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پوسترراه پیشـرفت واقعی

 پيشرفت واقعى  جز با 
پيشرفت علم امكان پذير نيست.

 سياست"پيشـرفت علمى با شـتاب باال" يك سياسـت بنيـادى براى نظام اسـت؛ مجموعـه ى مغز متفّكر دسـتگاه كشـور به اين نتيجه رسـيده اسـت كه گذر 
از دشـوارى ها، عبـور از خطرگاه هـا و لغزشـگاه ها در ايـران اسـامى، اگر بـه دو سـه ركـن و مقّدمه نياز داشـته باشـد، يكـى، پيشـرفت علمى اسـت؛ اين يك 
سياسـت بنيادى اسـت، از حدود ده دوازده سـال پيش اين سياسـت دارد دنبال ميشـود؛ دولتهاى مختلـف، مسـئوالن گوناگون، عناصر ذى ربـط، خود جوانهـا و نخبه ها، 
در اين زمينه هـا كار كردند، تـاش كردند و بحمـداهلل امروز محصـول كار را كه انسـان نگاه ميكنـد، اميدوار ميشـود. من بارها ايـن را به جوانهـا گفته ام، به مسـئولين هم 
گفته ام، به شـما هم حاال عـرض ميكنم: قطعـاً نيروى جوان كشـور ما، نيروى انسـانى كشـور ما، نخبگان كشـور مـا، قادرند بـه قلّه هاى پيشـرفت همه جانبه، كشورشـان 

و ملّتشان را برسانند. | متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   پیشرفت علمی ایران: 
رهبر معظم انقاب اسامى 

در ديدار شركت كنندگان در 
هفتمين همايش ملى نخبگان 

جوان ضمن تبيين ابعاد اهميت 
پيشرفت علمى در مسير تبديل 
ايران به قدرتى ملى و اثرگذار، 

پيشرفت علمى را به عنوان 
گفتمان و سياست بنيادين و اصلى 
كشور معرفى نمودند. پيش از اين 

و در بُرهه هاى گوناگون شاهد 
تاكيدات فراوان رهبر انقاب بر 

مسئله ى پيشرفت علمى و حفظ و 
تقويت شتاِب حركت علمى كشور 

بوده ايم تا آنجا كه ايشان اين 
موضوع را از جمله پايه هاى اصلى 

استحكام ساخت درونى كشور 
دانسته اند.

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقاب اسامی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
"پیشرفت علمی ایران" در بخش    

جستار پایگاه   
پیشنهاد می گردد.

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

  پيشرفت آن وقتى است كه 
"درون زا" باشد، آن وقتى است 

كه مّتكى به استعداد درونى 
يك ملّت باشد. وزن و اعتبار 
كشورها و دولتها و ملّتها هم 

وابسته ى به همين درون زايى 
است.

  اين معاونت علمى 
رئيس جمهور، بخش بسيار 

مهّمى است، كار بسيار 
حّساسى است - اين معاونت 

با اصرار بنده، با دنبالگيرى 
بنده در چندين سال قبل 

به وجود آمد - بعد هم بنياد 
نخبگان.

  يك مسابقه ى جّدِى بزرگ 
در نوآورى بايد واقعاً به وجود 

بيايد. در اين پايان نامه ها يكى 
از چيزهايى كه به طور قطع 

بايد مورد توّجه باشد، نكته ى 
نوآورى است.

 ايـن حوادثى كـه دو سـال پيـش در منطقه ى ما پيـش آمد، حـوادث بسـيار مهّمى 
بود؛ مى بينيـد غربى ها چـه عكس العملـى در مقابل آن نشـان دادند. حـوادث مصر، 
حوادث منطقه ى شـمال آفريقا، حـوادث اين طرف، حوادث بسـيار مهّمـى بود؛ اين 
بيدار شـدن ملّتها بـا دسـت خالى، ايسـتادن در مقابـل تحقيرى كـه غـرب و بخصـوص آمريكا به 
وسـيله ى ُعّمال خودشـان بر آنهـا تحميل كـرده بودنـد، حادثه ى بسـيار بزرگى بـود؛ البّتـه تمام 
نشـده؛ خيال ميكنند كه آن را سـركوب كردنـد، به نظر ما سـركوب نشـده؛ يك پيـچ تاريخى بود 
كه منطقـه در حـال عبـور از ايـن پيـچ تاريخـى اسـت؛ هنـوز سرنوشـت آن نهايـى نشـده؛ خود 
غربى ها هم ميداننـد، در تفسـيرهاى آنها هـم همين هسـت؛ هنوز نگراننـد، نميداننـد در منطقه 
چـه دارد ميگـذرد. اين بـه بركت قيـام ملّت ايـران و تشـكيل نظام جمهورى اسـامى و بـه بركت 
انقاب اسـامى بود كه بشـارت دهنده ى ظهور يك قـدرت ملِّى عميـِق مؤمِن پابرجاِى بااسـتعداِد 

روبه رشد و اعتا - يك چنين قدرتى - بود.

 مرحـوم دكتـر چمـران - شـهيد چمـران - يـك 
نخبه ى علمـى بود؛ حاال او مشـهور شـده به جنگ 
و شـهادت و تفنـگ و مانند ايـن چيزهـا، لكن يك 
نخبه ى علمِى برجسـته بود؛ در يكى از دانشـگاه هاى برجسته ى 
آمريكا هـم درس ميخواند كـه بعد رها كـرد و آمـد، و در لبنان و 
بعد هم در كشـور خودش مشـغول جهاد شـد. او به مـن ميگفت 
كـه در دانشـگاه هاى آمريـكا - و بخصـوص و از جملـه در همان 
دانشـگاهى كه ايشـان تحصيل ميكـرد - برجسـته هاى درجه ى 
يك، معـدود بودنـد و ايرانى ها در بين آنها بيشـتر از همـه بودند. 
ايرانى ها از متوّسـط اسـتعداد جهانى باالترنـد؛ اين را مـا از افراد 

ديگر هم مكّرر شنيده ايم.

تیرت دو

بیداری اسالمی 
تمام نشده است

روایت شهید چمران از دانشجویان  
با استعداد ایرانی در آمریکا 

پيشرفت علـمى با شتـاب باال
سياسـت بنيادی نظـام است

نتایج شکل گیری ارتباط صنعت و دانشگاه

1- رشد دستگاههاى صنعتى كشور و استفاده از پيشرفتهاى علمى 
دانشگاه ها در كار صنعتى

2- جريان يافتن دستاوردهاى دانشگاه ها در سرتاسر كشور

الزامات تداوم پیشرفت علمی کشور 

 حفظ شتاب رشد علمى كشور و وقفه نيفتادن در آن | زمينه سازى دستگاههاى مسئول براى نوآورى علمى 
و عدم توقف آن |  تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه

 معطوف شدن كارها و پروژه هاى علمى و تحقيقاتى به نيازها و خألهاى داخلى

تکمیلی



خـب، طبق معمـول، ديـدار شـما جوانـان عزيز بـراى من بسـيار 
شـيرين، بسـيار الهام بخـش و غالبـاً زمينـه ى اقـدام و عمـِل در 
سياسـتها و برنامه ريزى ها اسـت. آن چيزهايى هم كه دوستان در 
سخنرانى هايشـان گفتند، غالباً مطالب پُر مغز و قابل توّجهى بود؛ 
من امروز يادداشـت نكـردم، چون تصميم داشـتم كه نوشـته ها را 
يكى يكى بگيرم. ان شـاءاهلل در دفتر ما - دوسـتان ميشـنوند حاال 
از من، همين حـاال ميگويم - پيشـنهادها را جمـع كنند، تفكيك 
كننـد؛ بعضـى بـراى خـود مـا الزم اسـت كـه مـورد توّجـه قـرار 
بگيـرد و ان شـاءاهلل بـه آنها توّجـه ميشـود، بعضى هم بايسـتى به 
دسـتگاه هاى گوناگون تذّكر داده بشـود، يا اباغ بشود، يا پيشنهاد 
بشـود. برخى از نكات هم دوسـتان گفتند كـه توضيـح الزم دارد، 
يعنى براى من نكته روشـن نشـد. حاال مثًا يكى از دوستان اشاره 
كردند كه نقشـه ى دانـش تهيه بشـود؛)2( مـن نفهميدم كـه آيا 
غير از نقشـه ى جامع علمى - كه مّدتها روى آن كار شـده و سـند 
آن تهّيـه شـده و اباغ شـده - چيـز ديگرى مـورد نظر اسـت؟ كه 
اگر اين اسـت، خـب بايد توضيـح بدهند. دوسـتان، ممكن اسـت 
مـواردى الزم باشـد توضيح بدهنـد، كه شـايد حاال از طـرف دفتر 

ما سئوال بشـود و پاسـخ بگيرند.
 شـماها نخبـگان عزيـز، چه شـما كـه اينجـا حضـور داريـد، چه 
نخبـگان بى شـمارى كـه بحمداهلل در سرتاسـر كشـور هسـتند و 
به هر دليلـى حاال در اين جلسـه حضـور ندارنـد، در هر رشـته اى 
كـه تحصيـل ميكنيـد و تحقيـق ميكنيـد و كار ميكنيـد - چـه 
علوم انسـانى، چـه علـوم فّنى، چه علـوم پايـه، چه علوم پزشـكى 
و علوم مربـوط به سـامت، و هـر بخش ديگـرى كه مشـغول كار 
هسـتيد - همه تان در واقع مهندسان پيشـرفت آينده ى كشوريد؛ 
شـما هسـتيد كه داريد آينده ى كشـورتان و آينده ى ايران عزيز را 
طّراحى ميكنيد و ان شـاءاهلل اگـر با عزِم جـزم و هّمـت واال و عمِل 
پيگير اين را دنبال بكنيد، به نتيجه خواهيد رسـاند و ايـراِن آينده 
را شـماها خواهيد سـاخت. نكته اى كه من ميتوانم به شـما عرض 
بكنم اين اسـت كـه بدانيد: سياسـت "پيشـرفت علمى با شـتاب 

باال" يـك سياسـت بنيادى بـراى نظـام اسـت؛ مجموعـه ى مغز 
متفّكر دسـتگاه كشـور بـه ايـن نتيجه رسـيده اسـت كه گـذر از 
دشـوارى ها، عبـور از خطرگاه هـا و لغزشـگاه ها در ايران اسـامى، 
اگر به دو سـه ركـن و مقّدمـه نياز داشـته باشـد، يكى، پيشـرفت 
علمى اسـت؛ اين يك سياسـت بنيادى اسـت، از حـدود ده دوازده 
سـال پيش اين سياسـت دارد دنبال ميشـود؛ دولتهـاى مختلف، 
مسـئوالن گوناگون، عناصر ذى ربط، خود جوانها و نخبه ها، در اين 
زمينه ها كار كردند، تاش كردند و بحمداهلل امـروز محصول كار را 
كه انسـان نگاه ميكند، اميدوار ميشـود. من بارها ايـن را به جوانها 
گفته ام، به مسـئولين هم گفته ام، به شـما هم حـاال عرض ميكنم: 

قطعـاً نيروى جـوان كشـور مـا، نيروى انسـانى 
كشـور ما، نخبگان كشـور ما، قادرند به قلّه هاى 
پيشـرفت همه جانبه، كشورشـان و ملّتشـان را 
برسـانند؛ اين توانايى در شـما هسـت. ايـن را ما 
قبًا - از ديگران و براسـاس تجربه هاى ديگران - 
ميگفتيم، بتدريج بـراى خود ما هم تجربه شـد. 
من بارها گفتـه ام: امروز هر كار علمـى و فّناورى 
در كشـور كه زيرسـاخت آن وجود داشته باشد، 
از دسـِت كننده ى ايرانى، جوان ايرانى، و نخبه ى 
ايرانـى بر مى آيـد؛ هيچ چيـزى وجود نـدارد كه 
ما بگوييم اسـتعداد ايرانى و نخبـه ى ايرانى قادر 
به ايجـاد آن، توليد آن، سـاخت آن نباشـد؛ مگر 
اينكـه زيرسـاخت آن در كشـور وجود نداشـته 
باشـد كـه بايـد آن زيرسـاخت را ايجـاد كـرد. 
وضـع و سـطح اسـتعداد كشـور ما يـك چنين 
سـطحى اسـت. پيشـرفت واقعـى كشـور هـم 
جز با پيشـرفت علـم امكان پذيـر نيسـت؛ علِّت 
اينكه گفتيـم گفتمـان اصلى و سياسـت اصلى 
ايـن اسـت، ايـن اسـت. پيشـرفت واقعى جـز با 

پيشـرفت علـم فراهم نخواهد شـد.

 بعضى از كشـورها ممكن اسـت توليدات زيرزمينِى خودشـان را، 
نفت خودشـان را، بشـكه هاى نفـت را، منتقـل كنند بـه صاحبان 
ثـروت و علـم در دنيـا، محصـوالت آنهـا را بخرنـد، يـك ظاهـِر 
پيشـرفتى هـم ممكـن اسـت به وجـود بيايـد اّمـا اين پيشـرفت 
نيسـت؛ پيشـرفت آن وقتى اسـت كـه "درون زا" باشـد، آن وقتى 
اسـت كه مّتكى به اسـتعداد درونى يك ملّـت باشـد. وزن و اعتبار 
كشـورها و دولتها و ملّتها هم وابسـته ى به همين درون زايى است. 
اگر چنانچه از درون، يك حركتى، جهشـى، رشـدى به وجود آمد، 
به يك كشـور، به يـك ملّـت، وزن ميدهـد، اعتبار ميدهـد، ارزش 
ميدهـد، ابّهـت ميدهـد؛ اّمـا اگـر چنانچـه از درون نبـود، ديگران 
آمدنـد، ]اعتبار به دسـت نمى آيـد[. خـب، در زمان رژيـم طاغوت 
خوِد فرنگى ها و غربى ها آمـاده بودند كه برخـى از كارهاى مربوط 
به فّناورى هسـته اى را در كشـور انجام بدهند؛ قرارداد مى بستند. 
فرض بفرماييـد حاال نيروگاه بوشـهر را كـه ما با ايـن همه زحمت 
بعـد از سـالها بـه دسـت آورديم، بنـا بـود آلمانهـا بسـازند - ]كه [ 
پولـش را هـم گرفتند، بـاال هم كشـيدند، جوابـى هـم ندادند بعد 
از انقـاب - خـب، فـرض كنيد يـك نيروگاه هسـته اى هـم فان 
كشـور غربى بيايد اينجـا، خودش بسـازد، خـودش اداره كنـد، از 
برقش ما اسـتفاده كنيم. اين هيچ وزانتى براى يك ملّت محسوب 
نميشـود؛ هيـچ ارزشـى بـه حسـاب نمى آيـد. آن وقتى اعتبـار و 
وزانت بـراى يك كشـور به وجـود مى آيـد كـه خـودش توانايى از 
خود بُـروز بدهـد. ايـن توانايـى وقتى در شـما پيـدا شـد، آن وقت 
ميتوانيـد در شـرايط برابـر، از توانايى هـاى ديگـران هم اسـتفاده 
كنيد، همچنان كه آنها از توانايى هاى شـما اسـتفاده خواهند كرد. 
درسـت گفتند يكى از دوسـتان،)۳( بديهى اسـت كه يك كشـور 
همه ى فصـول و سـطوح مورد نيـازِ در مسـائل علمى و فّنـاورى را 
نميتواند خـودش تهّيه كنـد، بايـد از ديگران هـم بگيـرد؛ اّما اين 
گرفتن از ديگـران به صورت دسـت دراز كـردن به سـوى ديگران 
نيسـت؛ به صورت معامله ى برابر و پاياپاى ]اسـت [؛ علم ميدهيد، 
علم ميگيريد؛ فّناورى ميدهيد، فّناورى ميگيريـد؛ احترامتان هم 

در دنيـا محفوظ اسـت. اين الزم اسـت.
 من به شـما جوانهاى عزيز كـه فرزنـدان انقابيد 
و فرزنـدان نظـام اسـامى هسـتيد، ايـن را هـم 
بگويـم: دشـمنِى جبهـه اى كـه امـروز در مقابـل 
ايـران اسـامى قـرار گرفتـه و دشـمنى ميكنـد، 
متمركـز روى هميـن نقطـه ى قدرتمنـد شـدن 
ايران اسـت؛ نميخواهند اين اتّفاق بيفتد. اين نگاه 
كان را بايـد در همه ى حـوادث و قضايا - قضاياى 
سياسـى، قضايـاى اقتصـادى، قضايـاى گوناگون 
بين المللـى و منطقـه اى كـه مربوط به كشـورتان 
اسـت - همواره در نظـر داشـته باشـيد، فراموش 
نكنيـد. يـك جبهـه ى سياسـى پرقدرتـى امروز 
در دنيـا وجـود دارد كـه نميخواهد ايران اسـامى 
تبديـل بشـود بـه يـك كشـور قدرتمند، بـه يك 
ملّـت قدرتمنـد؛ از اّول انقـاب هـم همين جـور 
بود. من اين را براى شـما نقـل بكنم: در سـال ۵۷ 
كه انقـاب اسـامى در ايـران به وجـود آمـد و آن 
غوغاى عظيـم را در دنيا بـه راه انداخـت، يك عّده 
از نخبـگان درجـه ى يـك سياسـى غـرب - مثل 
كيسـينجر، مثـل هانتينگتـون، مثـل ژوزف ناى، 
ايـن چهره هـاى برجسـته ى نخبـه ى سياسـى 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 
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پوسترراه پیشـرفت واقعی

 پيشرفت واقعى  جز با 
پيشرفت علم امكان پذير نيست.

جامعه ى نخبگانِى ما - 
دخترها، پسرها، جوانها 
عمومًا؛ اساتيد آنها - در 

سايه ى تقوا و پرهيزگارى 
و پاكدامنى و توّجه به خدا 
توانايى هايشان مضاعف 

خواهد شد، توانايى هايشان 
مضاعف و پيشرفتهايشان 

آسان خواهد شد.



آمريـكا و اروپا - يك سلسـله مقاالتـى را در همـان اوائـل انقاب، 
در طول يـك مّدتى منتشـر كردنـد؛ مضمـون اين مقـاالت و اين 
نوشـته ها هشـدار به دسـتگاه سياسـى غـرب - به نظام سياسـى 
غرب، دولتهـاى غربى - بـود؛ به آنها هشـدار ميدادنـد، ميگفتند، 
اين انقابى كـه در ايران اتّفـاق افتاده، به معنـاى تغيير يك هيئت 
حاكمـه و جابه جايـى هيئتهـاى حاكمـه فقـط نيسـت، ايـن بـه 
معناى ظهور يك قـدرت جديدى اسـت در منطقه ى بـه قول آنها 
خاورميانـه - كه بنـده اين تعبيـر را به هيچ وجه دوسـت نـدارم - و 
به قـول مـا در منطقـه ى غرب آسـيا؛ يـك قـدرت جديـدى دارد 
ظهـور ميكند كه ممكـن اسـت از لحاظ تكنولـوژى و علـم به پاى 
قدرتهـاى غربى نرسـد، اّما از لحاظ نفوذ سياسـى و قـدرت تصّرف 
در فضـاى پيرامونـى خـود، از قدرتهـاى غربـى يـا باالتر اسـت يا 
هـم وزن آنها اسـت و بـراى آنها چالـش ايجـاد خواهد كـرد. اين را 
آنها آن روز هشـدار دادنـد، اعام خطـر كردند. اين بـه معناى اين 
اسـت ]كه [ از نظر آنهـا بُروز و ظهـور يك چنين قدرتـى به معناى 
اين بود كه بسـاط نفوذ غرب در اين منطقه ى حّسـاس و ثروتمند 
و بسـيار مهّم اسـتراتژيكى، اين نقطه ى وصل سـه قاّره به يكديگر 
و مركز نفت و مركز ثـروت و مركـز كانى هاى مهّم مورد نياز بشـر، 
كه غرب اصرار داشـته است هميشـه بر اينجا تسـلّط داشته باشد 
- تسـلّط سياسـى، تسـلّط اقتصادى و طبعاً تسـلّط فرهنگـى - از 
دسـت غرب خارج خواهد شـد يـا الاقل تسلّطشـان دچـار تزلزل 
خواهد شـد؛ ايـن را آن روز حدس زدنـد و البّته درسـت فهميدند. 
امروز بعد از گذشـت بيش از سـه دهه، بتدريج آن كابوسى كه آنها 
ميديدند، بـه واقعّيت تبديل شـده، يعنى يـك قدرت بـزرِگ ملِّى 
منطقه اى سربرآورده كه فشـارهاى گوناگون اقتصادى و امنّيتى و 
سياسى و روانى و تبليغاتى نتوانسـته او را از پا بيندازد؛ و بعكس، او 
توانسـته روى ملّتهاى منطقه اثر بگذارد، توانسته فرهنگ عمومى 
اسـامى را تثبيت كند، منتشـر كند، ملّتهـاى منطقـه را با هويّت 

كند، احسـاس هويّـت كنند.
 اين حوادثى كه دو سـال پيش در منطقه ى ما پيـش آمد، حوادث 
بسـيار مهّمى بود؛ مى بينيد غربى هـا چه عكس العملـى در مقابل 

آن نشـان دادند. حوادث مصر، حوادث منطقه ى 
شـمال آفريقـا، حـوادث ايـن طـرف، حـوادث 
بسـيار مهّمى بـود؛ ايـن بيـدار شـدن ملّتهـا با 
دسـت خالى، ايسـتادن در مقابـل تحقيـرى كه 
غـرب و بخصـوص آمريـكا بـه وسـيله ى ُعّمال 
خودشـان بر آنها تحميل كرده بودنـد، حادثه ى 
بسـيار بزرگـى بـود؛ البّتـه تمـام نشـده؛ خيال 
ميكننـد كـه آن را سـركوب كردنـد، بـه نظر ما 
سـركوب نشـده؛ يـك پيـچ تاريخـى بـود كـه 
منطقه در حال عبـور از اين پيچ تاريخى اسـت؛ 
هنوز سرنوشـت آن نهايى نشـده؛ خـود غربى ها 
هـم ميداننـد، در تفسـيرهاى آنهـا هـم همين 
هسـت؛ هنـوز نگراننـد، نميداننـد در منطقـه 
چـه دارد ميگـذرد. ايـن بـه بركـت قيـام ملّـت 
ايران و تشـكيل نظـام جمهـورى اسـامى و به 
بركت انقاب اسـامى بود كه بشـارت دهنده ى 
ظهور يك قـدرت ملِّى عميـِق مؤمـِن پابرجاِى 
بااسـتعداِد روبه رشـد و اعتـا - يـك چنيـن 

قدرتـى - بـود.
 خـب حـاال شـماها - مجموعـه ى نخبـگان در 

سرتاسـر كشـور، در هـر رشـته اى از رشـته هاى علـم و فّنـاورى و 
پيش از اينها تحقيق، در واقع شـمارگان باارزشـى از افراد تشكيل 
دهنده ى ايـن مجموعه ى عظيمى هسـتند كـه دارد اين رسـالت 
تاريخى را انجام ميدهـد - امـروز در نوبت خودتان شـانه هايتان را 
داده ايد زيـر بار يك چنيـن حادثـه ى عظيمى. مهم اين اسـت كه 
حركت شـما از َدور نيفتـد، مهم اين اسـت كه سـكته و وقفه اى در 
وسـط به وجود نيايد. در همه ى حركات مهّم اجتماعى و سياسـى 
و نظامـى همين اسـت؛ وقتى يك حركتى شـروع شـد، وقتى يك 
كار بزرگ و عظيِم بلندمّدتى آغاز شـد، نبايد گذاشـت در وسط آن 
وقفه به وجود بيايـد. مـا در دوران دفاع مقّدس هـم در صحنه هاى 
جنـگ و درگيرى هاى نظامـى، هميـن را بالعيان 
ميديديم؛ وقتـى يك حركتى شـروع ميشـد، اگر 
از َدور نمى افتـاد آن حركت، به پيروزى ميرسـيد؛ 
]اّما[ اگر در وسـط راه، عزمها سست ميشد، ترديد 
به وجود مى آمد، تنبلـى عارض ميشـد و كار از َدور 
مى افتـاد، ناكامى بـه دنبالش بـود. نبايـد بگذاريد 

اين حركت علمـِى پرشـتاب از َدور بيفتد.
 البّتـه مخاطـب مـن، همـه ى اطـراف قضّيه انـد؛ 
هم شـما جوانهـاى عزيـز كـه داريـد كار ميكنيد، 
علـم مى آموزيد، تحقيـق ميكنيـد، خودتـان را از 
درون پرورش ميدهيد و احياناً كارهاى برجسـته و 
جالبى هم از شما سـرميزند - كه همين حرفهايى 
كه اينجـا زديد، جزو همـان كارها اسـت؛ كار فقط 
كار فيزيكى نيسـت؛ ارائه كـردن فكـر، ارائه كردن 
نظـر، تـاش كـردن بـراى رسـيدن بـه نظـرات 
برتـر، جـزو بافضيلت تريـن كارهـا اسـت؛ البّتـه 
بايـد در حـّد ذهنّيت متوّقـف نمانـد - مخاطبيد، 
هـم دسـتگاه هاى مختلـف؛ وزارت علـوم، وزارت 

بهداشـت درمـان، و معاونـت علمى.
 ايـن معاونت علمـى رئيس جمهور، بخش بسـيار 

مهّمى اسـت، كار بسـيار حّساسـى اسـت - ايـن معاونت بـا اصرار 
بنده، با دنبالگيـرى بنده در چندين سـال قبل به وجـود آمد - بعد 
هم بنياد نخبگان. كسـانى هـم ]كه بودنـد[ واقعاً خدمـت كردند؛ 
خانم سـلطانخواه، آقـاى واعظـزاده، امروز هـم آقاى سـّتارى - كه 
خب ايشـان فرزند شـهيد هم هسـتند -)۴( مسـئول اين معاونت 
مهـم و ايـن بنيـاد مهّمنـد. توصيه ى مـن بـه مسـئولين معاونت 
علمى و بنيـاد نخبـگان ايـن اسـت كـه كار را بايـد دنبـال كنيد؛ 
كارها را از صفر شـروع نكنيد؛ كارهاى برجسـته اى انجـام گرفته، 
براسـاس آن كارها پيش برويد؛ سـعى كنيـد خألها را پيـدا كنيد، 
نقايص و ضعفهـا را پيدا كنيد، آنهـا را جبران كنيد؛ قّوتهـا را، نقاط 

قـّوت را از دسـت ندهيد.
 بـه نظـر مـن مهم تريـن كارى كـه ايـن دو وزارت و ايـن معاونت 
مهـم ميتوانند انجـام بدهنـد، اين اسـت كـه بايـد هّمت خـود را 
صـرف كننـد بـراى زمينه سـازِى نـوآورى علمـى؛ نـوآورى مهم 
اسـت. اين جريـان نـوآورى نبايـد متوّقف بشـود؛ هر قدمـى بايد 
به دنبال خـود، قدم بعـدى را پيش بيـاورد. براى اينكه مـا بتوانيم 
جريان نـوآورى را در كشـور حفـظ كنيم، يـك رصد دائمـى الزم 
اسـت؛ دائم بايسـتى همين مسـئولين محترمـى كـه در معاونت 
علمى حضـور دارنـد، اين جريـان علمى در كشـور را رصـد كنند؛ 
ببينند گره ها كجا اسـت، گيرهاى كار كجا اسـت، مشـكات كجا 
اسـت، ناهماهنگى هـا كجا اسـت، آنهـا را برطـرف كنند. شـوراى 
عالى انقـاب فرهنگى كـه البّته بـه اين مسـائل در حـّد وظايف و 
مسـئولّيتهاى خودش ميپردازد مهم اسـت، بخش معاونت علمى 
هم كـه يـك مجموعـه ى سـتادى اسـت بـراى هماهنـگ كردن 
دستگاه ها، و خود دسـتگاه هاى علمى كشـور يعنى اين دو وزارت، 
و پژوهشـكده ها و پژوهشـگاه ها و مراكـز گوناگون علـم و فّناورى 
كه مجريـان كار هسـتند، اينها بايـد همه هماهنگ عمـل بكنند؛ 

ناهماهنگى هـا بايسـتى از بيـن برود.
 البّته رشـد علمِى ما امروز در مقياس منطقـه و در مقياس جهانى 
خيلى خوب اسـت. عدد مطلِق رشـد ما خوب اسـت، شـتاب رشد 

متـن کـامل بیـانات
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 پيشرفت واقعى  جز با 
پيشرفت علم امكان پذير نيست.

هيچ چيزى وجود ندارد 
كه ما بگوييم استعداد 
ايرانى و نخبه ى ايرانى 

قادر به ايجاد آن، توليد 
آن، ساخت آن نباشد؛ 

مگر اينكه زيرساخت آن 
در كشور وجود نداشته 

باشد كه بايد آن 
زيرساخت را ايجاد كرد.



ما هم بسـيار خوب اسـت، يعنى شتاب پيشـرفت خيلى باال است؛ 
لكن ايـن ماك نيسـت؛ يعنـى اين شـتاب بايـد محفـوظ بماند. 
وجود شـتاب رشـد علمى بـه معنـاى اين نيسـت كه ما بـه هدف 
رسـيديم يا حّتى به هـدف نزديك شـده ايم؛ چون مـا خيلى عقب 
بوديـم. دنيا هم كـه منتظـر نميمانَد كه ما پيـش برويم، او تماشـا 
كند؛ دنيا هم دارد دائماً پيش ميرود؛ البّته شـتاب ما بيشـتر است، 
ما بايـد ايـن شـتاب را حفظ كنيـم. اگـر اين شـتاب رشـد علمى 
حفظ شـد، ايـن اميد وجـود دارد كـه ما برسـيم به قلّه ها، برسـيم 
به خطـوط مقـّدم؛ و همان طـور كـه بارها عـرض كردم، كشـور ما 
و مراكـز علمى ما بـراى دنيا مرجـع علمى بشـوند. اين بايـد اتّفاق 
بيفتد و ان شـاءاهلل ايـن كار خواهد شـد. البّته بنده تصـّور نميكنم 
كه حاال اين كار در ظرف پنج سـال و ده سـال و پانزده سـال انجام 
بگيـرد؛ نـه، من چند سـال پيـش گفتم شـما پنجـاه سـال ديگر، 
چهل سـال ديگر اين آينـده را تصوير كنيـد كه در دنيا هر كسـى 
بخواهد به يافته هاى تازه ى علمى دسـت پيدا كند، مجبور بشـود 
زبان فارسـى ياد بگيـرد؛ هّمت را اين قـرار بدهيـد. كارى كنيد كه 
در دنيـا ديگـران محتـاج دانش شـما باشـند، مجبور باشـند زبان 
شـما را ياد بگيرند تا به دانش شـما دسـت پيدا كنند؛ ايـن كار هم 

ممكن اسـت؛ اين كار ممكن اسـت.
 مرحـوم دكتـر چمـران - شـهيد چمـران - يـك نخبـه ى علمى 
بـود؛ حاال او مشـهور شـده بـه جنـگ و شـهادت و تفنـگ و مانند 
اين چيزهـا، لكن يـك نخبـه ى علمـِى برجسـته بـود؛ در يكى از 
دانشـگاه هاى برجسـته ى آمريكا هـم درس ميخواند كـه بعد رها 
كرد و آمـد، و در لبنان و بعد هم در كشـور خودش مشـغول جهاد 
شـد. او به من ميگفـت كـه در دانشـگاه هاى آمريـكا - و بخصوص 
و از جملـه در همـان دانشـگاهى كـه ايشـان تحصيـل ميكـرد - 
برجسـته هاى درجه ى يـك، معدود بودنـد و ايرانى هـا در بين آنها 
بيشتر از همه بودند. ايرانى ها از متوّسط اسـتعداد جهانى باالترند؛ 
اين را ما از افـراد ديگر هم مكّرر شـنيده ايم؛ عرض كـردم حاال هم 

كه تجربه هـا ايـن را نشـان ميدهد.

 نكتـه اى كـه مـن از اّول روى آن تكيـه كـردم و هنـوز هـم بـه 
طور كامل تحّقـق پيدا نكـرده، مسـئله ى پيوند علـم و صنعت، 
دانشـگاه و صنعـت، مراكـز تحقيقـى و صنعـت اسـت؛ كه خب 
البّتـه االن چنـد سـال اسـت كـه مـن ميبينـم ايـن در زبـان 
دانشـجوها و نخبه هـا و مسـئولين هـم ميچرخـد. ايـن نكته ى 
بسـيار مهّمـى اسـت. ما يـك مجموعـه ى علمـى داريـم اينجا، 
يك مجموعـه ى صنعتى داريـم اينجا؛ صنعتى هاى ما تشـنه ى 
دسـت يافتـن بـه پيشـرفتهاى علمـى و تحقيقـات دانشـگاه ها 
و مراكـز علمـى مـا هسـتند؛ دسـتگاه هاى علمـى ما هـم براى 
اينكه مثل اين چشـمه هاى جوشـان، جوشـش آنهـا ادامه پيدا 
كند و جريـان پيدا كنـد، احتياج به بـازار مصرف كننـده ى علم 
خودشـان دارنـد؛ بيـن اينهـا رابطـه ى منطقـى و كامـل وجود 
ندارد. اگر مـا بتوانيم اين رابطـه ى صنعت و دانشـگاه را، صنعت 
و مراكز تحقيـق را، يا به معناى عـام، صنعت و علـم را به صورت 
كامل برگـزار كنيـم، نتيجه بـه اين صـورت خواهد بـود كه هم 
دسـتگاه هاى صنعتـى مـا رشـد پيـدا خواهنـد كـرد - در حـّل 
مسـائل خودشـان مراجعـه ى بـه دانشـگاه ها خواهنـد كـرد، 
مسـائل خودشـان را حل خواهند كـرد و از پيشـرفتهاى علمى 
آنهـا در كار صنعتـى خودشـان اسـتفاده خواهنـد كـرد - هـم 
دانشـگاه هاى مـا جريـان پيـدا خواهنـد كـرد؛ مثل سـّدى كه 
به وجـود آمـده، اّمـا شـبكه هاى آبيـارى نداشـته باشـد؛ خـب، 
ايـن سـد فايـده اى نـدارد. نيمـى از كار سـد ايـن اسـت كـه ما 
ديـواره درسـت كنيـم و آب پشـت آن جمـع كنيم، نيـِم عمده 
اين اسـت كـه مـا شـبكه هاى آبيـارى به وجـود بياوريـم تا آب 
اين سـد بتواند بـه نقاط مـورد نياز و بـه نقاط تشـنه و زمينهاى 
تشـنه برسـد؛ ايـن بايـد انجـام بگيـرد. البّتـه، هـم شـركتها و 
كارخانه هـا بايسـتى بيـش از گذشـته بـه مراكـز علمـى رجوع 
كنند، هم مراكـز علمى بايد خودشـان را بيش از گذشـته آماده 
كنند. بايد هر سـال شـاهد صدها پـروژه ى تحقيقاتِى سـفارش 
شـده - البّتـه سفارشـهاى داخلـى - در دانشـگاه ها و مراكـز 

علمى باشـيم. امروز هـم يكـى از نقاطى كـه به نظر مـن خيلى 
نقطـه ى ضعف اسـت - خيلـى از جوانها و اسـاتيد و ماننـد اينها 
هـم گاهـى ميگوينـد - كار علمى بـه دنبـال سـفارش خارجى 
]است [، كارى نيسـت كه كشـور به آن احتياج دارد؛ نميخواهم 
من به طـور كلّى منـع كنم، اّمـا اينكه شـما اينجا بنشـينيد كار 
علمى و تحقيقاتـى بكنيد براى نيـازى كه فان دسـتگاه علمى 
دنيا يا فّنـاورى دنيـا پيدا كـرده و با قيمـت ارزان اين را از شـما 
ميگيرد، ايـن هنر نيسـت؛ بايد نـگاه كنيـد ببينيد نيـاز داخلى 
چيسـت، اين كار تحقيقاتى شـما - بخصوص در مقطع دكترى 
و مقاطع باال - بـه درد كجاى كشـور ميخـورد، كدام خـأل را در 

داخـل كشـور پـر ميكند.
 بنابراين يك مسـابقه ى جّدِى بـزرگ در نوآورى - يك مسـابقه ى 
به معناى حقيقى كلمـه، چه در علوم، چـه در فّنـاورى - بايد واقعاً 
به وجـود بيايد. در ايـن پايان نامه هـا - بخصوص مقطـع دكترى - 
يكى از چيزهايى كه بـه طور قطع بايـد مورد توّجه باشـد، نكته ى 
نوآورى اسـت؛ نشـان داده بشـود كه نـوآورى در اينجا كجا اسـت؛ 
و اين مـاك ارزيابى باشـد، مـاك امتيازدهى بشـود. بنيـاد ملّى 
نخبـگان بايـد بـا جّديّـت كار كنـد، محيط نشـاط علمـى فراهم 
بشـود؛ اگر اين شـد، متخّصص ايرانِى سـاكن خارج هم شوق پيدا 
ميكند بيايد؛ جواِن با اسـتعداد ايرانى هم شـوق پيدا ميكند كه در 
خانه و كاشـانه ى خود بماند و براى خدمت به كشـورش كار بكند.

 يـك نكتـه ى اساسـى و مهّمـى هـم در اينجـا وجـود دارد و آن 
نكته ى تقوا و پرهيزگارى اسـت. جامعه ى نخبگانِى مـا - دخترها، 
پسرها، جوانها عموماً؛ اسـاتيد آنها - در سـايه ى تقوا و پرهيزگارى 
و پاكدامنى و توّجـه به خدا توانايى هايشـان مضاعف خواهد شـد، 
توانايى هايشـان مضاعف خواهد شد، پيشرفتهايشان آسان خواهد 
شـد. شـماها يكى از بزرگ ترين امتيازاتى كه داريد، صفاى جوانى 
اسـت؛ اين چيزى اسـت كه هميشـه با انسـان نميماند. در دوران 
جوانـى صفـا و نورانّيتـى وجـود دارد كـه جلـب رحمـت الهـى را 
براى انسـان آسـان ميكند؛ و اگـر خداى متعـال راه را براى انسـان 
ـُرُه لِلُيسـرى  -)۵( براى آسـان شـدن كار و  آسـان كنـد - َفَسُنَيِسّ
همـوار شـدن كار به انسـان كمك كنـد و مقّدمـه را فراهـم بكند، 
انسـان خيلى راحت تـر به اهـداف دسـت پيـدا خواهد كـرد. تقوا 
و پاكدامنـى و ايمـان و صفـا و نورانّيتى را كه در شـما هسـت - كه 
زمينه ى معنويّت اسـت - قدر بدانيد و از خداى متعال بخواهيد كه 
به شـما كمك كند و به كشورتان كمك كند، ان شـاءاهلل بتوانيم به 
نقطه هاى مـورد آرزو براى كشـور و ملّتمان برسـيم. بنـده هم كه 
همه ى شـماها را هميشـه ان شـاءاهلل دعا خواهم كرد، كمااينكه تا 

حاال هـم دعا ميكـردم.
  والّسام عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

1( اين همايش از 1۶ تا 1۸ مهر ماه سال جارى برگزار شد.
2( پيشنهاد آقاى محّمدحسين نورانيان )از دانشگاه خواجه نصير( در خصوص ايجاد 

اَبَرسامانه ى نقشه ى دانش 
۳( پيشـنهاد آقـاى على رجب پـور )عضـو هيئت علمـى دانشـگاه امام خمينـى)ره( 
قزويـن(: توّجه بـه اينكـه در دنياى امـروز يك كشـور نميتوانـد در تمـام زمينه هاى 
فّناورى سـرآمد باشـد؛ ما بايد با توّجـه به مزايـاى بالفعل و بالقـّوه ى خود و بـا نگاه به 
موقعّيتهايى كه در بازارهاى جهانـى داريم، چند زمينه ى مهم را كـه ميتوانيم در آنها 
سرمايه گذارى كنيم مشـخص كرده تا در سـالهاى آتى در آنها سرآمد شـويم كه اين 
مطالب در نقشـه ى جامـع علمى كشـور هم بخوبـى تبيين شـده و مديـران اجرايى 

بايد به حركـت در اين مسـير اهتمـام بورزند.
۴( دكتر سورنا سّتارى، فرزند سرلشكر خلبان شهيد منصور سّتارى 

۵( سوره ى ليل، آيه ى ۷
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