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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
الحمدهللَّ رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا محّمد و آله الّطاهرين.)2(

ايّام مهّمى است؛ ايّام محّرم است. محّرم فقط دهه ی عاشورا نيست؛ يک حادثه ی عظيم در 
ايّام محّرم در تاريخ اتّفاق افتاده که اين حادثه تمام شدنى نيست. نه به معنای اينکه نظاير 
آن و اشباه آن استمرار پيدا ميکند -آن به جای خود محفوظ، که بحث ديگری است- اّما 
خود اين حادثه مثل خورشيدی است که غروب ندارد. يک وقت حادثه ی عظيمى اتّفاق 
مى افتد، امروز اتّفاق مى افتد و فردا از بين ميرود؛ ]مثل [ اين حادثه نيست. اين حادثه مثل 
خورشيد بى غروبى است که همواره بوده تا امروز، بعد از اين هم خواهد بود. يک تصوير و 
ترسيم جاندار و باحقيقتى است از مبارزه ی نور و ظلمت، جنگ حّق و باطل، جنگ شرافت 
با لئامت و دنائت؛ البّته اوجش روز عاشورا بود لکن مقّدمات آن روزهای اوايل محّرم قبل از 
عاشورا فراهم شد، بعد از عاشورا -مثل يک چنين روزهايى- حادثه ی عاشورا با رهبری زينب 
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کبرا و امام سّجاد )عليهماالّسالم( تکميل شد. بنابراين ايّام، ايّام بسيار مهّمى است و اينکه 
من اين توفيق را پيدا کردم، اين بخت و اقبال را پيدا کردم -که واقعاً اين را من بخت و اقبال 
ميدانم- که در اين روزها با شما جوانهای عزيز مالقات بکنم، برای من يک توفيق استثنائى 

است و اين را به فال نيک ميگيرم.
خب از ديدار شما عزيزان نخبه بنده خيلى خرسندم. حرفهايى که ما درباره ی موضوعات 
اين جلسه در طول سال مى شنويم و ميزنيم، دائماً استمرار دارد. من شبيه همين مطالبى 
را که اين جوانهای عزيز اينجا بيان کردند، در گزارشهای مختلف در طول سال، مى شنوم و 
ميخوانم و اگر اقدامى بتوانم انجام بدهم درباره ی آنها انجام ميدهم. حرفهايى هم که حاال ما 
خواهيم زد، حرفهايى است که در طول سال، بنده در ديدارهای مختلف اين حرفها را ميزنم؛ 
چه با دانشگاهى ها، چه در انواع جلسات ديگر؛ لکن نْفس اين ديدار و نشست برای من چيز 
زيبا و دلپذيری است؛ جوانهای نخبه ی ما -که حاال من در توصيف شما چند جمله ای عرض 

خواهم کرد- اينجا جمع شده اند و ما داريم برايشان صحبت ميکنيم.

 ضرورت مراقبت از نخبگان به عنوان هداياى نفيس الهى به يك مّلت
اّوالً نخبگان -جوانها، بخصوص جوانان نخبه- هدايای نفيس الهى هستند به يک ملّت و يک 
کشور. همه ی کشورها از چنين هدايايى، با اين حجم، با اين گستردگى، با اين عدد فراوان 
برخوردار نيستند. اين يکى از خصوصّيات کشور ما است که در آن استعدادهای انسانى، با 
کيفّيت خوب و کّمّيت فراوان وجود دارد؛ اين جزو خصوصّيات کم نظير کشور ما است؛ اين 
يک هديه ی الهى است، هديه ی بسيار نفيس و باارزشى است. نتيجه اين است که مسئوالن 
کشور بايستى اين امانتها را گرامى بدارند، حفظ کنند، چون اين هديه امانتى است در دست 
مسئوالن؛ از بنياد نخبگان و آقای دکتر سّتاری و شورای عالى انقالب فرهنگى بگيريد، تا 
وزارت آموزش عالى و بهداشت ودرمان و آموزش وپرورش و بقّيه ی دستگاه های دولتى که 
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ارتباطى با نيروی انسانى و با نيروی جوان ميتوانند داشته باشند؛ اينها در دست آنها امانتند. 
امانت نفيس را بايد خيلى مراقبت کرد؛ برای حفظ آن، و آن وقتى که اين امانت قابل رويش 

و افزايش است، برای رويش و افزايش آن بايد احساس مسئولّيت کنيد.

 بزرگ ترين مسئولّيت نخبگان: شكرنعمت؛ استعداد و مصرف آن در 
جاى خودش

از طرفى انسان يک موجود مختار است؛ خدای متعال به انسان اختيار داده که اين کار را 
بکند يا نکند؛ الزمه ی اختيار، مسئولّيت است؛ اگر ما در يک کاری از خودمان اختيار نداشته 
باشيم، مسئولّيت نداريم؛ وقتى اختيار داشتيم، طبعاً مسئولّيت داريم. خدای متعال شما 
نخبه ها را، دارای اختيار آفريده؛ اين هديه و اين نعمتى را که خدا به شما داده -که يک 
استعداد خوب و برجسته است- ميتوانيد به کار بيندازيد، ميتوانيد به کار نيندازيد؛ ميتوانيد 
در راه درست به کار بيندازيد، ميتوانيد در راه درست به کار نيندازيد؛ هر دو جور ممکن است؛ 
پس شما هم مسئوليد؛ پس مسئولّيت فقط متوّجه آن کسانى نيست که امانت دار هستند؛ 
امانت دار اصلى و اّولى، خود شما هستيد؛ شما هم مسئوليد. اّولين مسئولّيت و بزرگ ترين 
مسئولّيت، شکر خدای متعال است که اين نعمت استعداد را به شما داده. شکر يعنى چه؟ 
يعنى اّوالً بدانيد که اين نعمت است، بدانيد اين نعمت از خدا است، بدانيد که در قبال آن 
مسئولّيت داريد و آن مسئولّيت اين است که اين نعمت را در جای خودش مصرف کنيد؛ 
-اينها ارکان تشکيل دهنده ی شکر است- اين ميشود شکر؛ شکر فقط شکر زبانى نيست، 

مجموعه ای از همه ی اينهايى است که عرض کردم.

 سابقه ى تلخ تحقير مّلت ما توّسط غربى ها
من به شما عرض بکنم: چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر، اين همه 
اهّمّيت ميدهيم، از ديدنشان خوشحال ميشويم، برايشان صرفِ وقت ميکنيم -واقعاً هم 
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صرفِ وقت ميکنيم، اين را هم شما بدانيد- و صرف هّمت و مانند اينها ميکنيم؟ چرا؟ برای 
خاطر اينکه ما يک سابقه ی تلخى داريم؛ در يک دوران طوالنى، ژِن ناتوانى، ژِن نميتوانيم، 
ژِن وابستگى به ديگران را در ما تزريق کردند؛ در يک دوران طوالنى، از دوران قاجار تا دوران 
پهلوی، در ملّت ما -همين ملّت بااستعداد- اين احساس درونِى عدم توانايى و عدم قدرت، 
ايجاد شد؛ و ]آن را[ در ما -در مجموعه ی جامعه ی ايرانى- نهادينه کردند؛ اين سابقه را ما 
داريم. نتيجه اين شد که ما به عنوان يک ملّت، هويّتمان در ذيل غرب تعريف شد. خيلى 
حرف -حرف تاريخى و حرف اجتماعى و حرفهای تحليلى- در اين زمينه ها هست که نه 
وقتش اينجا و حاال است، نه االن برای آن ُدور هم جمع شده ايم. غربى ها، اروپايى ها، به خاطر 
علمى که زودتر از ديگران به آن دست پيدا کردند و خودشان را باال کشيدند، يک چنين 
نگاهى به ملّتهای ديگر پيدا کردند، از جمله به ملّت ما؛ ملّتهايى با اين فرهنگهای عريق)۳( 
و عميق و سابقه های درخشان را آن چنان تحقير کردند که آنها را در ذيل خودشان تعريف 
کردند. من راجع به اين کلمه ی »خاورميانه« يکى دو بار در صحبتهای عمومى گفته ام،)۴( 
اين منطقه ی آسيا -که بزرگ ترين و کهن ترين تمّدنهای بشری مال اينجا و زاييده ی اينجا 
و آفريده ی اينجا است و نژادهای قديمى بشری از اينجا سر بلند کرده اند- اين آسيای با اين 
عظمت، در منطق و ادبّيات اروپايى تقسيم شد به سه قسمت: شد خاور؛ آن وقت خاور دور، 
دور از کجا؟ از اروپا! خاورميانه -ميانه يعنى نه دور نه نزديک- به کجا؟ به اروپا! خاور نزديک، 
نزديک به کجا؟ به اروپا! شما مالحظه کنيد اين فرهنگ و اين ادبّيات، خيلى چيزهای 
ديگر هم پشت سر خودش دارد؛ يعنى همه ی اين گذشته ی تاريخى بشر ]را اين طور 
تقسيم کردند[؛ اين تمّدنها، اين نژادها، اين فرهنگها، اين همه دانشهايى که توليد شده در 
اين منطقه ی آسيا -هندش يک جور، چينش يک جور، ايرانش يک جور، بين الّنهرينش 
يک جور، بابِل، و مانند آنها- اين تمّدنهای ُکهن، همه ی اينها مجموعاً شدند يک منطقه ای 
که نامگذاری آنها به تناسب دوری و نزديکى با اروپا معنا ميشود! تا امروز هم منطقه ی ما را 
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ميگويند خاورميانه، منطقه ی ما خاورميانه است. يک منطقه ی ديگر هم هست که خاور 
دور است؛ چرا دور است؟ چون از اروپا دور است! ببينيد، غربى ها اين جوری تعريف کرده اند. 
ملّتهای غربى مثل آن انسانى که از فقر به غنا ميرسد و بعد خودش را ُگم ميکند، به يک 
غنائى رسيدند -اين غنا غنای مالى نبود، غنای علمى بود؛ باالخره علم دست به دست 
ميچرخد؛ اتّفاقى افتاد، اينها به دانش دست پيدا کردند؛ اين دانش را همين طور مدام 
پرورش دادند و طبقه طبقه روی هم چيدند، باال رفتند- به مجّرد اينکه باال رفتند، به همه ی 
بشريّت حّتى به آنهايى که دانش را از آنها اّول گرفته بودند، با چشم تحقير نگاه کردند؛ کشور 
ما هم جزو آنها بود. متأّسفانه در کشور ما، حّکام و زمامداران ما هم به اين وضعّيت تحقيرآميز 
کمک کردند؛ چه قاجارها، چه پهلوی ها -پدر و پسر- و ما را در ذيل آنها تعريف کردند؛ اين 

خيلى چيز خطرناک و بزرگ و مهّمى بود.

 استفاده از امكانات كشور توّسط قدرتها قبل از انقالب
وقتى که يک کشوری در ذيل يک قدرتى تعريف شد، همه ی امکانات او در واقع به طور خواه 
يا ناخواه متعلّق ميشود به آن قدرت؛ او مى آيد از امکانات استفاده ميکند، از نفت استفاده 
ميکند، از منابع استفاده ميکند، از موقعّيت سوق الجيشى و راهبردی استفاده ميکند. در 
جنگ جهانى، قدرتهای دنيا با همديگر ميجنگيدند، به ما هم ربطى نداشت منتها چون 
روسيه يک طرف ما و انگليس در يک طرف ما، امکاناتى داشتند و پايگاهى داشتند، اينها 
ايران را به اختيار خودشان و بدون اينکه از کسى اجازه بگيرند، وسيله ی عبور سالح از يک 
نقطه به يک نقطه ی ديگر قرار دادند. اين خّط راه آهن سراسری -که اسمش سراسری بود 
که سراسری هم نيست- در آن وقت ساخته شد برای خاطر اهداف آنها؛ يعنى يک طرف 
خليج فارس است، يک طرف شمال است که منطقه ی شوروی است؛ انگليس و شوروی 
بايد با همديگر وصل ميشدند -که در اين قضايا حرفهای فراوانى وجود دارد- منابع کشور 
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و بازار کشور ميشد مال اينها، متعلّق به اينها، يک کشوری بنشيند تا بيايند مسش را ببرند، 
فوالدش را ببرند، آهنش را ببرند، امکانات گوناگونش را ببرند، نفتش را ببرند، گازش را ببرند 
با قيمت بخس،)۵( بعد هرچه خودشان ساختند که بايد فروش برود، بايد درآمد برايشان 
توليد بکند، آن را بفرستند در اين کشور؛ بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هيچ مانع و 
رادعى)۶( آن کشور را بازار سودبخش محصوالت خودشان قرار بدهند؛ اين، آن چيزی بوده 

که در ايران قبل انقالب اتّفاق افتاد.

  انقالب؛ ميدان جنگ خودباورى با وابستگى
انقالب يک تحّول ايجاد کرد؛ انقالب اسالمى يک تحّول عظيم ايجاد کرد. آنچه من امروز 
تعبير ميکنم، ميگويم در انقالب، خودباوری و اعتماد به نفس، به جنِگ وابستگى رفت؛ خدا 
هم کمک کرد. جنگ چيز تلخى است، جنگ هشت ساله واقعاً تلخ بود، خسارت بار بود، 
برای ما خيلى زحمات درست کرد؛ بنده در متن کار حضور داشتم؛ خيلى تلخ بود، خيلى 
سخت بود، خيلى غّصه دار بود، بارها اشکهای ما را درمى آورد و انسان را خسته ميکرد اّما با 
همه ی اين سختى ها اين ُحسن بزرگ را داشت که به جوان ايرانى نشان داد که قادر است، 
که ميتواند، اگر اراده بکند و در يک ميدانى وارد بشود، خواهد توانست بر رقيب و حريف 
خودش فائق بيايد؛ کمااينکه ما فائق آمديم. جوان ايرانى وارد ميدان جنگ شد، اگر جنگ 
نبود، اين اتّفاق به اين شکل نمى افتاد. جنگ مثل يک آتش سوزی است؛ وقتى آتش سوزی 
ميشود، همه کارهای ديگر را کنار ميگذارند و ميروند آتش را خاموش کنند؛ همه متوّجه 
جنگ شدند. استعدادها بُروز کرد، نشان داده شد که جوان ايرانى ميتواند؛ اين حضور در 
جنگ و حضور جوانها و غلبه ی بر دشمن، آن هم نه دشمنى که فقط يک کشور باشد ]بلکه [ 
دشمنى که پشتش همه ی قدرتهای جهانى حضور داشتند، موجب رشد خودباوری شد. 
پس انقالب ]موجب [ برافراشتن قِد خودباوری و سينه سپر کردن خودباوری در مقابل 
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روحيه ی وابستگى و ورشکستگى قبلى شد؛ اين اتّفاق افتاد.

 خطر بازتوليد آفات انقالب در جنگ نرم با ادبّياتى شيك و 
رنگ آميزى شده

خب، يک نکته ای در اينجا وجود دارد که از آن نبايد غافل شد؛ در جنگهای عمقى که 
حاال امروز به آن گفته ميشود جنگ نرم، جنگهای عميق -ازجمله، جنگهای فرهنگى 
که جزو جنگهای عمقى است- برخالف جنگهای نظامى، نتايج کوتاه مّدت تعيين کننده 
نيست؛ جنگ طول ميکشد. در جنگ نظامى، يک طرف باالخره بر ديگری فائق مى آيد، او 
را سرکوب ميکند و مسئله تمام ميشود. ما توانستيم در طول هشت سال مقاومت، نيروی 
متجاوز صّدامى را از کشور بيرون کنيم و قضايا تمام شد. در جنگ نرم، در جنگ عميق، 
در جنگ فرهنگى، قضّيه اين نيست. شما در يک مرحله پيروز ميشويد اّما اين به معنای 
پيروزی دائمى نيست؛ بايد انتظار داشته باشيد که طرف مقابل مجّدداً خودش را آماده 
کند، جمع وجور کند و حمله بکند؛ و اين اتّفاق افتاد؛ همان آفت وابستگى، بعد به شکلهای 
ديگری در کشور بازتوليد شد؛ چون باالخره دشمنان عامل دارند؛ خب اينکه قابل انکار 
نيست. ملّت، ملّت بزرگى است، ملّت خوبى است اّما در درون ملّت -مثل همه ی ملّتهای 
ديگر- آدمهای غريب پرست، آدمهای سست عنصر، آدمهای ماّدی، آدمهای فريب بخور 
هستند؛ اينها شروع کردند بازتوليِد همان فرهنگ وابستگى، منتها با يک ادبّيات شيک 
و رنگ آميزی شده و قالب بندی شده و بسته بندی شده به اسمهای ديگر: جهانى شدن، 
وارد شدن در خانواده ی جهانى. امروز هم اين توصيه هايى که غربى ها و آمريکايى ها در 
جلسات به ما ميکنند اين است: ايران خودش را با خانواده ی جهانى همراه کند، يکسان 
کند؛ جهانى بشود. مرادشان همان وابستگى است، اين همان است. اشتباه نشود، بنده 
با ارتباط هيچ مخالفتى ندارم -من يک زمان رئيس جمهور بودم؛ از همان زمان، يکى از 
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اساسى ترين کارهايى که بنده ميکردم در سياست خارجى، مسئله ی ايجاد ارتباطات بود؛ 
چه ارتباطات دوجانبه با همه ی کشورها، اروپا، ديگران، ديگران؛ جز يکى دو استثنا، و چه 
ارتباطات تشکيالت جمعى- ]اّما[ اينها دو مقوله است؛ جهانى شدن معنای ديگری دارد. 
جهانى شدن يعنى زير بار فرهنگى که چند قدرت بزرگ توانسته اند بر اقتصاد دنيا، بر 
سياست دنيا، بر امنّيت دنيا تحميل بکنند ]رفتن [؛ زير بار اين سياست رفتن، در اين قالب 
خود را جا کردن؛ اين معنای جهانى شدن از نظر آنها است. وقتى ميگويند جهانى بشويد، 
وقتى ميگويند وارد خانواده ی جهانى بشويد معنايش اين است؛ اين همان وابستگى است، 

فرقى نميکند.

  لزوم نگاه جّدى و عملّياتى به نخبگان با هدف تبديل ايران به كشورى:
4،3،2،1.  پيشرفته، قدرتمند، شريف، داراى حرف نو در مسائل بشرى

آنچه نگاه به نخبگان را به عنوان يک فريضه، به عنوان يک واجب غيرقابل اجتناب بر همه ی 
مسئوالن الزم ميکند، يک هدف بزرگ است. يک هدف بزرگى در اينجا وجود دارد؛ با اين 
هدف حتماً بايستى نگاه به نخبگان يک نگاه جّدی، يک نگاه عملّياتى، يک نگاه دلسوزانه 
و پيگير باشد. آن هدف چيست؟ آن هدف عبارت است از تبديل کشور ايران به کشوری 
پيشرفته، قدرتمند، شريف -شريف در مقابل لئيم و پليد که بعضى از کشورها و بعضى از 
قدرتها هستند- صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بين المللى. ايران کشوری 
باشد که در زمينه ی مسائل بشری و مسائل حيات بشر سخن نو داشته باشد؛ حرف نو ارائه 
بدهد. چون وضع بشريّت که وضع خوبى نيست! امروز از متفّکرين عالَم کيست که از وضع 
بشريّت راضى باشد؟ شرق و غرب هم ندارد. نگاه کنيد به حرفهای متفّکرين عالَم، همه از 
زندگِى رنج بارِ کنونى بشر مينالند و ِشکوه ميکنند. خب يک حرفى الزم است، يک راهى 

بايد در اين بن بست به وجود بيايد. ]بايد[ اين سخن نو را ايران اسالمى داشته باشد.
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6،5.  داراى عّزت و داراى احساس عّزت
و دارای عّزت. تبديل کشور به کشوری دارای عّزت و دارای احساس عّزت. گاهى شما عزيزيد 
اّما احساس عّزت نداريد. يکى از مطالبى که در اين چند سال خيلى دنبال ميکنم، اين است 
که ما احساس عّزت کنيم. عّزتى را که خدای متعال به ما داده احساس کنيم؛ احساس عّزت 

کنيم. خوِد احساس عّزت، يک عنصر تشکيل دهنده ی عّزت واقعى است.

8،7.  سرشار از معنويّت و ايمان
و سرشار از معنويّت و ايمان. گفتيم پيشرفته باشد، قدرتمند باشد و مانند اينها، اّما در 
کنار اينها بايستى معنويّت وجود داشته باشد، ايمان وجود داشته باشد. آفت بزرگ دنيای 
قدرتمنِد امروز اين است که آنجايى که قدرت هست، ايمان نيست. شما نگاه کنيد اين وضع 
انتخابات رياست جمهوری آمريکا را؛ به دو نفر رسيده اند، شما نگاه کنيد مناظرات اينها را، 
ببينيد با هم چه کار دارند ميکنند، به هم چه ميگويند! يکى از اين دو نفر هم رئيس جمهور 
خواهد شد؛ در کجا؟ در يک کشور بزرگ، پُرجمعّيت، ثروتمند و قلّه ی دانش بشری. يکى 
از همين دو نفری که هستند، رئيس جمهور اين کشور خواهد شد؛ بيشترين سالح اتمى 
در اختيارش، بيشترين ثروت عالم در اختيارش، بزرگ ترين رسانه های دنيا در مشتش. 
رئيسش يکى از اين دو نفری اند که شما مى بينيد چه هستند و که هستند. اين به خاطر 

نبودن معنويّت است، اين به خاطِر نبودن ايمان است.

9.  برافرازنده ى پرچم تمّدن نوين اسالمى
و برافرازنده ی پرچم تمّدن نوين اسالمى. ما يک چنين کشوری ميخواهيم؛ هدف اين است. 
ببينيد من نُه شاخص خواندم. ما ميخواهيم کشور را تبديل کنيم به يک چنين کشوری با 
اين خصوصّيات. البّته در نيمه های راه در يک قسمتهايى بد نبوده، يک پيشرفتهايى کرده ايم 
اّما اينها همه راه های نيمه راهى است، ما بايد پيش برويم، بايد به قلّه ها برسيم. و اين بدون 
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يک نسل جوان نخبه امکان پذير نيست. يک نسلى بايد وجود داشته باشد که اين هدف را 
تأمين بکند. کسى در ضرورت اين هدف نميتواند ترديد کند. اينکه ما موّظفيم به عنوان يک 
انسان، به عنوان يک مسئول، به عنوان يک مسلمان و به عنوان يک ايرانى -آن که اسالم را 
هم قبول ندارد، باالخره ايرانى است؛ ايرانى بودن هم مسئولّيت آور است- به عنوان اين چند 

منشأِ مسئولّيت، موّظفيم کشور را به اينجا برسانيم.

 راه دست يافتن به كشورى با خصوصّيات فوق
خب، راهش چيست؟ راهش تربيت نسلى است با يک خصوصّياتى که آن خصوصّيات اينها 
است؛ يک نسلى بايد به وجود بيايد شجاع، باسواد، متديّن، دارای ابتکار، پيش گام، خودباور، 
غيور؛ -البّته خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسياری از اين خصوصّيات را داريم اّما اين 
بايستى گسترش پيدا کند- چنين نسلى الزم داريم. بايستى ايمان داشته باشد، سواد داشته 
باشد، غيرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خودباوری داشته باشد، انگيزه ی کافى 
برای حرکت داشته باشد، توان جسمى و فکرِی حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگيرد، 
چشم را به اهداف دور متوّجه بکند و به تعبير اميرالمؤمنين »اَِعِر اهللَ ُجمُجَمَتک«؛)۷( 
زندگى خودش و وجود خودش را بگذارد در راه اين هدف و با جّديّت حرکت کند؛ در يک 
کلمه يعنى يک موجود انقالبى؛ معنای انقالبى اين است. بعضى ها از روی دشمنى، انقالبى 
را بد معنا ميکنند. انقالبى را به معنای بى سواد، بى توّجه، بى انضباط ]ميدانند[؛ نخير، 
اتّفاقاً درست بعکس است. انقالبى يعنى دارای سواد، دارای انضباط، دارای تديّن، دارای 
حرکت، دارای عقل، خردمند. ما يک چنين نسلى الزم داريم. اين نسل، نسل جوان ما است. 
سرمايه ی اين حرکت، اين نسل است و موتور محّرکه ی اين حرکت هم نخبگان جوانند؛ 
نخبگان اين جوری هستند. شماها موتور محّرکيد. اگر شما خوب کار کرديد، اين نسل جوان 
در همين جهتى که عرض کردم، حرکت خواهد کرد. علّت اينکه بنده به نخبگان اهّمّيت 
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ميدهم و وجود آنها را قدر ميدانم اينها است. نخبه ارزش دارد.
خب، اين نهضت شروع شده. ببينيد، بنده با فهم اين مسئله، يعنى با اين فهم از مسئله ی 
کشور که کشور احتياج دارد به يک چنين سازوکاری و به يک چنين حرکتى، از پانزده سال 
پيش يا اندکى بيشتر مسئله ی نهضت علمى و نهضت نرم افزاری و حرکت عظيم علمى را 
مطرح کردم، و خب دانشمندان، جوانها، اساتيد، دانشگاه ها، بسياری از بخشهای دولتهای 
مختلفى که سر کار آمدند استقبال کردند؛ و پيش رفت، اّما اين حرکت يک حرکت روی 
جاّده ی آسفالته نيست، حرکت در اتوبان نيست. اين حرکت، حرکتى است دارای مانع. اين 
موانع را بايستى شناخت، اين موانع را بايد عالج کرد. اين حرکت دشمن دارد؛ دشمنش 
کيست؟ حاال بعضى خواهند گفت که بله ديگر، معلوم است، تا فالنى ميگويد دشمن، 
مقصودش آمريکا و صهيونيست ها و مانند اينها است و توّهم توطئه ]دارد[؛ نه، توّهم توطئه 
نيست، شناخت توطئه و ديدن توطئه است. وقتى من توطئه را ميبينم و مشاهده ميکنم، 
که نميتوانم از شما پنهانش بکنم، بايد بگويم به شما. يک عّده ای تا ما ميگوييم دشمن، 
ميگويند چقدر فالنى مدام ميگويد دشمن دشمن! خب نگوييم دشمن؟ خدا در قرآن 
اين همه اسم شيطان را آورده. خب يک بار شيطان را گفت، تمام شد رفت، چرا مرتّب تکرار 
ميکند؟ برای اينکه من و شما فراموش نکنيم اين دشمن را. دشمن را بايد دائم در نظر 
داشت. برای خاطر اينکه دشمن که بيکار نمى نشيند؛ دشمن دائماً دارد حرکت ميکند. 
اگر بتوانند، اين حرکت علمى را متوّقفش ميکنند؛ اگر ببينند نميشود متوّقفش کرد، آن را 
منحرف ميکنند. ما ممکن است براثر ناشى گری های خودمان به اين انحراف کمک کنيم. 
اينکه من بارها تکرار کرده ام)۸( -حاال هم بعضى از جوانهای عزيزمان گفتند- کارهای 
تحقيقاتى، مقاله، پايان نامه و غيره در خدمت نيازهای کشور باشد و با اين هدف، با اين نّيت، 
با اين جهت گيری توليد بشود و تهّيه بشود، به خاطر اين است که حرکت علمى منحرف 
نشود؛ اگر نتوانستند متوّقفش کنند يا منحرفش کنند، سعى ميکنند بدنامش کنند، آلوده 
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کنند. ]يک نفر[ مى آيد اينجا به عنوان يک دانشمند، مهمان ميشود، بعد ميرود در خيابان 
جلوی دانشگاه، از تابلوی فروش پايان نامه عکس برميدارد و در دنيا پخش ميکند؛ اين آلوده 
کردن است. چه کسى اينها را دعوت ميکند به ايران؟ اينها دانشمندند؟ چرا نميفهميم؟ 

چرا اشتباه ميکنيم؟

 اهّمّيت مراقبت از مأيوس نشدن نيروهاى جوان كشور به واسطه ى 
آسيب ديدن حركت علمى كشور

در طول چند سال گذشته جوانهای کشور و مسئولين اين کارها، توانستند کاری کنند که 
رشد پيشرفت علمى کشور در پايگاه های استنادی معروف دنيا رکورد بزند؛ اينکه ما بارها 
گفته ايم سرعت پيشرفت علمى کشور در فالن سال، سيزده برابر متوّسط دنيا بود، حرف 
من نيست، من که خبر ندارم، اين را پايگاه های استنادی ای که معروفند در دنيا و شماها 
آنها را مى شناسيد گفتند و شهادت دادند. اين شوخى است که سرعت حرکت يک کشوری 
سيزده برابر متوّسط دنيا باشد؟ من که ميگويم اين سرعت را نگذاريد کم بشود، علّتش اين 
است که ما خيلى عقب هستيم؛ بايد سرعتمان آن قدر زياد بشود که خودمان را بتوانيم به 
صف جلو برسانيم؛ من بارها اين را گفته ام.)۹( حاال مسئولين محترم به من جواب ميدهند 
که آقا جايگاه علمى ما مثالً از درجه ی فالن پايين نيامده؛ مگر بنا بود پايين بيايد؟ بنا بود 
جايگاه باال برود، آن هم با سرعت؛ اشکال، اين است. نبايد ما اجازه بدهيم اين حرکت علمى 
آسيب ببيند؛ اين حرکت علمى، دشمن دارد، اگر اين حرکت علمى دچار دشمنى ها بشود 
و ما نفهميم و از آن مراقبت نکنيم، يک نتيجه ی بسيار سنگين و تلخى خواهد داشت. 
ميدانيد آن نتيجه چيست؟ آن نتيجه عبارت است از ايجاد يأس در نيروهای جوان کشور؛ 
اگر اين به وجود آمد، درست کردن و ُرفو کردنش ديگر به اين آسانى ها نيست. يک اميدی 
در جامعه ی جواِن فرزانه ی درس خوان در طول اين چند سال وجود پيدا کرده -خب سالها 
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است که اينجا با جوانها مى نشينيم و مى آيند صحبت ميکنند؛ من مقايسه ميکنم، صحبتى 
را که امروز اين بّچه ها کردند، با صحبتى که مثاًل چند سال قبل اينجا مى شنفتم، زمين 
تا آسمان فرق کرده؛ جوانهای ما رشد کرده اند، پيش رفته اند، پخته شده اند، عمق پيدا 
کرده اند، گستره ی نگاهشان وسيع شده؛ اينها خيلى قيمت دارد- اگر اين جوانها مأيوس 

بشوند، نااميد بشوند، به اين آسانى نميشود آنها را برگرداند.

  لزوم مراقبت از معّرفى استعدادهاى كشور به بيگانگان در جلسات و 
نمايشگاه هاى علمى

خب، يک عّده ای از اينجا که مأيوس شدند ميروند سراغ ديگر جاها؛ دام هم پهن است. 
اين را هم من همين جا به شما بگويم که ما جلسات و نمايشگاه هايى داريم برای نمايش 
پيشرفتهای علمى و مانند اينها؛ اين خيلى چيز خوبى است منتها مراقب باشيد که اين 
کانونى برای معّرفى استعدادهای ما به آدمهای بيگانه نباشد؛ شما بّچه ها را اينجا معّرفى 
کنيد، آنها شناسايى کنند و بيايند بردارند ]ببرند[؛ نه، قبل از اينکه او شناسايى بکند، 
دستگاه های خودمان شناسايى شان کنند. نميشود اينها را پشت پرده پنهانشان کرد، 
باالخره آشکار ميشوند، اّما دستگاه های داخلى خودمان قبل از ديگران اينها را شناسايى 
کنند، اينها را جذب کنند، به اينها کار بدهند. هيچ جوانى نيست که محيط زندگى خودش 
و خانواده ی خودش را ترجيح ندهد بر غربت؛ ]آنها[ در کنار غربت، برايش يک امتيازی 
ميگذارند، شما ميتوانيد حّتى کمتر از آن امتياز را به او بدهيد و او را برای خودتان و برای 
کشورش مورد استفاده قرار بدهيد. من به شما عرض بکنم که بنده در دفاع از جامعه ی 
نخبگان و از حرکت علمى کشور، تا نَفس دارم ذّره ای کوتاه نخواهم آمد، و ميدانم که اين 
حرکت، حرکت بابرکتى است و ان شاءاهلل عاقبت به خير است؛ ان شاءاهلل که پيش برويم. 

حاال چند نکته را من عرض بکنم.
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 تذّكر چند نكته: 
1. توصيه به گسترش كّمى و كيفى شركتهاى دانش بنيان و سهيم كردن 

آنها در بخشهاى اصلى فّناورى و صنعت كشور
يکى از چيزهايى که ميتواند چرخه ی علم و فّناوری را و حمايت از نخبگان را در کشور 
حسابى به حرکت دربياورد، همين شرکتهای دانش بنيانى است که آقای دکتر سّتاری 
اشاره کردند و بعضى از دوستان ديگر هم اشاره کردند و خوشبختانه گسترش کّمى خوبى 
پيدا کرده. توصيه ی من اين است که اّوالً اين گسترش ادامه پيدا کند؛ ثانياً همان طور که 
يکى از جوانهای عزيزمان گفتند، در بخشهای مهم و اصلى فّناوری کشور و صنعت کشور 
شرکت داده بشود و اين شرکتها ارتباط پيدا کند با آن بخشهايى که در سياستهای کلّى، 
اهّمّيت آنها تصريح شده؛ ثالثاً به کيفّيت اين شرکتها توّجه شود؛ يعنى عدد شرکتها خوب 
و مهم است، اّما توّجه کنيد معيارها و ميزانهايى برای کيفّيت و اولويّت تعيين کنيد، در نظر 
بگيريد و براساس اينها نسبت به اين شرکتهای دانش بنيان عکس العمل نشان بدهيد. اگر 
اين شرکتها توسعه پيدا کنند، با کيفّيت باشند و کار بکنند، بالشک ما ديگر مشکل کمک 
مالى دولتى به نخبگان هم نخواهيم داشت؛ يعنى خود اين شرکتها اصالً نخبگان را بى نياز 
ميکند از اينکه دولت بخواهد کمک مالى بکند که يک روز بگويد دارم، يک روز بگويد ندارم. 

اين يک نکته که خيلى مهم است.

2. تأكيد بر ترويج شركتهاى دانش بنيان، مصرف محصوالت آنها در 
دستگاه هاى دولتى

يکى از چيزهايى که اين شرکتهای دانش بنيان را ميتواند ترويج بکند، ترويج محصوالت 
اينها است. راجع به مسئله ی واردات و وارداتى که مشابهش در داخل توليد ميشود و مانند 
اينها، خب حرفهای زيادی زده ايم و کارهايى دارند ميکنند، اّما ميخواهم تکيه بکنم که 
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توليداتى که محصول شرکتهای دانش بنيان ما است، بايد ترويج بشود و يکى از قلمهای 
عمده ی ترويج اين است که در دستگاه های دولتى جز محصول اين شرکتها به کار نرود و 
صرف نشود و خريد نشود. يعنى از اين شرکتها استفاده  ]شود[؛ چون خود دولت بزرگ ترين 

مصرف کننده ی کشور است؛ يعنى مهم ترين مصرف کننده، دولت است.

3. سفارش به شكل گيرى هسته هاى نخبگانى در دانشگاه ها
يک نکته، درباره ی شکل گيری »هسته های نخبگانى« در داخل دانشگاه ها است. اين را من 
قبالً هم سفارش کرده ام که در داخل دانشگاه ها گاهى يک استاد، دو استاد، يک مجموعه ی 
جوان را ُدور خودشان جمع ميکنند و يک هسته ی نخبگانى به وجود مى آيد؛ اين ميتواند 
تکثير بشود، گسترش پيدا کند، خيلى چيز بابرکتى است؛ هيچ گزارشى به من نرسيده که 
چنين چيزی اتّفاق افتاده. قبالً بنده اين را پارسال و در جلسات مختلفى يکى دوبار تکرار 
کردم؛)1۰( اين بايد تحّقق پيدا کند. اين ديگر کار دستگاه دولتى و مانند اينها نيست؛ اين 

کار خود مجموعه های دانشگاهى است.

4. لزوم توّجه به مسئله ى سمپاد 
يک نکته ی ديگری که حاال وزير محترم آموزش وپرورش هم اينجا حضور ندارند لکن 
به گوش ايشان بايد برسد، ]اين است که [ من از اين مسئله ی سمپاد -اين سازمان ملّى 
پرورش استعدادهای درخشان- نگرانم. گزارشهايى که به من ميرسد، گزارشهای 
خرسندکننده ای نيست؛ اين سمپاد خيلى مهم است. اين کار خيلى مهّمى است و آن نکته 
هم که اشاره کردند که يک تعداد زيادی مدرسه بر اساس اين ]طرح تأسيس شده [، اين 
متوّقف به اين است که اين سازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود؛ گزارشهايى که به ما 

ميرسد در اين جهت، گزارشهای خرسندکننده ای نيست.
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5. لزوم زنده و پرتحّرك بودن بنياد نخبگان 
يک نگرانى ديگر هم که به آقای سّتاری اجماالً گفتم، نگرانى از خود بنياد نخبگان است؛ 
بنياد نخبگان خيلى مهم است؛ الزم است بنياد نخبگان، زنده و پرتحّرک باشد. من البّته به 
آقای دکتر سّتاری واقعاً اعتماد دارم، يعنى حقيقتاً، هم به توانايى های ذهنى و علمى ايشان، 
هم به صّحت عمل ايشان اطمينان دارم. آقای سّتاری! اگر واقعاً مى بينيد که معاونت علمى و 
بنياد نخبگان با هم نميسازند، يعنى وظايف بنياد نخبگان با فّعالّيتهای وسيع معاونت علمى 
سازگار نيست، يک فکری برايش بکنيد؛ يا از هم جدايشان کنيد يا الاقل در ذيل همان 
چهارچوب معاونت علمى، يک مدير قوی برای بنياد نخبگان بگذاريد؛ کار بنياد نخبگان را 
به دانشگاه ها واگذار نکنيد. اگر دانشگاه ها اين کاره بودند و ميتوانستند اين کار را بکنند، اصاًل 

بنياد نخبگان را تشکيل نميداديم.

6. لزوم ورود معاونت علمى و فّناورى به طرحهاى كالن در موضوعات 
تحقيقاتى مهم و عدم توّقف آنها 

يک نکته ی ديگر اين است که گزارشهايى به من ميرسد که بعضى از طرحهای کالن در 
موضوعات تحقيقاتى مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اينها، دچار توّقف يا لنگى است؛ 
اين من را نگران ميکند، اين را ميخواهم اينجا بگويم که مطالبه ی عمومى باشد، من از 
مسئولين امر به طور جّدی درخواست ميکنم به اين مسائل بپردازند. اين طرحها، طرحهای 
بسيار مهّمى است؛ حّتى بعضى از طرحهای تحقيقاتى مربوط به انرژی هسته ای همين 
طور ]است [. اينها نبايستى مطلقاً توّقف پيدا کند؛ نبايد تعطيل يا نيمه تعطيل باشد که 
ميگويند بعضى از اينها نيمه تعطيل است يا بعضى ُمشرف به تعطيل است. من به نظرم 
ميرسد اينجا هم معاونت علمى ميتواند در اين زمينه نقش ايفا کند؛ حاال يا اينها اصالً بکلّى 
محّول بشود به معاونت علمى و دانشگاه ها اين را بسپرند به معاونت علمى، يا الاقل معاونت 
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علمى در اين زمينه نقش ايفا کند؛ خيلى مهم است. اينها، هم خسارت علمى است برای 
ما، هم دانشمند جوانى که در بخش مثاًل هسته ای يا در بخش هوافضا يا در بخش نانو يا 
زيست فّناوری با اميدواری مشغول فّعالّيت است، وقتى که اين بخش مورد بى اعتنايى قرار 
ميگيرد و نيمه تعطيل ميشود، مأيوس ميشود. من قبالً هم عرض کرده ام که يأس و نوميدی 
جوانان ما خيلى خطر بزرگى است. حاال بنده اينجا يادداشت کرده ام که اين طرحها يا بايد 
به معاونت علمى داده بشود يا الاقل معاونت علمى يک اشراف حسابى بر اينها داشته باشد؛ 

استعدادها بايد به سمت اينها جذب بشوند.

7. لزوم ارتقاء سطح كار فرهنگى در بين قشر جوان 
يک نکته ی ديگری که عرض ميکنم، اين است که خوشبختانه يک معاونت فرهنگى درست 
کردند در همين معاونت علمى که کار خوبى است؛ منتها سعى کنند اين فّعالّيت فرهنگى 
سطح راقى ای داشته باشد. امروز خوشبختانه سطح تفّکرات مذهبى در بين قشرهای جوان، 
يک ترّقى ای پيدا کرده. من همين جا از فرصت استفاده کنم و تشّکر کنم از اين مجموعه های 
اداره کننده ی هيئتهای عزاداری در ايّام عاشورا که بعضى را خود من اّطالع داشتم، بعضى را 
به من گزارش دادند. سطح هيئتها خيلى باال آمده؛ سخنرانهای بسيار خوب، مطالب بسيار 
خوب. من حّتى از بعضى ها که به اين مجالس رفت وآمد ميکردند، موضوع بحث را سؤال 
کردم -خب، اين جزو کارهای ما است؛ يعنى ما کارشناس اين مسائليم- ديدم واقعاً خيلى 
خوب است؛ سطوح عالى، حرفهای خوب، فکرهای خوب و انبوه جوان. حاال ما هم اينجا 
جلسه داشتيم؛ شايد نود درصد يا بيشتر جوانها بودند؛ بحثهای خوبى هم اينجا مطرح شد 
لکن جاهايى جلسه های دهه -ده شب، پانزده شب يا ده روز، پانزده روز- سخنرانهای خوب، 
گاهى نوحه های بسيار خوب و عزاداری های پُرمغز؛ اينها خيلى باارزش است. سطح فکر 
جوانها در زمينه های مسائل مذهبى باال رفته؛ کار فرهنگى بايد به همين نسبت رشد پيدا 
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کند.

8. برگزارى اردوهاى جهادى براى نخبگان 
يکى از چيزهايى ]هم [ که ميتواند خيلى مفيد باشد، برگزاری اردوهای جهادی برای 
نخبگان است. اين اردوهای جهادی خيلى چيزهای باارزشى است؛ حضور بّچه های نخبه 
در اينجاها اّوالً شما را با اوضاع کشورتان آشنا ميکند، با قشرها آشنا ميکند، شما را با وظايف 
سنگينى که برعهده ی همه ی ما هست آشنا ميکند، شما را با کم کاری های ما در طول اين 
سالهای بعد از انقالب آشنا ميکند -يک جاهايى واقعاً ما کم کاری داشتيم- و حرکت ميدهد؛ 

اين خون در رگهای انسان با حضور در يک چنين جاهايى جريان پيدا ميکند.

   سربلندكردِن يك كشور پيشرفته و همراه با معنويّت، مؤثّرترين عامل 
در جلب دلهاى مردم به خدا و اسالم

من خالصه کنم، يک جمله عرض بکنم در پايان عرايضم: ما ميخواهيم يک جامعه ای و 
کشوری در فضای علمِى دنيا سر بلند کند که دنيا را از جهالت و ضاللتى که به آن دچار است 
نجات بدهد. جوانهای عزيز! اين شدنى است. اگر شما بتوانيد کشورتان را پيشرفته کنيد از 
لحاظ علمى، از لحاظ اعتمادبه نفس، از لحاظ ابتکارات، از لحاظ تالش، در اين دنيای سرشار 
از جهالت و ضاللت، يک کشوری سر بر خواهد آورد که از لحاظ شاخصهای مورد قبول دنيا 
-شاخص علم، شاخص پيشرفت فّناوری، شاخص ثروت، شاخص ماّديّات و شاخصهای 
انسانى- و درعين حال برخوردار از معنويّت و شرافت و توّجه به خدا و ايمان و اعتماد به خدا 
در سطح عالى قرار ميگيرد. اين اگرچنانچه به وجود بيايد، مهم ترين مؤثّر و تأثيرگذارنده ی 
در جلب ايمانها و دلهای مردم خواهد بود؛ بشريّت را ميتوانيد شما نجات بدهيد. اينکه ما 
برويم يکى يکى بنشينيم کنار افراد، استدالل کنيم برای اينکه ذهن اينها را به سمت ايمان 
به خدا و اسالم جلب کنيم، اثرش در قبال يک چنين حرکتى، مثل يک اعشارِی يک صدم 
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و يک هزارم و يک ميليونيوم در مقابل يک عدد کالِن بزرگ است؛ مثل قطره ای در مقابل 
دريا است؛ ما ميخواهيم يک چنين حادثه ای اتّفاق بيفتد. مردم عالم -بشريّت- بايد از اين 

ضاللت، از اين جهالت نجات پيدا کنند؛ اين را شما ميتوانيد انجام بدهيد.

  عدم توّقف خواسته هاى آمريكايى ها در صورت عقب نشينى ما از 
مواضعمان 

امروز دستگاه های  شيطانى عالم، قدرتهای شيطانى عالم دارند مردم را روزبه روز در اين 
مرداب جهالت و ضاللت بيشتر فروميبرند و با هر نقطه ای هم که با حرکت شيطانى آنها 
مخالف باشد مقابله ميکنند. حاال آقايان آمريکايى ها که با مسئولين ما ُدور هم مى نشينند، 
از حقير گله ميکنند که چرا اين قدر به ما بدبين است؛ خب من خوش بين باشم؟ با اين 
وضعّيتى که شماها داريد، ميشود به شماها خوش بين بود؟ همين چند روز اخير، يکى از 
اين حضرات راجع به تحريمهای ايران که صحبت شده، در يک برنامه ای که در تلويزيون 
ما هم پخش شد، اعالن ميکند که تا وقتى که جمهوری اسالمى ايران طرف دار »مقاومت« 
در منطقه است و به مقاومت در منطقه کمک ميکند، تحريمها معلوم نيست درست تکان 
بخورد؛ ببينيد! اين همان چيزی است که من بارها و بارها ميگفتم؛ هم به مسئولين در 
جلسات خصوصى گفتم، هم در جلسات عمومِى اينجا گفتم که ]خيال ميکنيد اگر[ شما 
در قبال مسئله ی هسته ای عقب نشينى کنيد، مسئله ی شما با آمريکا تمام ميشود؟ نه آقا، 
قضّيه ی موشک پيش مى آيد ]که [ چرا موشک داريد؛ از قضّيه ی موشک مأيوس بشوند، 
قضّيه ی مقاومت پيش مى آيد که چرا شما از حزب اهلل، از حماس، از فلسطين حمايت 
ميکنيد؛ اين قضّيه را اگر حل کرديد، عقب نشينى کرديد، يک قضّيه ی ديگر پيش مى آيد، 
]مثاًل[ قضّيه ی حقوق بشر پيش مى آيد؛ قضّيه ی حقوق بشر را اگر حلّ وفصل کرديد و 
گفتيد خيلى خب، ما در حقوق بشر طبق معيارهای شما عمل ميکنيم، قضّيه ی دخالت 
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دين در دستگاه دولت ]پيش مى آيد[؛ مگر ول ميکنند شما را؟ حضور يک نظام در يک 
کشوری با اين وسعت، با اين جمعّيت، با اين امکانات را -که اينها استثنائى است- ]نميتوانند 

تحّمل کنند.[

   عدم تحّمل نظامى مبتنى بر اركان و افكار اسالمى از سوى دشمنان 
اين را به شما عرض بکنم: وسعت ما، جمعّيت ما، امکانات بشری ما، امکانات زيرزمينى ما 
جزو برجسته های دنيا است. من نميخواهم رجزخوانى کنم؛ در همين بيانّيه ای که اخيراً 
جامعه ی اروپا منتشر کردند -که دست ما هم رسيد- راجع به ارتباطات با ايران که صحبت 
ميکنند و تحليلى که از ايران ميکنند، همه ی اين حرفهايى که من گوشه ای از امکانات 
کشور را به شما گفتم، آنجا آمده که ايران يک چنين کشوری است با يک چنين امکاناتى، 
با يک چنين بازاری، با يک چنين مردمى، با يک چنين استعدادهايى، با يک چنين منابع 
زيرزمينى ای، با يک چنين موقعّيت سوق الجيشى فوق العاده ای -اينها را ديگران دارند 
ميگويند- خب ]اينکه [ يک کشوری با اين خصوصّيات که اهّمّيتش به اين ]حد است [، 
بيايد در مقابل زورگويِى اينها بِايستد، برايشان سخت است؛ ]اينکه [ يک نظام اسالمى، يک 
نظام دينى، يک نظام ايمانى، مبتنى بر ارکان اسالمى و افکار اسالمى شکل بگيرد، برای 
اينها غير قابل تحّمل است؛ ]لذا[ دشمنى ميکنند، مخالفت ميکنند، معارضه ميکنند؛ 
اين را جوان و نخبه ی ما بايد بداند. من نميگويم شماها بياييد دائماً شعار مرگ بر فالن، و 
»زنده باد« و »مرده باد« ]بدهيد[، اين را نميگوييم، اين توّقع، را ما از بّچه ها از هيچ کدام از 
جوانها نداريم -]البّته [ در جای خودش چرا- اّما بايد بدانيد، بايد بتوانيد تحليل کنيد مسائل 
سياسى منطقه و کشور را. بنابراين از خداوند متعال درخواست داريم به شماها توفيق بدهد 
و شماها را برای کشور حفظ کند. شماها فرزندان و جگرگوشگان ملّت ايران هستيد؛ خدا 
ان شاءاهلل شماها را برای اين ملّت نگه دارد و همه ی شماها را به سمت آنچه رضای او است 
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هدايت بکند.
 والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1( اين ديدار به مناسبت دهمين همايش ملّى »نخبگان فردا« -که روزهای بيست وهفتم و بيست وهشتم 
مهرماه سال جاری در تهران برگزار شد- برگزار شد. در ابتدای اين ديدار، آقای دکتر سورنا ستاری )معاون 
علمى و فّناوری رئيس جمهور و رئيس بنياد ملّى نخبگان( گزارشى ارائه کرد و ۷ نفر از حاضران هم به 

ارائه ی ديدگاه های خود پرداختند.
2( معّظمٌ له: جوانهای عزيز گاهى يک چيزی مينويسند -مثل اين کاغذهايى که نشان ميدهند، يا کف 
دستشان ريز مينويسند- خيلى از آنها متشّکرم؛ من متأّسفانه نميتوانم ببينم، يعنى واقعاً نميتوانم االن 
بخوانم، اينهايى که بلند کرده ايد، اگر بعد بدهيد من از نزديک نگاه کنم خيلى خوب است لکن از دور االن 

من نميتوانم بفهمم چيست.
۳( نجيب، اصيل 

۴( از جمله، بيانات در ديدار جمعى از اساتيد دانشگاه های کشور )1۳۹1/۵/22(
۵(  ناچيز

۶( بازدارنده
۷( نهج البالغه، خطبه ی 11؛ »سرت را به عاريت به خدا بسپار«

۸(ازجمله، بيانات در ديدار جمعى از رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و 
فّناوری )1۳۹۴/۸/2۰(

۹( همان 
1۰( از جمله، بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان و استعدادهای برتر علمى کشور و رؤسای شرکتهای 

دانش بنيان )1۳۹۴/۷/22(
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