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پیشرفت علمی با سرعت باال
سیاست راهبردی نظام است
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع نخبگان جوان

به ســنت هر ساله، بیش از هزار نخبة  جوان و برتر دانشــگاهی حاضر در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان، 
صبح چهارشــنبه هفدهم مهر 1392 در دیدار دوساعته با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، به 

بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند و سپس از سخنان ایشان بهره گرفتند.
در ابتدای این جلســه، آقایان محمدحسین نورانیان )دارندة مدال نقره  المپیاد و دانشجوی دکتری برق دانشگاه 
خواجه نصیر(، محمدحســین دهقانی فیروزآبادی )نفر برتر کنکور ۸1 و اســتاد مدعو(، حمیدرضا لورک آقا )برگزیدة  
المپیاد دانش آموزی و دانشــجوی مهندسی هوا فضا(، حسین پیرحسین لو )نفر برتر کنکور ۸۸ و دانشجوی مهندسی 
برق دانشگاه شــریف(، علی رجب لو )دانشجوی دکتری مکانیک دانشــگاه تهران(، حجت االسالم حسین جمال زاده 
)رتبة  اول المپیاد دانشــجویی و دانشجوی علوم و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی(، محمدمسعود عندلیب )نفر 
برتر آزمون سراســری ۸۶ و دانشجوی دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی تهران( و خانم ها مدینه کرمی )رتبة 
اول المپیاد دانشــجویی و دانشــجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه شیراز( و  فرحناز فهیمی پور 
)دانشــجوی دکتری دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران( به تبیین دیدگاه های خود در زمینه های علمی و 

دانشگاهی پرداختند.
از مهم ترین نکاتی که این نخبگان بر آنها تأکید کردند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  لزوم تجدید ساختار در سازمان های مرتبط با پژوهش
-  چابک سازی مراکز تحقیقاتی

-  اهمیت نگاه واقع گرا و صحیح به مقولة پژوهش و شرکت های دانش بنیان
-  ایجاد بانک اطالعاتی جامع از نخبگان و طرح های تحقیقاتی آنها

-  انتقاد از پذیرش بیش از نیاز دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی
-  ایجاد پژوهشکده های فرهنگی و هنری معتبر برای پژوهش بر اساس نیازهای جامعه

-  ضرورت تغییر رویکرد فعلی دانشگاهی نسبت به زبان و ادبیات فارسی
-  رفع موانع و مشکالت اداری و غیراداری برای بازگشت بیشتر فارغ التحصیالن خارج از کشور

-  انتقاد از موازی کاری و نبود هماهنگی میان نخبگان به دلیل ضعف در کار گروهی
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بسماهللالرحمنالرحیم
طبق معمول، دیدار شما جوانان عزیز برای من بسیار شیرین، بسیار الهام بخش و غالباً زمینه اقدام 
و عمِل در سیاســت ها و برنامه ریزی ها است. آن چیزهایی هم که دوستان در سخنرانی هایشان گفتند، 
غالباً مطالب پُرمغز و قابل توّجهی بود؛ من امروز یادداشت نکردم، چون تصمیم داشتم که نوشته ها را 
یکی یکی بگیرم. ان شاءاهلل در دفتر ما - دوستان مي شنوند؛ همین حاال مي گویم - پیشنهادها را جمع 
کنند، تفکیک کنند؛ بعضی برای خود ما الزم است که مورد توّجه قرار بگیرد و ان شاءاهلل به آنها توّجه 
مي شود، بعضی هم بایستی به دستگاه های گوناگون تذّکر داده بشود، یا ابالغ بشود، یا پیشنهاد بشود. 
برخی از نکات هم دوستان گفتند که توضیح الزم دارد، یعنی برای من نکته روشن نشد. مثاًل یکی از 
دوســتان اشاره کردند که نقشة دانش تهیه بشود. من نفهمیدم که آیا غیر از نقشة  جامع علمی - که 
مدت ها روی آن کار شــده و سند آن تهیه شده و ابالغ شــده - چیز دیگری مورد نظر است؟ که اگر 
این اســت، باید توضیح بدهند. دوستان، ممکن است مواردی الزم باشد توضیح بدهند، که شاید حاال 

از طرف دفتر ما سؤال بشود و پاسخ بگیرند.

شما مهندسان پیشرفت آینده کشورید
شــماها نخبگان عزیز، چه شــما که اینجا حضور دارید، چه نخبگان بی شــماری که بحمداهلل در 
سرتاســر کشور هستند و به هر دلیلی حاال در این جلســه حضور ندارند، در هر رشته ای که تحصیل 
مي کنید و تحقیق مي کنید و کار مي کنید - چه علوم انســانی، چه علوم فنی، چه علوم پایه، چه علوم 

-  پیشنهاد تشکیل شوراهای تخصصی زیر نظر بنیاد ملی نخبگان به منظور برقراری ارتباط میان نخبگان
-  اهمیت بهبود فضای کسب وکار و ترویج فرهنگ تولید و ثروت از طریق علم

-  پیشنهاد تشکیل شبکة ارتباطاتی جوانان نخبة  جهان اسالم
-  ابراز نگرانی از باال رفتن سن کار مولد

-   شروع کارآموزی از دورة دبیرستان برای اصالح فرهنگ کار
-  کاهش حجم دروس غیرسودمند و افزایش دروس کاربردی

-  لزوم اجرای کامل قانون شرکت های دانش بنیان
-  اولویت بندی حرکت علمی بر اساس نقشة جامع علمی کشور

-  پیامدهای منفی کوچ علمی از علوم پایه و مهندسی به علوم انسانی
-  نگرانی از شیوع پدیدة نامبارک سیاسی کاری در علوم انسانی

-  انتقاد از انحصار و ناکارآمدی برخی از بخش های دولتی
-  لزوم شفاف سازی در نظام سالمت و پایش دائم عملکرد متصدیان و مجریان بخش های دولتی

پس از سخنان کوتاه و موجز نخبگان، رهبر معظم انقالب بیاناتی بدین شرح ایراد فرمودند:
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پزشــکی و علوم مربوط به ســالمت، و هر بخش دیگری که مشغول کار هســتید - همه تان در واقع 
مهندسان پیشرفت آیندة  کشورید؛ شما هستید که دارید آیندة  کشورتان و آیندة  ایران عزیز را طراحی 
مي کنید و ان شــاءاهلل اگر با عزِم جزم و همت واال و عمِل پیگیر این را دنبال بکنید، به نتیجه خواهید 
رســاند و ایراِن آینده را شماها خواهید ساخت. نکته ای که من مي توانم به شما عرض بکنم این است 
که بدانید: سیاست »پیشرفت علمی با شتاب باال« یک سیاست بنیادی برای نظام است. مجموعة  مغز 
متفکر دستگاه کشور به این نتیجه رسیده است که گذر از دشواری ها، عبور از خطرگاه ها و لغزشگاه ها 
در ایران اســالمی، اگر به دو ســه رکن و مقدمه نیاز داشته باشد، یکی، پیشرفت علمی است. این یک 
سیاســت بنیادی اســت، از حدود ده دوازده سال پیش این سیاســت دارد دنبال مي شود. دولت های 
مختلف، مسئوالن گوناگون، عناصر ذی ربط، خود جوان ها و نخبه ها، در این زمینه ها کار کردند، تالش 
کردند و بحمداهلل امروز محصول کار را که انســان نگاه مي کند، امیدوار مي شــود. من بارها این را به 
جوان ها گفته ام، به مسئولین هم گفته ام، به شما هم حاال عرض مي کنم: قطعاً نیروی جوان کشور ما، 
نیروی انسانی کشور ما، نخبگان کشور ما، قادرند به قلّه های پیشرفت همه جانبه، کشورشان و ملّتشان 
را برســانند؛ این توانایی در شــما هســت. این را ما قبال - از دیگران و براساس تجربه های دیگران - 
مي گفتیم، بتدریج برای خود ما هم تجربه شد. من بارها گفته ام: امروز هر کار علمی و فناوری در کشور 
که زیرساخت آن وجود داشته باشد، از دسِت کنندة  ایرانی، جوان ایرانی و نخبه  ایرانی بر می آید؛ هیچ 
چیزی وجود ندارد که ما بگوییم اســتعداد ایرانی و نخبة ایرانی قادر به ایجاد آن، تولید آن، ســاخت 
آن نباشــد؛ مگر اینکه زیرساخت آن در کشور وجود نداشته باشد که باید آن زیرساخت را ایجاد کرد. 
وضع و سطح استعداد کشور ما یک چنین سطحی است. پیشرفت واقعی کشور هم جز با پیشرفت علم 
امکان پذیر نیســت؛ علِت اینکه گفتیم گفتمان اصلی و سیاست اصلی این است، همین است. پیشرفت 

واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد.

پیشرفت باید »درون زا« باشد
بعضی از کشــورها ممکن است تولیدات زیرزمینِی خودشان را، نفت خودشان را، بشکه های نفت 
را، منتقــل کنند به صاحبان ثــروت و علم در دنیا، محصوالت آنها را بخرند، یک ظاهِر پیشــرفتی 
هم ممکن اســت به وجود بیاید اما این پیشرفت نیست. پیشرفت آن وقتی است که »درون زا« باشد، 
آن وقتی است که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولت ها و ملت ها 
هم وابســته  به همین درون زایی اســت. اگر چنانچه از درون، یک حرکتی، جهشی، رشدی به  وجود 
آمد، به یک کشــور، بــه یک ملت، وزن مي دهد، اعتبار مي دهــد، ارزش مي دهد، ابهت مي دهد؛ اما 
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اگــر چنانچه از درون نبود و دیگران آمدند، ]اعتبار به دســت نمی آید[. در زمان رژیم طاغوت خود 
فرنگی ها و غربی ها آماده بودند که برخی از کارهای مربوط به فناوری هســته ای را در کشــور انجام 
بدهند؛ قرارداد می بســتند. فرض بفرمایید نیروگاه بوشهر را که ما با این همه زحمت بعد از سال ها 
به دســت آوردیم، بنا بود آلمان ها بســازند - ]که [ پولش را هم گرفتند، باال هم کشیدند، جوابی هم 
ندادند بعد از انقالب - فرض کنید یک نیروگاه هســته ای هم فالن کشور غربی بیاید اینجا، خودش 
بســازد، خودش اداره کند، از برقش ما اســتفاده کنیم. این هیچ وزانتی برای یک ملت محســوب 
نمي شود؛ هیچ ارزشی به حســاب نمی آید. آن وقتی اعتبار و وزانت برای یک کشور به وجود می آید 
کــه خودش توانایی از خود بُروز بدهد. این توانایی وقتی در شــما پیدا شــد، آن وقت مي توانید در 
شــرایط برابر، از توانایی های دیگران هم استفاده کنید، همچنان که آنها از توانایی های شما استفاده 
خواهند کرد. درســت گفتند یکی از دوستان، بدیهی است که یک کشور همة فصول و سطوح مورد 
نیاِز در مســائل علمــی و فناوری را نمي تواند خودش تهیه کند، بایــد از دیگران هم بگیرد؛ اّما این 
گرفتن از دیگران به صورت دســت دراز کردن به ســوی دیگران نیســت؛ به صورت معامله  برابر و 
پایاپای ]اســت [؛ علم مي دهید، علم مي گیرید؛ فنــاوری مي دهید، فناوری مي گیرید؛ احترامتان هم 

در دنیا محفوظ است. این الزم است.

امروز هر کار علمى و فناورى در کشور که زیرساخت آن وجود داشته باشد، از دست جوان ایرانى و نخبة ایرانى بر مى آید.
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ایران اسالمى، یک قدرت بزرگ ملى منطقه اى
 من به شما جوان های عزیز که فرزندان انقالبید و فرزندان نظام اسالمی هستید، این را هم بگویم: 
دشمنِی جبهه ای که امروز در مقابل ایران اسالمی قرار گرفته و دشمنی مي کند، متمرکز روی همین 
نقطة قدرتمند شــدن ایران است. نمي خواهند این اتّفاق بیفتد. این نگاه کالن را باید در همه  حوادث 
و قضایا - قضایای سیاســی، قضایای اقتصادی، قضایای گوناگون بین المللی و منطقه ای که مربوط به 
کشــورتان است - همواره در نظر داشته باشید، فراموش نکنید. یک جبهه  سیاسی پرقدرتی امروز در 
دنیا وجود دارد که نمي خواهد ایران اسالمی تبدیل بشود به یک کشور قدرتمند، به یک ملت قدرتمند. 
از اول انقالب هم همین جور بود. من این را برای شــما نقل بکنم: در ســال ۵۷ که انقالب اسالمی در 
ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه انداخت، یک عده از نخبگان درجة  یک سیاسی 
غرب - مثل کیسینجر، مثل هانتینگتون، مثل ژوزف نای، این چهره های برجستة نخبة  سیاسی آمریکا 
و اروپا - یک سلسله مقاالتی را در همان اوائل انقالب، در طول یک مّدتی منتشر کردند؛ مضمون این 
مقاالت و نوشــته ها هشدار به دستگاه سیاســی غرب - به نظام سیاسی غرب، دولت های غربی - بود؛ 
به آنها هشــدار مي دادند، مي گفتند، این انقالبی که در ایران اتّفاق افتاده، به معنای تغییر یک هیئت 
حاکمه و جابه جایی هیئت های حاکمه فقط نیســت، این به معنای ظهور یک قدرت جدیدی است در 
منطقة به قول آنها خاورمیانه - که بنده این تعبیر را به هیچ وجه دوست ندارم - و به قول ما در منطقة 
غرب آســیا؛ یک قدرت جدیدی دارد ظهور مي کند که ممکن اســت از لحاظ تکنولوژی و علم به پای 
قدرت های غربی نرسد، اما از لحاظ نفوذ سیاسی و قدرت تصّرف در فضای پیرامونی خود، از قدرت های 
غربی یا باالتر است یا هم وزن آنها است و برای آنها چالش ایجاد خواهد کرد. این را آنها آن روز هشدار 
دادند، اعالم خطر کردند. این به معنای این اســت ]که [ از نظر آنها بُروز و ظهور یک چنین قدرتی به 
معنای این بود که بســاط نفوذ غرب در این منطقه  حســاس و ثروتمند و بسیار مهّم استراتژیکی، این 
نقطة وصل ســه قاره به یکدیگر و مرکز نفت و مرکز ثروت و مرکز کانی های مهّم مورد نیاز بشــر، که 
غرب اصرار داشــته است همیشه بر اینجا تسلط داشته باشد - تسلط سیاسی، تسلط اقتصادی و طبعا 
تســلط فرهنگی - از دســت غرب خارج خواهد شد یا الاقل تسلطشــان دچار تزلزل خواهد شد؛ این 
را آن روز حدس زدند و البّته درســت فهمیدند. امروز بعد از گذشــت بیش از سه دهه، به تدریج آن 
کابوســی که آنها مي دیدند، به واقعیت تبدیل شده، یعنی یک قدرت بزرِگ ملِّی منطقه ای سربرآورده 
که فشــارهای گوناگون اقتصادی و امنیتی و سیاسی و روانی و تبلیغاتی نتوانسته او را از پا بیندازد؛ و 
به عکس، او توانسته روی ملت های منطقه اثر بگذارد، توانسته فرهنگ عمومی اسالمی را تثبیت کند، 
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منتشر کند، ملت های منطقه را با هویت کند، احساس هویت کنند.
 این حوادثی که دو سال پیش در منطقة  ما پیش آمد، حوادث بسیار مهمی بود؛ می بینید غربی ها 
چه عکس العملی در مقابل آن نشــان دادند. حوادث مصر، حوادث منطقة  شمال آفریقا، حوادث بسیار 
مهمی بود؛ این بیدار شــدن ملت ها با دست خالی، ایســتادن در مقابل تحقیری که غرب و بخصوص 
آمریکا به وسیل، ُعمال خودشان بر آنها تحمیل کرده بودند، حادثه  بسیار بزرگی بود. البته تمام نشده؛ 
خیال مي کنند که آن را ســرکوب کردند، به نظر ما سرکوب نشــده؛ یک پیچ تاریخی بود که منطقه 
در حال عبور از این پیچ تاریخی اســت. هنوز سرنوشت آن نهایی نشده؛ خود غربی ها هم مي دانند. در 
تفســیرهای آنها هم همین هست. هنوز نگرانند؛ نمي دانند در منطقه چه دارد مي گذرد. این به برکت 
قیام ملت ایران و تشکیل نظام جمهوری اسالمی و به برکت انقالب اسالمی بود که بشارت دهندة  ظهور 

یک قدرت ملِی عمیِق مؤمِن پابرجاِی بااستعداِد روبه رشد و اعتال - یک چنین قدرتی - بود.

وقفه در شتاب علمى کشور نیفتد
 حاال شــماها - مجموعة نخبگان در سرتاســر کشور، در هر رشته ای از رشته های علم و فناوری 
و پیش از اینها تحقیق، در واقع شــمارگان باارزشــی از افراد تشــکیل دهندة این مجموعة  عظیمی 
هستند که دارد این رسالت تاریخی را انجام مي دهد - امروز در نوبت خودتان شانه هایتان را داده اید 
زیر بار یک چنین حادثة عظیمی. مهم این اســت که حرکت شــما از َدور نیفتد، مهم این است که 
ســکته و وقفه ای در وســط به وجود نیاید. در همة حرکات مهم اجتماعی و سیاسی و نظامی همین 
است؛ وقتی یک حرکتی شروع شد، وقتی یک کار بزرگ و عظیِم بلندمدتی آغاز شد، نباید گذاشت 
در وســط آن وقفه به وجود بیاید. ما در دوران دفاع مقّدس هم در صحنه های جنگ و درگیری های 
نظامی، همین را بالعیان مي دیدیم؛ وقتی یک حرکتی شروع مي شد، اگر از َدور نمی افتاد آن حرکت، 
به پیروزی مي رســید؛ ]اّما[ اگر در وســط راه، عزم ها سست مي شــد، تردید به وجود می آمد، تنبلی 
عارض مي شد و کار از َدور می افتاد، ناکامی به دنبالش بود. نباید بگذارید این حرکت علمِی پرشتاب 

از َدور بیفتد.
 البتــه مخاطــب من، همة  اطراف قضیه اند؛ هم شــما جوان های عزیز که داریــد کار مي کنید، 
علــم می آموزیــد، تحقیق مي کنید، خودتان را از درون پرورش مي دهید و احیانا کارهای برجســته 
و جالبی هم از شــما ســرمي زند - که همین حرف هایی که اینجا زدید، جزو همان کارها است؛ کار 
فقط کار فیزیکی نیست؛ ارائه کردن فکر، ارائه کردن نظر، تالش کردن برای رسیدن به نظرات برتر، 
جزو بافضیلت ترین کارها اســت؛ البّته باید در حّد ذهنیت متوقف نماند - هم شــما مخاطبید، هم 
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دســتگاه های مختلف؛ وزارت علوم، وزارت بهداشت درمان و معاونت علمی.

وظیفه دستگاه هاى مسئول در تداوم کارهاى گذشته
 این معاونت علمی رئیس جمهور، بخش بســیار مهمی اســت، کار بسیار حساسی است - این 
معاونــت با اصــرار بنده، با دنبال گیری بنده در چندین ســال قبل به وجود آمــد - بعد هم بنیاد 
نخبگان. کســانی هم ]که بودند[ واقعا خدمت کردند؛ خانم سلطانخواه، آقای واعظ زاده، امروز هم 
آقای ســتاری - که ایشان فرزند شهید هم هستند - مسئول این معاونت مهم و این بنیاد مهمند. 
توصیــة  من به مســئولین معاونت علمی و بنیاد نخبگان این اســت کــه کار را باید دنبال کنید؛ 
کارها را از صفر شــروع نکنید؛ کارهای برجســته ای انجام گرفته، براساس آن کارها پیش بروید؛ 
ســعی کنید خألها را پیدا کنید، نقایص و ضعف ها را پیــدا کنید، آنها را جبران کنید؛ قوت ها را، 

نقاط قوت را از دست ندهید.

اهمیت زمینه سازى براى نوآورى علمى
 بــه نظر من مهم ترین کاری که این دو وزارت و این معاونــت مهم مي توانند انجام بدهند، این 
اســت که باید هّمت خود را صرف کنند برای زمینه ســازِی نوآوری علمی؛ نوآوری مهم اســت. این 
جریان نوآوری نباید متوّقف بشــود؛ هر قدمی باید به دنبــال خود، قدم بعدی را پیش بیاورد. برای 
اینکه ما بتوانیم جریان نوآوری را در کشــور حفظ کنیم، یک رصد دائمی الزم اســت؛ دائم بایستی 
همین مســئولین محترمی که در معاونت علمی حضور دارند، این جریان علمی در کشــور را رصد 
کنند؛ ببینند گره ها کجا اســت، گیرهای کار کجا اســت، مشکالت کجا اســت، ناهماهنگی ها کجا 
اســت، آنها را برطرف کنند. شــورای عالی انقالب فرهنگی که البّته به این مســائل در حد وظایف 
و مســئولّیت های خودش مي پردازد مهم اســت، بخش معاونت علمی هم که یک مجموعة ستادی 
اســت برای هماهنگ کردن دســتگاه ها، و خود دستگاه های علمی کشــور یعنی این دو وزارت، و 
پژوهشــکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز گوناگون علم و فّناوری که مجریان کار هستند، اینها باید همه 

هماهنگ عمل بکنند؛ ناهماهنگی ها بایستی از بین برود.

لزوم حفظ شتاب رشد علمى کشور
 البته رشــد علمِی ما امروز در مقیاس منطقه و در مقیاس جهانی خیلی خوب اســت. عدد مطلِق 
رشــد ما خوب است، شتاب رشد ما هم بسیار خوب است، یعنی شتاب پیشرفت خیلی باال است؛ لکن 
این مالک نیســت؛ یعنی این شتاب باید محفوظ بماند. وجود شتاب رشد علمی به معنای این نیست 
که ما به هدف رسیدیم یا حتی به هدف نزدیک شده ایم؛ چون ما خیلی عقب بودیم. دنیا هم که منتظر 
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نمي مانَــد که ما پیش برویم، او تماشــا کند. دنیا 
هم دارد دائما پیش مي رود؛ البته شتاب ما بیشتر 
اســت، ما باید این شــتاب را حفظ کنیم. اگر این 
شتاب رشد علمی حفظ شد، این امید وجود دارد 
که ما برســیم به قله ها، برسیم به خطوط مقدم؛ و 
همان طور که بارها عرض کردم، کشور ما و مراکز 
علمی ما برای دنیا مرجع علمی بشــوند. این باید 
اتفاق بیفتد و ان شــاءاهلل این کار خواهد شد. البته 
بنده تصور نمي کنم که حاال این کار در ظرف پنج 
ســال و ده سال و پانزده سال انجام بگیرد؛ نه، من 
چند سال پیش گفتم شما پنجاه سال دیگر، چهل 
سال دیگر این آینده را تصویر کنید که در دنیا هر 
کســی بخواهد به یافته های تازه  علمی دست پیدا 
کند، مجبور بشــود زبان فارسی یاد بگیرد؛ همت 
را این قرار بدهید. کاری کنید که در دنیا دیگران 
محتاج دانش شما باشند، مجبور باشند زبان شما 
را یاد بگیرند تا به دانش شما دست پیدا کنند؛ این 

کار ممکن است.
 مرحوم دکتر چمران - شــهید چمران - یک 
نخبه  علمی بود. حاال او مشــهور شــده به جنگ و 
شهادت و تفنگ و مانند این چیزها، لکن یک نخبة  
علمِی برجسته بود؛ در یکی از دانشگاه های برجستة 
آمریکا هم درس مي خواند که بعد رها کرد و آمد و 
در لبنان و بعد هم در کشور خودش مشغول جهاد 
شد. او به من مي گفت که در دانشگاه های آمریکا - 
و بخصوص و از جمله در همان دانشگاهی که ایشان 
تحصیل مي کرد - برجسته های درجه  یک، معدود 

شما پنجاه سال دیگر، چهل 
سال دیگر، این آینده را تصویر 
کنید که در دنیا هر کســى 
بخواهد به یافته هاى تازه  علمى 
دست پیدا کند، مجبور بشود 
یاد بگیرد. کارى  زبان فارسى 
کنید که در دنیا دیگران محتاج 
دانش شما باشند، مجبور باشند 
زبان شــما را یاد بگیرند تا به 

دانش شما دست پیدا کنند
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بودند و ایرانی ها در بین آنها بیشتر از همه بودند. ایرانی ها از متوسط استعداد جهانی باالترند؛ این را ما از 
افراد دیگر هم مکرر شنیده ایم؛ عرض کردم حاال هم که تجربه ها این را نشان مي دهد.

ارتباط منطقى صنعت و دانشگاه
 نکتــه ای کــه من از اول روی آن تکیه کردم و هنوز هم به طور کامل تحقق پیدا نکرده، مســئله  
پیوند علم و صنعت، دانشــگاه و صنعت، مراکز تحقیقی و صنعت اســت؛ که البته االن چند سال است 
که من مي بینم این در زبان دانشــجوها و نخبه ها و مســئولین هم مي چرخد. این نکته  بسیار مهمی 
است. ما یک مجموعة  علمی داریم اینجا، یک مجموعة  صنعتی داریم اینجا؛ صنعتی های ما تشنة  دست 
یافتن به پیشــرفت های علمی و تحقیقات دانشــگاه ها و مراکز علمی ما هستند؛ دستگاه های علمی ما 
هم برای اینکه مثل این چشــمه های جوشان، جوشش آنها ادامه پیدا کند و جریان پیدا کند، احتیاج 
به بازار مصرف کنندة علم خودشــان دارند؛ بین اینها رابطه  منطقی و کامل وجود ندارد. اگر ما بتوانیم 
این رابطة  صنعت و دانشــگاه را، صنعت و مراکز تحقیق را، یا به معنای عام، صنعت و علم را به صورت 
کامل برگزار کنیم، نتیجه به این صورت خواهد بود که هم دســتگاه های صنعتی ما رشد پیدا خواهند 
کرد - در حل مسائل خودشان مراجعه به دانشگاه ها خواهند کرد، مسائل خودشان را حل خواهند کرد 
و از پیشرفت های علمی آنها در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد - هم دانشگاه های ما جریان 
پیدا خواهند کرد؛ مثل ســدی که به وجود آمده، اما شبکه های آبیاری نداشته باشد؛ این سد فایده ای 
ندارد. نیمی از کار سد این است که ما دیواره درست کنیم و آب پشت آن جمع کنیم، نیِم عمدة این 
است که ما شبکه های آبیاری به وجود بیاوریم تا آب این سد بتواند به نقاط مورد نیاز و به نقاط تشنه 
و زمین های تشنه برسد؛ این باید انجام بگیرد. البته، هم شرکت ها و کارخانه ها بایستی بیش از گذشته 
به مراکز علمی رجوع کنند، هم مراکز علمی باید خودشان را بیش از گذشته آماده کنند. باید هر سال 
شــاهد صدها پروژة تحقیقاتِی سفارش شده - البته سفارش های داخلی - در دانشگاه ها و مراکز علمی 
باشــیم. امروز هم یکی از نقاطی که به نظر من خیلی نقطه  ضعف است - خیلی از جوان ها و اساتید و 
مانند اینها هم گاهی مي گویند - کار علمی به دنبال سفارش خارجی ]است [، کاری نیست که کشور 
به آن احتیاج دارد؛ نمي خواهم من به طور کلی منع کنم، اما اینکه شــما اینجا بنشــینید کار علمی و 
تحقیقاتی بکنید برای نیازی که فالن دســتگاه علمی دنیــا یا فّناوری دنیا پیدا کرده و با قیمت ارزان 
این را از شــما مي گیرد، این هنر نیست؛ باید نگاه کنید ببینید نیاز داخلی چیست، این کار تحقیقاتی 
شما - بخصوص در مقطع دکتری و مقاطع باال - به درد کجای کشور مي خورد، کدام خأل را در داخل 

کشور پر مي کند.
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نوآورى مالک ارزیابى باشد
 بنابراین یک مسابقه  جدِی بزرگ در نوآوری - یک مسابقه  به معنای حقیقی کلمه، چه در علوم، 
چــه در فنــاوری - باید واقعا به وجود بیاید. در این پایان نامه هــا - بخصوص مقطع دکتری - یکی از 
چیزهایی که به طور قطع باید مورد توجه باشــد، نکته  نوآوری اســت؛ نشان داده بشود که نوآوری در 
اینجا کجا اســت؛ و این مالک ارزیابی باشد، مالک امتیازدهی بشود. بنیاد ملی نخبگان باید با جدیت 
کار کند، محیط نشــاط علمی فراهم بشــود؛ اگر این شد، متخصص ایرانِی ساکن خارج هم شوق پیدا 
میکند بیاید؛ جواِن با اســتعداد ایرانی هم شــوق پیدا مي کند که در خانه و کاشانه  خود بماند و برای 

خدمت به کشورش کار بکند.

تقوا توانایى ها را مضاعف مى کند
 یک نکته  اساســی و مهمی هم در اینجا وجود دارد و آن نکتة تقوا و پرهیزگاری اســت. جامعة 
نخبگانِی ما - دخترها، پســرها، جوان ها عموماً؛ اســاتید آنها - در سایة تقوا و پرهیزگاری و پاکدامنی 
و توّجه به خدا توانایی هایشــان مضاعف خواهد شد، پیشرفت هایشان آسان خواهد شد. شماها یکی از 
بزرگ ترین امتیازاتی که دارید، صفای جوانی اســت؛ این چیزی اســت که همیشه با انسان نمي ماند. 
در دوران جوانی صفا و نورانّیتی وجود دارد که جلب رحمت الهی را برای انســان آسان مي کند؛ و اگر 
ُرُه لِلُیسری  - برای آسان شدن کار و هموار شدن  خدای متعال راه را برای انســان آسان کند - َفَسُنَیِسّ
کار به انســان کمک کند و مقدمه را فراهم بکند، انســان خیلی راحت تر به اهداف دست پیدا خواهد 
کرد. تقوا و پاکدامنی و ایمان و صفا و نورانّیتی را که در شــما هست - که زمینه  معنویت است - قدر 
بدانید و از خدای متعال بخواهید که به شــما کمک کند و به کشــورتان کمک کند، ان شاءاهلل بتوانیم 
به نقطه های مورد آرزو برای کشور و ملّتمان برسیم. بنده هم که همه  شماها را همیشه ان شاءاهلل دعا 

خواهم کرد، کمااینکه تا حاال هم دعا مي کردم.
والّسالمعلیكمورحمةاهللوبركاته

 


