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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

روی خط سیاست

برنامه دشمن ،تصویرسازی غلط از ایران؛ در این جنگ پیروز خواهیم شد
حضرت آیــت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،صبح روز گذشته در دیــدار با بیش از 2
هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی،
تالش و فعالیت ده ها هزار نخبه در سراسر ایران را
ترسیمکننده تصویری امیدبخش و واقعی از کشور
خواندند و با اشاره به نقش و تأثیرگذاری نخبگان
جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده ،پیشرفت
علمی ایــران و جلو بــردن مرزهای دانــش بشری،
«تعامل متقابل ،دو جانبه و جدی تر نخبگان و نظام،
مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه
نیروی انسانی نخبه و تقویت هویت ملی و آرمان
خواهی در مجموعه نخبگان کشور» را ضــروری
خواندند و تأکید کردند :تصویرسازی غلط و منفی
و ناامید کننده از اوضاع ایران مهم ترین دستور کار
امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی
کشور در مجموع ،نقطه مقابل تصویرسازی نظام
سلطه است.به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در ابتدای
سخنان خود ،دیدار با نخبگان جوان را امیدبخش و
شادیآفرین خواندند و با اشاره به سخنان تعدادی از
جوانان نخبه گفتند :این مطالب عمدت ًا بسیار متین و
متقن و کام ً
ال مورد تأیید بنده بود و مسئوالن محترم
باید با جدیت آن ها را پیگیری کنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری
ملی و فراملی نخبگان از زوایای مختلف افزودند:
وجود ده ها هزار نخبه ،از یک منظر ،نشانگر «تصویر
صحیح و واقعی از کشور» و مایه خرسندی و احساس
امید است ،ضمن آن که با بهره مندی از نخبگان
قطع ًا چارچوب های برنامهریزی برای مسائل کشور
باید ارتقا یابد و از دیدگاه های آنان استفاده شود.
ایشان خاطرنشان کردند :از نظرات نخبگان جوان،
فعال ،دلسوز و با نشاط و پــای کــار در بخشهای
مختلف از جمله نفت ،استفاده و برای تبدیل اقتصاد
نفتی بــه اقتصاد مستقل و دان ـشپــایــه و اقتصاد
مقاومتی ،برنامه ریزی شود.رهبر انقالب اسالمی
با اشاره به تأثیر نخبگان در «پیشرفت علمی کشور»
گفتند :بهره گیری صحیح و مناسب از دانــش و
توانایی های نخبگان موجب پیشرفت علم در کشور
و در نتیجه رسیدن به موضع عزت و اقتدار و کاهش
آسیب پذیری ها خواهد شد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای تأکید کردند :اگــر از
لحاظ علمی پیشرفت کنیم ،تهدید دشمنان تمدنی
و سیاسی و اقــتــصــادی مــا دایــمــی نخواهد بــود و
کاهش خواهد یافت.ایشان یکی دیگر از عرصههای
تــأثــیــرگــذاری نخبگان کشور را «ایــفــای نقش در
شکستن مرزهای جهانی دانش» دانستند و افزودند:

در قرون اخیر ،سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش
بسیار کم بــوده است و باید با استفاده از ظرفیت
بــاالی نخبگان جــوان کشور ،مرزهای اکتشاف و
دانــش جهانی را توسعه دهیم.حضرت آیــت ا...
خامنهای گفتند :جــوانــان باید با مطالعه تاریخ،
از دوران تلخ  ۲۰۰ساله قبل از پیروزی انقالب
اسالمی که به دلیل بی اعتنایی به استعدادها و
نخبگان ،کشور دچار عقب ماندگی شد ،مطلع شوند
و قدر دوران کنونی را بدانند.
ایشان با تأکید بر این که در دوران قاجار و پهلوی،
ایــران یکی از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ
دانش روز بود ،افزودند :در حالی که جمعیت ایران
حدود یک درصد جمعیت جهان است ،سهم ما در
تولید علم در دوران پهلوی ،یک دهم درصد بود اما
اکنون سهم ایران در تولید علم در دنیا به حدود دو
درصد رسیده است که به این حد نیز نباید قانع بود.
رهبر انــقــاب اســامــی بــه یــک نمونه دیگر از بی
اعتنایی به علم و دانــش در دوران پهلوی اشــاره
کردند و گفتند :از زمان تأسیس دانشگاه تهران به
عنوان اولین دانشگاه کشور در سال  ۱۳۱۳تا سال
 ۱۳۵۷که  44سال می شود ،تعداد دانشجویان
کل کشور ۱۵۰ ،هــزار نفر بود اما اکنون که 40
سال از پیروزی انقالب اسالمی می گــذرد ،تعداد
دانشجویان کشور بیش از  4میلیون نفر است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر این که چنین
مقایسه هایی ،تفاوت دو حکومت و دو نظام را به
روشنی نشان می دهد ،خاطرنشان کردند :علت
عمده عقب ماندگی علمی و اخالقی و سیاسی
کشور در آن دوران تاریک ،وجــود حکمرانان بی
کفایت ،دنیاطلب ،وابسته و بی عرضه بود که در
مقابل ملت تکبر می فروختند و به فکر مصالح آنان
نبودند اما در مقابل بیگانه تا کمر خم می شدند.
ایشان تأکید کردند :همه ما باید به دلیل رهایی از آن
دوران تلخ و پیشرفت های کنونی ،سپاسگزار نظام
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار باشیم.
رهبر انقالب اسالمی سپس چند توصیه در خصوص
نخبگان بیان کردند.اولین توصیه ایشان «لــزوم
تعامل دو جانبه میان نخبگان و نظام مدیریت کشور»
بود که در این زمینه گفتند :از یک طرف مسئوالن
باید جــدی تر بهدنبال تعامل با نخبگان و ارائــه
خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف دیگر
نخبگان نیز باید همه ظرفیت های خود را در اختیار
پیشرفت کشور قرار دهند.حضرت آیت ا ...خامنه
ای منابع انسانی خوب و نخبه متحرک و پیشرونده
را یک گنجینه و ثروت عظیم خواندند و تأکید کردند:
ایــن ثــروت همانند هر گنجینه دیگری در معرض

طمع و چپاول نظام سلطه است تا ضمن آن که از
این ثروت برای خود بهره می برد ،در خصوص علم و
فناوری یعنی داشته های ثروت آفرین و قدرت آفرین
نیز انحصار ایجاد کند.
ایشان «حذف فیزیکی نخبگان» را یکی از روش های
نظام سلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ
ملت ها برشمردند و با اشــاره به ترور دانشمندان
هسته ای کشور گفتند :عــاوه بر حذف فیزیکی،
«امحای فرهنگی یا مشغول کردن نخبگان به امور
دیگر» ،از دیگر روش های نظام سلطه برای گرفتن
این ثروت عظیم کشور است ،بنابراین مسئوالن و
نخبگان باید هوشیار و مراقب باشند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،راه مقابله با فریب های
نظام سلطه برای مجموعه نخبگی کشور را «تقویت
هویت ملی و آرمـــان خــواهــی در میان نخبگان»
دانستند و خاطرنشان کردند :جوان نخبه ما باید به
ایرانی و مسلمان بودن ،هویت ملی ،آرمان ها و تاریخ
بسیار شرافتمندانه خود افتخار کند.ایشان تأکید
کردند :یکی از برنامه های دشمن ،آرمان زدایی و
هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه این
نقطه تهاجم باشند.
یکی دیگر از توصیه های رهبر انقالب اسالمی به
نخبگان« ،مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیت
های خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور» بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای گفتند :نخبه نباید در
فضای تخصصی خود غرق شود و به مسائل جامعه
همچون «استقالل ،عدالت ،پیشرفت و آسیب های
اجتماعی» اعتنایی نداشته باشد.ایشان خطاب به
نخبگان تأکید کردند :اگر شما نخبگی را در زیر
پرچم «عدالت خواهی و استقالل و هویت ملی»
انجام دهید ،قطع ًا ارزش آن بیشتر خواهد بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی
اقــتــصــادی ،سیاسی و امنیتی علیه ایـــران عزیز
افزودند :یک نخبه نمی تواند به این جنگ بی تفاوت
باشد.رهبر انقالب اسالمی با تشبیه جنگ تبلیغاتی
و رسانه ای بسیار شدید دشمن به جنگ تحمیلی
افــزودنــد :امکانات تبلیغاتی ما مانند اوایــل دفاع
مقدس ،اندک است اما همان گونه که در آن نبرد
پیروز شدیم ،به فضل الهی در این جنگ هم بدون
تردید پیروز خواهیم شد.
ایشان «تصویرسازی غلط» را مهم ترین کار امروز
دشمن بــرای اغــوای افکار عمومی جهان و ایــران
برشمردند و خاطرنشان کــردنــد :نخبه جــوان ما
باید در این رویارویی سنگین ،وظیفه خود را برای
پــیــروزی و ســرافــرازی ای ــران انــجــام دهد.حضرت
آیــت ا ...خامنه ای در جمع بندی ایــن بخش از

سخنانشان این دستور کار را برای نخبگان جوان
ترسیم کــردنــد« :تــاش علمی زیــر پرچم عدالت
خواهی ،انحصارشکنی ،ستم ستیزی و حساسیت و
رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم».
رهبر انقالب اسالمی همچنین در بیان چند نکته
درباره بنیاد نخبگان ،ضمن تشکر از زحمات بنیاد،
کار و تالش شبانه روزی را به مسئوالن آن توصیه
مؤکد کــردنــد و افــزودنــد :در شناسایی ،جــذب،
هــدایــت ،سامان دهــی ،شنیدن سخن نخبگان و
درمان کردن دردهای آنان شب و روز نشناسید.
«پرهیز از روزمرگی همراه با ابتکار دایم و نوسازی
روش ها در بخشی که هدایت نخبگان را در بنیاد
برعهده دارد»« ،برنامه ریزی دقیق و صحیح برای
فعالیت هــای هویت بــخــش»« ،اســتــفــاده از دفتر
نمایندگی رهبری در دانشگاه هــا»« ،استفاده از
شرکت های دانــش بنیان و مراقبت دربــاره تنزل
نیافتن ضوابط این شرکت ها» از دیگر توصیه های
رهبر انقالب به مسئوالن بنیاد نخبگان بود.
ایشان همچنین استفاده از نخبگان در چیدمان
مــدیــریــت هــای میانی کــشــور را مهم خــوانــدنــد و
افزودند :ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح
اول مدیریتی را نداشته باشند اما سطح مدیریت
های میانی حتم ًا به جوانان نخبه نیاز دارد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در بخش دیــگــری از
سخنان شــان با رد تصوری که دانشگاه ها را در
خدمت مسائل کشور نمی داند ،خاطرنشان کردند:
در چهار دهه اخیر جوانان دانشگاهی در صنایع مهم
کشور نقش اول را داشته اند.
ایشان «هــوا فضا»« ،علوم زیستی»« ،سدسازی»،
«صنعت دفــاعــی»« ،صنعت هسته ای در ابعاد
گــونــاگــون آن»« ،ســلــول هــای بــنــیــادی»« ،زیست
فناوری» و «ساخت داروهای نو ترکیب» را از جمله
عرصه هــا و صنایعی برشمردند کــه دانشگاه ها
در شکل گیری و پیشرفت آن ها نقش ارزنــده ای
داشتهاند.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال افزودند :البته در
کار دانشگاه ها نقص های زیادی وجود دارد که باید
رفع شود و نخبگان جوان نیز امروز برخی از آن ها
را بیان کردند.
حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای دانــشــگــاه هــا را به
«اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند
و افزودند :ارتباط متقابل و پر منفعت دانشگاه با
صنعت جدی تر گرفته شود.رهبر انقالب در همین
زمینه خاطرنشان کــردنــد :با گسترش ارتــبــاط با
صنعت و شناسایی نیازها بهگونه ای عمل کنید که
همانند برخی از کشورها ،هر پایان نامه دانشجویی
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قتل  ۷دقیقهای خاشقجی
نوار صوتی جزئیات قتل خاشقجی در کنسولگری
عــربــســتــان ســعــودی را ف ــاش کـــرد .بــه گ ــزارش
صداوسيما ،پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در
گزارشی به قلم دیوید هرست نوشت :یک منبع
ترکیه ای که به طــور کامل نــوار صوتی مربوط
به لحظات قتل جمال خاشقجی ،روزنامه نگار
سرشناس عربستانی را گوش کرده است در گفت
و گو با میدل ایست آی گفت که قتل خاشقجی
دقیق ًا هفت دقیقه طول کشید.

زمان احتمالی جلسه رأی اعتماد به
وزیران پیشنهادی دولت
یــک حامی از بخش خصوصی یــا دولــتــی داشته
باشد«.ضرورت بهروزرسانی نقشه جامع علمی» پس
از  ۹سال از تدوین آن و لحاظ کردن مسائل جدید در
این نقشه ،نکته دیگر ایشان خطاب به مسئوالن بود.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای همچنین با تأکید بر
«ضــرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر
رشد جهشی قرار دارند» ،افزودند :این گونه کشورها
عمدت ًا در آسیا هستند ،بنابراین باید نگاه مان به
شرق باشد نه به غرب ،ضمن این که نگاه به غرب
و اروپــا جز معطل ماندن ،منت کشیدن و کوچک
شدن فایده ای ندارد.رهبر انقالب با تأکید بر تعامل
دانشگاه ها با دولت برای شناخت نیازها و اولویت
ها ،از اقدام گروه های مختلف استادان دانشگاهی
و صاحب نظران از جمله استادان بسیجی در نوشتن
نامه به مسئوالن و ارائه راه حل مشکالت اقتصادی
ابــراز مسرت کردند و افــزودنــد :نمی دانیم دولت
چقدر به این راه حل ها عمل می کند اما احساس
مسئولیت اســتــادان و همچنین نخبگان جــوان و
خوش فکر در قبال مشکالت کشور بسیار خرسند
کننده است.حضرت آیت ا ...خامنه ای در پایان
سخنان شان بار دیگر به تالش پرحجم دشمن برای
تصویرسازی منفی از اوضاع ایران اشاره کردند و
افزودند :نوسانات ارزی و مشکالت معیشتی وجود
دارد اما در مجموع تصویر واقعی کشور ،به کوری
چشم دشمنان ،عکس تصویری است که بیگانگان
سلطه طلب از ایران عزیز ترسیم می کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،دکتر ستاری،
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و دکتر غالمی
وزیــر علوم ،تحقیقات و فــنــاوری گــزارش هایی از
شرایط علمی کشور و نخبگان بیان کردند.
همچنین  ۱۱تن از نخبگان و استعدادهای برتر
علمی کشور به بیان دغدغهها و دیدگاه های خود در
مسائل مختلف علمی ،پژوهشی ،مدیریتی و فناوری
پرداختند.در پایان این دیدار ،نماز ظهر و عصر به
امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

تسنیم :عباسی ،عضو هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی از احتمال برگزاری جلسه رأی اعتماد به
وزیران پیشنهادی دولت در روز چهارشنبه هفته
آینده خبر داد.

حمالت هوایی جنگندههای اسرائیلی
به غزه
مهر :جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی صبح
چهارشنبه بــه مناطق مختلف نــوار غــزه حمله
کردند.

پاسخ دندانشکنی به ربایندگان
مرزبانان خود میدهیم
ایسنا :سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران با
بیان این که ناامنی در کشور یکی از اهداف دشمن
اســت ،افــزود :نیروهای مرزبانی ما در میرجاوه
را ابتدا بیهوش کــردنــد ،سپس آنهــا را با خود
بردند .ما هم پاسخ دندان شکن و سختی به آنها
میدهیم.

از گوشه و کنار
 480میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی
برایتأمینتجهیزاتاختصاصیافت
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری :در جلسه
هیئت وزیــران با اختصاص  480میلیارد ریال
اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران به منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت
شد.

آبونمان تلفن ثابت روی قبوض لحاظ
نمیشود
تسنیم« :بیدخام» ،سخنگوی شرکت مخابرات ایران
گفت :مشترکان تلفن ثابت در قبض دوره هشتم
یعنی آبان ماه آبونمان پرداخت نخواهند کرد.

