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روی خط سیاستاخبار کوتاه

میزان حضور سپاه در 
سوریه تغییری نکرده است

ــردار حسین ســامــی، جانشین  سـ
ــاه، در پــاســخ به  ــپ ــل س ــده ک فــرمــان
چند  طی  ــا  ی آ ینکه  مبنی برا سوالی 
ــیــروهــای سپاه  روز اخــیــر حــضــور ن
در ســوریــه کاهش یــا افــزایــش یافته 
اســت، گفت: حضور سپاه در سوریه 
ــکــرده اســت. وی با  تغییر خــاصــی ن
اشــاره به عملیات آزادســـازی حلب 
ــت: ایــن عملیات تا اآلن  اظهار داش
ــه پیدا  ــوده و ان شـــاءا... ادام موفق ب
 خواهد کرد و موفقیت های بعدی هم

 به دست می آید.

نیروی ملی
 صرف بگومگوها     نشود

غامعلی حــدادعــادل، مشاورعالی 
رهبرمعظم انقاب با اشاره به اظهارات 
ــا واکنش  آقــای رئــیــس جــمــهــور کــه ب
با  بـــود،  هــمــراه  رئیس قوه قضائیه 
تاکید براینکه ما باید مراقب باشیم 
تصریح  نشود،  دوقطبی  جامعه  که 
ــول و  ــرد: باید همه حول محور اص ک
 مبانی انقاب که از زبان رهبر انقاب
ــت  ــرک  شــنــیــده مـــی شـــود در ح
 بــاشــیــم و هــمــدلــی و هــمــزبــانــی را
خاطرنشان کرد:  وی  کنیم.  حفظ   
ــای قـــوا، نــمــایــنــدگــان و وزرا  ــ رؤس
ــم که  ــی ــاش ــب ب ــراقـ ــه بـــایـــد مـ ــم ه
ی ها مگو بگو ف  ــر ص ی ملی ما   نیرو

 بی حاصل نشود.

اس 300؛ کابوس اسرائیل
در ادامه تحلیل ها درباره اخبار مربوط 
به تحویل سامانه دفاعی ضدهوایی 
ــک پایگاه  ــران، ی ــ ــه ایـ اس 300 ب
آمریکایی تحویل این سامانه از سوی 
مسکو به تهران را »کابوس اسرائیل« 
ــاره بــه اظــهــارات  ــد. وی بــا اشـ ــوان خ
یک مقام ارشد هوانوردی تفنگداران 
دریایی آمریکا تاکید کــرد: اس300 
»تــهــدیــدی کــشــنــده« بـــرای اغــلــب و 
فکن ها  بمب ا و  ه ها  جنگند بیشتر 
و  ه ها  جنگند ین  پیشرفته تر به جز 

بمب افکن هاست.

چرا رئیس جمهور
 اینقدر عصبانی است؟

ــهــران در  ــی  نماینده مـــردم ت ــان زاک
مجلس گفت: در این کشور مشکات 
متعددی وجود دارد، ولی دوای آن ها 
در داخل کشور است و اگر کسی گرای 
 غلط به خارج داد باید به او شک کرد. 
وی اضافه کرد: باید همه متحد باشیم و 
قوای سه گانه به مردم خدمت کند. من 
تعجب می کنم چرا آقای رئیس جمهور 
ــد. با  ــن ــت ــس ــی ه ــب ــص ایـــنـــقـــدر ع
ــه نــمــی شــود کــشــور را  عصبانیت ک

 اداره کرد.

از »ابتکار« رضایت نداریم
عضو کمیسیون کــشــاورزی مجلس 
گفت: متاسفانه خانم ابتکار به یک 
اسطوره تبدیل شده بود و همه تصور 
می کردند با ورود دوبــاره این خانم به 
سازمان محیط زیست، این سازمان 
ــد، درحــالــی کــه  متحول خــواهــد ش
خــاف ایــن اتفاق افــتــاد. داش قاپو 
ادامـــه داد: در مشکات و مسائل 
کانی که در کشور به وجود می آید 
ر  بتکا ا نــم  خــا ز  ا سبی  منا عملکرد 
 مشاهده نشده و رضایتی از ایشان

 نداریم.

50میلیون نفر در انتخابات 
شرکت می کنند

ــاره  ــ ــا اش ســیــدمــحــمــد غـــرضـــی بـ
ــات مجلس  ــاب ــخ ــت ــزاری ان ــرگـ بــه بـ
شورای اسامی در اواخر سال جاری 
باتاکید براینکه در انتخابات امسال 
شرکت خواهندکرد، نفر   50میلیون 
ــال چه  ــس  گــفــت: در انــتــخــابــات ام
چه  داشته باشند  حضور  رســانــه هــا 
ــاشــنــد،  جــریــان  ــداشــتــه ب ــور ن ــض ح
احساس  در کشور  آنقدر  انتخابات 
شــده اســت کــه در ایــن دوره بیش از 
انتخابات شرکت  نفر در   50میلیون 

خواهند کرد.

اخبار 

سعید جلیلی:
در بیانیه اوباما اشاره ای به 
لغو تحریم ها نشده است

ــده  ــن ــای ــم ســـعـــیـــد جـــلـــیـــلـــی، ن
شورای عالی  در  مقام معظم رهبری 
ــروط مهم و اساسی  امنیت ملی، ش
رهبری در توافق هسته ای را ضامن 
امنیت، عــزت، پیشرفت و استقال 
ــت و گــفــت: بــرخــاف  ــس کــشــور دان
 ، ر رئیس جمهو به  ب  نقا مه رهبرا نا
متاسفانه تاکنون در بیانیه رئیس جمهور 
آمریکا نه تنها اشاره ای به لغو تحریم ها 
نشده بلکه بسیاری از موارد برجام هم 

نادیده گرفته شده است.
مسئول سابق مــذاکــرات هسته ای 
ــزود: مکانیزم ماشه در  کشورمان اف
اهرم  شورای امنیت  اخیر  قطعنامه 
تازه ای برای ترساندن ملت از تحریم و 
قطعنامه است و همین مصداق نفوذ 
است که از این پس عده ای به این بهانه 
در داخل، ملت را بترسانند که هرگاه 
ملت و نظام موضعی علیه غرب گرفت، 
سایه ترس بر سر مردم حاکم کنند تا 
ملت و مسئوالن از اقدامات و مواضع 

انقابی و اصولی منصرف شوند.

 شمخانی: تروریست های دستگیرشده از 
عربستان حقوق می گرفتند

دالر نفتی
علیه امنیت ملی

ــورای عالی  علی شمخانی، دبیر ش
مه  برنا ــا  ب گفتگو  ر  د ملی  منیت  ا
»ِمــن طــهــران« شبکه خبری العالم، 
ــاره روابــط ایــران و عربستان و افق  درب
موجود برای حل مشکات بین دوکشور 
ــر ســعــودی هــا بخواهند،  گــفــت: اگ
مشکات بین دوکشور حل خواهدشد. 
ــت از شـــرارت علیه  ــا بــایــد دس آن هـ
ایران بردارند. شمخانی بابیان اینکه 
عربستان در محیط داخل ایران دست 
به اقــدامــات ناخوشایندی می زند، 
اظهار داشت: تیمی که اخیرا در دزفول 
علیه یک هیئت مذهبی تیراندازی و دو 
نفر را شهید کرد، از سرویس امنیتی 
سعودی حقوق می گرفت. وی تاکید 
کرد: در منطقه، امــروز ریال سعودی 
نقش تعیین کننده ای در سوریه دارد. 
این کشور مردم بی دفاع یمن را بمباران 

می کند.

محمدجواد ظریف:
دنبال رابطه با آمریکا 

نیستیم
با  حبه  مصا ر  د یف  ظر د  ا جو محمد
ــرق در پــاســخ بــه سوالی  ــه ش ــام روزن
مبنی براینکه نگرانی مخالفان برجام 
به چه علت است، گفت: نگرانی بزرگ  
این است که آمریکایی ها عهدشکنی 
کنند و برجام را اجرا نکنند. این دلیل 
اصلی است.وی ادامه داد: برخی هم 
ممکن است نگران باشند که برجام 
بهانه ای شود بــرای برقراری رابطه با 
آمریکا. ممکن است از نظر آن ها زمینه 
واقعی داشته باشد، اما ازطرف دیگر 
ــن واقعیت وجــود دارد کــه کشور  ای
سیاست خارجی اش سیاستی است 
که بر اساس نظر مقامات عالی نظام 
شکل می گیرد و کسی نباید نگران باشد 
که در موضوعی با این درجه از اهمیت، 
باوجود مخالفت مسئوالن عالی کشور، 
ــی صـــورت بگیرد. مخالفان  ــدام اق
مطمئن باشند که وزارت امور خارجه 
و دستگاه دیپلماسی کشور به دنبال 

این موضوع نیست.

حجت االسالم پورمحمدی تشریح كرد
22میلیارد یورو

دروغ بزرگ ب-ز
حجت االسام مصطفی پورمحمدی، 
ــای بابک زنجانی مبنی  دربـــاره ادع
22میلیارد  درحال حاضر  ینکه  ا بر 
یــورو پول نقد دارد، اظهار کــرد: این 
غ بزرگ است. چنین  ع یک درو موضو
افرادی جسارت می کنند و مردم را به 
ــاه هوشیار  سخره می گیرند اما دادگ
ــاه را با  ــت، هرچند ایــن هــا دادگـ اس
ه  شتبا ا ه  شعبد و  ن مسخرگی  ا مید
گرفته اند.وی ادامه داد: پول مملکت 
ــورده و  ــاراج رفــتــه. پــول هــا را خـ بــه تـ
برده اند حاال بازی در می آورند.هدف  
آن هــا ایــن اســت کــه بــا ایــن حرف ها 
مــردم را درگیر کنند؛ لــذا وکیل این 
 آقا باید پاسخگو باشد که این پول ها

 کجاست.

آمار داده اند   كه   سرعت   علمی   ما   در دنیا،   2  رتبه  كم  شده است...آن چیزی   كه  چشم   دنیا  را خیره    كرد ،   سرعت  پیشرفت    ما  بود

هشدار علمی رهبری
ــه ای، رهــبــرمــعــظــم  ــنـ ــامـ ــت ا...خـ ــرت آیـ ــضـ حـ
ــدار با رؤســای  ــروز در دی انقاب اسامی، صبح دی
دانــشــگــاه هــا، مــراکــز و مؤسسات آمــوزش عــالــی، 
پارک های علم وفناوری و مراکز پژوهشی کشور  با اشاره 
به عقب ماندگی تاریخی علمی کشور، تاکید کردند: 
اگر سرعت پیشرفت علمی کشور کم شود، فاصله  ما 
با حرکت علمی دنیا بیشتر خواهد شد. آمار داده اند 
که سرعت پیشرفت علمی ما در دنیا دو رتبه کم شده؛ 
این بد است؛ با این سرعت پیشرفت خیلی عقبیم.  
آمریکا پیشرفت علمی را 140 سال از ما زودتر شروع 

کرده است.
ایشان همچنین بر لــزوم برنامه ریزی دانشگاه ها 
ــاده از مــیــراث و  ــف ــت ــرای اس ــ و مــراکــزعــلــمــی ب
ر  د ینی  فر نقش آ ر  به منظو کم  ب علمی مترا ر تجا
ایجاد »تمدن نوین اسامی« تاکید کردند و گفتند: 
نیازسنجی علمی برای حال و آینده، جلوگیری از 
کاهش سرعت پیشرفت علمی، اجرای دقیق نقشه  
آموزش عالی،  به کیفیت در  توجه  جامع علمی، 
پیگیری جدی ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش آفرینی 
دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی، گسترش فضای 
فرهنگ ایمانی و اسامی، عمق بخشی به بصیرت 
ــدان دادن به دانشجویان و  ــی دینی و سیاسی و م
استادان ارزشی، انقابی و متدین از لوازم نقش آفرینی 

دانشگاه ها در شکل گیری تمدن نوین اسامی است.
رهبرانقاب اسامی همچنین  افزودند: دانشگاه مرکز 
تربیت مدیران آینده  کشور است؛ به گونه ای که عملکرد 
مناسب و یا غیرمناسب دانشگاه ها دراین زمینه، آینده 

کشور را تحت تاثیر قرارخواهدداد.

در دوران قاجار و پهلوی  حركت علمی متوقف شد
حضرت آیت ا...خامنه ای به سابقه  طوالنی پرورش 
و تربیت بزرگان و نخبگان علمی در ایــران، همچون 
ابن سینا، فارابی، زکریای رازی، خوارزمی و تعداد زیاد 
دیگری از نام آوران علمی در عرصه های مختلف اشاره 
و خاطرنشان کردند: ایران در طول تاریخ، قله  تولید 
فکر و علم بوده است و این روند تا قبل از دوران قاجار 
و پهلوی ادامه داشته است.ایشان گفتند: متاسفانه 
در دوران قاجار و پهلوی، حرکت علمی کشور به دالیل 
خاص متوقف شد و در زمانی که دوران شکوفایی 
ــا بــود، ما نتوانستیم از استعدادها و  علمی در اروپ
ــاق علمی خــود استفاده  زمینه های علمی و اخ
کنیم؛ بنابراین از حرکت علمی دنیا عقب ماندیم.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به برنامه ریزی غربی ها 
برای کشورهای به اصطاح جهان سوم به منظور تربیت 
مدیرانی براساس تفکر و سبک زندگی غربی از طریق 
دانشگاه ها افزودند: آن ها در اجرای این طراحی خود 
در ایران، به دلیل هویت ایرانی و همچنین گسترش و 
تعمیق تفکرات اسامی و دینی در میان دانشجویان 
و دانشگاهیان بــا مشکل مــواجــه شدند و بعد از 
نهضت اسامی در سال1341 نیز یک حرکت عظیم و 

روبه رشددینی در دانشگاه ها آغاز شد.

مسیر حركت دانشگاه ها در جهت نقش آفرینی برای  
ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد

حضرت آیت ا...خامنه ای گفتند: پیروزی انقاب 
اسامی که همچون زلزله ای برای دنیای غرب و شرِق 
آن روز بود، تاثیر بسیارزیادی در دانشگاه ها گذاشت و 
بسیاری از فداکارترین و صادق ترین یاران انقاب از 

متن دانشگاه ها بودند.
ایشان با اشاره به شرایط دانشگاه ها در 37سال گذشته 
و فــرازوفــرودهــا و حضور سایق گوناگون داخل 
نظام و جریان های مختلف فکری در دانشگاه ها، 
خاطرنشان کردند: اکنون مهم ترین سوال این است 
که دانشگاه ها با استفاده از این میراث تاریخی و علمی 

و تجربه  گرانقدر انقاب اسامی چگونه می توانند 
همان  که  »تمدن نوین اسامی«  شکل گیری  در 

»جامعه آرمانی اسام« است نقش آفرینی کنند.
رهبر انقاب اســامــی، مسئوالن آموزش عالی و 
رؤسای دانشگاه ها و مراکزعلمی را به تفکر و تعمق در 
این خصوص فراخواندند و گفتند: باید تمام برنامه ها 
و مسیر حرکت دانشگاه ها در جهت نقش آفرینی در 

ایجاد تمدن نوین اسامی باشد.

مسئوالن از شرایط واقعی دانشگاه ها باخبر باشند
حضرت آیت ا...خامنه ای الزمه  حرکت در این مسیر را 
اطاع دقیق و میدانی مسئوالن وزارت علوم وبهداشت 
از شرایط واقعی دانشگاه ها دانستند و تاکید کردند: 
نباید فقط به گزارش ها بسنده کرد بلکه باید خروجی ها 
را به صورت میدانی موردبررسی قرار داد تا متوجه 
شد که اهداف مورد نظر تا چه حد محقق شده اند.
ایشان وجود نیروهای مستعد را برای حرکت علمی، 
مهم خواندند و خاطرنشان کردند: مهم تر از نیروهای 
مستعد، جهت گیری علمی است، زیرا اگر جهت گیری 
علمی صحیح و در چارچوب اخاق و معنویت نباشد، 

تبعات زیادی را به وجود خواهدآورد.
رهبرانقاب اسامی، »استعمار« و »بمب اتم« را دو 
نمونه  تاریخی از نتایج قرار گرفتن علم در مسیر غلط 
دانستند و افزودند: باید همواره مراقب باشیم تا اخاق 
و معنویت در کنار علم قرار گیرد. حضرت آیت ا...
خامنه ای »نیازسنجی علمی« برای حال و آینده  کشور 
را بسیار ضروری خواندند و گفتند: در حرکت علمی 
باید نیازهای فعلی و نیازهای آینده  کشور مدنظر قرار 
 گیرند و در رشته هایی سرمایه گذاری شود که موردنیاز 

کشور است.

شروط غربی ها برای تحویل سوخت 20 درصد، 
خفت بار بود

ایشان جهت دهی به مقاالت علمی و پایان نامه های 
دکترا در چارچوب نیازهای فعلی و آینده  کشور 
را موضوعی مهم دانستند و افــزودنــد: دانــش 
هسته ای از جمله موضوعات موردنیاز کشور است 
که از سال ها پیش بر روی آن سرمایه گذاری شد 
زیــرا اگر امکان استفاده از نفت نباشد و یا ذخایر 
 نفت به پایان برسد قطعا نیازمند انــرژی جایگزین

 هستیم.
رهبرانقاب اسامی بار دیگر به موضوع تولید اورانیوم 
20درصــد به دست دانشمندان جوان ایرانی اشاره 
کردند و گفتند: در مقطعی سوخت راکتور تهران که 
برای تولید رادیــوداروســت روبه پایان بود و غربی ها 
شروط خفت باری برای تحویل این سوخت مطرح 
کردند، اما جوانان بااستعداد و مؤمن ما با تاش 
شبانه روزی، اورانیوم 20درصد را تولید و نیاز کشور را 

برطرف کردند. 

اگر پیشرفت علمی دروغ بود،  دشمنان نگران نبودند
ایشان در جمع بندی ایــن بخش از سخنان خود 
خاطرنشان کردند: نیازسنجی علمی و سرمایه گذاری 
بر روی دانــش مــورد نیاز کشور بسیار مهم اســت و 
باید همواره مدنظر قرار گیرد.رهبرانقاب اسامی 
ــرای جــبــران  ــ »ســرعــت پــیــشــرفــت عــلــمــی« را ب
عقب ماندگی ها و همچنین استمرار حرکت علمی 
بسیارضروری و اساسی خواندند و گفتند: متاسفانه 
برخی که خود دانشگاهی هستند، در دانشگاه ها 
پیشرفت های  یــن  ا که  می گویند  دانشجویان  به 
ــت، پس چرا  ــت! اگــر نــادرســت اس علمی دروغ اس
مرکزتحقیقات رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی 

ایران ابراز نگرانی می کند؟ 
ایشان با اشاره به عقب ماندگی تاریخی علمی کشور، 
تاکید کردند: اگر سرعت پیشرفت علمی کشور کم 
شود، فاصله  ما با حرکت علمی دنیا بیشتر خواهد 
شد. آمار داده اند که سرعت پیشرفت علمی ما در دنیا 
دو رتبه کم شده؛ این بد است؛ با این سرعت پیشرفت 
خیلی عقبیم.  آمریکا پیشرفت علمی را 140 سال از ما 

زودتر شروع کرده است.
آیت ا... خامنه ای افزودند: آن چیزی که چشم دنیا 
را خیره کرد، سرعت پیشرفت ما بود. گفتند سرعت 
رشد علمی جمهوری اسامی 13 برابر سرعت رشد 
دنیا است. رهبرانقاب اسامی پژوهش محور شدن 
دانشگاه ها، اجرای دقیق نقشه  جامع علمی کشور، 
توجه به کیفیت آموزش عالی و تعیین شاخص های 
دقیق و منطبق با واقعیات و ارتباط دانشگاه با صنعت 
را موردتاکید قرار دادند و گفتند: یکی از راه های ایجاد 
اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاه ها برقراری 
ارتباط میان صنعت و دانشگاه است که الزمه  این 
موضوع هم برنامه ریزی وزرای مربوط و ایجاد همکاری 
جامع میان دانشگاه ها و صنعت در بخش های دولتی 
و غیردولتی است.حضرت آیت الله خامنه ای به لزوم 
نقش آفرینی دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی از طریق 
شرکت های دانش بنیان نیز اشاره و درخصوص اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کردند: 
درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی آن چیزی که باید 
اتفاق بیفتد هنوز اتفاق نیفتاده است و مسئوالن دولتی 
تازه گزارشی دربــاره ی برنامه های درنظرگرفته شده 

برای اجرای اقتصاد مقاومتی به من داده اند.

برخی كار فرهنگی را با كنسرت و اردوهای مختلط 
اشتباه گرفته اند

ع مسائل فرهنگی در  ایشان در ادامــه، به موضو
ــاره کردند و با انتقاد از برخی  دانشگاه ها نیز اش
اقدامات انجام گرفته گفتند: برخی کار فرهنگی را با 
کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته اند و برای 
توجیه کار غلط خود می گویند: دانشجویان باید شاد 

باشند! رهبرانقاب اسامی افزودند: شاد بودن برای 
هرمحیطی خوب است، اما به چه قیمتی؟ به قیمت 
برگزاری مراسم و اردوهای مختلط؟ مگر غربی ها از 
اختاط چه بهره ای جز جنایات کنونی جنسی برده اند 

که ما به دنبال پیروی از همان شیوه ها هستیم؟
حضرت آیت ا...خامنه ای با تاکید براینکه کار فرهنگی 
ماهیت دیگری دارد، گفتند: مسئولین فرهنگی 
فرهنگی  کــار  می کنند!  چه  بفهمند  دانشگاه ها 
صحیح این است که انسان مؤمن، متخلق، انقابی، 
معتقدبه آرمان ها، دوستدار کشور و نظام اسامی و 

دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی تربیت شود.
ایشان بصیرت دینی و سیاسی را بــرای جوانان و 
جلوگیری از لغزش ها بسیارمهم خواندند و خاطرنشان 
کردند: علت لغزش بسیاری از افراد در فتنه 88 که 
انسان های بدی هم نبودند، نداشتن بصیرت بود. 
هنگامی که طرف مقابل می گوید »انتخابات بهانه 
است و اصل نظام نشانه اســت«، فرد معتقدبه نظام 
چه باید بکند؟ اگر بصیرت نباشد، وظیفه  لحظه  نیاز 

انجام نخواهدشد.

همه به قدرت ایران اذعان دارند اما برخی می گویند ما 
»كسی نیستیم«!

ــجــاد اعتمادبه نفس و  رهــبــرانــقــاب اســامــی ای
امیدبه آینده در میان جوانان را از دیگر کارهای 
فرهنگی الزم در دانشگاه ها برشمردند و گفتند: در 
کشور نقاط امیدواری بسیار زیاد است که از جمله  
آن ها ظرفیت های فراوان و موقعیت و اقتدار کنونی 
کشور است.حضرت آیت ا...خامنه ای خودکم بینی 
را بزرگ ترین خطر خواندند و افزودند: خودکم بینی 
ــدرت ملت و کشور  و دست کم گرفتن توانایی و ق
باعث می شود در شرایطی که همه به قدرت و نفوذ 
جمهوری اسامی ایران در منطقه اذعان دارند، فردی 

در داخل بگوید »ما کسی نیستیم و منزوی هستیم!«
ایشان تربیت جوانان معقتد به استقال فکری، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را از دیگرکارهای 
و گفتند:  دانستند  دانشگاه ها  در  فرهنگی الزم 
خبرهایی که به من از برخی دانشگاه ها می رسد و 
امیدوارم که درست نباشند، برخاف این موارد است 
به گونه ای که تشکل های مؤمن و انقابی و خوش فکر 
را تحت فشار قــرار می دهند.رهبرانقاب اسامی 
خطاب به مسئوالن وزارت علوم و بهداشت و رؤسای 
دانشگاه ها تاکید کردند: باید به جوان های انقابی و 
مؤمن، خوش روحیه، متدین و دارای عزت نفس میدان 

بدهید به گونه ای که فضا دست آن ها باشد.

عده ای از باالرفتن پرچم علم وحشت دارند
حضرت آیت ا...خامنه ای در پایان خاطرنشان کردند: 
امروز دانشگاه و دانشجو آماج بزرگ ترین توطئه هاست 
و دشمنان کشور از حضور دانشگاهیان با روحیه  
انقابی و تهاجمی در میدان و برهم زدن خط قرمزهای 
آنان و باالبردن پرچم علم و پررنگ کردن  شعارهای 
انقابی وحشت دارنــد و بــرای مقابله با این حرکت 

برنامه ریزی و هزینه های سنگینی می کنند.
ایشان به تغییر روش های استعماری در دوره  کنونی 
اشاره کردند و افزودند: سلطه گران اکنون به دنبال 
این هستند که تفکر عناصر فعال، هوشمند و نخبه  
یک کشور را به نحوی تغییر دهند که این عناصر، 
ــرآورده کنند.حضرت آیت ا... ــ اهـــداف آنــان را ب
خامنه ای همچنین با تاکید بر ضروت ترویج ارزش ها 
در محیط های دانشگاهی، گفتند: باید به دغدغه  
دانشجویان ارزشی و انقابی و همچنین هزاران نفر 
از استادان مؤمن و انقابی که امروز در دانشگاه ها 
هستند، توجه کــرد و از ایــن اســتــادان قــدردانــی و 

قدرشناسی کرد.
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رؤسای دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم وفناوری و مراكز پژوهشی كشور  ،  روز گذشته با رهبر معظم انقالب دیدار كردند


