آیتاهلل نوریهمدانی:

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

تمام فرقههای اسالمی
سود حاصل از ربا را
حرام میدانند

همه باید نسبت به
بیانیه رهبر انقالب
احساس مسئولیت کنند

3
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پنجشنبه  2اسفند 1397

سرمقاله

تفاوت رفتاری آمریکا و اروپا با ایران
سیاوش کاویانی

پالرمو را تضمین نمیکنیم اما عواقب رای ندادن به آن را بپذیرید!

پاسخگویی
به سبک تدبیر و امید

دادستان تهران اعالم کرد:

بازداشت  ۴نفر
در ارتباط با
توزیع گوشت
در  ۳دستگاه دولتی

پاسخگویی و شفافیت با آن تعریفی که تا قبل از حضور دولت تدبیر و امید شنیده بودیم و معنی میکردیم تفاوتهای
فاحشی دارد! اگر از دولت بپرسی  16میلیارد دالر فروش نفت در سال  95را چرا به خزانه نریختی! از تو شکایت
میکند ،اگر بگویی برجامی که اینقدر روی آن تاکید داشتید و همیشه آن را دستاورد مهم خود معرفی میکردید چرا
جواب نداده است به صراحت میگوید« :رهبری در جریان هستند» برای رای به کنوانسیونهای مشکوک! اگر دلیل و
تضمین بخواهی ،میگوید نمیدهم اما اگر رای ندهی باید عواقبش را بپذیری! کال پاسخگویی صورت گرفته از سوی
تدبیر و امید مدل خاصی است که مرز جدید در ادبیات روشنگری و پاسخگویی ایجاد کرده است
صفحه 3

انگیزه امنیتی برای اروپا در برجام

مقصد نامعلوم
کامیونهای حامل گوشت
بعد از خروج از سردخانهها

ماجرای تازه از پرونده گوشت قرمز؛

رانت  50هزار میلیاردی
در واردات کاالهای اساسی

ایران دیگر نمیتواند
امنیت اروپا را تأمین کند

صفحه 7

صفحه 5

استفاده ارتش ایاالت متحده از اورانیوم علیه غیر نظامیان همچنان قربانی میگیرد

«سرطان» ارمغان  16سال حضور آمریکا در عراق
گ�روه فرادید آمریکا در حالی با ادعای
گ�زارش ویژه
حمای��ت از م��ردم ع��راق بر ادام��ه و حتی
توس��عه نظامی گری در ع��راق تاکید دارد که گزارشها نش��ان

میدهد شمار مبتالیان به بیماریهای سرطانی در عراق به علت
استفاده اشغالگران از مهمات دارای اورانیوم ضعیف شده افزایش
صفحه 6
یافته است.

میزان

ن��وع رفتاره��ای اروپا و آمریکا ب��ا ایران با هم
تف��اوت دارد ،ای��ن نکت��ه را رهبر معظ��م انقالب
اس�لامی در دیدار اقش��ار مردم آذربایجان شرقی
مطرح کردند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در آن دیدار فرمودند؛
«تکلیف آمریکاییها که مشخص است زیرا شمشیر
را از رو بس��تهاند اما باید مراقب اروپاییها بود زیرا
آنها نیز با خدعه عمل میکنند».
آمریکا تند ،افراطی ،چکش��ی و با تهدید وارد
میدان میشود ،رجز میخواند و هماورد میطلبد،
فقط کافی اس��ت ک��ه مقابل رج��ز خوانیهای او
کوتاه بیاییم ،دیگر دس��تبردار نخواهد بود ،اما اگر
ایس��تادگی کنی��م و ما نیز ب��رای او رجز بخوانیم،
آنگاه اس��ت ک��ه هفتتیر کش��ور غرب وحش��ی،
هفتتیر خود را غالف میکند.
تجربههای گذش��ته نشان داده که چنین شده
اس��ت و هر ج��ا که ای��ران مقابل یانکیه��ا کوتاه
آمده آنها وحش��ی تر و جریتر شدهاند .نوع رفتار
و برخورد آمریکاییها اینگونه اس��ت چراکه تصور
میکنند زور دارند پس میتوانند به همه زورگویی
کنند.
اما اروپاییها سعی میکنند با پنبه سر ببرند،
اگر قرار است چیزی را تحمیل یا آن را اجرا کنند،
در آن خدع��ه و نیرنگ به کار میبرند به ویژه اگر
آن موضوع ،مسئلهای خارجی و با سیاست خارجی
ارتباط داشته باشد.
ماج��رای برج��ام از ابت��دا تا پای��ان آن درس
سیاس��ت خارجی و دیپلماس��ی نه براساس آنچه
در دانشگاههای روابط بینالملل تدریس میشود،
بلکه براساس واقعیات موجود دنیا است.
حتی نمی توان یک نمونه در جریان مذاکرات
هس��تهای که به یک توافق بینالمللی رس��ید پیدا
کرد که عرف روابط بینالملل و قوانین بینالمللی
در آن اجرا و پیاد شده باشد.
همه اعضای حاضر در گروه  5+1س��عی داشتند
براس��اس داش��تههای خ��ود که با ق��درت نظامی و
اقتصادی سنجیده میشود ،اهداف خود را دنبال کنند.
چراکه آنها خود را قدرتهای جهانی میپندارند.
در میان آنها س��ه کش��ور اروپای��ی انگلیس،
فرانس��ه و آلمان حضور دارند که هنوز هم خود را
پای کار نشان میدهند.
اگر به یاد داشته باش��ید ،در جریان مذاکرات
هس��تهای هر از گاهی یکی از کش��ورهای اروپایی
نقش پلیس بد را بازی میکرد ،فرانسه این نقش را
به خوبی بازی کرد و حتی در مواقعی مانع رسیدن
به توافق شد.
اما با این وجود توافق به دست آمد و امضا شد
و اکنون سه سال است که از امضای آن میگذرد و
تنها باقی مانده و پایبند برجام نیز ایران است.
اردیبهش��تماه سال  97بود که آمریکا تکلیف
خود را با توافق هستهای روشن کرد ،گرچه تا پیش
از آن نیز هیچیک از تعهدات آمریکا در برجام اجرا
نشد ،ایاالت متحده رسماً از توافق هستهای خارج
شد و بی تعهدی و غیرقابل اعتماد بودن خود را به
آنهای��ی که تصور میکردند میتوان با آمریکا کنار
آمد ثابت کرد.
اروپا ق��درت دارد ،هم اقتصادی و هم نظامی،
اما تقس��یم کار میان اروپا و آمریکا بر این اس��اس
اس��ت که آمریکا با قلدری وارد میش��ود و اروپا با
سیاس��ت ،دلی��ل آن هم به خاطر وج��ود انگلیس
اس��ت که همواره در سیاس��تهای خود از خدعه
و نیرنگ ،بهترین بهره را برده اس��ت ،برای همین
اس��ت که حضرت آیتاهلل خامنهای به مس��ئولین
هشدار میدهند که اروپا با خدعه عمل میکند.
اما از زمان خ��روج آمریکا از برجام که تکلیف
آن را روشن کرد ،اروپاییها تاکنون چه نیرنگهایی
را پیاده کردهاند؟
یک��ی از خدعه هایی که اروپا اجرا کرد ،ماندن
در برج��ام بود ،اتحادی��ه اروپا برج��ام را همچون
آمریکا زیر پا نگذاش��ت و ظاهرا ً خود را پایبند آن
نشان داده است.
چرایی این موضوع نیز برای این است که ایران
همچنان به تعهدات خود پایبند باشد و اگر روزی
جمهوری اسالمی تصمیم به خروج از برجام بگیرد،
ایران متهم و حتی مجرم این ماجرا خواهد بود.
سیاس��ت زیرکانهای را اروپ��ا در پیش گرفته
اس��ت ،ماندن ایران در برجام بدون بهرهبرداری از
دس��تاوردهای آن که لغو تحریمه��ای اقتصادی و
بانکی بود ،یک پی��روزی بدون هزینه برای آمریکا
و اروپا است.
در این ماجرای برجام میبینید که هیچیک از
قوانین و روابط بینالملل پیاده نشده بلکه بر عکس
آن اتفاق افتاده است.
یک قرارداد و پیمان میان ایران و کش��ورهای
عضو گروه  5+1امضا ش��ده سازمان ملل متحد نیز
آن را تأیید کرده و حتی ش��ورای امنیت س��ازمان
ملل که برخ��ی تحریمهای اقتصادی را علیه ایران
وض��ع کرده بود آنها را تعلیق کرده اما آیا در عمل
اینگونه است؟!
اروپا همچنان ب��ه نقشآفرینی خود در برجام
ادامه میدهد ،بس��تههای شگفتانگیزی! که اروپا
آنها را سخاوتمندانه به ایران داده است حکم همان
ادامه در صفحه 2
آبنبات چوبی را دارد.
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ریابکوف:

اروپاییها به وعدههای خود در چارچوب «اینستکس» عمل کنند
معاون وزیر خارجه روس��یه با ابراز امیدواری به پایبندی س��ه
کشور اروپایی به تعهداتشان در قبال ایران در چارچوب «اینستکس»
گفت :عملکرد کامل این مکانیزم باید امکانات مضاعفی را هم برای
کشورهای ثالث ،از جمله روسیه و چین فراهم کند.
سرگئی ریابکوف معاون در گفتوگو با خبرگزاری «تاس» اعالم
کرد که راهاندازی مکانیزم حسابهای مالی بین سه کشور اروپایی
و جمهوری اس�لامی ایران «اینستکس» برای دور زدن تحریمهای
آمریکا ،باید امکانات مضاعفی هم برای روسیه بهوجود آورد.
ریابکوف در ادامه یادآور شد ،عملکرد تمام و کمال این مکانیزم
مال��ی باید امکانات مضاعفی را هم برای توس��عه مبادالت بازرگانی
بین ایران و کشورهای ثالث ،از جمله روسیه و چین (بهعنوان دیگر
ش��رکتکنندگان در برنامه جامع اقدام مش��ترک ،برجام) بهوجود
آورد.
این دیپلمات بلندپایه روس با اش��اره به تهدیدات آمریکا ،ابراز
امیدواری کرد که کش��ورهای ش��رکت کننده در «اینس��تکس» به
وعدهه��ای خود در این رابطه واقعاً عمل کنند .وی افزود« :آنها اگر
بالفاصله هم نشد ،ولی حداقل در این جهتگیری حرکت کنند.
مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه پیش از این نیز گفته بود که
مس��کو عالقهمند است تا مکانیسم ویژه حس��ابهای مالی با ایران
«اینس��تکس» ،برای کش��ورهای ثالث از جمله برای روسیه هم باز

باشد.
وی عقی��ده دارد :بدین ترتی��ب کارایی ای��ن مکانیزم افزایش
یافت��ه و همتای��ان ایران��ی م��ا میتوانن��د مناف��ع بیش��تری را از
عملکرد آن احس��اس کنند و این مس��ئله ب��رای ادامه همکاریها
با کش��ورهای اروپایی و س��ایر کش��ورهایی که از ش��رایط کنونی
که فش��ار زیادی بر تهران اعمال میش��ود ،رضای��ت ندارند ،مفید
خواهد بود.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت ،در تاریخ  31ژانوی��ه ( 11بهمنماه)
فرانسه ،آلمان و انگلیس از ایجاد مکانیزم ویژهای برای حسابهای
مال��ی خود با ای��ران ،تحت عنوان «اینس��تکس» ،خب��ر دادند که
ام��کان حمایت از روابط اقتصادی  -بازرگان��ی با تهران و دور زدن
تحریمهای جدید آمریکا را فراهم خواهد ساخت.
ایج��اد «اینس��تکس» ،پاس��خ کش��ورهای اروپایی ب��ه خروج
یکجانب��ه آمریکا از برنام��ه جامع اقدام مش��ترک (برجام) در ماه
مه س��ال گذشته اس��ت .مقامات تهران هنوز نس��بت به وعدههای
طرفهای اروپایی در اینباره اطمینان کامل ندارند.
ستاد اصلی عملیاتی «اینستکس» در پاریس خواهد بود .گفته
میش��ود که این مکانیزم در مراحل نخست روی بخشهای مهم و
مورد نیاز مردم ایران ،از جمله محصوالت دارویی ،تجهیزات پزشکی
و محصوالت کشاورزی متمرکز خواهد بود .تسنیم

ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور برگزار شد

ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه
علمی کش��ور با موضوع رس��الت انجمنهای
علم��ی در تبیین مس��ائل راهبردی کش��ور،
ب��ا حض��ور اس��حاق جهانگیری مع��اون اول
رئیسجمهور و غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری در تاریخ  30بهمن  1397و در محل
دانشگاه خاتم برگزار شد.
در ای��ن همای��ش درخص��وص رس��الت
انجمنه��ای علم��ی در تدوی��ن راهبردهای
کش��ور و موضوعات علمی مرتب��ط با فعالیت
انجمنه��ای مختلف بحث و گفتوگو ش��د.
همچنی��ن ضمن قرائ��ت تفاهمنامه فیمابین
ش��ورای انجمنهای علمی ایران و کمیسیون
انجمنهای علم��ی ،از انجمنهای علمی برتر
تقدیر بعمل آمد.
مع��اون اول رئیسجمه��ور در اختتامیه
شش��مین همایش ملی پیش��رفت و توس��عه
علمی کشور ضمن بیان این مطلب که ارتقای
سطح استقالل و اقتدار ملی کشور در مواجهه
با مس��ائل جهانی و منطقهای یکی از مسائل
اصلی کش��ور اس��ت گفت :اجالس ورش��و در
حال��ی برگزار میش��ود که ع��دهای با کمک
اسراییل ،آمریکا و سعودی میخواهند دیگران
را از ایران بترسانند ،دورهای این کار را کردند
شکس��ت خوردند و این بار هم به فضل الهی
مفتضح ش��دند .اما ما باید بدانیم که چگونه با
این مسائل مقابله مقتدارانه داشتهباشیم.
جهانگیری با اش��اره به خصوصیس��ازی
در کش��ور ادام��ه داد :اگ��ر خصوصیس��ازی

انجام میش��ود ،میگویند فس��اد شده و اگر
انجام نش��ود میگوین��د دولت هم��ه امور را
در دس��ت گرفتهاس��ت .این س��اختار دولتی
بای��د کوچک ش��ود یا ات��کاء به نف��ت ،یکی
از س��اختارهای اصلی مش��کلزا بای��د از بین
ب��رود .چون امروز امریکاییه��ا میخواهند از
طریق همین مس��ئلهی نفت فشار سختی بر
ما وارد کنند و میدانن��د اقتصاد ما متکی به
نفت است.
جهانگیری با بی��ان اینکه مهمترین وجه
توسعه ملی ،توسعه علمی است ،گفت :توسعه
علمی درحقیقت پیش نیاز توسعه ملی است.
بار اصلی توس��عه علمی کشور بر دوش مراکز
علم��ی اس��ت؛ اما نهاده��ای واس��طی مانند
انجمنه��ای علمی هم هس��تند که میتوانند
بار عمدهای از توس��عه علم و فناوری کش��ور
را ب��ه دوش بگی��رد .مهم این اس��ت که همه
بپذیریم اینها ظرفیتهای کش��ور هس��تند و
ظرفیت فقط نفت و گاز ،منابع طبیعی نیست.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد :ظرفیتی
که تعیینکننده اس��ت ،نیروی انس��انی است
که امروز در مراکز علم��ی تحقیقاتی فعالیت
میکنند.
در ای��ن همایش وزیر عل��وم ،تحقیقات و
فناوری گفت :مجموعههای علمی از افتخارات
آموزش عالی کشور هستند و استادان با وقتی
ک��ه در انجمنه��ای علمی ص��رف میکنند،
ذخای��ر و گنجینههایی هس��تند ک��ه هدایت
نسل جوان را برعهده دارد.
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وی ب��ا بیان اینکه رئیسجمهوری و همه
اعضای هیأتدولت همیش��ه مشوق استفاده
از نظرات و تواناییهای اس��اتید دانش��گاهی
به ویژه اعض��ای انجمنهای علم��ی بودهاند،
ادامه داد :این رویکرد مثبت اس��تفاده از توان
دانش��گاهیان در گذشته نیز مدنظر بوده ،ولی
در چند س��ال اخیر توس��عه بیش��تری یافته
است.
وزی��ر علوم ب��ا اش��اره به چهل س��الگی
انقالباس�لامی و توصیهه��ای مک��رر مق��ام
معظ��م رهب��ری درخصوص توجه بیش��تر به
مقوله علم و فناوری و توس��عه علمی تصریح
ک��رد :تقاضای ما این اس��ت ک��ه انجمنهای
علمی ب��ا نگاهی آیندهنگر در جهت توس��عه
علمی کش��ور به کم��ک وزارت علوم بیایند و
در این راس��تا ما هم انش��اهلل بتوانیم خدمات
الزم را در جه��ت بهرهگیری بیش��تر از توان
انجمنه��ای علم��ی و رفع کاس��تیهای آنها
انجام دهیم.
مجید قاس��می رئیس شورای انجمنهای
علمی با اش��اره ب��ه هدف برگ��زاری همایش
پیش��رفت و توسعه علمی کشور گفت :در این
همایش به رسالت انجمنهای علمی در تدوین
راهبردهای کش��ور پرداخته شد و بحث اصلی
آن بود که ذخیره مهم و گرانبهایی که حاصل
زحمات چندین س��اله علما و دانش��مندان و
اندیشمندان رش��تههای مختلف کشور است،
چگون��ه میتواند در سیاس��تگذاریها مؤثر
باشد و خواستههای مردم را بهصورت علمی و
عملی به گوش بزرگان سیاستگذار در سطح
دولت و حاکمیت برساند.

غرب ،ایرانی غیر مستقل میخواهد
دکتر مهدی گلشنی
استاد فلسفۀ علم

اخی��را ً بیانیهای از طرف رهبر انقالب اس�لامی
بهمناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب صادر شد
که ایش��ان در آن ،پس از مروری بر دس��تاوردهای
انقالب اس�لامی در چهل سال گذشته ،توصیههایی
برای جوانان کشور داش��تند .به نظر اینجانب دلیل
اینک��ه مخاطب رهبر انقالب عمدت��اً جوانان بودند،
این بوده که بیش��ترین امید را برای آیندهی کشور
ب��ه این گ��روه دارند و آنان را کمت��ر آلوده به منافع
زودگذر مادی میبینند .در سالهای گذشته حضرت
آیتاهلل خامنهای س��فارشهای بسیار مهم و مؤثری
به مس��ئوالن و مقامات کش��وری کردهاند اما بعضا
کمتر مؤثر واقع ش��ده اس��ت لذا اینبار جوانان را به
«پاسداری از منافع و آیندهی کشور» فراخواندهاند.
در اینجا بهعنوان نمونه ،چند مورد از توصیههای
اساسی ایشان به جوانان را ذکر میکنم:
 -1ایشان میفرمایند« :نکتهی مهمّ ی که باید
آیندهس��ازان در نظر داشته باشند ،این است که در
کش��وری زندگی میکنند ک��ه از نظر ظرف ّیتهای
طبیع��ی و انس��انی ،کمنظیر اس��ت و بس��یاری از
ای��ن ظرف ّیتها ب��ا غفلت دس��تاندرکاران تاکنون
بیاس��تفاده یا کماس��تفاده مانده است .همّ تهای
بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند توانست
آنها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به
معنی واقعی جهش ایجاد کنند».
درست است که ما پس از انقالب در حوزههای
مختلف پیشرفت داشتهایم ،اما اینها در حد ظرفیت
عظیم کشور ما نبوده و این بخاطر غفلت مسئوالن
از ای��ن ظرفیت بزرگ بوده اس��ت ،و دلیل عمدهی
آن عدم رعایت شایستهساالری در انتصابها است.
جوانان باید با آگاهی از ظرفیتهای کشور و توجه
به اقتضائات زمان درصدد آگاهیبخش��ی به جامعه
برای اس��تفاده از ظرفیتهای عظیم کشور باشند و
مس��ئوالن را به استفادهی از این ظرفیتها تشویق
کنن��د .رهب��ر انقالب دو ویژگی اساس��ی را متذکر
میش��وند« :همت بلن��د» و «انگیزهه��ای انقالبی
جوانان» .مسئوالن و افراد جامعه باید مراقب باشند
که آنها تضعیف نشوند.
 -2االن غرب درصدد ناامید ساختن مردم ما از
آیندهی کشور است و ما را در محاصرهی تبلیغاتی
انداخته اس��ت .جوانان باید در تقویت هویت دینی
 ملی خود و جامعه بکوش��ند و نهال امید به آیندهرا در جامع��هی ما پرورش دهند و ترس و نومیدی
را از افراد جامعهی ما بزدایند.
 -3یک��ی از مش��کالت مه��م اینس��ت ک��ه
دانش��گاههای ما عمدتاً مشغول کپیبرداری از علم
و تکنولوژی غرب هس��تند ،بدون آنکه بخواهند ما
نیز در گش��ودن مرزهای دانش شریک باشیم .این
بزرگتری��ن لطمه را به آیندهی علم کش��ور میزند.
با توجه ب��ه تاکید رهبر انقالب ب��ر بیاعتمادی به

برخ��ی از دولتهای اروپای��ی و آمریکا باید مراقب
سیاس��تها و معیارهای سنجش علمی استعماری
آنها  -که در تصمیمسازی مسئوالن علمی کشور
اثرگذار بوده و هست  -باشیم.
 -4رهبر انق�لاب فرمودهاند« :تأکید بر تقویت
اقتصاد مس��تقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با
کیفیّ��ت ،و توزیع عدالتمحور ،و مصرف به اندازه و
بیاسراف ،و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است».
متأس��فانه توجه عالمانه به اقتصاد در کش��ور
کمت��ر بوده و از تفکر نخبگان ما در حوزهی اقتصاد
کمتر اس��تفاده شده اس��ت .لذا پیشرفتمان در این
حوزه در حد ظرفیتهای کش��ور نبوده است .ولی
اقتص��اد نقش مهمی در اس��تقالل ما و حفظ ما در
مقابل زورگوی��ی بیگانگان دارد .با اقتصاد مقاومتی
ما میتوانس��تیم مقدار زیادی از سوء آثار تحریمها
را بگیریم .اما چنین نکردهایم .برخی از مسؤالن ما
هنوز فکر میکنند که این غرب اس��ت که میتواند
ما را نجات دهد ،در حالیکه غربیها ایران مستقل
را نمیخواهند.
نگاه به خ��ارج ،عدم توجه ب��ه ظرفیّت نیروی
انس��انی کش��ور ،ع��دم برنامهریزیهای مناس��ب
اقتصادی ،و عدم رعای��ت اولویّتها منجر به ایجاد
مش��کل در زندگی مردم از قبی��ل بیکاری جوانها
و فق��ر درآمدی طبقهی ضعیف و امثال آن ش��ده
و نومی��دی را در بعض��ی اقش��ار جامع��ه تقوی��ت
کرده اس��ت .جوانه��ای دغدغهمن��د میتوانند با
آگاه س��اختن مس��ئولین از خطاها و دادن امید به
جامع��ه ،روحی��هی امید را در جامع��هی ما تقویت
کنند .همانطور که رهبر انق�لاب فرمودهاند« :در
جمهوری اس�لامی ،دلهای مسئوالن به طور دائم
بای��د برای رفع محروم ّیتها بتپد و از ش��کافهای
عمی��ق طبقاتی بش��دّ ت بیمناک باش��د ».در این
راه هش��یاری جوانان میتواند مسئوالن را به خط
صحیح برگرداند.
 -5غ��رب در مق��ام آن اس��ت ک��ه فرهنگ ما
را ع��وض کند و س��بک زندگی غرب��ی را در ایران
اس�لامی رایج سازد .در این جهت آنها بهوسیلهی
عواملشان در داخل کشور در جهت تضعیف هویت
دینی  -ملی ما و کاش��تن احساس حقارت نسبت
غرب در محیطهای علمی ما تالش کردهاند .اکنون
زمان آن رسیده که دانش��گاهها ،حوزهها و جوانان
ی��ک تالش جهادی در جه��ت تقویت هویت دینی
 ملی در جامعهی ما به راه اندازند.در نهای��ت ،ب��ا توجه به بیانی��هی رهبر انقالب،
میت��وان گف��ت ک��ه الزمهی رس��یدن ب��ه تمدن
نوین اس�لامی ،حض��ور و حرکت جوان��ان از طریق
مشارکت در شکس��تن مرزهای دانش و تولید علوم
در چهارچ��وب جهانبینی توحیدی اس��ت ،که در
عرصهه��ای فرهنگ��ی ،فنّاوری و اقتص��ادی مؤثر و
تعیین کننده اس��ت .این به ثمر نخواهد رسید مگر
در س��ایهی خودباوری ،ایمان اصیل اسالمی ،باور به
توانمندیهای داخلی و شناخت موانع و دشمنیها.
البته ،تحقق چنین امری بهش��دت نیازمند توجه به
جامعهی نخب��گان و بهکارگیری افراد شایس��ته در
مدیریتهای علمی ،فرهنگی و اجرایی کشور است.

