
!ایران در هجوم دیمنتورها

سخنرانی استاد وحید جلیلی در جمع نشریات برگزیده اولین لیگ نشریات دانشجویی دکّه

 

الرحمن الرحیم بسم هللا

کتتته در فارستتتی دیوانه ستتتاز یتتتا(تتت Dimentor)در فیلم هری پتتتاتر کتتتاراکتری هستتتت بتتته نتتتام دیمنتتتتور 
دیمنتورها موجوداتی هستند کته وارد محیتط می شتوند و نشتاط آن. افسرده ساز ترجمه اش کرده اند

.را از بین می برند و مردم را تبدیل به آدم های افسرده می کنند

یعتتنی از فالن گتتروه تلگتترامی ختتانوادگی بگتتیر تتتا ستتینما و. ایتتراِن امتتروز در هجتتوم دیمنتور هتتا است
پتتر استتت از دیمنتورهتتتایی کتته دستتتت اندرکار تزریتتق یتتأس، ناامیتتدیت و... روزنامه هتتا و رستتانه ملی و
سلطه دیمنتور ها به قدری سنگین شده است که حتتی دربعضتی مجتامع. بدبینی در جامعه هستند

حتتتتزب اللهی هم آدم جتتتترأت نتتتتدارد بگویتتتتد اوضتتتتاع خیلی هم بتتتتد نیستتتتت؛ ستتتتریع واکنشت نشتتتتان
!«سرسپرده رژیم شدی؟! محافظه کار شدی؟! :»می دهند

 

!باید ایران، خودش، خودش را شکست بدهد

، نتتته بتتتا تحلیتتتل سیاستتتی بتتته دستتتت می آیتتتد نتتته تتتتاریخی، نتتته1396تبتتتیین درستتتت وضتتتعیت ایتتتران 
متا. بهترین روش؛ تحلیل روانشتناختی استت کته می توانتد شترایط را تبتیین کند.... . جامعه شناختی

ایتترانی کتته در آستتتانه یتتک. دچتتار یتتک وضتتعیت روانشتتناختی عجیب و غتتریب هستتتیم 96در ایتتران 
!جهش بزرگ هست را چنان تیره نشان می دهیم که همه اراده ها ناامید شوند

میلیتتتون دانشتتتجو، میلیون هتتتا فارغ التحصتتتیل، 4میلیتتتون جمعیت،  80ایتتتران امتتتروز جتتتامعه ای بتتتا 
، گسترش!(میلیونی آمریکا برابر است 300تعداد مهندس های ایران با جامعه )صدهاهزار مهندس 

زیرستتتاخت های انتتترژی و حمتتتل و نقتتتل در تمتتتام کشتتتور؛ جاده هتتتای سیستتتتان بلوچستتتتان مرتب تتتتر از
بسیاری از جاده های اروپتا، از لحتاظ دفتاعی و نظتامی قتدرت پتیروز در ستوریه، لبنتان،ت عتراق و یمن بتا

بتا پیشترفت های مثتال زدنی و غبطه برانگتیزت... قدرت بازدارنتدگی کم نظتیر و امتنیت منحصتربه فرد و
بتترای اکتتثر کشتتورهای جهتتان در حتتوزه هوافضتتا و پرتتتاب متتاهواره، انتترژی هستتته ای، نتتانوتکنولوژی،

... .بیوتکنولوژی و سلول های بنیادیت و 

حتتتاال کتتته در عرصتتته عیتتتنی و میتتتدانی نمی شتتتود ایتتتران را شکستتتت داد بایتتتد کتتتاری کتتتنیم خودشتتتان،
چتتون! تنهتتا کشتتوری کتته قتتدرت شکستتت ایتتران را دارد ختتودش است! خودشتتان را شکستتت بدهند
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تجربتته اثبتتات کتترده استتت ایرانی هتتا هتتر کتتاری را اراده  کردنتتد توانستتتند انجتتام بدهنتتد و هتتر کتتاری کتته
اراده ایرانی ها را بگیرد نتوانستته و در نهتایت ایتران موفتق شتده« تحقق»غرب کرده است که جلوی

االن سینما و رسانه! باید دی منتورها را فعال کنند. پس باید کاری کرد که اراده ما را بگیرند. است
.ایران پر است از این دی منتور ها؛ به فضای مجازی هم که به شکل بسیار گسترده هجوم کرده اند

 

!راهبرد تهدیدسازی از هر فرصتی

این ذوق:» در همین موضتتوع برداشتتته شتتدن نرده هتتای نمتتاز جمعتته در تتتبریز یتتک عتتده ای می گویند
اگتتتر فتتتردا روز، همین آدم کتتتار بتتتدی کتتترد چطتتتور! زدن دارد؟ این کتتتف خواستتتته های متتتا هم نیست

!از این به بعد باید در هر فرصتی یک تهدید ببینیم! خیلی جالب است« می خواهیم نقدش کنیم؟

 

ّتته فیهتتا نعمتته تحیتتط بهتتا ( ع)امتتام حستتن عستتگری هیچ تهدیتتدی: »می فرماینتتد متتا من بلیتته ااّل و لل
اعتقتادت! بعضی بچه حزب اللهی ها بترعکس شتده اند«. نیست مگر اینکه فرصتی بزرگتر در آن است

حتی اگر اتفاق خوبی می افتتد، منتظرباشتیم پس از آن ختبر. هیچ چیز خوبی وجود ندارد»دارند که 
!«بد بزرگتری برسد

 

شتما فکتر. متأستفانه متا در تتاریخ استالم و تشتیع، ستابقه تبتدیل بهتترین شترایط بته بتدترین را داریم
کنیتتد اگتتر مالتتک اشتتتر، شمشتتیر آختتر را زده بتتود، چتته می شتتد؟ تصتتورش هم انستتان را بتته شتتوق و

چترا؟ بته ختاطر همین. جنتگ نترم را بتاختیم. امتا چته شتد؟ جنتگ روانی را بتاختیم. هیجتان می آورد
ستلیمان بن صترد ختزاعی کته بعتد از واقعته. یتا در ختود متاجرای کتربال. بچه سوسول های حتزب اللهی

کتربال چنتد هتزار نفتر را بترای خونختواهی بستیج کترد ولی در کتربال ، امتام معصتوم بتا هفتتاد و دو نفتر
کسانی کته دغدغه منتدت بودنتد و آرمتان هم! تنها ماند در حالی که پتانسیل شیعه صدها برابر آن بود

.داشتند اما بصیرت نداشتند

 

داریم و نداریم

چتون فالن ستردار! ها که بصیرت و واژه هایی از این دستت را هم؛ خودی هتا، مستخره می کنندتازگی
یتتا حجه االستتالم یتتا مستتئول؛ این واژه را بی جتتا و شتتعاری استتتفاده کتترده، متتا هم این مفهتتوم عمیتتق
معارفی خودمانت را به بازی بگیریم؟ اگر معرفت و علم در برابر جهل استت، بصتیرت در برابتر غفلت

کار متفکران؛ت تولید معرفت و رفع جهتتل استتت ولی زحماتشتتان. بصیرت یعنی مدیریت توجه. است
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کستتانی بایتتد. در صتتورتی بتته ثمتتر می رستتد کتته محتتتوای معرفتتتی بتته دستتت آمتتده پامتتال غفلت نشتتود
باشندت که محتوا را، معرفت را، آگاهی را درستت یعتنی بته هنگتام و متؤثر؛ بته کستانی کته الزم استت

مگتتتر متتتا خواهتتتان محتتترومیت زدایی نیستتتتیم؟ مگتتتر از محرومیت هتتتا بتتته خشتتتم نمی آییم؟. برستتتانندت
یعتتتنی داشتتتته باشتتتی و. بزرگتتتترین محرومیت هتتتا، غفلت از داشتتتته ها و فرصتتتت ها و ظرفیت هاست

!نداشته باشی

 

اگتتر متتردم از اصتتل داشته هایشتتان یتتا. امتتروز در جنتتگ نتترم بتتا چتتنین کالهتتبرداری عظیمی متتواجهیم 
اهمیت و قیمت داشته هایشان غافل شدند به راحتی می شود آن داشته ها را غتارت کترد بته شتکلی

ای ممکن استتت این داشتتته انتترژی هستتته. کتته اگتتر روزی بیتتدار شتتدند هم دیگتتر فایتتده نداشتتته باشد
های خانوادگی باشد یا مردمی بودن کارگزاران باشتد یتا عتزت و استتقالل باشتد یتا اصتلباشد یا ارزش

اگتر رستانه درستت عمتل نکنتد. رسانه از مهم تترین ابزارهتای هتدایت توجته متردم است. نظام باشد
خودمتتتانت خودمتتتانت را تحتتتریم. ممکن استتتت بتتته محتتترومیت از داشتتتته ها دچتتتار بشتتتویم کتتته شتتتده ایم

.خودمانت کشور را از ظرفیتها و فرصت های بالفعلش محروم می کنیم. می کنیم

روان شتتناس ها بتته جتان فتترد و ختتانواده افتاده انتدت و دائم بتته. کشتور، امتتروز در هجتوم دیمنتور هاست 
.جامعه شتتناس هات جامعتته را ستتیاه نشتتان می دهند. دنبتتال زیتتاد کتتردن مشتتتریان خودشتتانت هستتتند

نتیجتته. سیاستتتمدارها حکتتومت را فاستتد نشتتان می دهنتتد، رستتانه ها ستتیاه نمایی را بازتولیتتد می کنند
!چه می شود؟ این که ما از خودمان چیزی نداریم و باید تسلیم غرب باشیم

 

دستور قرآن برای حذف حزن و خوف

ما معموالً این آیه قتترآن. از نشاط ما می ترسد. دشمن از نرم افزار ما می ترسد؛ از امید ما می ترسد
:را در مجالس عزا می شنویم

ِّهِمْ يُرْزَقُوَن» َّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنَْد رَب َّذِيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل الل «.وَ اَل تَحَْسبَنَّ ال

آیته بعتدی! در این آیه خداوند نهی می کنتد کته مبتادات کوچکتترین تردیتدی در زنتده بتودن شتهدا کنید
:چیست؟ می فرماید

َّذِيَن لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أاَلَّ خَوٌْف عَلَيْهِمْ واََل» َّهُ مِنْ فَْضلِهِ وَيَْستَبِْشرُوَن بِال فَرِحِيَن بَِما آتَاهُمُ الل
«.هُمْ يَحْزَنُوَن

یعتتنی اولین نعمت و رزقی کتته شتتهدا از آن برخوردارنتتد شتتادی! شتتهدا کتته زنتتده هم هستتتند، شتتادند
:در ادامه می فرماید. است
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.چه کسانی را؟ کستانی کته در ختط آنهتا هستتند. یعنی دعوت می کنند به لبخند...« وَيَْستَبِْشرُوَن »
:در این آیه از دو چیز نهی شده است

ُتتوَن؛ تتترس و غم ختط! حتتذف ختتوف و حتتزن! ختتط شتتهادت یعتتنی همین. أالَّ خَتتوٌْف عَلَيْهِمْ واََل هُمْ يَحْزَن
ختتتط مقابلتتتهت بتتتا ناامیدکننتتتده ها و افسرده ستتتاز ها و دیمنتورهتتتا و اکنتتتون متتتا در چتتتنین جنگی. نشتتتاط

.هستیم

در. پیام بشارت شهدا این خبرهای خوبی است که بته بترکت فتداکاری شتهدا در جامعته وجتود دارد 
در خوابانتدنت مچ آمریکتا در عتراق و ستوریه و. علم؛ در هسته ای و فضایی و نانو و ستلول های بنیتادی
انتخابتات بتا مشتارکت بستیار بتاالتر از اکتثر 40لبنانت و یمن، در مردم ساالری دینی که تاکنون حتدود

در سیل کمک های مردمی از سوی اقشتتار گونتتاگون بتته. کشورهای غربی در کشور برگزار شده است
...در حوزه هتتای گونتتاگون سیاستتی، علمی، اجتمتتاعی، هتتنری، فتترهنگی و. ستتمت منتتاطق زلتتزله زده

.رویش های شوق انگیز داریم

 

چه کار باید کرد؟

َِّك فَحَدِّْث»قرآن می فرماید  در حتالی. کافی است نعمت های خداونتدت را بتازگو کتنیم«. وَأَمَّا بِنِعَْمةِ رَب
خداونتدت! از صتبح تتا شتب در تلگترام اخبتار بتد فتوروارد می کتنیم. که ما دقیقاً برعکس عمل می کتنیم

َّغْوِ مَتترُّوا كِرَامًا» در قتترآن می فرماید ِتتالل متتا. یعتتنی اگتتر حتترف لغتتو زده شتتد، از آن بگتتذر«. وَِإِذَات مَتترُّوا ب
برگتتردیم بتته ادبیتتات. حرف هتتای ختتوب را سانستتور می کتتنیم و خبرهتتای بتتد را بتته اشتتتراک می گتتذاریم

:در خطبتتتته همتتتتام در توصتتتتیف اوصتتتتاف متقین می فرمایند( ع)امیرالمومتتتتنینت علی ! دیتتتتنی و قتتتترآنی
این ویتژگی. یعنی گوش به زنگ حرف تازه و مفیتد هستتند« وقَفوا أسماعهم علي العلم النافع لهم»

ُ: » یتتتا در جتتتای دیگتتتری می فرمایند. انستتتان متقی است كْر ي وَ َهمُّهُ الشتتتُّ یعتتتنی روز را شتتب«. يُمْستتتِ
می کند در حالی که نگرانی اش شکر است که آیا به اندازه کافی شکر می کنم یا خیر؟ ما مشکلمان
این استت کته حتزب اللهی و ستلطنت طلب بتا هم مستابقه گذاشتته اند کته چته کستی می توانتد بیشتتر

مردم را ناامیدکند؟ت

چه باید کرد؟ در خاطرم هستت در یتک شتهر دورافتتاده، دو گتروه بتا هم بته مشتکل ختورده و درگتیر
چطتتور آن هتتا می گردنتتد یتتک زخمی را پیتتدا. بی بی ستتی این مستتئله را پوشتتش می داد. شتتده بودند

اتفاقتاتت ختوبی کته رخ می دهتد را. ماهم برعکسشتان عمتل کتنیم. کنند و سریع آن را برجسته کنند
.پوشش بدهیم
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دیمنتورها ما را از کار انداخته اندد

عبتتادی کیستت؟ هیچکتدام از شتما. من مدتی هست مثال این آقای سید علیرضا عبتتادی را می زنم 
ایشتان امتام جمعته بیرجنتد و نماینتدهت ولی فقیته در. اسمش را هم نشنیده ایدت و هیچ از او نمی دانید

از رئیس اداری مجلس پرستیدم در مجلس کتدام نماینتدگان 80سال . استان خراسان جنوبی است
فکتر کنم آقتای دعتایی را. ساده زیست هستند؟ چند نفر را اسم بترد گفت آقتای شتیبانی خیلی خوبه

هم نتتام بتترد بعتتد گفت یتتک نفتتر هم در مجلس داریم کتته خیلی افتتراطی استتت چتتایی مجلس را هم
."خوردنمی

چتنین زهتدی. این بنده خدا از این افرادی است کته بایتد بترایش وصتف هتای تتذکره االولیایی نوشت
الاقتتتل. صتتتدها ختتتاطره در متتتوردش وجتتتود دارد! یتتتک نفتتترهم استتتمش را هم نشتتتنیده است. دارد

در همین تلگرام که ما دغدغتته. سی سال در نظام مسئولیت داشته است از مجلس گرفته تا ارتش
روزانتته صتتدها و ستتاالنه ده هتتاهزار ختتبر منفی را"! من بتتاب نهی از منکتتر بایتتد حضتتور داشت"داریم 

مشتتکل چیستتت؟ ابتتزارش را! ختتود متتا مختتابره می کتتنیم؛ یتتک پستتت راجتتع بتته ایشتتان وجتتود نتتدارد
نداریم؟ محتوا را نداریم؟ آدمش را نتداریم؟ تکنیتک را بلتد نیستتیم؟ همته را داریم ولی مشتکل این

مبتادا یتک اتفتاق! است که دیمنتورها ما را از کتار انداخته انتد، مبتادا بته یتک مستئله ختوب فکرکتنیم
!خوب را به اشتراک بگذاریم

اخیرا در یک پژوهشی در مجموعه خود ما عده ای از بچه  ها با حدود چهل نفر از ائمه جمعه رفتند 
یکی از بچه هایی که مشغول این کتتار. ودر محیط کار و زندگی اینها صحبت کردند و پژوهش کردند

ما حتدود بیستت«. محبوب، کارآمد، ساده زیست، مردمی! چه آدم هایی داریم»بود اخیرا می گفت 
صتتتتبح تتتتتا شتتتتب. اسمشتتتتان هم نمی آید! شتتتتبکه تلویزیتتتتونی داریم هیچ ختتتتبری از این افتتتتراد نیست

.مشکل ما این عدم پوشش اتفاقات مثبت است... . تلویزیون را بدهیم به سلبریتی ها و

.امتتروز بایتتد قهرمانتتان بتته جامعتته معتترفی بشتتوند، بایتتد نقتتاط قتتوت نظتتام در رستتانه ها طتترح بشتتوند 
می خواهتتد فرمانتتدار قصتترقند سیستتتان بلوچستتتان باشتتد یتتا فالن امتتام جمعتته در آذربایجتتان یتتا یتتک

شتتماراین متتوارد نامحتتدودت و بی... . کارمنتتد در نارمتتک تهتتران یتتا یتتک شتترکت دانش بنیتتان موفتتق یتتا 
.است
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فساد در مبارزه با فساد

در همین اقتصتاد تعتداد زیتادی آدم بی ادعتا دارنتد! تا می گویند اقتصاد؛ همته یتاد فستادها می افتند
بعتد متا همه ی این هتا را بتایکوت. ستالم، مجاهتد، پرکتار، بتاهمت، بی ادعا. شبانه روز تالش می کنند

این هم یک نوع دزدیدن استتت، مگتتر. وهللا این هم فساد است. این خودش فساد است! می کنیم
دزد فقتتتتط ختتتتاوری استتتتت؟ کتتتته چنتتتتد میلیتتتتارد تتتتتومن را برداشتتتتته استتتتت و رفتتتتته استتتتت؟ این دزدی
سرمایه های معنوی کشور است، اگر شما سرمایه های مادی یک کشوری را دزدیدی دزدتری یتتا اگتتر

سرمایه های معنوی اش را به سرقت بردی؟

، آمتتده(صتتندوق توستتعه ملی   )رفیتتق ختتود متتا رفتتته فیلم ستتاخته راجتتع بتته صتتندوق ذختتیره ارزی 
می گویتتد آقتتای جلیلی وضتتعیت خیلی ختتراب استتت، این  حرف هتتا را چطتتور بتته متتردم بگتتوییم؟ بتته او
گفتم کته بترو آن آدم هتایی کته این پرونتده را تشتکیل داده انتد پیتدا کن و مصتاحبه کن، می گویتد من

ختوب تتو از کجتا این پرونتده را مطلتعت شتدی؟ غتیر از این بتوده استت کته! سراغ آن ها که دیگر نرفتم
قوه قضاییه این را اعالم کرده؟ غیر از این بوده که یک بازپرس شتجاع این پرونتده را تشتکیل داده؟

میلیارد تومانت را دزدیده هم آنقدر قتتدرت دارد و 10.000خیلی شجاعت می خواهد ، قطعا آدمی که 
خیلی جیگتر می خواهتد مقابتل چتنین دزدی. هم آنقدر وقاحت دارد کته بتوانتدت بته راحتتی آدم بکشد

پس مشخص است که در قوه قضاییه ما آدم های این شکلی هم پیدا می شوند؛ چرا این. ایستادن
را نمی بینی؟ تو بیا مبارزه بتا فستاد را روایت کن، تتو بترو بتبین آن بتازپرس بیچتاره چقتدر فشتار بهش
آمتده، چنتد تتا تلفن بهش شتده، چقتدر ختانواده اشت تحت فشتار قترار گرفتنتد، چقتدر تطمیتع شتده و

قوه قضاییه همه اش فاسد است؟! تهدید شده

 

ژانر مبارزه با فساد در مقابلد ژانر فساد

ما که بی بی ستی نیستتیم،. ما باید ژانر مبارزه با فساد را راه بیندازیم و روایت کنیم، نه ژانر فساد را
نمی گتوییم مشتکالت را روایت نکتنیم؛ بنتده. و تا دلتان بخواهد این ژانر می تواند سوژه داشته باشد

کتته این جتتا نشستتته ام و دارم این حرف هتتا را بتته شتتما می زنم آختترین کتتارم همین مستتتند زمستتتان
یتتورت استتت کتته یتتک متتاه پیش اکتتران شتتد کتتار قبلی هم مستتتند داد بتتوده راجتتع بتته شتتالق ختتوردن
کارگران در جمهوری استالمی، متا گفتتیم چتیزی را بتایکوت کنیتد؟ سانستور کنیتد؟ نگوییتد؟ تلخ تترین

.صحنه ها را هم آمدیم فاش گفتیم
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من نمی گتتویم کتتار شتتاق عجیب و غریتتبی بکنیتتد ، مثال در دانشتتگاه شتتریف یتتک آدم  حستتابی پیتتدا 
نمی شود؟ مثال من اسم دکتر نایبی را شنیدم، آقا چند تا مثل نایبی داریم در آن دانشگاه؟ چرا من

می گوییتتد مصتتاحبه. ستتال استتت دارم کتتار رستتانه ای می کنم 20این هتتا را نمی شناستتم؟ بنتتده ایت کتته 
همین اطالعاتی که دارید را جمع کنیتتد! نمی کند؟ اصال الزم نیست بیاید با نشریه شما صحبت کند

، همین چیزهایی که می دانیم را نشر کنیم، زکات العلم نشتره ، یتک عکس نوشتِت درستت در متورد
چطور من کته هیچ اطالعی از شتریف نتدارم، ختانم متریم میرزاختانی را می شناستم،ت. دکتر نایبی بزن

ولی آدم های زیادی که در همان دانشگاه شریف دارند برای کشور کار می کنند را نمی شناسم؟

 

تنگه احد اینجاست

هتتا و چتتهختتدا رحمت کنتتد مرحتتوم ختتانم میرزاختتانی را، ولی جامعتته متتا چتته توده: یتتک ستتؤال دیگر 
هتر دو نابغه انتتدت و در رده یتتک. نخبگان؛ت چقدر با مجید شهریاری آشنایند و چقدر با مریم میرزاخانی

یکی بته مترگ طتبیعی. یکی همه تحصیالت عالی اش را در غترب کترده، یکی در ایتران. علمی جهان
در آمریکتتا مرحتتوم شتتده، دیگتتری روز روشتتن در خیابانهتتایت تهتتران جتتانش را بتتر ستتر پیشتترفت ایتتران

هتر دو هم محتترم، هتر دو هم عزیتز، فقتدانت هتر دو هم. گذاشته و توستط عوامتل آمریکتا تترور شتده
ببینیتد کتدام یتک در فضتای رستانه ای. هفت سال از شهادت شهریاری می گذرد. مایه دریغ و تأسف

ما به عنوانت الگو مطرحت شتده اند؟ت چطتور یتک نفتر می رود ختارج همته بایتد مطلتعت بشتوند ولی هتزاران
.نفری که نرفتند خارج هیچ کسی نباید مطلع بشود؟ این یعنی اثر رسانه

 

در همین دانشتتتگاهت شتتتریف و مراکتتتز! رستتتانه ای درستتتت کتتتنیم کتتته این هتتتزاران نفتتتر را نشتتتان بدهد 
این کتتار عین جهتتاد. مشتتابه، بچرخیتتد ببینیتتد چقتتدر آدم وجتتود دارد بتترای معتترفی کتتردن بتته جامعه

تنگتته احتتد االن اینجاستتت، اینکتته متتا داشتتته هایمان رستتانه ندارنتتد، داشتتته هایمان در حتتوزه. است
...نیروی انسانی و نخبگتانی، در حتوزه زیرستاخت، در حتوزه تولیتدات فکتری و هتنری و اندیشته ای و 

.تیتر نمی شوند، ضریب نمی گیرند

 

یتک مقتداری هم شتما بایتد مبتکرانه تتر کتار کنیتد، چنتد ستال پیش، بته دوستتان روزنامته همشتهری 
گفتم ، متتتا ده بیستتتت تتتتا تتتتا روزنامتتته در این کشتتتور داریم راجتتتع بتتته فوتبتتتال، برنامه هتتتای رادیتتتویی،
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را هم بگتتتذار کنتتتار، گفتم شتتتما این همتتته امکانتتتاتت در همشتتتهری داریتتتد یتتتک... تلویزیتتتونی و مجتتتازی
مگتتتتر کم پژوهشتتتتکده، پروژه هتتتتای. روزنامتتتته داشتتتتته باشتتتتید کتتتته علم را روایت کنتتتتد در این کشتتتتور

داریم؟ ژورنتتتالیزم علم چتتترا در ایتتتران این قتتتدر... تحقیقتتتاتی مهم، دانشتتتگاه، فناوری هتتتای پیشتتترفته
ضتتعیف استتت؟ در حتتالی کتته اگتتر فتتنی و تکتتنیکی هم نگتتاه کتتنیم؛ علم در ایتتران ارزش ختتبری اش بتته
مراتب از علم در آمریکا بیشتر است، چرا؟ به خاطر اینکه آن پژوهشگری که در آمریکتا دارد تالش
می کند که به فالن دارو دسترسی پیتدا کنتد ارزش ختبری درگتیری نتدارد ولی در ایتران ارزش ختبری
َتتل تحتتریم َتتل ک درگیری دارد؛ چرا؟ چون یک کار خیلی معمولی افتاده است در درگیری با آمریکا و ک

شما در محیط دانشجویی هستید و به این اخبار دسترسی دارید چرا. این ارزش خبری دارد... . و 
ما یک شبکه علمی نباید داشته باشیم که بیاید جریان علمی کشور را رصد کند و تولید خبر کنتتد و

به مردم منتقل کند؟

 

!امر به معروف، مظلوم تر از نهی منکر 

باید یتتک عتتده جتترأت. اتفاقی که باید در فضای رسانه ای بیفتد این است که خط باید شکسته شود
امتر بته معتروف بته متراتب در جامعته متا از نهی از منکتر مهجتورتر و. کنند و حرف هتای ختوب را بزنند

در دانشگاه هات کلی اتفاق های خوب می افتتد، کلی استاتید ختوب هم هستتند؛ ختوب. مظلوم تر است
!می گوینتتد این هتتا کم هستتتند! این هتتا را ضتتریب بدهید! این هتتا را تیتتتر کنید! این هتتا رامنتشتتر کنید

خوب حتی اگتر این فترض غلتط را هم بپتذیریم اگتر کم هستتند پس قیمت شتان بیشتتر استت و بایتد
اگتتر عبادی هتتا خیلی کم هستتتند پس بایتتد. بیشتتتر بایتتد ضتتریب بگیرند. بیشتتتر قدرشتتان را دانست

.بیشتر قدرشان را بدانیم

 

شکر، الگوی پیشرفت

َّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ِإِنَّ عََذابِي لََشدِيدٌ»  هرجا دیدیتد مستیر پیشترفت متوقتف شتده« لَئِن َشكَرْتُمْ َأََلَزِيَدن
لَئِن. چتون ختدا کته بخیتل نیستت و دروغ هم نمی گوید. است بدانیتدت شتکر بته مشتکل ختورده است

ْ َّكُم كَرْتُمْ َأََلَزِيتَدن بته آن متیزانی کته قتدر. الگتوی پیشترفت چیستت؟ الگتوی پیشترفت؛ شتکر است. شتَ
.داشته هایمان را بدانیمت بیشتر پیشرفت خواهیم کرد

/.پایان

jalili_Vahid: @نشانی کانالت استاد وحید جلیلی در شبکه های اجتماعی
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