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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 جوان نخبگان ملی همایش هفتمين در كنندگان شركت دیدار در

 17/07/1931 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

پيشرفت علمی؛ 

سياستی بنيادین 

برای قدرتمند شدن 

 ایران

 

 كشوريد ى آينده پيشرفت نمهندسا واقع در تان همه عزيز، نخبگان شما. 

 از گذر كه است رسيده نتيجه اين به كشور دستگاه متفكّر مغز ى مجموعه است؛ نظام براى بنيادى سياست يك "باال شتاب با علمى پيشرفت" سياست 

 سياست يك اين است؛ علمى پيشرفت يكى، باشد، داشته نياز مقدّمه و ركن سه دو به اگر اسالمى، ايران در ها لغزشگاه و ها خطرگاه از عبور ها، دشوارى

 .است بنيادى

 وجود كشور در آن زيرساخت اينكه مگر نباشد؛ آن ساخت آن، توليد آن، ايجاد به قادر ايرانى ى نخبه و ايرانى استعداد بگوييم ما كه ندارد وجود چيزى هيچ 

 .كرد ايجاد را زيرساخت آن بايد كه باشد نداشته

 به ى وابسته هم ملّتها و دولتها و كشورها اعتبار و وزن. باشد ملّت يك درونى استعداد به متّكى كه است وقتى آن باشد، "زا درون" كه است وقتى آن پيشرفت 

 .است زايى درون همين

 ِبيفتد اتّفاق اين نميخواهند است؛ ايران شدن قدرتمند ى نقطه روى متمركز ميكند، دشمنى و گرفته قرار اسالمى ايران مقابل در كه اى جبهه دشمنى. 

 بخصوص و غرب كه تحقيرى مقابل در ايستادن خالى، دست با ملّتها شدن بيدار اين بود؛ مهمّى بسيار حوادث آفريقا، شمال ى منطقه حوادث مصر، حوادث 

 ما نظر به كردند، سركوب را آن كه ميكنند الخي نشده؛ تمام البتّه بود؛ بزرگى بسيار ى حادثه بودند، كرده تحميل آنها بر خودشان عُمّال ى وسيله به آمريكا

 .نشده نهايى آن سرنوشت هنوز است؛ تاريخى پيچ اين از عبور حال در منطقه كه بود تاريخى پيچ يك نشده؛ سركوب

 ملّىِ قدرت يك ظهور ى دهنده بشارت كه بود اسالمى انقالب بركت به و اسالمى جمهورى نظام تشكيل و ايران ملّت قيام بركت به [بيداری و قيام ملّتها]اين 

 .بود - قدرتى چنين يك - اعتال و رشد روبه بااستعدادِ پابرجاىِ مؤمنِ عميقِ

 كه است اين مهم. عظيمى ى حادثه چنين يك بار زير ايد داده را هايتان شانه خودتان نوبت در امروز -كشور سرتاسر در نخبگان ى مجموعه - شماها حاال 

 .بيفتد دَور از پرشتاب علمىِ حركت اين بگذاريد نبايد. تدنيف دَور از شما حركت

 دیدار در بیانات

 جوان نخبگان

دانشگاهى 
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برای  نهادهاوظایف 

رشد نوآوری علمی 

 در كشور

 قبل سال چندين در بنده دنبالگيرى با بنده، اصرار با معاونت اين - است حسّاسى بسيار كار است، مهمّى بسيار بخش جمهور، رئيس علمى معاونت اين 

 .نخبگان بنياد هم بعد - آمد وجود به

 گرفته، انجام اى برجسته كارهاى نكنيد؛ شروع صفر از را كارها كنيد؛ دنبال بايد را كار كه است اين نخبگان بنياد و علمى معاونت مسئولين به من ى توصيه 

 .ندهيد دست از را قوّت نقاط را، قوّتها كنيد؛ جبران را آنها كنيد، پيدا را ضعفها و نقايص كنيد، پيدا را خألها كنيد سعى برويد؛ پيش كارها آن براساس

 صرف را خود همّت بايد كه است اين بدهند، انجام ميتوانند [جمهور رئيس علمى]معاونت اين و [بهداشت درمانو  علوم]وزارت دو اين كه كارى ترين مهم 

 .بشود متوقّف نبايد نوآورى جريان اين. است مهم نوآورى علمى؛ نوآورى سازىِ زمينه براى كنند

 حفظ را شتاب اين بايد ما. بوديم عقب خيلى ما چون ايم؛ شده نزديك هدف به حتّى يا رسيديم هدف به ما كه نيست اين معناى به علمى رشد شتاب وجود 

 .مقدّم خطوط به برسيم ها، قلّه به برسيم ما كه دارد وجود اميد اين شد، حفظ علمى رشد شتاب اين اگر. كنيم

 زبان بشود مجبور كند، پيدا دست علمى ى تازه هاى يافته به بخواهد كسى هر دنيا در كه كنيد تصوير را آينده اين ديگر سال چهل ديگر، سال پنجاه شما 

 .بدهيد قرار اين را همّت بگيرد؛ ياد فارسى

 صورت اين به نتيجه كنيم، برگزار كامل صورت به را علم و صنعت عام، معناى به يا را، تحقيق مراكز و صنعت را، دانشگاه و صنعت ى رابطه اين بتوانيم ما اگر 

 .كرد خواهند پيدا جريان ما هاى دانشگاه هم كرد خواهند پيدا رشد ما صنعتى هاى دستگاه هم كه دبو خواهد

 دارد؛ احتياج آن به كشور كه نيست كارى ،[ است]خارجى سفارش دنبال به علمى كار است ضعف ى نقطه خيلى من نظر به كه نقاطى از يكى هم امروز 

 پيدا دنيا فنّاورى يا دنيا علمى دستگاه فالن كه نيازى براى بكنيد تحقيقاتى و علمى كار بنشينيد اينجا شما اينكه امّا كنم، منع كلّى طور به من نميخواهم

 .چيست داخلى نياز ببينيد كنيد نگاه بايد نيست؛ هنر اين ميگيرد، شما از را اين ارزان قيمت با و كرده

 مورد بايد قطع طور به كه چيزهايى از يكى - دكترى مقطع بخصوص - ها نامه پايان اين در. بيايد وجود به واقعاً بايد نوآورى در بزرگ جدّىِ ى مسابقه يك 

 .بشود امتيازدهى مالك باشد، ارزيابى مالك اين و است؛ كجا اينجا در نوآورى كه بشود داده نشان است؛ نوآورى ى نكته باشد، توجّه

 خواهد مضاعف هايشان توانايى خدا به توجّه و پاكدامنى و پرهيزگارى و تقوا ى سايه در - آنها اساتيد اً؛عموم جوانها پسرها، دخترها، - ما نخبگانىِ ى جامعه 

 .شد خواهد آسان پيشرفتهايشان و مضاعف هايشان توانايى شد،

بیانات در دیدار جمعی 

از نخبگان 

 گان علمیوبرگزید
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 یجزئيات تکميل

  الزامات تداوم پيشرفت علمی كشور

 حفظ شتاب رشد علمی کشور و وقفه نیفتادن در آن -7

 سازی دستگاههای مسئول برای نوآوری علمی و عدم توقف آن زمینه -2

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه -8

 های داخلیخألاتی به نیازها و های علمی و تحقیق معطوف شدن کارها و پروژه -4

 گيری  نتایج شکل

 ارتباط صنعت و دانشگاه

رشد دستگاههای صنعتی کشور و استفاده از  -7

 ها در کار صنعتی پیشرفتهای علمی دانشگاه

ها در سرتاسر  جریان یافتن دستاوردهای دانشگاه -2

 کشور


