
اخبار كشور

»قرآن کریم در اندیشه امام خامنه ای« 
در بغداد منتشر شد

 کتابچه »قرآن کریم در اندیشه امام خامنه ای)دام ظله(« در بغداد منتشر 
شد.

رایزنی فرهنگی کشــورمان در عراق توســط مرکــز فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد نسخه شماره 102 کتابچه »قرآن کریم در اندیشه امام 

خامنه ای)دام ظله(« را در 48 صفحه و 2000 نسخه چاپ کرده است.
در این نســخه بخشــی از بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در موارد 
مختلف مطرح شده است که جایگاه قرآن کریم و نقش آن، ویژگی های قرآن 
در سطح فردی، ویژگی های قرآن در سطح جمعی، وظایف ما نسبت به قرآن، 
تصویــب دارایی های علمی در تحقیقات قرآنی، کار با قرآن از محورهای مهم 

در این نسخه است.
وظایف مؤسســات اجتماعی نسبت به قرآن کریم، سازمان ها و مؤسسات 
مربــوط به قرآن و تبلیغ مفاهیــم و ارزش های قرآنی از طریق هنر محورهای 

دیگر برشمرده می شوند.
»نقش هنر« در مسیر زائران اربعین

در دومیــن تجربه حضور جمعی از هنرمندان پیشکســوت حوزه هنری، 
همزمان با ایام مراســم راهپیمایی اربعین، در چهار نقطه مرزی و شــهرهای 
نجف  اشرف و کربال، کارگاه تجسمی، نمایشگاه پوستر و برنامه های فرهنگی و 

هنری برگزار خواهد شد.
با مشارکت ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و کانون هنرمندان 
پیشکســوت حوزه هنری و مرکز تجســمی  حوزه هنری، برای دومین ســال 
متوالی جمعی از هنرمندان پیشکســوت حوزه هنری در رشته های مختلف، 
در قالب 4 گروه از بیستم مهرماه عازم مناطق مرزی مهران، شلمچه، چذابه و 

مرز خسروی خواهند شد.
هنرمندان حاضر در این رویداد هنری طی سه روز در مسیر زائران اربعین 
به خلق آثار هنری در رشــته های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، شعرخوانی و 
روایت حادثه کربال، عکاسی و ساخت فیلم مستند می پردازند. همچنین پس 
از تجمیع هنرمندان در شــهرهای نجف  اشرف و کربال، در صورت مهیا بودن 

شرایط، بخشی از برنامه های هنری در این دو شهر نیز اجرا خواهد شد.
از جمله فعالیت های دیگر هنری در نقاط مرزی، برپایی چهار نمایشــگاه 
پوستر با موضوعات عاشورایی، مقاومت و استکبارستیزی است. همچنین قرار 
اســت کارگاه های هنری ویژه مخاطبین کودک و نوجوان در محل اســتقرار 

هنرمندان در نقاط مرزی یادشده برپا شود.
کاظم چلیپا، محمدحســین نیرومند، محمدحسین قدمی، علی وزیریان 
ثانی، احمد آقاقلی زاده، ســیدحمید شریفی آل هاشم، سیدفضل اهلل قدسی )از 
افغانستان(، سیدحسین شهریاری )از پاکستان( از جمله هنرمندان حاضر در 

این رخداد فرهنگی هنری هستند.
سازمان اوج، فیلم »اوج110« را می سازد

تولید یک فیلم دیگر با ســرمایه گذاری سازمان اوج به زودی آغاز خواهد 
شد.

این فیلم »اوج 110« نام دارد و به کارگردانی ســیاوش ســرمدی تولید 
خواهد شد. این ششمین فیلم این سازمان در سال جاری است که برای حضور 

در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده می شود.
موضوع این فیلم نیز دفاع مقدسی است؛ در خالصه داستان آن آمده است: 
»ســال های پایانی جنگ اســت؛ ایران درگیر کمبود تسلیحات نظامی  است؛ 

سرتیپ ستاری بر یک پروژه مهم کار می کند...«
گفتنی اســت، فیلم های »خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، »روز 
بلوا« به کارگردانی بهروز شــعیبی، »آبادان یــازده 60« به کارگردانی مهرداد 
خوشــبخت، »کارو« بــه کارگردانی احمــد مرادپور، »لباس شــخصی« به 
کارگردانی امیرعباس ربیعی، از دیگر محصوالت ســینمایی ســازمان اوج در 

مراحل مختلف تولید هستند.
استعفای سعید اوحدی 

از مدیریت سازمان فرهنگی شهرداری
استعفای سعید اوحدی از ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

پذیرفته شد.
به گزارش سینماپرس، جلسه اخیر هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، تشکیل و ســیدعلیرضا فاطمیان پور به عنوان سرپرست این 

سازمان انتخاب شد.
اوحدی طی این مدت چندین بار اســتعفای خود را به شهردار تهران ارائه 

کرده بود. 
ســخنگوی شورای شــهر تهران نیز درخصوص احتمال رفتن اوحدی از 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفته بود که وی به دلیل شخصی از 
این سمت استعفا کرده و احتمال رفتن وی از این سازمان وجود دارد اما هنوز 

جایگزینی برای آن انتخاب نشده است.
عدم همکاری دولت با نمایشگاه یمن!

  دولت حاضر به همکاری با نمایشگاه کاریکاتور یمن نشد.      
محمــد محمدی، مدیر روابط عمومی بنیــاد فرهنگی روایت فتح نیز در 
گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار داشــت: مســئله مــردم یمن و تجاوزهای 
آل سعود به این مردم مظلوم ما را بر آن داشت تا با نگاه کاریکاتور که یک زبان 
جهانی اســت، واکنش به موقعی انجام دهیم و ظرف مدت کوتاهی نمایشگاه 
کاریکاتور یمن را برپا کنیم. برگزاری این نمایشــگاه نشان می دهد که قاطبه 
هنرمندان ما متعهد و ارزشــمند هستند و باید فضا و بستر را برای آنها فراهم 

کرد. 
وی افزود: قبل از ما دولت باید این اقدام را انجام می دادند و از آنها انتظار 
می رفت که اقدام به برپایی این نمایشگاه می کردند. اما دولت نه تنها این کار را 

نکرد، بلکه در برگزاری این نمایشگاه نیز با ما همکاری نکرد!
محمدی با بیان اینکه این نمایشگاه تا 30 مهر در تاالر اسوه برپاست، ادامه 
داد: امیدوارم نمایشگاه کاریکاتور یمن نیز مثل نمایشگاه قبلی ما که نمایشگاه 

ملکه کشتی ربا بود مورد استقبال قرار بگیرد.
راه یابی فیلم دفاع مقدسی »مستطیل 

قرمز« به جشنواره فیلم های ورزشی ایتالیا
فیلم دفاع مقدسی »مستطیل قرمز« به جشنواره FICTS ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار کیهان، فیلم »مستطیل قرمز« به کارگردانی حسن و 
حســین صیدخانی که به ماجرای حمله ارتش بعث عراق به برگزاری مسابقه 
فوتبال »چوار« در ایالم می پردازد، نخستین فیلم دفاع مقدسی سینمای ایران 
است که به جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی )FICTS( در میالن ایتالیا 
راه یافته است. 600 فیلم از 116 کشور جهان متقاضی حضور در این جشنواره 
بودند که تنها 30 فیلم برگزیده و پذیرفته شدند که فیلم »مستطیل قرمز« از 

ایران نیز به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است. 
نخستین نمایش فیلم »مستطیل قرمز« در میالن، 26 اکتبر )چهارم آبان 

سال جاری( خواهد بود.
گفتنی است، فیلم ســینمایی »مستطیل قرمز« نخســتین فیلم تاریخ 
سینمای ایالم است. ساخت این فیلم که نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند 
سینمایی در کارنامه براداران صیدخانی محسوب می شود، بیش از دوسال طول 

کشیده و به زودی در سینماهای کشور به نمایش در می آید.

اخبار ادبی و هنری

شــهید مدافع حــرم، ســیدمیالد مصطفوی)ره( 
)وصیت نامــه(: اولین وصیتم این اســت که بــرادران و 
دوستان، رهبرانقالب و گل سرسبد کشورمان را تنها نگذارید 

و پشتوانه و حامی ایشان باشید.

هدیه به خوانندگان

بی  روی تو، جان در آتش افروخته ماند
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

کالفه ام
هرشــب از التهــاب غمــت غــرق زاری ام

کاری ام اســپند  تــو  فــراق  مجمــر  در 
آتــش گرفتــه ام، نفســی زن، خموش کن

ایــن شــعله های سرکشــی و بی قــراری ام
تا کــه رود بــه چشــم همه دشــمنانتان

تــا دود گردد این شــب چشــم انتظاری ام
رویتــان دیــدار  تجســم  بشــکفد  تــا 

بهــاری ام نــگاه  ز  خــزان  بگــذرد  تــا 
آتش نشــاندی و جگرم سوخت، شد چنان

سرچشــمه ای کــه تا ابد از اشــک جاری ام
بس نیســت این همه گــذر از کوچه خیال

بن بســت شــد زمینه خوش اعتبــاری ام
یک شــب طلوع کن به خیالم که ســر شود

ایــن  هــای های گریه شــب زنــده داری ام
شــیرین ترین شــکوه غزلهــا بیــا مگــر

بــا تــو عــوض شــود غم تلــخ قنــاری ام
ای ثــروت خزانــه هســتی کمــی بپاش

نــداری ام غــروب  بــه  رو  روزگار  بــر 
دیگــر ز عهــد جمعــه دیگــر کالفــه ام

فــراری ام پیاپــی  شــنبه های  ز  دیگــر 
هــر صبــح جمعــه تــا بــه فــراز نگاه ها

تــا کی میان ایــن همه جمعه گــذاری ام؟
عمــری نشســته ام بــه کمینــگاه ندبه ها

تا کی شــوی شــکار دو چشم شــکاری ام
یــک شــب بیــا و تکه نانــی به مــن بده

تــا خلق و خو عوض کنــی از نفس هاری ام
ای صبح صادق، از شــب من خون چکد بیا

بی اختیــاری ام گریــه  بــه  بــده  پایــان 
صادق عمو سلطانی

کمی دیر است
شب است و شهر پر از سایه های تزویر است

و این که می شــنوی ماجرای تقدیر اســت
ســکوت می وزد از ســمت کوچه باغ خیال

سکوت یعنی شــعری که بی تو دلگیر است
بــرای از تو ســرودن بهانه ای کم نیســت

در این حوالی، چیزی که هست تصویر است
غزل غزل نفســی تازه می کنم دیری ســت

هوای تازه در این شــهر مثل اکســیر است
دوای ایــن همه تشــویش و این همه تردید

اگر تبســم گل نیســت، برق شمشیر است
فقط نه من که تماشــای شعر من آبی است

که آســمان به تماشــای تو زمین گیر است
تمــام شــهر نفــس می زنــد بــه دلتنگی

بیــا فــدای نگاهت، بیــا! کمی دیر اســت
محسن حسن زاده لیله کوهی

دل سوخته
بــی  روی تو، جــان در آتــش افروخته ماند

بــا داغ تــو همچو اللــه دل ســوخته ماند
تــا بــاز مگــر ز در درآیــی ای دوســت

چون حلقه دو چشــم ما به در دوخته ماند
مشفق کاشانی

تقویم خسته
یکــی بیاید و دســتی بــه ما تــکان بدهد

یکــی دوباره بــه تقویم خســته جان بدهد
چــه ســرد مانــده دل بی حــواس آدم ها!

 کســی نبوده که آن را کمــی تکان بدهد
چقــدر یــخ زده آغوش کوچه های ســالم

کجاســت او کــه جوابی به عابــران بدهد؟
زمین به روی خودش آب می شود، پس کو؟

کســی که دســت زمین را به آسمان بدهد
بهــار مــرده در اینجــا، هجوم پاییزســت

کجاســت او که به ما شــور ناگهان بدهد؟
کنــار پنجره هــا پــرده پــرده می میریــم

یکــی دوبــاره خدا را بــه ما نشــان بدهد
اصغر اکبری

 فقط برای تو
خدا کند که بشــکند شــبی دلم به پای تو

و کاش چاه می شــدم که بشــنوم صدای تو
تــو اوج خــوب بودنی، تو حالت ســرودنی

به آســمان رسیده ای، کجاســت انتهای تو
حضــور غیبتت بزرگ، دل نماز را شکســت

زمین قیام کرده اســت به شــوق اقتدای تو
بیــا تمــام من بیــا بیا کــه نذر کــرده ام

که هر چــه دارم از غزل بریزمش به پای تو
به انتظار تو دلم نشســته ســبز می شــود

بیــا ببیــن که شــاعرم ولی فقط بــرای تو
راضیه رجایی

صبح دل انگیز خدا
پلــک این پنجــره خســته اگر باز شــود

آســمان بــا دل بی حوصله دمســاز شــود
کیســت در کوچه دلواپســی ام جــز غم تو

تا دمــی با مــن غربــت زده همراز شــود
بی تــو ای همــدم آبی تر از آهنــگ طلوع!

بشــکند بالــم اگــر تشــنه پــرواز شــود
 داغ تلخی ســت  به پیشــانی خورشید اگر

آســمان با شــب دلمــرده هم آواز شــود 
ای تــو خورشــید بپاخیز که با چشــمانت

قفــل صد صبــح دل انگیــز خدا باز شــود
جلیل آهنگرنژاد

صفحه 3
پنج شنبه 1۸ مهر 13۹۸
11 صفر 1۴۴1 - شماره ۲۲30۴

معظم  رهبر  خامنــه ای  آیت اهلل العظمی  حضرت 
انقالب اســالمی روز گذشــته در دیدار دو هزار نفر 
از نخبگان جوان و اســتعدادهای برتر علمی، ادامه 
پیشرفت علمی کشــور را در کوران حرکت پرشتاب 
علمی جهان، کامــاًل ضروری و حیاتــی خواندند و 
و  انگیزه تحسین برانگیز  به شوق سرشــار،  با اشاره 
اعتمادبه نفس جوانان نخبــه تأکید کردند: هر جوان 
نخبه پاره تن ایران عزیز ما است و برای رفع مشکالت 
نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاماًل جدی 

اجرا و پیگیری کرد.
حرکت علمِی آغاز شده، نیازمند استمرار است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مطالبی را که 12 نفر 
از نخبــگان در این دیدار بیان کردنــد و تأمل جوانان نخبه 
درخصوص مسائل مهم کشــور را بسیار خوب و لذت بخش 
ارزیابــی کردند و با تأکید به مســئوالن مربوطه برای دنبال 
کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان گفتند: حرکت علمِی 
آغازشــده در کشور نیازمند استمرار اســت، البته رتبه های 
بــاالی علمی ایران در برخی رشــته های نوپــا مانند نانو و 
زیست فناوری بســیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی 
نیســت و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشــرفت علمی با 

شتاب ادامه یابد.
عدد نخبگان باید چندین برابر شود

ایشان با  اشــاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه 
شــرکت های دانش بنیان، وجــود انگیــزه، اعتمادبه نفس و 
خودبــاوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشــانه ای 
شوق انگیز از اســتمرار جریان علمی در کشور برشمردند و 
خاطرنشــان کردند: این جوانان فقط نخبگان 30 شرکت از 
4000 شــرکت دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید در 

طول یک مدت محدود و مشخص، چندین برابر شود.
محیط کسب وکار باید اصالح شود

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای الزمــه تحقق این 
هدف را ایجاد زیرساخت های قانونی درخصوص شرکت های 
دانش بنیان و رفع موانع پیِش روی آنها برشــمردند و گفتند: 
مکرراً تأکید کرده ایم که محیط کسب وکار باید اصالح شود، 
مثاًل مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شــود، شش ماه 
زمان نبرد؛ موازی کاری های غلط حذف و انحصار برداشــته 

شود.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته خطاب به 

نخبگان جوان پرداختند.
لزوم تحقق سند راهبردی امور نخبگان

»اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« اولین 
نکته مورد تأکید حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بود.

ایشــان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از 
مشکالت در زمینه پیشرفت علمی، تجاری سازی محصوالت 
علمی و فناوری و حل سایر مشکالت بخش علمی خواندند 
و گفتند: بنیاد نخبگان موظف اســت به این سند بپردازد و 
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این سند، 

تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
مأیوس نشدن از القائات منفی

»مأیــوس نشــدن از القائات منفی جریانــی بددل که 
جنبش علمی کشور را انکار می کند« توصیه بعدی حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای 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 می کند با القای 
اینکه 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.
جوان نخبه، پاره تن کشور است

رهبر انقالب اســالمی، یکی دیگر از کارهای زشت این 
جریان بددل را داللی و انتقال نخبگان مســتعد به خارج از 
کشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره 
تن کشور است، اما آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او 
با وعده های پولی یا غیرپولی و موهوم هستند که مسئوالن 
وزارتخانه های بهداشــت و علوم موظف اند از دانشــگاه ها در 

مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنــه ای افزودند: برخالف 
القائات این جریان، مقامات عالی کشــور از مشکالت و اخبار 
منفی هم باخبر هســتند اما یقیناً جنبه های مثبت جریان 

علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرئت دادن به مرد و زن، 
و پیر و جوان برای ورود به میادین دشــوار ازجمله ورود در 
میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته 
است، خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور 
گفتند: استفاده از ظرفیت علمی در بخش های مختلف کشور 
به »باال بردن قدرت دفاعی«، »درمان و پزشــکی پیشرفته و 

کنترل بیماری ها«، »مسائل فنی مهندسی«، »زیست فناوری 
و تولید محصوالت بادوام با فناوری نانو« و »فناوری صلح آمیز 

هسته ای« منجر شده است.
موانع باید برداشته شود

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای خاطرنشان کردند: با 
وجود این دســتاوردهای واضح، برخــی افراد حرکت علمی 
کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانع تراشی 

می کنند.
ایشــان افزودند: البته این موانع باید برداشــته شود و 
مســئولیت به عهده مســئوالن مراکز مربوط است، اما شما 
جوانان عزیز به حرکت پرشوق، مضاعف و بدون وقفه خود در 

مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
ضرورت توجه به علوم انسانی

رهبر انقالب اســالمی، توجه به علوم انسانی را در همه 
نهادهای نخبگانی ازجمله بنیــاد نخبگان ضروری خواندند 
و گفتنــد: وقتی جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندســی در 
تراز جهانی عمل می کند و در ســاخت دســتگاه های بسیار 
پیچیده، کارهای بســیار مهمی انجام می دهد، طبعاً حضور 
او در عرصه هایــی مانند اقتصاد، حقــوق و مدیریت و ارائه 
راه حل برای مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی، مؤثر 

و راهگشا خواهد بود.
ایشــان برخی مشــکالت اقتصادی موجود را ناشی از 
کمبود تحقیق علمی دانســتند و افزودند: با دانش نخبگانی 

می توان راه حل های خوبی برای این مسائل یافت.
تأکید بر اجرای نقشه علمی کشور

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بــا تأکید بر اجرای 
کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند: حضور 
نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب می شود پرورش 
اندام علمی کشــور به صورت متناسب صورت گیرد، نه اینکه 
یک بخش فوق العاده قوی باشــد و بخشــی دیگر ضعیف و 

کم جان.
رهبــر انقــالب، همراه بــودن علم با فرهنــگ صحیِح 
انسان دوستی را زمینه ساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم 
و دانش خواندند و یادآوری کردند: علِم بســیار مهم و بسیار 
نافِع هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد، 
به تولید بمب هســته ای انجامید و بــه تهدید بزرگ دنیا و 

بشریت تبدیل شد.
کاربرد سالح هسته ای؛ حرام قطعی شرعی

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به موضع 
قاطعانه و شــجاعانه جمهوری اسالمی درباره حرمت شرعی 
اســتفاده از بمب هســته ای تأکید کردند: ما با وجود اینکه 
می توانســتیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسالم 
عزیز، کاربرد این ســالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم؛ 
بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سالحی 

که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
عنصر راهبردِی حیات ملت

ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو 
الزام مجموعه های نخبگانی برشــمردند و افزودند: دانشمند 
ایرانی وقتی با فرهنگ اســالمی و ایرانی آمیخته می شــود، 
عنصر راهبردِی حیات ملت می شــود و به کشور روح و توان 

می بخشد.
ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح 
افزودند: ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم 
امــا نمی خواهیم دانشــگاه های ما بازتولید »دانشــگاه های 

آمریکایی با همان فرهنگ غلط غربی« باشند.
جهاد علمی؛ نیاز محیط های دانشگاهی

رهبر انقالب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی- اسالمِی 
مجموعه های فعال در عرصه های ســلول های بنیادی، نانو، 
زیســت فناوری و هســته ای گفتند: نخبگان فعــال در این 
زمینه هــا، کار علمی را نوعی جهــاد می دانند و این تفکر و 

نگرش در همه محیط های دانشگاهی مورد نیاز است.
ایرانی بیندیشیم و ایرانی زندگی کنیم

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران 
متفاوت اســت. ما باید ایرانی بیندیشــیم، ایرانی فکر کنیم 
و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشــرفت 

اسالمی-ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه های غربی را باعث از بین 
رفتن نوآوری و ابتکارات علمــی خواندند و گفتند: تقلید از 

دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششــمین نکته سخنان خود، 
جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی عمومی 

فراخواندند.
گردآوری نخبگان حق جوی عالَم

ایشان گردآوردن »نخبگان ایراِن فرهنگِی بزرگ« یعنی 
نخبگان قلمرو وســیع فرهنگ ایرانی در قرن های گذشته را 
نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و افزودند: 
ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آســیا، جهان 
اســالم، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق جوی 
عالَــم در همه کشــورها ازجمله آمریکا و اروپــا می تواند با 
نوعی نهادســازی به ارائه و ترویج »دانش پاک و باشرافت« 

و »اندیشه درست« منجر شود.
راه سومی را به ملت ها ارائه کرده ایم

حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنــه ای با نقــد برخی 
کم کاری ها در ارائه راه ســوم برخاسته از انقالب اسالمی به 
جهانیان گفتند: راه ما نه سوسیالیســتی اســت نه متکی بر 
لیبرال دمکراســی. ما به برکت اسالم راه سومی را به ملت ها 
ارائه کرده ایم که باید بیش ازپیش با ســخن 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 سخنانشان در جمع دو هزار 
نخبه جوان، بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و گفتند: 
نخبگان، اســاتید و پیشــروان حرکت علمی نگذارند امیِد 

به وجودآمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.
نباید بر سر مشکالت، مرثیه خوانی کرد

ایشان در همین زمینه افزودند: در کشور البته مشکالت 
مختلفــی وجود دارد اما نباید این مشــکالت را یک طرفه و 
بدون توجه به موفقیت ها مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی 
 کرد، چراکــه در این صورت، امیــد در دل جوانان کم فروغ 

می شود.
استعداد ایرانی؛ موهبتی همیشگی و خدادادی

رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیت های بزرگ 
را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و افزودند: 
اســتعداد ایرانی بعد از انقالب به وجود نیامده بلکه موهبتی 
همیشگی و خدادادی است، اما انقالب با میدان دادن به این 
اســتعدادها، 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.

ایشان نتایج »مقایسه پیشرفت های علمی دانشگاه ها در 
چهل ســال اخیر را با قبل از انقالب« حیرت آور 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.
توکل و معنویت؛ مایه امید حقیقی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای توکل، تقوا و معنویت 
را مایه امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان جوان 
توصیه کردند: هرچه می توانید دل های پاکتان را پاک تر کنید 
و در حــرف و عمل، خداوند کریم را همواره مدنظر داشــته 
باشــید، آن وقت همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم 

احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان با تکرار سخنان چند 
ســال قبل خود یادآوری کردند: گفته ایم که باید به گونه ای 
پیشــرفت کنیم که ۵0 سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که 
در جهان خواست تازه های علم را فرابگیرد، ناچار به دانستن 
زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، حتماً در دایره هوش و 

استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است.
در ایــن دیدار همچنین آقای ســتاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، پیشرفت درون زای علمی را بر اساس 
نیروی انســانی، آموزش و فرهنگ بومی، رویکرد بنیاد ملی 
نخبگان اعالم کرد و گفت: ازنظر ما نخبه کســی اســت که 
برای کشــور خود ارزش افزوده و  اشتغال ایجاد کند و بر این 
اســاس حمایت های بنیاد ملی نخبگان منوط به انجام کار و 

تالش و نوآوری است.
آقای ستاری، طرح »سرآمدان علمی« و برگزاری جوایز 
»مصطفی« و »شهید احمدی روشن« را ازجمله برنامه های 
در حال اجرای بنیاد علمــی نخبگان خواند و افزود: اقتصاد 
دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در 
آن، کیفیت نیروی انســانی و واردکردن بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری اصل است.
در این دیدار قبل از ســخنان رهبــر انقالب 12 تن از 
نخبگان و محققان رشــته های مختلف، دیدگاه های خود را 

بیان کردند. آقایان:
- سیدعلی موسوی، استادیار مهندسی پزشکی

- یوســف قاســمی، دکترای حقوق و مؤسس شرکت 
دانش بنیان در زمینه خدمات حقوقی

- محمد فدایی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
- عرفان صلواتی، پسادکترای ریاضی از دانشگاه امیرکبیر 

و دارنده مدال طالی المپیاد جهانی
- مجتبی محصولی، دانشــیار مهندسی عمران دانشگاه 

شریف
- حسن انصاری فر، کارشناس ارشد فناوری اطالعات

- علی کاظمی تبریزی، دانشجوی دکترای صنایع چوب 
و کاغذ

- رســول رجایی، دانشــجوی دکترای مهندسی برق از 
دانشگاه تربیت مدرس

- امید حاتمی، دانشجوی دکترای مدیریت
- حسینعلی اخالقی، دکترای مهندسی نفت

و خانمها:
- الهه شاکری، دانشجوی دکترای پژوهش هنر

- سیده صدیقه مدنی، فوق تخصص بیماری های غدد از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
- ضرورت اصالح نگرش ها به کارآفرینان نوآور در جامعه
- لزوم حذف مقررات دســت وپاگیر در جهت حمایت از 

نخبگان و مسیر پژوهش های کاربردی
- ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه

- راه انــدازی تلویزیون اینترنتــی به منظور غلبه بر فقر 
تولید محتوا در فضای مجازی

- انتقاد از شرایط دشوار کسب وکارهای جدید در کشور
- لزوم رسیدگی به وضع مدارس سمپاد

- حمایت از کســب وکارهای اینترنتــی و جلوگیری از 
متوقف کردن سلیقه ای فعالیت آنها

- بیان پیشــنهادهایی درخصوص اصــالح نظام اداری 
کشور

- تأکید بر ســاماندهی و ارتقــای فعالیت های آموزش 
برون مدرسه ای همچون المپیادهای علمی

- پیشــنهاد تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشــور از شاخص »سرانه دانشجو- استاد« به 

شاخص کیفِی »حل مسائل کشور«
- ضرورت حرکت به ســمت الگوهای جدید آموزشــی 
به ویــژه »آمــوزِش پژوهش محور« با اولویــت کارآفرینی و 

افزایش رفاه اجتماعی.
در پایــان این دیدار، نماز ظهــر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمی اقامه شد.

یادمان باشد...
که وجب به وجب ، قدم به قدم و عمود به عمود زیارت اربعین را مدیون 

قطره قطره خون شهیدانیم... سمت چپ شهید علی اکبر برخورداری 

رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی مطرح کردند

انتقال نخبگان به خارج و انکار جنبش علمی
مأموریت یک جریان بدخواه در دانشگاه ها

روز ها یک به یک از جلوی چشــمانم کنار می روند و 
تقویم یک روز را از بقیه روز ها جدا می کند و به چشمانم 
نشــان می دهد، آری اربعین در افــِق تقویم، خود نمایی 
وار( حواســم را به خود  می کند. اربعین با صدای)َهِل بِالُزّ
جلب می کند.اربعین با چای های عراقی، ذائقه ام را به خود 
معطوف می کند، پرچم های بزرگی که به اهتزاز درآمده اند 
چشمانم را خیره می کند، او من را عاشق خود می کند و 
دست و بالم را باز می کند تا بتوانم پرواز کنم. و اکنون تو 
باید قدر خویش را بدانی، تو دیگر معمولی نیستی بشر، 
خسته از َجنگ و َفســاد، دست به دامن توست، او از تو 
می خواهد تا منجی اش را به او برســانی جالب آن است 
که منجی هم از تو می خواهد تا زمینه آمدن او را فراهم 
کنی، همه چیز به تو گره خورده. صحیح تر آن است که 
اربعین، همه چیز را به تو گره زده اســت، آینده بشر به 

دست تو، زائر اربعین است. 
این اربعین نوشته سید محمد سجاد طباطبایی یکی 
از زائران اربعین حسینی است که این گونه حال و هوای 
خود و دیگران زائران و نیز مســیر پرفراز و نشــیبی که 

آگاهانه »انتخاب« کرده اند را توصیف کرده است.
»انتخــاب« همچنین نام موزیــک ویدئوی اربعینی 
اســت که »علی اکبر قلیــچ« خواننده جــوان و متعهد 
کشورمان که گفته می خواهد با هنرش حرف دلش را به 
امام حسین)ع( بزند، در آستانه حماسه اربعین حسینی 
آن را منتشــر کرده است. در بخشی از متن شعر این اثر 
فاخر و ارزشــمند که قاســم صرافان آن را سروده آمده 
است: »راهیســت راه عشــق که هیچش کناره نیست/

آن جا جز آن که ســر بسپارند چاره نیست/ دعوت گرفته 
یار و نوشــته من الغریب/ وقت سفر رسیده، ببین حری 
یا حبیب؟/ مردی هنوز چشــم به راه جواب ماست/ یک 
کربال مقابل هر انتخاب ماســت/هر جا دوراهی است، هر 
آیینه کربالست/ خود را ببین دوباره که آیینه کربالست/ 
از لطف اوســت هر که به جایی رســیده اســت/ خیلی 

حسین، زحمت ما را کشیده است«.
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

مهدی رســولی مداح جوان و انقالبی هیئت ثاراهلل 

جاذبه مغناطیس حسینی)ع(

وقت سفر رسیده، ببین ُحّری یا حبیب !

زنجان هم پیاده روی اربعین این »راه عشــق« به حسین 
بن علی)ع( را مانور و رزمایشــی می داند که برپا شده و 
همه را برای ظهور آماده می کند. او در دلنوشته خود که 
در اختیار تسنیم قرار داده درباره حال و هوای پیاده روی 
اربعین حســینی می گوید که همیشــه به یاد این ایام 
می افتم شعر »در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم/ اصاًل 
به تو افتاد مسیرم که بمیرم/ یک قطره آبم که در اندیشه 
دریا افتادم و باید بپذیرم که بمیرم«؛ وقتی به جاده زیبای 
اربعین و مسیر نجف تا کربال می رسم با خودم می گویم 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. او مسیر نجف 
تا کربال را به جاده بهشت تشبیه می کند؛ جایی که اعتقاد 
دارد وقتی همه به آنجا می آیند تکبرها و منیت ها را کنار 

می گذارند تا به »اتحاد و همدلی« برسند.

اتحاد محبان حسین)ع(، موضوع دیوارنگاره 
»اتحــاد و همدلی« میان محبان حســین)ع( حول 
محور شــعار »الحسین یجمعنا« را همچنین می توان در 
دیوارنگاره جدید میدان حضرت ولیعصر)عج( تهران که 
سحرگاه دیروز )چهارشنبه( رونمایی شد را به تصویر دید. 
این دیوارنگاره که از ســوی خانــه طراحان انقالب 
اسالمی منتشر می شود مزین به شعاری است که در ایام 
اربعین و در گوشه گوشه مسیر پیاده روی از نجف تا کربال 
به چشــم می خورد و همواره بر زبان تمامی زائران امام 

جاری است.
این دیوارنگاره نیز با محوریت حضور زائران در مسیر 
اربعین در ستایش همدلی و همراهی تمامی محبان امام 

حسین)ع( طراحی شده است.
اربعین را مدیون قطره قطره خون شهیدانیم

محبان حســینی)ع(که روی کوله شــان این برگه 
را نصــب کرده اند که »ما زیارت اربعیــن را به نیابت از 
شــهدا می رویــم!«. آری رهــروان طریق الحســین)ع( 
یادشــان نمی رود کدام رهبری ها، کدام خون ها و کدام 
خون دل ها راه کربال را گشــود. به یقین حزب اهلل مظهر 
وفاداری اســت و خوب می داند این مسیِر میسر، مدیون 
کدام جان فشانی هاســت و اگر جز ایــن بود، نمی دیدی 
کــه در میانــه راهپیمایــی جوانانــی برگه هایی پخش 
می کننــد با این محتوا که »کربــال را بدهکاریم، هم به 
بدن بی ســر همت، هم به دســت بریده خرازی«! یا آن 
برگه های دیگر؛ »قدمی  به نیابت از فهمیده ها، قدمی  به 
نیابت از حججی ها«! ســالم و صلوات خدا بر حزب اهلل و 
بر نســل نوی بســیج و بر جوانان بامرام ایرانی که خوب 
می دانند زیارت اربعین شان ریشه در کدام جان فشانی ها 
دارد! دشــمن می خواســت جوان این مرز و بوم، کاوه را 
نشناسد و باکری ها را نشناسد و هیچ نداند که باقری که 
بود و ابراهیم  هادی که بود و برونســی ها و بابانظرها که 
بودند اما شــگفتا! »اجر این زیارت برسد به روح شهدای 
کربالی4 و کربالی۵« نوشــته برگه های سبزرنگی است 
 که میان دانشــجویان آن ســوی مرز مهــران، رد و بدل 

می شود!

فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید 
براینکه توانمندی دفاعی سپاه پس از اعمال تحریم های 
ظالمانه استکبار، پیشرفتی عظیم و چشمگیر داشته 
است، گفت: امروز سپاه به پیشرفته ترین و به روزترین 

دستاوردهای دفاعی دست یافته است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از رشــت، سرلشکر حسین 
ســالمی در فرودگاه سردار جنگل رشت در جمع خبرنگاران 
با بیــان اینکه علی  رغــم تحمیل فشــارهای بین المللی و 
تحریم های اقتصادی، سیاســی و فرهنگی و علمی شــاهد 
فوران فوق العاده عظیمی از استعداد و توانمندی در نیروهای 
دانشــمند و ارزشی کشورمان بوده ایم، اظهار کرد: توانمندی 
دفاعی و دستیابی سپاه به دستاوردهای جدید پس از اعمال 
تحریم های ظالمانه اســتکبار، پیشرفتی عظیم و چشمگیر 

داشته است.
وی با بیان اینکه نرخ رشــد فناوری های علمی ما روزانه 
شده اســت، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
فناوری های مدرن به روز اســت و در صــورت رونمایی باید 

شاهد برگزاری مراسم روزانه باشیم.
فرمانده کل ســپاه،  بهره مندی سپاه از توان و ظرفیت 
جوانان مومن و انقالبی و کارآمد ایران اسالمی در دستیابی  
به اقتــدار و توان دفاعــی کنونی را امری مهم برشــمرد و 
افزود: در حال حاضر ســپاه  به پیشرفته ترین و به روزترین 

دستاوردهای دفاعی دست یافته است.
ســالمی با  اشــاره به فناوری های مدرن دفاعی که نظام 
مقدس جمهوری اســالمی از آن برخوردار است، خاطرنشان 
کرد:امروز توان و دســتاوردهای دفاعی سپاه به گونه ای است 

که می تواند روزانه از یک دستاورد مدرن رونمایی کند.

سرلشکر سالمی:
به پیشرفته ترین و به روزترین 

دستاوردهای دفاعی دست یافته ایم

قم- خبرنگار کیهان:
مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم با صدور نامه ای 
سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه از اقدامات فسادستیزانه 

این قوه اعالم حمایت و همکاری کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: اقدامات قاطع شما و همکارانتان 
در جهت برقراری عدالت و مقابله با فساد و مفسدان اقتصادی و فرهنگی 

و تعالی کرامت انســانی در مدت کوتاه مسئولیت تان امواج امیدواری به 
دستگاه قضا و نظام اسالمی و خرسندی عمومی را در همه جا منعکس و 
گسترده کرده است. در ادامه این نامه با بیان اینکه این اقدامات خواست 
عمومی آحاد مردم بوده تصریح شــده است: اساتید و نخبگان بسیجی 
حوزه علمیه قم آماده اند در هر ســطحی دســتگاه قضایی را در اجرای 

قانون و تکالیف قضایی یاری و مدد برسانند.

اعالم حمایت بسیجیان و نخبگان حوزه علمیه قم از اقدامات رئیس قوه قضائیه
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