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

جوان نخبه پاره تن ایران است ،حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
حضرت آیت ا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اســامــی ،صبح دیــروز در دیــدار  2هــزار نفر از
نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ،ادامه
پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب
علمی جهان ،کام ً
ال ضروری و حیاتی خواندند و
با اشاره به شوق سرشار ،انگیزه تحسین برانگیز
و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند:
هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای
رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی امور
نخبگان را کام ً
ال جدی اجرا و پیگیری کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای مطالبی را که
 ۱۲نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل
جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را
بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تأکید
به مسئوالن مربوط برای دنبال کردن مطالبات
و پیشنهادهای نخبگان گفتند :حرکت علمی
آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است ،البته
رتبههای باالی علمی ایران در برخی رشتههای
نوپا مانند نانو و زیستفناوری بسیار افتخارآمیز
است اما به هیچوجه کافی نیست و نباید ما را قانع
کند ،بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته (سه شنبه)
خود از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان ،وجود
انگیزه ،اعتماد بهنفس و خودباوری در حرف و
عمل جوانان متخصص را نشانهای شوقانگیز
از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و
خاطرنشان کردند :ایــن جوانان فقط نخبگان
 ۳۰شرکت از  4هزار شرکت دانشبنیان کشور
بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود و
مشخص ،چندین برابر شود.
حضرت آیت ا ...خامنهای الزمه تحقق این هدف
را ایــجــاد زیرساخت هــای قانونی در خصوص
پیش روی آن
شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع ِ
ها برشمردند و گفتند :مکرر ًا تأکید کردهایم که
محیط کسب و کار باید اصالح شود مث ً
ال مجوزی
که باید در یک هفته صادر شود 6 ،ماه زمان نبرد،
موازیکاریهای غلط حذف و انحصار برداشته
شود.رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند
نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند.
«اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان»
اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت ا...خامنهای
بود.
ایــشــان اجـــرای کامل ایــن سند را موجب رفع
بسیاری از مشکالت در زمینه پیشرفت علمی،
تجاریسازی محصوالت علمی و فناوری و حل

سایر مشکالت بخش علمی خواندند و گفتند:
بنیاد نخبگان موظف است به این سند بپردازد
و شــورایعــالــی انــقــاب فرهنگی نیز بــایــد با
بهروزرسانی این سند ،تحقق آن را مطالبه و دنبال
کند.
«مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل که
جنبش علمی کشور را انکار میکند» توصیه بعدی
حضرت آیت ا ...خامنهای به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند :یک جریان بددل و بدخواه که
متأسفانه در داخل دانشگاه ها نیز حضور دارد،
اصل جهش علمی کشور را که یک واقعیت عیان
است ،انکار و تالش میکند با القای این که هیچ
اتفاق علمی مهمی رخ نداده است ،مردم را دچار
تردید و نخبگان را ناامید کند اما شما در مقابل
این جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت
ایــن جــریــان بــددل را داللــی و انتقال نخبگان
مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند :جوان
نخبه به ایــران تعلق دارد و پاره تن کشور است،
اما آن ها به دنبال دلسرد کردن یا فریفتن او با
وعدههای پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که
مسئوالن وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند
از دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیــت ا ...خامنهای افــزودنــد :برخالف
الــقــائــات ایــن جــریــان ،مقامات عالی کشور از
مشکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند اما یقین ًا
جنبههای مثبت جریان علمی کشور بر جنبههای
منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرئت دادن به مرد
و زن و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار از
جمله ورود به میادین علمی که حتی تحسین
دشمنان را نیز به دنبال داشته است ،خواندند
و با یــادآوری مــواردی از افتخارات علمی کشور
گفتند :استفاده از ظرفیت علمی در بخش های
مختلف کشور بــه «بــاال بــردن قــدرت دفــاعــی»،
«درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماریها»،
«مسائل فنی مهندسی»« ،زیستفناوری و تولید
محصوالت با دوام با فــنــاوری نانو» و «فناوری
صلحآمیز هستهای» ،منجر شده است.
حضرت آیت ا ...خامنهای خاطرنشان کردند:
با وجــود این دستاوردهای واضــح ،برخی افراد
حرکت علمی کشور را تخریب و انکار می کنند و
اگر بتوانند برسر راه آن مانعتراشی میکنند.
ایشان افزودند :البته این موانع باید برداشته شود
و مسئولیت بر عهده مسئوالن مراکز مربوط است
اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق ،مضاعف

و بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی
ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی ،توجه به علوم انسانی را در
همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد نخبگان
ضــروری خواندند و گفتند :وقتی جــوان نخبه
ایرانی ،در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل
میکند و در ساخت دستگاه های بسیار پیچیده،
کارهای بسیار مهمی انجام می دهد ،طبع ًا حضور
او در عرصههایی مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت
و ارائه راه حل برای مشکالت اقتصادی و آسیب
های اجتماعی ،مؤثر و راهگشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی
از کمبود تحقیق علمی دانستند و افــزودنــد :با
دانش نخبگان می توان راه حل های خوبی برای
این مسائل یافت.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای با تأکید بر اجــرای
کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور
افــزودنــد :حضور نخبگان جــوان در عرصه علوم
انسانی موجب می شود پرورش اندام علمی کشور
به صورت متناسب صورت گیرد ،نه این که یک
بخش فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف
و کم جان.
رهبر انقالب ،همراه بودن علم با فرهنگ صحیح
انساندوستی را زمینه ساز استفاده بشر از منافع
حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند:
علم بسیار مهم و بسیار نافع هسته ای وقتی با
فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد ،به تولید
بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و
بشریت تبدیل شد.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای با اشــاره به موضع
قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی دربــاره
حرمت شرعی استفاده از بمب هسته ای تأکید
کردند :ما با وجود این که می توانستیم در این

راه قــدم بــرداریــم ،بر اســاس حکم اســام عزیز،
کاربرد این سالح را حــرام قطعی شرعی اعالم
کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید
و نگهداشت سالحی که استفاده از آن مطلق ًا حرام
است ،هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی
را دو الــزام مجموعه های نخبگان برشمردند و
افزودند :دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی
راهبردی حیات
و ایرانی آمیخته می شود ،عنصر
ِ
ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد.
ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ
صحیح افزودند :ما از شاگردی و یادگیری هیچ
ابا و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشگاه های
ما باز تولید «دانشگاه های آمریکایی با همان
فرهنگ غلط غربی» باشند.
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی-
اسالمی مجموعه های فعال در عرصه های سلول
ِ
های بنیادی ،نانو ،زیست فناوری و هسته ای
گفتند :نخبگان فعال در این زمینه ها ،کار علمی
را نوعی جهاد می دانند و این تفکر و نگرش در
همه محیط های دانشگاهی مورد نیاز است.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای در جمعبندی این
بخش از سخنان شان تأکید کردند :شرایط ما
با شرایط دیگران متفاوت است .ما باید ایرانی
بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم
که رعایت و اجــرای الگوی پیشرفت اسالمی-
ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه های غربی را
باعث از بین رفتن نـــوآوری و ابتکارات علمی
خواندند و گفتند :تقلید از دیــگــران ،نوزایی و
نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان
خود ،جامعه نخبگان را به ایفای نقش در زمینه
دیپلماسی عمومی فراخواندند.
فرهنگی بزرگ»
ایران
ایشان گردآوردن «نخبگان
ِ
ِ
یعنی نخبگان قلمروی وسیع فرهنگ ایرانی در
قرن های گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه
جامعه نخبگان خــوانــدنــد و افــزودنــد :ارتــبــاط
گیری و گـــردآوری نخبگان منطقه غــرب آسیا،
جهان اســام ،محور مقاومت و حتی گــردآوری
نخبگان حقجوی عالم در همه کشورها از جمله
آمریکا و اروپــا می تواند با نوعی نهادسازی به
ارائه و ترویج «دانش پاک و با شرافت» و «اندیشه
درســـت» منجر شــود.حــضــرت آیــت ا ...خامنه
ای ،با نقد برخی کمکاریها در ارائــه راه سوم
برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان گفتند:

راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال
دموکراسی .ما به برکت اسالم راه سومی را به
ملت ها ارائــه کــرده ایم که باید بیش از پیش با
سخن منطقی و عمل خود ،دل ها را به این راه
سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت ها را از
نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنان شان در جمع
 2هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید
کردند و گفتند :نخبگان ،استادان و پیشروان
حرکت علمی نگذارند امید به وجود آمده برای
پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.
ایشان در همین زمینه افزودند :در کشور البته
مشکالت مختلفی وج ــود دارد امــا نباید این
مشکالت را یکطرفه و بدون توجه به موفقیت ها
مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی کرد ،چرا که
در این صورت امید در دل جوانان کم فروغ می
شود.
رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیتهای
بزرگ را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان
دانستند و افــزودنــد :اســتــعــداد ایــرانــی بعد از
انقالب بهوجود نیامده بلکه موهبتی همیشگی و
خدادادی است اما انقالب با میدان دادن به این
استعدادها ،ایران را از حالت راکد و عقب افتاده
و وابسته ،به کشوری مستقل ،در حال پیشرفت و
برخوردار از موفقیت های فراوان تبدیل کرد که
باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
ایــشــان نتایج «مقایسه پیشرفتهای علمی
دانــشــگــاه هــا در چهل ســال اخیر را بــا قبل از
انقالب» حیرتآور خواندند و افزودند :این حرکت
عظیم البته در اول راه است اما به فضل الهی و
همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و
جوان ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،توکل ،تقوا و معنویت
را مایه امید حقیقی و روزافـــزون خواندند و به
نخبگان جوان توصیه کردند :هرچه می توانید
دل های پاک تان را پاکتر کنید و در حرف و عمل
خداوند کریم را همواره مدنظر داشته باشید ،آن
وقت همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم
احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انــقــاب در پــایــان سخنان شــان بــا تکرار
سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند :گفته
ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم که  ۵۰سال
بعد هر نخبه و هر کسی که در جهان خواست
تازههای علم را فرا بگیرد ،ناچار به دانستن زبان
فارسی باشد و تحقق این هدف ،حتم ًا در دایره
هوش و استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است.
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روی خط سیاست
نامه ایران علیه تحریم سازمان فضایی به سازمان ملل
ارسال شد
ایرنا :نمایندگی دایم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمانهای
بینالمللی مستقر در ویــن ،نامه رئیس سازمان فضایی کشور
در خصوص اقدام آمریکا در تحریم غیرقانونی سازمان فضایی و
دو موسسه مطالعاتی فضایی ایرانی را به مدیر دفتر امور فضای
ماورای جو ملل متحد تسلیم کرد.

تحریم بانک مرکزی به هر شکلی غیرقانونی است
ایرنا :وزیــر امــور خارجه کشورمان با بیان این که
تحریم بانک مرکزی به هر شکل غیرقانونی است،
افـــزود :وقتی بانک مــرکــزی بــه عــنــوان یــک نهاد
حاکمیتی عنوان تحریمیاش به تروریسم تبدیل
میشود این به معنای آن است که بانک مرکزی نمیتواند غذا و
دارو تامین کند.
ظریف در کنفرانس بینالمللی اقتصاد جهانی و تحریمها که در
دانشگاه الزهرا برگزار شد ،گفت :عصر حاضر ،عصر درهمتنیدگی
اقتصاد و تجارت در عرصه جهانی است.

از گوشه و کنار
بگذاریم همه جناحها در انتخابات احساس
پیروزی کنند

ایرنا :رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر ضرورت
هوشیاری در خصوص برگزاری انتخابات مجلس
شورای اسالمی در ماههای آینده به عنوان یک حرکت
بــزرگ سیاسی در کشور ،گفت :باید بگذاریم همه
جناحها ،احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این
اجتماع شرکت کنند.روحانی در جلسه هیئت دولت افزود :همه
آمار و شرایط نشان میدهد ،مسیری که ملت ،نظام ،رهبری،
نیروهای مسلح و همه جناحها انتخاب کردهاند ،درست است و
باید با وحدت ،اتحاد و یکپارچگی این مسیر را ادامه دهیم.

نامه نمایندگان مجلس به روحانی درباره شیوه حذف
یارانه نقدی پردرآمدها
تسنیم :حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شــورای اسالمی از نامه جمعی از نمایندگان به رئیسجمهور
درباره شیوه حذف یارانه نقدی پردرآمدها خبر داد.

کشف یک میدان جدید نفتی در خوزستان
مهر :مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف یک میدان
جدید نفتی در منطقه دزفول شمالی خبر داد .سید صالح هندی
گفت :این میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در
جنوب ایران کشف شده است.

ادغام بانکهای نظامی تا پایان آذر قطعی میشود
ایرنا :همتی ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :روند ادغام بانکها
و موسسههای مالی نظامی بر اساس برنامهریزی در حال انجام
است و تا پایان آذر ادغامشان قطعی میشود.

