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✍ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮوﺟﯽ
ﭼﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺎد ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺿﺮورت آن در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮد » آﻏﺎز ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﺟﻬﺖِ ﮐﻤﯿﺖ)ﻣﻘﺪار( و ﮐﯿﻔﯿﺖ
)ﺷﯿﻮه( ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ «
ﺟﻬﺎد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای اﯾﺴﺖ اﺳﺖ  ،ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ،
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ  ۴۳ﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺮز ﻫﺸﺪار ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت
ﺟﻬﺎدی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﺸﻒ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ روز ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل در آﻣﺎج ﺣﻤﻼت
رﺳﺎﻧﻪ ای دﺷﻤﻦ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ادارﮐﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺿﺮورت آن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯿﺸﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪام در
ﺟﺮﯾﺎنِ ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻠﺖ را از اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ دور ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﯾﺪ از دﺷﻤﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ  ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان…
ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮج ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﻨﻮﻋﯽ در زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن » ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد« .
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﺗﺒﯿﯿﻦ
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻸ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻏﻮاﮔﺮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ دﻫﻨﺪ.
ﺷﯿﻮه دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ  ۴دﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم  ،و
ﺑﺮون رﯾﺨﺖ و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﺸﺘﯽ ﻻت و ﻟﻮت ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻃﻨﺰ و ﻫﺮزﮔﯽ ﮐﻼﻣﯽ
در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … ﺑﻮده اﺳﺖ.
و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ واژه ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ در ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ  ،ارﺗﻘﺎء ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ و داﻧﺶ
ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

