البته »بایســتی از شــیوه  اخالقی در این کار 
پیروی کرد. از ایــن کاری که بعضی ها در فضای 
مجــازی یا در مطبوعــات و در مقاله ها و اینجا و 
آنجا انجام می دهند که با دشنام، با تهمت و فریب 
و دروغ با افکار عمومی مواجه می شــوند، باید به 
شّدت اجتناب کرد. بایســتی حقایق را با منطق 
قوی، سخن متین و عقالنّیت کامل، همراه با زینت 
عاطفه و عواطف انسانی، و به کارگیری اخالق منتشر 
کرد. امروز همه   ما بایســتی در این میدان حرکت 
بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه 

داریم.« / مهر ۱۴۰۰

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشــگاه های سراسر کشــور پیرامون اتفاقات اخیر 
جمهوری آذربایجان و مناقشات مرزی با همسایگانش 

بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

»با فرا رسیدن ســالروز آغاز جنگ دوم قره باغ، 
حوادثی پیوسته رخ داد که نشان از فتنه انگیزی های 
جدید صهیونیسم جهانی و ارتجاع منطقه ای این بار 

در منطقه آذربایجان بود.
اگرچه هیچ گاه تحرکات رژیم  اشغالگر قدس در آن 
سوی مرزهای شمالی ایران و نیز وابستگی حکومت 
جمهوری آذربایجان به صهیونیست ها، بر مسئوالن 
جمهوری اسالمی پوشیده نبوده، اما این بار پیوستگی 
و تعدد این اقدامات مخرب که شــکل جسورانه تر و 
علنی تــری یافته، از برنامه جدیدی خبر می دهد که 
طراحان آن از صهیونیست ها و نژادپرستان حاکم بر 
 ترکیه گرفته تا ارتجاع عرب منطقه را شامل می شود.

اظهارات ضدایرانی چند نماینده وابسته پارلمان 
آذربایجان، رزمایش سه کشور و بهره برداری سیاسی 
از آن علیه ایران، اظهــارات اخیر الهام علی اف علیه 
رزمایش ســپاه پاســداران، اظهارات کارشناسان و 
رســانه های صهیونیســتی و دیدار مقامــات باکو با 
صهیونیســت ها، ایجاد شبکه ضدشیعی و ضدایرانی 
آذربایجان اینترنشــنال توســط ســعودی ها و نیز 
توقیف کامیون های ایرانی همگی تکه های پازل این 

فتنه انگیزی را به روشنی برای ما  ترسیم می کند.
مقامات و مسئوالن جمهوری آذربایجان که بارها 
از نوزده ژانویــه گرفته تا جنگ اول و دوم قره باغ به 
کمک های ایران معترف بوده اند و بیانات رهبری در 

دهمین نامه ارسالی رئیس دیوان محاسبات کشور به دولتمردان سیزدهم که در 
راستای منویات امام خامنه ای و شعار سال ۱۴۰۰، عملکرد 7 قانون مرتبط با تولید، 
ابعاد مقررات و آئین نامه ها و موضوع  ترک فعل به مقامات ارشد دستگاه های اجرایی 

ارسال می شود، خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رشته تحریر درآمد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه تأکید کرده است: احکام تامین 
ســرمایه صندوق نوآوری و شــکوفایی، ایجاد قطب )هاب( بین المللی جهت ارائه 
آموزش های مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور، تجاری  ســازی 
ایــده و دانش در تولید محصول و خدمات دارای ارزش افزوده برای تحقق نیاز به 

همت و پیگیری بیشتری دارند.

رئیس دیوان محاســبات در ادامه  نامه  خود به وزیر علوم دولت ســیزدهم، از 
موضوعات زیر به عنوان پروژه هایی یاد کرده که اجرای آنها نیاز به توجه بیشتری دارند:
-  بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش آفرینی و کارآفرینی.

-  طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور مأموریت گرا 
کردن فعالیت های موسسات آموزش عالی و پژوهش کشور.

-  تبدیل دانشگاه های برتر کشور به تراز بین المللی.
-  طراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاه ها در حل مشکالت کالن، دستگاهی 

و بنگاه های اقتصادی کشور.
-  پیاده سازی نظام حمایت از شرکت  های دانش بنیان با هماهنگی معاونت علمی 

 و فناوری.
-  طراحی و پیاده ســازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق 

تهیه پیوست فناوری با هماهنگی علمی  و فناوری.
رئیس کل دیوان محاســبات در پایان یادآوری نموده اســت مبنای رسیدگی 
این دیوان در حوزه های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد باالدستی، 
ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به 
منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی دستگاه های تحت امر وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری خواهد بود.

در نامه دیوان محاسبات به وزیر علوم مطرح شد

تأخیر در تبدیل دانشگاه های کشور
به الگوهای بین المللی!

رهبــر انقالب اخیراً جهاد تبیین را از دانشــجویان مطالبــه کردند همان 
دانشــجویانی که پیش تر آنها را افســران جوان جنگ نرم خوانده بودند اما چرا 

جهاد تبیین؟ 
در همه حرکت هایی که بنیاد فکری و هویتی دارند، حفظ خلوص شــرکت 
و رســاندن پیام های اصیل این حرکــت ارزش و اهمیتی به اندازه خود حرکت 
دارد. عاشــورا و قیام اباعبداهلل الحســین علیه الســالم نمونه ای است از اهمیت 
تبییــن ماهیت قیام. تفاوت جدی قیام کربال با حرکت های مشــابه انقالبی در 
 داشــتن پیوست تبیینی و روشــنگری اهل بیت علیهم الســالم به پرچمداری 

حضرت زینب کبری)س( است.
بسیاری از قیام های تاریخی در زوایای زمان و تحریف و دروغ پردازی زورمداران 
به فراموشــی سپرده شــدند اما کربال بدون تحریف با سربلندی و بیدارگری به 
حرکت خود در طول صدها سال ادامه داده و همچنان بیش از پیش الهام بخش 

و ظلم افکن به راه خود ادامه می دهد.
یکی از ابزارهای دشمن در دوره معاصر برای مقابله با انقالب اسالمی و حرکت 
مردمــی آن، تغییر هویت انقالب و تحریف آن و قلب ماهیت و مخدوش کردن 
چهره اصیل انقالب اسالم و عناصر هویتی جامعه ماست. کانون های فعال دشمن 
در فضای مجازی و جریان های تبلیغی و رسانه ای محور این حرکت دشمن اند و 
همان گونه که حضرت زینب کبری)س( در خفقان یزیدی و اموی اجازه خاموش 
شدن چراغ پرفروغ کربال را نداد امروز هم محبان امام حسین)ع( و رهروان راه 
عاشــورا در جهادی دیگر وظیفه و مأموریتی بزرگ برای تبیین حقایق اسالم، 

انقالب اسالمی و چهره واقعی نظام سلطه و طواغیت هستند.
دشمن به دنبال فرسایش سرمایه اجتماعی، قلب ماهیت و مبارزه با امید و 
همه عناصر هویتی این ملت اســت و مقابله هم در همین جا باید اتفاق بیفتد. 

حال با این نگاه چگونه جهاد چگونه محقق می شود؟
برای حرکت به ســمت توصیف و تبیین واقعیت های انقالب اسالمی توسط 

جریان دانشجویی و بدنه دغدغه مند دانشگاهی ملزوماتی پیش نیاز است: 
اول؛ شبکه شدن. همگرا شدن حرکات پراکنده ای که در گوشه و کنار انجام 
می شود، هم افزایی جریان انقالب و دوستداران ایران در تبیین واقعیت ها سبب 

هم افزایی هرچه بیشتر کنشگری ها می شود.
دوم؛ نیفتادن در دام محافظه کاری و ساختارگریزی. توجیه گرایی و رادیکالیسم 
دو لبه قیچی مقابله با واقع گرایی هستند، جهاد تبیین نیازمند واقعی دیدن فضا 
اســت و این ممکن نمی شود جز مطالبه گری مســئله محور و در چارچوب، هر 
جریانی که بخواهد فضای دانشجویی را به سمت محافظه کاری یا تندروی ببرد 

در واقع ضد جهاد تبیین حرکت کرده است.
ســوم؛ ممزوج شدن با مطالبات مردم. باید مسائل اصلی مردم نه لزوما آنها 
که در فضای مجازی ســاخته می شــود را شناخت و به آنها ضریب داد، مسائل 
اصلی مردم در حلقه های محدود خودی ها شناخته نمی شود. از سوی دیگر باید 
راهی برای ارتباط موثر با بدنه عمومی مردم پیدا کرد. ممکن اســت حرف های 
بعضا خوب دانشــجویان و دانشگاهیان در یک چرخه محدود مدام تکرار شود و 

به دست مخاطب اصلی نرسد. برای این مسئله باید فکری کرد.
چهارم؛ هم ارتقای تکنیکال هم باال بردن سطح محتوایی. دانشجویان فعال 
و دغدغه مندان باید به ابزار روز رســانه ای مجهز شوند، رسانه امروز خود دانشی 
معظم است و راه و رســمی  آموختنی دارد. بحمداهلل بضاعت جریان انقالب به 

لحاظ دانشی در این حوزه امروز قابل قبول است. 
از ســوی دیگر فهم تحلیلی و عمق نگاه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... 
هم زمان با مسلط شدن به تکنیک باید ارتقا پیدا کند. با تعدادی نیروی تکنیک  
زده بدون عمق نمی توان جهاد تبیین را پیش برد. در پایان، باید تالش می کنیم 

همه ظرفیت خود را برای جهاد تبیین پای کار بیاوریم.
* رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ما و »جهاد تبیین«

مطالبه همیشگی رهبر انقالب از دانشجویان

  »جهاد تبیین«
جدیدترین مأموریت فرمانده به افسران جوان

دانشجویان   هشـدار 
صهیونی مشی   درباره 
ن یـــــــــجا با ر ذ آ

حمایــت از قره باغ را عامل پیــروزی خود می دانند، 
این بار اما در اقدامی کاماًل مزدورانه وابستگی خود به 
صهیونیست ها را عیان تر ساخته و علی رغم اعترافات 
خود زبان به تخریب و تهمت و تهدید ایران گشوده اند.

اگرچه این وابستگی ها و اسالم ستیزی سران باکو 
و کشــتار و حبس و شکنجه اسالم گرایان آذربایجان 
توســط این مقامات با سابقه اســت اما این بار به نظر 
می رسد سران این حکومت بیش از پیش عنان خود را 
به دست بیگانه داده و فریب وعده حمایتی صهیونیسم 

جهانی و نژادپرستان دوست نما را خورده اند.
ســران باکو نیک می دانند که  اشــتراک دینی و 
قومی  مردم دو کشور فراتر از توان اختالف افکنی آنان 
و اربابان آنان است و نیز می دانند حمایت های متعدد 
و بی دریغ ایران از حکومت و ملت آذربایجان بهانه از 
دست ناسیونالیست های وابسته گرفته و حربه های آنان 
برای بدبین ساختن مردم مسلمان آذربایجان نسبت 

به ایران را بی اثر ساخته است.
اما حال که جناب علی اف و ســایر مقامات باکو 

اصرار بر فریاد زدن و اظهار دشــمنی دارند در وهله 
اول بایــد بدانند طناب پوســیده رژیم هایی که خود 
سال هاســت طعم پیروزی را نچشیده اند، سست تر از 

آن است که در برابر ایران مقتدر بتوانند به آن چنگ 
بزنند و خود را از مهلکه برهانند.

جمهوری اســالمی تا کنون حــد نهایت مدارا و 
رأفت را با حاکمان آذربایجان به خرج داده و با وجود 
 اشتراکات دینی و مذهبی، در حق سران باکو نیز ادای 

دین کرده و برادری خود را به اثبات رسانده است.
اما توطئه های اخیر و باز شدن علنی پای بیگانگان 
به منطقه، جای مماشات نداشته و خاطره خیانت ها 
از حمله پهپادی به تاسیسات هسته ای تا جاسوسی 

از جمهوری اسالمی و دست داشتن در خون شهدای 
هســته ای را زنده می کند و تعدد فعالیت های اخیر 
نگرانی های جدی برای امنیت ملی ایران و نیز امنیت 

مردم مسلمان آذربایجان ایجاد کرده است.
از این رو اتحادیه انجمن های اســالمی مستقل 
سراســر کشور ضمن محکوم نمودن زیاده گویی های 
رئیس جمهور و نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان، 
از وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشورمان 
انتظار دارد از موضع انفعال هشت سال گذشته که به 
گستاخی هرچه بیشتر خائنان منطقه ای و دشمنان 
قســم خورده این ملت منجر شــده، فاصله گرفته و 
اقدامات جدی و محکم دیپلماتیک را در دستور کار 

قرار دهند و تا خنثی ســازی این توطئه ها و دریافت 
توضیحات موجه از سوی سران جمهوری آذربایجان، 

از پای ننشینند.«

حجت االسالم دکتر مصطفی رستمی*
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