
مغرضانه  گــزارش  یــک. 
هفتـه

آمریکایی
از ســال 2016 میــادی طرح 
جامعی با عنوان "پروژه ی ایــران 2040" 
در دانشــگاه اســتنفورد آمریکا توســط 
تعدادی از پژوهشگران ایرانی مقیم آمریکا 
کلید خورد که قرار اســت به بررسی روند 
تغییرات شاخصه های توسعه در حوزه های 
جمعیت شناســی، اقتصاد، انــرژی، آب، 
کشــاورزی و سیســتم های مالی در ایران 
بپردازد. ماحصل این پروژه ی پژوهشــی، 
گزارش هایــی اســت که تاکنون توســط 
دانشگاه استنفورد منتشر شــده است. در 
مقاله ای که به عنوان یکــی از گزارش های 
این پروژه با عنوان "خروجی علمی ایران" 
منتشر شــده، با ترســیم وضعیتی سیاه و 
ناامیدکننده از فضای علمی و پژوهشــی 
کشــور، اغلب تحقیقــات و پژوهش های 
دانشــگاهی را بی اعتبــار و کم اثر توصیف 

می کند.
رهبر انقاب نخستین بار چهارماه قبل، در 
دیدار رمضانی اســاتید دانشگاه ها نسبت 
به گزارش نادرست ایران 2040 استنفورد 
و اهــداف آن هشــدار دادند و بــه یکی از 
دالیل رد ادعای این گزارش چنین اشــاره 
کردند: »بنده اصــرار دارم تأکید کنم که به 
هیچ وجه این حرکِت مرّکــب از خباثت و 
خیانت، درست نیست؛ دانشگاه به معنای 
واقعی کلمه پیشــرفت های زیادی داشته، 
کار بزرگی شده در کشور... به اذعان مراکز 
رتبه بندی بین المللی جهانــی، تعداد زیاد 
و قابــل توّجهــی از دانشــگاه های ما جزو 
دانشــگاه های برجســته ی دنیا محسوب 

می شوند.« 98/3/8 
نکته ی مهم تر از این گزارش مجعول، نقشه 
و جریان کلی تــری بود که رهبــر انقاب 
نگاه ها را به توجه به آن فراخواندند: »اینکه 

من تأکید می کنم روی این قضّیه، به خاطر 
جریانی است که راه افتاده، نه فقط در ایران 
]بلکه[ در دنیا، برای کوچک کردن، سبک 
کردن  و بی ارزش نشان دادن حرکت عظیم 
علمی کشور؛ االن در دنیا دارد روی این کار 
می شــود؛ پول خرج می کنند، برنامه ریزی 
می کنند؛ یک نمونه اش این برنامه ی 2040 
دانشگاه استنفورد اســت... آن مقاله نویس 
خارجی هــم -آمریکایی یــا اروپایی- به 
کمک افراد خائن ایرانی، مّتهم می کند این 
قشر عظیم تحصیل کرده ی دانشگاه را، این 
مجموعه ی عظیم اساتید امروز دانشگاه را به 
کم عمقی و کم سوادی! اگر اینها کم عمقند، 
پس غنی ســازی بیســت درصِد اورانیوم 
را چه کســی در این کشــور درست کرد؟ 
پیشرفت در دانش نانو را چه کسی دارد در 
کشــور دنبال می کند؟ پیشرفت در همین 
سلّول های بنیادی را که ایشان ذکر کردند، 
چه کســی دارد در کشــور پیش می برد؟ 
اینها همه، چشــم ها را خیره می کند؛ البّته 
چشم های آدم های وارد و مّطلع و چیزفهم 
را.« 98/3/8 ایــن موضوع آنقدر برای رهبر 
انقاب اهمیت داشــت که بــار دیگر، در 
دیدار روز چهارشــنبه، )17 مهر( با جمعی 
از نخبگان، به آن اشــاره کرده و فرمودند: 
»جریان بددلی حرکت علمی کشور را انکار 

می کنند.«

دو. مبارزه 40 ساله ما می توانیم
این »جریــان بددل« که همــواره درصدد 
تزریق روحیه ی ناامیدی و یأس در بدنه ی 
جامعه  مخصوصا قشــر جــوان و انقابِی 
آماده به کار و آمــاده ی ورود به میدان های 
دشــوار بوده، از همان اوان پیروزی انقاب 
در مقاطع متعددی این رویــه را در پیش 
داشته اســت: »این هم جزو باهایی است 
که سر ملّت ما آمد؛ سال های متمادی تسلّط 

فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر 
این کشــور، این را باورانده بــود که ایرانی 
اســتعداد ندارد؛ ببینید چه خیانت بزرگی 
است! اســتعداد ایرانی از متوّسط استعداد 
دنیا باالتر اســت؛ جوان ایرانی، اســتعداد 
ایرانی، جزو درجات باالی اســتعداد بشری 
در همه ی دنیا است؛ آن وقت این را این جور 
وانمــود می کردند که نه، اینجا اســتعداد 
نیست. این مربوط به قبل از انقاب است و 
متأّسفانه تا سال هایی از شروع انقاب هم  
بودند کسانی که هنوز این تفّکرات غلط در 
ذهنشان ریشه داشــت. باز این خاطره را به 
شما عزیزان - برادران و خواهران - بگویم: 
کســی پیش من آمد، بــرای اینکه اثبات 
کند که پروژه های راه و بزرگراهی که ما در 
اختیار داریم، نبایــد دنبال کنیم؛ می گفت 
ما مدیر پــروژه نداریم، ما مدیــر نداریم؛ 
مثال هایی مــی زد. چیزهایی که یک ملّت 
را عقب نگه می دارد، این تفّکرات اســت.« 
93/2/10 و یا »بنده چندبار پیشــرفت های 
ســلول های بنیادی را در چند ســخنرانی 
بر زبان آورده بودم. از دانشــمندان کشور و 
از بعضی از دانشــگاه ها به من نامه نوشتند: 
آقا! این قضیه را شــما این قدر نگوئید، این 
واقعیت نــدارد؛ این جور نیســت! اینی که 
می گوئید در ســلول های بنیادی پیشرفت 
کرده اند و در شبیه سازی )کلونینگ( دارند 
تمرین و کار می کنند، بــاور نکنید؛ چنین 
چیزی اتفاق نیفتــاده و نخواهد افتاد! بعد 
که گوسفند شبیه سازی شده را جلو چشم 
همه قرار دادند، بعد که در ســمیناری که 
تشکیل دادند، دانشــمندان معروف دنیا، 
زیست شــناس های درجــه ی یــک دنیا 
آمدند مصاحبه کردند و تصدیق کردند که 
پیشرفت ها، پیشــرفت های محیرالعقولی 
اســت، آن وقت یک عده از دیرباورها باور 

کردند!« 86/6/25 

سه. وظیفه نخبگان  در برابر این جریان 
بددل

بنابراین »یک جریان بــددل و بدخواه که 
متأسفانه در داخل دانشــگاه ها نیز حضور 
دارد، اصل جهش علمی کشــور را که یک 
واقعیت عیان اســت، انکار و تاش می کند 
با القاء اینکه هیچ اتفــاق 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 به ایران 
تعلق دارد و پاره ی تن کشــور است، اما آنها 
به دنبال دلســرد کردن و یــا فریفتن او با 
وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند 
که مســئوالن وزارتخانه های بهداشــت و 
علوم موظفند از دانشــگاه ها در مقابل این 
جریان مراقبت کنند... برخاف القائات این 
جریان، مقامات عالی کشــور از مشکات 
و اخبار منفی هم با خبر هســتند اما یقیناً 
جنبه های مثبت جریان علمی کشــور بر 
جنبه های منفی آن غلبه دارد.« 98/3/17 
در مقابل، »بنده روی مسئله ی امید تکیه 
می کنم. خواهش من این است که برادران 
عزیز، خواهران عزیز، اساتید معّظم و مکّرم، 
این را در کاس هــای درس، در مواجهه ی 
با دانشــجویان حتماً در نظر داشته باشید 
و کاری کنید تا این جوان امیدوار بشــود. 
دشــمن می خواهد یأس ایجاد کند؛ یک 
جریانی هم متأّسفانه در داخل کمک میکند 
به دشمن -این هســت دیگر، وجود دارد- 
شــما در مقابل این جریان خائن و خبیث 
بِایستید و ایجاد امید کنید.« 98/3/8 »بنده 
اصرار دارم به مــردم بگویم که ما می توانیم 
و مــا دارا هســتیم و امکاناتمــان فراوان 
است. مســئولین ما باید به قدرت جوانان 
و به توانایی جوانان ایمان بیاورند و اهّمّیت 
بدهند؛ جوانــان ما هم باید از کار خســته 

نشوند، از ابتکار خسته نشوند.« 97/1/1 

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال پنجم ،  شماره  205|  هفتــه چهارم مهر 98هفته نامه خبـری-تبیینی  

چرا شـهادت این قـدر بـا عظمت و اهمیـت اسـت؟ علت این اسـت که انسـانی کـه جـان خـود را در راه خـدا می دهـد، در حقیقت در 
یک لحظه ی نیـاز و در آن وقتی کـه دین و راه خدا به کسـانی کـه آن را رونق دهنـد، احتیـاج دارد، آن تـاش الزم را انجام داده اسـت. 
کسـی که در راه خدا تـاش می کنـد و از راحتـی و زن و بچـه و آسـایش معمولـی و امتیازات مـاّدی صرف نظـر می کند، پـاداش الهی 
را - که همـان شـهادت اسـت - به دنبـال دارد. این نشـاندهنده ی عظمـت مجاهدت اوسـت. لذا مکـرر گفتـه ام که شـهادت باالترین 

پاداش و مـزد جهاد فی سـبیل اللَّ اسـت.  68/5/25      
*. بمباران شهر سومار در سال 1366 توسط رژیم بعث صدام صورت پذیرفت که طی این بمباران 860 نفر شهید و زخمی شدند.

شهادت باالترین پاداش جهاد فی سبیل اهلل است

این شماره تقدیم می شود  به شهدای بمباران 
شیمیایی شهر سومار

البالغه نهج 

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

واژه کلید

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

مردم عراق پشتیبان انقالب 
اسالمی هستند                 

ما بـرای کشـته شـدن حاضریـم و بـا خدای 
خویش عهـد نموده  ایم کـه دنبالـه روِی امام 
خود سیدالشـهدا باشیم. ای مسـلمانانی که 
در کنـار خانه ی خـدا به دعـا نشسـته اید، به 

ایسـتادگان در مقابـل آمریـکا و سـایر ابرقدرت هـا دعا کنیـد و بدانیـد که ما بـا عراق 
جنگی نداریـم و مـردم عراق پشـتیبان انقاب اسـامی ما هسـتند، مـا بـا آمریکا در 

59/6/21 سـتیزیم.

250 ساله رصدیانسان گزارش

ــن  ــه ای ــاب و ب ــر انق ــه فک ــیدن ب ــق بخش ــرای عم ــاب، ب ــداوم راه انق ــرای ت ب
ــرِی  ــای فک ــک بن ــاب، ی ــفه ی انق ــوید. فلس ــیج ش ــزرگ، بس ــد و ب ــه ی بلن اندیش
ــک نظــام  ــه توانســت ی ــدر اســتحکام ک ــی فکــری و دارای آن ق شــامخ اســت؛ بنای
ــد،  ــر و رو کن ــد، منهــدم و زی ــا پشــتیبانش بودن ــن قدرت هــای دنی را کــه بزرگ تری
ــزی  ــروز، چی ــای ام ــه در دنی ــانی را ک ــام کس ــود آورد و تم ــه وج ــو ب ــام ن ــک نظ ی
ــد.  ــه خــود لرزیدن ــد! آری؛ ب ــه خــود بلرزان ــد، ب شــبیه آن نظــام منهــدم شــده دارن
ــد  ــد، می گوین ــرف می زنن ــا ح ــت، ت ــوز اس ــه هن ــم ک ــوز ه ــه هن ــت ک ــن اس ای
جلــوی ایــن صــدور انقــاب را بگیریــد؛ مــا از ایــن صــدور انقــاب، خیلــی 
ــوِی خــوش  ــه فلســفه ی مســتحکِم ق ــی این ک ــه؟ یعن ــی چ ــن یعن ــیم! ای می ترس
بنیــه ی اســامی و الهــی و قرآنــی، همــه ی کســانی را کــه وجــه مشــترک زیــادی با 
آن نظــام دارنــد - کــه ایــن فلســفه، آن را منهــدم کــرده اســت - بــه خــود می لرزاند! 
یــک چنیــن چیــزی اســت. ایــن را بــه روشــنی دریابیــد؛ اعتقــاد و ایمــان بــه آن را 
در دل هــای خودتــان و در دل هــای دیگــران، عمیــق کنیــد و بدانیــد آینــده ی ایــن 

ــرآن اســت.    77/9/25  ــه اســام و ق ــق ب ــرن، متعلّ ــن ق ــده ی ای کشــور و آین

1- در هفتـه ای کـه گذشـت، منطقـه ی غـرب آسـیا و حتـی دنیـا بـا چشـم های 
نگران بـه تحـوالت عـراق می نگریسـت. برخی مشـکات داخلـی و مطالبـات مردم 
که با هـدف اصاح توسـط آنـان طرح شـده بـود، تبدیـل بـه تظاهرات هایـی بزرگ 
بـا پوشـش رسـانه ای گسـترده و بـا هـدف ایجـاد آشـوب در ایـن کشـور شـد. البته 
خیلـی زود مـردم عـراق دریافتند کـه یـک برنامه ریـزی همه جانبـه بـرای رو در رو 
کـردن آنـان بـا حاکمیـت عـراق در جریان اسـت. مـوج ایـن آشـوب ها بـه تخریب 
امـوال عمومـی و اقدامـات خرابکارانـه نیز رسـید و جریـان آمریکایی صهیونیسـتی 
که به همـراه جریان مرتجـع عربی طراحـی و اجـرای این برنامـه را برعهده داشـتند 
همه ی تاش شـان را بـرای بـه نتیجه رسـاندن ایـن اغتشاشـات بـه کار بسـتند. اما 
روز جمعه ی گذشـته که پیـام مرجعیت اعـای عراق مبنی بـر لزوم پیگیـری دقیق 
و سـریع مطالبـات مـردم و محکومیـت آشـوب طلبی بـه گوش مـردم رسـید آبی بر 
این آتـش ریخته شـد و اکنون اوضـاع در بسـیاری از مناطق عـراق به شـرایط عادی 

است. برگشـته 

2- خبر دیگـر اینکه سیدحسـن نصـرالل، دبیرکل حـزب الل لبنان که سه شـنبه ی 
این هفته در بیـروت سـخنرانی می کرد، با اشـاره به عقب نشـینی آمریـکا از حمایت 
کردهای سـوریه گفـت: »آمریکایی هـا ُکردهای سـوری را به حـال خود رهـا کردند 
و ایـن سرنوشـت کسـانی اسـت کـه بـه آمریـکا تکیـه می کننـد«. سـید مقاومـت 
تصریـح کـرد: »همانطـور کـه امـام خامنـه ای بارهـا هشـدار داده انـد نمی تـوان بـه 
ایـاالت متحده اعتمـاد کـرد، چون هر کسـی را کـه بـه آن تکیه کنـد، خـوار و ذلیل 

می کنـد.«

3- خبـر سـوم اینکـه اسـماعیل هنیـه، رئیس دفتـر سیاسـی جنبش فلسـطینی 
حمـاس در سـالروز تأسـیس جهـاد اسـامی فلسـطین، ائتـاف بـا ایـن جنبـش را 
»اسـتراتژیک« خواند و گفـت: »روابـط حمـاس و جهاد اسـامی در بهتریـن حالت 

اسـت.«

4- و خبـر آخـر اینکـه روزنامـه ی منطقـه ای »رأی الیـوم« با بیـان اینکه »هر سـه 
دشـمن ایـران یعنـی رئیس جمهـور آمریـکا، نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی 
گریباننـد«  بـه  داخلـی دسـت  و مشـکات  بحران هـا  بـا  ولیعهـد سـعودی  و 
نوشـت: ایـران دوره ی تحریم هـا و مشـکات اقتصـادی را بـا خـردَورزی پشـت  سـر 
می گـذارد. »برخـی منابـع اسـرائیلی بلندپایـه بـر ایـن باورنـد هر سـه رهبـری که 
در سـال های اخیـر سـردمداران مخالفـت بـا ایـران بوده انـد )آمریـکا، عربسـتان و 
رژیـم صهیونیسـتی( هفتـه ی گذشـته در بحران هـای داخلی غـرق شـده اند.« این 
روزنامـه در یادداشـت دیگـری چنین نوشـته بـود: »ایـران ایـن درس را آموخته که 
با ایسـتادگی می تـوان آمریـکا را به چالش کشـید و بـه عقب نشـینی واداشـت؛ این 

بایـد درسـی بـرای کشـورهای عـرب منطقـه باشـد.«

اعتقاد و ایمان به انقالب را در دل های خود عمیق کنید

اگر بی توّجهی به شعارهای انقالب نبود...

ایرانی خانواده

این است حزب اهلل

این است حزب اهلل

بنـده بـرای تولید داخلـی حـّق زیـادی را قائلم. تولیـد داخلی بایسـتی به عنـوان یک 
چیـز مقـّدس شـمرده بشـود. حمایـت از تولیـد داخلـی بایـد یـک وظیفه شـناخته 
بشـود؛ همـه خودشـان را موّظـف بداننـد از تولیـد داخلـی حمایـت بکننـد. یکی از 
راه ها این اسـت کـه جنسـی کـه مشـابه داخلـی دارد، مطلقـاً از خـارج وارد نشـود... 
روش هایـی ]هـم [ دارد؛ بـاال بـردن تعرفه هـا یـا جلوگیـری از واردات در آنجایـی که 
مشـابه داخلی وجـود دارد. ]البّته[ بهانه هایـی آورده می شـود - مـن آن بهانه ها را هم 
می دانـم، آنهـا را هـم شـنیده ام؛ حـاال اشـاره هم خواهـم کـرد- ]اّمـا[ اصل بایـد این 

باشـد که تولید داخلـی ترویـج بشـود.   95/2/8     

مقاومت اخبار

انقالبی عدالت خواهیاخالق اصول 

رهبری خاطرات 

تولید رونق

به خدا توکل کنید و با عاشورا به وسیله  زینب کبری خودش را مجسّم می کندجنسی که مشابه داخلی دارد مطلقا از خارج وارد نشود
امید و شوق قدم بردارید

رهبر انقالب در حاشیه ی دیدار از نمایشگاه 
شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر 
که در حسینیه ی امام خمینی)ره( برگزار 
شــد، در لوح یادبود آن، متنی بدین شرح 
مرقوم فرمودند: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
جلوه ی درخشان استعداد ایرانی و هّمت 
انقالبی را در این نمایشگاه دیدیم و خدا را 
سپاس گفتیم. کار اساســی و بنیانی برای 
بهره گیری از انگیزه ها و توان های باال باید 
جداً دنبال شــود. این مهمترین وظیفه ی 
مسئوالن دولتی اســت. به خداوند توکل 
کنید و با امید و شــوق قدم بردارید، یقینًا 
خواهید توانســت به مشکالت اقتصادی 

کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.
 سّیدعلی خامنه ای. 16 مهر 1398«    

بازدید  رهبر انقالب  از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر  |   98/7/16

یکی از مهم ترین کارها در عرصه ی نظری این اســت که ما عدالت پژوهی را در حوزه و 
دانشگاه به عنوان یک رشته ی تعریف شده ی علمی بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ 
نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشــگاه. یعنی هیچ اشــکال ندارد فرضاً در حوزه یکی از 
موضوعاتی کــه محل بحث قرار می گیــرد، یک فقیه با روش فقیهانــه بحث می کند، 
مسئله ی عدالت باشــد. چه اشــکالی دارد که در حوزه ی علمیه - که خب، بحمداللَّ 
فضای برجسته ای در جلســه حضور دارند - یکی از بخش هائی که یک فقیه در درس 
فقه استداللِی خودش دنبال می کند، مسئله ی عدالت باشد؛ »کتاب العدالة«؟ این غیر از 
آن بحث عدالتی است که اشاره کردند شیخ )علیه الّرحمة( فرموده اند؛ آن بحث دیگری 

است. در باب عدالت اجتماعی بحث شود؛ بحث فقهِی قوی.    90/2/27     

در باب عدالت اجتماعی در حوزه ها بحث فقهی قوی شود
محصول تاش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، 
باعّزت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشــته از تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار، 
دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب 
پیشرفت های علمی، رکورددار در رســیدن به رتبه های باال در دانش ها و فّناوری ها... و 
بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقاب و نتیجه ی جهت گیری های 
انقابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی توّجهی به شعارهای انقاب و غفلت از جریان 
انقابی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود -که متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- 
بی شک دستاوردهای انقاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های 

  97/11/22 بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکات کنونی وجود نمی داشت.

ایام اربعین است و خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده روی هستند یا پیاده روی خواهند 
کرد و به زیارت اربعین خواهند رســید و آن زیارت خوش مضموِن روز اربعین را إن شاءالل 

خطاب به حضرت خواهند خواند.
ما هم اینجا با شوق و با حسرت نگاه می کنیم به این گام هایی که:

هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران   |        که چون ره می توانم یافتن سوی درون من هم
 الحمدلل جوان های ما راه را پیدا کردند و میلیون ها نفر از مردم ما و مردم غیر ما، مردم عراق و 
دیگران، در این راه حرکت می کنند، این هم یکی از حوادث بسیار برجسته ای است که خدای 
متعال مّنت گذاشته بر ما و این حادثه را برای ما خلق کرده است؛ این شد یک نماد.    96/8/15

مقابل جریان دل سرد کننده  نخبگان بایستید
واکنش رهبر انقالب به جریان بددلی که

 به دنبال ایجاد ناامیدی در دانشگاه  است

انقــاب حســینی یــک انقــاب صامــت نیســت، یــک انقــاب ناطــق اســت؛ یــک 
قیامــی اســت کــه بلندگویــش کار می کنــد، بلندگــو دارد، حــرف می زنــد. 
ــت  ــه برک ــده،  ب ــده ش ــه خوان ــی ک ــن رجزهای ــت همی ــه برک ــینی ب ــاب حس انق
ــد از  ــرده و بع ــراد ک ــه ای ــی ک ــین بن علی زده و خطبه های ــه حس ــی ک حرف های
ــدان  ــان خان ــه ی زن ــری )ســام  الل  علیها( و بقّی ــب کب ــه ی عاشــورا آنچــه زین واقع
عصمــت و طهــارت و امــام ســّجاد)صلوات الل علیه( گفته انــد و خوانده انــد، 
ــن  ــم و روش ــودش را مجّس ــره ی  خ ــورا چه ــه ی عاش ــه، واقع ــت این هم ــه برک ب

می کنــد.  52/11/12 

خوشا به حال کسانی که در حال پیاده روی اربعین هستند
#راهپیمایی_اربعین

»الحمدهلل در این قریب بیست ســال اخیر، حرکت علمی در کشور یک حرکت جّدی خوبی شــده لکن این حرکت اگر از شتاب بیفتد، ما عقب 

می مانیم. حاال بعضی اوقات آمار می دهند، می گویند »آقا! شتاب حرکت ما مثاًل پانزده برابر متوّسط دنیا است«؛ خیلی خوب، این خیلی خوب است 

اّما کافی نیست؛ ]چون[ ما از زیر صفر شــروع کردیم.« 97/11/3 آنچه خواندید تنها بخشی از دغدغه های رهبر انقالب درباره ی پیشرفت علمی 

کشور در سال های اخیر بوده است. رهبر انقالب در 20 سال گذشــته در دو حوزه ی »گفتمان سازی« و »اقدام  و عمل« جبهه ی گسترده ای را برای 

تقویت پیشرفت علم و دانش درکشور آغاز کرده اند. در زمینه ی گفتمان سازی طرح کلیدواژه هایی همچون تولید علم، جنبش نرم افزاری، اقتصاد 

دانش بنیان، چرخه ی علم وفناوری، اقتدار علمی، مرجعیت علمی و... سپهر گفتمانی پیشرفت علمی را تشکیل داده اند.

از سویی دیگر نهادها و مراکز متصدی این حوزه همچون بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری با توصیه و تأکیدات چندساله ی رهبر 

انقالب تأسیس شده اند. عالوه بر این اقدامات تأسیســی، توصیه و مطالبه ی دائمی رهبر انقالب مبنی بر حمایت از نخبگان، و پیگیری مکرر این 

توصیه ها، اقدام دیگر رهبر انقالب در طول این سال ها بوده است؛ اما کار به همین توصیه ها نیز ختم نشده و ایشان خود، اقدام به حمایت برخی از 

مراکز علمی و تحقیقاتی نیز کرده اند.

اهمیت این موضوع در منظومه ی اندیشه ی رهبر انقالب آنچنان بوده که در دیدار با نخبگان، سه سال پیش فرموده اند: »بنده در دفاع از جامعه ی 

نخبگان و از حرکت علمی کشور، تا نَفس دارم ذّره ای کوتاه نخواهم آمد، و می دانم که این حرکت، حرکت بابرکتی است و ان شاءاهلل عاقبت به خیر 

است.« 95/7/28 نتیجه ی این تالش های 20 ســاله ی رهبر انقالب، به روایت »پایگاه استنادی علوم جهان اسالم« )ISC( منجر به کسب مقام اول 

تولید در جهان اسالم، و پانزدهم در جهان در سال 2018 شده است. نشریه ی خط حزب اهلل به بهانه ی دیدار اخیر رهبر انقالب با جمعی از نخبگان 

کشور، برخی از این اقدامات رهبر انقالب را مورد بازخوانی قرار داده است:

یکی از خصوصیات رهبر انقاب، 
ابــداع کلمــات و کلیدواژه های 
راهبردی، در حوزه های مختلف 
اســت. مثا ایشــان در بازدید و 
سخنرانی ای که در تاریخ 9 اسفند 79 در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر داشتند از دانشگاهیان خواستند تا دل به دریای 
نوآوری و تولید فکرها و ایده های نو و تازه بزنند و برای این 

موضوع، کلیدواژه ی »جنبش نرم افزاری« را ابداع کردند.
»باید مغزهای متفّکِر اســتاد و دانشــجوی ما... راه های 
تازه ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت 
پیشنهاد کنند... دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزارِی 
همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد 
تا کسانی که اهل کار و تاش هســتند، با پیشنهادها و با 
قالب ها و نوآوری های علمِی خودی بتوانند بنای حقیقی 
یک جامعه آباد و عادالنه مبتنــی بر تفّکرات و ارزش های 

اسامی را باال ببرند.« 79/12/9
این مطالبه در سال های بعد از اساتید و فضای حوزه های 
علمیه و دستگاه های مسئول در زمینه ی علم و آموزش، 
تکرار شد و البته کلیدواژه های دیگری همچون نهضت/

فرهنگ تولید علم، کرسی های آزاداندیشی و جهاد علمی 
نیز با آن مفصل بندی شد تا منظومه ی مورد نظر رهبری را 

با وضوح بیشتری ترسیم کند.

یکـی دیگـر از ویژگـی  
انقـاب،  رهبـر  هـای 
افق هـای  »ایجـاد 
جدیـد  و  بلندمـدت« 
امـا شـدنی و دسـت یافتنی، در موضوعـات 
گوناگون، به مثابه ترسـیم نقشـه ی راه حرکت 
جامعه اسـت. مثا طرح مسـئله ی »مرجعیت 
علمـی ایـران« هـدف بلنـدی بـود کـه رهبـر 
آرمانـی  نقطـه ی  به عنـوان  را  آن  انقـاب، 
نهایـت پیشـرفت علمـی کشـور مطـرح  و 

نـد:    کرده ا
»کشـور باید به عزت علمـی برسـد. هدف هم 
باید مرجعیت علمی باشـد در دنیـا؛ همینطور 
که بارهـا عـرض کرده ایـم. یعنی همیـن طور 
که شـما امـروز ناچارید بـرای علم و دسـتیابی 
بـه محصـوالت علمـی بـه دانشـمندانی، بـه 
کتاب هایـی مراجعـه کنیـد کـه مربـوط بـه 
کشـورهای دیگرنـد، بایـد بـه آنجا برسـیم که 
جوینـده ی دانـش، طالب علـم، مجبور باشـد 
بیاید سـراغ شـما، سـراغ کتـاب شـما؛ مجبور 
باشـد زبـان شـما را یـاد بگیـرد تـا بتوانـد از 
دانـش شـما اسـتفاده کنـد. هـدف بایـد ایـن 

باشـد.« 87/9/24

مرحله ی پنجم اقدام رهبر انقاب، حمایت از افراد و مراکزی اســت که در راســتای نقشــه ی راه 
ترسیم شده برای دســتیابی به افق ها و آرمان ها حرکت می کنند. برای همین بســیاری از مراکز و 
نهادهای علمی و پژوهشی کشور، با پیگیری، توصیه ها و حمایت های رهبر انقاب آغاز به کار کردند. 
مثا پژوهشگاه رویان یکی از آنها است. خرداد سال 70، چند دانشجوی فعال و خوش فکر ایده ی کار 
و فعالیت در زمینه ی درمان ناباروری و در مراحل بعد، تولید سلول های بنیادی و شبیه سازی را داشتند و اقدامات مقدماتی ای 
را هم در این زمینه انجام داده بودند. اما ادامه ی فعالیت شان با مشکات و چالش هایی مواجه شده بود. دکتر حمید گورابی در 
این زمینه می گوید: »هرچقدر فکر کردیم که به چه طریقی می توانیم مشکل مکان را حل کنیم، به نتیجه ای نرسیدیم. پس 
از بحث و بررسی های فراوان، تنها فکری که به نظرمان رسید، ارجاع موضوع، به رهبر معظم انقاب بود... نهایتاً رهبر معظم 

انقاب بنیاد مستضعفان را موظف کردند که مکانی را در اختیار این مجموعه قرار دهد.«
حمایت رهبر انقاب از این مجموعه، اما به همین جا ختم نشــد و بازدید رهبر انقاب در تیرماه ســال 86 از پژوهشگاه 
رویان، و اشــاره به اقدامات مرحوم دکتر کاظمی آشــتیانی به عنوان الگویی از جهاد علمی در طول ســال های گذشته، 
مصادیقی دیگر از حمایت همه جانبه ی رهبر انقاب از پژوهشگاه رویان است. البته حمایت رهبر انقاب از تاش و فعالیت 
مراکز علمی منحصر به حمایت از پژوهشگاه رویان نبوده اســت؛ بازدید از نمایشگاه فناوری و نوآوری های علمی در سال 
87، بازدید از صنعت نفت عسلویه در روزهای آغازین ســال 90، بازدید از کارخانجات داروپخش در سال 91،  بازدید از 
پژوهشگاه صنعت نفت در روزهای پایانی ســال 90، بازدید از گروه صنعتی مپنا در سال 93، دیدار هر ساله با نخبگان در 
مهر ماه، دیدارهای متعدد با دانشجویان و دانشــگاهیان نمونه هایی از حمایت همه جانبه ی رهبر انقاب از حرکت علمی 

کشور و پیشرفت آن بوده است.

1. ابداع کلیدواژه »جنبش نرم افزاری«
دانشگاه امیرکبیر سال 1379 

2. طرح مسئله »مرجعیت علمی« 
دیدار با نخبگان کرمان سال 1384

در کنار ادبیات سازی 
افــق  گــذاری،  و 
ترســیم »نقشــه ی 
راه« نیــز یکی دیگر 
از اقدامات رهبر انقاب، مخصوصا در حوزه ی 
علم و فرهنگ اســت. رهبر انقــاب اولین بار 
در جمع رؤســای دانشــگاه ها در سال 138۵ 
ضرورت تدوین نقشه  ی جامع علمی را تبیین 
کردند. ایشــان هدف از تدوین نقشه  ی جامع 
علمی کشــور را تعریف دقیــق گام های الزم 
برای رسیدن به چشم انداز بیست ساله تعریف 
کردند. از نظر ایشان نقشه  ی جامع باید گام های 
الزم برای تحقق چشــم انداز را معلوم و طبق 
راهبردهای عملیاتی و برنامه ریزی های زمان دار 
و منظم، مثل یک پازل، به  تدریج پُر و کامل کند. 
اما بعد از گذشت هشت سال از تصویب و اباغ 
نقشه ی جامع علمی کشور )سال 89( یکی از 
گایه های پرتکرار رهبر انقاب در دیدارهایی 
با دانشگاهیان و مسئولین دانشگاه ها کم توجهی 
و مغفول ماندن بخش هایی از نقشــه ی جامع 
علمی کشــور بوده اســت. گایه ای که شاید 

همچنان هم ادامه داشته باشد.

3.مطالبه »نقشه جامع علمی کشور«
دیدار رؤسای دانشگاه ها  1385

بعد از ســه موضوع فــوق، تأســیس و ایجاد 
ساختارهای الزم به منظور رسیدن به مطالبات 
و افق ها، اقدام دیگری است که رهبر انقاب آن را 
نیز انجام داده اند. مانند تشکیل معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، که ایده ی آن به سال 80 برمی گردد. رهبر انقاب 
در دیدار با هیئت دولت وقت، یکی از سه مطالبه ی اصلِی خود از دولت ششم 
را تشکیل این معاونت جدید، به منظور پیوند عملی بین دستاوردهای علمی 
با بخش صنعت اعام کردند و از هیئت دولت و رئیس جمهور خواســتند 
که آن را پیگیری کنند. )80/6/5( اما علی رغم تأکید رهبر انقاب در آن 
دولت، تأسیس معاونت علمی، به سرانجام درستی نرسید و رهبر انقاب، در 

سال 8۵ بار دیگر بر این مهم تأکید ورزیدند: 
دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دوره ی این پانزده، شانزده ساِل اخیر، 
با دو نفر از رؤسای محترم جمهور این را در میان گذاشتم و تأکید و اصرار 
کردم؛ اما نشــد. باید این دفتر را راه بیندازید. این کارهای اساســِی مهم، 
 بین بخشی است؛ یعنی حتماً باید وابســته ی به دفتر ریاست جمهوری

 باشد.  85/6/6 
سرانجام پیگیری ها و تأکیدات چندساله ی رهبر انقاب، منجر به تشکیل 
معاونت علمی رئیس جمهور در همین سال 8۵ شد و ساختار تشکیاتی آن 
به سرعت شکل گرفت. در کنار تشکیات معاونت علمی، چند سال قبل از 
تأسیس آن، بنیاد ملی نخبگان نیز با تأکید و پیگیری رهبر انقاب راه اندازی 
شده بود که وظیفه ی حمایت از صاحبان ایده و رتبه های علمی و همچنین 

شناسایی و پرورش استعدادها را برعهده داشته است. 

4. تشکیل معاونت علمی ریاست جمهوری
 دیدار اعضای هیئت دولت هفتم

5.حمایت از مراکز دانش بنیان، پژوهشگاه ها و...

تا نَفس دارم ذرّه ای کوتاه نخواهم آمد
20 سال گفتمان سازی رهبر انقالب برای پیشرفت علمی ایران


