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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

دراين ره اولياء باز از پس و پيش
نشاني مي دهند از منـزل خويش
به حد خويـش چون گشتند واقف
سخن گفتند در معـروف و عـارف

                             »شیخ محمود شبستري«
در باب اهمیت تكريم و احترام به نخبگان، فرزانگان و انديشمندان جامعه و نیز 
مشارکت دادن ايشــان در امور علمي و اجرايي کشور هیچ گونه ترديد و درنگي 
جايز نیســت و در اين خصوص بزرگان توصیه هاي اکیدي داشته و دارند چراکه 
بر همگان آشكار است که آنچه به روح آدمي آرامش مي بخشد علم است و همانا 
علما و انديشــمندان پناهگاهي امن براي مردم به شمار مي آيند که در وقت نیاز 

به ايشان مراجعه مي نمايند.
ايشان راهگشاي مردم به شمار مي روند و مسئولیت سنگین هدايت و راهنمايي 

عموم به عهده ايشان است.
هر كسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است
گل بي خـار جهــان مردم صـاحب هنــرند
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نظر به اهمیت بحث نخبگي و نخبگان و نیاز به گفتگوي دو جانبه اين قشــر 
از جامعه با رهبري معظم انقالب اســالمي که خود در رأس فرزانگان جامعه قرار 
دارند؛ بنیاد ملي نخبگان هر ساله ديداري صمیمي را با معظم له تدارك مي بینند 
که در آن نشست تعدادي از نخبگان به طرح ديدگاه هاي خود مي پردازند، نقطه 
عطف برجســته ای هم در مســیر حرکت بنیاد اســت که در اين ديدار هر سال 
فعالیت های بنیاد جمع بندی و ارائه می شود و برای مهم ترين برنامه های آينده 
نیز با بهره گیری از رهنمود های رهبر انقالب و همچنین با مشورت و نظر خواهی 

از جمع نخبگان تصمیم گیری می شود.
از آنجا که مقام معظم رهبري خود قافله ســاالر حرکت در مسیر نخبه پروري 
مي باشــند شكل گیري بنیاد بر اســاس تاکیدات معظم اله برای توجه بیشتر به 
سرمايه انســانی و آن هم قله اين سرمايه ها يعنی استعداد های برتر و نخبگان 
کشور شكل گرفته است و ايشان همواره تاکید ويژه در استفاده صحیح و مناسب 
از ظرفیت هاي علمي نخبگان در راســتاي توســعه کشور و مسیر تحقق عدالت 
داشــته و دارند؛ ديدارها و به ويژه ســخنان خردمندانه ايشان همواره مورد توجه 

مسووالن وخانواده بزرگ بنیاد بوده و هست.

زبان نرگس او جمله گوياست
عيون نرگس او جمله بيناست
ببين منقول و معقـول و حقايق
مصفـا كـرده در علـم دقـايق



با اين وجود ضرورت نشــر اين ســخنراني هاي حكیمانه و نیز ســاير گفت  و 
شنودها و سخنان رئیس بنیاد ملي نخبگان که از سال 1۳۸۶ تا سال 1۳۹1 همه 
ساله ضمن برگزاري همايش ملي نخبگان جوان ايراد گرديده اند در سطح عموم 
جامعه و بهره گیري مردم عزيز و علم دوست کشورمان از اقیانوس ژرف سخنان 
رهبر حكیم و فرزانه انقالب اســالمي درك گرديده و لذا مجموعه حاضر توسط 
بنیاد ملی نخبگان تقديم جامعه علمي و فرهنگي کشــور مي گردد. که امیدواريم 
راهنمايی های معظم اله همچون گذشــته چراغی برای آينده ای روشن در عبور 

از مراحل پر پیچ و خم مسیر پیشرفت کشور باشد.

نسرين سلطانخواه
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و

رئيس بنياد ملي نخبگان
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بســم اهلل الرحمن الرحیم. 1 خیلی استفاده کرديم و لذت برديم. شنیدن اين 
مطالب از دهان شما جوانان عزيز - که حقیقتًا مثل فرزندان عزيزی برای اين 
حقیر محســوب مي شويد - واقعًا لذت بخش است. و خدا را شكر مي کنم که 
می بینم اين خود آگاهی در ســطح گسترده ی جوانان اين کشور روزبه روز رو 
به رشــد است. اين مطالبی که شما اينجا بیان کرديد، هر يک از اين ها - چه 
در زمینه ی ارتباط علوم انســانی، چه در زمینه ی تعلیم و تربیت اخالقی، چه 
در زمینه ی ارتباط علم و صنعت، چه در زمینه ی امكان دادن به اســتعدادها و 
نخبه ها - جزو آرزوهای ديرين اين بنده بوده که در طول ســال های متوالی 
اين ها را گفته ايم و خواسته ايم و امروز من می بینم اين ها تبديل شده به يک 

خواست عمومی.

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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از شماها تشكر مي کنم؛ از برگزار کنندگان اين همايش ملی تشكر مي کنم 
و اغلب اين مطالبی را که بیان کرديد، قبول دارم؛ به آن ها معتقدم و همانطور 
کــه آقای دکتر واعظ زاده بیان کردند، اين هــا و بقیه ی مطالبی که در خود 
همايش بیان شده، ثبت شده و يكی يكی بايد مورد توجه قرار بگیرد و اجرائی 

بشود؛ و خواهد شد.
ممكن است عوامل گوناگونی ما را در رسیدن به اين آرزوها، اندکی به تأخیر 
بیندازد؛ لكن بدانید اين حرکت علمی، اين جوشــش و شكوفائی، بالندگی و 
بــاروری، قابل توقف نیســت و پیش خواهد رفت به توفیــق الهی، قائم به 
شــخص هم نیست. اين حرکت در کشور آغاز شده؛ اين خودآگاهی به وجود 

آمده و ان شاءاهللَّ به سرمنزل خود هم خواهد رسید.
جلسه ی امروز ما از نظر من دو هدف را دنبال مي کند: يكی، هدف نمادين 
در ســطح ملی و عمومی، که ما مي خواهیم در کشــور ما - در سطح افكار 
عمومی کشــور - اين باور به وجود بیايد که نهضت علمی در کشــور جدی 
است. و مسئوالن کشور اين را مي خواهند و به طور جدی به دنبال آن هستند 
و بــرای علم و جوينده ی علم و نخبه ی علمی، ارزش قائلند؛ اين، معنای اين 

حرکت نمادين و اين اجتماع نمادين ما،امروز در اينجاست.
و هدف دوم، تذکر مجدد به مسئوالن کشور - مسئوالن دولتی، مسئوالن 
بخش های گوناگون - هســت کــه بدانند اين خواســت را بايد دنبال کنند. 
در سیاســت های کالن و سیاســت های اجرائی بايد پیشرفت و رشد علمی 
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کشور، برنامه ی قطعی و حتمی به حساب بیايد و مالحظه شود. اين دو هدف 
ان شاءاهللَّ حاصل شده است.

من فقط چند نكته را بیان می کنم؛ خیلی از حرف های خوب را شما خودتان 
گفتید. يک نكته که تازه هم نیست، اين است که: حرکت علمی برای کشور ما 
يک ضرورت مضاعف است؛ يک نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است؛ چرا؟ 
چون علم، عامل عزت و قدرت و امنیت يک ملت است - که مختصراً توضیح 
خواهم داد - مضاعف و مؤکد اســت؛ چرا؟ چون به اين وظیفه، در طول صد 
سال از بهترين زمان ها عمل نشده؛ از دوران اواسط قاجار که نهضت علمی و 
نهضت صنعتی دنیا اوج گرفته و شكوفا شده بود - از اواسط نیمه ی دوم قرن 
نوزدهم - و علم در شكل استعمار خودش را نشان داده بود؛ غرب با دستیابی 
به ابزار علم، مشــغول استعمار دنیا شــده بود. از آن روز - تقريبًا صد سال يا 
بیشــتر - که وقت بیداری و هوشیاری ما بود، اين وظیفه ی بزرگ، وظیفه ی 
رشــددادن علمی کشور، به دالئل گوناگون تعطیل و متوقف شد. عمده دلیل 
هم عبارت بود از: حاکمیت اســتبداد، حاکمیت طاغوت ها، حاکمیت سالطین 
دست نشــانده، ضعیف و زبون. ما وارث اين عقب ماندگی هستیم. لذا تالش 
ما بايد مضاعف باشد. پس، يک نیاز است و اين نیاز مؤکد و مضاعف است.

در اين زمینه که علم نیاز اســت، شــماها می دانید، اما خوب است مجدداً 
من اين را بگويم که حقیقتًا کشوری که دستش از علم تهی است، نمي تواند 
توقع عزت، توقع اســتقالل و هويت و شــخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه 
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داشــته باشد. طبیعت زندگی بشر و جريان امور زندگی اين است. علم، عزت 
مي بخشد. جمله ای در نهج البالغه هســت که خیلی جمله ی پرمغزی است. 
مي فرمايد: »العلم ســلطان«؛ علم اقتدار است. »سلطان« يعنی اقتدار، قدرت. 
»العلم ســلطان من وجده صال و من لم يجده صیل علیه«؛ علم اقتدار است. 
هــر کس اين قدرت را به چنگ آورد، مي تواند تحكم کند؛ مي تواند غلبه پیدا 
کند؛ هر کســی که اين اقتدار را به دســت نیاورد، »صیل علیه«؛ بر او غلبه 
پیدا خواهد شد؛ ديگران بر او قهر و غلبه پیدا مي کنند؛ به او تحكم مي کنند.

ايــن واقعیت را ملت ايران در يک دوره ی طوالنی، با پوســت و گوشــت 
و اســتخوان خودش لمس کرد. به ما تحكم کردنــد؛ به ما زور گفتند؛ منابع 
ما را در مشــت گرفتند؛ ملت ما را از رفاه محــروم کردند. تاريخچه ی تلخ و 
محنت باری اين دوره ی صد ســاله ی کشــور ما دارد، که ما نتايجش را االن 
داريم مي چشیم؛ با اينكه ما حرکت را شروع کرديم؛ انقالب اوضاع را دگرگون 
کرد؛ ورق را برگرداند. امروز کشــور ما يک کشوری است که از لحاظ عزت 
سیاسی و بین المللی، در دنیا کم نظیر است؛ اين را دشمنان ما هم قبول دارند. 
ملت بیدار شده است. شجاع است. کشور دارای هويت و شخصیت است؛ اما 
در عین حال نتايجش را داريم می بینیم. يعنی آن کسانی که علم را صد سال، 
دويســت سال پیش از ما به دســت آوردند و چند میدان از ما جلوتر حرکت 
کردند و پیش رفتند و به برکات علم دســت پیدا کردند، هنوز هم دارند زور 
می گويند. همین مسئله انرژی هسته ای و توانائی علمی و فناوری هسته ای، 
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يک نمونه اش اســت. »نداشته باشید؛ ما به شما اطمینان نداريم«؛ حرف زور. 
کی ها به ما مي گويند: اطمینان به شــما نداريم؟! آن کسانی که خودشان در 
ظرف بیست ســال، دو جنگ جهانی درست کردند و همه ی دنیا را در آتش 

جنگ مشتعل کردند؛ اروپائي ها.
آن کســانی به ما مي گويند به شــما اطمینان نداريم، که هر جا دستشان 
رسید، نیروی نظامی خودشان را وارد کردند. نمونه ی زنده ی موجودش، عراق 
اســت که داريد می بینید؛ نمونه ی قديمی تر و دردناکترش فلســطین است؛ 
نمونه ی ديگرش افغانســتان اســت؛ نمونه ی ديگرش کوزوو است؛ نمونه ی 

ديگرش مناطق گوناگون دنیاست؛ يک نمونه اش هیروشیماست.
اينهائی که شــرارت های عمده ی دنیا در دوران صنعتــی، مال آن ها و از 



۲۰ بيانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در ديدار نخبگان شرکت کننده در اولين همايش ملي نخبگان جوان

ناحیه ی آن هاست، به ملت ايران که تاکنون يک بار در اين سال های متمادی 
- از جمله در دوران بعد از انقالب - تعّرض از اين کشــور به يک همســايه 
و غیر همســايه ديده نشــده - ما از دولت جمهوری اسالمی بحث می کنیم؛ 
قبلی ها را کار نداريم. در دوران جمهوری اســالمی يک گلوله به طور ابتدائی 
از ســوی کشــور ما به يک همسايه شلیک نشــده. اين را همه قبول دارند 
- مي گوينــد: به شــما اطمینان نداريم! اين، يعنی زورگويی. حاال کشــوری 
مثل فالن کشور شــمال آفريقا، تا يک چنین اخمی به او مي کنند، دستپاچه 
مي شود، تمام وسائلش را جمع مي کند سوار کشتی مي کند و می گويد ببريد!

ملت ايران ايســتاده و خواهد ايســتاد؛ نه فقط در ايــن قضیه، ما در ده ها 
قضیه همینجور ايســتاده ايم؛ حاال اين قضیه در ســطح عموم کشانده شده. 
در ده هــا قضیه از اول انقالب تا امروز، مــا در مقابل زورگوئي ها، قلدري ها، 
گردن کلفت ها، صدا کلفت کردن، اخم نشــان دادن، بین المللی، ايســتاده ايم؛ 
فهمیده اند که ما زير بار نمي رويم. ولی اين زورگوئي ها هست. اين زورگوئي ها 
به خاطر چیســت؟ به خاطر اينكه آن طرف مقابل، مسلح به علم است. ببینید 

اين برای شما جوان ها خیلی عبرت انگیز است.
يــک دولت بیگانه ی از اخالق، بیگانــه ی از معنويت، بی اعتنای به حقوق 
بین المللی مثل دولت امريكا، چون دارای علم هست و توانسته اين علم را به 
فنــاوری تبديل کند و در زندگی اش به کار بگیرد، به خودش حق مي دهد که 
در ســطح بین المللی اينجور زورگويی کند. »من وجده صال«؛ هر کس علم 
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را داشــت، مي تواند به ديگران تحكم کند - »و من لم يجده صیل علیه« - 
نداشته باشید، به شما تحكم مي کنند. ببینید، ضرورت اينجاست.

وجدان هر انســان، انسانی که به شــخص خود، هويت خود، به خانواده ی 
خود، به فرزندان خود، به آينده و نسل خود و به ملیت و کشور و هويت ملی 
و دينی خود عالقه مند اســت، نمي تواند نســبت به اين قضیه بی اعتنا بماند. 
اين که من سال هاست روی مسئله ی نهضت علمی اصرار مي کنم، پافشاری 

مي کنم و پی گیری مي کنم، برای اين است.
علم، پیشــرفت علمی و فراگیری، نیاز اول کشور ماست؛ البته همه ی علوم 
- حاال عرض خواهم کرد - و فقط هم علوم تجربی نیست. همه ی علوم بايد 
در جای خود پیگیری شود و کشور ما مي تواند. بنابراين، نتیجه ی نكته ی اول 
اين است که شما که مشتی از خرمن عظیم نخبگان کشور هستید، مي توانید 

در ايجاد قدرت ملی و در سازندگی و آينده ی کشور مؤثر باشید.
نكته ی دوم اين اســت که کشور ما از لحاظ اســتعداد نخبه پروری و دارا 
بودن نخبه ها، يک ســطِح باالتر از متوســط را دارد. اين در محاسبات بايد 
بیايد. من يک وقتی در جمع مســئوالن کشور در همین حسینیه - چند سال 
پیش از اين - گفتم ســطح جغرافیائی کشــور ما تقريبًا يک صدم سطح آباِد 
جغرافیائی دنیاســت، جمعیت کشور ما هم هفتاد میلیون است که تقريبًا يک 
صدم جمعیت بشــر است. بنابراين، حق ما به طور متوسط از منابع زيرزمینِی 
دنیا، مي شــود يک صدم؛اما ما مهم ترين منابع زيرزمینی را بیش از يک صدم 
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داريم: فلزات اصلی، فوالد، مس، سرب و بسیاری از کان های ديگر؛ همه سه 
درصد، دو درصد، چهار درصِد ذخائر دنیا، در کشــور ماست. نفت، که وضعش 
معلوم است و ما دومین دارنده ی نفت در سطح منطقه ی نفت خیِز خلیج فارس 
و خاورمیانه هســتیم. گاز، ما دومین دارنده ی گاز در سطح دنیا هستیم. ببینید 
چند برابِر میانگین سرانه ی افراد بشر، ملت ما و کشور ما دارای منابع طبیعی 

است.
من حاال مي خواهم بگويم همین افزايِش نسبت در مورد نیروی انسانی هم 
هست. يعنی کشور ما يک صدم نیروهای انسانی نخبه ی دنیا را ندارد، بیشتر از 
يک صدم دارد. نمي توانم آمار بدهم؛ چون محاسبه نشده است. آن درصدهائی 
که در مورد منابع طبیعی گفتیم، محاسبه شده است. اين را محاسبه نكرده ايم؛  
ان شاءاهلل امیدواريم در آينده به اين چیزها هم برسیم. اما قرائن اين را نشان 
مي دهد. چیزهائی که از افراِد دنیاديده ِی بررســی کرده ی دانشــگاه های دنیا 
ما شــنیده ايم، همــه همین را تأيید مي کند. من از افراد متعدد شــنیده ام که 
در بهترين دانشــگاه های دنیا، تعداد نخبگان ايرانــی - وقتی ايراني ها آنجا 
هســتند - به نسبت، دوبرابر، سه برابِر کشــورهای ديگر است. مرحوم دکتر 
چمــران حقًا و انصافًا خــودش يک نخبه علمی بود - حــاال جنبه ی علمی 
او تحت الشــعاع جنبــه ی نظامی و مجاهدت و فداکاری و شــهادت او قرار 
گرفته - و در باالترين و پیشــرفته ترين دانشــگاه های امريكا درس خوانده 
 بود. او به من مي گفت در آن مرکز، نخبه هائی از کشــورهای ديگر بودند؛ اما 
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ايراني ها در اغلب بخش های دانشگاه و دانشگاه های ديگر، تعدادشان بیشتر 
بود و برجســتگی و نمود بیشتری داشتند. البته ايشان يک ناقل بود؛ ولی من 
از افراد متعدد اين را شــنیده ام و گزارش های فراوان و متعدد و غیرواحدی در 
اين زمینه دارم. خوب، پس ما در آينده از لحاظ نیروی انســانی دچار کمبود 

نخواهیم بود.
گذشته ی ما هم همین را نشان مي دهد. ما متأسفانه از گذشته هم منقطعیم. 
جوان های ما تاريخ علمی ما را نمي شناسند. اين يكی از ضعف های ماست که 
البته سفارش شده، گفته شــده که در اين زمینه - در زمینه ی تاريخ علم در 
ايران - کار شــود؛ و دارند کار مي کنند و کارهای خوبی هم انجام گرفته، که 

ان شاءاهلل بعد از اين بیشتر هم خواهد شد.
در همه ی اين قرن ها ما برجستگان علمی در کشورمان داشته ايم که البته 
به اين قرون آخر که رسیده، ضعیف شده. پادشاهان نااليق، جنگ های داخلی 
گوناگون نگذاشــته؛ وااّل در دوره های مختلف و در زمینه های گوناگوِن علوم 

روِز دنیا، ما نخبه پرور بوده ايم.
در قرن های چهارم و پنجم هجری - يعنی قرن های دهم و يازدهم میالدی 
که دوران قرون وسطای اروپاست؛ يعنی دوران جهالت محض - ما ابن سینا 
را داشتیم، محمدبن زکريای رازی را داشتیم. اروپائي ها وقتی به گذشته نگاه 
مي کنند، خیال مي کنند همه ی دنیا در قرون وســطی  بوده! تاريخ را هم آن ها 
نوشــته اند! متأسفانه تاريخ های آن ها هم در کشــور ما ترجمه و ترويج شده. 
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دوران قرون وســطای اروپا، يعنی دوران نهايت ظلمت و تاريكی و بی خبری؛ 
دورانی است که ما فارابی را داشتیم، ابن سینا را داشتیم، خوارزمی را داشتیم. 

ببینید فاصله چقدر است!
مــن يک وقتی در جمــع جوان ها از »تاريخ علم جرج ســارتن« يا تاريخ 
علوم ديگر - االن اســم مؤلفش يادم نمی آيد. همه ی آن ها فرنگی هستند؛ 
نمي خواهم ديگر نام آن ها را تكرار کنم - مطالبی درباره ی وضع پیشــرفت 

مسلمان ها در آن دوره گفته ام.
بنابراين، ما از لحاظ نیروی انســانِی نخبه دچار مشكل و ضعف نیستیم؛ نه 
امروز، نه ان شاءاهلل در آينده. روز به روز هم بايد بیشتر بشود؛ نخبه ها شناسائی 

بشوند.
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نكته ی سوم اين است که: ببینید عزيزان من! ما مي خواهیم کشور را علمی 
کنیم؛ اما هدف از علمی شــدن کشور اين نیســت که کشور را غربی کنیم. 
اشــتباه نشــود. غربي ها علم را دارند، اما در کنار علم و آمیخته ی با اين علم 
چیزهائی را هم دارند که از آن ها مي گريزيم. ما نمي خواهیم غربی بشــويم؛ 
ما مي خواهیم عالم بشويم. علِم امروِز دنیائی که عالم محسوب مي شود، علم 
خطرناکی برای بشر اســت. علم را در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در 
خدمت فحشا و ســكس، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملت ها، 
در خدمت اســتعمار، در خدمت خونريزی و جنگ قرار داده اند. چنین علمی را 
ما نمي خواهیم؛ ما اينجور عالم شــدن را نمي خواهیم. ما مي خواهیم علم در 
خدمت انسانیت باشد، در خدمت عدالت باشد، در خدمت صلح و امنیت باشد. 

ما اينجور علمی مي خواهیم. اسالم به ما اين علم را توصیه مي کند.
آن روزی که کشــورهای اســالمی و بخصوص کشور ايران اسالمی ما از 
لحاظ علم ســرآمد بود، آن روز ما هیچ کشــوری را استعمار نكرديم، تو سر 
هیچ ملتی نزديم، به هیچ ملتی زور نگفتیم. اســالم علم را با ايمان، با کتاب 
و ســنت، با تهذيب اخالقی، با اخالق و معنويت مي خواهد. چقدر من از اين 
جمله ی مناجات شريف شعبانیه که اين دختر خانم در سخنرانی شان خواندند، 
لذت بردم: »الهی هب لی قلبا يدنیه منک شوقه و لسانا يرفع الیک ذکره« يا 
»صدقه و نظرا يقّربه منک حّقه«؛ خدايا دلی به من بده که شوق و عشق، آن 
را به تو نزديک کند. عالم مسلمان اين را مي خواهد؛ نزديكی به خدا، معنويت، 
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اخالص، صفا. و اين اســت که آن وقت ايــن علم، اين ذخیره ی عظیم، اين 
حربه ی بزرگ در خدمت دفاع از انســانیت به کار می افتد؛ در خدمت امنیت 
انسان ها، عدالت بین انسان ها، صلح و صفای انسان ها و جوامع بشری به کار 

می افتد. ما اين را مي خواهیم. اين را برای خودتان هدف قرار بدهید.
شما امروز لحن کسانی را که بر کرسي های سیاسی ای سوارند که پايه های آن 
بر روی سرمايه و علم منحرف - سرمايه داری - قرار گرفته، ببینید. دولت های 
غربی االن اينجوری اند. حاال در قله ی قدرت های غربی، امريكاست. کرسی 
قدرت پايه هايش بر روی کارتل ها و تراســت های ســرمايه داران قرار دارد و 
ابزارش علم است. از سالح به وســیله ی علم استفاده مي کنند؛ از جاسوسی 
و دزدی اطالعات به وســیله ی علم اســتفاده مي کنند؛ از زد و بند در جاهای 
مختلف دنیا به وســیله ی علم استفاده مي کنند. ببینید سران اينجور کشورها 
که اينجور علم منحرف دارند، لحنشــان چیست؟ شنیديد اين سخنرانی چند 
روز قبل رئیس جمهور امريكا را که چقدر نفرت انگیز، چقدر خشونت طلبانه و 
متكبرانه بــود. همین غرور و تكبر روزبه روز هم دارد اين ها را در گرداب فرو 
مي برد. امروز شــما اين را بدانید - من حاال دارم به شــما مي گويم. شما آن 
روز را خواهید ديد؛ آن روز ماها نیســتیم، اما شــما جوان ها آن روز را خواهید 
ديد - که اين تمدن بناشده ی بر اين پايه ی غلط، در گرداب دارد فرو مي رود؛ 
دارد لحظــه به لحظه در باتالق پائین تر مي رود و ســقوط خواهد کرد؛ بدون 
شک. همین غرور هم، همین تكبر ابلهانه و احمقانه هم يكی از عوامل همان 
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سقوطی است که انتظاِر اين ها را مي کشد. اين ها سقوط مي کنند. يک هارت 
و هورتی امروز مي کنند؛ اما در سراشــیب دارند حرکت مي کنند، خودشان هم 
ملتفت نیســتند؛ البته هوشیارهاشــان چرا. هوشمندان شان سال هاست فرياد 
میكشند، هشدار مي دهند؛ زنگ خطر! منتها کیست که بشنود؛ َمستند. مست.

سكران سكر هوی سكر مدامة انّا يفیق فتی به سكران 
دو مســتی در اين هاست؛ مستِی هواپرســتی، مستِی قدرت. آدمی که يک 
مستی داشته باشد، نمي شــود چیزی در مغزش فرو کرد؛ وقتی دو مستی به 
سراغ کسی بیايد، که واويالست! هم از آن زهرماري های سگی بخورد مثاًل، 
هم قرص اکســتازی؛ اين ها هر دو را خورده اند! حاال شمشیر علم هم دست 
اين هاست. بايستی با شیوه ی هنرمندانه و با مانور خردمندانه، اين ها را گرداند 

و به زمین زد؛ و ان شاءاهلل به زمین مي زنیمشان.
توجه داشته باشید که ما دنبال اين علم نیستیم. ما دنبال علمی هستیم که 
ما را به معنويت، به انســانیت، به خدا، به بهشت نزديک کند. و شما جوان ها 
دل هاتان پاك اســت. من اين حرف ها را دارم مي زنم، اما آن دلی که بیشتر 
آماده ی شــكل گرفتن از اين حرف هاســت، دل شماست. شما هستید که با 
دل های جوان خودتان و با روحیه های شــاداب و باطراوت خودتان، مي توانید 

اين مسیر را طی کنید.
نكته ی چهارم اين اســت: در زمینه ی نخبه ها، يــک وظیفه متوجه دولت 
اســت، يک وظیفه متوجه نخبه هاست. وظیفه ی دولت همین چیزهائی است 
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که آقای دکتر واعظ زاده - معــاون محترم رئیس جمهور عزيزمان - گفتند. 
اين ها وظائف دولت اســت، بايد هم انجام بگیرد، مــن هم تأکید مي کنم و 
دنبالگیری خواهم کرد ان شــاءاهلل. خوشبختانه، جهت گیری دولت هم همین 
هست که اين ها به نتیجه برســد. اينی که شماها گفتید که نخبه ها در بنیاد 
نخبگان و مراکز گوناگون باشــند، اين حتمًا بايــد تحقق پیدا کند. االن هم 
مي خواهم بگويم همینجور اســت. همین آقايانی کــه امروز بنیاد نخبگان و 
اين معاونت علمی را مي چرخانند، از جوان های نخبه ی مايند. اين ها با شماها 
از لحاظ ســنی خیلی فاصله ندارند و جزو همین نخبه هايند که الحمدهلل حاال 
آمده اند روی کار و توانسته اند تا معاونت رئیس جمهور و تشكیل معاونت علمی 
و بنیاد نخبگان باال بیايند و اين کارهای عظیم را همین شما جوان های نخبه 
هستید که در واقع داريد انجام مي دهید. بعد از اين هم همینجور پیش برود.

و اما خود نخبگان. اين را به شما که اينجا هستید، دارم عرض می کنم؛ اما 
خطاب به همه ی نخبگان کشور است. نخبگان ما فقط شما نیستید. هزاران، 
صدها هزار، شــايد هزارها هزار نخبه و اســتعداد در اين کشور وجود دارد که 

البته بايستی اين ها شناسائی شوند.
اولین حرف اين اســت که مواظب باشید غرور شما را نگیرد. در حرف های 
اين جوان های عزيزی که اينجــا صحبت کردند هم اتفاقًا همین بود. غرور، 
خودبیش بینی، طلبگاری؛ اين ها درست نیســت؛ اين برايتان ضرر دارد. شما 
فرزندان اين خانه هســتید؛ فرزندان اين آب و خاك هستید. پدران و مادران 
شــما در اين کشور کسانی هستند که جوانی شان را صرف کردند برای اينكه 
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اين بنا را درست کنند تا شما در اين بنا بتوانید راحت زندگی کنید. آن ها حق 
دارند. مواظب باشید به پیشكســوت ها تحكم نشود، اهانت نشود، بی اعتنائی 
نشود. از کشور و از ملت طلبكاری نشود. البته گفتم که وظائف دولت و وظائف 
کسانی که توانائی در بخش های غیر دولتی دارند، معلوم است؛ وظیفه ی آن ها 

مشخص است؛ اما شما هم از اين طرف به اين نكته توجه کنید.
نصیحت دوم من به شــما عزيزان: شما برای خودتان يک نقش تاريخی و 
ملی تعريف کنید، نه يک نقش شــخصی. وقتی انســان نقش شخصی برای 
خودش تعريف می کند - يک آدم با اســتعداد - هدف او اين مي شود که به 
ثروت برســد، به شهرت برسد، همه او را بشناســند، همه او را احترام کنند؛ 
اين مي شــود هدف. به اين چیزها هم که رسید، ديگر کاری ندارد، انگیزه ای 
برايش باقی نمي ماند؛ اما انسان وقتی برای خودش يک نقش ملی، يک نقش 
تاريخی تعريف کرد، وضع فرق مي کند. شــما بايد آينده و تاريخ کشور را در 
نظر بگیريد و ببینید اين ملت به کجا بايد برســد و شما امروز در کجای اين 
چرخ و اين ريل عظیم قرار داريد. امروز شما چه نقشی را بايد ايفا کنید تا آن 
روز، اين ملت بتواند در آنجا باشد. چنین نقشی برای خودتان تعريف و ترسیم 

کنید؛ هدف را باال بگیريد.
نصیحت سوم هم اينكه، همتتان را بلند بگیريد. من چندبار تا حاال در جمع 
جوان ها و نخبه ها اين را گفته ام. همت نبايد اين باشــد که ما فالن فناوری 
را که ديگران ســاخته اند و ما همیشــه از آن ها مي خريديم و وارد مي کرديم، 
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حاال فرض کنید مي توانیم خودمان اينجا بســازيم. اينكه چیزی نیست. البته 
چیزی هست، کم اهمیت نیست؛ اما آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم. 
شــما هدف را اين قرار بدهید که ملت و کشــور شما در يک دوره ای، بتواند 
مرجع علمی و فناوری در همه ی دنیا باشد. يک وقتی من در جمع جوان های 
نخبه گفتم: شــما کاری کنید که در يــک دوره ای - حاال اين دوره ممكن 
اســت پنجاه سال ديگر يا چهل سال ديگر باشد - هر دانشمندی اگر بخواهد 
به آخرين فراورده های علمی دســت پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی را که 
شــما اثرتان را به زبان فارسی نوشــته ايد، ياد بگیرد؛ همچنانی که امروز شما 
برای دستیابی به فالن علم، مجبوريد فالن زبان را ياد بگیريد تا بتوانید کتاب 
مرجع را پیدا کنید و بخوانید. شــما کاری کنید که در آينده، کشور شما يک 
چنیــن وضعی پیدا کند؛ و مي توانید. يک روز اينجور بوده اســت؛ کتاب های 
دانشمندان ايرانی را به زبان های خودشان ترجمه مي کردند، يا آن زبان را فرا 
مي گرفتند برای اينكه بتوانند بفهمند. اين هم بد نیست شما بدانید که کتاب 
»قانون« ابن سینا که در پزشــكی است، همین ده پانزده سال پیش - زمان 
رياســت جمهوری من - به فارسی ترجمه شــد! بنده دنبال کردم؛ افرادی را 
مأمور کردم، بعد هم شنیدم يک مترجم خوش قلِم بسیار خوش ذوق ُکرد، اين 
را به فارســی ترجمه کرده که امروز ترجمه ی فارسی اش هست. تا آن وقت، 
قانون به زبان عربی نوشته شده بود - ابن سینا کتاب را به زبان عربی نوشته 
اســت - و به فارسی ترجمه نشده بود؛ در حالیكه چند صد سال قبل به زبان 
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فرانسه ترجمه شــده! يعنی آن ها که اين کتاب را الزم داشتند، برده  بودند و 
ترجمه کرده بودند. ببینید، مرجعیت علمی اين اســت؛ مجبورند کتاب شما را 
ترجمه کنند يا زبان شــما را ياد بگیرند. هدفتان را اين قرار بدهید. همتتان را 
اين قرار بدهید. همتتان را پیشــرفت در زمینه ی دانش و شكســتن مرزهای 
علم قرار بدهید، که البته در اين زمینه، من مطالب ديگری هم دارم که وقت 

تمام شده و ناچارم آخرين نكته را بگويم.
ما بايد نقشــه ی جامع علمی کشور را تنظیم کنیم. اين را من سال گذشته 
هم به اين مجموعه علمی گفتم، االن هم در شــورای عالی انقالب فرهنگی 
دارد اين کار مي شــود، اما بايد اين کار با جديت هر چه بیشــتر بشود. ما بايد 
بدانیم نقشه ی جامع علمی کشور چیست. کدام علم، به چه اندازه، در کجای 
اين نقشــه جا دارد. اينجور نباشد که مثل يک ورزشــكاری که فقط روزی 
بازو کار مي کند و بازوهايش مي شــود اينقدر، در حالیكه پا و سینه و شانه اش 
مثل يک آدم الغر اســت، باشیم! اين، فايده ای ندارد. يک ورزشكار فقط کاِر 
سینه بكند، بقیه ی اندام های او هیچ قدرتی نداشته باشد، فايده ای ندارد. بايد 
متناســب باشد. بعضی از اين جوانان عزيز راجع به علوم انسانی گفتند. ما در 
بخشی از رشته های علوم انسانی، قرن ها جلوتر از دنیا هستیم. خیلی جلوتر از 
کســانی هستیم که امروز در اين رشته در دنیا سرآمد به حساب می آيند. چرا 
اين ها را دنبال نكنیم؟ در رشــته های گوناگون علوم انسانی؛ ادبیات، فلسفه، 
تاريخ، هنر، ما خیلی ســابقه داريم. بعضی از علوم انسانی ديگر هم هست که 
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اگرچــه از غرب آمده، اما اگر درســت دقت کنیم، خمیرمايه ی آن که عبارت 
از عقالنیت و تجربه گرائی اســت، از تفكر و روح ايرانی - اســالمی اســت. 
اروپای خرافاتی نمي توانست زيست شناسی و اقتصاد و مديريت و روانشناسی 
و جامعه شناســی را به اين شكل تنظیم کند. اين، سوغات تفكر علم گرايی و 
تجربه گرائی شرق و عمدتًا ايران اسالمی بود که رفت در آنجا و به اين تحول 
منتهی شــد. به هر حال، در اين چیزهائی که عقب هســتیم، بايد خودمان را 
جلو ببريم و خودمان ابداع کنیم؛ ترجمه نكنیم. ترجمه گرائی زيان های بسیار 

بزرگی برای ما دارد.
بنابراين، نقشــه ی جامع علمی، چیِز الزمی اســت: جايگاه علوم گوناگون، 
هرکدام؛ مقدار دانشــجو، نوع دانشجو، جنس دانشــجويان - دختر، پسر - 
مناطق گوناگون؛ اين ها بايد روشن بشود؛ ما بدانیم چه کار مي خواهیم بكنیم. 

اين کارها البته شروع شده، لكن بايد جديت بكنید دنبال بشود.
مسئله ی کاربردی کردن تحقیقات و اختراعات - که اتفاقاً بعضی از جوان ها 
گفتند - جزو چیزهائی اســت که من رويش تكیه دارم. ما ممكن اســت يک 
تحقیقاتی بكنیم، در يک پروژه ی تبلیغاتی به جاهای خوبی هم محقِق ما برسد؛ 
اما اين در وضع کشــور، در جهت رشــد و توسعه ی کشور نقشی نداشته باشد؛ 
يعنی نتواند به ثروت ملی تبديل شود . ما بايد علم مان را بتوانیم به ثروت ملی 
تبديل کنیم . اين، تالش الزم دارد، برنامه ريزی الزم دارد. آن وقت يک نكته ای 
در کنار اين هســت - که باز در همان نقشه ی جامع علمی قرار می گیرد - که 
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مــا بايد زنجیره ی علم و فناوری را تكمیل کنیم، که گاهی يک جاهائی از اين 
زنجیره قطع شده اســت، تا يک خط تولید واقعی درست بشود و علم بتواند از 

همه ی جهات به اهداف خودش برسد.
و خمیرمايه ی همه ی اين چیزها، شــوق شما و همت شما و عالقه ی شما 
و تالش دست اندرکاران است که امیدواريم خداوند کمک کند. ان شاءاهلل اين 
تالش را بكنید و می بینیم بحمداهلل راه هم افتاده؛ اين جريان علمی راه افتاده 

و ان شاءاهلل به نتايج خواهد رسید.
من خیلی از ديدار امروز خوشبختم و امیدوارم که ان شاءاهلل اين ديدار کمک 

کند به رسیدن به اهداف عالی ای که کشور و ملت ما دارد.
والّسالم علیكم و رحمةاهلل و برکاته
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سخنرانی دكتر واعظ زاده، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در اولين همايش ملی نخبگان جوان )سال 86(

بســم اهلل الّرحمن الّرحیم. موجب شــكرگزاری و نیز مباهات است که در اين 
ايام مبارك در فضای پر از معنويت و امنیت جمهوری اســالمی ايران که میراث 
گرانقدر امام راحل اســت و ثمرۀ مجاهدت و جانفشانی نخبگان حقیقِی برگزيدۀ 
خداونــد، در محضر رهبر فرزانه و نخبه پرور انقالب اســالمی حاضر شــده ايم. 
جمع حاضر يک مجموعة انســانی کم نظیر بلكه بی نظیر است. ترکیب استعداد و 
خالقیت کم نظیر و انرژی و انگیزه و تحرك جوانی و اعتقاد درســت و آرمانهای 
بلند، از اين دختران و پسران، از اين جوانان عزيز وجودهای فاخری ساخته است 
که در نیل به قله های افتخار و عظمت ايران اسالمی، امیِد بسیار به آنان بسته ايم.
اين مجموعه متشكل هســتند از افتخار آفرينان المپیادهای کشوری و جهانی 
دانش آموزی و دانشــجويی، برگزيدگان رتبة اول آزمونهای سراسری، برگزيدگان 
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جوان جشنواره های خوارزمی و رازی، و شماری از نخبگان و نوآوران برجسته است 
که افتخارات خودشــان را در پنج سال اخیر کسب کرده اند. بعضی از اين عزيزان 
در چند هفته يا حتی در چند روز اخیر به اين افتخارات نائل شده اند؛ و حضورشان 
در اولیــن همايش ملی نخبگان جوان که يک حرکــت عملیاتی و اجرايی برای 
شناســايی و حمايت از نخبگان می باشد، مبّین اين است که شناسايی و حمايت از 

نخبگان که با تأخیراتی همراه بوده، اکنون تا حدودی به روز شده است.
در بنیاد ملی نخبگان که با دســتور مســتقیم و رهنمود مشخص حضرتعالی 
تأســیس شده اســت، چند راهبرد مهم مورد توجه است. از جملة آن ها کمک به 
شــكوفا شدن اســتعدادهای برتر در جهت تأمین منافع کشور است. اگر چه اين 
دو امر- شــكوفايی شخصی و کمک به ارتقاء منافع و اقتدار ملی-دو امر متفاوت 
اســت، و اگر توجه کافی به آن ها نشــود ممكن است در دوجهت ادامه يابند، اما 
با هوشــمندی امكان پذير اســت که اين دو را دريک جهــت قرار دهیم؛ و اين 
راهبرد بنیاد اســت؛ البته اکثر قريب به اتفاق نخبگان ما در زندگی خودشان و در 
پیشرفتشان به اين راهبرد توجه کافی داشته و دارند.موضوع ديگر، توانمندسازی 
مراکز و مجموعه های برتر کشور با هدف ايجاد احساس رضايِت نخبگان عزيز از 
حضور و فعالیت در آنهاست؛ يعنی يک رقابت مثبت برای جذب و جلب نخبگان 
و بهره مندی از آنان. انشــاءاهلل اين امر به درستی انجام بشود. زمینة آن در کشور 
وجود دارد. گرچه همة مراکز ما در ســطح مطلوب نیستند، اما ما امروز مراکزی 
داريم که در ســطح خوبی فعالیت می کننــد. با قدری حمايت و تقويت آن مراکز 
و جايابــی اين عزيزان در فعالیت ها و پروژه های جدی آنها،فرصتی فراهم خواهد 
شــد که در کمتر از نقطه ای در جهان برای يک دانشــجوی غیر بومی- و حتی 
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بومی- فراهم است.
 راهبرد ديگر بنیاد ملی نخبگان حمايت جامع از نخبگان است. پشتیبانی  های 
بنیاد، بايد گزيده،  کم شــمار، مؤثر وکارآمد باشد؛اما در نظر گرفتن جامعیت اين 
حمايت ها مورد توجِه کامل اســت. از حمايت هــای معنوی و فرهنگی متعالی، تا 
حمايت های علمی، آموزشــی، پژوهشی و حمايت های مادی و معیشتی در جهت 
راهبرد اول مورد نظر است. برنامه های متعددی تحت اين راهبردها سامان يافته 
و خوشبختانه اين همايش يک جهش بزرگ برای اجرايی شدن اين برنامه ها بود. 
بنابراين هدف از برگزاری اين همايش صرفًا فرهنگ ســازی و ايجاد  يک روحیة 

واحد و يک عزم  عمومی میان نخبگان نیز بود.
برای مشــارکت دادن دوستان جوان ما در پروژه های اساسی و بزرگ کشور، از 
مسئوالن ذيربط دعوت بعمل آمد و با هماهنگی قبلی، سازوکار حضور و فعالیت 
اين عزيزان تشــريح شد و اين امر بعد از همايش بصورت جدی پیگیری خواهد 
شــد تا در همین ماه های باقیمانده از سال جاری شمار قابل توجهی از اين جمع 
تحت نظر اســاتید و نیز مديران مراکز در اين پروژه ها مشــغول شوند. موضوع 
کارآفرينــی برنامة ديگری بود کــه با توجه به اينكه بنیــاد ملی نخبگان مرکز 
هماهنگی و هم   افزايی اســت، با هماهنگی با مسئوالن مراکزی که امتیازاتی  به 
نخبگان در بهره مندی از مزايا و امكانات کارآفرينی ارائه می دهند، تشــريح شد. 
اين برنامه بیشــتر برای فارغ  التحصیالن که قصد ورود به کسب و کار را دارند، 
مناسب است. در اين همايش نشست های بحث و گفتگو برگزار گرديد که بسیار 
سازنده و پرنشاط بود و شــخصیت های علمی کشور اداره و هدايت اين بحث ها 
را بر عهده داشــتند و گزارش های امید بخشی از مباحث ارزندۀ طرح شده در آن 
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جلسات ارائه دادند که نمونه ای از آن در حضور حضرتعالی مطرح شد. همة مباحث 
و گفتگوها ثبت شده و در برنامه  ريزی های بنیاد استفاده خواهند شد و حتی جمع  
بندی  آن، برای اســتفاده به مراکز و مراجع ديگر و دولت هم ارائه می شود. اين 
فعالیت مقدمة ايجاد اتاق های فكر نخبگان اســت که بزودی تأسیس خواهد شد 
تا محفلی باشــد برای بحث و بررســی و در عین حال برای پیوند بیشتر عزيزان 
ما با يكديگر که منافع بســیاری در بردارد. نشســت و برخاست نخبگان جوان با 
پیشگامان علم و فناوری در کشور ضرورت ديگری است که در برنامه های بنیاد 
مدنظر اســت. پیشگامان پژوهشی کشور تجارب خودشــان را با اين عزيزان در 
میان خواهند گذاشت؛ و اين حرکت انشاءاهلل مقدمة تأسیس خانة نخبگان جوان 
و غیر جوان خواهد بود؛ و در نهايت جوايز مســتمر علمی توسط بنیاد اهدا گردد. 
که در راستای راهبرد اول به عزيزان دانشجو اعطا می شود تا بتوانند يک زندگی 
دانشجويی نسبتًا راحت و ساده داشته باشند و بر شكوفا ساختن ذهن، روح و جسم 
خودشــان متمرکز بشوند. اين جايزه يک بستة نسبتًا جامع است که حمايت های 
علمی مادی و معنوی در آن قرار گرفته و در طول تحصیل در اختیار اين عزيزان 

قرار خواهد گرفت.
دولــت برای حمايت از نخبگان عزم جدی دارد و خوشــبختانه توجه دولت به 
نخبگان روز افزون اســت. با اين حال هنوز حمايت ها در حّد استحقاق نخبگان 
عزيز نیســت. کاری بیش از اين بايد بشــود. در همین راســتا برنامه های میان 
مدتی طراحی شــده است که از جملة آن ها طرح شناسايی و هدايت استعدادهای 
برتر)شــهاب( اســت. اين طرح کارهای خوبی که در مــدارس و مجموعه های 
تیزهوشان و استعدادهای درخشان انجام شده و همچنین روش های شناسايی از 
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طريق آزمون ها و جشنواره ها را به يک برنامة شناسايی و شكوفايی به گستردگی 
همة کشــور تسّری می دهد.بر اساس اين طرح در مدارس کشور در دورۀ ابتدايی 
و قبل از آن به کمک معلمان به تدريج اســتعدادهای برتر شناســايی می شوند و 
با تأکید بر خالقیت- که مورد نظر حضرتعالی  بوده اســت- به تدريج رشد داده 

می شوند؛ بدون اينكه از کالس و مدرسة خودشان جدا بشوند.
خوشبختانه مسئولین وزارت آموزش و پرورش از اين طرح فوق العاده استقبال 
کردند و در برنامه ريزی آن مشارکت جستند. اگر چه اين طرح میان مدت است، 
اما امیدواريم که اجری آن به ســرعت آغاز بشود. امیدواريم برنامه ريزی  های آن 
در سال جاری به پايان برسد و با همت دولت و مجلس بودجه مناسب هم در نظر 
گرفته شود تا بتوانیم عدالت گرايی را در شناسايی و پرورش نخبگان هرچه بیشتر 
رعايت کنیم. طرح ديگری که ابتكار آن مختص رئیس جمهور اســت، بازکردن 
درب آزمايشــگاه ها، کارگاه ها و کتابخانه ها در همة دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و 
مراکز فرهنگی و صنعتی به روی مخترعان، نوآوران بطور خاص و نخبگان بطور 
عام است. اين سرمايه گذاری ها در کشور انجام شده است اما بعضی موانع اداری 
وجــود دارد که اجازۀ بهره برداری بهینــه را از آن ها نمی  دهد. برنامه ريزی  برای 
اين طرح شروع شده و در صورت تحقق امیدواريم ديگر کسی نباشد که ايده ای 
نو داشته باشــد، اما حّداقِل امكانات را برای شكوفا شدن و نزديک کردن آن به 

صحنة عمل و بازار پیدا نكند.
اينها عمدۀ طرح هايی هستند که برای نخبگان جوان در دست بررسی است و 
ما آن ها را در اولويت قرار داده بوديم. اما طرح هايی- با همین دامنه- برای ديگر 
نخبگان، برای پژوهشگران، دانشمندان، اساتید نمونه و بزرگان علمی کشور- با 
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مشورت خودشان و با شنیدن طرح ها وپیشنهادهای اين بزرگان- در دست تدوين 
اســت. امیدواريم در سال جاری عالوه بر حدود هزار و پانصد نفری که در شش 
ماهة اخیر تحت حمايت عملیاتی بنیاد قرار گرفته اند، همین تعداد از ديگر نخبگان 
جوان نیز مورد حمايت قرا گیرند و شماری از نخبگان غیر جوان نیز حّداقل از يک 

حمايت ملموس ومؤثر برخوردار شوند.
خوشبختانه در جلسة اخیر هیئت دولت برگزاری نشست های تخصصی مشترك 
بین دولت و نخبگان با پیشــنهاد بنیاد به تصويب رسید و اين هم حرکتی است 
که هم در ســطح نخبگان جوان و هم بخصوص در ســطح نخبگان برجسته و 
جامع الشرايط ما می تواند فوايد متقابل هم برای نخبگان و هم برای دولت داشته 
باشــد و همچنین موجب درگیر شدن و آشنا شدن نخبگان با مسائل ومشكالت 

کشور شود.
از اظهار لطف حضرتعالی برای شــنیدن ســخنان جوانان عزيز و تصديعی که 

اينجانب نمودم، سپاسگزارم. والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته.
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دكتر سيداميد ديانت  
)محقق جوان جشنواره رازی در سال 1۳۸۵، دانشجوی نمونه کشوری در سال 1۳۸۳، برگزيده کتاب 

سال دانشجويی درسال 1۳۸۳(

بســم اهلل الرحمن الرحیم، با عرض سالم خدمت حضرتعالی، مسئوالن محترم، 
نخبگان و اســتعدادهای برتر کشورمان، خوشحالم که برای بار دوم افتخار حضور 
خدمت حضرتعالی را دارم. جلســه قبل که خدمت شما بوديم مهرماه 1۳۸4 بود. 
جنابعالی در آن جلسه تشكیل بنیاد ملی نخبگان را نويد داديد و يكی دو سال بود که 
خبری از وضعیت بنیاد نداشتیم. به لطف خداوند، به تازگی خبرهای بسیار خوشی 
شــنیديم و متوجه شديم قدم های مثبتی برداشــته شده و روند حمايت ازنخبگان 
واســتعدادهای برتر کشور روند بسیار مثبت و رو به رشدی است. نخبگانی که در 
اين نشست حضور دارند، تنها گوشه کوچكی از استعدادهای برتر کشور هستند که 
با توجه به امكانات فعلی موجود از جمع هزاران فرد مســتعد، انتخاب شده اند و در 
اين همايش بزرگ شــرکت کرده اند و جا دارد از برگزار کنندگان  همايش تشكر 
کنم. در حال حاضر دغدغه های تشــكیل بنیاد، تصويب اساسنامه اولیه ومصوبات 
آن به پايان رســیده و وارد مرحله جديدی شده اســت و بايد مصوبات و اعطای 
امتیازات را تقويت کرد. هر اســتعداد برتر و هر نخبه در کشور ما، نیازهای خاصی 

سخنرانی نخبگان اولين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(1 

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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دارد. بايد توجه شود که نیازهای افراد يكسان نیست. به عنوان مثال من به عنوان 
دانشــجوی دندانپزشكی، يک سری نیازها دارم و دانشجوی رشته ديگر و يا يک 
دانش آموز نخبه، نیازهای ديگری دارد که برآورده کردن اين نیازها بايد به صورت 
شخصی و برحسب شرايط فرد باشد واعطای امتیازات می تواند از يک حمايت مالی 
کوچک باشد تا حمايت های معنوی بزرگ که به نظر می رسد بنیاد نخبگان بتواند 

اين کار را انجام دهد و به خوبی به پیش ببرد.
به نظر من بهتر اســت کارشناسی بیشتری در اين زمینه ها انجام شود و نیازهای 
افراد بررســی شود و سپس اعطای تســهیالت صورت گیرد. موضوع ديگر ارتباط 
قوی ای است که بايد بین بنیاد ملی نخبگان- که به دستور حضرتعالی تشكیل و زير 
نظر مستقیم رياست جمهوری اداره می شود- با وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای 
ديگراز جمله وزارت بهداشــت، وزارت علوم، ســازمان نظام وظیفه، بانک ها و ساير 
سازمان ها برقرار باشد. افراد به صورت ملموس، اجرايی شدن مصوبات را حس کنند. 
فكر می کنم با دستور جنابعالی و رياست محترم جمهوری و هیئت محترم وزيران اين 
کار با سرعت بیشتری طی خواهد شد ونخبگان کشور هم دلگرم شده و با روحیه بهتر 
می توانند در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسالمی گام بردارند. امید است بتوانیم 

قدم های مثبت و رو به جلويی را هر چه سريع تر برداريم. تشكر می کنم.
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احسان غالمی 
)دارنده مدال نقره جهانی المپیاد فیزيک سال ۲۰۰۶(

بسم اهلل الرحمن الرحیم، با دورد و سالم به محضر رهبر فرزانه و خردمند انقالب 
و حضار محترم، خدا را شاکرم که در محضر حضرتعالی و ديگر عزيزان مطالبی را 
عرض می کنم.مجموعه نخبگان خود را همیشه بدهكار مردم، جامعه، نسل های 
آينده و تاريخ می داند. اين مجموعه همواره تالش خود را برای باال بردن جايگاه 
اســالم و حكومت اسالمی به کار برده، در راستای آرمان های جمهوری اسالمی 
قدم بر می دارند واين کار را با دست يابی به مرزهای علم و دانش انجام می دهند. 

نكاتی را برای کمک به حل پاره ای از مسائل نخبگان پیشنهاد می کنم. 
انســان تک بعدی و مادی همانده پرنده ای است که با يک بال نمی تواند پرواز 
کند. آدم بدون اخالق وتقوا هم مثل اين پرنده است. مسئوالن امور نخبگان نبايد 
فقط به دنبال نیازهای مادی نخبگان باشــند ونبايد فقط به برگزاری برنامه های 
تشــويقی واعطای جوايز علمی اکتفا کنند. بلكه بايد نگاهی به نیازهای معنوی 
نخبگان هم داشته باشند وســعی کنند با برنامه ريزی به تعمیق اخالق و روحیه 
دينی و ارزش های اســالمی در مجموعه نخبگان اقدام کنند. اين نیاز می توانند 
با برنامه های مختلفی رفع شــود. شــايد بتواند به صورت برنامه های جنبی مثل 
ســفرهای غیر علمی جهت جمع شدن و تعامل و نشست و برخاست نخبگان با 
همديگر صورت بگیرد. دراين جلســات می توان برنامه ريزی هايی کرد که ضمن 
شــاداب کردن روحیه جوانان نخبه، به کمک برنامه های هماهنگ، معنويت نیز 



سخنرانی نخبگان اولین همایش ملی نخبگان جوان در دیدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(4۶

تقويت شــود. نكته دوم، حضور موثر خود نخبگان در بنیاد اســت واعطای نقش 
جدی به آن ها در تصمیماتی که درمورد آن ها اتخاذ می شود. فكر می کنم می توان 
با تشــكیل کارگروه های بحث و بررسی و دعوت از نخبگان برای شرکت در اين 
جلسات، ديدگاه ها و افكار آن ها در مورد خودشان را بحث و بررسی کرد، طبیعی 
است که آن ها مشكالت خود را بهتر می دانند که البته اين کار با کمک بنیاد ملی 

نخبگان آغاز شده است وامیدواريم که به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
مسئله بعدی، تخصیص بودجه کافی به بنیاد است تا مديران و دست اندرکاران 
بنیاد بتوانند کارهايی را برای نخبگان انجام دهند و با فراغ بال بیشــتری به اين 
مسئله بپردازند وعالوه بر آن، در هزينه کردن اين بودجه ها، اختیارات کافی و الزم 
به آن ها داده شود تا راحت تر و بدون افتادن در روند اداری کشور، اين هزينه ها را 
صرف کرده واين فرآيند طوالنی تصويب طرح ها و برنامه ها کوتاه شود. نكته بعدی 
اينكه ما امروزه نیازمند ارتباط با مراکز علمی جهان هســتیم و بنابراين تسهیل در 
مقررات رفت و آمد نخبگان به خارج ازکشــور، به نظر ضروری می رسد، من فكر 
می کنم بهتر است خود بنیاد متولی اين امر شود تا برنامه ريزی دقیق تری روی آن 
صــورت گیرد. با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر دنیا ارتباط برقرار کند و به نوعی، 
بورس کردن دانشــجوها توسط خود بنیاد انجام شــود. اين کار عالوه بر اين که 
امكان تعامل با مراکز علمی دنیا را برای نخبگان آسان تر می کند، امكان بازگشت 

نخبگان و استفاده از دستاوردهای آنان را نیز میسر می سازد.
نكته بعدی ايجاد بانک علمی نخبگان اســت، پیشــنهاد می کنم بانكی ايجاد 
شــود و مشــخصات فردی اعضای بنیاد، توان مندی ها، عاليق و سوابق علمی 
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و نحوه ارتباط با آن ها در آن بانک وجود داشــته باشــد تا اگر اعضا به تخصص 
خاصی نیاز داشــته باشند، بتوانند به آن بانک مراجعه کنند. به عنوان مثال برای 
تشكیل يک تیم علمی و با يک پروژه پژوهشی تحقیقاتی که در کشور به شدت 
مورد نیاز اســت، بتوان بــه اين بانک مراجعه کرد و با اعضــا ارتباط برقرار کرد 
واز آن هــا بهره مند شــد. دنیای امروز هم دنیای کارگروهی و جمعی اســت و با 
توانايی هــای فردی نمی توان حرکت های علمی بــزرگ انجام داد. لذا اين بانک 
می تواند مشــكالت را حل کند. البته اين بانک بايد به صورت طبقه بندی شــده 

باشد و فقط در صورت نیاز در اختیار افراد و ارگان ها قرار بگیرد.
نكته ديگر، سرمايه گذاری در رشته های جديد باهدف جهت دهی تحقیقات به 
ســمت دانش های جديد دنیاست. در اين زمینه بايد به پتانسیل های کشور توجه 
کنیم و هدايت سرمايه های علمی مان به سمتی باشد که پتانسیل وجود دارد. نكته 
آخر هم، تالش صدا و ســیما برای فرهنگ سازی جهت برتری نخبگی علمی در 
جامعه اســت؛ بگونه ای که فقط برجستگان ورزشی و مدال آوران اين حوزه توجه 
نشــود. منظور بنده، يكسان سازی اين ها نیســت. به طور مثال، روزانه در اخبار 
ورزشی از ورزشــكارانی که در کشور موفق می شوند، سخن گفته می شود اما در 
اخبار علمی فقط ازدستاوردهای دانشمندان سخن به میان می آيد نه از خود آنان. 
فكر می کنم بها دادن به افراد عالم در صدا و ســیما باعث الگوسازی برای جامعه 

می شود. در پايان امیدواريم که اين نهاد مبارك منشا خیر و برکت باشد.
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زهرا شريفی 
)دارنده مدال طالی المپیاد ادبی سال 1۳۸۵(

بسم اهلل الرحمن الرحیم، سالم عرض می کنم خدمت مقام معظم رهبری و همچنین 
دوستان عزيز و خیلی خوشحالم که اين افتخار نصیب من شد تا من هم بتوانم در اين 
مراسم صحبت کنم. به دلیل کمی وقت، به سراغ مطلب اصلی می روم. مقوله ای داريم به 
عنوان شناسايی و پشتیبانی مادی و معنوی استعدادها که اين طرح در شهرستان ها انسجام 
کافی ندارد. به دلیل ناآگاهی بعضی از مسئوالن به جای اينكه خیلی از استعدادها شناخته 
شوند، متاسفانه سرکوب می شوند. خود من برای المپیاد ادبی در سال گذشته، سختی های 
زيادی کشیدم و کم لطفی های بسیاری از جانب مسئوالن ديدم. لذا درخواست می کنم 
نشست های با حضور مسئوالن پارك های علم و فناوری سراسر کشور برگزار شود تا در 
مورد چگونگی حمايت ازنخبگان و نحوه برخورد با آن ها طراحی ارائه شود. در اين صورت 

مسئوالن عزيز در قضیه شناسايی نخبگان موفق خواهند بود.
موضوع ديگر در مورد المپیاد ادبیات است. متاسفانه ادبیات چه در دبیرستان و چه در 
دانشگاه ها و چه در برنامه المپیاد مظلوم واقع شده است. چون تنها المپیاد ملی و داخلی 
است، به چشم ديگری به آن نگاه می کنند و ما می توانیم درمورد عرض کردن اين نگاه 
کارهای زيادی انجام دهیم. برای مثال، چرا المپیاد ادبیات مانند ديگر المپیادها، نمی تواند 
معافیت از کنكور داشته باشد؟ اين مسئله تنها در رشته ادبیات وجود دارد و چندين بار برای 
مسئوالن مطرح شده است و دلیل آن ها اين است که کسانی که در المپیاد ادبیات شرکت 
می کنند، فقط در زمینه ادبیات سنجیده می شوند و به همین دلیل نمی توانند بدون کنكور 
وارد رشته حقوق شوند. من بايد نكته ای را در اينجا مطرح کنم و آن هم اين است که آن 
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فردی که توانسته آن کتاب های ادبی را با آن حجم سنگین در مدت بیست روز مطالعه 
کند و موفق شود مدال طال بیاورد، به طور قطع در دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی 
هم می تواند موفق شــود. با اين حال اگر مشكل اين است، پیشنهاد من اين است که 
بنابر مصلحتی که خود مسئوالن می دانند، مباحثی را به المپیاد ادبیات اضافه کنند تا در 
زمینه های که نیاز می دانند بچه ها آزمايش شوند و بتوانند بدون کنكور وارد دانشگاه شوند. 
مسئله ديگری که باعث کم رنگ شدن ادبیات شده، اين است که بسیاری از رشته های 
ادبیات با رشته های رياضی و تجربی مشترك است. يعنی گروه های آزمايشی ديگری هم 
می توانند وارد اين رشته ها شوند، مانند مديريت و روانشناسی؛ و به تازگی اطالع يافتیم 
رشته حقوق که يک رشته باالی علوم انسانی است، امسال با گروه علوم تجربی مشترك 
شده است. طبیعی است شخصی که می خواهد وارد رشته حقوق شود ديگر از طريق 
رشته ای که در جامعه به عنوان يک رشته سطح پايین به آن نگاه می شود وارد اين رشته 

نخواهد شد. امیدوارم از طريق شما اين امر در آموزش عالی پیگیری شود.
مسئله ديگر اين است که برای مدال های طال باالخره يک مزايای گذاشته شود، اما 
بچه هايــی که در المپیاد مدال نقره با برنز می آورند نیز، باالخره تالش کرده و زمانی را 
صرف کرده اند. اينگونه نباشد که بعد از اين که المپیاد تمام شود اين افراد احساس کنند که 
المپیاد، جز اين که وقت آن ها را بگیرد و آن ها را از ديگران در کنكور عقب بیندازد، حاصل 
ديگری نداشته است. لذا پیشنهاد من اين است که برای المپیادها در کنكور سهمیه ای 
قائل شويد. اين مسائل، باعث شده است که بچه ها به سراغ المپیاد ادبیات نیايند و استقبال 
کنندگان از المپیاد ادبیات کم باشد. جا دارد همین جا من ازمسئولین کمیته علمی ادبیات 

تشكر کنم وامیدوارم که ساير مشكالت نخبگان با هدايت و لطف شما حل شود.
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علی اكبر ابوالحسنی
)رتبه سوم المپیاد دانشجويی فیزيک سال 1۳۸۵( 

روزگاری شد و کس مرد ره عشق نديد             حالیا چشم جهانی نگران من و توست 
بســم اهلل الرحمن الرحیم، خدا را شــاکرم که اين توفیق نصیب من شده تا در 
جمع صحبت کنم. فكر می کنم بهتر اســت ابتدا جمــع را معرفی کنم. جمع ما 
جمعی از نخبگان اين مملكت اســت که توانايی های بسیار دارند. من به عنوان 
يكــی از قديمی ترين های اين جمع، اين توانايی ها را ديده ام و می دانم بچه هايی 
که در چنین جمع هايی هســتند، در آينده تحصیلی شــان چه در داخل و چه در 
خارج از کشــور، پیشرفت های بســیار زيادی خواهند داشت و توانايی های بسیار 
زيادی دارند. اين را خود بچه ها واقفند و انشااهلل از اين توانايی ها استفاده خواهند 
کرد. حاال ســوالی که برای بچه ها پیش می آيد اين اســت که چه کار می توانند 
بكنند؟ من در مورد اين ســوال ســعی کردم خیلی بنیادی فكر کنم. چون رشته 
تحصیلی من فیزيک است و ما فیزيكی ها بیشتر دوست داريم اينگونه فكر کنیم. 
از صحبت های شما اســتفاده کردم و با يک جمع بندی به اين نتیجه رسیدم که 
حرکت ما، حرکت به ســمت يک قله است. برای حرکت به سمت يک قله بايد 
الزاماتــی را رعايت کنیم. بايد بدانیم کجا هســتیم، قله ای که می خواهیم برويم 
کجاســت، چند اردوگاه در بین راه در نظر بگیريم و يک نقشه برای اين حرکت 

تهیه کنیم. 
حاال من می خواهم روی تک  تک اين جزئیات به صورت کاربردی و راهبردی 
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بحث کنم و ببینم که ما نخبگان در کجا قرار گرفته ايم. حرکت به سمت پیشرفت 
در فرمايشات شــما به عنوان الگوی پیشرفت وتوسعه، مطرح شده است. به نظر 
من نخبگان بايد درتدوين الگوی پیشــرفت و توسعه، شرکت داده شوند؛ هر چند 
ممكن اســت جوان باشــند و يا فكر کنند که نمی توانند اين کار را انجام دهند، 
ولی تا وقتی که اين کار را نكنیم هیچ پیشــرفتی صورت نمی گیرد. زيرا وقتی به 
الگوهای موفق پیشرفت دقت می کنیم و می بینیم جوان ها يا دانشمندان يا آنهايی 
که در اين مسیر حرکت می کردند، در گفتمان های خود در مورد پیشرفت صحبت 
می کردند و دغدغه شــان پیشرفت بوده است. درمورد ما هم وقتی دو جوان نخبه 
درکنار هم می نشــینند، بايد درمورد اين مسئله صحبت کنند. اگر اينگونه شويم، 
اين حرکت به شــدت شــتاب پیدا می کند. دوباره عرض می کنم که اين الگوی 
پیشــرفت وتوسعه بسیار مهم اســت و نحوه تدوين آن به طور کلی مسیر ما را 

عوض خواهد کرد.
درقسمت دوم اگر کمی عملیاتی تر نگاه کنیم، بايد تعدادی چشم اندار حرکت 
مشخص کنیم. اين چشــم اندازهای حرکت، مثل چشم انداز بیست ساله است. 
در تدوين اين چشم انداز، بايد نخبگان شرکت داشته باشند. اين چشم اندازها در 
حرکت امروزی ما بســیار مهم است. شما در يكی از سخنرانی های خود بر علوم 
پايه تاکید نموديد. علوم پايه را به يک خزانه يا يک گاو صندوق تشــبیه کرديد و 
در مقابل علوم مهندسی را مطرح کرديد که مانند پولی توجیبی است که مصرف 
می شــود. برای اينكه ما بتوانیم علوم پايه را گسترش دهیم، بايد انباشت علمی 
در مملكت داشته باشــیم تا در آينده به تولید تكنولوژی منجر شود. متاسفانه ما 
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فقط به تكنولوژی ها دست پیدا می کنیم. گرچه اين خوب است، ولی بايد خودمان 
هم يک بار تكنولوژی درســت کنیم و تكنولوژی مال ما باشد. بدين منظور، بايد 
بــه علوم پايه اهمیت بدهیم و فرمايش شــما هم همین بــود. علوم پايه نیاز به 
سرمايه گذاری دارد. نتیجه سرمايه گذاری که در علوم پايه انجام می شود، ممكن 
اســت ده يا بیست ســال بعد معلوم شود. پس اين چشــم اندازها را بايد تعريف 
کنیــم. اگر اين چشــم اندازها را تعريف نكنیم، حرکت مــا يک حرکت با برآيند 
صحیــح نخواهد بود. من يک مثال علمی بزنم. درکارگروهی که ديروز در همین 
همايش ملی نخبگان برگزار شد و من نیز در آن شرکت داشتم، آقای دکتر مخبر 
دزفولــی، دبیر محترم شــورای عالی انقالب فرهنگی، در مــورد همكاری ما در 
نوشــتن چشم انداز صحبت کردند. اين مسئله نشان می دهد که می شود باهمین 
سبک عمل کرد. ايشان پیشنهاد دادند که خوب است نخبگان با تنظیم کنندگان 
سند چشم انداز بیست ســاله جلسه داشته باشند. به دلیل اينكه که نخبگان، بايد 
نسبت به سند چشم انداز توجیه شوند تا در اين مسیر با ايمان کامل نسبت به آن 
ســند، حرکت کنند. اين پیشنهاد يک پیشنهاد علمی و قابل اجراست و به عنوان 

يک مثال می شود اين را مطرح کرد.
همچنین اگر قرار اســت چنین همايش هايی برگزار شود، بهتر است چارچوب 
آن بنیاد ملی نخبگان باشــد. به نظر من بايــد مديريت واحد نخبگان را اعمال 
کنیم و به اين پايبند باشــیم که اين مسئله بسیار خوب و به نفع نخبگان است. 
مســئله بعدی، نقشــه حرکت اســت و در اين مرحله، از نخبگان انتظار می رود 
که در نقشه علمی کشــور، به طور اجرايی شرکت کنند. چرا بايد در نوشتن آن 
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شــرکت کنیم؟ چون ما حرکت کنندگان اين راه هســتیم و کمبودها و وضعیت 
فعلی را احســاس می کنیم و لذا بايد نقشــه حرکت را بنويسیم. حال می خواهم 
حرکتمان را توصیف کنم که به چه شــكلی هســت، مجبورم مثال را از فیزيک 
بزنم؛ چون هم خودم دوست دارم و همه هم با آن آشنا هستند. يک ماده از يک 
تعداد دوقطبی های ريز مثل آهن ربا تشــكیل شده است که اينها همه پراکنده 
هستند. اين ماده مغناطیسی نیســت. ولی مقداری شارژ که به آن اعمال کنید، 
حوزه هايی از آن شــروع به هم جهت شدن می کند. اين حوزه ها کم کم به وجود 
می آيد و بزرگ می شــود تا اين که در تمام ماده مغناطیسی هم جهت می شوند. 
آن روزی که ما بتوانیم همه اجزاء آن ماده مغناطیسی را هم جهت کنیم، آهن ربا 
می شــود. بايد بتوانیم قسمت های مختلف کشورمان- مثل صنعت و دانشگاه – 
را بــا هم هم جهت کنیم. در اين حالت خودش حرکت می کند و ديگر نیازی به 

اعمال نیروی ما نیست.
 اگر ما اين دوران گذار و جهش را رد کنیم، حرکت ما بســیار سريع می شود. 
پــس بیايیم مديريت کنیم و ازنخبگان نیــز بخواهیم که در اين زمینه مديريت 
کنند. نكته آخر اين است که در بحث الگوی پیشرفت، مسئله فرهنگ و اقتصاد 
نیز مطرح است، ولی جرات نكرديم وارد مقوله بسیار مهمی به نام فرهنگ شوم 

و معتقدم مقوله فرهنگ از مهم ترين مقوله هاست. تشكر می کنم.
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سيد حسام فيروزی 
)دارنده مدال طالی المپیاد جهانی رياضی سال ۲۰۰7(

بسم اهلل الرحمن الرحیم، با سالم خدمت رهبر انقالب اسالمی و حضار محترم، 
بنده بــه عنوان يكی از دانش آموزان المپیادی برخــی ديدگاه های خود و ديگر 

دوستانم را به استحضار جنابعالی می رسانم.
اولیــن موضوعی که مطرح می کنم، مربوط به نیازهــای فكری جوانان و به 
خصوص نخبگان است. در آن بخش از علم که به علومی چون علوم پايه، علوم 
مهندسی، پزشــكی و غیره مربوط اســت، مرکزی مانند باشگاه دانش پژوهان 
جوان در رده دانش آموزن، و دانشگاه های داخلی و خارجی برای دانشجويان، تا 
حدود زيادی نیازهای نخبگان را تامین کرده اســت؛ ولی در زمینه علوم انسانی 
و علومی که به بنیان های فكری مربوط می شــود، متاســفانه کارهای موثری 
صورت نگرفته اســت واين مســئله برای نخبگان جوان بسیار حیاتی است. چرا 
که بیشتر اين نخبگان اهل تفكر هستند و اگر دارای مبانی قوی فكری نباشند، 
با توجه به هجوم روز افزون شــبهات وتفكرات جديد، درخطر گم کردن هدف 
ومســیر قرار دارند. لذا الزم اســت مبانی فكری نخبگان جوان تقويت شود در 
بین بسیاری از اين نخبگان، دريايی از سواالت و شبهات درمورد اصول بنیادی 
زندگی، دين و آرمان های انقالب و امام بزرگوار مطرح اســت. گاهی جلســاتی 
تشــكیل می شــود. ولی اغلب افرادی که برای رفع شبهات حضور پیدا می کنند 
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آنقدر ازنظر فكری ودانش قوی نیســتند تا نیازهای نخبگانی که تیزبین و دارای 
افكار عمیق هســتند را برطرف کنند. بیشتر وقت ها اين شبهات، شدت می يابند؛ 
زيــرا آن جوان فكر می کند که چون آن فرد نتوانســت جــواب او را به صورت 
منطقی بدهد، پس تفكر اســالمی دارای ضعف اســت. به نظر من بايد نخبگان 
برجســته ای از حوزه و دانشگاه که دارای تفكر قوی و دانش عمیق هستند، دور 
هم جمع شــوند و با کار کارشناســی درســت راه های تقويت بنیان های فكری 
جوانان را بررســی کنند. اين کارشناسی امری بســیار مهم است؛ زيرا بسیاری 
اوقات وقتی نیازی مطرح می شــود، عده ای شتابان دنبال رفع آن نیاز هستند و 
کار کارشناســی صورت نمی گیرد و نتیجه مطلوب بدســت نمی آيد. زيرا هر کار 
وهر تالشــی همان قدرنتیجه می دهد که روی آن، کار فكری و کار کارشناسی 
صورت گیرد. از جمله راهكارهای ســاده ای که به ذهن بنده می رسد اين است 
که افرادی با دانش عمیق و فكر و بینش روشــن، توســط مســئوالن حمايت 
مالی و معنوی شــوند تا در جلساتی که به عنوان باشگاه دانش پژوهان جوان يا 
بنیاد ملی نخبگان تشــكیل می دهد، جوانان را با مبانی تفكر اسالمی و انقالب 
وآرمان های امام بزرگوار و مبانی تفكر ايشان آشنا کنند. همچنین جلساتی جهت 
بحث و مناظره با جوانان داشــته باشند و به شبهات و سواالت آنان پاسخ دهد. 
شناخت بنیان های فكری امام راحل بسیار مهم است؛ بسیاری از مهم ترين امور 
دين و انقالب در آينده، در دســتان جمعی از اين نخبگان خواهد بود و هرکس 
که مســئولیتی مهم در اين کشــور به عهده بگیرد، بر او واجب است با تفكرات 
امام راحل آشــنا باشــد و در آن راه قدم بگذارد. دوباره تاکید می کنم، چون اين 
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مسئولیت خطیری است، اين افراد بايد از نظر فكری به معنای واقعی قوی باشند 
تــا بتوانند جواب نخبگان را بدهند. از جنابعالی خواســتارم که اين امر مهم را با 
حمايت پیگیری فرمايید. با عنايت خدای متعال اگر اين کار درســت انجام گیرد 
ازهر دوره تحصیلی در آينده نه چندان دور، دانشــمندان بزرگی همچون شهید 

بزرگوار مطهری خواهیم داشت.
نكته دومی که می خواســتم خدمت شما عرض کنم در مورد گرفتن واحدهای 
اضافی در دانشــگاه ها است که دانشجويان اغلب بايد هزينه های زيادی را برای 
گرفتن آن واحدها پرداخت کنند و نخبگانی هم که وارد دانشــگاه می شــوند، به 
خاطر اين که در مقايســه با ديگران عالقه بیشتری نسبت به علم دارند، معمواًل 
بیشــتر و فراتر از آن چیزی که در اختیارشان است، واحدهای اضافی می گیرند و 
مجبورند هزينه های زيادی برای آن پرداخت کنند. اين مســئله گويا چندی قبل 
هم در يكی از جلسات مطرح شده، ولی همچنان پابرجاست. امید است مسئوالن 

برای رفع اين مشكل، تالش کنند.
نكته آخر که می خواستم خدمت شما عرض کنم درمورد مشكل باشگاه دانش 
پژوهان جوان- متولی برگزاری المپیادهای کشــوری و اعزام تیم های المپیاد به 
مســابقات جهانی- است مهم ترين مشكل باشــگاه ساختار حقوقی آن است که 
خیلی روشن نیست و از مسئوالن تقاضا داريم در روند اصالح اين ساختار کمک 
کنند. در پايان به عنوان فرزند يک رزمنده ارتشی از خداوند متعال می خواهم که 

ما را سربازانی شايسته برای راه واليت قرار دهد.
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عليرضا ايمانی 
)رتبه اول المپیاد دانشجويی برق 1۳۸۵(

بســم اهلل الرحمن الرحیم، با ســالم خدمت رهبر معظم انقــالب. بحثی که 
می خواهــم بیان کنم، برخی انگیزه های موثر درمهاجرت نخبگان و راه حل هايی 
برای تغییر جهت و احیانًا برطرف کردن اين انگیزه ها و يا بازگشــت پس ازادامه 
تحصیل می باشد. صرفه نظر ازداليل عمومی موثر در مهاجرت به طور عامل و نه 
مهاجرت نخبگان، نظیر اشــتغال و رفاه و شخصیت اجتماعی- که به اعتقاد من 
نخبگان قادر به کســب اشــتغال و رفاه بوده و همین جلسات نشان از شخصیت 
اجتماعی آن ها دارد- داليل خاص ديگری نیز وجود دارد که در بعضی از رشته ها 

بیشتر مطرح است.
اين داليل شــامل ارتباط داشتن با کسانی اســت که خارج از کشور در علوم 
خاصی ســرآمد هستند و تجارب بسیار بااليی دارند. همچنین جهت ديگر کسب 
دانش های نوين و سطح باال و امكانات و تجهیزات خاص برای پیشبرد تحقیقات 

در بعضی از رشته هاست.
برای تحقیقــات بخصوص در مقطــع دکتری، تجهیزات زيــادی مورد نیاز 
می باشــد. به عنوان مثال در زمینه طراحی های فرکانس باال تجربه بسیار باالی 
کشــورهای ديگر باعث می شود که جذابیت بااليی برای دانشجويان و محققان 
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جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور و يا کار در مراکز تحقیق خارجی، به وجود 
آيد. يا در بعضی از زمینه های تحقیقاتی که بســیار پیشرفته است، ممكن است 

چاره ديگری برای آن ها وجود نداشته باشد. 
به طور طبیعی برخی از رشــته ها برای قشر وسیعی از نخبگان، جذابیت بسیار 
زيادی دارد؛ نظیر همان مدارهای مجتمع که توجه به تجربه ســاير کشورها در 
اين زمینه، هزينه بااليی دارد و به درد کشــور ما نمی خورد. بهتر است به نحوی 
نخبگان را از رفتن به اين رشته ها منصرف کنیم و صورت مسئله را به اصطالح 
پاك کنیم. راه حل ديگر، که با توجه به پتانسیل بسیار عظیمی که در اين قبیل 
رشــته ها وجود دارد- وشــاهد اين مدعا هم اين اســت که بسیاری از نخبگان 
واستادان مطرح دنیا، ايرانی هستند- )چه در داخل و چه در خارج ازکشور( بیايد 
روی اين پتانســیل ها به سرمايه گذاری بپردازيم و امكانات را علیرغم هزينه باال 

و زمان کوتاه، فراهم کنیم. 
از برجســتگان اين رشته که بســیاری از آن ها ايرانی هم هستند، دعوت کنیم 
بیايند اينجا کارگروه هايی در کشــور تشــكیل دهند و چیزهايی آموزش بدهند و 
دانش از طريق آن ها منتقل شــود. با توجه به داشــته های فعلی و پتانسیلی که 
خدمت شــما عرض کردم، اين ســرمايه گذاری می تواند خیلی پیشرفت کند و 

انگیزه بسیار بااليی برای دانش پژوهان ما ايجاد بكند. 
واسالم
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الهه سادات نقيب 
)دارنده مدال طالی جهانی المپیاد نجوم سال ۲۰۰۶(

بســم اهلل الرحمن الرحیم، ســالم عرض می کنم خدمت مقام معظم رهبری 
و حضــار گرامی، مباحثی را خدمت شــما مطرح خواهم کــرد. زمانی که برای 
مسابقات به کشــور هند اعزام شــده بوديم، يک روز با ديگر شرکت کنندگان 
صحبت از تلسكوپ و رصدخانه شد. ما از بچه های ازبكستان پرسیديم: تلسكوپ 
مدرســه شما چندمتری است؟ چون معیار ســنجش ارزش تلسكوپ اندازه قطر 
آينه تلســكوپ است. آن ها خجالت می کشیدند که جواب دهند. به آن ها گفتیم: 
ما هم امكانات پیشــرفته ای نداريم، خجالت نكشــید و بگويید. باالخره گفتند 
که يک متر اســت. ما بالفاصله بلند شــديم و رفتیم تا مجبور نباشــیم بگويیم 
که نه تنها مدرســه ما، بلكه کشور ما هم تلســكوپ يک متری ندارد. خالصه 
مســابقات تمام شد و ما هم توانستیم مقام سوم را در قسمت تیمی کسب کنیم. 
در کشــور خودمان قرار بود يک رصدخانه ای ســاخته شود که به آن رصد خانه 
ملی می گويند. اين رصدخانه از چندين ســال پیش قرار بوده ساخته شود و چه 
رفــت و آمدهايی برای آن صورت گرفت! يک ماه پیش در يكی ازهمین رفت و 
آمدها ما يكی از ارزشــمندترين چهره های علمی کشورمان آقای دکتر امامی را 
در سن ۳۸ سالگی در يک حادثه تصادف رانندگی ازدست داديم که خیلی هم از 
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آن تاريخ نمی گذرد. ايشــان يک فرزند 7 روزه هم داشتند. با مرگ ايشان هزينه 
بسیار زيادی را برای اين رصدخانه پرداختیم.

اهمیت علوم فضايی برای همگان روشــن اســت ودنیا هم، دنیای ارتباطات 
می باشد. وقتی می توانیم با دنیای امروزی ارتباط قوی داشته باشیم که موقعیت 
و زمان خود را بشناســیم. خداوند به موقعیت ســتاره قسم می خورد پس مسئله 
مهمی بوده که خداوند به آن قســم خورده اســت. علم نجوم است که موقعیت 
اينها را تشخیص می دهد. بايد بیشتر به علم نجوم رسیدگی شود و در اين زمینه 

پیشرفت بیشتری کنیم. 
آمريــكا در ايــن زمینه تكنولوژی و علم را به مــا نمی دهد، آن هم به داليل 
سیاســی که برای هر ايرانی روشــن اســت، پس بايد ما خودمان در اين زمینه 
پیشرفت کنیم و برای پیشرفت به نخبگانی نیاز داريم که دراين زمینه کار کنند، 
امثال دکتــر امامی. اين نخبگان چه زمانی در ايــران می مانند و کار می کنند؟ 
زمانی که يک رصد خانه خوب موجود باشــد تا بتوانند آنجا کار کنند و امكانات 
هم خوب باشد. وقتی به راحتی می توانند پشت تلسكوپ 1۰ متری بنشینند، اين 
همه برای تشكیل يک رصدخانه با تلسكوپ يک متری زحمت نمی کشند. البته 
انســان هايی وجود دارند که فداکاری می کنند و همه الزم است که همین گونه 
آرمان گرا باشــند که بمانند و برای کشورشان زحمت بكشند؛ ولی همه اين طور 

نیســتند. تشكر می کنم از اين که وقت خود را در اختیار من قرار داديد.



۶1 دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در اولین همایش )سال 1386(

احسان شعبانی 
)دارنده مدال طالی المپیاد جهانی شیمی ۸۶(   

بســم اهلل الرحمن الرحیم، خدمت مقام معظم رهبری و حضار محترم ســالم 
عرض می کنم و خدا را شــاکرم که توانستم همراه بانخبگان کشورم خدمت شما 
شرفیاب شوم. مطلبی که خواستم خدمت شما عرض کنم، در مورد مراکز پرورش 
اســتعدادهای برتر است که بسیاری از اين تالش ها و هزينه هايی که در اين راه 
می شــود، در حال هدر رفتن است و به عملكرد مسئوالن در اين زمینه انتقاداتی 
وارد است. در اين مدارس اصاًل به مسائل فكری و روحی جوانان توجه نمی شود. 
من افرادی را می شناسم که در اين مدارس درس خوانده اند، اول بچه های سالم 
وخوبی بودند ولی در آخر منكر اسالم و نظام شدند. اين مسئله يعنی رشد منفی. 
بچه ها بســیار افسرده بودند. آيا از چنین کسی می توان انتظار داشت خوب درس 
بخواند وخوب تالش کند؟ آيا اگر چنین کســی تالش کرد تا يک عالم شــود، 
می توان از او انتظار داشت که به خوبی خدمتگزاری کند و مهاجرت نكند؟ مسئله 
ديگر اين که در کشــور اصاًل به آن توجه نمی شود. چه تضمینی برای من وجود 
دارد که اگر وارد اين رشته شدم، سرخورده نشوم و بتوانم به تالش خودم به نحو 
احسن ادامه بدهم؟ امیدوارم که در اين زمینه ها فرهنگ سازی بشود و افراد نخبه 

بیشتر به سمت علوم انسانی بروند. با تشكر
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زهرا ناجيان اصل
)رتبه اول آزمون هنر 1383(

بسم اهلل الرحمن الرحیم، )الهی هب لی قلباً يدنیه منک شوقه و لساناً يرفع الیک 
صدقه ونظرا يقربه منک حقه( از مسئوالن محترم بنیاد ملی نخبگان برای اجرای 
اين همايش تشكر می کنم و امیدوارم اين شروع خوبی برای فعالیتشان باشد. قبل 
از اينكه صحبت های خودم را شــروع کنم، اجــازه می خواهم گاليه جمع کثیری 
ازدوســتان را منتقل کنم. برگزيدگان جشنواره خوارزمی که تعدادشان در اين جمع 
زياد است، فرصتی برای بیان مشكالت خودشان پیدا نكرده اند و از من خواستند که 
مشكالت آن ها را منتقل کنم. به خصوص درباره علوم انسانی با توجه به کمبودهای 
زيادی که دارند، دوست داشتند اين مشكالت خودشان را مطرح کنند که متاسفانه 
فرصت نشد. فكر می کنم آرزوی قلبی تمام حضار در اين جمع اين باشد که بتوانند 

در جامعه منشا اثر باشند و پیشنهاد ما هم در راستای دستیابی به همین آرزوست.
من دانشــجوی رشته مهندســی بودم ولی انصراف دادم و در کنكور هنر شرکت 
کردن و در حال حاضر دانشجوی رشته صنايع دستی هستم. دلم می خواهد با توجه 
به وضعیت موجود، دانشگاه ها را ارتقا بدهند تحقیقات اخیر روانشناسی، هنر را پلی بین 
احســاس مغز و سیستم های حرکتی و بخش تفكر و اليه عصبی می داند که از اين 
نظر هنر خاصیت معجره آسايی در کنترل احساسات شديد و به نوعی کنترل مجازی 
هیجان ها دارد. اما هنر در عین وابستگی به خصلت انسانی واحساسات بشری، يک 
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علم اســت که همانند تمام زمینه های علوم بشری نیاز به آموزش، تجربه و پژوهش 
دقیق علمی جهت پیشبرد علمی دارد. متاســفانه مشكل امروز در رشته های هنر و 
دردانشگاه های ما اين است که به هنر به چشم علم نگاه نمی شود. هنر امری حاشیه ای 
و فانتزی شده است که برای زمان استراحت است! بنابراين نیاز چندانی به برنامه ريزی 
و صرف هزينه و وقت در پیشبرد آن احساس نمی شود. حداقل نیاز ما به هنر در فضای 

اطرافمان، ايجاد روحیه شاداب و با نشاط برای انجام ساير فعالیت است.
با اين مقدمه می خواستم به ضرورت بحث ها متذکر شوم که آن را در سه مورد 

جمع بندی می کنم.
مورد اول: ايجاد رويكرد علمی به هنر در سیاســت گذاری آموزش کشور و ايجاد 
يک فضای علمی و پژوهشی در دانشگاه های هنر که امری ضروری به نظر می رسد؛ 
و نبود آن باعث عقب ماندگی بسیاری از امور رشته های هنر شده است. ولی به قول 
معروف جلوی ضرر را از هرکجا بگیريد منفعت اســت. در اين خصوص فكر می کنم 
ايجاد ارتباط بین دانشگاه ها و وارد کردن علوم مختلف نظیر شناخت مواد، فیزيک و 
غیره به مواد درســی هنر ضروری است. نبودن اين رويكرد علمی باعث می شود که 
رشته های هنری بومی ما يک به يک رو به زوال و فراموشی می روند. برای مثال رشته 
تخصصی من در ارتباط با شیشه است. در چند ماهه اخیر چندين کارگاه در تهران به 

ورشكستگی رسیده اند و بقیه هم در همین خطر قرار دارند.
مورد دوم: تعــدادی از افرادی که تحت عنوان نخبــگان در اين جمع قرار دارند، 
دانشجويان رشــته های هنر هســتند. که تعداد با نگاهی به ظرفیت بسیار محدود 
دانشگاه های هنر در مقايسه با ساير رشته ها، چندان هم دور از تناسب نیست. يكی از 
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علل اندك بودن اين تعداد اين است که راهی برای ادامه حضور دانشجويان هنر در 
جمع نخبگان وجود ندارد و هیچ جشنواره يا مسابقه ای برای ارائه فعالیت های علمی و 
پژوهشی هنر – البته نه آثار هنری- وجود ندارد، کسانی که قصد انجام پژوهش های 
علمی و در نهايت قصد ايجاد تحول در سیستم های دانشگاهی هنر دارند، هیچ راهی 
به باال پیدا نمی کنند. شــايد يک راه حل موقت اين باشــد که با توجه به نداشــتن 
المپیاد علمی در بعضی از رشته ها مثل رشته خودم به علت گستردگی گرايش های آن 
رتبه های برتر کنكورهای کارشناسی ارشد به عنوان نخبه در اين جمع پذيرفته شوند. 
زيرا برخالف تعدد ساير رشته ها، در زمینه هنر تنها سه زير گروه کارشناسی ارشد وجود 
دارد. بنابراين رقابت آن ها بسیار فشرده است و برگزيدگان آن هم نخبگان رشته هنر 
خواهند بود. مورد آخر به وضعیت دانشــگاه های هنر مربوط است. نمی دانم چقدر در 
مورد دانشگاه های هنر موضوعیت دارد. دانشگاه های هنر که برای صرف اهتمام بیشتر 
و توجه به رشته های هنری تاسیس شده اند، اکنون تبديل به محلی شده که انگیزه های 
فعالیت و پیشــرفت دانشجويان در آن کمرنگ است. توجه نكردن به درس استادان 
برتر ونبود بودجه کافی جهت نوسازی و تجهیز دانشگاه و مشكالت مربوط به محل 
قرارگیری دانشــگاه از آن جمله است. البته مسئوالن دانشگاه گاليه ای از مسئوالن 
رده باالتر دارند ه به نظر نمی رسد اشتیاقی برای ادامه کار دانشگاه های هنر در داخل 
کشور وجودداشته باشد. فكر می کنم خواسته تمام دانشجويان دانشگاه هنر اين باشد 
که اهتمامی باالتر از توان مســئوالن دانشگاه در اين زمینه صرف شود. با توجه به 
حساسیت خاص حضرتعالی نسبت به امر هنر و هنرمندان، آرزو می کنم که بتوانیم به 

خواسته هايمان برسیم. انشااهلل



۶۵ دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در اولین همایش )سال 1386(

محمدحسين اميری 
)دارنده مدال نقره المپیاد جهانی زيست ۲۰۰4(

بســم اهلل الرحمن الرحیم، خدمت حضرتعالی و دوســتان حاضر در جلسه سالم 
عرض می کنم. اگر بخواهیم پیشرفت موثر داشته باشیم، راه اصلی آن اين است که 
دانشــگاه ها را از پايه تقويت کنیم. اگر بخواهیم در کشور خودمان دانشگاه با سطح 
علمی باالتررا با داشگاه کمی ضعیف تر مقايسه کنیم، متوجه می شويم که دانشجويان 
برجسته تر، معمواًل در دانشگاه قوی تر هستند ولی اين کافی نیست. ممكن است بعضی 
دانشگاه ها از نظر مادی قوی تر باشند، ولی نكته مهمی که دوستان به آن اشاره کردند 
دانشگاه های سطح باال يک نكته اساسی دارند. فضای آموزش و آکادمی آن ها فضای 
بازی هست يعنی ارتباط زيادی با دانشگاه های ديگر دارند. ارتباط بین دانشگاه های 
قوی زياد اســت که اين امر جزء مالك های تعیین ســطح علمی دانشگاه ها لحاظ 
می شــود. بعضی مواقع دانشگاه های ما رتبه بااليی نمی آورند که يكی از داليل آن، 
ضعیف بودن ارتباط دانشــگاهی در دانشگاه های ما و در میان افراد برجسته است. به 
عنوان يک دانشجو می خواهیم درخواست کنم مسئوالن عزيز، شرايطی را فراهم کنند 
تا هنگامی که دانشجويی در رشته ای تحصیل می کند، بتواند بعضی از درس ها را در 
دانشكده ديگر بگذراند. به عنوان مثال ما در دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستیم، 
ممكن اســت هر دانشگاه در هر رشته ای در يک زمینه هايی نقص هايی داشته باشد. 
حال اگر بتوانیم اين نقص ها را با چیزهای بهتری که در دانشگاه های ديگر وجود دارد 
جبران کنیم، از همین سیستم موجود استفاده بهتری می کنیم. متشكرم از توجه شما.
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محمدشيرعلی شهرضا
) رتبه اول خوارزمی 1۳۸۲(

بســم اهلل الرحمن الرحیم، باســالم خدمت مقام معظم رهبری، خوشــحالم که 
می توانم دقايقی در خدمت مقام معظم رهبری صحبت کنم. خوشبختانه با توجه به 
رشــد علم در دانشگاه ها، مقاالت و تحقیقات زيادی در دانشگاه انجام می شود که 
حتی بسیاری از آن ها در سطح جهانی هستند. ولی متاسفانه بعضی از اين پروژه ها 
علی رغم کیفیت بااليی که دارند، مســكوت می مانند و بــه محصول و به تولید 
نمی رســند. اگر بنیاد ملی نخبگان بتواند به عنوان يک مرجع، ارتباطی بین صنعت 
و دانشــگاه برقرار کند، باعث می شود که اين پروژه ها هم به مرحله عمل و تولید 
برســند و کسانی که برای آن زحمت کشیده اند، نتیجه عمل خود را ببینند و کشور 
ما به خودکفايی خواهد رسید تا ديگر نیاز به تولیدات خارجی نباشد. اين امر نیازمند 
اعتماد صنعت به محصوالت داخلی اســت و همین امر باعث می شود که کشور ما 
خودکفا شده و محصوالت ما هم از کیفیت بهتری برخوردار شوند. متاسفانه بعضی 
از محصوالت خارجی برای کشوری مثل ايران با درجه خیلی ضعیف ارائه می شوند 
که مبادا کشــور رشــد کند! در حالی که اگر خودمان بتوانیم اين خودکفايی را پیدا 
کنیم – به خصوص که در ســالهای اخیر، دانشجويان و پژوهشگران ما توانسته اند 
به سطح باالتری برسند- کشور ما رشد بیشتری خواهد داشت. پس امیدواريم که 
بتوانیم با ارتباط بیشــتر بین صنعت و دانشگاه به خودکفايی در زمینه محصوالت 

تولیدی و پیشرفت عمیق در کشور برسیم. متشكرم.



۶7 دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در اولین همایش )سال 1386(

دكتر ايمان افتخاری
)دارنده مدال طالی المپیاد رياضی سالهای 7۵ و7۶(

بسم اهلل الرحمن الرحیم، عرض سالم دارم خدمت رهبر معظم انقالب اسالمی، خدا 
را شاکرم که اين توفیق مجدداً نصیب من شد که در خدمت شما باشم. مسئله نخبگان 
و استعدادهای ويژه ای که درکشور وجود دارد، مدت هاست که دغدغه مسئوالن بوده 
ومسائل مربوط به آن ها در جامعه مطبوعاتی کشور هم مطرح شده است. ايجاد بنیاد 
ملی نخبگان وحرکتی که آغاز شده، به خصوص همايش که اين روزها در جريان است 
و به بررســی مسائل و مشكالت نخبگان و تالش برای ايجاد يک پل ارتباطی بین 
اين استعدادها و نیازهای کشور و مراکزی که ايجاد کننده و فراهم کننده فرصت های 
کاری و مشــارکتی برای نخبگان هستند، از نكات قابل توجه و خوشايندی است که 
امید اســت با اين همايش، گام هايی در جهت اجرای آن برداشته شود. آنچه به نظر 
من می رســد اين است که يک سوی اين پل ارتباطی نخبگان کشور ما هستند که 
حضــور آن ها در اين همايــش و در خدمت حضرتعالی به نظر من يک نوع لبیک از 
سوی نخبگان است به دعوت برای ايجاد اين پل ارتباطی. يک سوی ديگر اين پل 
و اين ارتباط شــرکت مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی، مسئوالن پروژه های ملی و در 
واقع صاحبان دغدغه های اصلی کشور هستند که به نخبگانی که برای ورود به اين 

عرصه ها اعالم آمادگی کرده اند اجازه مشارکت بدهند.
در صحبت های کوتاهی که ديروز در جمع دوستان داشتیم، من به نخبگان جوانمان 
عرض کردم که اين نوع فرصت و مشــارکت برای آن ها در هیچ جای ديگر دنیا به 
اين شكل و با اين قوت فراهم نخواهد بود و از آن ها دعوت کردم که با تمام توان و 
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انرژی، از اين فرصت استفاده کرده و بهره ببرند. اکنون که درخدمت حضرتعالی هستم، 
از شــما استدعا دارم که صنعت و ارگان های پژوهشی کشور و دست اندرکاران امر را 
پیش از پیش تشويق کنید تا عرصه را برای اين دوستان که از مستعدين و از صاحبان 
فكر کشور هستند، فراهم کنند و اجازه مشارکت به اين عزيزان بدهند. به طور قطع، 
بی تجربگی امثال بنده و دوستان جوانتری که در اين جمع هستند، مشكالتی خواهد 
آفريد و آن پختگی که استادان دانشگاه و مسئوالن با تجربه امور اجرايی دارند، در اين 
جمع وجود ندارد. اينها مسائلی است که همه مسئوالن متوجه آن هستند. اين دوستان 
که خدمت حضرتعالی رسیده اند، از نیرو و انگیزه جوانی برخوردار هستند و در ابتدای راه 
قرار دارند. افرادی ۲۰ تا ۳۰ ساله که مشغول به تحصیل و تحقیق هستند، اوج بازدهی 
علمی خود را طی می کنند و اگر ما می خواهیم که از اين انرژی و اســتعداد استفاده 
کنیم بايد بهای آن را که تحمل بعضی از کم تجربگی های اين افراد و برآوردن بعضی 

از توقعاتی که برآوردن آن زياد هم برای کشور غنی ما هزينه بردار نیست، بپردازيم.
باز هم از حضرتعالی سپاســگزاريم که اين فرصت را بــه بنده عنايت کرديد. از 
دوستانی هم که در اين جلسه حضور دارند، عاجزانه استدعا دارم در اين حرکت علمی 
و مسیری که حرکت می کنند، حتماً به رهنمودهای امام راحل در زمینه انسان سازی 
توجه داشته باشند. ما بدون تهذيب نفس و بدون حرکت در راستای انسان شدن، هر 
قدر هم که نیرو کسب کنیم و هر قدر هم که به علوم و صنعت و تكنولوژی بپردازيم؛ 
به درد اين مملكــت و به درد آرمانی که اين مملكت دارد نخواهیم خورد و حرکت 
مثبتی را در آن راستا انجام نخواهیم داد. از همه شما دعوت می کنم که رهنمودهای 

حضرت امام را در مورد دانشگاه و دانشگاهیان مطالعه بفرمايید.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.1 خیلی روز شیرين و ساعت خوشی برای بنده است 
کــه در جمع يک مجموعــه ی نخبه، زبده و امیدبخش برای آينده ی کشــور، 
بنشــینیم و راجع به يكی از اساســی ترين و اصلی ترين مســائل کشور - که 
مســئله ی پیشرفت علم و بر اساس آن پیشــرفت فناوری است - بحث کنیم. 
همه ی مطالبی هم که برادران و خواهران و جوانان عزيز ما آمديد اينجا و بیان 
کرديد، اين فكر را در انســان تقويت مي کند که جريان نخبه پروری و توسعه ی 
فكر ســازنده در بین جوانان کشــور، يک جريان رو به رشــدی است؛ دارای 
پیشرفت است و آينده ی خوبی را نويد مي دهد. من حرف های دوستان در سال 
گذشته را هم کم و بیش در ياد دارم - غیر از اينكه حاال يادداشت شده و ثبت 
شــده - آن ها هم همین جور اســت. نكاتی که به ذهن جوانان و نخبگان ما 
مي رســد که فكر مي کنند اينجا بايد مطرح و بیان کنند، برای ما شاخص است. 
انســان می بیند که هم توجه و انگیزه ها برای پیشرفت علم و اعتناء به اهمیت 
علم و فناوری بیشــتر شــده، هم جهتگیري ها با اهداف واالی نظام جمهوری 

اسالمی هم خوان تر و منطبق تر شده است.

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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خب، حاال اين مطلب را من عرض بكنم - شــايد پاسخی هم باشد به سؤالی 
که اين برادر عزيزمان در پايان جلسه مطرح کردند - که علم برای يک جامعه ی 
انســانی، يک موهبت الهی است: هم علوم ارزشی و علوم معرفتی، و هم علومی 
که به انســان کمک مي کند تا در اين طبیعت عظیم و در اين خلقت شگفت آور 
خدای بزرگ، از گنجینه هائی که خدا برای انسان در اين طبیعت قرار داده، بیشتر 
و بهتر اســتفاده کند. از اول پیدايش انســان، حرکت انسان به سمت پیدا کردن 
رموز طبیعت و کشــف کردن کوچه پس کوچه های تو در توی اين ساخت عظیم 
و بافت بزرگ به کار گرفته شــده و اســالم و همه ی اديان اين را تأيید مي کنند. 
شما نمي توانید در هیچ دينی - بخصوص دين اسالم - يک تعبیر و جمله ای پیدا 
کنید که نشان دهنده ی اين باشد که اين علوم دنیوی فايده ای ندارد يا مضر است 
يا نبايد دنبالش رفت؛ بعكس، همه ی اين دانشــهائی که تا امروز بشــر به آن ها 
دست پیدا کرده - که وسیله ای است برای اينكه انسان بتواند از اين حقیقتی که 
وجود دارد و اين طبیعتی که خدا برای ما آفريده، بهتر استفاده کند - و همچنین 
دانشهائی که تا امروز بشر به آن ها دست پیدا نكرده - شايد دانشهای بیشتری در 
آينده پیدا خواهد شــد که حجم و کمیت آن ها از همه ی دانشهای بشری از اول 
تا حاال بیشــتر است و بشر در آينده به آن ها دست پیدا خواهد کرد - همه ی اين 

دانشها از نظر اسالم باارزش است. 
خوِد علم ارزش است. اين ارزش را کسانی میتوانند به ضد ارزش تبديل کنند 
که از او علیه منافع بشــريت استفاده کنند؛ اما خوِد دانش يک ارزش است. به 
برکت دانش، معرفت خدا هم آســان مي شود. کسانی که دارای علم اند، بیشتر 
میتوانند حقانیت پیام پیغمبران و حقانیت پیام راســتین اسالم را بفهمند. علم را 
با شــهوات، با غرضها و با چیزهائی که در عالم مادی و گرايشهای مادی وجود 
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دارد، مخلوط نبايد کرد. آنی که آنجا بد است، او ضد ارزش حرکت کردِن آن ها 
و شــهوانی و نفسانی بهره گیری کردن از علم است، نه خود علم. بنابراين علم 
يک ارزش اســت؛ در اين شــک نكنید. هم علوم معرفتی، علوم ارزشی، علوم 
حقیقی يا اعتباری ای مثل فلســفه يا فقه يا امثال اين ها خیلی با ارزش است و 
هم علومی که وسیله ی کشف دنیای موجوِد در اختیار بشر و کشف رازهای آن 

و توانا شــدن بر استفاده ی بهتر از اين گنجینه ی عظیم است.
اين دنیائی که در اختیار ماســت، اين زمینی که در اختیار ماســت، اين موادی 
که در اختیار ماست، ای بسا میلیونها برابر بهره ای که امروز بشر از آن ها استفاده 
مي کند، قابل بهره برداری باشــد. از همین آب، از همین خاك، از همین مواد، از 
همین هوا، از همین موادی که در زير زمین هســت و از همین چیزهائی که در 
اختیار ماست و ما ارزش اين ها را نمي دانیم، ای بسا بشر در آينده بهره های خیلی 
فراوانی ببرد. ما امروز نفت را مي سوزانیم؛ ممكن است در آينده، بهره مندی هائی 
از نفت برای بشر به دست بیايد و به قدری ارزشمند بشود که هیچ عاقلی حاضر 
نباشــد يک قطره ی نفت را بسوزاند؛ به جای آن از انرژيهای ديگر استفاده کنند. 
شــما ببینید، امروز از زباله ی شما بازيافِت مواد باارزش مي کنند. خب، زباله زباله 
است؛ اين يک مثال خیلی کوچک است. خیلی از چیزها هست که ممكن است از 
آن ها اســتفاده بشود؛ به چه وسیله مي شود آن ها را فهمید؟ به چه وسیله مي شود 
به راه های َده توی طبیعت پی برد و راه برد و از آن ها اســتفاده کرد؟ به وسیله ی 
علــم. اين که پیغمبر مي فرمايد: »اطلبوا العلــم و لو بالّصین«، نمي خواهد بگويد 
برويد فلســفه يا فقه را از چین ياد بگیريد؛ برويد دانش را - هر دانشــی؛ علم و 
آنچه که بر علم مترتب مي شــود يعنی فناوری و توانائي های فراوان سرپنجه ی 
بشری - ياد بگیريد؛ اين ها چیزهای الزمی است. خب، اين يک مقداری پرداختن 
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به مسائل بديهی بود؛ يعنی بنده تصور هم نمي کردم که در بین شما جوانان نخبه 
کســی باشد که در اين زمینه شــک و ترديدی داشته باشد و تصور کند که حاال 

اسالم چه مي گويد.
ســند چشم انداز هم مطلقًا يک قطعه ای از نگاه های غربی نیست. ما جهت را 
عوض کرده ايم. ببینید، يک نكته ای که شــما جوان ها خوب است به آن توجه 
کنید، اين است که خیلی از چیزها هست که قالب آن ايرادی ندارد، اما جهتش 
اشــكال دارد؛ ما در اسالم هم از اين قبیل چیزها داشتیم. همین حج و عمره ای 
که شــماها مي رويد و اينقدر دختر جوان ما و پســر جوان ما - با آن دل های 
پاکشــان-  تحت تأثیر آن قرار مي گیرند، اين حج يک رسم جاهلی است و در 
جاهلیت بوده. همین طوافی که شــما مي کنید، اين طواف را در دوران جاهلیت 
مي کردند. در موسم حج، که موسم حج هم همین ماه های حرام بود، از اطراف 
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عربســتان - حاال در بیرون عربستان کســی اعتقاد نداشت - راه می افتادند و 
بــه مكه می آمدند، برای اينكه اطراف کعبه طواف کنند. قالب کار، همین قالب 
کاری اســت که شما انجام مي دهید؛ اما محتوا و جهت کار، صد و هشتاد درجه 
تفاوت دارد. امروز شــما اطراف کعبه که حرکت مي کنید، توحید را داريد تجسم 
مي کنیــد؛ حرکت عظیم عالم بر محور وجود خالق متعال؛ که اينجا يک حرکت 
سمبلیک و يک حرکت نمادين به وجود آمد و کعبه شد مظهر توحید در اسالم، 
و حج شــد بهترين عامل برای توحید کلمه در يک مجمع عظیم جهان اسالم؛ 
اين جهِت امروز آن اســت. جهت جاهلیت صد و هشــتاد درجه تفاوت داشت 
و نقطــه ی مقابل اين بود؛ بتهای گوناگونــی بیرون کعبه و درون کعبه آويخته 
بودند؛ کســانی که می آمدند و دور کعبه حرکــت مي کردند، در واقع دلباخته و 
دلبســته ی آن بت بودنــد و از خدای واحِد احد چیــزی نمي فهمیدند. خوِد اين 
حرکت کــردن هم نه فقط آن ها را به هم نزديک نمي کرد، آن ها را از هم دور 
مي کرد؛ چون دلبستگی هايشان با هم فرق داشت؛ يكی به خاطر فالن بت دور 
کعبه مي گشــت و ديگری به خاطر فالن بت ديگر که همه ی اين ها توی کعبه 
جمع بودند. پیغمبر حج و طواف و ســعی را مطلقًا تغییر نداد - اين قالب حفظ 
شــد - جهت آن را صد و هشــتاد درجه عوض کرد؛ حجی که مظهر شرك و 
بت پرســتی و خرافه پرستی و عصبیت و جهالت محض بود، تبديل شد به مظهر 

توحیــد، مظهر صفا، مظهر اخالص و دلباختگی در مقابل ذات اقدس الهی.
قالبها اشــكالی ندارند. تكنولوژی هســته ای هیچ گناهی نكــرده، گناه مال 
آن کســی اســت که جهت او را جهت تخريب انســان ها قرار مي دهد. يا مثاًل 
فناوري های پیشرفته ی نانو، يا صنايع الكترونیک بسیار پیشرفته و آيرودينامیک 
و امثال اين ها گناهی ندارند؛ اين ها خیلی خوبند و ابزارهائی هستند برای اينكه 
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انســان بتواند در دنیا از منابــع و فرصت هائی که خدا در اين طبیعت قرار داده، 
به بهترين وجهی اســتفاده کند. گناه مال آن کســانی اســت که از اين نعمت 
خدادادی و از اين گنجینه ی الهی، برای زورگوئی به بشــر، تســلط به ديگران 
و پامال کردن حقوق ديگران اســتفاده مي کنند. شــما که مبنای خوبی داريد، 
شما که به خدا معتقديد، شــما که به کرامت انسان معتقديد، شما که با ظلم و 
غصب و تعدی و تجاوز مخالفید، شــما که استكبار و جامعه ها يا حكومت های 
برآمده ی از شــهوات شــخصی و جمعی را تقبیح مي کنید، شما اين علوم را ياد 
بگیريــد تا ارزش هــای خودتان را در دنیا ترويج کنیــد و معارف خودتان را در 
دنیا حاکم کنید. اين چیز بدی اســت؟! يک نفر ســوار هواپیما مي شود و برای 
عیاشــی و هرزگی، به فالن شهِر فالن کشور مي رود؛ يک نفر هم سوار همین 
هواپیما مي شود، مي رود برای زيارت خانه ی خدا؛ اين هواپیما که گناهی ندارد؛ 
جهت ها فرق مي کند. شما دانش و فناوری را فرا بگیريد و از هوش ويژه ای که 
در شــما هست - که من حاال اشاره خواهم کرد و بعضی از دوستان هم گفتند 
- اســتفاده کنیــد، برای اينكه در اين جهت، قله را فتــح کنید. آن وقت از اين 
موقعیت و از اين فرصت، برای نشــر ارزش های حقیقی - به جای ارزش های 
دروغیــن، به جای نفســانیات، به جای هرزگی، به جای ســلطه ی زر و زور بر 

سرنوشت بشر - استفاده کنید.
امروز بیش از دو میلیارد انســان در دنیا گرســنه اند! اين شوخی است؟ امروز 
ملت هائی بر روی طال راه مي روند، ولی شكمشــان گرسنه است. نظام جهانی 
نظام ســلطه است؛ نظام استكبار است؛ نظام ظلم است. به چه وسیله آمريكا به 
اينجا رســید؟ چه طور توانست اينجور به دنیا زورگوئی کند؟ چون دانش داشت 
و از دانش استفاده کرد. غربي ها در اين مسابقه ی جهانی ای که در طول تاريخ 
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وجود داشته، سوء استفاده کردند. 
ببینید در طول تاريخ، علم در بین ملت های دنیا دســت به دست گشته؛ شما 
هیچ ملتی را پیدا نمي کنید که از اول تا آخر، دانش در اختیار آن ها بوده؛ نه، اين 
يكی از ســنت های خداست. در اين مســابقه ی در بین جوامع بشری - ملت ها 
مســابقه دارند و از هم جلو مي زنند - از لحاظ دانش يک وقتی شرق جلو بود، 
يک وقتی کشــورهای اســالمی جلو بودند و يک وقتی بخصوص کشور ايران 
جلو بود؛ همین حالتی که امروز شــما در بعضی از کشــورهای غربی مشاهده 
مي کنید که از لحاظ علم در رتبه ی باالئی هستند و ديگران بايد سرشان را باال 
کنند تا آن ها را ببینند، يک روز کشــور شما همین حالت را داشت و کشورهای 
اروپائی و کشورهای شــرقی و غربی بايد به باال نگاه مي کردند تا مي توانستند 
دانشــمند ايرانی را ببینند؛ دانشــمندان عظیمی که نه فقــط در علم، حّتی در 
فنــاوری - فناوري های متناســب با آن روز - از همه ی دنیــا جلو بودند. يک 

روزی اينجوری بوده؛ يک روز هم غربي ها جلو افتادند. 
امــا يک نكته ی مهمی اســت که از زمانی که غربي ها جلــو افتادند، از اين 
برترِی علمی، برای مقاصد سیاســی و اقتصادِی ســلطه گرانه استفاده کردند؛ 
اســتعمار به وجود آمد. استعمار قباًل وجود نداشــت. معنای استعمار اين است 
که يک کشــوری با هزارها کیلومتر فاصله، دســت اندازی کند به يک کشوری 
که منبع ثروت اســت - مثاًل شــبه قاره ی هند - و آنجا را به قدرت شمشــیر 
و به قدرت ســالح پیشــرفته، در اختیار خودش بگیرد. خب مي دانید، انگلیس 
هم محاط به درياســت. انگلیســي ها چون در کار کشتیرانی و دريانوردی يک 
مهارتــی پیدا کرده بودند؛ اين دريانوردی را توســعه دادند، خطرپذيری کردند، 
ريسک پذيری کردند، آمدند هندوستان را پیدا کردند و بر آن تسلط پیدا کردند؛ 
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اينجا از برتری علمِی خودشــان اســتفاده ی سیاســی کردند! کاری که تا آن 
زمان هیچ کدام از کشــورهای گوناگونی که دارای برتری علمی بودند، نكرده 
بودند. هم انگلیســي ها، هم بلژيكیها، هم هلندي ها، اينهائی که طرف منطقه ی 
شــرق و منطقه ی شــبه قاره ی هند رفتند و اول بار اســتعمار را راه انداختند، و 
هم آن کســانی که بعد رفتند آفريقا را گرفتند - گروهی از کشورهای اروپائی 
مثل پرتغال - اين ها از قدرت پیشــرفِت علمی و توانائی علمیشــان، استفاده ی 
سیاســی کردند؛ يعنی اســتعمار را به وجود آوردند. وقتی استعمار به وجود آمد، 
سرنوشــت آن ملت استعمارزده در دست آن ملت استعمارگر قرار گرفت؛ از اين 
اســتفاده کردند برای اينكه آن ها را در جهالــت نگه دارند و تا آنجائی که البته 

مي توانستند، مسابقه ی علمی را متوقف کردند!
اين اتفاقی است که افتاده و کاری است که شده. خب، اين سوء استفاده ی از 
علم بود. دنیا تحوالت دارد؛ انســان ها در يک حدی محدود نمي مانند و انسان 
را نمي شــود زندانی کرد. باالخره جوشــش استعداد انســانی - چه در زمینه ی 
علمی، چه در زمینه ی سیاســی - کار خــودش را مي کند، و کرد. حرکت های 
فراوانــی از طرف مردم در جاهای مختلف دنیا بــه وجود آمد. وضع امروز دنیا 
اين اســت که قدرت هائی که دارای پیشرفت علمی هستند، سعی مي کنند اين 
پیشــرفت را به صورت انحصاری نگه دارند. شماها خوب مي دانید، بخش هائی 
از دانش در کشــورهای پیشرفته ی غربی هست که مطلقًا اجازه ی دسترسی به 
آن ها به کسانی خارج از محدوده ی خودشــان داده نمی شود؛ يعنی اختصاصی 
است. مثل اين سندهائی که وقتی کهنه شد، منتشرش مي کنند؛ دانشی هم که 
در اختیار آنهاســت، وقتی از آن مرحله ی اهمیت و درجه ی اّولی افتاد، آن وقت 
اجازه مي دهند ديگری دســت پیدا کند؛ آن وقتی که خودشان به يک مرحله ی 
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باالتری رسیده باشند. اين جوری اند و در زمینه ی علم، انحصارطلبند. 
خــب، در اين دنیا برای به هم زدن اين ســلطه، بايد يک حرکت علمی کرد. 
نظام جمهوری اســالمی که از لحاظ ارزش گذاری و نظام ارزشی، نقطه ی مقابل 
آن چیزی اســت که امروز سلطه گران غربی دنبالش هستند - و خب، موفق هم 
شــده؛ از لحاظ سیاسی موفق شــده؛ خودش را تثبیت کرده؛ علیه توطئه ها سی 
سال ايستادگی کرده و در ابعاد مختلف خودش را پیش برده - برای اينكه بتواند 
هدف های خودش را تأمین بكند - که آن هدف ها، هدف های واالی انسانی است 
که هر انسانی آن ها را قبول دارد - بايد دنبال علم برود؛ اين است که من گفته ام 
امروز يكی از پايه ای ترين گفتمان های کنونی کشور ما بايد گفتمان پیشرفت علم 
و فناوری باشــد؛ اين برو برگرد ندارد. بدون اينكه ما به دنبال پیشرفت علمی و 
رشــد علمی و افزايش توان علمی باشــیم، و بدون اينكه اين امكان علمی را در 
ســطح زندگی خودمان بیاوريم و زندگی مادی را اعتالء بدهیم، امكان مقابله ی 
با آن قدرتها وجود ندارد. اين پرچمی که در دســت جمهوری اســالمی است، در 
اين صورت در اهتزاز و ســرپا خواهد ماند و پیروز خواهد شد. خب، در اين زمینه 
من شايد يک مقداری بیش از اندازه ی الزم صحبت کردم؛ به خاطر اينكه تصور 
نمی کــردم اين فكر و ذهنیت در جوان های نخبه باشــد کــه علم و فناوری چه 

فايده ای دارد؛ لذا يک مقداری در اين زمینه بیشتر توضیح دادم.
ببینید، علم مايه ی قدرت و ثروت اســت. اگر کشــور شما و نظام جمهوری 
اســالمی بايد به اين قدرت و اقتدار دســت پیدا کند تــا بتواند از ملت خود، از 
کشــور خود، از ارزش های خود و از نظام خود پشتیبانی کند و مصونیت ببخشد 
- که قدرت فايده اش اين اســت؛ اقتدار برای زورگوئی به ديگران نیست، برای 
جلوگیری از زورگوئی ديگران است - و اگر در کنار اين به ثروت احتیاج دارد تا 
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بتواند مشــكالت گوناگونی را که میراث سالها حكومت استبدادی در اين کشور 
اســت برطرف کند، بايد علم را به دست بیاورد. برای يک ملت، علم وسیله ای 

است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.
خوشبختانه ما در اين زمینه امكانات زيادی داريم. اگر درست محاسبه بشود، 
شــايد بتوان گفت واقعًا حدود صد و پنجاه ســال ملت ايــران را متوقف نگه 
داشــتند. اين استعداد جوشانی را که شما امروز می بینید، اين مال امروز نیست؛ 
همیشــه نســل های ايرانی اين استعداد را داشــته اند. اين ها به داليل مختلف 
متوقف مانده؛ عمده اش هم به خاطر حاکمیت حكومت های مســتبد و جائر در 
همه ی زمـان هـــا - و بخصوص در اين برهه ی آخر، به اضافه شدِن وابستگی 
و فســاد - بوده. اين عقب ماندگی وجود دارد. لیكن اســتعداد ملت ايران، يک 
استعداِد از متوسط باالتر اســت؛ اين را ما بارها گفته ايم. بعضي ها خیال کردند 
کــه ما اين را ادعا مي کنیم؛ حاال بتدريج در ســطح جهان هــم دارد اين معنا 
منعكس مي شــود. گواهي ها و تصديق های جهانی نسبت به هوش بسیار زياد 
ايرانی، مكرر در جاهای گوناگونی دارد تكرار مي شــود. توی مجالت آمريكائی 
مي نويســند و بخصوص از بعضی از دانشگاه های ما اســم می آورند. البته اين 
اســم آوردن ها مغرضانه است؛ آن دانشــگاهی که آن ها اسم می آورند - چه در 
تهران، چه در اصفهان - اين ها دانشــگاه های برترند، شــكی نیســت؛ اما نام 
آوردن آن ها مغرضانه اســت؛ چون دانشــگاه بر پايه ی نیروی انســانی است: 
دانشجو و اســتاد و البته مديريت. هم دانشجو و هم استاد، از همین نسل های 
ايرانی هستند؛ بنابراين، اين عمومیت دارد و مخصوص دانشگاه خاصی نیست. 
در هر جائی که تالشــی صورت بگیرد، همین برجستگی نمايان خواهد شد که 
آن ها در مواردی به آن اعتراف مي کنند. بنابراين ما از اين امكان بســیار باالی 
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انســانی برخورداريم؛ يعنی هوش و استعداِد از متوسط باالتِر انسانی در ايران. 
اين مي تواند عقب ماندگی را جبران کند. اين ســال هائی که شما راه افتاديد 
و اين کاروان علم در کشــور حرکت کرده، دســتاوردهای بسیار زيادی داشته. 
همین تقريبًا ده دوازده ســال اخیر که اين تفكر علم گرائی و دنبال علم رفتن و 
نهضت تولید علم و نهضت نرم افزاری و مســئله ی نخبه پروری در کشور شروع 

شــده، تا امروز ما خیلی پیشرفت کرده ايم. اين پیشرفت ها مغتنم است. 
من البته قانع نیســتم. نــه اينكه تصور کنید بنده حــاال خیال مي کنم ما به 
مقصود رســیده ايم؛ نه، خیلی کار دارد تا ايــن عقب ماندگی تاريخی و طوالنی 
جبران بشــود. بخصوص که ما تنها هســتیم؛ ما تنها هســتیم! کسی از نظام 
اســالمی و انديشــه ی اســالمی حمايت نمي کند. اين چینیها - که االن شما 
مشــاهده کرديد و در جريــان المپیک در پكن، يک گوشــه ای از توانائي های 
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فنی چیني ها نشــان داده شــد و در واقع رو شــد - خیلی پیشرفت های خوبی 
دارند از لحاظ علمی؛ اما توجه داشــته باشید، اين ها در سال 1۹4۸ - که چین 
جديد و چین کمونیســت در آن سال تشكیل شده - هیچ چیز نداشتند! ولیكن 
شــوروی - يک حكومت باســابقه تر از لحاظ ايدئولوژی، و با ســابقه ی بسیار 
بیشــتر از لحاظ پیشــرفت های علمی و فنی - هر چه داشــت در اختیار چین 
قرار داد؛ زمان اســتالین هم بود. وجود يک کشــور عظیم مثل چین - البته آن 
وقت جمعیتش مثل حاال نبود؛ اما باالخره کشــور بــزرگ، پهناور و پرجمعیتی 
بود - در کنار کشور بزرگ شوروی و در قلب آسیا، برای شوروی کمونیستِی آن 
روز خیلی باارزش بود. هر چه داشــتند، در اختیار چینیها گذاشتند؛ حّتی انرژی 
هســته ای را. انرژی هسته ای را جوان های ما خودشان به دست آوردند. چینیها 
انرژی هســته ای را مثل يک هديه ای از روس ها گرفتند؛ کمااين که به کره ی 
شــمالی هم دادند؛ هم چیني ها دادند، هم روس ها دادند. ببینید پیشــرفت های 
کشــورهائی مثل چین، به برکت حمايت های فوق العاده و استثنائی کشورهای 
ديگــر بود. هند هم همین جور اســت؛ البته از جهات ديگری. آن وقتی که بین 
روســیه و چین اختالف به وجود آمد - مي دانید ديگر، تا چند ده سال متمادی 
بعد از دوره ی اســتالین، بین اين دو کشــور بزرگ کمونیستی اختالف شديد و 
عمیقی بود؛ مثل اختالف شــرق و غرب و شــايد هم يــک خرده تندتر - اين 
اختالف موجب شــد که روس ها آمدند به کمک هنديها که همســايه ی چین 
بــود؛ چیني ها هم رفتند به کمک پاکســتان که رقیب هنــد بود! يعنی عوامل 
سیاســی در يارگیري ها تأثیر گذاشت. آن وقت چینیها انرژی هسته ای را دادند 
به پاکستان؛ روس ها هم انرژی هســته ای و بسیاری از پیشرفت ها را دادند به 

هند. يعنی هم هند، هم پاکســتان، دستاوردهايشان را از ديگران گرفتند. 
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مــن هر چه نگاه مي کنم، می بینم هیچ کشــوری از اين کشــورهائی که در 
زمینه های مختلف چنین پیشــرفت هائی پیدا کرده اند، مثل کشــور ما نیســت! 
مــا مظلومانــه، تنها و در بین اين همه دشــمني ها - در حالی که هم شــرِق 
کمونیستی و هم غرِب سرمايه داری با ما به جد دشمن بودند؛ اروپا هم که مايل 
بــود يک نقش مثاًل میانه ای ايفا کند، هیچگونه کمكی به ما نكرد، بلكه ضربه 
هم زد - اين جوان های باهوش و زيرك و احیانًا بســیار زبل از میان ملت ما، 
توانستند اين نهال ها را رشد بدهند و به ثمر برسانند. کارهای بزرگی شده؛ اين 
خیلی امیدبخش است. در آينده هم مي توانید اين کارها را انجام بدهید. لذا من 
نگاهم به آينده، نگاه خیلی خوبی اســت؛ اگرچه وضع کنونی را قابل تحســین 
میدانــم، اما به هیچ وجه قناعت به اين وضع را مجاز نمي شــمارم، برای هیچ 
کس: نه برای دولتي ها، نه برای خود شما جوان ها، نه برای اساتیدتان. ما هنوز 
خیلی بايــد راه برويم؛ خیلی بايد حرکت کنیم. فاصلــه ی ما هنوز با آن قله ها 

- حّتی، برخی پائین تر از قله ها - زياد اســت. بايد اين فاصله ها را طی کنیم. 
البتــه اين ها ثروت و پول الزم دارد؛ پول را هم از همین راه بايد به دســت 
بیاوريم. دوســتان اشــاره کردند - اغلب اين نكاتی که دوستان گفتند، نكات 
درســتی است؛ در محاســبات ما و در يادداشــت هائی که به ما دادند، همه ی 
ايــن نكات وجــود دارد - ثروت را از همیــن راه بايد به دســت بیاوريم. آن 
روزی که ما بتوانیم درآمد کشــور را از راه دانشــمان به دســت بیاوريم و دِر 
چاه های نفت را پلمب کنیم، آن روز برای ما روز خوبی اســت. امروز ما داريم 
از ذخائرمان مي خوريم. بیشــتر بودجه ی کشــور از نفت اســت. نفت ذخیره ی 
ماســت. گنجینه مان را داريم تخلیه مي کنیم؛ از روی ناچاری. بايد روزی برسد 
کــه بتوانیم از دانش خود نان بخوريم و اين ملــت بتواند از دانش خود ثروت 
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تولید کند. آن وقت خوِد آن ثروت به پیشــرفت دانش کمک خواهد کرد. يک 
هم افزائــی پی در پی دارند: علم به ثــروت کمک مي کند، ثروت به علم کمک 

مي کند؛ دائمًا هم افزائی به وجود می آيد. ما بايد دنبال اين روز باشــیم. 
البتــه جهت گیري ها، بايد جهت گیري های درســت و معنوی و الهی باشــد؛ 
همچنان کــه در اظهارات خیلی از اين جوان های عزيــز هم همین را ديديم؛ 
اين گرايشــهای عزيز در بین اين جوان ها، حقیقتًا دل انسان را روشن مي کند و 
خرسند مي کند. نكات خوبی گفته شد؛ در ذهن بنده هم بود، من هم مي خواهم 
همین ها را تأکید بكنم. خب، خوشبختانه بنیاد نخبگان و آقای دکتر واعظ زاده، 
الحمدهلل خیلی خوب فعالند؛ من خیلی خوشــحالم از اين که حرکت را شــروع 
کرده اند، کار را آغاز کرده اند؛ لیكن بايد به ضعف هائی که وجود دارد توجه کنند 

و پی در پی ضعف ها را بر طرف کنند.
يكــی از ضعف ها ناهماهنگي هاســت؛ در بخش های مرتبــط با دانش و علم 
و فناوری، بايســتی هماهنگی کامل بوجود بیايد. ما مســئله ی ارتباط صنعت و 
دانشــگاه را مطرح کرديم - که خب، الحمدهللَّ در اين زمینه دارد کار مي شــود و 
بیشــتر هم کار خواهد شد؛ حاال مسئولین مطالبی هم درباره ی ارتباط نخبگان با 
مراکز تحقیقاتی يا با صنايع و امثال اين ها، با ما در میان گذاشتند که مژده بخش 
اســت و ان شــاءاهللَّ در وقت خودش به شما گفته خواهد شــد و اطالع خواهند 
داد - لیكن هماهنگی بین خود مراکز علمی خیلی الزم اســت؛ يعنی دو وزارت 
علوم و بهداشــت با همین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد نخبگان 
و ســازمان پژوهش هــای علمی و صنعتی و هر بخشــی از بخش ها که در اين 
زمینه ها همكاری مي کنند، يک ارتباط و همكاری و هم افزائِی دائم الزم اســت 
کــه مبادا اين ها کار هم را خنثی بكنند يــا حلقه های مفقوده و خألهائی در اين 
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زمینه - از قبیل همین که يک خانمی راجع به مشــكل جوان های خوارزمی بیان 
کردند - بوجود بیايد.

يک چیز ديگری که من اينجا الزم است مطرح بكنم - اگر چه مخاطبش در 
واقع کس ديگری است - مسئله ی بزرگداشت نخبگان و تكريم نخبگان است. 
در اين زمینه، در واقع رســانه های ما و بخصوص رسانه ی ملی و صدا و سیما، 
مخاطبند. خب، شما مالحظه کنید در تبلیغاتی که انجام مي گیرد: هنرپیشه ها و 
هنرپیشه های خارجی و اسم های گوناگون تبلیغ و ترويج مي شوند. مثاًل مسابقه 
مي گذارند توی تلويزيون و ســؤال مي کنند: اســم قهرماِن اوِل فالن فیلم چی 
بود؟ اگر گفتی و بلد بودی برنده مي شــوی! حاال ندانند اين را؛ مگر چه کسری 
و چه نقصی وارد مي شــود؟ فرض کنید میلیون ها نفــر اين فیلم را نديده اند و 
اين هنرمند يا اين بازيگر را نمي شناســند؛ اين شــد يک نقیصه؟ که شناخت او 
بشــود يک امتیاز؟! يا مثاًل ورزش. خب البته مي دانیــد و بارها گفته ام، من از 
طرفداران ورزش قهرمانی ام؛ يعنی من بر خالف يک حرفی که گفته مي شــد 
آقا! ورزش قهرمانی چیســت؛ بنده گفتم که نه، ورزش قهرمانی الزم اســت. 
ورزش قهرمانی در واقع نخبه پرورِی در باب ورزش است؛ اين مي شود يک قله؛ 
تا قله نباشــد، دامنه نیســت. وقتی يک قله درست شد، آن وقت دامنه - يعنی 
ورزش عمومی - شكل خواهد گرفت. بنابراين بنده به ورزش قهرمانی معتقدم؛ 
به اين قهرمانهائی هم که مي روند و پرچم کشــورمان و سرود ملی کشورمان 
را اينجا و آنجا به چشــم و گوش مردم دنیا مي رسانند، عالقه مندم؛ از آن ها هم 
تشكر مي کنم؛ خیلی هم دوستشــان مي دارم؛ گاهی هم پیش من می آيند. اما 
حرف من اين اســت که چرا ما بايد يک نخبه ی علمی را کمتر از يک نخبه ی 
ورزشی بها بدهیم؟ ما چقدر نخبه های علمی داريم که در قله اند؛ چقدر نخبه ی 
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علمی داريم که اگر چنانچه دست کشورهای ديگر به اين ها برسد، آن ها را فوراً 
میقاپند و مي برند؛ اين ها را بايد تجلیل کنیم. 

حــاال من از باب مثال مرحوم کاظمی آشــتیانی را مثال میزنم - حاال چون 
بارها اســم ايشــان را برده ايم و از دنیا هم رفته، خدا ايشان را رحمت کند - يا 
همین جوان عزيزی که آقای دکتر واعظ زاده اســمش را آوردند - که پارسال 
اينجا در جمع ما بوده و امسال فوت کرده - خب، اين ها تجلیل بشوند، شناخته 
بشــوند. ما نخبگان علمِی تاريخی مان را هم ترويــج نمي کنیم؛ خیلی از مردم 
کشور ما علمای بزرگ و دانشمندان بزرِگ رشته های مختلف را نمي شناسند؛ نه 
فقط در رشــته ی فقه و فلسفه و علوم دينی، بلكه دانشمندانی که در رشته های 
رائِج امروز دنیا - در فیزيک، در رياضی، در شیمی، در مكانیک - در تاريخ خود 
ما برجســته بودند و کارهای بزرگــی آن روز انجام دادند و بعضی از اختراعات 
آن ها حّتی امروز مورد اســتفاده است. نه جوان های ما اسم  هايشان را میدانند، 
نه ترويجی از آن ها مي شــود، نه يادی از آن ها مي شود! خیلی نقیصه ی بزرگی 

است. اين هم بايستی حتمًا اصالح بشود.
خــب، نكات گوناگون ديگری هم وجود دارد که بعضی اش را هم دوســتان 
گفتند. اين مســئله ی راه يافتن پروژه های علمی به بازار مصرف؛ که از جمله ی 
چیزهای بسیار مهمی اســت که خب دولت بايد حتمًا در اين زمینه کمک کند 
و بنــا هم دارند کمک کنند؛ من اطالع دارم. ان شــاءاهللَّ در اين زمینه اقداماتی 

صورت بگیرد که محصول کارها تجاری بشود.
و آخرين مطلب - که ديگر حاال ظهر است و ظاهراً وقت اذان است - اينكه 
افتخار خدمت به کشــور از راه علم را شماها خیلی قدر بدانید. خدمت به کشور 
از راه های مختلفی ممكن اســت؛ يكی از بهترين راه هايش خدمت به کشــور 
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از راه علم اســت. خب، سیاســتمدارها هم خدمت به کشور مي کنند؛ مجاهدان 
راه خــدا و رزم آوران میدان های جنگ هم خدمت به کشــور مي کنند، تجار و 
بازرگانان و بقیه هم خدمت به کشــور مي کنند، صنعتگران هم خدمت به کشور 
مي کنند؛ اما يكی از راه های برجســته ی خدمت به کشــور، از راه علم است؛ به 
همین دالئلی که قباًل عرض شــد که علم مايه ی اقتــدار ملی، مايه ی قدرت 
کشــور، مايه ی ثروت کشــور و مايه ی سربلندی هر کشــوری است. شما در 
درس خواندن و در حائز شــدن رتبه های بــاالی علمی، اگر اين نیت را بكنید، 
کارتان مي شود عبادت. يعنی کار انسان - يک کار واحد - با دو نیت مغاير، دو 
حالت گوناگون پیدا مي کند: گاهی همان کار مي شــود عبادت، گاهی همان کار 
مي شود معصیت. نمازی که انسان مي خواند، اگر به قصد تقرب به خدا بخواند، 
توجهش به خدا باشــد، بــا اخالص نماز بخواند، اين باالترين عبادت هاســت؛ 
اگــر همین نماز را برای ريا بخواند، اين نماز مي شــود معصیت و خود آن نماز، 
مي شــود گناه. ريا، گناه کبیره است؛ مصداقش هم مي شود همان نمازی که از 
روی ريا خوانده شــد؛ نیت اينقدر مؤثر اســت. شما اگر چنانچه اين تحصیل را، 
اين تالش علمی را، اين سعی برای به دست آوردن رتبه های نخبگی را، برای 
خدمت به مردم و برای خدمت به کشــور و برای سربلندی نظام اسالمی انجام 

بدهید، بالشک يكی از حسنات شما خواهد بود.
امیدواريم ان شاءاهلل خداوند متعال همه ی شماها را توفیق بدهد و به شما کمک 
کند و ان شــاءاهلل روز به روز بیشتر شاهد گسترش علم و تحقیق در کشور باشیم 
و ببینیم که جوانان مؤمن و جوانان صالح ما، توانسته اند در اين مسابقه ی عظیم، 

پیشاپیش حرکت کنند. ان شاءاهلل خداوند همه ی شماها را محفوظ بدارد.
والّسالم علیكم و رحمةاهلل و برکاته 
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بســم اهلل  الرحمن الرحیم. شكرگزار خداوند متعال هســتیم که در اين محضر 
مبارك، همراه با نخبگان عزيز حضور پیدا کرديم. به سهم خودم و همكارانم در 
معاونت وبنیاد تشــكر می کنم از مقام معظم رهبری برای اين فرصت که برای 

همة ما بسیار مغتنم است. 
جــا دارد يادی بكنــم از نخبة عزيز، بلكه نابغة درخشــانمان »مرحوم محمد 
شیرعلی شهرضا« که در سال گذشته در مشابه اين مراسم برای ما سخن گفتند 
و امید بخشــیدند. متأسفانه ايشــان را به علت بیماری العالج از دست داديم. 
خداوند روح ايشان را با اولیا و علمای صالح محشور بفرمايد. اما چیزی که قدری 
ماية تسلی خاطر اســت اين است که ايشان علیرغم سّن کم، به زودی از سوی 
نظام ومسئوالن شناخته شد و مورد حمايت قرار گرفت و با سن حدود ۲۲ يا ۲۳ 

سخنرانی دكتر واعظ زاده، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در دومين همايش ملی نخبگان جوان )سال 87(
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سال، موفق شد بیش از۸۰ اثر علمی را – که حقیقتًا اعجاب آور است- به جامعة 
علمی ايران و جهان عرضه کند. خوشبختانه در کشور ما چنین سرمايه هايی زياد 
هســتند و ما به اين سمت رفته ايم که اين سرمايه ها را شناسايی و حمايت کنیم 
و اينطور نباشد که بزرگان ما در سنین کهولت  هم که از دنیا می روند، ناشناخته 
باشــند. اين وضعیت خوشبختانه به سرعت در حال عوض شدن است. امكانات 
هم در کشور ما زياد است. ســرمايه های خیلی خوب مادی هم در کشور وجود 
دارد. مشــكل اصلی همانطور که مقام معظــم رهبری در موارد مختلف رهنمود 

فرمودند، نبودِن هماهنگی، برنامه های ساماندهی و استفادۀ بهینه است.
اين سیاســت جديدی اســت که در دولت جمهوری اسالمی تعقیب می شود. 
عالوه بــر تكمیل و تقويت منابــع مالی، امكانات و تجهیزات، مســئلة مهم تر 
هماهنگی و ســاماندهی و ايجاد يک نظام علم و فناوری اســت. خوشــبختانه 
حرکتهای خوبی شروع شده اســت. برای اولین بار در کشور سیاست های مراکز 
پژوهشــی در ۲7 سیاست تنظیم و ابالغ شــد. در حال حاضر نظارت بر اجرای 
آن ها شروع شده اســت. هماهنگِی طرح های پژوهشِی دستگاه های اجرايی که 
عمدۀ پژوهش های کشور را تشكیل می دهد، در جريان است. تا امروز که مرحلة 
آزمايشــی اين طرح است، ۵هزار طرح پژوهشی، با يک سامانة الكترونیكی و با 

سرعت بسیار زياد در حال هماهنگی و تأيید و بررسی است.
دوست گرامی مان در مورد منابع، رقمی را بیان کردند. اين رقم درست نیست. 
تنها يک بخش از منابعی که به پژوهش اختصاص داده شــده در ســال جاری، 
يک درصِد درآمد عملیاتی شــرکت ها، بانک ها و مؤسســات غیرانتفاعِی دولتی 
اســت که خوِد اين يک رقم، چیزی حدود1۵۰۰ میلیارد تومان اســت که تقريبًا 
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نیم درصِد تولید ناخالص داخلی ما را تشــكیل می دهد. البته بايد محقق بشــود 
و به شدت هم  پیگیری می شــود. خیلی سريع آيین نامة آن به همة شرکت ها و 
دســتگاه ها ابالغ شد. رئیس محترم جمهور با همة قوا و خود بنده پیگیر هستیم 
که حتمًا محقق بشود. حرکت های خوبی هم شده است. تمديدات بگونه ای است 
که خیلی از دســتگاه هايی که سال های قبل توجه نمی کردند، بايد اين هزينه را 
صرف بكننــد. در حال حاضر بیش از يک درصد)حدود1/۲ يا 1/۳ درصد( تولید 
ناخالص ملی صرف اين منابع می شــود، اگر اين مورد هم انشــاءاهلل تحقق پیدا 

کند. البته تا ۲درصد هنوز فاصله داريم.
فناوری های راهبردی کشور خوشبختانه مشــخص شد. برنامه اصلِی تقويِت 
آن ها به تصويب دولت رســید. مقداری که امسال بايد انجام بشود، به تصويب 
مجلس رسید. ســتادهای مربوط تشكیل و دستور کارشان معین شد. بايد چشم 

انداز فناوری را معین کنند و به ســمت آن حرکت هماهنگ را انجام بدهند.
برنامه جديدی با اســتفاده از تجارب قبلی برای ارتقاء همكاری های دانشگاه 
و صنعــت- معطوف به حلقه های آخر اين همكاری يعنی تولید کاال و خدمات و 
گرد هم آوردن همة بازيگرانی که در اين تولید نقش دارند، اعم از دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، مراکز بخش خصوصی و غیره بصورت غیر متمرکز شروع شده 

است.
دولت دو تغییر ســاختاری نســبتًا مهــم را در اين يكی دو ســال انجام داد. 
يكی تأســیس معاونت علمی و فناوری بود، ديگری تأســیس کمیسیون علمی، 
تحقیقاتی و فناوری دولت که در اين کمیسیون وزرای محترم علمی و صنعتی و 
اقتصادی کنار هم می نشینند. تا کنون چند جلسه برگزار شده ونتايج بسار خوبی 
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در جهت به نتیجه رســاندن تحقیقات و تولید ثــروت از علم بعنوان عالی ترين 
مرجع ذيل دولت داشته است. اين کمیسیون خوشبختانه فعال شده است. ضمن 
اينكه مســائل آموزشی و غیره در کمیسیون فرهنگی کماکان مطرح خواهد شد.

اين ها برنامه های مفصلی اســت که من فرصت را نمی گیرم. اما مجموعه  اين 
برنامه ها بصورتی تنظیم شــده که با نقشه جامع علمی کشور که مراحل نهايی 
خودش را می گذراند، هماهنگ اســت و در نهايت در قالب نقشــه جامع علمی 

انشــاءاهلل به ساماندهی مطلوب نظام علم و فناوری کشور منتهی خواهد شد.
اما مهم ترين بخش از مزّيت های ملی ما ســرمايه های انسانی است و قله اين 
سرمايه، نخبگان عزيزند که امروز در خدمت جمع قابل توجهی از آن ها هستیم. 
من يادآوری کنم که در همايش ســال قبل حمايت از هزار تن از نخبگان جوان 
را آغاز کرديم. خوشبختانه امروز اين تعداد به ۳هزار تن بالغ شده و از جوان های 
نخبه به نخبگان در ســنین ديگر تســری پیدا کرده است. از جمله همانطور که 
مالحظه فرموديد پژوهشگران جوان ما، اســتادياران دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
که ســوابق تحصیلی آن ها نخبگی بسیار برجسته را نشان می دهد و دل نگرانی 
زيادی بود که اين نیروها در خارج از کشور به تحصیل ادامه می دهند و ماندگار 
می شــوند. اينها هم خوشــبختانه شناسايی شــدند و امروز حدود7۰ تن از اين 
عزيزان که در کســوت استاديار آموزشی يا پژوهشی هستند، در همین همايش 

حمايت از آن ها در قالب اعتبارات پژوهشــی خیلی خوب فراهم خواهد شد.
در اين جمع، ما حدود 17۰ تن از دانشــمندان و پژوهشــگران ارشد کشور را 
داريم که برگزيدۀ جشــنواره ها ومســابقات علمی و فناوری و غیره بوده اند و در 
سال های گذشته فقط تا مرحلة برگزيده شدن و تشويق-که البته موثر بود-مورد 
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توجه قرار می گرفتند.
در مورد مخترعان نكاتی را گفتند. اين خبری بود که من می خواستم-درست 
يا غلط-اينجا در محضر حضرتعالی اعالم کنم که خوشــبختانه تالش دوستان 
مــا برای تدوين يک برنامه مؤثر و ســريع برای شناســايی مخترعان واقعی و 
حمايت از آن ها نهايی شــده است. منابع الزم تهیه شده است. ما آماده هستیم 
که انشاء اهلل ۳۰۰۰ مخترعی که اواًل اختراعشان به ثبت رسیده است،ثانیًا دارای 
مبنای علمی است و اين مبنا مشخص شده که چطور تعیین می شود، ثالثًا دارای 
نوآوری واقعی است، چون همة اختراعاِت ثبت شده اينجور نیست، خوِد دوستان 
می دانند- اين کار را مشــخص کنیم. حداکثر ظرف 4۵ روز از زمانی که مدارك 
دوستان تحويل داده بشــود، مشخص می شود که اختراع دوستان مبنای علمی 

دارد، نوآوری دارد، بايد حمايت بشود.
دو برنامــه حمايتی برای مخترعان در نظر گرفته شــده که يک برنامه اش با 
امكانات خود بنیاد از طريق پارکها و مراکز رشــدی که در کشور هست و بعضی 
مؤسســات و مراکز ديگر صورت خواهد گرفت. يک برنامه هم چیزی است که 
همة مقدمات آن فراهم شــده و انشــاءاهلل در جلسة هیئت دولت بصورت باز در 
حضور اين جمع عزيز برگزار خواهد شــد، به تصويب نهايی خواهد رسید که من 
وقت را نمی گیرم که آن را توضیح بدهم.برنامة بسیار ابتكاری است که انشاءاهلل 
همراه با دو مصوبه ديگر که تحول آفرين اســت، آنجا به تصويب خواهد رسید.

در مورد جشــنواره خوارزمی، البته اين وظیفة بنیاد ملی نخبگان نبود، برحسب 
ضوابــط و مقررات. چون دوســتان برندۀ خوارزمــی و رازی مطابق ضوابط دو 
وزارتخانه بايد پذيرشــی از دانشگاه ها می گرفتند و وارد می شدند. اما به هر حال 
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مشــكالتی در مسیر بود و بعضی دانشگاه ها به ســهولت نمی پذيرفتند-بحق يا 
ناحق- در همايش قبل با کمک وزارت علوم حدود۳۰۰ نفر از عزيزان مشكلشان 
حل شــد. مشكل هنوز باقیســت. يک مقدار هم معلوم شد ناهماهنگی بین دو 
وزارتخانه اســت، حســب نقلی که خواهرمان گفتند. اين را پیگیری می کنیم تا 
انشــاء اهلل حل بشــود. اما در هرحال يک مسیر طبیعی اســت که دوستان بايد 

پذيرش را از دانشگاه ها بگیرند. البته وزارتخانه ها نبايد مخالفت بكنند. 
والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته.
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كسری احمدی كمال آباد
)دارنده مدال طالی المپیاد جهانی – سال۸7( 

بســم اهلل الرحمن الرحیم. سالم عرض می کنم خدمت جنابعالی. من چند نكته 
را بصورت خالصه خدمتتان عرض می کنم امســال بیست و دومین سالی بود که 
ايران در المپیاد جهانی رياضی که يكی از معتبرترين مسابقات علمی است حضور 
داشت. در اين بیست و دو سال ايران به جايگاه و موقعیت شناخته شده ای در اين 
مســابقات دست يافته است. در مجموع از1۳۳ نفر که در اين سال ها از ايران به 
المپیاد جهانی اعزام شده اند، 1۲۰ نفر مدال های مختلف اخذ کرده و تنها 1۳ نفر 
موفق به کســب مدال نشــده اند. اين آمار جايگاه خوبی برای ايران ايجاد نموده 
است و ما به نوعی از مدعیان اصلی اين رقابت هستیم. جا دارد از عملكرد باشگاه 
دانش پژوهان جوان و دســت اندرکارانی که مشغول شناسايی، انتخاب، آموزش و 
همراهی دانش آموزان هستند، تشكر کنم. باشگاه دانش پژوهان جوان بخصوص 
گروه رياضی که من در ارتباط مســتقیم با آن ها بوده ام، تالش بسیار مؤثری در 
گزينش و آموزش دانش آموزان داشــته اند که کاماًل براســاس لیاقت و توانايی 

دانش آموزان بوده است.
من در طول۲ ســاِل گذشــته فرصت هايــی برای آموزش رياضی در ســطح 
شهرســتان های ايــران پیدا کردم که برای خودم تجربه  جالبــی بود. با توجه به 

سخنرانی نخبگان دومين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 1

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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توانايی ها و اشــتیاق به آموختن در شهرســتان ها، مطمئنم با توسعه امكانات در 
شهرســتان ها نتايج ارزنده ای بدست خواهد آمد.اگر بنیاد نخبگان در شهرستان ها 
دفاتری داشــته باشــد، ما می توانیم تجربه هــای خودمان رابــه دانش آموزان 

شهرستان ها انتقال بدهیم.
نكته ديگر اينكه گردهمايی ها و المپیادهای علمی محل بســیار مناسبی برای 
معرفی کشــورمان و معرفی فرهنگ ايرانی اســت. هر کــدام از ما بعنوان يک 
دانش آموز تالش شــخصی خودمان را در اين مورد انجام داديم، ولی می شــود 
حرکت هــای بهتر و هماهنگ تری انجام داد. امســال فرصت حضور در کنار ۹۹ 
کشور ديگر را داشــتیم. حدود ۶۰۰ نفر از جوانان که از سراسر دنیا انتخاب شده 
بودند، دورهم جمع بودند. موقعیت بســیار مناســبی برای معرفی توانمندی های 

کشور بود که امیدوارم اين کار در سال های بعد بطور مؤثر انجام شود.
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ايمان مهيائه
)دارنده مدال طالی المپیاد کشوری فیزيک- سال ۸7(

سالم. من چند مطلب به نظرم می رسد درباره اينكه در نظام آموزشی و پرورش 
کشور چطور ديد و تفكرمان را ارتقا بدهیم. اولین نكته اينكه در طول دوازده سال 
تحصیل در آموزش و پرورش، هیچوقت در مدرســه درســت فكر کردن و نحوۀ 

فكر کردن به ما آموزش داده نشد!
ديگر اين که الزم اســت کارهای گروهی خیلی بیشتر انجام شود. کار گروهی 
اين نیست که مثاًل کتاب جغرافی بنويسند: برويد با هم بگرديد و مثاًل اين  چیزها 
را جمع آوری کنید! ما در ســال دوم راهنمايی هفته نامه و يا گاهنامه داشتیم که 
خودمان آماده اش می کرديم و خودمان آن را به فروش می رسانديم و از فروشش  
پولی در می آورديم. همچنین در دوره دبیرستان جشنواره ای برگزار کرديم. يک 
نفر از بین خودمان دبیر جشــنواره بود و هر کدام مســئولیتی داشتیم. مثاًل من 
مسئول کنفرانس ها بودم. با افراد مختلف تماس می گرفتم که چطور بايد با آن ها 
برخورد کنم و چطور در برابر دبیر جشنواره پاسخگو باشم. اين ها چیزهای خوبی 

بود که ما ياد می گرفتیم و در مجموع، کار جشنواره کار خیلی خوبی بود.
نكته ديگر اينكه چون در مراکز مختلف، ديدگاه ها با هم فرق می کند، اگر مثاًل 
مدارس مختلف تهران يا در اشــل بزرگتر، دانشگاه ها در تهران و شهرستان ها و 
بطور کلی دانشگاه های داخل ايران و دانشگاه های خارج از کشور، با هم همكاری 
داشته باشــند، اتفاق خیلی خوبی می افتد. البته در بنیاد هم گفتند که می خواهند 
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چنین کاری را انجام دهند و قصد اين کار را دارند.
يک مطلب هم اين که درباره کتاب و کتابخوانی و اينطور مباحث، خیلی حرف 
زده می شــود. ولی در عمل، شرايط بگونه ايست که مدتی قبل يكی از معلمان ما 
می گفت: » من ديدم يكی در حیاط مدرســه مشغول کتاب خواندن است. خیلی 
خوشحال شــدم. فكر می کردم اينطور آدم ها تمام شده اند!« اين خیلی بد است. 
اينكه انسان در زندگی تنوع داشته باشد خیلی خوب است؛ اما يكی از اين تنوع ها 
همین خواندِن مثاًل رمان اســت. انسان بنشیند و رمانهای خوب ايران و جهان را 
بخواند. يا ورزش کند که هم تنوع است و هم نشاط . اما برخی از جوانان متأسفانه 
اينطور نیستند. در مدرسة ما در کالسی با حدود ۲۵ دانش آموز، ۵، ۶ نفر بودند که 
اصاًل ورزش نمی کردند و اين خیلی چیز بدی است. به اين ترتیب زندگی انسان 

يک زندگی يكنواخت می شود که نه تنوع دارد و نه نشاط!
صحبــت پايانی من دربارۀ بازديدهای علمی اســت. برای مــن بعنوان نمونه 
پژوهشــكده رويان جای بسیار جالبی اســت؛ همینطور بازديد از برج میالد. يک 
مشــكل اين اســت که ما نمی دانیم در بســیاری مراکز چه کارهايی دارد انجام 
می شــود. اينكه شما از دور يک چیزی ببینید يا صرفًا چیزی بشنويد، خیلی فرق 
می کند با اينكه برويد و با آن افراد صحبت کنید و ببینید چطور مسیرشان را طی 
کرده اند. اگر ما برويم با کسانی که در پژوهشكده رويان کار می کنند يا آن هايی 

که برج میالد را ساخته اند صحبت کنیم، احتمااًل خیلی لذتبخش خواهد بود.
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زهراساكيانی
)رتبه اول آزمون سراسری علوم انسانی-سال۸7(

بنـام خداوند جـان آفرين          حكیم سخن در زبان آفرين 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که اين فرصت به من داده شد که در 
محضر رهبر معظم انقالب عرض مختصری داشــته باشم و اين فرصت را مغتنم 
می شمارم.فكر می کنم برخالف فضای مدارس ما که يک فضای آموزشی محور 
است، فضای دانشگاه ها بیشــتر يک فضای پژوهش محور باشد و خواهشی که 
دارم اين است که همانطور که تا امروز به مسئله نخبگان و استعدادهای درخشان 
توجه شــده اســت، از اين به بعد هم با اختصاص بودجه بیشتر به اين مسئله و 
بــا حمايت هايی که بنیاد از ما به عمل می آورد، به ما اين فرصت داده شــود که 
بتوانیم در پیشــرفت وتعالی ايران اسالمی نقش مهمی ايفا کنیم و در نهايت هم 
می خواستم ابراز امیدواری کنم که جوانان کمال طلب ايران ما می توانند با روحیه  
اعتمــاد به نفس و با عنايت و تفضل خداوند به واالترين اهداف متصوره دســت 

پیدا کنند. خیلی خوشحالم از اين که در خدمت شما بودم.



سخنرانی نخبگان دومین همایش ملی نخبگان جوان در دیدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(1۰۰

حامد تركش اصفهانی
)دارنده تنديس زرين فنافرينی از جشنوراه شیخ بهايی، دريافت کنندۀ اعتبار نوآوری و شكوفايی بنیاد(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. من ابتدا الزم می دانم تشكر ويژه ای داشته باشم از جنابعالی 
بواســطه حمايتتان از اجرايی شدن اصل44، و آرزوی توفیق داشته باشم برای دولت 
محترم جهت انجام صحیح اين امر. اين موضوعی اســت که آينده جوانان ايرانی و 
بخصوص بنگاه های دانش بنیان را تغییر خواهد داد و امیدوارم اين اصل به خوبی در 

کشور جاری بشود.
من تاريخچه ای از فرايندی که بر ما گذشته را عرض خواهم کرد که نكات مختلفی 
در آن مستتر است.من در سال 1۳۸۳ بعنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شدم؛ 
بعنوان دانشجوی ســال اول فوق لیسانس تعداد 17،1۸ مقاله بین المللی و نیز معدل 
بســیار قابل توجهی داشتم و اين باعث شده بود بورس های متعددی از دانشگاه های 
معتبر بین المللی برای من آماده شــود. هر بار که يک مقاله جديد چاپ می کردم يا 
بورس جديدی مهیا می شديک نكته و يک سوال مهم برايم طرح می شد که باالخره 
اين آمدن و رفتن اگر قرار باشــد فقط به همین ها بگذرد، خیلی تلخ اســت و به نظر 
می رسد که اهداف خیلی بزرگتری بايد وجود داشته باشد. من و گروهی از همفكرانم 
در دانشكده بر اين تصور بوديم که وظیفة بهتر کردِن دنیا را برای مردم داريم و به اين 
اعتقاد داريم. اين گروه از فرصتی هم که آن موقع توسط شهرك علمی و تحقیقاتی 
اصفهان بوجود آمده بود، استفاده کرد و تصمیم گرفت که در ايران بماند و با توکل به 
خدا برای مردم کار بكند. توکل به خدا را هم در مرامنامه مان تعريف کرديم:»تالش تا 
سرحّد ممكن و مأيوس نشدن از شكست«. شروع کرديم. سه میلیون اعتبار خدماتی 
داشتیم ك ظرف سه سال به ما تخصیص پیدا می کرد؛ و البته مجموعه ای از اعتبارات 
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معنوی که شــهرك در اختیار ما قرار داده بود. سال اول با يک شكست کامل مواجه 
شديم. به عنوان دو سه دانشجو 1۲ میلیون مقروض بوديم. شرايط بسیار سختی بود. 

ولی توکل وجود داشت؛ ايمان به هدف؛... و تالش کرديم.
امروز من با افتخار عرض می کنم که اين شرکت توانسته است به حدی از تكنولوژی 
برسد که تنديس زرين فن آفرينی را دريافت کند؛ در سال۲۰۰7 به عنوان تنها شرکت از 
غرب آسیا، جزء پنج شرکِت منتخب آسیايی مستقر در پارکهای علم و فناوری انتخاب 
شود. و از همه مهم تر اينكه توانسته است ثروت مبتنی بر دانش و اشتغال مبتنی بردانش، 
تولید کندکه خدا می داند حالوتش با هیچ چیز قابل مقايسه نیست؛ اينكه انسان زندگی های 

جديدی را براساس کاری که شروع کرده است ببیند، يک حالوت استثنايی دارد.
مثل ما و برتر از ما صدها شــرکت در ايران وجود دارد. من از اين موضوع مطمئنم و 
بعضی از آن ها را کاماًل می شناسم. همة ما تالش کرديم هواپیماهايمان را در اين چند 
سال برای پرواز به سمت ايرانی شادتر، ثروتمندتر و قدرتمندتر آماده کنیم و توانسته ايم 
گام هايی هم به پیش برويم و خودمان را در مقابل نظام و ملت مسئول می دانیم. يک باند 
پرواز خیلی هموار احتیاج داريم- يک باند پرواز بین المللی از مبدأ ايران- تا انشاءاهلل بتوانیم 
در آمد نفت را در درآمدهای کشــور تحقیر کنیم. واقعاً در توانمان هست که درآمدهای 
خیلی باالتری ايجاد کنیم. اين باند هنوز کاماًل هموار نیست. وظیفة اوِل هموارسازِی آن 
هم با خود ماست. اين را کاماًل پذيرفته ايم. آستین هايمان را هم باال زده ايم و می خواهیم 
که اين اتفاق بیفتد. من امیدوارم ساير قسمتهای بدنه اجتماع و دولت هم به شهرکهای 
علمی تحقیقاتی،پارك های  فناوری، بنیاد نخبگان و اينگونه مؤسسات بپیوندند و انشاء اهلل 
بتوانیم اين باند پرواز را هموارتر کنیم تا اين مســیر تسهیل شود و انشاء اهلل همه با هم 
بتوانیم يک ايران خیلی خیلی بهتر داشته باشیم. ما»يا علی«مان را گفته ايم و همه چیز را 
در طبق اخالص نهاده، در خدمت ملت بزرگ ايرانیم. کمک دولت را هم انشاء اهلل برای 

هموارسازی اين مسیر انتظار داريم. سپاسگزارم.
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سجاد فوالدی قلعه
)رتبه اول آزمون سراسری رياضی- سال۸7(

ر لي أمري َواحُلل ُعقَدًۀ  بســم اهلل الرحمن الرحیم. »ربِّ اشَرح لي َصدري َو َيسِّ
ِمن لِســاني َيفَقهوا َقولي«. خدمت شــما و همه حاضرين سالم عرض می کنم. 
بعنــوان کوچكترين عضو اين جمع مطالبــی به نظرم می آيد که اگر اجازه بدهید 

آن ها را با شما در میان می گذارم.
مطلب اول در مورد معیارهايی است که ما برای انتخاب نخبگان داريم. قطعاً معیارهای 
فعلی آنگونه نیست که تمام نخبگان کشور را پوشش بدهد. به يک بیان، برای هوش 
۲۰۰ فاکتور در نظر گرفته اند. اينكه معیارهای فعلی ما چند درصد اين فاکتورها را واقعًا 
پوشش می دهد، مشخص نیست. بايد روی ضوابط و معیارهای انتحاب نخبگان خیلی 
کار بشود تا واقعاً کسانی که لیاقتش را دارند، وارد اين مجموعه ها بشوند و از اعتبارات 
و حمايت های بنیاد بهره مند بشوند. البته با مسئولین بنیاد هم که صحبت می کرديم، 
گفتند که کارهايی انجام شده وکارهايی در حال انجام است. امیدواريم که هرچه زودتر 

اين ها اجرايی شود و همه به آن حقی که دارند برسند.
مطلب دوم که به نظرم مهم تر از مطلب اول است، اين است که نخبگان جامعه 
نبايد خودشان را درسطح باالتری نسبت به بقیه بدانند. به فرمايش قرآن کريم»َفوَق 
ُکلِّ ذی ِعلٍم َعلیٌم « باالتر از هر دانايی، يک دانشمندی هست. بهرحال اين جمع 
نخبگان افرادی هستند که بنا به شرايط خاصی که داشته اند، در اين میان انتخاب 
شــده اند و اين ها بايد مســیر را برای بقیه هموار کنند. نه اينكه با يک نگاِه از باال 
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خودشان را برتر از بقیه بدانند و بخواهند فخرفروشی کنند. البته قطعاً هیچكدام از 
دوستان اينطور نیستند، ولی بهرحال جا داشت که اين مطلب گفته شود.

بعنوان مطلب آخر عرض می کنم که ما در حال حرکت به ســمت پیشرفت و به 
ســمت علوم جديد هســتیم. به نظر من برای اينكه ما بتوانیم جايگاه درستی پیدا 
کنیم، بايد به ســراغ گنجینه هايمان برويم. بايد از گنجینه هايمان استفاده کنیم. در 
رأس اين گنجینه ها قرآن است. کتابی که متأسفانه االن تبديل شده به لقلقة زبان؛ 
به اين صورت که اوِل هر مجلسی يكبار قرآن را بیاوريم، بخوانیم و بعدکتاب را کنار 
بگذاريم و انديشه های خودمان را دوباره وارد کنیم و در مورد آن ها حرف بزنیم. اين 
کتاب صرفاً کتاب دين ما نیست. کتاب زندگی ماست. برای هر کسی در اين کتاب 
مطلبی هست. برای جامعه شناس مطلب هست، برای استاد فیزيک هم هست. عیب 
ما اين است که به سراغ آن نمی رويم. مطالبی در قرآن هست که هیچ شاخه علمی 
برای تبیین آن وجود ندارد، و حیف است که ما مسلمان باشیم،اعتقاد به کتاب قرآن 

داشته باشیم و آن را کنار بگذاريم و ديگران بیايند و از اين گنجینه استفاده کنند.
من مطمئنم با ظرفیتهايی که داريم، قطعًا ايراِن 1۰ ساِل بعد، اينگونه نخواهد 
بــود؛ و اين نیاز دارد به همت تک تک مردم نه فقط نخبگان. الزم نیســت فرد 
حتمًا نخبه شــناخته شــود تا کاری برای مملكتش انجام هنــد. اين نیاز دارد به 
بــاوِر تک تک مردم تا باور کنند که مــا می توانیم هر کاری که می خواهیم انجام 
م«. انشــاء اهلل اين ملت با  دهیم.»اِنَّ اهلَل الُيغیِّیُر ما بَِقوٍم َحتَّی ُيَغیِّروا ما بَِأنُفِســهِ
تالش خود کاری می کند که ســالیان بعد ملت های ديگر جهان، ايران را بر سر 

قله پیشرفت و افتخار و عدالت نشان بدهند.
مكن زغصه شكايت که در طريق طلب      به راحتی نرسید آن که زحمتی نكشید
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رضوان زنديه
 )رتبه سوم المپیاد انشجويی اقتصاد(

بسم اهلل الرحمن الرحیم.  با سالم خدمت شما و همه دوستان حاضر در جلسه و 
با تشكر از اينكه اين فرصت را در اختیار ما قرار داديد که در محضر شما دغدغه ها 
و ديدگاه هايمان را مطرح کنیم. همانطور که مســتحضريداعضای بنیاد نخبگان 
نوعًا افرادی هســتند که دغدغه شماره يكشان دغدغه علمی است. هدفشان اين 
اســت که به معنای واقعی کلمه دانشجو باشند و تمام سعیشان را برای پیگیری 
اين هدف می کنند و اينكه نهادی باشــد که از آن ها حمايت کند يا نه، شــايد در 
اصل پیگیرِی اين هدف چندان تأثرگذار نباشــد. به اعتقاد من رسالت بنیاد ملی 
نخبگان در مواجهه با چنین جمعی اين اســت که مسیر حرکت را برای اين گروه 
که هر کدام به نحوی توانايی ها و قابلیت های خودشان را اثبات کرده اند، هموارتر 
کنــد و با حمايت هايی که از اين افراد می کند، اجــازه بدهد که تمام انرژی اين 
دوســتان در فعالیت های علمی شان متمرکز شود و با اين ترتیب بازدهی سعی و 

تالش علمی خودجوش آن ها افزايش پیدا کند.
مطمئنم همه دوســتان با من موافقند که بنیاد طی مدت کوتاه فعالیتش از بدو 
تأســیس تا به امروز حمايت های حقیقتًا مؤثری از اعضای خودش کرده اســت، 
چه حمايتهای مالی، چه تســهیالتی که برای آقايان در مورد خدمت سربازی در 
نظر گرفته شده اســت و چه در موارد ديگر که به نظر من همه اش جای تقدير 
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و تشــكر دارد. اما آنچه که من می خواهم بصورت ويژه بابت آن تشكر کنم، سفر 
عمره ايســت که بنیاد بعنوان جايزه ای برای اعضای خودش تدارك ديده اســت. 
همه سفرهای عمره برکات بی نظیری دارند که شما از من بهتر می دانید. اما اينكه 
همه اعضای کاروان از نخبگان باشــند، مزيت های ويژه ای دارد. بهر حال عمره 
برای هر عمره گزار مجالی اســت برای ارزيابی گذشته و تصحیح جهت گیری ها 
برای آينده. و اگر کســانی که تو را در ســفر همراهی می کنند، با تو دغدغه های 
مشترك داشته باشند و فضای ذهنی شان به فضای ذهنی تو نزديک باشد، و چه 
بسا در ادامه مسیر، شــما با انتخاب های مشابهی روبرو باشید، اين فرصت نسبتًا 
طوالنِی دو هفته اِی ســفِر عمره، فرصت مناسبی اســت برای همفكری، شكل 
گیری دوســتی ها و تعمیق آن و رســیدن به راه حل های مشترك و جواب های 

مشترك. 
درباره دســتاوردهاي معنوي در طول ســفر و بعد از آن هم فكر مي کنم پاي 
صحبت هر کدام از دوســتاني که  توفیق ســفر پیدا کردند بنشینیم، يک مثنوي 
طوالني براي گفتن داشــته باشــند.من اگر بخواهم بعنوان يک نمونه تجربه ی 
خودم را بگويم، بايد بگويم که بعد از بازگشت به ايران سفري داشتم به سیستان 
و زابل براي ساخت يک مستند تلويزيوني- بگذريم که همراهي من با اين گروه 
به مناســبت عمره اي بود که در آن شرکت داشــتم- اما هر وقت فكر مي کنم 
مي بینم اگر من قبل از ســفر عمره به زابل رفته بودم، نوع برخوردم با مســائل 
آن منطقــه کاماًل متفاوت مي بود. با توجه به اينكه رشــته تحصیلي من اقتصاد 
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اســت، احتمااًل برخوردم با مسئله خشكسالي و کمبود آب آن منطقه اين بود که 
آيا هنوز هم مثاًل فعالیت هاي کشــاورزي توجیه اقتصادي دارد که در آن منطقه 
انجام بشود يا نه؟ يا اينكه مثاًل دولت در مديريت بحران آب آنجا چه نقشي بايد 
ايفا کند؟ و ســؤاالتي از اين دســت.... ولي وقتي کسي فضاي سمبلیک عمره را 
تجربه کرده باشــد، در بازگشت از اين ســفر، دائمًا به دنبال عینیت بخشیدن به 
معاني اســت که در پس آن نمادها وجود دارد. و من وقتي به زابل رفتم، حقیقتًا 
چیزهايي ديدم که احســاس کردم تجّسم عیني آن سعي اي بود که ما در عمره 
انجام داديم. مردمي را ديدم که علیرغم همه مشكالتشــان و علیرغم بحران کم 
آبي شان، زمین هايي را که عماًل تبديل به شوره زار شده بود،با صبر، ايستادگي و 
تالش خستگي ناپذير احیا کرده بودند؛ و من احساس کردم داستان حضرت هاجر 
دوباره تكرار شده اســت و همانطور که در آن ماجرا سعي خستگي ناپذير ايشان 
ســبب ساز فضل و عنايت الهي و جوشیدن چشــمة زمزم شده بود، در زابل هم 
سعي بسیاري از کشاورزان بومي به نشستِن سبزي و آبادي در دل شوره زارهاي 
اطراف هامون منجر شده بود که صرفنظر از محاسبات اقتصادي و مادي، به نظر 
من ذاتًا ارزشــمند است. و من اين تحول در نگاه و ديدم را مديون عمره اي مي 

دانم که داشتم.
من بیش از اين نمي خواهم وقت جلســه را بگیرم. فقط دلم مي خواهد يكبار 
ديگــر بطور عام بابت همــه حمايت هاي بنیاد و بطور کاماًل خاص بابت ســفر 
عمره اي که داشــتیم، از شما و مســئولین بنیاد تشــكر کنم و اگر اجازه بدهید 
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صحبت هايم را ختم کنم به يكي از ســوغاتي هايي که از سرزمین وحي به ايران 
آورده ام که شعري است خطاب به امام عصر )عج(:

»بیا و بر اين کالبد تهي مانده از هوي نماز بخوان
و بعد در گوش راستم اذان بگو

و در گوش چپم اقامه را اقامه کن.
 من کعبة زمیني اش را تاب آورده ام...

اگر بخواهد تو را .... و عظمت امرت را...... و مهابت نهیت را هم تاب خواهم آورد
اي کعبة آسمانِي خدا! 

بیا و صدا کن مرا
تا از همه چیز و همه کس بسوي تو بازگردم

بسوي تو... که آخرين سكة باقیمانده اي در کیسة رحمتش
بسوي تو....که آخرين برِگ باقیمانده اي بدست مهرباني اش

همان برگ آْخر.....
برگ برنده.......
در اين بازي.....

در اين قمار عشق...
که نمي دانم ِکي قرار است تو را رو کند و اين بازي را ختِم به خیر.

بیا و آخِر قصة من باش.«
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امير مهدی احمدي ن ژاد 
)دارنده مدال طالي المپیاد کامپیوتر-سال۸7(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن عرض ســالم خدمــت حضرتعالي و حضار 
محترم، به اختصار نكاتي را به عرضتان مي رســانم. اکنون با توجه به پیشرفت 
کّمــي و کیفي مقاالت علمي در ايران که يكي از شــاخه هاي تولید علم مي 
باشــد، وقت آن رسیده که با جهت دهي اين تحقیقات به نتايج ثمربخش براي 
ارتقاي کشــور برســیم. مدتي پیش با يكی از اســاتید رياضي کشور صحبتي 
داشتم. بحث از اينجا شروع شد که يک رياضیدان چگونه مي تواند کمک کند 
و کارهايش از ســطح نظري به سطح عملي بیايد. ايشان مقاالت خیلي زيادي 
داشتند. مقاالت معتبر وکارهاي پژوهشي زيادي انجام داده بودند.يک کاري را 
آن موقع داشتند انجام مي دادند، يک پروژه پزشكي بود که مي گفتند ما در کنار 
اين پروژره پزشــكي يک گروه رياضي هستیم که کارهاي رياضي آن را انجام 
مي دهیم. ايشــان از اين پروژه خیلي مثبت ياد کردند وخیلي خوشــحال بودند 
چــرا که مي گفتند ما يک گروه هســتیم که در اين گروه رياضیدان وجود دارد، 
مهندس وجود دارد، پزشک وجود دارد؛ و من مي دانم که امروز اگر در کار خودم 
به نتیجه اي برســم، حاال آيا به مقاله منجر مي شــود؟ به يک چیز بزرگ منجر 
مي شــود يا نه؟ مي دانم که در ســطح هاي باالتر من مهندسي هست، پزشكي 
هســت که اين دســتاورد مرا مي گیرد، در بیمارها پیاده مي کند و انشاء اهلل به 
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نكته اي مي رســد. غرض از اين صحبت اين بود که ما امروز با توجه به اينكه 
توانايي هاي زيادي در پژوهش پیدا کرده ايم، با تأســیس پژوهشكده ها، حمايت 
از پژوهشــكده ها مي توانیم پژوهش ها را جهت دهي کنیم، به ثمر برســانیم و 
به آن ســمتي که واقعًا مي تواند نتیجه بخش و ثمربخش باشــد براي کشــور 
برسانیم و بعد با تأسیس پژوهشكده ها حمايت ها هدفمندتر مي شود و مي توانیم 
وکارهــا را خیلي دقیق تر انجام بدهیم و نقش بنیــاد بعنوان نهادي که متولي 
امر نخبگان است، بعنوان يک مرکز مي تواند ايجاد رابطه کند با پژوهشكده ها، 
حمايت کند از پژوهشكده ها و همانطور که امروز اينكار را مي کنند، انشاءاهلل که 
بیشتر بشــود. مطلب بعدي اين است که  دانشجويان نخبه امروز خود احساس 
مي کنند که شــايد يک رشــته تخصصي از قبیل مهندسي و يا رشته ها ي ديگر 
نیازهاي علمي پژوهشــي آنان را ارضا نكند و گاه گرايشــاتي به علوم پايه پیدا 
مي کنند و گاه به علوم انســانی در اين فرايند بعضــي به مطالعات جنبي روي 
مي آورند و بعضي عالقمند به دو رشــته اي خواندن مي شــوند. مشــكلی که 
وجود دارد- مخصوصًا در بخش علوم انســاني– گاه شرايطي پیش مي آيد که 
يک دانشــجو براي تحصیل نیاز به تحصیل در دو دانشــگاه متفاوت دارد و با 
توجه به اينكه امروز ارتباط هاي بین داشــگاه هاي داخلي مان سخت و دشوار 
انجام مي شود اگر اين ارتباطات نزديک تر شود و بشود اين فرآيند آسان سازي 
شــود فكر مي کنم خیلي کمک کند به اينكه شــايد بعضي از نخبگان که ابتدا 
عالقه اي به يک رشــته خــاص پیدا مي کنند،بعداً با ورود به يک رشــته ديگر 
ببینند که واقعًا شــايد يک رشــته ديگر آن عالقه واقعي شــان و استعدادشان 
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بوده وکمک بكند به رشــد علوم پايه و علوم انساني. اما دو مطلب کوتاه: يكي 
درباره کارهايي که بنیاد کرده اســت، خوشــبختانه بنیاد يک ساختار نو دارد و 
کارها در آن سريع انجام مي شود. ولي در سیستم آموزشي کل کشور اين کارها 
خیلي ســخت انجام مي شود امكاناتي به نخبگان تعلق گرفته که خیلي امكانات 
خوبي اســت. اگر اين وضع گســترش پیدا کند در شهرستان ها و بتواند کمک 
کند که جوانان در شهرســتان ها هم بتوانند آن جاهايي که نیاز دارند پیشرفت 
کنند و استعدادهايشــان را بشناســند خیلي مفید اســت. مطلب ديگر در مورد 
مراکز اســتعدادهاي درخشان اســت که فكر مي کنم خیلي پتانسیل هاي قوي 
در اين زمینه وجود داشــته باشد که مي شــود با جهت گیري هاي بهتر – چه 
در امــر آموزش و چه در امر پرورش – اين مراکز بتوانند خیلي وســیعتر عمل 
کنند و موفقیت هاي خیلي بیشــتري داشته باشــند. در نهايت هم يک توصیه، 
روي ســخنم با هم سن و ســاالن خودم است و حاال شــايد حتي آنهايي که 
يک مقــدار از من کوچک ترند و تازه مي خواهند وارد عرصه علمي بشــوند و 
خیلي بي اطالعند از بعضي مســائل که واقعًا االن وضع کشور ما در زمینه هاي 
علمي تفاوت چنداني با کشــورهاي ديگر ندارد و خیلي خوب مي شود کار کرد 
و مي شــود به نتیجه رسید. انشــاء اهلل بتوانیم در کنار هم- جوانان و مسئولین 
کشور- ايراني را بســازيم آباد براي خودمان که در آن زندگي مي کنیم و لذت 

ببريم انشاءاهلل والسالم علیكم و رحمت اهلل و برکاته
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سيد مصطفي عمادي وكيلي
)دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسي، رشته خاکشناسي کشاورزي(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. نخبه بودن بســیار امتیاز بااليي دارد، بسیار قابل 
قدردانی اســت. اما نخبه ماندن بســیار مهم تر از نخبه بودن است.اينكه جوانان 
ما بتوانند نخبه بشــوند کار بسیار بزرگي را انجام داده اند – چه در عرصه داخل 
چه در عرصه خارج- اما نخبه ماندن مانند يک ورزشــكاري اســت که به يک 
مربي خوب احتیاج دارد، به يک اســتاد خوب احتیاج دارد، به يک بستر مناسب 
احتیاج دارد. به امید خدا اين بستر دارد کم کم براي کلیه جوانان فراهم مي شود 
و من خاضعانه از تمام دســت اندرکاران مي خواهم که بسترهايي که براي هر 
نخبه و يا هر جواني الزم اســت و کاماًل مشخص است را فراهم کنند. بسیاري 
از نیازهاي مادي و معنوي و بسیاري از حمايتهايي که از جوانان بايد بشود همه 
اين چیزها را مي دانند. مهم اين اســت که به عرصه عمل برسد و از شعار گونه 
بودن خارج شــود. درست است که بســیاري از کارهايي که بايد جوانان انجام 
بدهند نیاز بــه تجربه دارند. تجربه هم در کنار پیرُمــراداِن آن علم و تخصص 
بايد به عرصه عمل برســد. نكته بعدي من اين است که با توجه به اينكه شعار 
ما پیشــرفت به همراه عدالت اســت ما جوانان واقعًا بايد به خودمان اعتماد به 
نفس داشته باشیم. بايد بدانیم که افرادي که در خارج از کشور تحصیل مي کنند 
چیزي جداي از ما نیســتند و اين عدالِت علمي است که به نظر من نكته ايست 
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که بايد همه به آن توجه داشته باشند. عدالت علمي به اين معناست که به جاي 
اينكه دانشجويان ما –چه در مقطع کارشناسي که بعنوان پروژه مي گذرانند و چه 
در مقطع کارشناسي ارشد به عنوان پايان نامه می گذارند- پايان نامه هاي آن ها 
بايد به ســمتي سوق داده بشود که مشكالت جامعه را برطرف بشود. و اين رفع 
مشكالت واقعًا بايد يک بنیادي تأسیس بشود بله نظر من تا اين پايان نامه ها و 
اين پژوهش هايي که در داخل کشــور انجام مي شود را نظام مند کند و جداي از 
اين ها افرادي که در اين عرصه واقعًا تخصص بدســت آورده اند چندين سال در 
اين عرصه کار کرده اند بايد به پتانســیل جوانان اعتماد کنند. اين جواني که در 
ســن ۲4 يا ۲۵ سالگي اين همه افتخار بدست مي آورد، اين همه کار انجام مي 
دهد، اين پتانســیل را دارد که بتواند يک قدم بسیار بزرگ در انجام پروژه هاي 
مملكتي بردارد. واقعًا بايد جوانان ما و آن نخبگاني که هســتند در عرصه عمل 
بتوانند خودشــان را نشــان بدهند. در واقع تالش را که بنیاد انجام داده و اين 
اســتعداديابي که دارد انجام مي دهد، واقعًا قابل قدرداني است و من نكته بعدي 
را بصورت بسیار گذرا بعلت اينكه نمي خواهم زياد وقت جنابعالي را بگیرم عرض 
مي کنم و آن اين اســت که روحیه پژوهش در دانشــگاه هاي ما کم شده است. 
اما جاي بســیار امیدواري است و به نظر من نقطه عطف در افزايش اين روحیه 
پژوهش و تحقیق در دانشــگاه اين است که وقتي دانشــجو مي بیند که يافته 
هاي علمي او،يافته هاي تحقیقاتي او بعد از۲ ســال، بعد از مشــكالتي که در 
آزمايشــگاه ها با آن امكانات خاص مي  کشد، و مي بیند که داده ها و اطالعات 
او در اســتفادۀ يک کشاورز، در استفادۀ يک صنعتگر در مي آيد، بسیار خوشحال 
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مي شــود. وقتي که يک مقاله را در مجالت بین المللــي چاپ مي کنید و ده ها 
ايمیل برايتان مي آيد که اين مقاله را براي ما داوري کنید، به نظر شما اين مقاله 
چطور اســت؟ اين راه را اگر مي توانید براي ما باز کنید. اين راه را بايد مسئولین 
از ما بخواهند، نه افرادي که بیرون هســتند. بايد راه را مسئولین از ما بخواهند 
و پژوهشــگران ما بتوانند به راحتي و اصاًل به نظر من پژوهش در کشور ما بايد 
بنیادي تر به آن نگاه بشــود و در واقع مسائلي مطرح بشود که ما بتوانیم آزادانه 
اطالعات و يافته هاي خودمان را در کشــور خودمان به عرصه عمل برســانیم. 
نكته آخر اين اســت که بنیاد واقعًا زحمت هاي زيادي را براي جوانان ما کشیده 
و تمام جوانان ما بايد با شــعار »ما مي توانیم« بیايند و تمام يافته هاي خودشان 
را بگذارند در طبق اخالص و مطمئنًا دســت اندرکاران اين مملكت حامي آن ها 
هســتند. اما نكته اي که هست اين است که تجربه نشان داده است که به نظر 
مي رســد به صورت مقطعي به اين موضوع نگاه مي شود. نخبگان در حدود يكي 
دو ســال به اوج خودشان مي رســند به اوج توجه و ناگهان در اثر جابجا شدن 
مسئولیت ها، بكلي حذف مي شوند، اصاًل به آن ها نگاه نمي شود و يا فقط بايک 
شعار که بايد از نخبگان در ارکان مختلف دولتي استفاده کنیم؛ يک نگاه خاصي 
به آن ها نمي شــود و جز شعار باقي نمي ماند. اما امیدوار هستیم که تمام جوانان 
مــا به اين جمع بپیوندند و بتوانند واقعًا توانايي هاي هر ايراني را به کل ايرانیان 
و بعــد از آن به کل جهانیان اثبات کنند و ما همه مي دانیم که ايرانیان از همه 
مردان و زنان دنیا باالتر هستند با توجه به اينكه اين غیرت ايراني بودن و اعتماد 

به نفس در همه ايرانیان هست. بسیار متشكر و ممنون هستم.
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طيبه موسوي 
)دانش آموخته رتبه اول دکتري نانومواد(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم خدمت رهبر معظم و حضار گرامي. 
در ابتــدا صحبتي را خطاب به همه جوان ها و همســن و ســاالن خودم دارم. 
بحمداهلل خداونــد بزرگ لطف کرده و نعمت ها و اســتعدادهاي زيادي را به ما 
ايراني ها داده است که شايد بهترين راه بجا آوردن شكرانه اين نعمت ها استفاده 
و بكارگیري صحیح استعدادهايمان باشــد. اينكه بدانیم اگر بخواهیم مي توانیم 
کارهاي بزرگي را انجام دهیم. فقط و فقط اگر بخواهیم؛ خودمان را باور داشــته 
باشیم و به خداي بزرگ تكیه کنیم و در راه هدفي که داريم تالش کنیم. شايد 
بزرگترين افتخار براي ما جوان ها اين باشــد که به درجه اي برسیم که بتوانیم 
به مــردم و خلق خدا خدمت کنیم و براي رســیدن به اين هــدف بزرگ بايد 
دست به دســت هم بدهیم. همه بايد با هم تالش کنیم. خوشبختانه بنیاد ملي 
نخبگان با گرد هم آوردن نخبگان کشــور گامي بزرگ را براي دسترسي به اين 
اهداف بزرگ برداشته اســت که از مسئولین نخبگان کمال تشكر و قدرداني را 
داريم. اما نكته اي که دوســت دارم اينجا به آن اشــاره کنم اين است که اساتید 
دانشــگاهها نقش پررنگي را در پرورش استعدادها دارند. کار يک استاد دانشگاه 
شايد صرفًا تدريس نباشد. اساتید مي توانند با شناسايي استعدادها و ايجاد انگیزه 
اســتعدادهاي برتر را پرورش بدهند. اين نكتــه را از اين حیث مطرح کردم که 
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خود من در دانشگاه صنعتي اصفهان اساتید برجسته اي داشتم که بسیار به من 
کمــک کردند. اما چند مورد هم بصورت پیشــنهاد عرض مي کنم. يكي اينكه 
نخبگان کشــور برحســب عالقه و زمینه کاري که دارند در گروه هاي مختلفي 
تقسیم بندي بشوند و بعنوان بازوي کمكي نظام بخصوص در ترسیم نقشه جامع 
علمي کشــور از آن ها استفاده شود. دوم اينكه کارهاي علمي و تحقیقاتي که در 
کشور انجام مي شــود و بعضًا در دنیا بي نظیر است صرفًا علمي و آزمايشگاهي 
نباشــد. اين طرح ها حمايت بشــود. بودجه هايي تخصیص داده شود تا بتوانیم 
آن هــا را به مرحله اجرا و کاربرد در بیاوريم. بخصــوص در فناوري هاي نويني 
مانند نانوتكنولوژي اين بیشــتر به چشــم مي خورد. البته خوشبختانه ستاد نانو 
حمايت هــاي خوبي را از اين فناوري بعمل مي آورد. اما تجهیز آزمايشــگاه هاي 
فناوري نانو به بودجه هايي فراتر از اين حمايت ها نیاز دارن. ســومین پیشــنهاد 
اينكه در فروش مواد خام کشور تجديد نظر اساسي بشود. ما مي توانیم نعمت ها 
و مواد خام کشــور مانند نفت را به بهره برداري برســانیم. با اين کار عالوه بر 
ايجاد اشــتغال ارزش افزوده اين مواد را هم افزايش بدهیم. خوشــبختانه کشور 
ما نخبــگان و افراد خالق زيادي دارد که اگر همه با هم همت کنیم و حمايتي 
صورت بگیــرد و همه تالش کنیم مي توانیم کارهــاي بزرگي را انجام بدهیم. 
صحبتم را کوتاه مي کنم و قدرداني مي کنم از اينكه اين فرصت اســتثنايي را 

به من داديد.
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محمدرضا حسني آهنگر
)رتبه برگزيده جشنواره بین المللي خوارزمي- سال ۸۶(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. علم در دنیا به ســرعت در حال پیشــرفت است و 
بحمــداهلل تا حدود زيادي ما هم گــرد و غبار چندين دهه عقب ماندگي از چهرۀ 
علمي کشــور را با پیشرفت هاي چند ساله اخیر در تولید دانش و فناوري زدوديم. 
اگر چه يک ايراد اساســي هنوز به ما وارد اســت و آن اين اســت که هنوز من 
احســاس مي کنم که ما به يک تفكر سیســتمي مناسب و ســريع براي انتقال 
دانش تولید شده در اليه هاي باالي هرم تولید علم يعني اليه نخبگان به سمت 
اليه هاي پايین تر ســطوح جامعه هنوز دسترسي نداريم و از نتايج دانش تولیدي، 
جامعه به حد کافي بهره مند نشــده اســت.يعني اگر ما بیايیم بحث تولید علم و 
رســیدن به ثروت را يک فرايند در نظر بگیريم، فرايند تولید علم را خوب انجام 
مي دهیم ولي فرايندي که از دانش به ثروت برســیم را هنوز ساز و کار مناسبي 
برايش نداريم. البته به لطف الهي کارهاي بســیار خوبي در دولت جديد و ســتاد 
کل انجام شده و ارتباط صنعت با دانشگاه را دارند خیلي خوب برقرار مي کنند که 
انشاء اهلل اين مشكل را هم بتوانیم برطرف کنیم تا آن روند رو به رشد و پرشتاب 

تولید علم را در تولید ثروت از دانش هم داشته باشیم.
موضوع دوم بحث من اين است که براي قرارگرفتن جمهوري اسالمي در جايگاه 
واقعي خود بايد زمان از دست رفته در دورۀ عقب ماندگي را جبران کنیم و به پیشتازي 
در عرصه علم و معرفت برســیم. اين امر با شناخت نقطه قوتي که به ما شتاب مي 
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بخشد و نقاط ضعفي که شتابگیري مي کند و اصالح آن ها امكان پذير است. ولي يک 
ســؤال مطرح است. آيا مراکز عظیم علمي که در دنیا وجود دارند، با در اختیار داشتن 
تمام فناوريهاي پیشرفته بیكار مي نشینند؟ منتظر مي مانند که ما به آن ها برسیم و 
در تولید علم و دانش گوي ســبقت را از آن ها بربايیم؟ با توجه به روشن بودن پاسخ 
اين سؤال، اگر ما بخواهیم از مسیر تولید علِم غرب جلو برويم، همیشه پیرو خواهیم 
ماند و نمي توانیم از آن ها پیشي بگیريم. در نتیجه بي شک مسیر میانبر، راه رسیدن 
به مقصود اســت و ما نیاز به يک فوق فناوري داريم. من اينجا سعي مي کنم فوق 
فناوري و ويژگي هايش را بگويم. بحث اين است که راه میانبر چیست؟ ما براي رسیدن 
به اين میانبرها نیاز به فناوري داريم. اگر فناوري را به دو دسته تقسیم کنیم فناوري 
هاي سخت و فناوري هاي نرم. فناوري هاي سخت همان نانو،بیو،IT و اين ها هستند 
و فناوري هاي نرم فناوري هايي هستند که به تفكر فرهنگ و اجتماع مرتبطند مانند 
فناوري هايي که روش هاي نوين مديريتي را ارائه مي کنند. تمام اين فناوري ها به اين 
ســمت مي رود که ما زمان مورد نیاز را کاهش بدهیم براي انجام يک کار. با توجه 
به اين تعريف ما نیاز به يک راهبرد جديد براي دســتیابي به مسیرهاي میانبر داريم 
و مــن آن راهبرد را فوق فناوري نرم مــي نامم. ما اين را قباًل هم بكار برده ايم. من 
در جای خودش توضیح می دهم. من به يک ســری ويژگی ها اشاره می کنم. يكی از 
آن ويژگی ها فرهنگ انجام کار گروهی است. خیلی ها دارند به ما تلقین می کنند- در 
سطح دبیرستان و در سطح دانشگاه ها- که شما کارهای گروهی را بلد نیستید! برای 
پاسخ دادن به آن ها من بايد بگويم که ما کارهای گروهی را خیلی خوب انجام داديم. 
نقاط ضعفی در اين حوزه داريم، ولی بزرگترين کار گروهی که جنگ بود، با همدلی 
مردم و دولت انجام داديم و خیلی سربلند از آن بیرون آمديم. جشنواره های مختلفی 
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هم که برگزار می شــود، از جمله جشنواره خوارزمی و جشنواره رازی، پروژه های کار 
گروهی بچه ها در آن ارائه می شــود. اين خود، نماِد خوبی است که اين تلقینی که از 
طرف استكبار جهانی دارد به جوان ها می شود، را قبول نكنیم. ولی خودمان را تقويت 
کنیم و بیشــتر در کارهای گروهی فرهنگسازی کنیم و اين کار را از مدارس شروع 
کنیم. نكته دوم، ويژگی دوِم فوق فناوری اســت. منتظر کسی جهت فراهم نمودن 
شــرايط و امكانات نمانیم.  همانطور که خیلی از بچه ها از دل دانشگاه ها به جبهه ها 
رفتند. تجهیزات، امكانات و شرايط را برای خودشان فراهم کردند و موقع برگشت يا 
به فیض شهادت نايل شدند يا فرماندهان بزرگ جنگ ما شدند. امكانات، تجهیزات 
و شرايط را برای خودشان فراهم کردند. حتی خیلی هايش را رفتند از دشمن غنیمت 
گرفتند. ما هم در اين عرصه علمی، جهاد علمی هم می توانیم اين کار را انجام بدهیم و 
امكانات تجهیزات و شرايط را برای خودمان فراهم کنیم. منتظر کسی نمانیم که آن ها 
بیايند و شرايط را برای ما فراهم کنند. سومین ويژگی عدم تأکید بر منافع شخصی و 
پرهیز از غرور و حسادت است. منكر منافع شخصی نیستیم، ولی در اولويت اول و دوم 
و سوم ما نبايد باشد. ما بايد نقش تاريخی خودمان را ادا کنیم. همانطور که نخبگان 
جنگ اين کار را کردند و ماندگار شــدند. يک نكته مهمی هم که در حوزه ما بیشتر 
وجود دارد بحث غرور است. اين آفتی است که برای نخبگان وجود دارد. من اگر میزان 
را »خودم« در نظر بگیرم، مطمئناً اين غرور بمن دست خواهد داد. من بايد میزان را 
قرآن و اهلبیت در نظر بگیرم. وقتی آن ها میزان و ترازوی من برای سنجش باشند، 
من مطمئنم که ما فاصله خیلی زيادی با آنها، با مفاهیمی که در قرآن آمده و با ائمه 
خواهیم داشت؛ و تالش می کنیم که خودم را به آن سمت برسانیم و مغرور نشويم. 
نكته بعدی بحث خطرپذيری در نوآوری است. شما اگر صحنه به صحنه و روز به روز 
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جهاد رزمی ما را در نظر بگیريد، مملو از نوآوری اســت، ما هم در اين عرصه نیاز به 
نوآوری های مختلف، با حداقل تجهیزات؛ شیوه رد شدن رزمندگان ايرانی از اروند االن 
در دانشگاهای نظامی  دنیا تدريس می شود. پس ما هم می توانیم کارهای بزرگ را با 
حداقل امكانات انجام بدهیم. و نكته آخر اين است که تالش خالصانه و خستگی ناپذير 
در سايه توکل به خدا. و اين يک نكته خیلی اساسی است. اعتقاد خود من اين است و 
البته اين درس هايی است که ما پای منبر علمای بزرگ ياد گرفته ايم. اگر ما تجهیزات، 
امكانات و همه اين چیزها را هم داشته باشیم، تا باب حكمت و فیض الهی به روی ما 
باز نشود، ما نمی توانیم به آن دستاوردهای بزرگی که مدنظر رهبری است دسترسی 
پیــدا کنیم.با بكارگیری اين ويژگی های پنجگانه که نــام بردم، هدف مورد نظر که 
پیشتازی در صحنه علم است تحقق پیدا می کند و موانع مختلف سر راهمان برطرف 
می شود. مطابق وعده  الهی، نصرت الهی برای مجاهدان راه خدا تضمین شده است. 
در پايان اينكه دو سه روزی است که من از سفر زيارت خانه خدا برگشته ام و در آنجا 
پس از طواف به نیت شما از خداوند دو چیز خواستم: يكی توفیق زيارت شما که خیلی 

زود محقق شد و دوم ديده بوسی حضرتعالی.
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شايان دشميز
)دارنده مدال نقره المپیاد جهانی رياضی-سال ۸7(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. و با ســالم با ياد عشــق به خداوند که بی ارتباط با 
اين جلســه نیست و ارتباط بسیار زيادی دارد. عشقی که وقتی با عشق به وطن، 
عشــق به خدمت و با آن هويــت و عقل و تفكر ايرانی همراه بشــود، معجون 
پیچیده ای درســت می شود که وقتی به خاك زده بشود، آدم می بیند سد کارون 
بیرون می آيد، نیروگاه آب ســنگین بیــرون می آيد. من در اين مدتی که بنیاد در 
ارتباط بوده ام، توفیق اين را داشــته ام که از اين مراکز صنعتی در حد آن وقتی 
که داشــته ام ديدن کنم و چون رشــته تحصیلی ام رياضی محض بود، وقتی از 
اين مراکز بازديد کردم، ديدم که کمر همت بســتن چقدر فرق دارد با پشت میز 
نشســتن و مســئله حل کردن و قضیه بدست آوردن. و اين سفرها واقعًا برای ما 
خوب بود امیدوارم که اين سفرها، سفرهای صنعتی يک جور ديگری ادامه داشته 
باشــد. می توانند نقص هايش برطرف کنند. مثاًل اگر بتوانند از استادان ما همراه 
با خودمان اســتفاده کنند، می تواند خیلی خوب باشد. خیلی چیزهای بیشتری می 
توانیم ياد بگیريم. در آخر هم صحبتم را کوتاه می کنم و امیدوارم که سال 14۰4 

واقعًا سال 14۰4 باشد. 
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دكتر فاطمه رهبری زاده
)رتبه برگزيده جشنواره رازی(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم و تشــكر برای برگزاری اين ديدار 
صمیمانــه که حضرتعالی اجازه آنرا صــادر فرموديد، اجازه می خواهم که بدون 
هیچ مقدمه ای عرايضم را تقديم کنم. ما همیشــه شــاهد بوديم که حضرتعالی 
توصیــه اکید داريد که توســعه علمــی، جنبش نرم افــزاری، دانش محوری، 
خالقیت و ابتكار، گفتمان غالب علمی کشــور باشــد. ما همیشه شاهد بوديم 
که حضرتعالی بارها با قاطعیت از مســئولین کشــور خواسته ايد که نخبگان را 
به عرصه برنامه ريزی و عمل بیاورند و از توان علمی آن ها اســتفاده کنند و به 
آن ها بها بدهند. پس بنا به اين پیشــینه تقاضاهای ذيل را به عرض می رسانم:
1- علیرغــم همه برنامه ريزی های کالن کشــوری و نیز برنامه چهارم که 
قرار بود ســاالنه۲ درصــد از درآمد ناخالص ملی صرف تحقیقات شــود، ولی 
متأســفانه در طول سالهای اجرای اين برنامه و خصوصًا سالهای اخیر که درآمد 
نفتی کشــور باال بوده،فقط يک۰/1 اين مبلــغ يعنی۰/۲ درصد به امر پژوهش 
اختصاص يافته اســت. با يک نگاه کلی به تاريخ پیشرفت فناوری کشورها می 
بینیــم که تزريق بودجه به بخش تحقیقــات، بزرگترين عمل راه اندازی چرخ 
فناوری و تولید ثروت ملی اســت. حضرتعالی قبل از همه مسئوالن کشور اين 
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ضــرورت را دريافته و به مجلس و دولت بارها يادآوری فرموديد. تقاضای کلی 
محققان و انديشمندان کشور تخصیص علمی و واقعی ۲ درصد درآمد ناخالص 

ملی به بخش تحقیقات است.
۲- علیرغــم تخصیص بودجه کم به بخش تحقیقات شــاهديم که تقســیم 
عادالنه در تصويب طرح های پژوهشــی کالن از منابع مختلف کشــور صورت 
نمی گیرد و عمدتــًا طرح های کالن برای اعضای هیئــت علمی صاحب نفوذ 
و دارای پســت های اجرايی به تصويب می رســد که طبیعتًا پیگیری بازده اين 
طرح ها هم عماًل قابل انجام نیســت. در اينجا خواهشــمنديم تسهیالت ويژه 
جهت تأمین اعتبار طرح های پژوهشی استادياران جوان تخصیص داده شود. با 
 .Ph.D توجه به اينكه هزينه اعزام دانشــجو به خارج از کشور برای کل دورۀ
رقمی در حدود ۲۵۰ هزار دالر برای هر فرد است، و اغلب اين افراد در بازگشت 
به کشــور به علت نا آشنايی با فضا و امكانات داخل کشور بازده علمی متناسب 
با هزينه کرد را ندارند، خواهشــمند است اين هزينه ها در جهت دوره های کوتاه 
مدت مطالعاتی برای دانشــجويان Ph.D. داخل و نیز دوره های پســادکتری 
برای اســتادياران جوان صرف شــود. اما در حال حاضر بیشتر اين فرصت های 
مطالعاتی در اختیار اساتید مسّن دانشگاه که مسلمًا توان و انگیزه کمتری برای 
پژوهش و خصوصًا تحقیقات آزمايشــگاهی دارند، صرف می شــود که طبیعتًا 
بازده علمی اين بزرگان به علت نزديک بودن زمان بازنشستگی شــان بســیار 
کمتر اســت. در اينجا می خواهم خواهش کنم که ضــرورت اختصاص بودجه 
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ای برای دوره های پســادکتری جهت اســتادياران جوان را به مسئولین تأکید 
بفرمايید. خصوصًا که بنیاد ملی نخبگان که با پشــتیبانی و حمايت حضرتعالی 
تأســیس شده و تداوم يافته اســت، با خدمات مؤثر، سازنده و واقعًا باور کردنی 
در طول ۲ ســال گذشته و نیز با ارتباط مناسبی که با استادياران جوان و نخبه 

برقرار کرده  است، به خوبی می تواند متولّی اين امر شود.
۳- خواهشــمنديم که صدا و ســیما و مطبوعات با موضوعات علمی برخورد 
ونگاه علمی داشته باشند، نه اينكه با ديد تبلیغاتی و بزرگنمايی های غیر واقعی 
موجب بی اعتمادی مردم به حاصل کار انديشمندان و محققان کشور شوند و به 
پیكره علم در کشــور صدمه بزنند. کالم آخر اينكه تنها راه ممانعت از انحراف 
نســل جوان، انديشمند و نخبه کشــور و جلوگیری از فرار نخبگان به خارج از 

کشــور توجه به بخش تحقیقات است. خیلی متشكرم از توجهتان.
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بهزاد دهقان نژاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده بهزاد دهقان نژاد هستم از مشهد مقدس. من فكر 
می کنم االن بحث علم اســت. بحث توپ و تانک و مسلســل نیست و کشورها 
بخاطر اينكه علم دارند می گويند ما بايد برشــما تســلط کنیم. من چهار نكته را 
عرض می کنم: مشــكل اول رفع معضالت و مشكالت جاری نخبگان است. من 
فكر می کنم بنیاد نخبگان-اين حاال يک تشبیه است-بايد بشود مثل يک منطقه 
آزاد تجاری. ما اين ضعف را داريم که يک مقداری قوانین  دســت و پاگیر است. 
خود آقای دکتر واعظ زاده هم در جريان هستند. يک مقداری قوانین دست و پاگیِر 
بنیاد هســت که اگر اينها هم رفع بشود خیلی خوب است. نكته دوم فرهنگسازی 
است؛ و اين را می طلبد که رسانه ملی اين کار را انجام بدهد و تبلیغات گسترده ای 
درباره نخبگان بكند و به ســمت واقع گرا برود تا نماد گرا. نكته ســوم اين است 
که بنیاد تســهیالت می دهد؛ دستشان درد نكند. ســربازی  ما را درست کردند. 
يک ماهیانه ای می دهند، خدا خیرشــان بدهد، اما نكته اينجاســت اگر قرار باشد 
چــرخ صنعت ما راه بیفتد ما به کارآفرينی نیاز داريم. کارآفرينی مبتنی بر خالقیت 
و نوآوری. که کلیدش هم در دســت مخترع اســت. به نظر من ما بايد مرزهای 
 تكنولوژی مان را گسترش بدهیم بجای اينكه مرزهای دانش پايه مان را گسترش 
بدهیم. يک نامه ای داريم که ما در انجمن مخترعین کشــور ۳ هزار ساعت اتاق 
فكر گذاشــتیم و ۲ هزار مخترع روی آن فكر کردند. مــا می خواهیم اين نامه را 
خدمت حضرتعالی تقديم کنیم و فكر می کنیم که بهترين پشتیبان ما شما هستید.
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گلشيد صنعتی

)رتبه دوم جشنواره خوارزمی سال ۸۶(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. من گلشید صنعتی هستم،رتبه دوم جشنواره خوارزمی 
در ســال ۸۶. ما وقتی که خوارزمی را شــروع کرديــم، هیچوقت هیچكدام از 
بچه هايی که رتبه خوارزمی دارند، به فكر ســهمیه دانشگاه نبودند. تنها عاشق 
تحقیــق، پژوهش و نوآوری بودند. ولی گفتند که ايــن امتیاز را می دهند تا ما 
بعنــوان يک دانش آمــوز وقتمان را روی تحقیقات بگذاريــم و از امكاناتی که 
برای ورود به دانشــگاه وجود دارد، اســتفاده کنیم. تمام کســانی که در جشن 
خوارزمی حضور داشتند، رياست خوارزمی، معاونان رئیس جمهور آمدند و اعالم 
کردند که ما به شــما پذيرش مستقیم دانشــگاه می دهیم، به شرط اينكه خود 
دانشــگاه قبول کند. هیچ ذکری نكردند که آيا اين دانشــگاه را قبول داريم يا 
نداريم. گفتند: شــما پذيرش بگیريد، ما به شــما اجازه ورود می دهیم. يعنی از 
نظر وزارتخانه ها هیچ مشــكلی نــدارد. خیلی از بچه ها تالش کردند. خود من 
پیش دانشــگاهی مدرســه فرزانگان بود. در کالس ما امسال 1۳ نفر زير ۳۰۰ 
رتبه کشــوری داشتند. من نمی گويم شــاگرد اول آن کالس بودم، ولی شاگرد 
دهمش که بودم! من يک ماه وقتم را گذاشــتم و توانســتم از دانشــگاه شهید 
بهشتی پذيرش دندانپزشكی را بگیرم. از جشنواره خوارزمی سؤال کردم، گفتند 
مانعی ندارد. به خوِد دانشــگاه گفتم، گفتند مانعی ندارد، شــما برويد اول مهر 
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بیايید. آنوقت در ارديبهشــت ماه به من زنگ زدند و گفتند: وزارت بهداشت رد 
کرده اســت! مگر در جشنواره خوارزمی اعالم نكردند شما پذيرش بگیريد. اين 
فقط مشكل من نیســت از بچه های مشهد، تهران، يزد و ديگر شهرها هستند 
که پذيــرش دارند، اما وزارتخانه  اجازه نمی دهد. آن موقع کســی به ما نگفت 
وزارت علوم از وزارت بهداشــت جداســت. اگر بهمن مــاه می گفتند که چنین 
چیزی نمی شــود، می نشستیم درســمان را می خوانديم و االن با بچه های هم 
دوره خودمان وارد دانشــگاه شــده بوديم. ما با اعالم نخبگی مان در جشنواره 
خوارزمی يک دوره از همه بچه هايی که نخبه اعالم نشــدند عقب مانديم. اين 
مشــكل تمام بچه های خوارزمی است که من مطرح کردم و امیدورام پیگیری 

شود. متشكرم.  
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 بســم اهلل الرحمن الرحیم.1 جلسه ی امروز ما با شما عزيزان، مثل همیشه، 
برای من يک جلســه ی بسیار شــیرين و امیدبخش بود. حقیقتًا نقطه ی امید 
اصلی کشــور جوانــان تحصیل کرده و فرزانه، بخصــوص آن وقتی که اين 
فرزانگی با تعهد و احساس مسئولیت همراه باشد، هستند. و ديدار شما برادران 
و خواهران عزيز، فرزندان عزيز من-که بحمداهللَّ ديدار بسیار شیرين و خوبی 
بود-اين امید را نه تنها در دل من، در دل مســئولین، بلكه در ســطح کشور 

تقويت مي کند.
اول يک نكته را خطاب به مسئولین محترم - وزرای محترمی که تشريف 
دارنــد و رئیس محترم بنیــاد نخبگان؛ خانم معاون رئیــس جمهور و ديگر 
مســئولین - عرض بكنم؛ برنامه را، نگاه را، با توجــه به اين واقعیت ها بايد 

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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تنظیم کنید. امســال آنچه که انسان مي شنود از جواِن نخبه ی علمی، به طور 
محسوســی برتر، پخته تر و عمیق تر اســت از آنچه که ما سال قبل شنیديم 
و از آنچه که يک ســال قبل شــنیديم و به طريق اولــی  از آنچه که من ده 
ســال قبل، از جوانان دانشــجويمان يا فارغ التحصیل مان مي شنیديم. من با 
مجموعه ی دانشــگاهی همیشه ارتباط داشــته ام. مي دانید من هر سالی چند 
بار به مناسبت های مختلف با جوان ها می نشینم و از اين جور جلسات داريم؛ 
صحبــت مي کنند، حرف مي زنند، نظرات را بیان مي کنند. من در نفس خودم 
ارزيابی ای، فارغ از برنامه ريزی های کالن يا غیر کالن که در کشــور هست، 
دارم. در اين ارزيابی من فاصله ی محسوســی مشاهده مي کنم بین آنچه که 
امروز ما داريم و آنچه که ده ســال قبل داشتیم؛ يعنی پیشرفت به طور واضح 
خودش را نشان مي دهد. مسئولین محترم با توجه به اين واقعیت برای آينده 
برنامه ريزی کنند. ايــن نكاتی که اين جوانان عزيز اينجا گفتند، دقیقًا همان 
نكاتی است که در ذهن انسانی که فكر مي کند روی مسئله ی حرکت علمی 
کشــور و آينده ی کشور و پیشرفت کشور، وجود دارد. پیداست جوان ها عمیقًا 

به مسائل اساسی توجه دارند.
اينی که يكی از جوان های عزيز گفتند: »فعالیت ها بايد بر اســاس نیازهای 
آينده باشد، اين آينده را ترسیم کنید، اين نیازها را تصوير کنید«؛ يا در همین 
زمینه جوان عزيز ديگری گفتند: »جهت حرکتمان را خودمان معین کنیم؛ نه 
اينكه جهت حرکتی را که ديگران - غربی ها - ترســیم کرده اند، ما تكمیل 
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کننده ی پازل های زندگی آينده ی آن ها باشــیم؛ ببینیم چه نیاز داريم، آن را 
تأمین بكنیم«، اين حرف ها حرف های بســیار بزرگی است؛ حرف های بسیار 
مهمی اســت. اين ها همان چیزهائی اســت که هر انسان آگاِه متفكِر دلسوِز 
متعهدی وقتی به نگاه کالن به حرکت علمی کشور نگاه مي کند، اين چیزها 
را درك مي کند؛ منتها درك او کافی نیســت؛ اگرچه الزم است؛ بر اساس آن 
برنامه ريزی کردن، مهم است. و اينی که از جهت فرهنگسازِی برای نخبگان، 
چند نفر از اين جوان های عزيز اينجا گفتند فرهنگسازی کنیم، فرهنگ متعهد 
بودن نخبه را به جامعه گســترش بدهیم، نه توقع داشتن صرف. البته توقع، 
منطقی اســت، بجاست؛ توقِع بیجا نیســت؛ لكن در کنار اين توقع، احساس 
تعهد، وامدار بودن؛ من به عنوان يک فرِد از اين مجموعه ی عظیم کشور چه 
وظیفه ای بر دوش دارم؟ من چه کار بايد بكنم؟ اين ها خیلی مهم است. اينكه 
گفته شد: »عنصر معنويت دينی را، نه معنويت فارغ از دين و جدای از دين - 
که اساسًا معنويت نیست، توهم است - را يک عنصر اصلی در حرکت علمی 
و پژوهش علمی قرار بدهیم« - که يكی از خانم ها اينجا بیان کردند - کاماًل 
درست است. اين يكی از آن نقاط اساسی است که بايد به آن توجه کرد. اگر 
اين شــد، آن اخالقی شدن جامعه هم - که اين جوان عزيِز اخیر طرح توقع 
کردند که اين توقع ماســت و بارها اين توقع را تكرار مي کنیم - تحقق پیدا 
خواهد کرد؛ چون با شعار که نمي شود پیش رفت؛ بايد حرکت کرد؛ بايد رفت 

در جهت آن هدفی که ترسیم شده. 
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من وقتی اين اظهارات را از شماها مي شنوم، احساس امید بیشتری مي کنم و 
احساس يقین مي کنم به اينكه اين جامعه، اين نظام، اين مجموعه، با اين حرکت 
محسوس مادی و معنوی، علمی و اخالقی که دارد، به اهداف خودش بدون ترديد 

خواهد رسید و همین است که نظام جمهوری اسالمی مصونیت پیدا کرده.
حاال اشــاره کردند به حوادث و مســائل اخیر. خوب، در اين زمینه ها خیلی 
حرف هست؛ خیال نكنید آن حرف هائی که صدا و سیما مي زند، اين، همه ی 
حرف هاســت؛ نه، خیلی مطلب هســت. گفت: »يک سینه حرف موج زند در 
دهان ما«. اينجور نیســت که هر چه که انسان احساس مي کند، اين را گفته 
باشــد يا بتواند بگويد. خیلی حرف های زيادی هست. شما جوان ها الحمدهللَّ 
باهوشید، بااستعداديد، بتدريج خیلی از حقائق برای شماها روشن خواهد شد. 
من می بینم در همین حوادث سیاسی اخیر و در مجموع حوادث اين سی سال، 
کشــور بتدريج به مجموعه ی مصونیت دار، ضد ضربه، ضد بمب تبديل شده؛ 
يعنی نظام جمهوری اســالمی. شوخی نیست. شما قدرت امنیتی و جاسوسی 
و تبلیغاتی اين ســرويس های گوناگون امنیتی و تبلیغاتی دنیا را دســت کم 
نگیريد. همه اين را احســاس مي کنند - حاال شــايد کسانی که کمتر توی 
مقوله های گوناگون تبحر داشــتند، کمتر ببینند - هالیوود را شــما دست کم 
نگیريد. قدرِت اثرگــذاری هنری - همین طور که يكی از خانم ها هم گفتند 
- در غرب و چینش بســیار دقیق حروف تبلیغات در دنیای غرب را دست کم 
نگیريــد. همه ی اين نیروی عظیم، به اضافــه ی ثروت بی پايان، به اضافه ی 
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دســتگاه های عظیم سیاســی و تبلیغاتی، افتادند به جان جمهوری اسالمی. 
امروز هیچ کشور ديگری در دنیا پیدا نمي کنید که اينجور آماج حمالت باشد. 
و جمهوری اســالمی دارد مقاومت مي کند. اين شــوخی است؟ اين موجوِد 
هفت جوِش مســتحكِم مصونیت يافته دارد مقاومت مي کند. اين، کم چیزی 
نیست. توطئه ی توهم نیست؛ اين را جوان ها، اين جوان های عزيز ما، بدانند. 
خیال نكنید من از شــنیدن اينجور حرف ها ناراحت مي شوم؛ نه، من از اينكه 

اين حرف ها زده نشود، ناراحت مي شوم.
بنده توی جلساِت دانشجوئی، دانشگاهی که اينجا هستند، گاهی که ببینم 
حاال بعضی ها روی مالحظه، روی احترام، روی هرچه، بعضی از اين حرف ها 
را که خیال مي کنند من خوشم نمی آيد، نمي زنند؛ از نگفتنش ناراحت مي شوم؛ 
از گفتنش مطلقًا ناراحت نمي شــوم. ای کاش مجال بود تا گفته مي شــد، تا 
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آنوقت انســان مي توانســت آن برگ های بر روی هم گذاشته ی کتاب حرف 
را، باز کند تا خیلی از حقائق روشــن بشود. آينده، البته اين کارها خواهد شد. 
اينجور نیســت که شما خیال کنید توطئه نســبت به اين کشور، يک توهم 
اســت؛ نه، يک واقعیت است؛ از همه طرف دارد توطئه مي شود. ممكن است 
آن کسی که در جهت آن توطئه ها در داخل کشور محور حرکت قرار مي گیرد، 

خودش اصاًل نفهمد.
فهمیدِن اين هم ذکاوت مي خواهد. بعضی ها اين ذکاوت را ندارند. ما آدم ها 
را تجربه کرديم؛ نمي فهمند دارند به ســاز کی مي رقصند. ولی، اين واقعیت 
را عوض نمي کند که آن هــا بفهمند يا نفهمند؛ بدانند يا ندانند. اين توطئه ها 
وجود دارد. در عین حال اين کشــور، اين نظام نه فقط سســت نمي شــود، 
ضعیف نمي شــود؛ جامعه ی علمی اش، جامعه ی پیشرفت هاش - که همین 
شما جوان ها باشــید - امروزش از ده سال قبلش به صورت آشكاری جلوتر 
مي رود. اين معنايش چیست؟ اين معنايش حقانیت است. اين معنايش اصالت 
اســت. اين معنايش ريشه دار بودن است. »الم تر کیف ضرب اهللَّ مثال کلمة 
طّیبة کشــجرۀ طّیبة«؛ اعتقاد ما اين اســت. ما با اعتقاد، با دل کار مي کنیم. 
من کمبودها را نفی نمي کنم؛ بیشــتر از خیلــی از منتقدين، بنده کمبودها را 
مي دانم؛ منتها راه رفع کمبودها، اين چیزهائی که تصور مي شــود، نیســت 
کــه حاال بیا اعالم کن که مثــاًل فالن جا فالن جور چه جوری اســت؛ نه، 
خیلی چیزها با اعالم درست نمي شود، با کار درست مي شود. با حرف درست 



1۳۵دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در سومین همایش )سال 1388(

نمي شود؛ حرف، جنجال سازِی تبلیغاتی و لفاظی هیچ کمكی به حل مشكالت 
نمي کند؛ همچنانی که شما ديديد. تو همین قضايای انتخابات، خوب، تبلیغات 
انتخاباتی مثاًل بايد يک ماه يا بیست روز قبل از شروع انتخابات انجام بگیرد؛ 
اما از پیش از عید نوروز تبلیغات انتخاباتی شــروع شد! همین تلويزيونی هم 
که مورد انتقاد بعضی از دوستان است، متأسفانه منعكس مي کرد. بنده موافق 
هم نبودم. اين را هم شما خیال نكنید که حاال بنده چون رئیس صدا و سیما 
را انتخــاب مي کنم، همــه ی برنامه های صدا و ســیما را می آورند، دانه دانه 
بنــده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلی از برنامه های صدا و ســیما بنده 
راضی هم نیســتم؛ از جمله، از همین من راضی نبودم که از ســه ماه قبل از 
انتخابات - انتخابات بیســت و دوم خرداد بود - از ماه اسفند، بلكه زودتر از 
اســفند، بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرف هائی که زده شد و تظاهراتی که 
مي شد و مجادالتی که انجام مي گرفت، از تلويزيون پخش شود، که متأسفانه 
تــو تلويزيون پخش شــد؛ به خاطر همین، که يعنی ما آزادانديشــیم! اين ها 
توهم اســت؛ اين جنجال آفرينی در داخل کشور است. جنجال فكری غیر از 
مباحثات صحیح است. بنده گفتم کرسی آزادفكری را در دانشگاه ها به وجود 
بیاوريد. خوب، شــما جوان ها چرا به وجود نیاورديد؟ شــما کرسی آزادفكری 
سیاســی را، کرسی آزاد فكری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین 
دانشگاه شريف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیاوريد. چند نفر دانشجو 
بروند، آنجا حرفشــان را بزنند، حرف همديگر را نقد کنند، با همديگر مجادله 
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کنند. حق، آنجا خودش را نمايان خواهد کرد. حق اينجوری نمايان نمي شود 
که کســی يک انتقــادی را پرتاب بكند. اينجوری که حق درســت فهمیده 
نمي شود. ايجاد فضای آشــفته ی ذهنی با لفاظی ها هیچ کمكی به پیشرفت 
کشور نمي کند. شــما تجربه ی اين پدر پیرتان را در اين زمینه داشته باشید. 
آنی که کمک مي کند به پیشــرفت کشــور، آزادی واقعِی فكرهاست؛ يعنی 
آزادانه فكر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشويق 
و تحريــض اين و آن هم نگاه نكردن. يک وقت شــما يک حرفی مي زنید، 
ناگهان می بینید همه ی ناظران سیاســی جهان که وجودشــان انباشته ی از 
پلیدی و خباثت است، برای شما کف مي زنند. به اين تشويق نشويد. به قول 
رائج بین جوان ها، جوگیر نشــويد. بحث درست بكنید، بحث منطقی بكنید. 
سخنی را بشنويد، سخنی را بگوئید؛ بعد بنشینید فكر کنید. اين همان دستور 
قرآن است. »فبّشــر عباد. الّذين يســتمعون القول فیّتبعون احسنه«. سخن 
را بايد شــنفت، بهترين را انتخاب کرد. وااّل فضای جنجال درســت کردن، 
همین مي شود که ديديد. جنجاِل قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، انعكاسش 
مي شــود اين؛ بخصوص وقتی دســت بیگانه هم دخالت دارد. به چه دلیل، 
با چه توجیهی شــما فكر مي کنید دســتگاه های تبلیغاتی دنیا حوادثی را که 
فكر مي کنند به ضرر نظام جمهوری اســالمی است، لحظه به لحظه منتشر 
مي کنند؟ با چه محاســبه ای اين کار انجام مي گیرد؟ اين را نبايد فكر کرد؟! 
نبايد رويش مطالعه کرد؟! اين هاست آن چیزهائی که بايد به آن ها توجه کرد.



1۳7دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در سومین همایش )سال 1388(

به هر حال کشــور دارد پیش مي رود. اين را بدون ترديد بدانید؛ کشور دارد 
پیش مي رود. برنامه ريزی های گذشــته هم البته بالشــک عیوبی داشته، اما 
برآيند همه ی نقاط مثبت و منفی، همینی اســت که امروز شما داريد مشاهده 
مي کنیــد. جوان های ما از لحاظ علمی پیش رفتند، از لحاظ بینش سیاســی 
پیش رفتند، از لحاظ رسوخ و نفوذ تفكر دينی در عمق انديشه ها پیش رفتند. 
ايــن حرف هائی که امروز جوان های ما اينجا راجع به معنويت و راجع به دين 
و راجع به دل نبســتن به پیش بینی ها و برنامه ريزی های غربی و اســتقالل 
گفتند - اين حرف هائی که امروز جزو حرف های رائج شــما شــده - اندکی 
پیش از دوران شــماها، جزو حرف های برجســته ی روشنفكرانی بود که فكر 
مي کردنــد اين حرفهــا را بايد بزنند يا بفهمند! اما امــروز جزو فرهنگ رائج 
جامعه ی ماست. اين پیشرفت نیست؟ ما داريم پیش میرويم. البته دشمن هم 
زياد داريم، مانع هم خیلی داريم. اگر مانع نبود، ما اينجور ورزيده نمي شديم؛ 
جامعه ی اسالمی و جمهوری اسالمی اينجور ورزيده نمیشد. مانع وجود دارد؛ 
وااّل تو زمین صــاف راه رفتن که تقويت عضالنی نمی آورد. بايد کوهنوردی 
کــرد، بايد از موانع باال رفت. جامعه ی ما ايــن کار را کرده، اين راه را پیش 
رفته، باز هم خواهد رفت، بعد از اين هم خواهد رفت. شما بدانید! نسل جوان 

امروز، نسلی که بتوان متوقفش کرد، نیست.
و من اينجا به شــما توصیه کنم: رمز پیشرفت يک کشور، يعنی آن محور 
اصلی برای اقتدار يک کشــور، پیشــرفِت همراه با اقتدار، علم اســت. آماج 



1۳۸ بیانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در ديدار نخبگان شرکت کننده در سومین همايش ملي نخبگان جوان

بســیاری از توطئه های امروزی که علیه جمهوری اســالمی هست، علم و 
اهل علم و دانشــجويان علم و محیط علمی است؛ اين را توجه داشته باشید. 
نگذاريد اين تیر طبق آن هدفگیری دشــمن، بــه هدفی که آن ها گرفته اند، 
اصابــت کند. کار عملی را نگذاريد متوقف بشــود. از همه ی اين حرف هائی 
که گفته شد، مهم تر، مســئله ی علم و تحقیق و پژوهش است. دنیای غرب 
ثروتش از ناحیه ی علم است، اقتدارش از ناحیه ی علم است، زورگوئی ای که 
امروز مي کند، به خاطر علمی اســت که دارد. پول فی نفسه اقتدار نمی آورد. 
آنی که اقتدار می آورد، دانش است. امروز اگر آمريكا پیشرفتگِی علمِی خودش 
را نمي داشــت، نمي توانست در دنیا اينجور زورگوئی بكند و در همه ی مسائل 
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عالم دخالت بكند. ثروت هم اگر به دســت می آيد، از ناحیه ی علم به دست 
می آيد. علم را اهمیت بدهید. اينی که من سال هاســت روی مسئله ی علم، 
تحقیق، پژوهش، پیشــرفت، نوآوری، شكســتن مرزهای علمِی موجود تكیه 
مي کنم، به خاطر اين است. بدون انواع دانش، اقتدار کشور امكانپذير نیست. 

دانش اقتدار می آورد.
گفتند بیائید مراکز هسته ای ايران را بمباران کنید. يكی از مسئولیِن رؤسای 
دنیا - حاال نمي خواهم حاال اسم بیاورم. البته همه مي دانند، شايد هم مي دانید؛ 
پخش شد در دنیا. بنده دوست ندارم اسم بعضی ها را بیاورم - گفت علم را که 
نمي شود بمباران کرد. راست مي گويد؛ حق با اوست. با همه ی خالف هائی که 
مي گويند، اين حرفشــان درست بود. گیرم نطنز را بمباران کردند، کارخانه ی 
اصفهــان را بمباران کردند، علم را چه جــوری بمباران مي کنند؟ ببینید، علم 
مصونیت می آورد، اقتدار می آورد. مراقب باشــید تو دانشگاه شما، تو کالس 
شــما، تو مرکز تحقیقات شما، تو کار پژوهشی شما، اختالل ايجاد نكنند. اگر 
ديديد دستی دارد اختالل ايجاد مي کند، به آن دست بدبین بشويد. اقتدار شما 

را، آينده ی شما را هدف گرفته اند.
حاال من با شــما جوان ها بخصوص، خیلی حرف دارم. اين نكته ای که اين 
خانم هنرمند گفتند، به نظر من خیلی مهم اســت. يكی از کارها همین است؛ 
کســانی بیايند طعم نیاز بازارهای غربی را، مثاًل فرض کنید به تابلو نقاشی، به 
دســت بیاورند، بعد بیايند اينجا، پشــتیبانی مالی کنند و نقاش ما را به سمت 
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تأمین آن نیاز سوق بدهند. عین همین قضیه در فیلمسازی هست. فیلم هائی را 
برای جشــنواره نامزد کنند که در جهت خواست آنهاست. عین همین قضیه در 
کار علمی ماســت؛ در مقاله ای است که در آی.اس.آی )ISI( منتشر مي شود؛ 
در موضوع تحقیقی اســت که شما در پژوهشــگاه خودتان دنبال مي کنید. به 
تعبیر متأســفانه رائج فرنگِی امروز، اسپانسرها می آيند در بخش های مختلف، 
کمک هــای مالی، کمک های مادی، اعانه هــا را مي گذارند برای اينكه در آن 
جهت کار انجام بگیرد. به اين توجه کنید. استقالل علمِی کشور يكی از لوازمش 
همین است: اســتقالِل حرکت علمی، حرکت هنری و به طريق اولی ، حرکت 

سیاسی. بعضی از حرکات سیاسی هم از اين قبیل است. 
يک توصیه اين است که نعمت استعداد خوب که شماها داريد، يک نعمت 
بزرگ است، مثل نعمت سالمتی، مثل خوِد نعمت حیات، که شكر الزم دارد. 
نعمت ها از خداســت؛ بايد اين نعمت را شــكر کنید. اين توصیه را از من در 
ذهنتان داشــته باشید. خیلی از نعمت ها را ما نمي شناسیم، وقتی به خالفش، 
به ضدش مبتال شديم، آنوقت آن را مي شناسیم. جوانی، نعمت است؛ در پیری 
آدم بیشــتر مي فهمد چقدر نعمت بزرگی است. استعداِد خوب، هوش خوب، 
نعمت بزرگی است، بايد اين نعمت را شكر کرد. شكر چیست؟ شكر سه جزء 
دارد: اول، شــناختن نعمت، غفلت نكردن از نعمت. دوم، دانســتن اينكه اين 
نعمت از خداست، اين عطیه ی الهی اســت، هديه ی الهی است. سوم اينكه 
اين نعمت را بايد در جهت درست به کار برد و مصرف کرد - نعمت استعداد 
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خوب را بايد در جهت درســت به کار برد - اين همان چیزی اســت که روح 
تعهد را، مســئولیت را در انســان بیدار مي کند؛ تعهد نسبت به جامعه ی خود، 
تعهد نسبت به آينده ی کشور، تعهد نسبت به اين مجموعه ی عظیم امكاناتی 
که اين نخبه و اين اســتعداد، باالخره محصوِل اين امكانات است. شكر اين 
نعمت به اين اســت. اينجور نباشد که انسان خودش را جزيره ای بداند جدای 
از مجموعــه ی جامعه، فكر کند حاال به يک امكانی، به يک ثروت معنوی ای 
دست پیدا کرده، اين را بايد تبديل کند به ثروت مادی و شخصی؛ اين نیست. 

اين را بايد صرف آينده ی کشور بكند.
يک توصیه هم به مســئولین بكنم. توصیه ی به مسئولین هم در درجه ی 
اول، باز شكر است؛ شكِر نعمت وجود نخبگان. اينجا هم شكر همان سه جزء 
را دارد. شــناخت؛ اول بشناســیم نخبه ها را. بعد بدانیم که وجود اين نخبه ها 
يک نعمت الهی اســت؛ اين را خدا به ما داده، به مسئولین نظام داده. و بعد، 
از اين وجــود مغتنم و محترم و عزيز - يعنی مجموعه ی نخبه ی کشــور و 

استعدادهای برتر - در جهت های درست استفاده کنیم.
حاال راجع به اين چند جمله ای که اين جوان عزيزمان گفتند. خوب، همین 
طور که گفتیم، حرف زياد اســت. در انتقاد از بی انصافِی يک دستگاه يا يک 
کس، خود ما بايد دچار بی انصافی نشــويم؛ به اين توجه کنیم. صدا و ســیما 
آيا وضعیت واقعی کشــور را نشــان مي دهد؟ نه، ناقص نشان مي دهد. خیلی 
پیشرفت های برجسته و بزرگ هست که صدا و سیما نشان نمي دهد. دلیلش 
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هم اين است که شما مجموعه ی مرتبط با حوادث گوناگون، از خیلی از حقائق 
کشــور و پیشرفت های کشور مطلع نیستید؛ نقص صدا و سیمای ماست. وااّل 
اگر صدا و ســیما میتوانســت همان جور که تلويزيون فالن کشور غربی با 
يک ســابقه و تجربه ی فراوان و با اســتفاده های هنــری دروغ های خودش 
را راســت جلوه مي دهد، واقعیات موجود کشــور را درست منعكس کند، شما 
بدانید امروز امید نســل جوان، دلبستگی نسل جوان به کشورش، به دينش، 
به نظام جمهوری اســالمی اش، بمراتب بیشــتر از حاال بود. اين ايراد ماست 
به صدا و ســیما. اگر مي توانست درســت وضع کشور را منعكس کند، خیلی 
شعف و بهجِت بینندگان بمراتب بیشتر از آنی میشد که امروز هست. خیلی از 
کارها دارد انجام مي گیرد که مايه ی خوشوقتی است، مايه ی خشنودی است؛ 
نه فقط در زمینه های علمی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های سیاســی؛ 
مايه ی سرافرازی است. اين را خیلی ها - اغلب يعنی - خبر ندارند. بنده غالبًا 
به مسئولین دولتی اعتراضم اين است که چرا نمي توانید بیان کنید. بیان کردن 
هم يک هنری است؛ بیان هنری بخصوص، هنر بزرگی است؛ اين را ندارند. 
حــاال يكی از ايرادهائی که مــا معمواًل داريم به بعضی ها اين اســت که 
آنچــه را که بیگانه بگويد، ايــن را تلقی به قبول مي کنند؛ آنچه را که خودی 
بگويد، تلقی با ترديد مي کنند! چرا؟ خوب، اين تلقی، تلقی ناسالمی است؛ اين 
تلقی درستی نیســت، تلقی ناسالمی است. اين را بايد اصالح کرد. البته شما 
جوان های خوب ان شاءاهللَّ بیائید وارد عرصه های گوناگون بشويد، عرصه های 
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تبلیغاتی کشور را بگیريد. مطبوعات ما هم همینجور است. بنده روزها معمواًل 
حدود شانزده هفده تا روزنامه را نگاه مي کنم؛ نه اينكه حاال همه ی صفحات 
الئی و اين ها را نگاه کنم؛ لكن تیترها، اگر ســرمقاله ی قابل توجهی داشــته 
باشــند، معمواًل نگاه مي کنم. خیلی از روزنامه های ما متأســفانه در انعكاس 
حقائق ضعیفند و در اصلی فرعی کردن مســائل، غیرمنصفانه عمل مي کنند. 
در همین مســائل اخیر، مســائل را بايد اصلی فرعی کرد؛ مســئله ی اصلی 
چیست؛ يک سلسله مســائل فرعی هم پیرامون اوست؛ نه اينكه آن مسائل 
فرعی کم اهمیت اســت، اما مســئله ی اصلی اهمیتش بیشترش از آنهاست. 
مســئله ی اصلی در اين قضايای اخیر، اصل انتخابات بود؛ زير ســؤال بردن 
اصــل انتخابات بزرگترين جرمی بود که انجام گرفت. چرا شــما نســبت به 
اين جرم چشــمتان را مي بنديد؟! اين همه زحمت کشیده بشود، مردم بیايند، 
يک شــرکِت به اين عظمت، يک نصاب شــكنی، يک رکودشكنی در دنیا در 
مردمساالری، در دمكراســی ای که اينقدر ادعايش را مي کنند، انجام بگیرد، 
بعد يک عده مفت و مســلّم بیايند بدون استدالل، بدون دلیل، همان فردای 
انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين کار کوچكی است؟! اين جرم کمی 
است؟! يک قدری بايد منصف بود توی اين قضايا. دشمن هم حداکثر استفاده 
را از اين کرد. يک عده هم هســتند در داخل کشور، از اول با نظام جمهوری 
اسالمی موافق نبودند - مال امروز و ديروز نیست، سی سال است که موافق 
نیســتند - از اين فرصت اســتفاده کردند، ديدند عناصری وابسته ی به خوِد 
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نظــام، از خوِد نظام، دارند اين جور مي دانــداری مي کنند، اين ها هم وقت را 
مغتنم شــمردند، آمدند داخل میدان؛ و ديديد. من روز اول اين را پیغام دادم 
به همین حضراتی که صحنه گردان اين قضايا هســتند؛ آن ساعات اول من 
بــه آن ها پیغام خصوصی دادم. من اگر يک وقتی توی نماز جمعه يک حرفی 
میزنم، اين ابتدا به ســاکن نیست؛ حرف خصوصی، پیغام خصوصی، نصیحِت 
الزم انجام مي گیرد، وقتی انســان ناچار مي شــود، يک حرفی را می آورد در 
علن بیان مي کند. من پیغام دادم، گفتم اين را شــما داريد شــروع مي کنید، 
اما نمي توانید تا آخر کنترل کنید؛ می آيند ديگران سوءاســتفاده مي کنند. حاال 
ديديد آمدند سوءاستفاده کردند. مرگ بر اسرائیل را خط زدند! مرگ بر آمريكا 
را خط زدند! معنای اين کار چیســت؟ آنی که وارد عرصه ی سیاست مي شود، 
بايد مثل يک شــطرنج باز ماهر هر حرکتی را که مي کند، تا ســه تا چهار تا 
حرکت بعد از او را هم پیش بینی کند. شــما اين حرکت را مي کنی، رقیبت در 
مقابل او آن حرکت ديگر را خواهد کرد؛ بايد فكرش باشی که تو چه حرکتی 
خواهی کرد. اگر ديدی در آن حرکت دوم، تو درمیمانی، امروز اين حرکت را 
نكن؛ اگر کردی، ناشی هستی - حاال تعبیر بهترش اين است - توی اين کار، 
توی اين بازی، توی اين حرکت، ناشی هستی، ناواردی. اين ها نمیفهمند چه 
کار مي کنند؛ يک حرکتی را شروع مي کنند، ملتفت نیستند که در حرکات بعد 
و بعد و بعد، چطور در خواهند ماند؛ مات خواهند شــد. اين ها را بايد محاسبه 
مي کردند. مطلب اصلی اين بود. زير ســؤال رفتــن انتخابات، مواجه کردِن 
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مجموعه ای از مردم - آن ها هیچ نیت سوئی هم ندارند؛ وارد میدان انتخابات 
شدند، طبق عقیده شــان عمل کردند؛ خیلی هم خوب - با نظام، با کشور، با 
حرکت عمومی کشــور، اين ها کارهای کوچكی نیست. اگر شما منصفید، آن 
حرکتهای جانبی را، آن قضايای جانبی را ببینید، اهمیتش را هم در نظر داشته 

باشید؛ اما مهم تر بودِن اين را هم در نظر داشته باشید.
من البته توی اين جلســاتی که با شماها داريم، حیفم می آيد که جز حرف 
علمی و جز حرف معنوی و جز نصیحت، حرف ديگری بزنیم و وارد مقوالت 
سیاســی و اين چیزها بشــويم؛ اما ديگر حاال در اين مقدارش ناگزير و ناچار 
بودم. اينی هم که گفتند از رهبری انتقاد نمي کنند، شــما برويد بگوئید انتقاد 
کنند. ما که نگفتیم از ما کســی انتقاد نكند؛ ما که حرفی نداريم. من از انتقاد 
استقبال مي کنم؛ از انتقاد استقبال مي کنم. البته انتقاد هم مي کنند. ديگر حاال 
جای توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، کم هم نیست؛ بنده 

هم میگیرم، دريافت مي کنم و انتقادها را مي فهمم.
ان شاءاهللَّ امیدواريم خدای متعال همه ی ما را در آن جهتی که مورد رضای 
اوســت و تأمین کننده ی رضای اوست، هدايت کند و ان شاءاهللَّ آينده ی همه 
شما را از گذشته تان بهتر قرار بدهد و شما را مايه ی سرافرازی کشورتان قرار 
بدهد؛ و شما که جوانید، آن روز را خواهید ديد - از ما هم ان شاءاهللَّ ياد نیک 

خواهید کرد - که کشورتان ان شاءاهللَّ به اوج اقتدار خواهد رسید.
والّسالم علیكم و رحمةاهللَّ و برکاته 
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سخنرانی خانم دكتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در سومين همايش ملی نخبگان جوان )سال 88(

حیم َو بِِه نَسَتعین َواهلُل َخیٌر ناصٍر َو ُمعین. با درود به روان  حَمِن الرَّ بِســِم اهللِ الرَّ
پاك شهدا و با درود و سالم به روح پرفتوح امام راحل و سالم و صلوات به رهبر 
انقالب اســالمی و عرض ســالم خدمت حاضران و میهمانان عزيز و همچنین 

تبريک میالد با سعادت امام هشتم امام رضا علیه السالم.
بنیاد ملی نخبگان افتخار دارد که بر اساس منويات و توجهات رهبر بزرگوار انقالب 
اسالمی شــكل گرفته و جمع نخبگان تحت پوشش اين بنیاد، خودشان را فرزندان 
معنوی آن دانشمند فرزانه می دانند همايش های ساالنه نخبگان جوان وحضور عزيزان 
در محضر رهبری معظم عالوه بر اينكه توفیق ديدار مجدد امیدهای فردا را با امید و 
آرمان ملت ايران را فراهم می کند، نقطه عطف برجسته ای هم در مسیر حرکت بنیاد 
است که دراين همايش هر ساله فعالیت های بنیاد جمع بندی و ارائه می شود و برای 
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مهم ترين برنامه های آينده با بهره گیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب و همچنین 
با مشورت و نظرخواهی از جمع نخبگان تصمیم گیری می شود.

بنیاد در طول عمر ســه ســاله خودش دو مقطع را پشت ســر گذاشته در اولین 
همايش ملی نخبگان در سال۸۶ موضوع اصلی همايش، شناسايی نخبگان عزيز و 
تدوين آئین نامه برای شناسايی نظام مند و عادالنه اين عزيزان بوده است. در دومین 
همايش ملی نخبگان جوان در ســال ۸7  محور اصلی همايش، تكمیل حمايت ها 
و پشــتیبانی  های موثرتر از عزيزان نخبه بوده اســت و در اين راستا الزم است به 
استحضار برســانم که اکنون جمع عزيزان نخبه و استعدادهای برتری که خدمات 
بنیــاد را دريافت می کنند از مرز چهار هزار نفر گذشــته؛ يعنی عالوه بر برگزيدگان 
المپیادهای علمی معتبر داخلی و بین المللی و همچنین نفرات برتر آزمون  های ورود 
به دانشگاه که به خانواده بزرگ بنیاد، هر ساله می پیوندند، بنیاد ملی نخبگان مفتخر 
اســت که در محضر جنابعالی اعالم کند که برگزيدگان المپیاد های ملی و جهانی 
مهــارت در حوزه فنــی و حرفه ای و همچنین نخبگان قرآنی انتخاب شــده و هم 
اکنون اين عزيزان در جمع ما هســتند. در حمايت از نخبگان قرآنی، پشــتیبانی از 
تشــكیل مجالس و محافل آموزش قرآنی هم ديده  شــده که امیدواريم در داخل 
بنیاد هم از وجود اين عزيزان بهره مند باشــیم. همچنین برگزيدگان جشنواره علوم  
انســانی فارابی هم به جمع عزيزان تحت حمايت بنیاد پیوسته اند که البته برگزاری 
منظم جشنواره فارابی توسط وزارت علوم مايه خوشبختی است. در زمینه حمايت از 
نخبگان ادبی و هنری هم اقدامات اجرايی با فرهنگستان         های ذی ربط انجام شده و 
همچنین حمايت از نخبگان حوزوی هم در دستور کار بنیاد قرار دارد تا با همكاری 
مديريت محترم حوزه علمیه آئین نامه های الزم تدوين شود. البته جا دارد که تقدير 
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و تشكر بكنم از برگزيدگان تیم المپیاد دانش آموزی نجوم که در مسابقه     ای که هفته 
گذشته به میزبانی جمهوری اسالمی ايران برگزار شد خوش درخشیدند و رتبه اول 
را کســب کردند. و اين عزيزان هم در آينده  نزديک به جمع خانواده نخبگان بنیاد 
خواهند پیوست. اساساً سیاست های بنیاد در حمايت از نخبگان به صورت همه جانبه 
مدنظر بوده يعنی در کنار پرداخت جوايز به نخبگان، حمايت برای فعالیت  هايشان از 
قبیل ارائه مقاالت، حمايت برای اختراعات و نوآوری ها و به بارنشانی آن ها و معرفی 
نخبگان برای فعالیت در پروژه های اصلی کشور فراهم شده است. همچنین کارهايی 
هم برای تداوم تسهیالت بنیاد برای نخبگان فراهم شده يعنی اينكه استمرار حمايت 
بنیاد از نخبگان از يک مقطع به يک مقطع ديگر هم مهیا باشد. مثاًل برای شروع به 
اشتغال نخبگان اقدامی مثل اعتبار پژوهشی استادياران جوان، تسهیالت نظام وظیفه 
نخبگان و مواردی از اين دست ديده شده که در حال اجرا هم می باشد و در راستای 
تداوم استمرار اين حمايت ها در محضر جنابعالی اعالم می کنم که جايزه علمی بنیاد 
برای محققان دوره پســادکترا يا فوق دکترا از امسال شروع خواهد شد و در مرحله 
اول 1۰۰ تن از فارغ التحصیالن دوره های دکترا که مايل هستند در مراکز پژوهشی 
و تحقیقاتی کشــور به عنوان محقق بعد از دوره دکترا کار کنند از حمايت های بنیاد 
بهره مند خواهند شد. همچنین دفاتر استانی بنیاد که از موارد پیشنهادی عزيزان نخبه 
در جلسه مشابه در سال گذشته بود در پنج استان تاسیس شده که اين دفاتر به کار 
شناســايی، حمايت و تربیت استعدادهای برتر بومی در همه نقاط کشور می پردازند 
و اين عمل در راســتای رويكرد عدالت محورانه دولــت دهم انجام می گیرد. البته 
در چند استان ديگر هم در شــرف تاسیس است که انشاءاهلل در همه استان ها اين 
دفاتر داير خواهد شــد. يكی ديگر از برنامه های بنیاد که در سال گذشته شروع شده 
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و اخیراً به نتیجه رســیده است. راه اندازی ســامانه گسترده ی اينترنتی برای ارزيابی 
علمی-اقتصادی اختراعات ثبت شده در کشور است که از صاحب نظران برای ارزيابی 
اختراعات کمک گرفته می شــود و اختراعاتی کــه از حداقل های امتیازات علمی و 
قابلیت کاربردی شــدن و تجاری شدن برخوردارند از اعتبار پژوهشی و نوآوری بنیاد 
به صورت کمک های بالعوض استفاده می کنند. اما از آن مهم تر اين است که بنیاد 
ناظری را که مسلط و متخصص بر آن امر باشد برای هدايت و کمک به مخترع به 
کار می گیرد که اين امر هم با هزينه خود بنیاد انجام می شــود. همچنین پیش بینی 
شــده که اختراعات تجاری شده و اختراعات ثبت شــده بین المللی هم از حمايت 
بیشــتری بهره مند شوند. البته، واضح است که همكاران ما در بنیاد ملی نخبگان با 
تالش خســتگی ناپذيرشان ايده های زيادی را که ممكن است به عنوان ابزاری در 
خدمت پیشرفت نخبگان عزيز باشد، تهیه و اجرا می کنند و اين فرايند هم همچنان 
ادامه خواهد داشــت  اما آنچه که مهم اســت و نقش اساسی دارد همت باال و اراده 
خود نخبگان عزيز است که راه رشد و تعالی و خدمت گزاری آن ها را هموار می کند. 
اما تكیه و جهت اصلی همايش امســال ما برنامه ريزی برای ارتقاء و به بارنشــینی 
دســتاوردهای نخبگان عزيز در بعد اجتماعــی و بهره مندی جامعه از خدمات آن ها 
اســت. اين همايش حرکت در جهت پیاده سازی رهنمود سال گذشته جنابعالی را با 
اين مضموم که کسب درآمد ما از دستاورد دانش و علم مان باشد را پیگیری می کند 
به همین دلیل در اين زمان يک تحول اساسی در زيرساخت ها و قوانین پیشتیبانی 
کننده تجاری ســازی، ابداعات و ابتكارات بايد انجام شود و کمک کنیم به اين که 
ساختارهای واسطه ای مانند پارك های فناوری و مراکز رشدی که بوجود آمده اند، به 
طور عملی بتوانند نخبگان، مخترعین و کسانی را که دارای ايده  هستند را کمک کنند 
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که ايده هايشــان به نمونه سازی و نهايتاً آماده  شدن برای تجاری سازی قرار بدهند. 
يكی از حرکت های مهم بنیاد و معاونت علمی و فناوری که با حمايت رئیس جمهور 
محترم و دولت نهم انجام شــد که از ثمرات همايش دوم هم است، اليحه حمايت 
از تجاری سازی، نوآوری و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان است که هم اکنون 
تقديم مجلس شــورای اسالمی شده اســت و امیدواريم که با تصويب مناسب آن 
در مجلس محترم قدمی رو به جلو در جهت تداوم حمايت از نوآوری ها در کشــور 
برداشته شود. انشــاءاهلل در جلسه بعد از ظهر امروز و فردا در حضور رياست محترم 
جمهوری و برخی از اعضای مجلس شورای اسالمی و هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی به تبیین و شكافتن ابعاد مختلف اين اليحه با بهره گیری از نظرات نخبگان 
و صاحب نظران خواهیم پرداخت. و فكر می کنیم که چنانچه اين اليحه به تصويب 
برسد، می تواند مســیر را برای تاثیرگذاری و فعالیت نوآوران و کسانی که ايده های 
عملیاتی و کاربردی دارند را فراهم  کند. در خاتمه با پیروی از اين کالم شــريف که 
می فرمايد:» من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«  برخود الزم می دانم که از برادر 
عزيزمان جناب آقای دکتر واعظ زاده که به حق در شــكل دهی و ساختارسازی بنیاد 
و معاونت علمی و فناوری تالش ها و زحمات زيادی را مصروف داشــتند و اقدامات 
ارزشمندی را انجام داده اند، صمیمانه تشكر و قدردانی کنم و برای ايشان از خداوند 
متعال جزای خیر طلب می کنم و ما نیز تالش می کنیم که در استمرار حرکت ايشان 
با قوت و قدرت اهداف را پیگیری کنیم. در آخر هم به سهم خودم و همكارانم و همه 
نخبگان عزيز تشكر می کنم از مقام معظم رهبری برای فراهم شدن اين فرصت که 

بسیار مغتنم است تا از فرمايشات و رهنمودهای معظم له بهره مند گرديم.
و السالم علیكم و رحمت اهلل و برکاته.   
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سخنرانی نخبگان سومين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(1

محمدهادی فروع مند اعرابی  
)دارنده طالی ملی و طالی المپیاد  جهانی کامپیوتر در سال 1۳۸۰، دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک 

دانشگاه تهران(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. سالم علیكم. صحبت هايی که در اينجا عرض می کنم 
بیشتر عرضه پیشــنهادات است تا خود شما چه صالح می دانید. در حال حاضر 
دانشــمندان و دانشجويان توانای زيادی در کشور داريم که سرمايه ارزشمندی 
برای کشور به حساب می آيند؛ البته وجود اين حجم از دانشمندان ثمره فعالیت 
های ســازنده ای اســت که در اين زمینه انجام شده. دانشــمندان ما، اساتید و 
دانشجويان دانشــگاهی در رشته های مهندســی و مانند آن به عنوان فعالیت 
علمــی، علوم روزدنیــا را مطالعه می کنند و در راســتای علوم روز، جايی برای 
ارتقــای روش ها و نظريات موجود پیدا می کنند. و بدين صورت تالش می کنند 
تا علوم روز دنیا را ارتقا دهند و مرزهای علم را جلو ببرند. دانشــجويان در اين 
روند فارغ  التحصیل می شــوند و اساتید مدارج علمی را طی می کنند. در مجموع 

اساس عموم حرکت های علمی دانشمندان دارای سه شاخص می باشد. 
1. بر اساس وضعیت فعلی علوم می باشد

۲. بر اساس تفسیر غربی از علوم می باشد

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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۳. اين حرکت ها پراکنده هستند
يک پیشــنهاد می تواند اين باشــد که در مقابل اين که دانشمندان بر اساس 
وضعیت فعلی علوم، قابلیت های ارتقای علوم را جســتجو کنند  شرايطی فراهم 
شود که فعالیت های علمی دانشــمندان بر اساس نیازهای آينده صورت بگیرد 
يعنی توصیفی صحیح از آينده در اختیار دانشــمندان قرار بگیرد. دانشــمندان 
متناســب با نیازهايی که از آينده توصیف شده و برای رفع آن ها فعالیت کنند. 
البتــه در حال حاضــر چنین فعالیتی برای توصیف آينــده در غرب وجود دارد. 
عمال غربی ها آينده و علوم آينده را توصیف می کنند و در قالب رسانه ها و مثاًل 
فیلم ها در بین عموم جامعه و دانشمندان ترويج می کنند. درنتیجه فضای آينده 
و جايگاه علوم برای دانشــمندان ملموس می شود. می توانند خود را در آن فضا 
قرار بدهند، تصور کنند و نیازهای آن زمان را شناسايی کنند. و در راستای رفع 
نیازهای آينده فعالیت علمی کنند. عماًل با اين فرهنگ ســازی های بر اســاس 
آينده، جامعه علمی جهانی در چارچوب نیازهای آينده ای که آن ها يعنی غربی ها 
تعريــف می کنند حرکت می کنند. به عنوان مثالی که منظور را مشــخص کند 
مقوله حرکت در زمان با استفاده از سیاه چاله ها مقوله ای است که در رسانه های 
امروزه بســیار تكرار می شود. آيا مانند داســتان های ژول ورن که نشانه ای از 
علم امروز بــود چنین مقوالتی علم آينده را می ســازند؟ در مجموع می توانیم 
چنیــن تصوراتی را از علم آينده در نخبگان ترويج کنیم. البته تصويرســازی از 
آينده در حال حاضر توســط غربی ها و در راستای اهداف خودشان و متناسب با 
اعتقادات خودشان انجام شده و می شود . ما بیايیم بر اساس اعتقادات خودمان 
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و بر اســاس منابع اسالمی و تصويرهايی که از اين منابع و اعتقادتمان در مورد 
انســان داريم آينده را توصیف کنیم. آينده ای توصیف کنیم در راستای سعادت 
حقیقی بشــر . توصیف چنین آينده ای را درمیان دانشمندان رواج دهیم و انتظار 
داشــته باشیم دانشمندان در اين راستا علوم و تكنولوژی هايی را تولید کنند که 
نیازهای آينده ما را متناسب با جايگاه آينده ما مرتفع کند. البته توصیف از آينده 
بايد به مسیر حرکت به سمت آينده ايده آل و نیازهای مسیر حرکت نیز بپردازد. 
عماًل در اين صورت ثمره حرکت دانشــمندان در راســتای مناسب قرار خواهد 
گرفت و از پراکندگی اجتناب خواهد شد. به عنوان جمع بندی مبحث اول بیايیم 
آينده ای از تمدن اســالمی ارايه بدهیم و آن را در نخبگان فرهنگ سازی کنیم 

تا حرکت های علمی جهت دهی شوند. 
مبحث دوم:

فعالیت های زيادی مخصوصًا اخیراً در زمینه بها دادن به نخبگان انجام شده 
که جا دارد از پیگیری ها و سیاســتگذاری های انجام شــده مخصوصًا از طريق 
جنابعالی تشــكر کنیم. يكی از گام های بعدی در اين راســتا فرهنگ سازی در 
نخبگان می باشد که البته زمینه ای تازه نمی باشد و بلكه کارهايی در اين زمینه 
انجام شــده اســت. به صورت خاص يک موضوعی که می تــوان در نخبگان 
فرهنگ ســازی کرد فرهنگ دنبال اصالح و ارتقا بودن در مقابل فرهنگ توقع 
داشــتن می باشــد. يعنی نخبگان، جامعه را به خاطر يــک موهبت الهی که به 
آن هــا داده شــده وامدار خود نداننــد بلكه تصور عمومــی در نخبگان به اين 
صورت باشــد که استعداد نخبگان بر اساس ســرمايه گذاری و هزينه هايی که 
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جامعــه صرف کرده متبلور شــده، در نتیجه نخبگان خود را مســئول در قبال 
جامعه بدانند مخصوصًا به علت همان اســتعداد خداداديشــان. اساسًا تصوری 
که از فعالیت دانشــمندان و نخبگان وجود دارد حل کردن مســايل پیچیده و  
دســت و پنجه نرم کردن با مشكالت در همین راستا می باشد. برای مثال يک 
دانشجوی تحصیالت تكمیلی نمی تواند به عنوان فعالیت علمی موضوعی ساده 
و بــدون چالش را انتخاب کند و اصاًل از او پذيرفتنی نیســت چنین تصوری از 
نخبه در جامعه و در نخبگان ايجاد شــود. نخبه فردی معرفی شــود که وقتی 
در جايگاهی قرار می گیرد به دنبال مســیر درست و حرکت در مسیر صحیح و 
بررســی مشكالت برای حل و رفع مشكالت می باشد؛ افرادی که به دنبال رفع 
مشــكل می باشند و نه اين که تصور اين باشــد که نخبه فردی است که بايد 
بنشــیند و ايراد بگیرد تا زمانی که تمام شــرايط مهیا نشود حرکت نكند بلكه 
آن چه نخبگان را از ديگران متمايز می کند می تواند برخورد اصالح محورشــان 
با مشــكالت باشد. به عنوان جمع بندی موضوع دوم فرهنگ سازی در نخبگان 
انجام شود که آن ها به دنبال اصالح و ارتقا باشند در مقابل اين که توقع داشته 
باشــند. در خاتمه بايد بگويم که آقا ما اينجــا نیامده ايم که ناله کنیم، آمده ايم 
اينجا که بگويیم ما هستیم که در راستای فرمايشات شما حرکت کنیم چه همه 

اين امكانات فراهم باشند چه فراهم نباشند. با تشكر.
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راضيه طباييان
)دانش آموخته رتبه اول رشته روانشناسی و دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان( 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با ســالم و احترام و تشكر از فرصتی که در اختیار من 
گذاشته شد.

دنیای امروزی در مرحله ای خاص از تاريخ علم به ويژه در حوزه علوم انسانی 
قرار دارد و ما می توانیم اين مرحله را به فرصتی مناســب برای استخراج و بیان 
انديشــه ها و آرای اســالمی از دل تار و پود فرهنگ دينی خود تبديل نمايیم. 
کتاب آســمانی ما قرآن سرشار از پیام ها، اشارات و دســتورالعمل های متعالی 
برای انسان هاست. متون دينی و ادبیات ايرانی اسالمی ما نیز مملو از ارزش ها 
و اصول انسانی ست. فاصله گرفتن از معنويت دردهه های گذشته برای بشريت 
مخرب و ويرانگر بود از اين رو اخیراً مراکز علمی پژوهشی دانشگاه های دنیا به 
معنويت روی آورده اند. اين حرکتی است که در دنیا شروع شده و با يک بررسی 
ساده موتورهای جســتجو می توان به افزايش چشمگیر رشته های جديدی که 
حاصل رغبت پژوهشــگران جوان معنويت گرا در جهان اســت دست يافت. به 
عنوان نمونه در روانشناســی؛ معنويت به عنوان يكــی از ابعاد غیر قابل انكار 
وجود انســان شناخته شده و از آن در شناخت و درمان اختالالت روانی استفاده 
می شــود. آمار فروش کتاب های منتشر شده در اين زمینه و موضوع رساله های 
تحصیالت تكمیلی اثبات کننده اين نكته اســت، لكن در اين زمینه به معنويت 
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جدای از دين پرداخته شــده. بنابراين در جهت گیری های علمی جديد توجه به 
دين و معنويت ضروری اســت. در اين راستا گام هايی در برخی از دانشگاه های 
کشــور از جمله دانشــگاه اصفهان با مشــورت مراکزی مانند پژوهشگاه حوزه 
و دانشــگاه  با هدف تاسیس میان رشته ای های مختلف شــامل روانشناسی با 
رويكرد اســالمی، مشــاوره دينی معنوی و تربیت اسالمی برداشته شد. به نظر 
می رســد که گرچه صبر از خصیصه های نیک انســانی است ولی در راه اندازی 
رشــته های علمی دينی که بر اساس محتوای وسیع دينی فرهنگی ما ممكن و 

همت بلند نو روشــنفكران دينی ما قادر به آن است، شتاب الزم است. 
در وضعیت کنونی ما نیازمند بومی ســازی علمی هستیم و اين به معنای طرد 
يافته ها و اصول علمی نیست بلكه هماهنگ سازی علم با دين و فرهنگ اصیل 
اسالمی است. مكاتب روانشناســی اغلب از مكاتب فلسفی نشات گرفته اند؛ به 
عنوان مثال تعالیم بودا در دانشــگاه های دنیا بررســی شــد و رويكرد درمانی 
ذهن آگاهــی از آن اســتخراج گرديد و امروزه به عنوان يكــی از رويكردهای 
درمانی از آن اســتفاده می شود. اين در حالیست که دين مبین اسالم به عنوان 
دينی کامل در امر حیات مادی و معنوی دارای دســتورالعمل های ارزشــمندی 
است. از اين رو الزم است متون اسالمی در زمینه های مختلف علوم انسانی از 
جمله روانشناسی تحلیل و بررســی شود و به طور کاربردی وارد پژوهش های 

علمی گردد. 
مثاًل در زمینه روان درمانی اين متــون می توانند راهكارهای خوبی به جامعه 
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علمی ارايه نمايند. بنابراين برای خارج ســاختن علوم انسانی از وضعیت کنونی 
نیازمند شــجاعت افرادی ثابت قدم که بتوانند انديشــه ای نو طرح نمايند و به 
راه خود ايمان داشته باشند هســتیم. کم نیستند محققان جوان عالقمندی که 
دل در گرو دين و علم و معنويت دارند و آماده قدم نهادن درمســیر بومی سازی 
علمی هســتند؛ مســیری که بدون گذر از جاده فرهنگی دينی اسالمی ما طی 
نخواهد شــد. به نظر می رســد ايجاد مرکزی خاص در وزارت علوم تحقیقات 
و فنــاوری برای همــوار نمودن ايــن راه می تواند مفید واقع شــود تا به اين 
حرکت نظم بخشــیده و درمراکز متعدد دانشگاهی و وحدت رويه ايجاد نمايد. 
همچنین به موازات گروه های علمی در دانشــگاه های کشور تاسیس گروه های 
میان رشــته ای با رويكرد اســالمی و اقداماتی جهت جذب اســاتید عالقمند و 
دارای انگیزه برای ايجاد رشــته ها، تالیف درســنامه ها، مرجع شناسی و هدايت 
طرح های پژوهشی ضروری به نظر می رسد. نسل جوان معتقد امروز چشم امید 
به رهنمودها و حمايت های جنابعالی دارد تا به پشــتوانه آن گامی بلند به سوی 
حل مشكالت اساسی جامعه به ويژه در رشته های علوم انسانی بردارد و در اين 
راه با ســالح دين و علم حرکت کند و در نهايت بلندای انديشه های اسالمی را 
برای جهانیان نمايان تر ســازد. قطعًا حمايت های جنابعالی ياريگر ما در رسیدن 

به اين مقصود خواهد بود. والسالم
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فرشيد اميری 
)نفر برتر جشنواره شیخ بهايی در سال ۸۸، جشنواره جوان خوارزمی در سال ۸۶(       

بســم اهلل الرحمن الرحیم. با ســالم به همه حضار گرامی و با تبريک پیشاپیش 
میــالد امام رضا )ع( و از همه ســروران و حضار عزيز درخواســت میكنم برای 

تعجیل در ظهور و فرج امام زمان)عج( صلوات بفرستند.
کلیت صحبتی که خدمت شما دارم در ارتباط با بحث شرکت های دانش بنیان 
و در ارتباط با تجاری ســازی طرح هاســت و مشكالتی که در اين زمینه بوده که 
خدمت شــما بازگو کنیم و ان شاء اهلل بتوانیم از رهنمودهای شما هم در اين زمینه 

بهره مند شويم. 
ما طرحی را تحت عنوان تولید جعبه دنده های برقی برای خودروها ارايه کرديم 
کــه در واقع جزو طرح های نوين صنعت خودرو بــود و به حول و قوه الهی و با 
حمايت نهادهايی همچون جهاد دانشگاهی در مرحله شكل گیری و شرکت های 
پارس خودرو و سايپا در مرحله خريد طرح و در واقع خريد محصول قبل از اين که 
تجاری شود و همینطور حمايت های بنیاد و شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان در 
جشنواره های شیخ بهايی و جشنواره های ديگر، توانستیم به حمد و قوه الهی اين 
طرح را به تولید برســانیم و هم اکنون مقداری از محصول هم حتی به مشتريان 
تحويل شده است. صحبتی که خدمت شــما دارم اينه که با تمام مشكالتی که 
برای شــرکت های دانش بنیان وجود داره. با تمام مشكالت اجرايی که در زمینه 
بدســت آوردن درآمد از طريق علم وجود داره که شــايد يک نمونه اش رو بگم 
در مرحله اخذی از تســهیالت ما در رديف طرحی مثل طرح پلیس+1۰ دقیقا با 
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همون مزايا و قابلیت ها قرار گرفته بوديم.خوشــبختانه توانســتیم تا اين مرحله 
برسیم. صحبت های من امروز بیشــتر برای مراحل بعد از اين هست. بر فرضی 
که يكســری از شرکت ها توانستند به مرحله تجاری سازی و يا آغاز بلوغ برسند.
اونموقع چه حمايت ها و چه مشكالتی داريم؟ مشكالتی که ما االن باهاش روبرو 

هستیم و خدمت شما عرض می کنم.
بزرگترين مشــكلی که شــرکت هايی مثل ما باهاش روبرو هستند جوان بودن و 
کوچیک بودنشــون در مقايسه با ثروت و سرمايه ای که دارند و اين باعث میشه که 
در بسیاری از معادالت به راحتی شكست بخورند و حتی به راحتی امكان نابوديشون 
وجود داره .بعنوان مثال خدمتتون عرض کنم. اگه حمايت خاص مديريت شــرکت 
پارس خودرو و مشــاورای ايشــون نبود به راحتی تا حاال طرح ما چند بار نابود شده 
بود. در پیچ و خم های اداری و مشكالت رانت هايی هم که هست و به ريز میشه به 
خیلی از اينها اشاره کرد و مطمئناً اين مشكالت برای سايرين هم هست. مشكالت 
بعدی ما بحث های مالی و اعتباری هست. در حال حاضر صندوق های بساير زيادی 
در کشــور تحت عنوان صندوق های سرمايه گذاری خطرپذير و ريسک پذير فعالیت 
می کنند. ولی اگر شما از هر کدوم ار نخبگانی که در زمینه تجاری سازی طرح هاشون 
کار کردن بپرسید در اکثر اين سازمان ها مديران، اکثرا جرات ريسک ندارن. اصلن کار 
عملی انجام نمی دهند. بیشتر در اين باب با نخبگان همكاری می کنن که ياد بگیرند 
سرمايه گذاری پرخطر چجوريه. شايد باور کنید صندوقی نمونده که ما بهش سرنزده 
باشیم ولی نتیجه ای هم عمال نتونستیم بگیريم. بحث ديگر مشكالت مديريتی اين 
شرکت هاست. اونطور که خدمتتون عرض کردم  به عنوان مثال برای اين شرکتی که 
ما داريم در حال حاضر ساز و کارهای مديريتی الزمه که اصاًل ما از پسش برنمی يايیم. 
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به عبارت ديگه ما به يه دانشی از تكنولوژی رسیديم که ارزش بسیار بااليی داره ولی از 
اونطرف ما قدرت اينكه ازش محافظت کنیم رو نداريم. سرجمع اين مشكالت حاال در 
مورد طرح ها و بحث های ديگه بعضا بازاريابی و بازاری هم هست. ولی در مورد طرح 
ما خوشبختانه حمايت شرکت سايپا و پارس خودرو اين مشكل رو حل کرد و االن ما 
اصاًل مشكل بازار نداريم ولی حمايت ها و جوايزی که بنیاد می دهد همه تشويقی است 
و هیچ کدام در مسیری نیست که اگر شرکتی را ه افتاد کمكش کنه، قدم به قدم تا 
مشكالتش را از پیش پاش بردارد. و بنظر من خیلی از اين حمايت ها بجای اينكه در 
چارچوب يک قانون مشخص باشه که اونهم الزمه و بايد باشه در چارچوب کیس به 
کیس و مورد به مورد باشه.هر شرکتی ممكن است مشكالت خاص خودش رو داشته 
باشــه. در اين ارتباط راه حل هايی که به ذهنم می رسه در واقع همین طرح و اليحه 
حمايت از شرکت های دانش بنیانه، اينجوری که من اطالعات گرفتم که حدود يک 
ساله اين اليحه ارائه شده ولی ظاهرا مشكالتی براش گرفته شده در مجلس و به نظر 
من اگر هم مشكالتی در اين زمینه وجود داره اصالحاتی الزمه اين بايد به عنوان يک 
ضرورت ديده بشــه. چون بسیاری از زحماتی که برای بنیاد کشیده اگر اين اليحه و 
يا اصالحیه آن و يا هر چیزی که برای حمايت از شرکت های دانش بنیان الزم است 
اگر به تصويت ســريع نرسد واقعاً بسیاری از زحمات ممكن است به هدر برود. مورد 
ديگه ای که خدمت شما می خواستم عرض کنم اينه که اين بحث يک بحث عادی 
و اداری نیست حمايت از شرکت های دانش بنیان. يكی بحثیه که ريسک و ريسک 
پذيری می خواد. به عبارت ديگر بايد مديرايی در اين ارتباط درگیر باشــند که قابلیت 

ريسک پذيری و تجربه اولین خصوصیت اونهاست.
خیلی ممنون و والسالم
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سيد پيمان شريعت پناهی 
)دارنده طالی ملی و نقره المپیاد جهانی فیزيک در سال ۸۰ ، 

                            دانشجوی دکترای فیزيک دانشگاه صنعتی شريف(

بسم اهلل لرحمن الرحیم.در ابتدا خدا را شكر می کنم که اين افتخار را نصیبم کرد 
که خدمت شما برسم و از شما تشكر می کنم که اين وقت را در اختیار ما گذاشتید. 
ما برای حرکت علمی دانشگاه هايمان نیاز به سیاستگذاری داريم. در حال حاضر 
جهت حرکت علمی دانشگاه های ما در راستای حرکت دانشگاه های غربی است. 
در فضای کنونی دانشــگاهی ما شــايد اصلی ترين هدف در برنامه های آموزشی 
و پژوهشــی عقب نماندن از جامعه علمی جهانی باشــد. چارچوب ها، مالك ها و 
معیارهای تعريف شــده در دانشــگاه ها هم طبیعتًا در همین راستاست. ما احتیاج 
داريــم که خودمان جهت حرکت مان را تعیین کنیم بر اســاس اهداف بلندمدت 
خودمان. اين اتفاق در غرب افتاده اســت. آن ها از مدت ها پیش با تعريف اهداف 
صد ساله شان تمام موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از جمله علمی شان 
را در اين راســتا جهت دهی کرده اند. شــاهد اين موضوع هم تدوين برنامه های 
بلند مدت پروتكل های يهود است. آن ها توانسته اند بخش قابل توجهی از جامعه 
علمی جهانی را به عنوان اجزای پازل نقشه علمی شان سازماندهی کنند و عماًل 
بســیاری از فعالیت های علمی که در ســطح جهانی انجام می شود بیشتر از همه 
مورد بهره برداری آن ها قرار می گیرد. ما بايد بر اساس آرمان ها و اهداف خودمان 
حرکت کنیم. شــايد ايجاد مرکزی که به دور از محدوديت های موجود کشــور و 
بســیار فراتر از آن به سیاست  های کلی فكر کند بتواند در اين راستا کمک کند. 
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به عنوا ن مثال ما موضوع ارتباط دانشــگاه و صنعت را مطرح می کنیم ولی اين 
موضوع را تا چه اندازه ای بزرگ می بینیم. اين ارتباط بر اساس تصور چند ساله ما 
از آينده طراحی شــده است. به غیر از صنعت، حرکت علمی ما درکجاها می تواند 
موثر باشــد. به عنوان مثال ايدئولوژی های ماتريالیســتی غربی مدت ها از علوم 
پايه غرب مانند فیزيک، شــیمی و زيست شناسی تغذيه شده اند. آيا ما نمی توانیم 
برنامه ای برای علوم پايه مان بر اســاس فرهنگ مطلوب خودمان داشته باشیم؟ 
من پیشنهاد می کنم مرکزی برای فكر در اين موضوع ايجاد شود و ان شاء اهلل به 
مرکزی برای سیاستگزاری های کالن علمی پیش برود. در انتها بايد عرض کنم 
آقا ما آمده ايم تا در راســتای خواست شما حرکت کنیم، می خواهیم با شما بمانیم 

و اگر حرکت علمی ای انجام بدهیم در اين راستا باشد. 
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سما گليايی
)دارنده طالی ملی و برنز المپیاد جهانی کامپیوتر در ســال۸۰، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه تربیت مدرس( 

بســم اهلل الرحمن الرحیم. سالم  علیكم. تشــكر می کنم از اين که وقتتان را در 
اختیــار من قرار داديد. عرايضم را در دو عنوان کلی تولید علم در دانشــگاه ها و 

ترويج فرهنگ نوآوری در عموم جامعه مطرح می کنم.
موضوع اول تولید علم در دانشــگاه ها: حســب تاکیدات شــما بــر تولید علم 
دردانشــگاه ها تالش های زيادی چه از سوی مســوولین و چه از سوی اساتید و 
دانشــجويان در افزايش تولید علم در پرتو حمايت های جنابعالی انجام گرفته که 
من همین جا تشــكر می کنم از اين حمايت ها و ثمرات آن را به صورت افزايش 
تعداد مقاالت علمی پژوهشی و ISI دردانشگاه ها می توان مشاهده کرد. اما قدم 
بعدی در تولید علم، افزايش عمق، اثرگذاری و ارزش مقاالت منتشر شده در علوم 
اســت. افزايش عمق و اثرگذاری مقاالت، نیازمند نوآوری و خالقیت های بزرگتر 
علمی اســت که چه بسا چند سال به طول بیانجامد. برای دست يافتن به چنین 
نوآوری هايی الزم اســت تا اساتید با يک برداشــت و درك صحیح از آينده علم 
دســت به ايده پروری هايی بزنند که در نتیجه آن يک مسیر چند ساله به عنوان 
مثال هشت، ده و يا مقدار بیشتری سال از حرکت علمی مشخص شود. طی چنین 
مسیرسازی های می توان از پايان نامه های دکترا که سرمايه بزرگی در تولید علم 
است بهره برد. به اين صورت که به جای آن که هر دانشجو در پايان نامه دکترای 
خود قسمتی از پروژه علمی که ابتدای آن در خارج از کشور و انتها و استفاده آن 
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نیز در خارج از کشور است را انجام دهد، در خالل مثاًل هشت يا ده سال هر کدام 
از دانشجويان استاد، قسمتی از مســیر مشخص شده توسط ايده پردازی استاد را 
جلو ببرند. تا در پايان مثاًل هشت سال يک نوآوری بزرگ و تاثیرگذار علمی شكل 
گرفته باشــد. به اين منظور عالوه بر حمايت های مادی مانند اعتبارات پژوهشی 
بلند مدت و بلكه بیشتر از آن نیاز به حمايت های معنوی از استادان و دانشجويان 
و نیز ســاز و کارهايی برای تشــويق آن ها به اين نوآوری های بزرگ وجود دارد. 
چرا که چنین نوآوری های بزرگ علمی چه بسا در ماه ها و سال های اول منجر به 
تولید تعداد کمتری مقاالت باشد در مقايشه با پژوهش هايی که قسمت کوچكی 
از پروژه های تعريف شــده در خارج از کشــور را تكمیل می کنند. در صورتی که 
ايــن نوآوری ها بزرگ تاثیرگذاری بیشــتری در علوم خواهند داشــت. اگر تعداد 
زيادی از اساتید ما مشغول به اين گونه طرح ها و نوآوری های بزرگ باشند آن گاه 
می توانیم انتظار داشته باشیم که تعدادی ولو اندك از اين نوآوری ها تحول عمیق 
و مسیرســاز در علم را ايجاد کند. اگر می خواهیم نوآوری های علمی ما مسیرساز 
در علم باشــند نیاز به تمرکز و توجه به نوآوری های بزرگ و بديع در قسمت های 
بنیادی تر علوم و زمینه هايی هســتیم که شاخه های مختلف و گسترده ای از علوم 

را تغذيه می کنند. 
اما موضوع دوم در مورد گســترش فرهنــگ خالقیت و نوآوری در بین عموم 
مردم جامعه اســت. اين که افراد مختلف جامعه در هر شــغل، جايگاه و سنی که 
هســتند با نوآوری تالش کنند وضعیت بهتری برای خود و جامعه بسازند. افراد 
در هر شرايطی که قرار بگیرند بدون آن که چشمشان به کمبودها باشد به دنبال 
نوآوری و يافتن راه های جديد برای رشــد و ارتقا باشند. ايجاد اين روحیه نوآوری 
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در جامعه نیازمند فرهنگ ســازی گسترده و استفاده از ابزارهای فرهنگ ساز دارد. 
به طور خاص پیشــنهادم در استفاده از فیلم ها وســريال های تلويزيونی در اين 
زمینه اســت. مثاًل در هر فصل از سال يک سريال تلويزيونی پخش شود که در 
آن يک فضای مثبت و امیدوار کننده بدون تكیه بر کمبودها و مشكالت افرادی 
را تصوير کند که با خالقیت و نوآوری با چالش ها دست و پنجه نرم می کنند و به 
موفقیت  می رســند. و نیز در مدارس از ابتدا اين روحیه نوآوری آموزش داده شود 
که افراد در هر شــرايطی که هستند بدون محدود ديدن خود در امكانات موجود 
و وضعیت فعلی با روحیه خالقانه و مثبت به دنبال رشــد و ارتقا باشند. در خاتمه 
تشــكر می کنم از اين گونه فرصت ها که در اختیار نخبگان قرار می دهید و فكر 
می کنم اين گونه فرصت ها باعث افزايش حس مسوولیت پذيری در میان نخبگان 

خواهد شد. والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته.
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سيد احسان آزرم سا 
)دارنده مدال طالی ملی و برنز المپیاد جهانی رياضی در سال ۸۸، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه 

صنعتی شريف(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم خدمت رهبر معظم انقالب و حضار گرامی. 
خدا را صدهزار مرتبه شــاکر هستم که به اين بنده حقیر توفیق رسیدن به خدمت 
محضر مبارك شما را عنايت فرمود. من می خواهم در مورد يكی از موارد مشترك 
میان من و حضار اين جلسه صحبت کنم. در مورد عشق به کاری که می کرديم. در 
مورد عشق به کار علمی يا فرهنگی که انجام می داديم. هر انسانی دارای استعدادها 
و توانايی های خاصی اســت و طبیعتاً به اشتغال در زمینه ها و بسترهايی که بتواند 
اين استعدادها را شكوفا کند عشق می ورزد. اين عشق به آدمی احساس مفیدبودن 
را هديه می کند و به زندگی معنای وصف ناپذيری می بخشــد. البته برای به دست 
آوردن اين عشــق تالش مداوم الزم است و وقت برای تلف کردن وجود ندارد. ما 
جوانان همگی وظیفه داريم خود در مورد توانايی ها و استعدادهای خود تحقیق کنیم 
و چشم به دستان ديگران ندوزيم. پس از کشف استعداد بايد با روحیه ای جنگنده و 
عزمی راسخ به جلو حرکت کرد و از موانع احتمالی نهراسید. هیچگاه تصور نكرد که 
افراد زيادی بهتر و جلوتر هستند و امكانات بیشتری در دست دارند و ديگر جايكار 
وجــود ندارد. بايســتی همتی بلند به خرج داد و به مــدد الهی تا قله های موفقیت 
پیش رفت. گاهی اوقات وقايع به کام ما اتفاق نمی افتند و در مســیر دچار شكست 
می شويم. شكست ها در اول بسیار تلخ و دردناك هستند اما نبايد زندگی را تمام شده 
فــرض کرد و فكر کرد ديگر هیچ جايی برای تعالی وجود ندارد. توجه کنیم که در 
پس اين شكست، مهارت ها و توانايی هايی کسب شده که افرادی که در آن زمینه 
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فعالیت نكرده ا ند فاقد آن هســتند. اين بدان معناست که توانايی های فرد افزايش 
پیدا کرده است و می تواند در زمینه های ديگری نیز فعالیت کند. بسیاری از افرادی 
که در رسانه ها و افكار عمومی به عنوان افراد موفق اطالق می شوند شكست هايی 
داشــته اند که کمتر ذکر می شود. به طور مثال برخی از افرادی که رتبه های بسیار 
عالی را در کنكور کســب می کنند همان هايی هستند که در المپیاد شكست خورده 
بودند. با شرکت در المپیاد آن ها مهارت های ذهنی بااليی کسب کرده اند و در نتیجه 
از آن در کنكور اســتفاده کرده اند. يعنی پیروزی بزرگ در اين امور بیشتر افزايش 
توانايی های ذاتی اســت. جا دارد شعری از اقبال الهوری عرض کنم: مسلمانی که 
داند رمز دين را، نســايد پیش غیراهلل جبین را، اگر گــردون به کام او نچرخد، به 
کام خود گرداند زمین را. صد البته جامعه و آموزش و پرورش بايد بســترها را برای 
پیشرفت هر چه بهتر جوانان مهیا کنند و فضايی برای آن ها ايجاد کنند که سريع تر 
استعدادها و توانايی های خود را کشف کنند. همچنین در راه شكوفايی اين استعداد 
آن ها را تنها نگذارند. در هر صورت ما بايد تنها و تنها از خدا کمک بگیريم و در هر 
کار که وارد می شويم با نام خدا و توکل بر او آن را شروع کنیم و نتیجه را به خود او 
واگذار کنیم که او بهتر صالح ما را می داند. به امید آن که من و ديگر جوانان ملت، 
توفیق آن را داشــته باشیم که هر چه علم کسب می کنیم با عشق برای پیشرفت 
اســالم و ايران صرف کنیم. خوشحالم که اين موقعیت را يافتم که در محضر شما 
از رهنمودهای حكیمانه تان مستضعفین گردم. با تشكر از شما و تمامی حضار که به 

عرايض اين بنده توجه فرموديد. السالم و علیكم و رحمه اهلل و برکاته.
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زهرا محمودی
)دانشجوی نمونه کشوری در سال ۸7، رشته هنر، نقاشی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
سر ارادت ما و آستان حضـرت دوستت

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست
نظیر دوست نديدم اگر چه از مه و مهر
نهـادم آيینه هـا در مقــابل رخ دوسـت
زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است

چه جای کلک بريده زبان بیهوده گوست
والدت مسعود امام مهربان حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( را تبريک عرض 
می کنم و از بذل توجه جنابعالی تشكر می کنم و خسته نباشید هم عرض می کنم 
حضور دوستانی که در بنیاد ملی نخبگان در اين مدت زحمات فراوان کشیدند. چند 
سالی است که حرکت علمی درکشور سرعت پیدا کرده و ما يكی پس از ديگری 
در جامعه شــاهد شكوفايی اين علوم هستیم. همانطور که مستحضر هستید هنر 
يكی از حســاس ترين و موثرترين حوزه هايی است که با انديشه و احساس سر و 
کار دارد. آن جا که کالم باز می ماند هنر آغاز می شود و هنر اگر با معنويت همراه 
شود توان گشودن راه در مسیر سنگالخ را دارد. سوالی که اين جا مطرح می شود 
اين اســت که ما به عنوان يک جامعه اســالمی چقدر از هنــر بهره گرفته ايم؟ 
حقیقت اين که جريان هنر در جامعه ما با پیشــینه تمدن چند هزارســاله چندان 
جايــگاه مطلوب و قابل قبولی را نــدارد. در حالی که هنر در غرب به طور جدی 
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دنبال می شــود و روی آن سرمايه گذاری می شود و قسمتی از اين سرمايه گذاری 
از اين هم صرف ضربه فرهنگی به جهان اســالم می شود، آن چه که حضرتعالی 
به عنوان شــبیخون فرهنگی تعبیر کرديد، اذهان رو به اين فكر وا می دارد که ما 
نیازمند يک تحول ديدگاه درباره هنر در جامعه هســتیم. اين تحول فرهنگی در 
جامعه ما بايد به صورت علمی، تخصصی و با برنامه ريزی انجام شود و از حضور 
نخبگان هنر به طور مســتقیم در اين حوزه ها اســتفاده شود. متاسفانه در بعضی 
حوزه ها که حتی می بینیم مسوولین به فكر چاره هستند و سعی می کنند کارهای 
فرهنگی زيادی انجام دهند، سرمايه گذاری های عظیمی هم انجام می شوند چون 
خودشــان همین دغدغه را دارند اما بعضی جاها دچار برخی آســیب ها میشويم. 
آسیب هايی مانند ســطحی نگری، موازی کاری و انجام کارهای پراکنده. مثاًل در 
هنر دفــاع مقدس، هنرهای قرآنی. قرآن به عنوان يک کتاب جامع انسان ســاز 
هــر نكته اش، هر آيه اش و هر کلمه اش می تواند رهنمون بخش يک الهام هنری 
برای يک هنرمند باشد. اما ما چقدر روی هنرمندانمان سرمايه گذاری کرده ايم تا 
اين ها را جذب کنند و ببینند. امروز من احساس می کنم که الزمست هنرمندان ما 
حمايت شوند؛ حمايت مادی و معنوی. ما به آن ها فكر بدهیم، خوراك دهیم. البته 
هنرمندان ما اکثراً انديشــمند هستند، مطالعات زيادی دارند. من احساس می کنم 
الزم است ما از آن ها بهره  کافی ببريم، از آن ها حمايت کنیم و بعد از آن ها انتظار 
داشته باشیم. اشاره کوچیک هم داشته باشم راجع به جريان هنری در کشورمان. 
من به عنوان کســی که رشته ام نقاشی است می بینم رشته نقاشی جريان هنری 
که در کشورمان بر آن حاکم هست اين است که برخی اسپانسرها و سرمايه داران 
آثار هنری را خريد و فروش می کنند بازار خارجی را می شناســند و به تبع آن با 
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ســلیقه و نیاز بازارهای خارجی از هنرمندان حمايت می کنند و برخی هنرمندان 
کارهايشــان مطرح می شوند و برای کارهايشان نقد می نويسند و برخی ديگر که 
ارتباط خوبی با اين گروه ها ندارند از تجربه و تخصصشان استفاده نمی شود. ما کم 
نداريم هنرمندانی که متعهد هســتند، دغدغه هنری دارند، دغدغه فرهنگی دارند 
و تخصص کافی هم دارند. الزم اســت کــه ما مانند بنیاد ملی نخبگان که روی 
آن فكر و ســرمايه گذاری می شود ما در مورد هنر هم و تحول فرهنگی و هنری 
در جامعه نیازمند هستیم که چنین مرکزی را داشته باشیم که از افراد متخصص 
در آن استفاده شود. دوســتان به من گفتند از حضرتعالی تقاضا کنم يک عیدی 
را به مناســبت والدت امام رضا )ع(، يک هديــه معنوی را، لطف بفرمايید. نكته 
کوتاهی را هم خدمتتان عرض کنم. در اينجا خواســتم تشكری بكنم از رياست 
محترم دانشگاه تربیت مدرس جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو. ايشان طرحی را 
در دانشــگاه دارند که از نخبگان دانشگاه استفاده می کنند و شوراهايی را تشكیل 
داده اند. پنج گروه شــورا دارند و از نظرات اين افراد استفاده می کنند. من اين جا 
می خواستم از حضورشان تشكر کنم. از حضرتعالی تقاضا می کنم که برای پدر و 
مادرهای اين جمع دعای مخصوص بفرمايید و اگر اجازه بدهید فرصت کوتاهی 

را می خواهم که شعری را تقديم حضور آقا اما زمان )عج( کنم: 

زمان حقیر شد نیامدی، جوانه پیر شد نیامدی، 
میان اشک و پنجره، دلم اسیر شد نیامدی. 

زمین ز سفره، سفره درد، زمان ز لحظه، لحظه غم، 
دوباره سیر شد نیامدی. دوبار دير شد نیامدی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.1 خیلی متشــكريم از برادران و خواهران عزيز؛ چه 
فراهم آورندگان اين اجالس بســیار خوب، چه بــرادران و خواهرانی که بحث 
کردند و نظر دادند. جلســه، بسیار جلسه ی خوبی بود. من امروز حقیقتًا از ديدار 
شــماها و از ســخنان و بیانات شماها، هم خیلی خوشــوقت شدم، هم استفاده 

کردم.
 البته اين دو ســه مطلبی که دوســتان در خالل جمع بیان کردند، نه اينكه 
اين ها مســائل کوچكی باشــد، کم اهمیت باشــد؛ نه، باالخره هر مطلبی، هر 
مســئله ای، هر مشكلی در کار هر شخصی و فردی فی نفسه اهمیت دارد - در 
اين ترديدی نیســت - مــن هم هیچ گله ای ندارم از اينكه چرا دوســتان بلند 
مي شــوند و اين مطالب را مي گويند؛ نه، مطلقا اينجور نیست؛ اگر همه ی شما 
هم يكــی يكی بلند مي شــديد و مطلبی مي گفتید، من مســتمعم، من گوش 
مي کنم و خرســند هم مي شوم از اينكه بشــنوم؛ منتها اولويت ها را بايد رعايت 

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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کرد. اين جلسه، جلســه ی مسائل کالن است؛ جلسه ی مسائل جمع است. اگر 
ما بتوانیم به برکت اين جلسه و اينگونه جلسات، يک فضائی را، يک فكری را، 
يک انگیزه ی عامی را در محیط عمومی کشور به وجود بیاوريم، اين مشكالت 

بتدريج حل خواهد شــد؛ و امیدواريم که همین جور هم بشود.
 در برنامه ريزی توســعه ی کشــور، آن چیزی که خیلی مهم است، اين است 
که ما ببینیم عمده ی تمرکز ســرمايه گذاری های مــادی و معنوی ما بايد کجا 
باشد؛ چون بديهی اســت سرمايه ی مادی و سرمايه ی معنوی - يعنی همت و 
نیروی انســانی و انگیزه - نامحدود نیســت. اگر مي خواهیم کشور را به توسعه 
برسانیم - توسعه به معنای مطلوب و منظور خودمان، نه لزومًا توسعه به معنای 

رائج غربی - ببینیم کجاها بايد بیشــتر برای سرمايه گذاری متمرکز شويم.
 اعتقاد راســخ من اين است که اگر چنانچه بر روی مسئله ی علم و فناوری 
و نخبه پــروری ســرمايه گذاری کنیم، حتمــًا در يكــی از بااولويت ترين کارها 
ســرمايه گذاری کرده ايم. پیشــرفت علمی و به دنبال آن، پیشرفت فناوری، به 
کشــور و ملت اين فرصت و اين امكان را خواهد داد که اقتدار مادی و معنوی 
پیدا کند. بنابراين با يک نگاه راهبردی، علم يک چنین اهمیتی دارد. تكیه ی ما 
بر اين اســاس است. حاال اين علم با چه هدفی است، اگر ان شاءاهللَّ وقت بود و 
من هم يادم ماند، در آخر شــايد يک جمله ای عرض خواهم کرد که جهتگیری 

حرکت علمی ما چه بايد باشد.
 بنابراين يكی از بااولويت ترين کارها عبارت است از مسئله ی علم و فناوری؛ 
اين در کشور الزم اســت. ما در اين زمینه ها يک عقب افتادگی مزمِن تاريخِی 
فاحشی داريم، که گناهش به گردن آن کسانی است که با سیاست خودشان، با 
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رفتار خودشــان، با طمع ورزی های خودشان، با سهل انگاری های خودشان، اين 
بیماری مزمن را بر يک چنین ملت بزرگی تحمیل کردند. و ما حاال مي خواهیم 
خودمان را از زير اين بار، از زير اين بختک سنگین خالص کنیم. بنابراين من، 
شما، مســئولین ذی ربط، مسئولین بخشهای مختلف کشور و هر انسان باشرف 
در اين کشــور که امكانی دارد، بايد در اين زمینه تالش کند؛ هر کس به قدر 
خودش. همه مســئولند؛ از يک دانشــجوئی که امســال وارد دانشگاه شده، تا 
دانشــجوهای برتر و باالتر، تا اساتید، تا مسئولین نظام آموزشی و علمی کشور، 
تا بخشــهای مختلف، در سلســله مراتب اداری و علمی کشور. همه بايد تالش 
کنیــم، همه بايد کار کنیم، همه بايد بدويم تا بتوانیم اين عقب افتادگِی تاريخِی 

تحمیل شــده ی بر خودمان را جبران کنیم؛ اين يک مسئله ی جدی است.
 خوب، من به شــما عرض مي کنم؛ در اين مسیر، شتاب و موفقیت، در طول 
چندين ســال گذشته محسوس است. شــما اين را بدانید - شايد هم مي دانید؛ 
البته من آمارهای بیشــتری دارم، اطالعات وســیع تر و جزئی تری دارم - که 
در هفت هشــت ده سال اخیر، کشــور يک حرکت عظیمی در اين زمینه انجام 
داده و کارهای بزرگی انجام گرفته. البته بعضی گوشــه کنار، توی دانشــگاه و 
بیرون دانشــگاه، يأس آفرينی و منفی بافی مي کنند؛ اما بیخود مي گويند، دروغ 
مي گوينــد. بعضی از اين هــا غافلند، بعضی هم بدتر از غافــل. حرکت، انصافًا 
حرکت موفقی بوده اســت. در اين ســالها کارهای بزرگی انجام گرفته. ملت، 
جوانان، مجموعه ی علمی، دانشــگاه ها، مديران علمی نشان دادند که استعداد 
خوبی وجود دارد برای اين حرکتی که مورد نظر ماســت. بنابراين ما پیشــرفت 

کرده ايم.
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 اين پیشــرفت اقتضاء مي کند که ما امیدوارانه تر پیش برويم. نظر تعداد قابل 
توجهی از کارشناســان ايرانی و غیر ايرانی اين است که کشور ما قبل از موعد 
معین، يعنی 14۰4 - که پايان دوره ی برنامه ی چشــم انداز بیست ساله است - 
به آن چیزی که در چشــم انداز وعده داده شده، خواهد رسید؛ يعنی رتبه ی اول 
علمی در میان کشــورهای اسالمی. برآوردها اين اســت؛ اين به خاطر شتابی 
اســت که وجود دارد. پس امیدوار باشیم، لحظه ها را از دست ندهیم، به نیروی 
خودمــان اتكاء کنیم و حرکت را با جديت، با صمیمیت و با شــرائط الزم ادامه 

دهیم. اين يک نكته.
 نكته ی دوم اين اســت که از اين کارهای علمی ای که دارد مي شــود، هم 
من و هم هر فردی از افراد کشــور که مطلع باشد، افتخار مي کند. به پیشرفت 
علمی در مســئله ی هسته ای، همه افتخار مي کنیم؛ به پیشرفت های بسیار حائز 
اهمیت در زمینه ی سلولهای بنیادی - که گفته شد - و کارهای عظیمی که در 
ايــن زمینه انجام گرفته، همه افتخار مي کنیم؛ در بخش نانو، در بخش فناوری 
زيستی و غیرذلک پیشــرفت های خوبی صورت گرفته و همه افتخار مي کنیم؛ 
اين ها چیزهای کوچكی نیســت، چیزهای بزرگی است؛ لیكن اين ها چیزهائی 
نیســت که بتواند به ما بگويد کشــور از لحاظ علمی، يک پیشرفت مطلوب و 
کاملی کرده اســت. با اينكه در بعضی از اين رشته ها تازه وارد شده ايم، در عین 
حال جزو ده کشــور اول دنیا هســتیم که اين فناوری ها يا اين دانش را داريم؛ 

لیكن اين کافی نیست.
 چی الزم اســت؟ آنچه در کشور الزم است و مي تواند موقع و جايگاه علمی 
کشــور را به طور شايسته و افتخارانگیز به ما نشــان دهد که باال رفته، وجود 
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يک چرخه ی علمِی کامل است. در همه ی بخشها يک چرخه ی به هم پیوسته ی 
مهمی از انواع دانشــهائی که مورد نیاز کشور اســت، بايد وجود داشته باشد تا 
اين هــا هم افزائی کنند و به کمِک هــم بیايند. يک مجموعه ی کامل علمی در 
کشور بايســتی به وجود بیايد؛ اين هنوز نشــده. اين جزيره ها بايستی به طور 
کامل به هم متصل شــوند، يک مجموعه ی واحد تشــكیل شود؛ به هم کمک 
کننــد، همديگر را پیــش ببرند، هم افزائی کنند، راه را برای جســتجو و يافتن 
منطقه های تازه ی علمی در اين آفرينش وســیع الهی باز کنند؛ ســؤال مطرح 

کنند، به آن ســؤالها پاسخ داده شود؛ اين ها همه اش الزم است.
ما ســرمايه گذاری های مقطعی زيادی داشتیم، پیشرفت های مقطعی هم زياد 
داشتیم که قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه های خاص بوده؛ اين بايستی در 
همه ی بخشها، در همه ی رشته ها توسعه پیدا کند؛ يک جريان عاِم تمامی ناپذير 
در زمینه ی علم و در همه ی رشــته های علوم به وجود بیايد؛ از علوم انســانی 
تا علوم تجربی و انواع علوم بايســتی ما اين پديده را ببینیم و مشــاهده کنیم. 
اين کار، تالش الزم دارد؛ اين همانی اســت که من در يک جلسه ای با جمعی 
از فرزانگان و دانشــگاهیان - که به نظرم ماه رمضان بود - گفتم جهاد علمی 

الزم است، مجاهدت الزم دارد.
 خــوب، اگر بخواهیم ايــن مجاهدت به طور کامل انجــام بگیرد، بايد يک 
توجه ويژه ای به دانشــگاه ها بشــود؛ چون دانشــگاه، محیط زيست و محیط 
پرورش اســتعدادها و نخبه هاســت. اينجا، هم بنیاد ملی نخبگان وظائفی دارد، 
هم مديران و رؤسای دانشــگاه ها و وزارتهای دانشگاهی مسئولیت دارند. نگاه 
بنیــاد ملی نخبگان بــر روی نخبگان نبايد اين بنیاد را از نگاه به دانشــگاه ها 
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غافل کند؛ يعنی بايد يک نگاه ســتادی به دانشگاه ها داشته باشد و ارتباط بین 
مجموعه ی بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه ها بايد مستحكم شود. از آن طرف هم 
در دانشگاه ها نگاه نخبه شناس و نخبه پرور حتمًا بايستی در مجموعه ی کارهای 
دانشجوئی وجود داشته باشــد؛ که البته در بخش های تحصیالت تكمیلی، اين 

معنا بیشتر خواهد بود. اين هم يک نكته.
 خــوب، حمايت از نخبگان چگونه اســت؟ اين را مــن در همین بیاناتی که 
دوســتان هم کردند، مشــاهده مي کنم. به نظر من مهم تريــن حمايت برای 
نخبگان اين اســت که زمینه ی کار و مقدمات کار برای آن ها فراهم شود. ذهن 
نخبه و مغز نخبه به دنبال کار، ژرف نگری، تولید، خلق، گشــودن بابهای جديد 
و رفتن راه های نو است. امكانات ســخت افزاری بايد برای اين ها فراهم شود. 
در مواردی، هم امكانات سخت افزاری، هم امكانات نرم افزاری بايد فراهم شود 
تا نخبه بتواند کار و تالش کند. البته اين تالش بايد در جهت نیازهای کشــور 
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باشد. آنطور که به من گزارش کردند، نقشه ی جامع علمی، بخش مهمی از اين 
نیازها را کاماًل رعايت کرده و در اين نقشــه ی جامع ديده شده. البته من هنوز 
گزارش نهائی ای از نقشــه ی جامع ندارم؛ دوستان با جديت دنبال کار هستند. 
نظرات گوناگونی هم هســت. من همین جا تشــكر کنم از بعضی از جوان های 
عزيــز که توی ديدار ماه رمضــان به ما گفتند که ما نقشــه ی جامع علمی را 
خودمان مستقل از مجموعه ی مسئول فراهم کرديم. من گفتم بیاوريد؛ آوردند. 
گفتم يک خالصه ای تهیه بشود که من بتوانم آن خالصه را ببینم. آن خالصه 
را هم تهیه کردند و آوردند. البته ما مجموعه را برای دبیرخانه ی شــورای عالی 
انقالب فرهنگی فرســتاديم که آنجا رسیدگی کنند، اما آن خالصه را خود من 
هــم بايد ببینم؛ که هنوز فرصت و توفیق پیدا نكرده ام نگاه کنم. اين اهتمام را، 
اين بلندپروازی را در جوان ها من می پســندم. چند تا جوان دور هم می نشینند، 
مي گويند آقا ما نقشــه ی جامع علمی کشــور را با نــگاه خودمان مي خواهیم 
فراهم کنیم. البته قول نمي دهیم که حتمًا آن نقشــه ی جامع پاســخگوی نیاز 
ما به يک نقشــه ی جامع باشــد - ممكن است اطالعاتشان محدود باشد - اما 
اين گســتاخی، اين بلندپروازی، اين همــت، اين اعتماد به نفس برای ما خیلی 

مطلوب و جذاب است.
 بنابرايــن، اين چرخه ی علمِی کامل الزم اســت. عالوه ی بر اين، چرخه ی 
ديگری الزم اســت؛ از پديد آمدن يک فكر در ذهن يک نخبه يا يک نابغه، تا 
تحويــل آن به مرکز علمــی و فعالیت علمی روی آن و تبديل اين فكر به يک 
علم يا به شــاخه ای از يک علم، تا عبور از اين مرحله و رفتن به میدان فناوری 
و بــه عرصه آمدن فناوران و نخبگان فنــاوری و صنعتی بر روی اين يافته ی 
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علمی، تا بعد به مســئله ی تجاری کردن - که به آن خواهم پرداخت - برسد؛ 
اين هم باز يک چرخه ی ديگر اســت. پس عالوه بر اينكه يک چرخه ی علمی 
بايــد به وجود بیايد که علوم، همديگر را تكمیل کنند، به هم کمک کنند، يک 
منظومه به وجود بیايد، چرخه و سلســله ی زنجیره وار ديگری از تولید انديشه ی 
علمی و ايده ی علمی، تا تشــكیل يک مجموعه ی ذهنــِی علمی، تا آمدن به 
میــدان فناوری و صنعت، تا آمدن به بــازار و تبديل به محصول هم بايد حتمًا 
به وجود بیايد. البته اين ها، هم همت شــما را میطلبد، هم مديريت دستگاه های 

مســئول را. همه بايد تشريک مساعی کنند که اين اتفاق در کشور بیفتد.
 مســئله ی تجاری سازی خیلی مهم است. يافته های علمی و صنعتی بايستی 
بتوانند در کشــور تولید ثروت کنند. برادران مسئول در دفتر ما يک محاسبه ای 
کردند؛ نظر آن ها اين است که تا سال 14۰4 ما بايد بتوانیم حداقل بیست درصد 
از درآمد کشــور را از راه صنايع دانش بنیــان و فعالیت های تجاری دانش بنیان 
تأمین کنیم؛ يعنی از محل فروش محصوالت علمی. اين چیزی اســت که بايد 
خیلی از دســترس دور نباشــد. دانش، منشأ تولید ثروت اســت؛ البته به شكل 
صحیح، به شــكل نجیبانه، نه آنچنان کــه دنیای غرب از دانش برای تحصیل 
ثروت اســتفاده کرد؛ که من بعد ان شاءاهللَّ اشاره ی مختصری خواهم کرد. البته 
تجاری کردن اگر در ذهنیت دستگاه های مسئول باشد، بايستی از آغاز - يعنی 
از وقتی که ما پروژه ی علمی و پــروژه ی صنعتی را تعريف مي کنیم - به فكر 
تجاری کردنش باشــیم؛ نگذاريم بعد از آنكه کار تمام شــد، به فكر بیفتیم که 
بازاريابی کنیم. از اول بايد اين مســئله در محاسبات بیايد؛ که البته اين مربوط 

به دستگاه های مسئول کشور است که دنبال کنند.
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 پیشنهاد کردند - من اينجا يادداشت کردم - که امكان تأسیس نوع تازه ای 
از شــرکتها که عبارت است از شــرکت های علمی و فناوری، در کشور فراهم 
شــود. خیلی ها هستند که مايلند دســته جمعی کار علمی کنند، تحقیقات علمی 
کنند. ايــن کمكی که دولت و مســئوالن به پیشــرفت های علمی و فناوری 
مي کننــد، منحصر نمانــد به کمک به افراد؛ اين شــرکت ها مورد حمايت قرار 
بگیرند. البته اين ها با شرکت های تجاری که مالیات و تسهیالت متعارف بانكی 
به آن ها تعلق مي گیرد، اشــتباه نشوند؛ بلكه به طور ويژه به اين شرکتها کمک 
شــود. فكر مي کنم اين کار، کار الزم و مهمی اســت. دولت بايد در اين زمینه 

يک مديريت هوشمندانه ای به کار ببرد.
 يک مسئله ی ديگر که خیلی مهم اســت، تشكیل پژوهشگاه هاست. در هر 
دانشــگاهی، عالوه بر پژوهشگاه های مســتقلی که وجود دارد، الاقل بايد يک 
پژوهشــگاه جدی به وجود بیايد. خود دانشــگاه ها به امــر پژوهش، به صورت 
يک مجموعه در درون دانشــگاه اهمیت بدهند. نخبه های ما بروند به ســمت 
پژوهشــگاه ها. البته نه اينكه رابطه شان با دانش و تعلیم و تعلم قطع شود، بلكه 
همچنان که میل خود نخبگان هم همین اســت که سراغ پژوهش بروند، جذب 
اين پژوهشگاه ها شــوند و در آنجا کار پژوهشی انجام دهند. امكانات - همان 
طوری که قباًل عرض کرديم - در اختیارشــان قــرار بگیرد تا بتوانند پژوهش 
کنند؛ اين همان چیزی اســت که يک نخبه را راضی مي کند، قانع مي کند؛ هم 
استعداد او را به جريان می اندازد و به فعلیت میرساند و احساس مي کند مي تواند 
کار کند، هم وسوســه هائی که در مورد عدم امكان کار در کشور مي شود - که 

روزبه روز هم اين وسوســه ها توسعه پیدا مي کند - خنثی و بی اثر خواهد شد.
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 در اين پژوهشگاه ها اين امكان وجود دارد که از تجربه ی علمی و از پختگی 
اســاتید دانشگاه ها که بعد از پايان دوره ی خدمتشان بازنشسته شده اند، استفاده 
شــود و اين ها حضور پیدا کنند. در اين صورت، يک حلقه ی وصلی خواهد شد 
بین نســل جديد پژوهنده و پژوهشگر - که همین جوان هايند - و مجربینی که 

دورانی را در دانشگاه ها گذرانده اند.
 به مجموعه ی نخبگان خیلی کمک شــده. البته گوشه کنار گله گزاری هائی 
هســت، من هم میشــنوم. غیر از اين چیزهائی که حاال در اين جلســه به من 
گفته مي شــود، نامه مي نويســند، گــزارش مي دهند، گله مي کننــد. بنابراين 
گله گزاری هائی هســت، اين گله ها حق هم هست، بايد هم برطرف شود، شكی 
نیست؛ اما شما نگاه کنید ببینید در پنج شش سال اخیر، ما کجا بوديم، به کجا 
رســیديم. در مورد کمک به نخبگان و توجه به نخبگان، ما در پنج شش سال 
قبل از ايــن، در نقطه ی صفر بوديم؛ چیزی به ايــن نام، کاری در اين جهت، 
حرکتــی به اين صورت وجود نداشــت. امروز خیلی کارهای خوبی شــده. اين 
توجه به نخبگان، اين جمع کردن نخبگان، اين شــنیدن ســخن نخبگان، اين 
اســتفاده ی از ذهن و فكر آن ها و برقهائی کــه در ذهن نخبه ها مي زند، اين ها 
چیزهای جديدی اســت. ما بايســتی قدر بدانیم و متشكر باشیم. همه اش نبايد 

نقاط منفی را ديد.
 يكی از طبايع انســان، فزون طلبی اســت. اين خصوصیت، بد هم نیســت. 
فزون طلبــی مثل بقیه ی خصوصیات و غرائز انســانی، اگــر در جای خود قرار 
بگیرد، در جهت خود حرکت کند، عامل پرواز انســان خواهد شــد. در زمینه ی 
معنويات، هرچه انســان بتواند، بايد فزون طلب باشد. کار علمی و کار فكری و 
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کار پژوهشــی هم يک بخشی از معنويات اســت. بنابراين، اين فزونی طلبی در 
انســان هست. هرچه هم انسان داشته باشد، باز يک گوشه ی ناقصی، کمبودی 
جلوی چشــم انســان قرار مي گیرد؛ اين هیچ وقت تمام نمي شود. بايد ديد چه 

کار شده است. کارهای زيادی شده.
 من مي خواهم عرض بكنم؛ با اين کمک های فراوانی که مي شــود، با وجود 
اين کارهای خوبی که صورت مي گیرد و واقعًا باارزش اســت و بايد از مسئولین 
تشــكر کرد، نبايد گذاشت با بوروکراســی های اداری و پیچ وخم های گوناگون، 
شــیرينی اين کار در کام نخبگان تلخ شود؛ اين را من جداً به مسئولین ذی ربط 
در اين بخش توصیه مي کنم. سعی کنند فراتر از اين ديوان ساالری های متعارف 
و اين پیچ وخم هــای گوناگون، راه های میانبر پیدا کنند، کارها را راحت تر پیش 

ببرند و آسانتر حرکت کنند.
 البتــه از اين طرف نبايد بی انصافی کرد، نبايد ناسپاســی کــرد؛ حقیقتًا کار 
شــده، حقیقتًا خدمت شــده؛ نیت خدمِت بیش از اين هم هست. فرمود: »نّیه 
المؤمن خیر من عمله«؛ يعنی همیشــه نیت مؤمن بیش از آن مقداری است که 
گنجايش عمل اوســت. قصد و نیت، خیلی زياد اســت؛ خوب، انسان در عمل 
نمي تواند همه ی آن ها را انجام دهد. هرچه که شــما از کاِر خوب انجام داديد، 
نیتتان بايد چند برابر باشد. مؤمن اينجوری است که نیتش همیشه خیر است، از 
عمل او بهتر اســت. دستگاه های مسئول در اين باب هم همین جورند؛ نیتشان 

واقعًا خیلی بیشــتر است؛ منتها خوب، در عمل طبعًا مشكالتی پیش می آورد.
 يک چیز ديگر هم که فراموش نشــود، اين است که ما يک نظام رصد الزم 
داريم. بايد دائمًا رصد کنیم ببینیم خروجی اين تالشــی که در زمینه ی نخبگان 
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انجام مي گیرد، چقدر است؛ چقدر متناسب است اين خروجی با سرمايه گذاری ای 
که شده. اينجور نباشد که ما ســرمايه گذاری را بكنیم، بعد خروجی نباشد. اگر 
خروجی کم بود يا متناســب نبود، کاشف از اين اســت که در روش ها اشكال 

وجود دارد، روش ها غلط اســت. بنابراين، اين کار رصد دائمی الزم دارد.
 در اين بخش، فقط هم رصد کافی نیســت؛ بايســتی کشورهائی را هم که 
همت ما و نیت ما اين اســت که از آن ها جلو بیفتیــم، رصد کنیم. نبايد تصور 
کرد که کشورهای ديگر، کشورهای همســايه، کشورهای اسالمی ايستاده اند 
و بــه ما مي گوينــد بفرمائید جلو، تا ما از آن ها جلــو بزنیم؛ نه، آن ها هم دارند 
تالش مي کنند. اين رصد هم الزم اســت. اگر قرار است ما جلو بیفتیم، بايستی 
اطــراف را هم بدانیم؛ بقیه ی بازيگران اين صحنه بايد زير نظر باشــند؛ بدانیم 
چه کار دارد انجام مي گیرد؛ آن وقت بســنجیم که حرکت ما، همت ما متناسب 

هست يا نه.
 من چند نكته ی ديگر يادداشــت کردم که از آن ها مي گذرم. ببینید، ما تأکید 
مي کنیم روی علم. اين تأکید، جدی است؛ تعارف نیست؛ از روی يک احساس 
کاذِب تشريفاتِی موسمی نیســت؛ بلكه از يک تشخیص عمیق و محاسبه شده 
برمي خیزد. زورگوئی در دنیا زياد اســت. زورگويان متكی به قدرتشان هستند. 
آن قــدرت و آن ثروت و آن امكانات، برخاســته ی از دانش آنهاســت. بدون 
دانش نمي شــود مقابله کرد، نمي شود مواجهه کرد. من يک وقتی اين حديث را 
خوانده ام: »العلم ســلطان«؛ علم عبارت است از اقتدار. علم، خودش يک اقتدار 
اســت. هر کس اين اقتدار را داشت، مي تواند حرکت کند؛ هر کسی، هر ملتی، 
هر جامعه ای که نداشــت، مجبور اســت از اقتدار ديگران پیروی کند. بنابراين، 
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اين يک محاسبه ی دقیق است.
 خــوب، اين علم دو جور مي تواند هدف داشــته باشــد: يک جور هدفی که 
دارنــدگان کنونی علم در دنیا آن هدف را داشــتند و دنبال کردند و آن هدف، 
هدفی اســت ناپاك و نامقدس. به ادعاها نگاه نكنید؛ واقعیت قضیه در پیشرفت 
علمی غرب، واقعیت بســیار تلخ و بسیار تأســف آوری است؛ واقعیتی است که 
انســان به هیچ قیمتی حاضر نیست به سمت آن حرکت کند. پیشرفت علم در 
دنیای غرب، چه از وقتی که اساســًا تحرك علمی غرب شروع شد - بايد گفت 
تحرك فكری، که مقدمه ی تحرك علمی بود - که از قرن شــانزدهم میالدی 
در ايتالیا و در انگلیس و در جاهای ديگر شــروع شد، چه آن وقتی که انقالب 
صنعتی در قرن هجدهم ابتدا در انگلیس به وجود آمد؛ ايجاد کارخانجات بزرگ 
و ماشــینهای عظیم که بتدريج در طول چند ده سال اين اتفاق افتاد، بعد تولید 
ثروت از اين راه - حاال آنچه که در خود آنجاها شــد، چه حقوقی پايمال شــد، 
چه فقرائی از بین رفتند، طبقه ای که بر اثر اين ماشین های بزرگ به وجود آمد، 
چــه ظلم هائی به مردم کردند، آن ها بماند - بعد بتدريج گســترش اين علم و 
فناوری در ديگر کشورهای اروپائی، به قیمت نابودی آزادی بسیاری از ملت ها، 
تهديد هويت بســیاری از ملت ها و وارد آمدن يک ظلم عظیم، همراه با سبعیت 
بر بســیاری از کشورها و ملت ها تمام شد. آن ها احساس کردند مواد اولیه الزم 
دارند، احســاس کردند بازار فروش الزم دارند؛ اين هم در کشورهای ديگر بود؛ 
لذا از اين دانش استفاده کردند و در مقابل شمشیر و نیزه، توپخانه تولید کردند؛ 
بعد هم انگلیســی ها و هلندی ها و پرتغالی ها و فرانســوی ها و بعضی ديگر از 
کشــورهای اروپائی راه افتادند رفتند به اطراف دنیا، آنقدر با ابزار علم و فناوری 
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در دنیــا فاجعه آفرينی کردند کــه اگر اين ها را جمع کننــد، يک دائره المعارف 
عظیم خواهد شــد با ده ها مجلد و گريه آور. ... فقط آمريكا هم نیســت؛ آمريكا 

بعد ملحق شده.
 شــما مالحظه کنید اين ها در هند چه کردنــد، در چین چه کردند. در قرن 
نوزدهم، انگلیســی ها در هند فجايعی آفريدند که من يقین دارم - شما جوان ها 
کمتــر هم به تاريخ و به اين چیزها اهمیــت مي دهید - يک هزارِم آنچه را که 
اتفاق افتاده، شما در تبلیغات و در حرف ها نشنیده ايد. »نهرو« در کتاِب خودش 
مینويســد اين ها آمدند هند. به گفتــه ی او، در دورانی که هنوز انقالب صنعتی 
نشــده بود و ماشــین های بزرگ به وجود نیامده بود، شبه قاره ی هند از لحاظ 
صنعت، يكی از کشورهای پیشرفته ی دنیا بوده. اين ها برای اينكه کار خودشان 
را پیش ببرند، صنعت هند را نابود کردند؛ طبقه ی متوســط هند را نابود کردند؛ 
پیدايش حرکت به ســمت دانش و صنعت را با انواع و اقســام تضییقها متوقف 
کردنــد؛ يک بیماری مزمن در کالبد يک ملت به وجود آوردند و تزريق کردند؛ 
که هنوز که هنوز اســت، بعد از گذشــت تقريبًا صد و پنجاه سال از شروع اين 
کارها در هند، اين بیماری در آنجا عالج نشده. شبیه اين کار را در چین کردند؛ 
فجايعی که در چین آفريدند، فشــاری که به ملت چین وارد کردند. اين ها مال 
قرن نوزدهم اســت. در آفريقا چه کردند. به کمک علم، در خود قاره ی آمريكا 
چــه فجايعی را آفريدند. در آفريقا و در آمريكای التین، چقدر انســان های آزاد 
برده شــدند؛ چقدر خانواده ها تارومار و نابود شدند. علم را اينجوری پیدا کردند.

 بنابرايــن جهت علم عبارت بود از حرکت به ســمت ثــروت، بدون رعايت 
ذره ای اخــالق و ايمــان و معنويت. اروپائی ها همان وقــت هم ادعای تمدن 
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مي کردند، اما رفتارشــان از وحشــی ترين قبائل در حمالت گوناگون قبیله ای 
وحشــیانه تر بوده. اينهائی که عرض مي کنم، شــعار نیست؛ اين ها هر کدامش 
سند، مدرك و تعبیرات دقیق دارد که چه کار مي کردند؛ که االن مجال توضیح 
نیست. اگر من گوشه ای از آن ها را مي گفتم، مي فهمیديد که در آسیای شرقی، 
در آفريقا و در نقاط ديگر، به وسیله ی همین اروپائی ها و غربی ها و با ابزار علِم 
آن ها چه اتفاقی افتاده اســت. چون هدف، ثروت بــود، بنابراين اخالقی وجود 

نداشت، مذهبی وجود نداشت، خدائی وجود نداشت.
 ما ايــن علم را نمي خواهیم. اين علم، آن وقتی که رشــد پیدا مي کند و به 
منتها درجه مي رســد، مي شود مثل اين چیزی که امروز کشورهای غربی دارند؛ 
مي شود بمب اتم، مي شود اين همه ظلم و ستم، مي شود نابودی دموکراسی در 
مدعی ترين کشــور دنیا از لحاظ دموکراسی - يعنی آمريكا - مي شود اختالف 
طبقاتی روزافزون و شــكاف طبقاتی؛ میلیون ها کارتن خواب، میلیون ها زير خط 
فقر در يک کشــور ثروتمند و پیشــرفته. اين علم فايده ای ندارد. ما دنبال اين 
علم نیســتیم. نه تعلیمات انبیاء، نه تعلیمات اســالم، نه وجدان انسانی، ما را به 

اين طريق سوق نمي دهد؛ هیچ شوقی در انسان نمی آفريند.
 آن علمی که ما مي خواهیم، همراه با تزکیه اســت. همین آياتی که اول اين 
جلسه تالوت کردند، به اين نكته اشاره دارد: »هو الّذی بعث فی األّمّیین رسوال 
منهم يتلــوا علیهم اياته و يزّکیهم و يعلّمهم الكتــاب و الحكمة«. اول، تزکیه 
اســت. تربیت دين، تربیت قرآن، تربیت اسالم اين است. چرا اول تزکیه؟ برای 
اينكه اگر تزکیه نبود، علم منحرف مي شــود. علم يک ابزار اســت، يک سالح 
است؛ اين سالح اگر در دست يک انسان بدطینت، بددل، خبیث و آدمكش قرار 
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بگیرد، جز فاجعه چیز ديگری نمی آفريند؛ اما همین ســالح مي تواند در دســت 
انسان صالح، وســیله ی دفاع از انسان ها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده 
باشــد. اين علم را بايستی آن وقتی در دســت گرفت که با تزکیه همراه باشد. 

اين توصیه ی من به شماست.
 شــما بحمداهللَّ جوان هائی هســتید که خدای متعال به شــماها توفیق داده 
در محیط دينی و اســالمی پرورش پیدا کنید؛ اين فرصت خیلی خوبی اســت؛ 
اين شــبیه همان چیزی است که امام حســین )علیه الّسالم( در دعای عرفه به 
خدای متعال عرض مي کند و مي گويد: من تو را شكر مي کنم که مرا در دولت 
اســالم - دولت پیغمبــر - به وجود آوردی. البته فاصله ی مــا با او خیلی زياد 
اســت، فاصله ی زمین تا آسمان اســت؛ اما در آن جهتیم. اين برای ما توفیقی 

است، برای شما جوان ها توفیقی است.
 علم را برای خدمت، برای معنويت، برای پیشــرفت فضائل انســانی، برای 
دفــاع حقیقی از حقوق انســان بايد فرا بگیريم. ثروت ملــی و اقتدار ملی بايد 
برای اين باشــد که اين ملت بتواند برخالف سنت رائج جهان، پرچم عدالت را 
در دست بگیرد. به کســی زور نگوئیم؛ به مظلوم کمک کنیم؛ با ظالم مقابل و 

مواجه شويم؛ جلوی ظالم را بگیريم.
 شــما فكرش را بكنید؛ اگر توی اين دنیائی که سكه ی رائج عبارت است از 
ظلم و زورگوئی و اســتكبار و استعمار و استثمار ملت ها، و هر کسی که قدم در 
جاده ی دانش و علم و پیشــرفت مي گــذارد، همین راه را دنبال مي کند - يک 
عده ای زور مي گويند، يک عده هم زور را میپذيرند؛ ســلطه گر و سلطه پذير، که 
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مجموعًا نظام ســلطه را به وجود می آورند - يک ملتی قد علم کند، عالم باشد، 
قدرت داشته باشــد، حرف برای زدن داشته باشد و بتواند صدای خودش را به 
دنیا برســاند، دارای فناوری پیشرفته و ابزارهای گوناگون ارتباطی باشد، دارای 
قدرت تبلیغات باشد، دارای انسان های با اعتماد به نفس باال باشد و با اين نظام 
ســلطه مواجهه و مقابله کند؛ آنجائی که همه دســت به دست هم مي دهند تا 
يک ملت را مظلوم کنند، زير پا له کنند، او به دفاع از آن ملت ســینه سپر کند، 
ببینید در دنیا چه اتفاق عجیبی رخ خواهد داد؛ وضع دنیا دگرگون خواهد شــد.

بــرای اين هدف کار کنید، علم را برای اين فرا بگیريد، دنبال اين باشــید - 
اين الزم اســت - وااّل اگر روشی که علم آموزان و صاحبان علم در دنیا در اين 
دويســت سال سیصد ســال دنبال کردند، ما هم ته صف آن ها بايستیم، راهی 
که آن ها رفتند، ما هم همان راه را برويم، اين که هنری نیست؛ اين که هدفی 
نیست که انســان از جان خودش برای آن مايه بگذارد. ما بايستی راه جديدی 
را باز کنیم. راه جديد اين اســت که يک ملتی بــا دارا بودن ابزار علم و اقتدار 
علمی - که همه چیز ديگــر را به دنبال خودش می آورد - انگیزه های الهی و 
ارزش هــای الهی و اخالق الهی را در دنیا َعلم کند و پرچمش را برافرازد. اين، 

آن توقعی است که ما از شما داريم.
 پــروردگارا! جوانان عزيز ما را در اين راه پرافتخار، روزبه روز و بیش از پیش 

هدايت و کمک بفرما.
والّسالم علیكم و رحمةاهللَّ و برکاته 
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بســم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین واهلل خیر ناصر و معین با عرض سالم 
وکســب اجازه از محضر رهبر فرزانه انقالب اسالمی بزرگترين حامی و راهنمای 

علم و انديشه و با سالم خدمت میهمانان و جوانان عزيز نخبه.
خداوند را شاکرم که در اين محضر مبارك همراه با نخبگان عزيز توفیق حضور 
نصیب گرديد. همايش های سالیانه نخبگان جوان و حضور عزيزان تحت پوشش 
بنیاد، در محضر رهبر انقالب اسالمی عالوه بر آنكه برای همه جوانان با استعداد 
و نخبه کشور الهام بخش و برای همه مسئولین و خدمتگزاران بنیاد ملی نخبگان 
راه گشــا بوده است، فرصت مغتنمی است تا فعالیت های هر ساله بنیاد جمع بندی 
و ارائه گــردد و برای مهم ترين برنامه های آينده بــا رهنمودهای رهبر فرزانه و 

همچنین مشورت و نظرخواهی از نخبگان تصمیم گیری شود.

سخنرانی خانم دكتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در چهارمين همايش ملی نخبگان جوان )سال 89(
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تأکیدات معظم له در ســه همايش قبلی و ديگر ديدارها با اقشار مختلف مردم 
در توجــه دادن به اهمیت حرکت علمی و پیشــرفت علمی بعنوان يک ضرورت 
مضاعف و نیاز اول کشــور و هم افزايی تولید دانــش و تولید ثروت و پايه ريزی 
اقتصاد، اشــتغال و تولید مبتنی بر دانــش و لزوم آمادگی و بصیرت جوانان برای 
مقابله با تهديدهای دشمنان با هدف توقف کار علمی؛ همه و همه اين امیدواری 
را در جمع فرزندان مســتعد شما و تمامی نخبگان و فرهیختگان کشور به يقین 
تبديل کرده است که پشتیبانی و سیاستگذاری نظام جمهوری اسالمی در نهضت 
رشــد علمی کشــور يک نگاه راهبردی و با پايه های ايمانــی و اعتقادی عمیق 
و اصولی اســت که در جريان حوادث روزگار نمی تواند دچار خدشــه، انحراف و 

ناامیدی گردد.
خوشحالیم به استحضار رهبر بزرگوار انقالب اسالمی برسانیم که در طول يک 
سال گذشته حرکت و برنامه ريزی در بنیاد با جديت تمام ادامه داشته است. از يک 
طرف حرکت قانونمند ســازی حمايت های بنیاد از همه اقشار و اصناف نخبگان 
و اســتعدادهای برتر ادامه پیدا کرده است و با توجه به تجارب سه سال گذشته، 
آيین نامه هــای حمايت از نخبگان علمی و اســتعدادهای برتر تكمیل و بازنگری 
اساســی شده است. در مجموعه قوانین بنیاد آيین نامه حفظ پويايی وتمديد جوايز 
از مقاطع پايین تر به مقاطع باالتر کارشناســی ارشد و دکترا به شرط حفظ پويايی 

استعدادهای برتر تدوين شده است.
به استحضار می رساند که هم اکنون جمع عزيزان نخبه و استعدادهای برتر که 
خدمات بنیاد را دريافت نموده اند از مرز نُه هزار نفر گذشــته است اخیراً نیز ۲۲۰ 
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تن از نفرات برتر آزمون سراســری ورود به دانشــگاه ها و ۲۸۲ تن از برگزيدگان 
المپیادهای دانش آموزی در سال ۸۹ به جمع خانواده بزرگ بنیاد پیوسته اند.

درمحضر شريف گزارشی مختصر از رئوس بعضی برنامه ها و اقدامات بنیاد در 
سه حوزه کلی فرهنگی، حمايتی و پشتیبانی، توسعه ای و ارتباطی تقديم می گردد.
در حوزه فرهنگی: مسئولین بنیاد با تأسی از بیانات و منويات حضرتعالی در 
حوزه نخبگان واقفند که حمايت از نخبگان و استعدادهای برتر و کار برای آن ها 
بايد در يک بستر فرهنگی مناسب انجام گیرد تا نخبگان ايران اسالمی به همراه 
کار و تالش احســاس تعلق خاطرش به میهن اسالمی و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و آرمان های آن ارتقاء يابد و بتواند تحوالت را مديريت کند.
تجربه موفق سفرهای عمره مفرده، کاروان های راهیان نور و بازديدهای علمی 
از توانمندی های علمی و صنعتی کشــور از برنامه هايی است که با موفقیت ادامه 
دارد و سفرهای جهادی به مناطق محروم و شرکت در عمران و سازندگی کشور 
بعد ديگری از فعالیت های فرزندان شــما بوده است که امسال به مجموعه اضافه 

شده است.
البتــه معاونت جديدی بنام معاونت فرهنگی، شناســايی و جذب به ســاختار 
سازمانی بنیاد اضافه شده اســت که يک مأموريت مهم آن، تدوين برنامه جامع 

فرهنگی نخبگان است.
در حوزه حمايتی و پشــتيبانی: در اين حوزه سعی می شود که پشتیبانی 
و حمايت های بنیاد از نخبگان به صورت همه جانبه و جامع برنامه  ريزی شــود، 
يعنی توجه به اين نكته که حمايت از نخبگان دو جنبه دارد يک جنبه آن به شكل 



سخنرانی دکتر سلطانخواه )معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان( در چهارمین همایش  ملی نخبگان جوان۲۰۰

مادی اســت که جای خود محفوظ است و در حد توان و بضاعت اين حمايت ها 
که الزم هم هســت رسیدگی و برآورده می شود و همچنان دايره شمولیت آن در 

حال گسترش است و به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.
اعطای جوايز تحصیلی ماهیانه به ۲۹۰۰ نفر از دانشجويان نخبه و استعدادهای 
برتر، اعطای جايزه علمی ماهیانه شــهید چمران به محققان دوره پســا دکتری، 
اعطای اعتبار پژوهشــی مرحوم کاظمی آشتیانی به 17۵ نفر از استادياران جوان، 
اعطای اعتبــار پژوهش و نوآوری بــه 1۲۰۰ تن ار برگزيدگان جشــنواره های 
مختلف و مسابقات فن آفرينی، اعطای تسهیالت به برگزيدگان مسابقات قرآنی و 
مسابقات ملی و بین المللی مهارت، ارائه تسهیالت وام مسكن نخبگان بر اساس 

مصوبه دولت که اواخر سال ۸۸ اجرايی گرديد.
همچنیــن، به منظور پشــتیبانی از اختراعات و نوآوری ها و حرکت به ســوی 
کاربردی شدن و تجاری ســازی اختراعات از 14۰۰ اختراع پس از تايید علمی، 
حمايت مالی بعمل آمده و بعالوه نمايشــگاه ها و جشــنواره های ملی و اســتانی 

اختراعات نظیر جشنواره ملی نوآوری و شكوفايی برپا شده است.
اما جنبه ديگر آن حمايت معنوی اســت و آن شــأن نخبگی و توجه به ارتقاء 
دستاوردهای نخبگان و کمک به تأثیرگذاری و نقش آفرينی بیشتر و بهتر نخبگان 

در محیط اجتماعی و ملی است.
يكی از مهم ترين عرصه های حمايت معنوی از نخبگان، بسترسازی برای ورود 
نخبگان به بازار کار مناســب و دانش بنیان توسط خود آن ها و برای آنان است. 
با اين رويكرد با پیشــنهاد معاونت علمی و فناوری اليحه حمايت از شرکت های 
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دانش بنیان و تجاری ســازی اختراعات و نوآوريها در دولت تصويب و در نهايت 
در مرداد ماه امســال در مجلس شورای اسالمی به تصويب رسید. در اين اليحه 
حمايت ها و تسهیالت قابل اعطا به شرکت های دانش بنیان در دو بخش تاسیس 

و فعالیتی پیش بینی شده است. 
همچنین جهت تســهیل اشتغال نخبگان و استعدادهای برتر با وزارت تعاون و 
بانک توســعه تعاون تفاهم نامه ارائه تسهیالت به تعاونی های دانش بنیان منعقد 
شده اما، موفقیت اين دو برنامه نیازمند اقدامات تكمیلی، همكاری وهمیاری ديگر 

دستگاه ها است.
تالش بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری برای فرهنگ سازی جهت 
اقبال به کسب وکار دانش بنیان از طريق مرسوم نمودن اصطالحاتی چون حمايت از 
شرکت های دانش بنیان، تعاونی های دانش بنیان، تجاری سازی فناوری ها، تكمیل 
چرخه نوآوری، تكمیل حلقه های نظام نوآوری و نظاير آن موجب شــده است اين 
مفاهیم در فرهنگ عمومی و در فضای دانشــگاهی مرسوم و ديگر واژگانی غريب 
و نامأنوس نباشــند و اين حاصل نمی شد مگر با حمايت ها و ارشادات حضرتعالی و 

تالش مسئولین لیكن تا تحقق جامع اين هدف راه زيادی را بايد طی نمود.
عرصــه ديگر برقراری ارتباط دســتگاه های اجرايی با نخبگان و اســتفاده  از 
پتانســیل های علمی و اجرايی آنها که تا کنون 471 نفر از آنان به دســتگاه ها و 

مراکز مختلف معرفی شده اند.
ضمنــًا آيین نامه جذب و نگهداری نیروی انســانی نخبه با همكاری معاونت 

توسعه مديريت و منابع انسانی رئیس جمهور در حال تهیه است.
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در حوزه توسعه ای و ارتباطی:
دفاتر اســتانی بنیاد به منظور شناسايی نخبگان و استعدادهای برتر و در جهت 
فراهم نمودن فرصت برابر برای رشــد و شكوفايی آنان در 1۵ استان کشور طی 
يكسال گذشته افتتاح گرديد و عدد آن ها مجموعًا به 1۹ دفتر رسید. بديهی است 
که ايــن حرکت باعث جلوگیری از تمرکز و مهاجرت نخبگان در داخل کشــور 
می شود. درکنار فراهم شــدن اين ارتباط فیزيكی از طريق دفاتر استانی، ارتباط 
مجــازی نخبگان با يكديگر و با بنیاد نیز از طريق درگاه ارتباطی نخبگان ايرانی 

تسهیل خواهد شد و در اين همايش رسمًا افتتاح می شود.
همچنین به منظور هم انديشــی و ارتباط نزديكتر بــا نخبگان و بهره گیری از 
ايده ها و نظرات آنان طی ســال گذشته ســه نشست با نخبگان در دانشگاه های 
تهران، شريف و علوم  پزشــكی تهران برگزار گرديده و ان شاءا... همچنان ادامه 

خواهد داشت که اين عالوه بر نشست های نخبگان در سفرهای استانی است.
همچنین به منظور کشف و شكوفا کردن استعدادهای خدادادی دانش آموزان 
ســرآمد به ويژه در مناطق محروم طرح شناســايی و هدايت اســتعدادهای برتر 
)شهاب( با همكاری وزير محترم آموزش و پرورش وارد مرحله اجرايی شده است. 
ضمنًا اين طرح امســال به صورت محدود در ۳ اســتان تحت نام » طرح دوست 

علمی« با مشارکت نخبگان عزيز اجرا گرديد.
در پايان ضمن تشكر از اين فرصت که بخشی از زحمات همكارانم را به اطالع 
رساندم تقاضا دارد که در صورت صالحديد جمع حاضر را از فرمايشات حكیمانه 

و راهگشای خود بهره مند فرمايید.
والسالم عليکم و رحمه اله و بركاته
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سخنرانی نخبگان چهارمين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 1

دكتر حسين ميرزايی
)استاديار جامعه شناسی دانشگاه تهران - رتبه اول دوره دکترا(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. چند نكته رو عرض می کنم که دو نكته بر می گردد به 
دو تحقیقی که در جشــنواره فارابی و خوارزمی بود که شرف حضور در اين محضر 
بدلیل اون دو تحقیق هســت سپس دو سه نكته ديگه اگه فرصت باشه خدمتتون 
عرض خواهم کرد. نكته اول به تحقیقی بر می گردد که در سال 7۹ و ۸۰ به اتفاق 
دوســت عزيزم آقای دکتر عباس رجايی کاظمی به سفارش معاونت اجتماعی ناجا 
انجام داديم تحت عنوان بررسی ماهیت و ساختار جنبش دانشجويی در ايران بعد از 
واقعه ناگوار 1۸ تیر. نتیجه اون تحقیق رو در عرض۳۰ ثانیه اگر بخواهم عرض کنم، 
اين بود که جريان دانشــجويی و حرکت دانشجويی در ايران يک حرکت اصالحی 
هســت و نه غیر از اون و بهمین خاطر هم در نحوه برخورد حتما بايد اين موضوع 
مورد توجه واقع بشود و چنانچه اين توجه صورت نگیرد احیانا نوع مديريت ممكن 
اســت فضای ديگری را ترســیم کند و به لطف خدا و درايتی که واقعا در اون ايام 
انجام شد و مشخصا هم به نظرم میاد که از سردار قالیباف و سردار طاليی در اينجا 
نام ببرم، کار در نوع برخورد با وضعیت دانشــجويی بگونه ای بود که دانشجويان 
در ايام 1۶ آذر مطلع بودند که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در دفتر ريیس 

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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دانشگاه جلسه دارند و نوع مواجهه بگونه ای بود که اساسا هیچ حساسیتی نبود و بعد 
از ۵ ســال ترمیمی صورت گرفت و اعتباری ايجاد شدبه لطف خدا در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی که غیر از اين هم البته انتظار نمی رفت.خب بعد از 1۰ ســال 
متاسفانه شاهد واقعه ديگری بوديم که به تاکید ارزشمند حضرتعالی و پیگیری های 
ريیس محترم دانشگاه تهران ومسولین دست اندرکار شنیدم که ديروز اولین دادگاه 
اون واقعه برگزار می شــود و واقعا امیدوارم جامعه ايران و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی چنین چیزی را در آينده خودش نداشته باشد و وضعیت دانشگاه های ما به 
سمت بهبود و اصالح باشه و در پرتو جمهوری اسالمی باشه و در يک معنا به اصالح 
امور منجر بشه و نوع مواجهه ها هم امیدوارم مواجهه های اصالحی و از اين جنس 
باشــد. تحقیق دوم تحقیقی بود در خصوص »بررسی جامعه شناختی فردگرايی در 
ايران« که پايان نامه دکتری من در سال ۸4 بود در دانشگاه تهران و اگر يک کلمه 
از اون تحقیق بخواهم عرض کنم اين اســت که فردگرايی ايرانی با فردگرايی در 
جوامع غربی متفاوت است به اين معنا که آنچه ما در جامعه ايرانی داريم فرد به مثابه 
يک شخص تک منفرد وجود ندارد، ما يک حلقه ای داريم که خانواده محور اصلی 
آن می باشد و بهمین خاطر تعبیر می شود کرد از خانواده فردگرا در جامعه ايرانی . 
اين فردگرايی خانواده گرا در خانواده ايرانی و اساســا به نوعی در حوزه خويشاوندی 
و حوزه های ديگر تسری پیدا می کند محاسنی و معايبی دارد. از جمله محاسن اين 
فردگرايی خانواده گرا تاکید بر يک هسته اجتماعی است. ولی وقتی تسری به حوزه 
اجتماعی پیدا نكند می تواند باعث آسیب ها و مشكالت جدی بشود. شايد بشود گفت 
بخشی از آن چیزی که در تحقیقات اجتماعی ما نشون می دهد اعتماد تعمیم يافته 
در جامعه پايین اســت. ولی اعتماد بین شخصی بسیار بسیار بااليی داريم. نكته ای 



۲۰۵ دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در چهارمین همایش )سال 1389(

که هست ای است که اين اعتماد بین شخصی که اصطالحا اعتماد بین افراد، بین 
دوستان و بین افراد و خانواده شان هست، اين اعتماد اعتمادی هست که در حوزه 
اجتماعی تســری پیدا نمی کند. اين بحث فردگرايی که عرض کردم به نوعی بايد 
به حوزه اجتماعی تســری پیدا بكند تا اينكه به يک معنا مسائل اجتماعی کمتری 
داشته باشیم و اون فردگرايی خودخواهانه ای که در حوزه رفتارهای اجتماعی وجود 
دارد  کاهش پیدا کند. نكته ســوم تاکید ارزشــمند حضرتعالی بر مولد بودن علوم 
انسانی و مصرف کننده نبودن اون و رويكرد الزم بودن علوم انسانی موجود و کافی 
نبودن آن، که در فرمايش هايتان در ديدار با اساتید دانشگاه و مراحل ديگر هم من 
ديدم که اين مســئله را تفسیر فرموديد اما واقع مطلب اين هست که بیش از آنكه 
تاکید حضرتعالی بر الزم بودن علوم انسانی و کافی نبودنش مورد توجه واقع بشود 
تعابیر ديگری صورت گرفته اســت و بهمین خاطر مطلوب حضرتعالی نیست و ما 
اگر رشدی در علوم پزشكیمان، علوم فنی مان، علوم پايه مان در ايران داريم بدلیل 
اعتمادی هست که به آدم های اين رشته کرديم، حضرتعالی از جمله افرادی هستید 
که در اين اعتمادورزی مصداق و شــاهد مثال هستید. از جمله آقای مرحوم دکتر 
کاظمی و دوســتان ديگری که برکاتی برای جمهوری اســالمی بوجود آوردند که 
اعتماد شما بخش اعظمی از آن اتفاق را بوجود آورد. به علوم انسانی هم بايد اعتماد 
کرد به عالمان انسانی هم بايد اعتماد کرد تا نظريه هايی مرتبط با زيست بوم جامعه 
ايرانی حاصل بشود. قطعا علم جهانی محلی هست. ما نیاز به علم کشورهای ديگر 
به معنای کسب تجربه داريم اما قطعا اگر بخواهیم در آن بمانیم و صرفا ترجمه ای 
کار کنیــم قطعا به خطا رفته ايم و بهمیــن خاطر اين اعتماد بايد صورت بگیرد. در 
عمل کاستی ها مشــخص می شود و تا زمانیكه اين اعتماد صورت نگیرد و جدی 
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نباشــد اين اعتماد قطعا ما دچار مسائل و مشــكالت عديده ای خواهیم شد.من از 
دوستان عذرخواهی می کنم که وقتشان را گرفتم دوتا نكته کوچک عرض می کنم 
و عرضم را به اتمام می  رســانم. تاسیس پايگاه جامع داده های اجتماعی و فرهنگی 
کشور از ضرورت های اصلی علوم اجتماعی ايران است. اين ضرورت را مشخصا در 
چندســال اخیر با تعطیلی دفتر طرح های ملی وزارت ارشاد بیشتر احساس کرديم. 
از حضرتعالی تقاضايی که دارم اين اســت که تاکید بفرمايید وزارت کشور، وزارت 
ارشاد و وزارت علوم اين سه رکن به تاسیس چنین پايگاهی اقدام کنند که اگر قرار 
باشد علوم انسانی به يک معنا در حوزه تحقیقات اجتماعی جدی وجود داشته باشد، 
بايد از اين  طرح اســتفاده کنیم و پیوســت های اجتماعی فرهنگی که حضرتعالی 
تاکیــد می فرمايید بايد در ذيل اون طراحی بشــود. نكته آخر که می خواهم عرض 
کنم اينكه در ســخنرانی حضرتعالی در ديدار با ريیس دانشگاه تهران و مسئولین 
دست اندرکار در 1۳۸۸/11/۵ تعبیری را فرموديد به اين صورت که: در دانشگاه بايد 
روح سیاسی زنده باشد تا شور و نشاط باشد. اين بحث معطوف به صرف به دانشگاه 
نیست و تاکید فرموديد که سیاسی کاری نكنید ولی به سیاست بايد توجه کرد. اگر 
علوم انســانی به سیاست توجه نكند پس چه کسی توجه کند؟ به نظر می رسد که 
فاصله هايی ايجاد شــده اســت. خیلی ها وارد بحث سیاست ديگر نمی شوند بدلیل 
اينكه احســاس می کنند وضعیت آســیب پذير است و آسیب می بینند در حالی که 
ما بايد اين اعتماد و اجازه را بدهیم که اين سیاســت ورزی ها و کارها و سخن های 
علمی صورت بگیرد و کم و بیش صورت هم می گیرد ولی بايد بیشتر از اين باشد تا 
کاستی ها و نواقص هم ان شاهلل مرتفع بشود. من از اطاله کالم عذرخواهی می کنم 

و بسیار متشكرم از حضرتعالی.



۲۰7 دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در چهارمین همایش )سال 1389(

آيت اهلل قرقانی
)فارغ التحصیل مهندسی مكانیک مقطع دکترا(                              

بســم اهلل الرحمن الرحیم. بحثی که من می خواهم در رابطه با ان حرف بزنم ضعف 
پژوهشی در دانشگاه ها و ارتباط آن با مهاجرت دانشجويان به خارج از کشور است. اول به 
ضعف ها اشاره می کنم و بعد از آن به راه حل های پیشنهادی از نظر بنده. نبود بستر مناسب 
پژوهشی از لحاظ علمی و امكاناتی. برای دانشجويان تحصیالت تكمیلی در دانشگاه های 
کشور از داليل مهم مهاجرت دانشجويان به کشورهای ديگر هست. تعريف پايان نامه هايی 
که حمايت مالی مناسبی از آن ها نمی شود و از لحاظ علمی نیز بار چندانی ندارند باعث 
گرديده است که دانشجويان حتی پس از شروع دوره تحصیالت تكمیلی و در میانه راه 
بــه فكر مهاجرت برای يافتن زمینه مورد عالقه برای تحقیقات علمی می افتند که اين 
می تواند بعنوان يک بن بســت علمی برای آن دانشــجويی که در وسط دوره دکتراش 
اقدام به مهاجرت می کند نام برده شــود. تناسب نداشتن تعداد استادان و دانشجويان در 
مقطع تحصیالت تكمیلی و ضعف پژوهشی استادان در زمینه های جديد پژوهشی باعث 
گرديده است که دانشجويان تحصیالت تكمیلی بصورت خودآموز به تحصیل مشغول 
باشند و حتی مشهود هست که در دانشگاه ها استاد به دانشجو پیشنهاد می دهد که شما 
پروژه پیشنهاد بدهید و بعد بیا با من کار کن که اين واقعا بنظر من يكی مصیبت علمی 
می تواند باشد برای  دوره تحصیالت تكمیلی. تمام اينها دست به دست هم داده تا ديگر 
امروز نتوانیم بگويیم که مهاجرت دانشجويان فرار مغزهاست يا فرار نخبگان بلكه می توانیم 
بگويیم مهاجرت دسته جمعی دانشجويان صورت می گیرد در دانشجوهای کشور ما که 
حتی با معدل های پايین بچه ها اقدام به رفتن می کنند.معدل هايی با نمره های 14 يا 1۵ 
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را شما نمی تونید ديگه نخبه بنامید. کسی که با همچین معدلی می رود حتی برای اون 
نخبــه ای هم که میمونه ديگه انگیزه ای برای کار نمی مونه. میگه وقتی که يک نفر با 
شرايط خیلی پايین تر از من رفت به يک شرايط بهتر رسید چرا من بمونم و با تمام اين 
مشكالت دست و پنجه نرم بكنم. راه حل هايی که بنظر من می رسند: جايگزينی استادان 
جوان و دانش آموخته های با استعداد و بروز از لحاظ علمی با استادانی که بازده چندانی 
نداشته و صرفا بخاطر سابقه در دانشگاه مانده اند . تو اين زمینه می تونیم ارائه مشوق هايی به 
دانشجويان برتر دانشگاه های کشورمانند بورسیه آن ها بعنوان هیئت علمی میتونه از خروج 
گسترده دانشجويان، بخصوص دانشجويان برتر از کشور جلوگیری کند. پذيرش دانشجو 
در مقطع تحصیالت تكمیلی فقط در صورتی که پروژه ای از صنعت و يا مراکز تحقیقاتی 
به دانشگاه ها تحويل داده باشد تا هم پروژه هدفدار باشه و هم حداقل نیاز مالی دانشجو 
را تامیــن بكند. بهمین دلیل به نظر من بحث کنكوری کردن دوره دکترا ويران کردن 
تحصیالت تكمیلی در کشور خواهد بود که يک تعداد خیلی زيادی دکترا را بگیريم بیاريم 
و بعد دنبال استاد بگرديم و بعد استاد خودش بگه که شما پروژه بیار با من کار کن. نكته 
سوم تخصیص سهمی از پژوهانه استادان به دانشجويان دکتری برای تامین حداقلهای 
زندگیشون باشه. که واقعا من خودم به شخصه که با چندين تن از دوستان حرف میزدم 
میگفتن که ما حداقل به اين امید که يک حمايت مالی خیلی کوچیک تصويب شده بود که 
بصورت وعده و وعید درومده بود و در عمل اصاًل به تحقق نرسید.چند سال پیش گفتند ما 
بايد از دانشجويان دکتری حمايت بكنیم ولی اصاًل مسكوت ماند و بعد هم فكر کنم کاًل 
ملغی شد در پايان هم امیدوارم که مسئولین آموزش عالی و روسای دانشگاه های مطرح 
کشور در عمل از رهنمودهای حضرتعالی که ايجاد بستر مناسب پژوهشی برای افراد مستعد 
در دانشگاه می باشد پیروی کنند و شاهد اثرگذاری زودهنگام نظرات دوستان در دانشگاه ها 

باشیم.   والسالم



۲۰۹ دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در چهارمین همایش )سال 1389(

سارا دادرس
)دانشجوی مهندسی برق، مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول دانش آموخته برتر سال ۸۹(                             

بسم اهلل الرحمن ارحیم. با سالم خدمت مقام معظم رهبری. برکسی پوشیده نیست 
که انقالب جايگاه و هويت واقعی زنان رو آشكار کرده و زمینه رو برای حضور و فعالیت 
زنان در اجتماع فراهم نموده. با توجه به عزم ملی که وجود دارد برای دسترســی به 
اهداف سند چشم انداز 14۰4 و شاخص های تعريف شده زنان همگام با مردان سهم 
قابل توجهی در رســیدن به اين اهداف و پیشبرد ان ها دارند. از اين رو انتظار میرود 
که بانوان نقش و حضور پررنگتری در جامعه داشته باشند. اينجانب تمايل دارم ازين 
فرصت استفاده کنم و در راستای بیان مشكالت بانوان و راهكارهای مناسبی که جهت 
اجرايی شدن حضور زنان و مشارکت بیش از پیش اونها در جهت پیشرفت و اعتالی 

ايران اسالمی مطالبی رو خدمت حضرتعالی عرض کنم.
در ابتدا معضالتی که پیش روی بانوان به نظر اينجانب می رسد:

1- نگاه ســنتی که به جامعه بانوان در کشور وجود داره علیرغم شعارهای پر 
زرق و برقی که برای حضور زن در جامعه مطرح می شود.

۲- محدود بودن فرصت های شغلی برای بانوان و در اولويت قرار گرفتن آقايان 
در فرصت های برابر. طبق آمار ارائه شده از مرکز آمار ايران. نرخ فعالیت اقتصادی 
زنان 14.۵ درصد. نرخ بیكاری زنان 1۶.۸ درصد در ســال ۸۸ بوده که البته نرخ 

بیكاری زنان در رده سنی 1۵ تا ۲۹ سال به ۳1 درصد می رسد
۳- روند کند و گاه به گاه اســتفاده از زنان در مديريتهای کالن کشور و اکتفا 
به مديريتهای فانتزی به عبارت ديگر دوراهی فكری که وجود دارد برای اعتماد 
کامل به بانوان و سپردن سطوح همسطح با آقايون به اونها. که البته در سالهای 

اخیر حرکات مثبتی در اين زمینه صورت گرفته است.
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4- محــدود بودن دوره های تحصیالت تكمیلی در داخل کشــور و در نتیجه 
فرصت اندك ادامه تحصیل برای بانوان با نیم نگاهی به اين موضوع که تحصیل 
در خارج از کشــور و خارج از ايران اســالمی برای يک بانوی مســلمان چقدر 
می تواند مشكل باشه و اما راهكارهايی که بنظر اينجانب میرسه عبارت است از:

1- تعريف مشخص و صريح مديريت و جايگاه های مديريتی کشور برای بانوان 
بطوريكه تا ســال 14۰4 ما شــاهد حضور پررنگ زنان در اجتماع و جايگاه های 
مديريتی باشــیم البته حضور بانوان در سطح وزارت و معاونت رياست جمهوری 
میتونه نويد بخشه حضور گسترده زنان باشه در اين امور و در اين سطوح مديريتی

۲-  استفاده بیشــتر از بانوان توانمند از لحاظ علمی و عملی بعنوان مشاور در 
نهادهای تحت نظارت رهبری و رياســت جمهوری جهت معرفی توانايی زنان و 

تالش برای نهادينه کردن شايسته ساالری فارغ از مرزهای جنسیتی
۳- ارايه تســهیالت برای ادامه تحصیل بانوان در داخل کشور و جلوگیری از 
خروج مغزهای نخبه از کشــور در ســال های اخیر که در صورت عدم حمايت و 
با توجه به مباحث مذهبی و اعتقادی ممكن هســت عواقب نامناسبی برای خود 

بانوان و خانواده اونها در پی داشته باشه
4- ايجاد فرصت های مناســب شغلی و استفاده بیشتر از بانوان در دانشگاه ها و 

جامعه علمی و پژوهشی کشور
۵- پرهیز از استفاده سیاسی و ابزاری از زنان نخبه جهت کسب مقبولیت اجتماعی

در پايــان بدين خاطر که زنان نیمی از جمعیت جامعه رو تشــكیل می دهند و 
بنظر من استفاده نكردن از زنان باعث می شود که نیمی از پتانسیل فكر اجتماعی 
و عملــی جامعه هدر برود لذا از حضرتعالی تقاضا داريم با ارائه بازتعريفی از نقش 

زن در عصر حاضر و مطابق با دورنمای سند چشم انداز ارايه طريق نمايید.



۲11 دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در چهارمین همایش )سال 1389(

دكتر حسينيان
)رتبه سوم المپیاد شیمی کشوری و عضو مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی(                              

بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض سالم و ادب احترام به رهبر معظم انقالب و بزرگواران 
حاضر در اين جمع. رهبر بزرگوار جهاد دانشگاهی در هر عرصه ای که وارد شده است 
فرهنگساز بوده و ثمره باور شما به اينكه ما می توانیم در جهاد تبلور يافته است. کیست که 
نداند اگر حمايت ويژه جنابعالی نبود امروز سلول های بنیادی در کشور شكل نمیگرفت. 
خوشبختانه امروز در جهاد دانشگاهی مراکز تحقیقاتی متعددی داريم که در مرزهای دانش 
حرکت می کنند. و نشان داده اند که با اندك حمايتی تحوالت کم نظیری را در عرصه 
پژوهش و فناوری را رقم می زنند. يكی از اين مراکز ارزشــمند مرکز تحقیقات سرطان 
جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران می باشد. همانگونه که می دانید سرطان سومین 
عامل مرگ و میر در کشور می باشد. و در طی ده سال آينده شیوع آن سه برابر خواهد 
شد. مشكل سرطان فراتر از اعداد مربوط به مرگ و میر آن است. چرا که از يكسو بدلیل 
هزينه های سنگین درمانی آسیب شديدی به عملكرد اقتصادی خانواده می زند و از سوی 
ديگر بدلیل ابتالی بیماران به افسردگی و اضطراب منجر به افت کیفیت زندگی آنان 
می شود. درمان سرطان نیازمند همكاری نزديک متخصصان رشته های مختلف می باشد 
و فرزندان شما در مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی در پی بیش از يک دهه فعالیت 
علمی توانسته اند به موفقیت های شگرفی در عرصه درمان، تشخیص و حمايت از بیماران 
سرطانی دست يابند. به عنوان مثال پس از تحريم کیت های تشخیص سرطان از سوی 
غرب محققین جهاد دانشگاهی سرافرازانه خود اقدام به تولید اين کیت های تشخیصی 
که برای تعیین نوع درمان و استمرار آن ضروريست نموده اند که در حال حاضر در مراحل 
پايانی کارآزمايی خود می باشد. اگر اين مرکز از حمايت های مادی و معنوی الزم برخوردار 
گردد نه تنها در کشور می تواند منشا خدمات بزرگی به بیماران باشد  بلكه با تولید علم 
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در زمینه های ژنتیک سرطان و درمان های پیشرفته سلولی و مولكولی می تواند زمینه 
تاسیس مرکز خاورمیانه ای سرطان بِرست را که از برنامه های جهاد دانشگاهیست هرچه 
زودتر فراهم آورد انشاهلل در اين مرکز همگام با وزارت بهداشت که متولی اصلی سالمت 
در جامعه است تالش خواهیم کرد در جهان اسالم سرآمد باشیم. از ديگر مراکز فعال 
در جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران مرکز تحقیقات لیزر پزشكی و مرکز تحقیقات 
ژنتیک در سرطان است که هر دوی اين مراکز در حال حاضر توانسته اند با جذب نخبگان 
بین المللی جهش های پژوهشی ارزشمندی را در عرصه های نوين پزشكی رقم زنند. 
امید آن می رود که با حمايت از اين رويكردهای فاخر در عرصه پژوهشی شاهد ارزش 
آفرينی های نوين در عرصه های فوق باشیم. سال ها تاکید جنابعالی بر تقويت بنیه علمی 
و پژوهشــی کشور به حمداهلل اثرات خود را نمايان ساخته است. اما شايسته خواهد بود  
با تاکید دوباره حضرتعالی عرصه ای فراهم گردد تا گفتمان علمی در کشور به دغدغه 
اجتماعی بدل شود. مسلما برای نهادينه شدن رويكرد پژوهش محور در همه ارکان کشور 
نیازمند بسیج علمی و حرکت جهادی فراگیر هستیم. در پايان ضمن تشكر از فرصتی که 

در اختیار اينجانب قرار داده شد جمع بندی موارد فوق را به عرض می رسانم:
1- استمرار حمايت پدرانه از فرزندان خود در جهاد دانشگاهی 

۲- حمايت از تاسیس مرکز خاورمیانه ای سرطان در جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران
۳- حمايت از ايجاد بسترهای الزم برای تسری در پژوهش های نوين در مراکز 

تحقیقات لیزر در پزشكی و ژنتیک در سرطان جهاد دانشگاهی
4- توصیه و تشــويق نهادها و ســازمان ها و ارگان هــای دولتی به همكاری 

تنگاتنگ و بیش از پیش با جهاد دانشگاهی
والسالم علیكم و رحمه اهلل
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دكتر محمدرضا واعظی
)استاديار پژوهشگاه مواد و انرژی- دانش آموخته رتبه اول درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه شريف(                                  

بسم اهلل الرحمن الرحیم. حضرت آقا وجود نشست های هم انديشی در چهارمین 
همايش ملی نخبگان جوان از مهم ترين ارکان اين دوره از همايش بود. 

نشســت نقد و بررسی نظام ارزشــیابی علمی دانشــگاه ها يكی از جذابترين 
نشست های همايش چهارم نخبگان جوان بود. از میان نزديک به 1۸۰ نخبه که 
برای شــرکت در اين جلسه ابراز تمايل کرده بودند نزديک به چهل نفر استاديار 
جــوان و بیش از ۳۰ نفر دانشــجوی دکترا بودند و تقريبــًا همه اين افراد در دو 
نوبت صبح و عصر در نشســت حضور داشــتند. چكیده مقاالت ارايه شده و نیز 

صحبت های انجام شده در اين جلسه رو خدمتتون عرض می کنم. 
1- آنچه که بیش از همه در اين نشســت مورد دغدغه نخبگان حاضر بود نیاز به 
توجه بیشتر به کیفیت در برابر نگاه کمی حال حاضر به مقوله پژوهش بود. بدين معنی 
که کیفیت تحقیقات و مقاالت ارائه شده بايد بر کمیت کارهای تحقیقی مرجح بوده و 
يا افزايش مقاالت و کتب منتشر شده با اهتمام بر حفظ کیفیت انها باشد. در اين راستا 
چند بار بر اين نكته تاکید شد که آيین نامه فعلی ارتقا به رغم مزايای موجود اثر ناچیزی 
برای کیفیت مقاالت ارايه شده قائل است. که اين نكته حتی مورد تايید نماينده محترم 
وزارت علوم که در جلســه حاضر بودند نیز قرار گرفت. به عالوه روش صحه گذاری 
مبتنی بر نظر جامعه علمی به عنوان يكی از روش های ارزيابی کیفی مورد توجه برخی 

حضار بود اگرچه که اين روش در میان جمع مخالفانی نیز داشت.
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۲- در ارزيابی علمی دانشــجويان و پژوهشگران عالوه بر توجه به شاخص های 
ثابت و خاصی همچون تعداد و کیفیت مقاالت و کتب. شاخص های متغیری همچون 
تالش در جهت باال بردن سطح اجتماعی و فرهنگی بهره برداران نیز بايستی لحاظ 
گردد. درين راســتا نیاز به سیاستگذاری و نیز داوری توسط گروه های تخصصی نیز 
مورد تاکید قرار گرفت.درين زمینه اين مورد نیز تاکید شد که در ارزيابی اساتید بايستی 

مقوالت آموزشی پژوهش و ترويجی بصورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. 
۳- ترويــج چاپ مقاالت در مجله های داخلی بايد مورد توجه قرار گیرد با اين 
شــرط که کیفیت علمی مقاالت ارائه شده در اين مجالت تحت داوری مستقلی 
قرار گرفته و مطالب ارائه شــده قابل اســتفاده محققین داخل و خارج از کشور 
باشــد و از هرگونه موازی کاری جلوگیری شود. ازين رو نیاز به ايجاد دسترسی 

مناسب تر به مجالت داخلی و ارتقا کیفیت داوری مقاالت از ضروريات است.
4- الزم است شــاخص های ارزيابی متفاوتی متناســب با زمینه ها و رشته ها 
ی مختلــف علمی تهیه و تدوين گردد. اهمیت اين موضوع از آن جهت اســت 
که رشــته های علمی هرکدام دارای مجالت تخصصی با ضرايب تاثیر متفاوت 
هستند و نگاه يكسان به ضريب تاثیر مقاالت در حوزه های مختلف علمی منجر 
به ارزيابی نادرســتی خواهد شد از سوی ديگر در برخی از رشته های علمی لزوم 
نگاه کاربردی به مقوله تحقیقات برای حل مســائل مورد نیاز کشور ضروريست 
که گاهی بدلیل فاصله صنعتی ما با مرزهای دانش منجر به انتشار مقاله نمی شود 

و شاخص های مقاله محور برای ارزيابی اين تحقیقات ناتوان است. 
۵- الزم است ســهم بودجه های تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی بنحوی که در 
برنامه های مدون توسعه ذکر شده است تخصیص يابد. در عین حال بايستی عالوه 
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بر نگاه کمی نظارت کیفی مناسب بر نحوه هزينه کرد اين بودجه ها اعمال شود. اين 
مورد با توجه به صرف بسیاری از بودجه های تحقیقاتی در زمینه های توسعه کالبدی 
نمود بیشتری پیدا می کند. همچنین برين نكته تاکید شد که بودجه های تحقیقاتی 
بايد با نظارت درست بصورت متناسب با بدنه پژوهشی بويژه دانشجويان تزريق گردد. 
۶- لزوم توجه به اخالق علمی در تدوين شاخص های ارزيابی پژوهش  از نكاتی 
بود که مورد توجه حضار جلســه قرار داشت. درين میان حتی اين نظر عنوان شد 
که نظام ارزشیابی فعلی دانشگاه ها می تواند خطری برای اخالق علمی کشور باشد.

7- در نظام ارزيابی علمی بايد ارزيابی علمی دائمی در کشور وجود داشته باشد. 
بدين معنی که اســاتیدی که مراتب ارتقــا را طی نموده اند نیز خود را در معرض 

ارزيابی احساس کنند. البته اين نظر مخالفانی نیز داشت.
۸- اثر ندادن شاخص های غیر علمی اعم از تمايالت سیاسی و يا عاليق و اغراض 
شــخصی در ارزيابی علمی بايد مدنظر سیاست گذاران علمی کشور قرار گیرد. در کنار 
مباحثی که به عنوان مباحث اصلی در جلسه مطرح شدند موضوعات ديگری نیز مطرح 
شد مانند لزوم بازنگری در نحوه جذب دانشجو، که ناظر به آفاتی است که باعث کمرنگ 
شــدن هم پژوهی و هم نويسی واقعی در میان پژوهشگران کشور می شود. همچنین 
پراکنده شدن موضوعات مورد بررسی اساتید از زمینه هايی است که می تواند منجر به 
کاهش عمق کاری  و در نتیجه کیفیت کاری اســاتید شود. ادامه چنین روندی باعث 
خواهد شد که پس از مدتی تعداد اساتید صاحب نظر در دانشگاه های کشور کاهش يابد. 
موضوع ديگری کــه دغدغه برخی از حضار بود تاثیر اجباری بودن تدريس بر کارکرد 

پژوهشی اساتید بود که با بهینه نمودن سامانه آموزشی می توان اين آثر را کاهش داد.
والسالم
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محمد جواد حاجی احمدی
)برگزيده المپیاد شیمی سال ۸7(                             

 بســم اهلل الرحمن الرحیم. در ســخنان حضرتعالی پیرامون آزاد انديشــی در 
دانشــگاه بر دو محور تاکید شــده است. 1- کرســی های نظريه پردازی، نقد و 
مناظره ۲- کرسی های آزاد انديشی . علی رغم وجود تفاوت های واضح و روشن 
میان اين دو نوع نشســت فكری بايد اذعان نمود که هر دو اين کرسی ها بر پايه 
آزاد انديشی و انتقاد ســازنده بنا می شوند. درباره کرسی های نظريه پردازی بايد 
اشاره کرد که خال اصلی موجود در فضای دانشگاهی ما آنست که تفكر اجتهادی 
در علوم بويژه علوم انسانی حاکم نیســت. و اساسا نوآوری روشمند هنوز ارزش 
به شــمار نمی آيد. اما درباره کرسی های آزاد انديشی که وظیفه برگزاری ان را در 
دانشگاه بر دوش ما دانشــجويان نهاده ايد الزم است بیان شود که تالش هايی 
صورت گرفته اگرچه تا میزان مطلوب آن فاصله دارد. کرســی های آزاد انديشی 
نیازمند وجود روحیه نقد و پرسشــگری، نــگاه کالن و بلند مدت و التزام عملی 
بــه اخالق مناظره و گفتگو مانند التزام به انصاف و حقیقت اســت که در دوران 
آموزشی دانشجويان چندان جايگاهی ندارد همچنین ثمردهی اين کرسی ها منوط 
به توان فكری مباحثه کنندگان و مستمعین آن است که آموزش های الزم برای 
منطق و روش گفتگو و تمرين مســتمر بحث از جمله اين موارد اســت. به نظر 
میرسد که ســه پايه الزم برای چنین مباحثه هايی به شكل کلی مشخص است 
اما در مورد جزيیات و حدود آن ابهاماتی وجود دارد. اوال مشــخص است که بايد 
در مباحث گوناگون افرادی به نمايندگی از طرفین بحث وجود داشــته باشند ثانیا 
مشــخص است که هر کسی بايد روشن ســازد که دقیقا تحت چه عنوانی و بر 
اســاس کدام مكتب فكری سخن میگويد تا احیانا افرادی با سو استفاده از برخی 
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نامها و عناوين به بیان ديدگاه های شخصی خود نپردازند.
سوم آنكه هر جمعی صالحیت شنیدن هر مبحثی را ندارد. و الزم است حداقل دانش 

توانمندی تحلیلی را داشته باشد. اما در عرصه پیشنهادها موارد زير قابل طرح است: 
1- آزادانديشی نیازمند پرورش و حمايت از سوی مسوولین مربوطه است. اما بطور 
مثال در شورای عالی انقالب فرهنگی بسیاری از اعضای آن بدلیل اشتغاالت فراوان 
علمی و اجرايی در بســیاری موارد حتی زمان کافی برای ايجاد و ارائه دستاوردهای 
فكری خود را به صحن شورا ندارند. به نظر میرسد اين نقیصه بیش از آنكه به قابلیت 
و اهتمام افراد محترم آن شورا برگردد به ساختار غیر چاالك شورا برمی گردد. روشن 
است که اگر اين شــورا بتواند وظیفه خود را به نحو احسن ايفا نمايد. می تواند منشا 

برکات و تحوالت بزرگ علمی و فرهنگی در عرصه انقالب گردد.
۲- لزوم تقويت مباحث مرتبط با آزاد انديشــی و نقد در دوران پیش از دانشــگاه. 
گنجاندن مباحث علمی مانند علم منطق. همچنیــن اخالق نقد و مباحثه به همراه 
تمرين عملی و مستمر گفتگو و انتقال روشمند در دوران تحصیل پیش از دانشگاه از 
پیش نیازهای بهبود وضعیت فعلی است. همچنین الزم است تا بنیه فكری و علمی 
مهارت های دانشجويان تقويت گردد. در وضع فعلی حتی قالب دانشجويان علوم انسانی 

نیز فاقد حداقل های توانمندی فكری برای حضور در عرصه آزاد انديشی می باشد.
۳- الزم است تا اساتید در کالس های درس به نقد و بررسی دروس بپردازند. 
و اساســا اين نكته بعنوان معیار ارزيابی دانشجويان و حتی معیار ارزيابی اساتید 
مطرح گردد و همچنین در ســطحی باالتر در میان اســاتید نیز گفت و گوهای 
جدی و انتقادی علمی همانند آنچه در حوزه ها شــاهد آن هستیم صورت گیرد. 
اين مباحثات علمی چه در محافل رسمی تعیین شده برای اين امر مانند جلسات 
پايان نامه ها و همايش های علمی و چه در محافل غیر رسمی و دوستانه نهادينه 

شود و از روال های اداری شكلی اجتناب گردد. 
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اميرمسعود فريدی زاد
)کارشناس ارشد طراحی صنعتی- رتبه دوم المپیاد دانشجويی طراحی صنعتی سال ۸7(                             

بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما در نظام تولید علم نیازمند يک فضا سازی صحیح 
و ايجاد جنبشــی همگانی هســتیم که همانا نیاز است بصورت يک جريان در 
ســطح کل کشور و عامه مردم رقم بخورد و تا سالیان بصورت خودجوش ادامه 
يابد .در راســتای تولید چنین فضايی دو پیشــنهاد طــرح می گردد: 1- در نظر 
گرفتن يک برنامه تلويزيونی  در صدا و ســیما در خصوص راهكارهای پرورش 
نخبگان يا راهكارهای مناســب برای نخبه پــروری. محور و هدف اصلی اين 
برنامه تلويزيونی نخبه پروری و راهكارهای آن اســت. در واقع اين برنامه که 
ترجیحا در يكی از شــبكه های پربیننده سیما پخش شود قصد دارد تا به فضای 
علمی و نخبگی کشــور بصورتی صحیح و با ارائــه راهكارهايی برای پرورش 
نســلی از نخبگان در کشــور دامن زند. فضايی باز و فارغ از شعارها و آمارهای 
گوناگون. که در آن کارشناســان و نخبگان به طرح مسائل اساسی نخبگان و 
ارايه راه حل های مناسب در خصوص نخبه پروری می پردازند. تا از اين طريق 
بتوان اين فضا را به ســطح عموم و حتی ســاير دانشــجويان و دانش پژوهان 
کشــور تعمیم داد. و به شــكل گیری يک جنبش فراگیر بلند مدت و فرازمانی 
در اين خصوص امیدوار بود. بی شــک چنین جنبشی نیاز به تربیت نخبگان در 
ســطحی وســیع دارند نه تعداد محدودی که در يک سازمان و يا بنیاد دور هم 
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جمع شــوند. بلكه در ســطح تربیت يک نســل. اين برنامه تلويزيونی می تواند 
نقطه آغاز خوبی در اين راســتا باشــد. يكی از کارکردهای مهــم اين برنامه 
می تواند سوق دادن مردم و حتی نخبگان به سمت درجات باالی نخبگی باشد. 
يک تقســیم بندی: به شــكلی می توان نخبگان را به چند دسته و درجه اصلی 
تقســیم نمود. 1- نخبگان مسئله حل کن شــامل عموم نخبگان. ۲- نخبگان 
مســئله طرح کن،کسانی که می توانند مسائل مهم يک جامعه را بیابند و آن را 
در دســترس ديگر نخبگان قرار دهند. ۳- نخبگانی که می توانند به حل مسائل 
بزرگ بپردازند. مســائلی که سالیان ســال در کشور حل نشده. نظیر فرهنگ و 

مهندسی فرهنگی. 4- نخبگان فضاساز. ۵- نخبگان مسیرساز
مــا در زمینه اين برنامه تلويزيونی محتوی و شــكل آن طرح ها و ايده های 
فراوانــی داريم و آمادگــی عملیاتی نمودن آن را به شــرط هدايت در همینجا 

اعالم می نمايیم.
۲- طرح تدوين يک ســريال با عنوان خواجه نصیرالدين طوســی و با هدف 
دامن زدن به نهضت تولید علم و نخبگی در ســطح جامعه و فضاسازی در اين 

خصوص
۳- نكته ســوم حاکی از يک نیاز و ضرورت اساسی است و آن عبارت است 

از لزوم ارائه تصويری صحیح از آينده و تصوير مطلوب علمی بر اســاس آن
بايد توجه داشــت که هیچ اقدامی آن هم بخصوص در ســطح کالن بدون 
داشــتن تصويری صحیح از آينده امكانپذير نیســت. ما تا مقصد را نشناســیم 
نمی توانیم در مورد مســیر و نقشه راه و نقشــه جامع سخن بگويیم. بنابراين از 
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نخستین نیازها و ضرورت های ما در اين مقطع از انقالب شناخت آينده صحیح 
اســت. اين کار نخبگان حوزوی و علوم قرانی کشور است که آينده را از منابع 
معتبــر که قرآن و روايات معتبر اهل بیت )ع( اســت اســتخراج کنند و آن را 
برای نخبگان علمی کشور ترســیم نمايند تا بتوانند در فضای صحیح به آينده 
مطلوب علمی خــود بپردازند. بدون وجود اين تصوير صحیح از آينده که تاکید 
می شــود بايد برآمده از قرآن باشد نمی توان به کارآمدی ساير اقدامات پژوهانه 
در کشور امیدوار بود. در گام بعد و بر اساس اين تصوير که قطعا جای تكامل و 
اصالح خواهد داشت  نخبگان علمی و دانشگاهی بايد به ترسیم بايدها و نقاط 
مطلوب علمی در آينده و در رشته های تخصصی خود بپردازند. ناگفته نماند که 
امروز عمده مطالعات آينده پژوهی ما مبتنی بر تصاويری اســت که نزد غربی ها 
مطلوبیت آن ها تعیین شــده. اينجا چه بســا فرصت خوبی باشد که اين نیاز و 
فرياد از ضربان نخبگان علمی کشــور مطرح شــود. شايد گوش و گوش های 

شــنوايی در میان نخبگان حوزوی و علوم قرانی جامعه به اين ندا پاسخ دهد.
والسالم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم.1 حقیقتاً از ته دل خدا را شاکرم و با همه ی وجود از خدای 
متعال سپاسگزاری مي کنم، به خاطر شما جوان های عزيز. به نظر من هر دلسوزی 
برای کشــور، هر عالقه مندی به سرنوشت کشور، بايد از اين که خدا امثال شماها 
را به کشور و به ما داده، از خدای متعال تشكر کند. من خیلی سپاسگزار اين نعمت 
بزرگ هستم. الحمدهللَّ ما جوان های خوب، مؤمن، بااستعداد، آماده ی به کار، زنده و 

پرطراوت داريم؛ ديگر بیش از اين، يک ملت برای پیشرفت چه مي خواهد؟
مطالبی که دوستان اينجا گفتند، بسیار خوب بود؛ حقیقتًا فكر شده بود، کار شده 
بود. البته من اين را عرض بكنم، هر حرکتی آســیب هائی دارد؛ به تعبیر معروف، 
هر ديكته ای باالخره غلط هائی دارد. راه غلط نكردن، ديكته ننوشــتن است. ملت 
ما امروز دارد يک ديكته ی ســنگینی را مي نويسد؛ مســئولین، دولت، ملت، راه 
دشواری را دارند طی مي کنند. يک جاهائی سكندری خوردن، لغزش پیدا کردن، 
زمین خوردن، طبیعی اســت. يک جا يک قدری خسته شدن، عقب ماندن، هیچ 

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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نبايســتی ما را متوحش کند که چرا اينجوری شد. نه اينكه من از ذکر اشكاالت 
و ايرادها ناراحت بشــوم؛ اصاًل، اين را مطمئن باشــید. يكی از دوستان به عنوان 
اعتــذار مي گفتند نمي خواهم انتقاد کنم؛ مي خواهم درددل کنم. انتقاد هم بكنید، 
اشــكال ندارد. ما که از انتقاد و بیان عیوب و اشكاالت هیچ ابائی نداريم. خود ما 
هم مي گوئیم، خوب هم حاضريم بشــنويم؛ يعنی هیچ اشكالی ندارد. نبادا تصور 
شــود که گفتن ايرادها ايراد دارد؛ لیكن آنچه که مهم است، اين است که وجود 
ايرادها ما را در صحت راه مردد نكند؛ در درستی کار، ما را متزلزل نكند. بمجردی 
که يكی از همراهان فرضًا خسته شد، يا نشست، يا خواست ذره ای آب بخورد، يا 
برايش اشــكالی پیش آمد، فراموش نكنیم که کجا داريم مي رويم. همیشه قله را 

در مقابل چشم داشته باشیم. حرف من اين است.
 مطالبی که دوســتان گفتند، بعضی از اين ها البته مربوط به مســائل نخبگان 
اســت - که به بنیاد نخبگان مربوط مي شود - بعضی فراتر از مسئله ی نخبگان 
اســت، که من اسم ها را يادداشت کردم و ان شاءاهللَّ گفته های برادران و خواهران 
هم در مجموعه ی دفتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و به مســئولین منتقل هم 
مي شود. خب، بعضی از حضرات مسئولین هم اينجا حضور دارند، که اين مطالب 
مــورد توجه آن ها قرار خواهد گرفت. بنابراين بعضی از اين ها فراتر از مســئله ی 
نخبگان است؛ مربوط به مســئله ی علم است، مربوط به پیشرفت علم است. در 
اين زمینه ها نكاتی گفته شد که به نظر من اين ها بسیار درست بود. يک چیزهائی 
هم جنبه های اجرائی دارد، که اين باز مربوط مي شــود به خانم ســلطانخواه، به 
حیث معاونت علمی رئیس جمهور. البته ايشــان درست مي گويند؛ اين کار شبیه 
رشــته های بین رشته ای دانشگاه است؛ يک کاِر بین رشته ای است و به نحوی به 
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همه ارتباط پیدا مي کند. بايد دستگاه های مختلف هم به ايشان کمک کنند. من 
شــنیده ام - نه از گزارش های رســمی؛ از گزارش های غیر رسمی اطالع دارم و 
شنیده ام - که کارهای خیلی خوبی انجام گرفته يا ان شاءاهللَّ در شرف انجام است، 

که امیدواريم خروجی آن ها را مشاهده کنیم.
 همین جا من عرض بكنم؛ اين سندی که ايشان ذکر کردند، کار بسیار مهمی 
است. اين که گفتند ســند ملی نخبگان تدوين شده يا دارد تدوين مي شود يا در 
مراحل تصويب اســت، برای من خبر خوشی بود. همه ی اين مشكالتی که گفته 
شد، ناشی از فقدان چنین سندی است. ما مسئله ی شناسائی نخبه را داريم. پیش 
از شناسائی نخبه، شناسائی استعداد برتر را داريم که در طول زمان تبديل به نخبه 
خواهد شد؛ چون هر صاحب استعداد برتر که نخبه نیست؛ بتدريج به نخبه تبديل 
مي شود. پس اول شناسائی استعداد برتر است، بعد مسیر اين صاحب استعداد برتر 
به سمت نخبه شدن، بعد رسیدن به نقطه ی ثمردهی - که در واقع همان نقطه ی 
نخبه شــدن اســت، که معمواًل در مقطع تحصیالت تكمیلِی کارشناسی ارشد و 
دکتری يک چنین چیزی پیش می آيد و اين جوان به نخبه تبديل مي شود - بعد 

از آن، ادامه ی کار نخبه.
 همه توجه داشته باشــند - شايد هم همه تان توجه داريد - وقتی کسی حائز 
عنوان »نخبه« مي شــود، تازه کار او شروع مي شود. خطاست اگر خیال کنیم که 
حاال کســی نخبه شد، پس خیالش راحت، يک امتیازاتی هم دارد، يک نامی هم 
دارد؛ نه، وقتی که نخبه شديم، اين اول راه است. خب، اگر بخواهیم همه ی اين 
مراحل را ببینیم و درست دنبال کنیم و تدوين کنیم، احتیاج است به همین سندی 
که ايشان اشاره کردند. بنابراين، اين سند مهم است. من تأکید مي کنم؛ حاال که 
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تدوين شده، ان شاءاهللَّ زودتر تكمیل بشود يا اصالح بشود يا تصويب بشود - هر 
کاری که بناست بشود - و به مرحله ی اجرا دربیايد و عملیاتی شود.

 به چند مطلبی که دوســتان بیان کردند، اشاره مي کنم. راجع به آن مسئله ی 
اَشرافیت فرهنگی و آقازاده های فرهنگی که آن دختر عزيزمان گفتند، من در اين 
زمینه واقعًا چیزی نشنیده ام. با اينكه تصور خودم اين است که در مسائل گوناگون 
گزارش های متنوعی را مي شنوم، اما اين برای من خیلی حرف تازه ای بود. ايشان 
گفتنــد مصاديقی هم در اختیار دارند. حتمًا به من منعكس بشــود، يعنی گزارش 
بنويســید. واقعًا اگر چنین چیزی هست، خیلی بد است. من چیز قابل توجهی در 
اين زمینه نشنیده ام. البته ممكن است پسر يا دختِر فالن مسئول توی دبیرستان 
يا توی دانشگاه ُپز بدهد که من مثاًل پسر فالنی ام، اما اين به صورت يک فرآيند 
تربیتی دربیايد، تأثیراتی بگذارد بر روی گزينش، بر روی ســواِد بیشتر پیدا کردن 
و چه و چه، خیلی چیز بدی اســت. اگر چنین پديده ای وجود داشــته باشد، بايد 
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جلويــش را گرفت. من از خانمی که اين مطلب را بیان کردند، مي خواهم که اين 
موارد را بنويسند و برای من ذکر کنند.

 نكته ی ديگر اين اســت که يكی از دوســتان گفتند جوان ها کارهای خوبی 
دارند مي کنند، در مســائل گوناگون فكر مي کننــد، منتها برای اين ها مجالی به 
منظور مطرح شدن و منشأ اثر قرار گرفتن وجود ندارد. فرض بفرمائید در شورای 
عالی انقالب فرهنگی، يا در همان نشســت های راهبردی که اشاره کردند - که 
ان شــاءاهللَّ ادامه پیدا مي کنــد - جوان ها هم حضور پیدا کننــد. البته اين حرِف 
منطقی است، اين حرف درستی است؛ حتمًا حضور جوان ها در بعضی از بخش ها 
تأثیر مي گذارد. اين را من بگويم؛ ببینید شــماها همه تان جوانید و من در حضور 
شــما جوان های عزيــز - که خب، همه تان بچه های من هســتید، فرزندان من 
هستید - دوســتانه و پدرانه به شما عرض مي کنم؛ اينجور نیست که در همه ی 
بخش های گوناگون، حضور جوان مثبت باشد. يكی از خانم ها در مورد قضا انتقاد 
کردند و گفتند وارد کردن قاضی های جوان، به ناکارآمدی دســتگاه قضا منتهی 
مي شود؛ قاضی ها بايســت پخته باشند. خیلی خوب، اين خیلی حرف جالبی بود؛ 
من اين حرف را يادداشــت کردم. يک جاهائی همین جور اســت. البته در يک 
بخش هائی - که بخش های محدودی هم نیســت - حضور جوان تأثیرات بسیار 
مثبت و سازنده و پیشبرنده ای دارد؛ اصاًل فضای جديد و افق جديدی را در مقابل 
چشــم همه باز مي کند؛ اما همه جا اينجور نیســت. به هر حال حتمًا بايستی از 
جوان ها اســتفاده بشود، منتها من اين نكته را بگويم؛ ببینید عزيزان! فكر شما و 
کاری که کرديد و راه نوئی که پیدا کرديد، پیشــنهادی که به نظرتان رســیده، 
تأثیرگذاری اش فقط اين نیست که اين فوراً به دستگاه اجرائی منتقل بشود و فوراً 
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يک ترجمه ی عملیاتی بشــود و اجرائی و عملیاتی شود؛ نه، اين تنها تأثیر نیست. 
يكی از مهم ترين تأثیرات همین فكر کردن ها اين اســت که شــما فضاســازی 
مي کنید، گفتمان ســازی مي کنید. در نتیجه، در يک فضای معتقد به يک مبنای 
فكــری يا عملی، رئیس جمهور هم همان جور فكر مي کند، وزير هم همان جور 
فكــر مي کند، مديرکل هم همان جور فكر مي کند، کارکنان هم همه همان جور 
فكر مي کنند؛ اين خوب است. و شما اين کار را انجام مي دهید. فكر کنید، بگوئید، 
بنويسید، در مجامِع خودتان منعكس کنید؛ آن کرسی های آزادانديشی را که من 
صد بار - با کم و زيادش - تأکید کردم، راه بیندازيد و اين ها را هی آنجا بگوئید؛ 
اين مي شــود يک فضا. وقتی يک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در آن فضا 
فكــر مي کنند، همه در آن فضا جهت گیری پیــدا مي کنند، همه در آن فضا کار 
مي کنند؛ اين همان چیزی اســت که شــما مي خواهید. بنابراين اگر چنانچه اين 
کاری که شما مثاًل در فالن نشستتان، در فالن مجموعه ی دانشجوئی تان کرديد، 
فكری که کرديد، ترجمه ی عملیاتی نشد، به صورت يک قانون يا به صورت يک 
دستورالعمل اجرائی درنیامد، شما مأيوس نشويد؛ نگوئید پس کار ما بی فايده بود؛ 
نخیر. و من به شــما عرض بكنم؛ در اين پانزده شانزده سال اخیر، همین حرکت 
علمی ای که آغاز شــده، همین جور آغاز شــده؛ همین جور امروز علم شده يک 

ارزش؛ چند سال قبل اينجوری نبوده. ما همین طور روزبه روز هی پیش رفتیم.
يک روزی يک چیزهائی گفته مي شد که به گوش ها سنگین می آمد. من يک 
روزی مسئله ی »تولید علم« را مطرح کردم، بعد ديدم بعضی جاها نشسته اند روی 
کلمه ی »تولید علم« دارند خدشــه مي کنند - حاال يک مناقشــه ی لفظی - که 
علم قابل تولید نیســت! امروز اين به صورت يک گفتمان قطعی در آمده؛ شماها 
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گله منديــد از اين که اين کار در مقطع خــاص خودش پیش نمي رود. اين خیلی 
پیشرفت است. بنابراين بايستی کار کرد. و کار کنید، فكر کنید؛ حتمًا تأثیر دارد.

از من سؤال شد نظرم در مورد علوم پايه چیست؟ همین طور که اشاره کردند، 
مــن چندين بار راجع بــه علوم پايه بحث کرده ام. من علــوم پايه را خیلی مهم 
مي دانم. مــن يک وقتی گفتم علوم پايه در مقايســه ی با علوم کاربردی ای که 
ما داريم، مثل يک ذخیره ی بانكی اســت در مقابل پولی که شــما توی جیبتان 
مي گذاريد. شــما برای خودتان يک مقدار ذخائر بانكی داريد که پشــتوانه ی کار 
شما، مايه ی امید شما، منشــأ درآمدهای شما آن است. البته يک مقدار هم پول 
توی جیبتان مي گذاريد و خرج مي کنید. نمي خواهیم جســارت کنیم؛ واقع قضیه 
اين اســت. اين علــوم کاربردی ای که امروز وجــود دارد، اين ها همه اش همین 
پول هائی است که ما داريم خرج مي کنیم. يک ملت مجبور است مهندسی داشته 
باشد، شهرسازی داشته باشد، صنايع داشته باشد، پزشكی داشته باشد، سالمت و 
درمان داشته باشد؛ اين ها پول هائی است که روزانه داريم خرج مي کنیم؛ اما مايه 

و ريشه ی اصلی اين علوم، علوم پايه است.
من امســال مــاه رمضان هم راجع به علوم انســانی يــک صحبتی با همین 
دانشــجوها و جوان ها کردم، قباًل هم يک صحبت هائی داشــتم، ان شاءاهللَّ بعداً 
هم ما يک جلســه ای مخصوص علوم انسانی با همین اصحاب فكر و فرهنگ و 
امثال شما جوان های خوب خواهیم داشت. علوم انسانی روح دانش است. حقیقتًا 
همه ی دانش ها، همه ی تحرکات برتر در يک جامعه، مثل يک کالبد اســت که 
روح آن، علوم انســانی است. علوم انسانی جهت مي دهد، مشخص مي کند که ما 
کدام طرف داريم مي رويم، دانش ما دنبال چیســت. وقتی علوم انسانی منحرف 
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شــد و بر پايه های غلط و جهان بینی های غلط استوار شد، نتیجه اين مي شود که 
همه ی تحرکات جامعه به سمت يک گرايش انحرافی پیش مي رود. امروز دانشی 
که غرب دارد، شــوخی نیست؛ چیز کوچكی نیســت. دانش غرب يک پديده ی 
بی نظیر تاريخی اســت؛ اما اين دانش در طول سال های متمادی در راه استعمار 
به کار رفتــه، در راه برده داری و برده گیری به کار رفته، در راه ظلم به کار رفته، 
در راه باالکشیدن ثروت ملت ها به کار رفته؛ امروز هم که می بینید چه کار دارند 
مي کنند. اين بر اثر همان فكر غلــط، نگاه غلط، بینش غلط و جهت گیری غلط 
اســت که اين علم با اين عظمت - که خود علم يک چیز شــريفی اســت، يک 
پديده ی عزيز و کريمی است - در اين جهت ها به کار می افتد. البته در مورد علوم 

انسانی نكات خوبی را يكی از دوستان اينجا بیان کردند.
من چند تا نكته را اينجا يادداشــت کرده ام که به شما عرض بكنم. يک مسئله 
اين اســت که کشور نیاز دارد به دانشــمندانی که عاشق کشور و عاشق مردم و 
عاشق هويت خود و سرنوشت ملت خودشان باشند. بدون اين احساس دلبستگی، 
کار پیش نمي رود. آن دانشــمندی کــه دانش برايش ابزاری اســت برای پول 
درآوردن و اين ها، او نمي تواند خیلی به سرنوشــت کشــورش کمک کند. من به 
شما عرض بكنم؛ در طول زمان - البته همیشه همین جور بوده، اما امروز بیشتر 
اســت - دنیا يک مصاف بوده اســت، محل درگیری بوده است، يک عرصه ی 
معارضه و مبارزه ی انســان ها بوده است به خاطر طبیعت انسان ها؛ هر کسی که 
احســاس قّوت کرد، پنجه می اندازد در آن فرد ضعیف؛ ترحمی وجود ندارد. مگر 
اينكه مهار و زمام دين و اعتقاد دينی وجود داشته باشد. سرداران صدر اسالم وارد 
کشورها که مي شدند، هرچند آن ملت های مغلوب نهايت سخت گیری را با آن ها 
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کرده بودند، اما وقتی وارد مي شــدند، با اخالق وارد مي شدند و رفتار دين مدارانه 
مي کردند. حّتی تا زمان جنگ های صلیبی - چند قرن بعد از آغاز اسالم - همین 
معنا وجود داشــته. وقتی مســیحی ها که از اروپا آمده بودنــد، وارد بیت المقدس 
مي شدند، مســلمان ها را قتل عام مي کردند - مي دانید جنگ های صلیبی نزديک 
دويســت سال طول کشیده، هی رفت و برگشت داشته - وقتی مسلمان ها غالب 
مي شــدند، بعكس؛ نســبت به آن ها محبت مي کردند. در صدر اسالم، در همین 
منطقه ی شــامات که متعلق به امپراتوری روم شــرقی بود، يک اقلیت يهودی 
وجود داشتند؛ وقتی مسلمان ها آمدند، اين ها قسم مي خوردند - عین عبارت آن ها 
در تاريخ ثبت شــده - مي گفتند به تورات قسم، شماها بهترين مردمانی هستید 
کــه تا حاال اينجا بر ما حكومت کرده ايد. واقع قضیه هم همین بود. اين به خاطر 
مهار دين اســت. دين که نبود، يک ملت غالب، ملت مغلوب را مي فشرد؛ دينش 
را، فرهنگــش را، اخالقش را، حیثیتش را، غــرورش را نابود مي کند، افتخاراتش 
را محــو مي کند. من نمي خواهم از بعضی از دولت های غالب اســم بیاورم. البته 
آمريــكا و غرب و اين ها ظلــم و جنايت مي کنند، اما مخصوص آن ها نیســت؛ 
بعضی از کشورهای ديگر هم اينطور هستند؛ يک جاهائی غلبه پیدا کردند، آنقدر 
وحشــیگری کردند که بعد از گذشت سال های متمادی، از خواندن آن وقايع و از 

شدت قساوتی که اين ها به خرج دادند، مو بر تن انسان راست می ايستد.
خــب، يک ملت حاال میخواهد قدرت خودش را حفظ کند؛ مانع بشــود از اين 
که به او هجوم بیاورند؛ چه هجوم ظاهری و مادی و نظامی و امنیتی، چه هجوم 
نرم افزاری، هجوم اخالقــی، هجوم فرهنگی، تحقیر فرهنگی - که در دهه های 
اخیر در دنیا باب شده - بايد چه کار کند؟ بايد هم سیاستمدارش، هم دانشمندش 
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از خود فداکاری نشان بدهند. مقصودم اين نیست که حاال شما که نخبه هستید، 
جوانید، برويد خودتان را فدا کنید، هیچ چشمداشــت مادی نداشته باشید؛ نه، ما 
اين پرتوقعی ها را هم نداريم. اما بدون دلبســتگی های معنوی، يک مجموعه ی 
نخبه - چه نخبه ی سیاســی، چه نخبه ی علمی - نمیتوانند کشورشــان را حفظ 

کنند؛ نمیتوانند به او قدرت بدهند.
در بین سیاســتمدارها هم همین جور است. اگر سیاستمدار به فكر خودش بود، 
به فكر راحتی خودش بود، به فكر جیب خودش بود، به فكر شــهوترانی خودش 
بود، نخواست بپردازد به آن هّم و غم اساسی و اصلی که به طور طبیعی آسايش 
خودش را تحت تأثیر قرار مي دهد، اين کشــور شكست خواهد خورد؛ نشانه اش 
شكســت سلسله های پادشاهِی متمادِی پشت ســر هم است. صفويه يک دولت 
مقتدر بود؛ با اقتدار سر کار آمد، با ايمان سر کار آمد؛ بعد به خاطر همین ضعف ها، 
بــه خاطر غلبه ی همین خصوصیات، کارش به آنجا رســید که مي دانید. قاجاريه 

بدتر از آنها، پهلوی از همه شان بدتر.
در زمینه ی علم هم همین جور اســت. اگر دانشــمنِد عالقه مند به سرنوشت 
کشــور، آماده ی فــداکاری در اين راه - فداکاری به حســب خودش - در يک 
کشوری وجود داشــت، آن کشور رشــد مي کند. چیزی که مي تواند اين نیرو را 
به وجود بیاورد، اين پیشــرفت را به وجود بیاورد، بهتر از همه چیز، ايمان اســت. 
اگر اين ايمان بود، کشــور پیشرفت مي کند. پیشرفت های علمی ای که امروز در 
کشــورمان وجود دارد - که البته حتمًا به آن ها قانع نیســتیم - ارزش و قیمت 
ذاتی اش از پیشــرفت های متعارف علمی در دنیا بمراتب بیشتر است. چرا؟ چون 
ما از تبادل علمی، از اســتفاده ی علمی، از کمــک علمی ديگران محروم بوديم. 
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ما زير فشــار بوديم، درها به روی ما بســته بود؛ در عین حال شــخصیت های 
برجســته ای پیدا شدند، »شهید شهرياری«ای پیدا شد-که البته ده ها نفر مثل او 
در بین ما بودند و الحمدهللَّ هســتند-ده ها و صدها نفر در رشته های مختلف پیدا 
شدند که اين ها کارهای برجســته ای کردند؛ هیچ استفاده ای هم از دانشگاه ها و 
پژوهشــگاه های غرب و از اساتید غربی نكردند. البته از دستاوردهای غرب حتمًا 

استفاده کردند؛ بايد هم بكنیم.
يكی از دوســتان حرف درستی زدند؛ گفتند بیگانه گريزی و بیگانه ستیزی، ما را 
به جائی نمي رســاند. بله، همین جور اســت؛ منتها توجه داشته باشیم؛ اين که ما 
گاهی مي گوئیم بیگانه ستیزی يا بیگانه گريزی، معنايش اين نیست که ما از دانش 
و دســتاورد او خودمان را محروم کنیم؛ ابداً. من بارها گفته ام: ما کاماًل حاضريم 
شــاگردی کنیم، برای اينكه ياد بگیريم؛ منتها همیشه نبايد شاگرد بمانیم؛ نكته 
اين اســت. ملت ما مي تواند به جائی برســد که ديگران بیايند شــاگردی او را 
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بكنند. من آن قله را در نظر دارم؛ بايد به آن ســمت پیش برويم. بنابراين برای 
مجموعه ی علمی تالش و همت مخلصانه و خالصانه الزم اســت تا بتوانند کار 
کنند. الحمدهللَّ شــماها اين ظرفیت را داريد، اين اســتعداد را داريد؛ خدا را شكر. 

شماها مي توانید عزت اين ملت را برگردانید.
عزيزان من! بیش از ده ها ســال، عزت ملت ما، غرور ملت ما، افتخار ملت ما 
پامال شــد. انقالب، ما را به خود آورد و متوجه به خودمان کرد. کشــور ما با اين 
ســابقه ی تاريخی، با اين سابقه ی علمی، با اين ذخائر عظیم علمی و فكری که 
ما داشــتیم، با آن بزرگان علمی ای که کشــور ما در دوران جهالت و غفلت دنیا 
اين ها را تربیت کرده - »ابن سینا«ها، »محمدبن زکريا«ها، »فارابی«ها، »خواجه 
نصیر«ها و چه و چه، اين ها مال دوران جهالت بشــريت است؛ مال قرون وسطی 
اســت که هیچ خبری از دانش، هیچ فروغی از دانش در دنیا نبود - اين کشوری 
که يک چنین ظرفیتی و يک چنین اســتعدادی دارد، کارش به جائی برســد که 
برای اّولیات زندگی خودمان هم بايد چشــم به دســت ديگران داشــته باشیم. 
سیاستمداران ما - بی عرضه های عقب افتاده - مي گفتند ايرانی يک لولهنگ هم 
نمي تواند بســازد! لولهنگ اين آفتابه های ِگلی بود. خاك بر سر آن سیاستمداری 
که از ملتش اينجوری حرف بزند. يا آن يكی مي گفت که ما از فرق سر تا نوك پا 
بايستی فرنگی بشويم تا بتوانیم پیش برويم! خب، اين ها بی عرضگی است؛ اين ها 
عقب افتادگی است که يک عده ای به خاطر ضعف های خودشان، اين ضعف ها را 
بر ملت تحمیل مي کنند؛ ملت تحقیر مي شــود. انقالب اين ها را از بین برد؛ ما به 
خود آمديم. خوشــبختانه کارهای خوبی انجام گرفته، ظرفیت های خوبی آشكار 

شده؛ ما پیشرفت کرديم و ان شاءاهللَّ پیشرفت خواهیم کرد.



۲۳۵دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری در پنجمین همایش )سال 1390(

من مي خواهم اين را به مسئولین دولتی بگويم که سرمايه گذاری در تولید علم و 
نوآوری علمی، برای کشور ما و ملت ما سود مضاعف داشته؛ اين راه را رها نكنید. 
ســرمايه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی 
بايســتی روزبه روز بیشتر شود؛ نبايد کم شود. البته امروز حّتی به اندازه ای که مثاًل 
کشــور انگلیس يا ايتالیا يا فرانســه در آن اوائل ورودشان در عالم صنعت و علم، 
سرمايه گذاری مي کردند، ما آنقدر سرمايه گذاری نمي کنیم؛ سرمايه گذاری مان کمتر 

است. هرچه ممكن است، بايستی سرمايه گذاری علمی بیشتر شود.
البته اين ســرمايه گذاری ها بايد با ارتقاء مديريت هم همراه باشــد؛ من اين را 
بخصوص به مســئولین محترم دولتی تأکید مي کنم. اگر ما منابع مالی را افزايش 
هم بدهیم، توزيع هم بكنیم، سرريز هم بكنیم، پخش هم بكنیم، اما ارتقاء مديريت 
در اين بخش وجود نداشــته باشــد، منابع مالی هدر خواهد رفت. در دانشگاه ها، 
در مجموعه ی علمی کشور، در همین بخش معاونت علمی رئیس جمهور، ارتقاء 
مديريت الزم اســت. اين مراکز دولتی ای که با مســئله ی علم و دانشگاه ارتباط 

پیدا مي کند، حتمًا بايد ارتقاء مديريتی پیدا کند و البته سرمايه گذاری هم بكند.
يک نكته ی ديگر، مســئله ی ارتباط صنعت و دانشگاه است، که يک مسئله ی 
قديمی است. البته پانزده شــانزده سال پیش - حاال خوب است تاريخچه اش را 
نگويم - اين مسئله مطرح و دنبال شد و باالخره به صورت يک فكر رائج درآمده 
که همه مايلند. خب، ما اين کار را چگونه تحقق ببخشیم؟ صنايع ما اگر بخواهند 
از رقابت هــای بازار عقب نمانند، به پیشــرفت علمی و نوآوری احتیاج دارند. اين 
نوآوری، زمینه اش در دانشگاه های ما، پژوهشكده های ما، پژوهشگاه های ما کاماًل 
فراهم است. اين پژوهشــگاه هائی که چند بار توصیه شد که در کنار دانشگاه ها 
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و وابســته ی به دانشگاه ها به وجود بیايد، مي تواند يک بخشی را در اختیار صنايع 
بگذارد که آن ها در اين پژوهشــگاه ها شــرکت کنند و از ناحیه ی آن ها نیازهای 
خودشــان را برطرف کنند. اين کاری اســت که هماهنگی اش در همین بخش 
دولتی میسر است. بايد بنشینند برای اين کار برنامه ريزی کنند؛ هم برای صنعت 
خوب است، هم برای دانشگاه خوب اســت. دانشگاه وقتی ناظر به نیاز جامعه و 
نیاز بازار و بازار کار بود، طبعًا جهت خودش را پیدا مي کند؛ شور و نشاط بیشتری 
هم پیدا مي کند؛ البته برای دانشگاه ها درآمدزا هم هست. صنعت هم وقتی متكی 
بود به نگاه نو و فكر نو و تولید علم و فناوری-که اين در دانشــگاه ها تحقق پیدا 
مي کند - طبعًا پیشــرفت پیدا مي کند. ما به اين نیازمنديم؛ اين هم بايستی حتمًا 

انجام بگیرد.
همین جا من راجع به محصوالت تولیدی کشــور - که يكی از دوستان اين جا 
اشــاره کردند، من هم يادداشــت کرده بودم که بگويم - نكته ای را عرض کنم. 
خوشبختانه ما در کشور و در بخش های مختلف، محصوالت کیفی داريم. قسمت 
عمده ای از تولیدات کشــور، مصرف کننده اش دســتگاه های دولتی ما هســتند. 
دســتگاه های دولتی بايســتی جزم و عزم داشته باشــند بر اين که جز تولیدات 
داخلی-در آن مواردی که تولید داخلی وجود دارد - هیچ چیز ديگر مصرف نكنند. 
يعنی واقعًا در محصوالتی که مشابه داخلی دارد، مطلقًا ممنوع بشوند که از خارج 
چیــزی وارد نكنند. اين را بخواهید، در دولت مطرح کنید، آقای رئیس جمهور به 
دستگاه های دولتی دستور بدهد؛ و اين ممكن است. ما اين را تجربه کرده ايم. در 
مواردی به صورت قاطع به يک دستگاهی گفته شد که اين کاری که دارد انجام 
مي گیــرد، بايد هیچ محصول غیر ايرانی در آن به کار نرود؛ و شــد، و به بهترين 
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وجهی هم انجام شد. اگر مديران ما عزم را جزم کنند برای اينكه محصول ايرانی 
را، تولید ايرانی را به کار بگیرند، هم تولیداِت باکیفیت هســت، هم خود اين کار 
موجب مي شــود که در تولیدات داخلی کیفیت باال برود. اين کار را حتمًا بايستی 

انجام بدهند.
البته من شــنیدم که دستگاه ها و بانک ها و اين ها حمايتشان از تولیدات داخلی 
هم ضعیف اســت؛ يــک جاهائــی آن تولیدکننده ها به خاطر عــدم حمايت، به 
ورشكستگی کشیده مي شوند. با اين مسئله هم بايستی حتمًا در خود دولت مقابله 

بشود؛ يعنی دستور داده بشود.
بله، يک نكته ای هم گفته شد، که اتفاقًا من هم همین را اينجا يادداشت کردم؛ 
که گاهی اوقات در معامالتی که دستگاه دولتی با تولیدکننده ی داخلی مي کنند، 
بدحسابی هست؛ در حالی که وقتی اين معامله را با يک صنعتگر خارجی مي کنند، 
پول را نقد مي دهند؛ اما اين را همین طور کش مي دهند - يک ســال، دو سال-

طلب او را هم نمي پردازند. بايد جلوی اين ها گرفته شود.
يک مســئله هم مسئله ی مقاالت علمی است. خوشــبختانه مقاالت از لحاظ 
کّمــی، و در مواردی از لحاظ کیفی، پیشــرفت خیلی خوبی داشــته؛ منتها يک 
نكته ی مهمی وجود دارد که من چند بار تا حاال مطرح کردم و خوشبختانه ديدم 
امروز هم در حرف های بعضی از دوســتان همین نكته تكرار مي شود، و آن اين 
اســت که تولید مقاله هدف نیســت. اواًل کیفیت مقاله مهم است. از اين مهم تر، 
جهت مقاله اســت؛ اين مقاله را برای چه مي نويسیم؟ اين افزايش تعداد مقاالت 
بايــد خودش را در بازار کار ما و تولید ما و زندگی واقعی ما نشــان بدهد. مقاله 
بايد بر طبق نیاز کشــور نوشته بشود؛ اين خیلی مهم است. بنابراين هم مسئله ی 
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کیفیت مقاله هاســت که مهم اســت، هم اينكه مقاله بايد برای رفع يک نیازی 
در کشــور تهیه بشود. اگر اين شــد، حاال گیرم يكی هم يک مقاله ای نوشت و 
بــه ديگری فروخت. گفت: »تو بدم؛ هر جــور میخواهی، بدم«. حاال ما آنجوری 
نگوئیم. مقاله اگر به نفع کشور است، به نفع يک جهتی است، به هر شكلی باشد، 
خوب اســت؛ اما صرف اينكه يک مقاله ای نوشــته بشود، اين هدف نیست. رشد 

میزان مقاله، هدف نیست؛ در صنايع و در بازار بايد خودش را نشان بدهد.
مسئله ی کشاورزی هم که مطرح کردند، مسئله ی بسیار مهمی است و راست 
است؛ کشــاورزی از بخش هائی اســت که در همه ی دنیا مورد حمايت ويژه ی 

دولتی قرار مي گیرد. اين بخش بايد حتمًا مورد توجه باشد.
به هر حال جلسه ی امروز جلسه ی خیلی خوبی بود. من ان شاءاهللَّ اين نوشته ها 
را از دوســتان مي گیرم و مطالعه و پیگیــری مي کنم. امیدواريم خداوند متعال به 
شــماها توفیق بدهد و کمک کند و فردای کشــور با دست شــما جوانان عزيز 
ان شاءاهللَّ به آنچه که هدف های متعالی اين انقالب است، هرچه نزديک تر باشد.

والّسالم علیكم و رحمةاهللَّ و برکاته 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین وهلل خیر ناصر و معین. با سالم به پیشگاه 
معزز رهبر فرزانه انقالب اســالمي که همواره مشوق حرکت، تحول و پیشرفت 
نظام جمهوري اســالمي به ســمت قله هاي تعالي و پیشرفت بوده اند و با سالم 

خدمت میهمانان و جوانان عزيز با استعداد و نخبه.
خداوند بزرگ را شاکريم که در ايام پرفضیلت دهه کرامت و پنجمین همايش 
ملــي نخبگان جوان توفیق زيارت مقام عظمــاي واليت همراه با نخبگان عزيز 
نصیب گرديد. حضور در محضر جنابعالي براي مســئولین و خدمتگزاران بنیاد و 
جمع فرزندان مســتعد شما همیشه امیدبخش مســئولیت آفرين و حرکت زا بوده 
است و فرصت مغتنمي است تا مسئولین بنیاد  فعالیت هاي هر ساله خود را جمع 
بنــدي و ارائه کنند و براي مهم ترين برنامه هــاي آينده از رهنمودهاي حكیمانه 

سخنرانی خانم دكتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در پنجمين همايش ملی نخبگان جوان )سال 90(
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رهبر انقالب و مشــورت نخبگان بهره مند شوند و همچنین فرصتي است براي 
نخبگان و اســتعدادهاي برتر که در دهه پیشــرفت و عدالت از بیانات حكیمانه 
جنابعالي از مسئولیت هاي خود در راستاي دستیابي به رفیع ترين جايگاه در حوزه 

علم و فناوري مطلع شوند.
همانطور که مســتحضر هســتید يكي از مهم ترين وظايف بنیاد سیاستگذاري 
و برنامه ريزي براي شناســايي هدايت، حمايت مادي و معنوي نخبگان جذب و 

بكارگیري و پشتیباني از آنان در راستاي ارتقاي تولید علم و فناوري است.
از آنجايي که محیط زيســت، محیط پرورش و رشــد  اســتعدادها و جذب و 
بكارگیري آن ها محیط هاي گسترده و متنوعي است. توفیق در انجام اين وظیفه 
خطیر منوط به همكاري و ايجاد وفاق در ســاختارهاي موجود کشــور و استفاده 

حداکثري از ظرفیت ساير دستگاه ها است.
لذا، تالش يكساله بنیاد براي جلب مشارکت و همكاري بیشتر ساير دستگاه ها 
بوده اســت و در اين محضر مبارك رئوس بعضي از برنامه ها و اقدامات بنیاد که 

در سايه همكاري دستگاه هاي ديگر کشور حاصل شده است، تقديم مي گردد.
البته اين ها عالوه بر حمايت های مادی و معنوی مستقیم از نخبگان است که 

در گزارش های قبلی به استحضار رسیده است:
الــف- رويكرد بنیاد جــذب و بكارگیري نخبگان و فراهــم کردن زمینه هاي 
ثمردهي و نقش آفريني موثر نخبگان پس از فراغت از تحصیل در همه عرصه ها 
اســت به همین منظور تشــكیل هیئت جذب نخبگان ذيــل هیئت عالي جذب 
اعضاي هیئت علمي شــوراي عالي انقالب فرهنگي و اســتقرار دبیرخانه آن در 
بنیاد ملي نخبگان براي جذب سريع و سهل نخبگان و استعدادهاي برتر در مراکز 
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آموزشي و تحقیقاتي دولتي و غیردولتي به انجام رسیده است.
همچنیــن انقعــاد تفاهم نامه ها با ســاير بخش هايی که نیــاز به همكاری و 
بهره جويــی از ظرفیت توان نخبگان کشــور را دارند که اينهــا متناوبا در پايگاه 

اطالع رسانی بنیاد به اطالع نخبگان عزيز می رسد.
همچنین يكي از برنامه هاي مهم بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمي و فناوري 
بسترســازي براي ورود نخبگان به کسب و کار دانش بنیان است تا اين عزيزان 
بتوانند آموخته هاي خود را توأم با ابتكاراتي که ناشــي از نخبگي شان است عماًل 
به کار گیرند. تعريف و مديريت بر اجراي طرح هاي کالن فناوري ملي و مشارکت 
نخبگان در آنها، ايجاد کانون هاي دانش و صنعت، ستادهاي فناوري هاي راهبردي 
به منظور حمايت از ايجاد اشــتغال دانش بنیان از اقداماتی بوده که انجام شــده 

است و تجربه های موفقی در اين زمینه بدست آمده است.
ب- تالش ديگر بنیــاد براي افزايش ماندگاري و فراهم آوردن امكانات براي 
ادامه تحصیل در کشــور و کم کردن دغدغه هاي نخبگان و اســتعدادهاي برتر 
اســت. که با همكاري وزارتخانه هاي علوم و بهداشت آيین نامة اعطاي بورس در 
مقطــع تحصیلي دکتري به نخبگان تهیــه و تدوين و در هیأت امناي بنیاد ملي 

نخبگان مصوب شده است.
ج- با توجه به تغییــر رويكر بنیاد از رويكرد فردمحــور به رويكرد نهادمحور 
تقويت امكانات و تجهیزات تحقیقاتي و آزمايشگاهي مراکز و مؤسسات علمي که 
محل تحصیل و فعالیت نخبگان است، مورد توجه و حمايت مادي بنیاد و معاونت 
علمي قرار گرفته اند و يكی از پیشــنهاداتی که ما تقديم وزارتخانه ها کرديم و آن 
را پیگیری می کنیم اين هســت که بازديدهاي علمي دانشجويي از مراکز علمي 
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صنعتــي کارکردهاي مختلف علمي، فرهنگــي و اجتماعي دارد و مي توان براي 
هر يک دروس تخصصي مقطع کارشناســي رشــته هاي مختلف موضوع بازديد 
دانشــجويان از يک مرکز علمــي مربوط به موضوع درس بــه عنوان جزئي از 
برنامة درســي منظور گردد و در وهلة اول اين برنامه مهم و اثر گذار مي تواند در 

دانشگاه هاي نخبه پرور کشور به اجرا درآيد.
در پايان براســاس رهنمودهاي بي بديل جنابعالي درخصوص اينكه بايد سند 
مكتوبي تهیه شــود که در آن، اواًل هدف ها و چشــم انداز پرورش نخبه به طور 
دقیق مشخص شود، )ثانیًا( چگونگي بهره برداري علمي و عملي از نخبه ها در آن 
ترسیم و مشخص شود.)ثالثًا( و اين سند بايد ناظر به واقعیت، ناظر به علم و ناظر 
به امكانات باشد؛ بنیاد ملي نخبگان تدوين سند راهبردي کشور در  امور نخبگان 
را از اســفندماه سال گذشته در دســتورکار خود قرار داد و با کمک انديشمندان، 
صاحب نظران موفق به تدوين نســخه نهايي ســند مذکور شده است که پس از 
طي مراحل تصويب در شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه خواهد شد و از آنجا که 
مسئله شناسايي و بكارگیري نخبگان يک مسئله ملي و در حوزه مسئولیت همه 
نهادها اســت، امیدواريم اقدامات و الزامات پیش بیني شــده در اين سند موجب 

هماهنگي و همكاري بیشتر کلیه دستگاه هاي نظام در اين امر مهم باشد.
در پايان ضمن تشكر از اين فرصت که بخشی از فعالیت ها و زحمات همكارانم 
را به اطالع رساندم تقاضا دارد که در صورت صالحديد جمع حاضر را از فرمايشات 

حكیمانه و راهگشای خو بهره مند فرمايید.
والسالم علیكم و رحمه اهلل
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دكتر نيما رضايی
)متخصص ايمونولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات 
نقص ايمنی، محقق جوان برگزيده دوازدهمین جشنواره علوم پزشكی رازی، مولف بیش از ۲۰۰ مقاله علمی و 

پژوهشی در مجالت بین المللی(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم و روز بخیر و کسب اجازه از حضرت 
عالــی و حضار محترم، اينجانب مطالبی را کــه حاصل جمع بندی نتايج مطرح 
شــده در جلســات نظام ســالمت، در پنجمین همايش ملی نخبگان جوان با 
عناوين »معرفی ظرفیت ها و چالش های توســعه کشور درنظام سالمت« و نیز 
»روش های مشــارکت و اثرگذاری اســتعدادهای برتر در نظام سالمت« بیان 
شده است را ارائه نموده و در ابتدای عرايض ام ذکر می کنم که مطالبی که بیان 
می شــوند لزومًا بیانگر نظرات و عقايد شــخصی اينجانب نمی باشد و اينجانب 
به عنوان دبیر نشســت های ياد شده، حســب وظیفه مباحث مطرح شده را به 

اختصار بیان می نمايم.
با توجه به اينكه حق سالمت همگانی به عنوان يكی از اصول قانون اساسی 
کشــور تدوين گرديده اســت، طی اين ســال ها، اقدامات مختلفی برای ارتقاء 
سطح ســالمت در کشور و درکنار آن تاکید بر تحول و پیشرفت های علمی در 
زمینه های آموزش، پژوهش و درمان صورت گرفته است که جا دارد از زحمات 

سخنرانی نخبگان پنجمين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 1

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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تمامی دست اندرکاران نظام سالمت کشور، قدردانی گردد.
ســیر صعودی تولیدات علمی در حوزه ســالمت و نیز گســترش شبكه های 
بهداشتی و برنامه ريزی های مناسب جهت آموزش نیروهای متخصص علمی و 
نیز آموزش های عمومی در سطح جامعه که منجر به بهبود شاخص های علمی 
درکشور گرديده است، خود گواهی بر اين مدعاست. با اين وجود علی رغم تمام 
تالش مســئولین و يكايک افرادی که در حوزه سالمت کشور فعالیت می کنند 
مشــكالت وچالش های متعددی در جذب مشــارکت و اثرگذاری استعدادهای 

برتر در نظام ســالمت وجود دارد که به اختصار بیان می نمايم:
1( شناســايی و تربیت اســتعدادهای برتر: تدوين آيیــن نامه های کارآمد در 
حوزه علوم پزشكی برای شناسايی استعدادهای برتر و بسترسازی مناسب برای 
ادامه تحصیل افراد مســئله ايســت که می تواند به عنوان  يک اولويت توسط 

مسئولین در نظر گرفته شود.
۲( جذب و نگهداری اســتعدادهای برتر: فراهم نمودن بســتر مناسب برای 
فعالیت و کارآفرينی در شــأن استعدادهای برتر بايد به عنوان يكی از مهم ترين 
دغدغه های مســئولین در نظر گرفته شــود که هدايت هدفمند اين امر با توجه 
به نیازهای کشــور می تواند بخش مهمی از مشكالت حوزه سالمت را برطرف 
نمايد.  به نظر می رســد در سال های پايان تحصیلی برای برخی از استعدادهای 
برتر مســئله ای با عنوان »ماندن يــا رفتن« و برای برخی ديگر که در خارج از 
کشــور تحصیل می نمايند، مســئله ای با عنوان »بازگشت يا ماندن در غربت« 
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مطرح می شــود. پیشــنهاد می شــود مطالعه جامعی درخصوص میزان خروج 
نخبگان و بررســی داليل آن انجام شود و برنامه ريزی صحیحی برای استفاده 
بهینه از همكاری اين افراد در کشور صورت گیرد. مسلم است که فراهم سازی 
زمینه شــغلی مناسب می تواند موجب حضور پررنگ اين عزيزان در عرصه های 

مختلف نظام سالمت کشور گردد.
۳( مديريــت تحوالت کشــور: حضرتعالی در يكی از بیانــات خود فرموديد 
که »مديريت تحوالت کشــور بايد در دســت نخبگان دانشــگاهی و حوزوی 
باشــد« پیشنهاد می شود، بررسی جامعی صورت گیرد که چه میزان از مديريت 
تحوالت کشــور به دست نخبگان کشور واگذار شده است؟ ذکر اين نكته خالی 
از لطف نیست که اگر مديرانی با توجه به سمت خود بگويند که »نخبه هستیم 
که مدير شــده ايم« زيبنده نیست. مهم آن اســت که نخبگان به صورت فعال 

شناســايی شده و سپس سمت های مديريتی به آن ها سپرده شود.
به نظر می رسد دو رويكرد مديريتی درکشور وجود دارد: يكی برمبنای کارگروهی 
و خرد جمعی است و بنابر آن است که با جذب افراد نخبه پیشرفت حاصل شود و 
مســلماً اين گروه با باور به آنكه »شیفتگان خدمت هستند نه تشنگان قدرت« نه 
تنها ابايی از آنكه تیمی نخبه درکنار آنان قرار گیرند ندارند، بلكه پیشرفت علمی را 

در حضور پررنگ آنان در عرصه های مديريتی کشور می دانند.
رويكرد دوم: رويكردی اســت که براساس تصمیمات فردی صورت می گیرد 
و از بیم آنكه حضور افراد نخبه ممكن اســت ضعف تیم مديريتی را نشان دهد، 
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بنابر آن است که نخبگان در انجام امور مشارکت نداشته باشند. و لذا اگر نامی 
از نخبگان نیز در اين رويكرد می شــود به عنــوان زينت مديريتی و نه حضور 

حقیقی آنان در عرصه های تصمیم گیری و اجرا است.
امید می رود که همه مسئولین با رويكرد اول و با آغوشی باز پذيرای نخبگان باشند.

4( نقشــه جامع علمی سالمت کشور: تدوين نقشــه جامع سالمت کشور با 
در نظر  داشتن نقشــه جامع علمی کشور الگوی مناسبی برای ساير حوزه های 
علمی کشــور است. نگارش و نهايی شدن نقشه علمی دانشگاه ها در مرحله بعد 
و نیز تدوين برنامه های عملیاتی جهت جذب موثر اســتعدادهای برتر از اهمیت 
ويژه ای برخوردار اســت. بديهی است که پايش منظم برنامه ها و بررسی دقیق 

از میزان اجرای تصمیمات اتخاذ شده بسیار مهم می باشد.
۵( هدف گذاری صحیح: تجربه نشــان داده اســت که اگر اهداف به درستی 
انتخاب شــده باشــند، برنامه ريزی مناسب برای رســیدن به آن اهداف وجود 
داشــته باشد و تالش مناســب در اين راه صورت گیرد، نتايج مورد نظر کسب 
خواهند شــد. پس هدف گذاری در امور بايد با تعقل و تامل کافی صورت گیرد 
تا در انتخاب اهداف اشــتباه ننمايیم. به عنوان مثال در نظام سالمت، در بخش 
بهداشــت و درمان هدف متعالی خدمت رســانی به بیماران اســت و نه کسب 
درآمــد که اگر درمان بیماران اصل باشــد، درآمد نیز حاصل خواهد شــد. و يا 
در بخــش پژوهش خود تحقیق اصل اســت و نه چاپ مقالــه و ارتقاء که اگر 
تحقق اصولی اهداف متعالی در مشارکت و اثرگذاری استعدادهای برتر در نظام 
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ســالمت نیز با دقت تعبین شوند تا نتايج مورد نظر کسب گردند.
۶( تحقیقــات کاربــردی: امــروزه انجــام تحقیقــات کــه بــه عنــوان 
Translational Research معرفــی می شــوند جايــگاه خاصــی در 

سیاست گذاری نظام سالمت دارند. مفهوم ساده اين تحقیقات، کاربردی نمودن 
پژوهش های پايه در بالین و ســپس اســتفاده از آن ها در جامعه است. در اين 
راســتا توسعه کیفی پژوهش ها و مهم شــمردن کیفیت طرح ها و مقاالت، و نه 
فقــط کمیت آنها، مورد نیاز اســت. حمايت از شــرکت های دانش بنیان و نیز 
اعتماد و حمايت از اســتعدادهای برتر می تواند زمینه شكوفايی علمی کشور را 

فراهم نمايد.
7( و بحث آخر: ضمن گرامیداشــت دهه کرامت، کرامت انســانی است. همان 
طور که مستحضر هستید ســالمت روحی- روانی جامعه در کنار سالمت جسمی  
از اهمیت ويژه ای برخوردار اســت. لذا مواردی که در عرايض اينجانب ذکر گرديد 
درسايه توجه بیشتر به مسائل روحی استعدادهای برتر و حمايت های معنوی از اين 
قشر میسر خواهد شد. از طرفی ديگر نیروی انسانی موثر يكی از مهم ترين ابزارهای 
مديريت است، و لذا احترام به کرامت انسانی و رعايت اخالق پزشكی بايد به عنوان 
يكی از مسائل مهم نظام سالمت در نظر گرفته شود که خود مستلزم تعريف حقوق 

فردی و باالخص حقوق بیمار و نیز معرفی تبیین و اجرای آن است.
در پايان ضمن ســپاس از توجه حضرتعالی و حضار محترم، امید اســت که 

نكات ذکر شده مفید فايده واقع شده باشند.
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سيد سعيد سرافراز

)دارنده مدال طالی المپیاد دانش آموزی رياضی در سال 1۳۸۶(  

بســم اهلل الرحمن الرحیم. مطلب اولی که می خواســتم خدمت تان عرض کنم 
جمع بندی نشســت »معرفی ظرفیت ها  و چالش های توســعه کشــور در بخش 
انرژی« است که ديروز در همايش، برگزار شده بود. در اين نشست که با حضور 
مديرعامل ســازمان انرژی های نو ايران، معاون وزيــر نفت، رئیس انجمن نفت 
ايران و دبیر کمیســیون تخصصی انرژی برگزار گرديد، جمع کثیری از نخبگان، 
اساتید دانشگاه وکارشناسان صنعت انرژی کشور، چالش ها و ظرفیت های بالقوه 
و بالفعل کشــور در بخش انرژی را مورد بررسی قرار دادند و پیرامون آن بحث و 

تبادل نظر کردند.
مواردی که مورد بررسی قرار گرفت به طور خالصه به شرح زير می باشند:

1( چالش های موجود در روش های مشــارکت و اثرگذاری نخبگان کشــوری 
درحوزه انرژی؛

۲( دولــت آينده ايران با چه چالش هايی در زمینه تولید، توزيع و مصرف انرژی 
مواجه خواهند بود؟

۳( آيا تداوم روند کنونی می تواند تضمین کننده رويای تبديل شــدن به قدرت 
نخست منطقه در زمینه انرژی باشد؟

4( آيا سهم تولید نفت و گاز ايران از میدان های مشترك با همسايگان افزايش 
خواهد يافت؟
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يافتن پاســخ های روشن به اين ســواالت از چالش هايی است که دولت آينده 
ايران بايد آن هم، در شــرايطی که شــدت مصرف انرژی ۵ برابر متوسط جهانی 
اســت و شاخص بهره وری انرژی تغییر محسوسی نداشته است، با آن مواجه شود. 
با توجه به افزايش روز افزون و نیاز جامعه بشــری به مصرف انواع انرژی و وجود 
انواع چالش های جدی در آينده انرژی کشور و توجه ويژه به محدوديت های منابع 
فســیلی،کاهش امنیت اســتفاده از آن ها و مخاطرات اقتصادی حاصل از باالرفتن 
قیمت های اين نوع انرژی درجهان و همچنین افزايش روز افزون انتشــار گازهای 
گلخانه ای و بهم خوردن توازن و تعادل شرايط آب و هوايی جهان، استفاده بهینه و 
ارتقاء بهره وری از منابع موجود فسیلی و نیز استفاده گسترده تر از منابع انرژی های 
تجديدپذير، از راهكارهای اساسی جهت حل چالش های روبرو می باشد. از آنجايی 
که کشــور ما در زمره صادر کنندگان نفت وگاز قــرار دارد، در صورت جايگزينی 
بخشــی از نفت وگاز به جای ساير حامل های انرژی نظیر زغال سنگ، برق آبی و 
انرژی های نو، امكان صادرات و توجه به مقوالت مغفول مانده نظیر تبديالت گازی 
و يا تزريق گاز به مخازن نفتی،که ارزش افزوده بااليی ايجاد می کنند، فراهم می آيد.
می توان دريافت که کشور ايران دارای پتانسیل های بالقوه ای در بهره گیری از 
انواع حامل های انرژی است،که الزم اســت ضمن مطالعات جامع انرژی کشور 
و مزيت نســبی آن ها به صورت منطقه ای با يكديگر مقايســه شــده و بهترين 
حامل برای هر نقطه از کشــور انتخاب شده و ســبد مناسبی برای انرژی کشور 
تنظیم گردد. نكته بســیار مهم آن است که در تعیین چنین امری، نمی توان تنها 
پارامترهای اقتصادی را مدنظر داشــت بلكه عواملی نظیــر امنیت انرژی، تاثیر 
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اســتفاده ازآن حامل در افزايش صادرات و يــا ايجاد ارزش افزوده با کمک نفت 
وگاز، اثر بر ســاختارهای اجتماعی، تاثیرات محیط زيســتی و ســاير عوامل نیز 
بايســتی به صورت پارامترهای کمی درآمده و درجريــان تدوين اين طرح وارد 
شــود.بديهی است که به علت زمان بر و هزينه بر بودن اين مطالعات، الزم است 
با تدوين چنین طرحی هر چه ســريع تر اقدامات مقتضی توسط مسئولین ذيربط 

صورت گیرد.
بخش صنعت پس از بخش خانگی و حمل و نقل، سومین مصرف کننده انرژی 
در کشور اســت وبه همین دلیل اصالح الگوی تولید در اين بخش، حائز اهمیت 
اســت. بخش عمده ای از صنايع نظیر صنايع فلزات، کانی های غیر فلزی، صنايع 
غذايــی و غیره بايد الگوی تولید خود را به ســه روش »تغییر فناوری«، »اصالح 
فناوری موجود« و »اصالح مديريت تولید« تغییر دهند. همچنین الزم است برای 
حل مشــكالت انرژی، نقشــه جامع  انرژی و اولويت های کشور در بخش نفت 
وگاز، برق و انرژی هســته ای تدوين گردد. يكی ديگر از مسائل بحث شده، ايجاد 
شبكه مابین بنگاه های تولید ايده وتولیدکنندگان محصول ايده و پشتیبانی از اين 
شبكه هاست که می تواند با پشتیبانی از شرکت های اجرا کننده ايده نیز تحقق يابد.
نكته ديگر اين اســت که با حل مشــكالت ســاختاری و تدوين نقشه راه مرکز 
فناوری های انرژی و تاسیس پژوهشكده های مرتبط با فعالیت ها و تحقیقات در حوزه 
انرژی در دانشگاه های مختلف می توان فاصله پژوهش و فناوری و تولید را کم نمود.

از شما رهبر فرزانه تقاضا داريم که ساز وکار و راه حل هايی که در باب مسئله 
نخبگان وجود دارد، به ما ارايه بفرمايید.
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حسن نيک آئين
)دارنده مدال نقره المپياد دانش آموزی كامپيوتر در سال 1382( 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. 1( برای ورود نخبگان به صنعت در بخش مديريت 
بايد از نخبگان به صورت مشــاوره ای استفاده کرد ولی در بخش فنی، وظیفه 
اصلی نخبگان، طراحی است؛ منتها نخبگان بايد زمینه ورود خود را خود فراهم 

کنند و منتظر ايجاد مجالی برای ورود نباشند.
۲( صنعت و IT يكی از مواردی که جزء نیازهای اصلی صنعت می باشد ورود 
به حوزه IT و فناوری های جديد می باشد زيرا اين حوزه با توجه به يكپارچگی 
که ايجاد می کند موجب کاهش هزينه ها و باال رفتن بازدهی می شــود. يكی از 
مشــكالت در اين زمینه، تولید روز افزون سندهای ملی برای حوزه IT است 
که متاســفانه هیچ يک از اين اسناد، منتهی به کار عملی نشده است. علی رغم 
عقب بودن کشــور ما در اين حوزه، همچنان مسیر ورود نخبگان به اين حوزه 
همواره نیســت. به طــور مثال به دلیل اينكه از ديــدگاه مجريان هیچ ايده ای 
درزمینه IT  به عنوان ايده نو محســوب نمی شود به سختی به نخبگان اجازه 

ايجاد شرکت های دانش بنیان در زمینه IT داده می شود.
۳( نخبگان و دستگاه های اجرايی: با توجه به مشكالت ساختاری و اجتماعی 
دستگاه های اجرايی به طور مثال ســخت گیری های بی مورد، در مورد جوانان، 
ورود نخبگان به اين دستگاه ها تقريبًا امكان پذير نیست. دلیل اين امر نیز عدم 
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وجود نخبگان در اين دســتگاه ها می باشــد که موجب می شود يک دور باطل 
ايجاد شود. راهكار اين امر شكسته شدن اين حصار به نحوی، و ورود نخبگان، 
هر چند با روندی کند، به بدنه دســتگاه های اجرايی اســت البته اين افراد بايد 
عالوه بر نخبه بودن از لحاظ هوشــی، خصوصیات ديگری نیز داشــته باشــند 
تا بتوانند ماموريت خود را که شكســتن اين حصار می باشــد به درستی انجام 
دهنــد که از جمله اين خصوصیات می توان به دارا بودن EQ يا همان »هوش 

هیجانی« و داشتن درك بااليی از جامعه اشاره کرد.
4( نخبگان و صنعت خصوصی: در حال حاضر بین صنعت و اســتعدادهای ما 
فاصله وجود دارد،که چون قســمت درحال رشد صنعت، دست بخش خصوصی 
می باشد، اين فاصله به راحتی قابل از بین بردن نیست. دلیل اين امر اين است 
که استعداد برتر به راحتی جذب صنعت نمی شود و صنعت خصوصی نیز سودی 
در جذب آن نمی بیند. بنابراين بايد سیاســت های حمايتی در اين راستا تدوين 
شــود تا از صنعت کارانی که نخبگان را می پذيرند، حمايت شــود. همچنین با 
اين کار، نخبگان بیشــتر محیط صنعت را می پذيرند و به اين ترتیب اين فاصله 

کمتر خواهد شد.
۵( مقاالت دانشــگاهی: امروزه مقاله ها و پتنت ها برای دانشگاه های ما سود 
محســوب نمی شود و بايد دانشــگاه های ما به ســمت رفع نیاز جامعه حرکت 
کنند. به طور مثال می توان برای نزديک ســازی صنعت ودانشــگاه، معیارها را 
دردانشگاه ها از جمله معیار انتخاب اساتید، ارتقای اساتید و... از داشتن مقاالت 
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زياد به داشــتن ارتباط با صنعت تبديل کرد؛ که البته برای اندازه گیری داشتن 
ارتباط با صنعت بايد معیاری ارائه شــود. الزم به ذکر است که فرهنگ سازی 

برای اين موضوع  بايد توسط نخبگان صورت گیرد.
۶( شرکت های دانش بنیان: دو راهكار برای نخبگان جهت ايجاد شرکت های 

دانش بنیان وجود دارد:
1- رفتن به داخل بدنه بنیاد 

۲- آوردن ايده سود ده در راستای رفع نیازمندی های کشور
درصورتــی که نخبگان، بعــد از ايده پردازی بخواهنــد وارد تولید ايده خود 
بشــنوند، به سختی دو ســال می توانند دوام بیاورند. بعد از اين مدت محصول 
اين شــرکت ها بايد خريداری شــوند. خريدار عمده کشور ما دولت است دولت 
نیز به خاطر بازخواست های درست يا نادرست، جرأت خريداری از شرکت های 
نوپای خصوصی را ندارد. در نتیجه، اين شــرکت ها با مشــكل مواجه می شوند. 
همچنین از مشكالت ديگر شرکت های دانش بنیان، می توان گفت که علی رغم 
اينكه در قانون برای تاســیس اين شــرکت ها وثیقــه ای نمی خواهند، در عمل 

اينگونه نیســت. همچنین در عمل وامی به اين شرکت ها داده نمی شود.



سخنرانی نخبگان پنجمین همایش ملی نخبگان جوان در دیدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(۲۵۶

دكتر عليرضا شايسته
)استاديار شیمی دانشگاه تهران، دارنده مدال طالی المپیاد جهانی دانش آموزی شیمی در سال های 1۳74 و 1۳7۵(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. 1( مديريت تحوالت کشــور می بايست در دست 
متخصصان علوم انسانی قرار بگیرد. از آنجائیكه علوم انسانی پايه و زيرساخت 
ديگر علوم می باشــند و موتور محرك و قلب تپنده آن ها محســوب می شوند، 
مديريت اين تحوالت می بايســت توسط انديشمندان علوم انسانی انجام پذيرد. 
۲( نخبه يابی می بايســت به همراه نخبه پروری انجام پذيرد. به نظر می رسد 
که بنیاد ملــی نخبگان درجذب و يافتن نخبگان تا حــدی موفق عمل نموده 
اســت ولی در پرورش اين افراد موثر عمل ننموده اســت. تنها باز کردن يک 
مغازه مهم نیســت. بلكه مهم آن اســت که آن مغازه مهم نیســت، بلكه مهم 
آن اســت که آن مغازه را باز نگه داريم. ســازوکاری می بايست فراهم نمود تا 
نخبگان پس از برگزيده شدن در مسیر درست رشد قرار بگیرند، شايد برگزاری 

کارگاه های آموزشــی خالقیت و فكر و انديشه به اين امر کمک کند.
۳( تاکید بیشــتر بر باال بردن کیفیت تحصیــالت تكمیلی: يكی از مهم ترين 
مقاطع تحصیلی که باعث رشــد و شــكوفايی می شود، دوره کارشناسی ارشد و 
دکتری می باشــد. پايین بودن کیفیت اين دوره ها باعث می شود تا روح ياس و 
نومیدی در میان دانشــجويان افزايش يافته و زمینه فرار مغزها و استعدادکشی 

فراهم گردد.
4( طراحی نقشه جامع علوم انسانی درکشور: به نظر می رسد در علوم انسانی، 
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مســیرهای حرکت رو به جلو مشخص و واضح نمی باشند و بسیاری از نخبگان 
نمی دانند چه مسیری صواب و چه مسیری ناصواب است. در حقیقت چشم انداز 
مشــخصی در اين حوزه وجود ندارد لذا بايد نقشه ای طراحی کرد تا مسیر انجام 

پژوهش در کشور مشخص باشد.
۵( ايجــاد پارك هــای علمی و فنــاوری مخصوص علوم انســانی: معمواًل 
پارك هــای فناوری و بنگاه های دانش بنیان در اختیار علوم دقیقه می باشــند. 
پسنديده است که برای باور نمودن و تحول علوم انسانی کارهايی از اين دست 

نیز مخصوص حوزه های مختلف علوم انسانی طراحی گردد.
۶( تحول درعلوم انسانی می بايست ازکودکی و مقاطع پايین انجام شود. اگر 
قرار است تحولی درعلوم انســانی اتفاق بیفتد که زيربنايی باشد، اين تحوالت 
می بايست از دوران کودکی شروع شود. چراکه دوران کودکی است که پايه های 
فكری و اخالقی افراد نهاده می شــود و می توان آن را نهادينه کرد. از اين رو، 
نخبگان آموزشــی می بايست دنبال راه کارهايی برای نهادينه کردن تولید فكر 

و انديشه درکودکان باشند.
7( تشــويق حداکثری نخبگان به انجام پژوهش درحوزه علوم انسانی: ظاهراً 
پژوهش وانجام پروژه آنگونه که در علوم طبیعی و دقیقه تعريف شــده و انجام 
می شود، در علوم انســانی جايگاه مشخص ندارد وکمتر پروژه تحقیقاتی انجام 
می شود، می بايست سازوکاری جست تا پژوهش در علوم انسانی همچون ديگر 

علوم، جايگاه خود را بیابد.
۸( مبارزه جدی و همه جانبه با الگوها و مدل های ارائه شــده توسط سیستم 
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هالیوود: تحول در علوم انســانی اتفــاق نمی افتد مگر اينكه مدل ها و الگوهای 
جذاب وتعريف شده ارائه گردد. تا زمانی که هالیوود در نبردی تصويری، فكری 
و هنری بــه ارائه مدينه فاضله و الگوهای فكری خــود می پردازد جايی برای 
جــوالن مدل های داخلی باقــی نمی ماند. از اين رو هنرمندان و انديشــمندان 
می بايســت در مقابل اين هجمه هالیوودی بسیج شوند و به ارائه الگوهای موثر 

بپردازند.
۹( اجتناب از پژوهش زدگی دردانشگاه ها: مشاهده می شود که گاهی پررنگ 
نمودن پژوهش اســتادان، تحت عنوان آيین نامه ارتقاء در دانشگاه ها باعث کم 
رنگ شــدن بخش آموزش می شــود و همانگونه که مستحضريد آموزش خود 
خمیرمايه پژوهش اســت و هر دو به مثابه بالی می مانند که جهت رشد و ارتقاء 
علمی دانشــجويان الزم می باشند. امید است افزايش وزن پژوهش، باعث افت 

آموزش نشود.
مشاهده می شــودکه گاهی پررنگ نمودن پژوهش اســتادان، تحت عنوان 
آيین نامه ارتقاء دردانشــگاه ها باعث کم رنگ شــدن بخش آموزش می شود و 
همانگونه که مســتحضريد آموزش خود خمیرمايه پژوهش اســت و هر دو به 
مثابه بالی می مانند که جهت رشــد و ارتقاء علمی دانشــجويان الزم می باشند. 

امید است افزايش وزن پژوهش باعث افت آموزش نشود.
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دكتر سعيد صالحی پور
)استاديار رياضی دانشگاه تبريز، رتبه اول المپیاد دانشجويی رياضی در سال 1۳7۶(    

بســم اهلل الرحمن الرحیم. معرفی ظرفیت ها و چالش های توســعه کشور در 
بخش علوم پايه.

سخنرانی صبح با حضور تقريبًا7۰ نفر درمورد ظرفیت ها و چالش های توسعه 
کشــور در علوم پايه توســط آقای دکتر تهرانچی ايراد شــد. در اين سخنرانی 
علوم پايه به عنوان علوم شــناخت خلقــت، تعريف و تاريخچه کوتاهی از علوم 
پايه ارائه شــد. به يک بیان می توان گفت که علوم پايه چیستی شناسی خلقت 
الهی اســت. پیدايش علوم پايه در ايران بر اساس نیازهای کاربردی بوده است.
ما متاســفانه جز کشــورهای بوديم که از علوم پايه دنیا عقب افتاده و نگاه 
مهندسی گرايانه داشــته ايم؛ نگاه مهندسی گرايانه نگاهی غلط است که باعث 
ضعف در علوم پايه می شــود. اگر به نقش پیشــتاز علوم پايه دقت نكنیم علوم 
پايه به جايگاه خودش در توســعه نمی رســد. تكنولوژی برتر درگرو علوم پايه 
اســت و تكنولوژی يا صنعت را نمی توان تنها منبع مالی برای علوم پايه در نظر 
گرفت. از آنجا که ماهیت پژوهش بنیادی اساسًا غیر تجاری است، به طور کلی 
صنعت با اهداف از قبل تعیین شــده، با اســتانداردهای کاماًل مشخص آن و با 

فشــار ثابت الزامات تجاری، علوم پايه را از پیشرفت باز می دارد.
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در قســمت پرسش و پاســخ عنوان شــد که کار در علوم پايه، الزامًا معلمی 
نیســت و بايد جاذبه بــرای پژوهش های بنیادی ايجاد شــود با توجه به اينكه 
بســیاری از کاربردهای علوم پايه در آينده ای چه بســا دور مشخص می شوند 
حمايت از پژوهش در اين حــوزه نبايد محدود به چارچوب هايی مانند آنچه در 
نقشه جامع علمی کشور به عنوان اولويت بندی آمده شود. اولويت های پژوهش 

کشور نمی تواند بیش ازده يا دوازده تا باشد.
نشست بعدازظهر درمورد »روش های مشارکت و اثرگذاری استعدادهای برتر 
در علوم پايه« با حضور صاحب نظران تشــكیل شــد در اين جلسه از لزوم باال 
بردن ســطح تحقیقات در کشــور که الزمه آن تربیــت محققینی تمام وقت و 
پرکار اســت، صحبت شد. جمالتی از سند چشم انداز بیست ساله کشور و نقشه 
جامع علمی کشــور قرائت گرديد و تذکر داده شــد که جمالت به خودی خود 
خوب هســتند، ولی هم سو نیستند، اين موضوع مطرح شد که همواره سیاست 
توسعه کمی، سیاست اولی بوده و اکنون بايد به ارتقاء کیفیت نیز دربرنامه های 

آتی توجه نمود.
به نظر يكــی از صاحب نظران، بزرگترين چالش علوم پايه فهمیدن نشــدن 
اين علم اســت و اسم علوم پايه بايد به »علوم شناختی« تغییر يابد. عمیق ترين 
جايگاه علم، همین علوم  پايه است و بیشترين برندگان جايزه نوبل هم عالمین 
پايه بوده اند. هم چنین مطرح شد که مقدار زياد تحقیقات با کیفیت پايین، برای 
جامعه مضر است و متاسفانه تعداد کسانی که در تصمیم گیری های مالی کشور 
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مسئولند بیشــتر از محققین تر از اول است. به نظر يكی ديگر از صاحب نظران 
بايد قوانین اســتخدامی کشور طوری تعیین شوند که سهمیه ای برای علوم پايه 

در شرکت ها در نظر گرفته شود.
درقســمت پرسش و پاسخ، نیاز کشور برای داشــتن يک بنیاد ملی علوم که 
بتواند پژوهشــگران علوم پايه را تحت حمايت مستمر مالی خود درآورد، مطرح 
شــد. اين بنیاد ملی خاص علوم می تواند باعث تشويق پژوهش های علوم پايه 
در باالترين ســطح جهان شــود. همچنین به ايجاد انگیزه به دانشجويان نخبه 
و اســتعدادهای برتر برای پژوهش در علوم پايه اشــاره شــد. در پاسخ، يكی 
از صاحبنظران اذعان داشــت که يكی از مشــكالت اصلی بــرای عدم وجود 
حمايت های مســتمر مالی پژوهشــگران علوم پايه وجود نداشتن زيرساخت ها 
نیست بلكه وجود ســازمان های مختلف و موازی است که شرح وظايف شان با 
هم تداخل داشته و سازمان بعدی به علت عدم وجودکارايی سازمان قبلی ايجاد 
شده اســت و متاسفانه پس از چند سال، ســازمان های جديد نیز به سرنوشت 

سازمان های قبلی دچار می شوند. 
با تشكر
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مهتاب ترک بيات
)رتبه سوم آزمون سراسری هنر درسال 1۳7۸(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. در اينجا به دو مورد از مشكالت اشاره می شود:
بخش اول؛ مربوط به فضای دانشــگاهی رشــته های هنری است. درفضای 
دانشگاهی اين موانع از يک سو به طرح درس های قديمی بازمی گردد. به منابع 
درســی که بر پايه های غربی استوار است وهم چنان جای خالی تفكر متفكران 
بومی در قاب آن ديده می شود. به راستی چرا هنوز نظرات وکتب افرادی چون 

شهید آوينی جزء منابع درسی دانشگاه های هنر نیست؟
البته نظیر اين مشــكالت در علوم انســانی هم وجود دارد اما در وادی هنر، 
توجهی دوباره می طلبد؛ چرا که خروجی هنر مســتقیمًا بر روح مردم جامعه اثر 
می گذارد و نوع تفكر، در پس زمینه خلق هر اثر هنری نقش جدی ايفا می کند. 
تعداد کم دانشــگاه های تخصصی هنر، کمبود امكانات فنی در دانشــگاه های 
موجود، بی توجهی برخی اســاتید به آرمان های اسالمی و هنر انقالبی، در کنار 
توجه به تكنیک دور از محتوا، آفت های ديگری اســت که دانشــجويان با آن 

دست به گريبان اند.
بخــش دوم؛ پديــده اجتماعی فرهنگی اســت که از آن بــا عناوينی چون 
اشــرافیت فرهنگی يا آقا زاده های فرهنگی ياد می شــود. خاســتگاه اين پديده 
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فرزندان خانواده هايی هســتند که طبقه مســئولین وچهره های فرهنگی را نیز 
شامل می شود.

تحصیل فرزندان آن ها در مدارس غیر دولتی با ســبک و ســیاق متفاوت و 
هزينه های باال، در کنار انباشت فرهنگی، گستردگی اطالعات و دسترسی هايی 
که به واســطه موقعیت خانوادگی خود دارند، موجب رشد يافتن آن ها درفضايی 

می شود که با واقعیت های جامعه فاصله دارد.
ورود اين نسل به دانشگاه و پس از آن حضور در عرصه فرهنگ و هنر متعهد 
امری ذاتًا نیكوست اما اين افراد به عنوان درگاه وکلید اتصال به مسئولین مورد 
توجــه ويژه و متفاوتی قرار می گیرند و اين امر در کنار ترجیح داده شــدن اين 
افراد به ديگر نیروهای فعال و خوش فكر در ســپردن کارها از ســويی موجب 
دل زدگی برخی نیروهای شايســته و مخلص می شود و از سوی ديگر سرعت 
پیشــرفت باال و بعضًا عجیب اين جوانان را، در تصدی مناصب و مســئولیت ها 

به همراه دارد.
امــروز اين مســئله دربین فعالین عرصه فرهنگ و هنر قابل لمس اســت و 
مصاديقی برای آن وجود دارد اما به خاطر نوع مســئله و حساسیت عرصه، من 
و جوانانی چون من چاره مشــخصی غیر از سكوت و مدارا برای مواجهه با آن 
نیافته ايــم و همین می تواند در بلند مدت دلســردی هايی را در نیروهای جوان 

خوش فكر به وجود آورد. والسالم علیكم. 
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سيدمحمد امين آقا ميری
)دارنده مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزيک در سال 1۳۸۳(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. نسل اول انقالب در گیرودار انقالب که بنا نهادن 
پايه های نظام بود، تربیت شد. پس از آن در سال های جنگ، نسل دوم انقالب 
آب ديده شــد، و اما ســوال اينجاســت که موضع تربیت نسل سوم کجاست؟ 
اين سوال اساسی ای اســت که می خواهیم راجع به آن صحبت کنیم.  تفاوت 
مهــم آن زمان و زمان حاضر اين بود که آن موقع برای حفظ حداقل ها تالش 
می کرديم، می خواستیم نظام بماند ولی االن بايد انقالب را به سمت حداکثری 
شــدن پیش ببريم. امروز بايد همه اجزای پیرامونی خودمان را مدنظر داشــته 
باشیم، برای آن ها برنامه داشته باشیم و بتوانیم ما آينده تحوالت را رقم بزنیم. 
ما طراحی کنیم و اين هوشــمندی ويــژه ای می خواهد، همان گونه که غرب تا 
حد خوبی اين کار را دارد انجام می دهد، که البته در مورد آن ها »و مكروا ومكر 
اهلل واهلل خیر المكارين« اســت و اگر ما نقد وگاليــه می کنیم، چون توقع هم 
چنین هوشــمندی ويژه ای از نهضت انقالب اســالمی داريم. ما آينده را االن 
روشــن می بینیم اما آينده خیلی روشن تر از اين را متوقع هستیم و آن نقطه ای 
را که امــام عزيز برای ما تصوير کردند خیلی فراتر از فضايی اســت که االن 
در آن هستیم وحرکت در مســیر تمدن اسالمی يک ملزوماتی را دارد که بايد 
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برای تک تک آن ها برنامه ريزی کنیم و ســاز وکارهای فعلی نشان از هم چنین 
چیزی برای ما ندارد.

امروز نسل سوم درآستانه ورود به مسائل کالن کشور است. اين يک فرصتی 
اســت که تا حد زيادی توسط مســئولین به آن بی توجهی می شود. ما سازوکار 
مناســبی برای تربیت نسل ســوم نداريم و برای ورود اينها به فضاهای کالن 
کشور، فضاهای مختلف کشــور، در واقع منفعالنه برخوردار می کنیم. سوال ما 
اين است که آيا در ســاز وکارهای فرهنگی نظام، چه دردولت، چه در سازمان 
تبلیغــات اســالمی، چه درصدا و ســیما و مخصوصًا درشــورای عالی انقالب 
فرهنگی، آيا اين طراوات و نشــاط جوانی نمی توانــد درکنار تجربه قرار بگیرد 
و ســرعت حرکت را افزايش بدهد؟ ســازوکار ما برای حضور موثر جوانان در 
حوزه فرهنگ در کشــور چیست؟ برای الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت، صاحب 
نظران با توجه جمع شدند حرف هايشان را زدند، درحال حاضر در میان جوانان، 
افراد و از آن مهم تر جمع هايی هســتند که در اين حوزه و مسائل حرف دارند. 
کارهــای خوبی انجام دادنــد، اما مجالی تا به حال به وجود نیامده اســت که 

بتوانند حرف هايشان را بزنند و کارهايشان را گسترش بدهند.
امروز دردانشــگاه های تهران، حداقل خود من از چند تا دانشــگاه خبر دارم، 
خودمان جمع هايی داريم که در حوزه فرهنگ، تربیت، اصالح فضای دانشگاه ها، 
اصالح بنیاد نخبگان، شبكه ســازی، اقتصاد، مدل های سیاســت گذاری کالن 
کشــور، اصل 44، نقش جامع و موضوعات ديگر، چون گروه های زيادی شكل 
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گرفته، حرف دارند و گاهی هم فرصت شــده است در اين نشست ها و جاهای 
ديگر گوشه کنار يک ســری حرف هايی زدند، يک سری کارهای خوبی اتفاق 
افتاده است، اما مجرای ثابتی وجود ندارد که بشود اين مسائل را پیگیری کرد، 

اين کارها را محكم پیش  برد و از مســئولین مطالبه کرد.
ورود جوانان به فضای موثر فرهنگی کشــور که لزومًا فضای مديريتی نیست 
و يا نقش آفرينــی نخبگان فرهنگی، که اين نخبگان هنوز تعريف نشــده اند، 
در يــک چهارچــوب امكان پذير اســت و آن هم اعتماد، نــگاه پدرانه ودادن 
فرصت اســت .هرچندکه ممكن است اشــتباهاتی در اين مسیر صورت بگیرد. 
ممكن اســت بچه ها، خطاهايی بكنند اما بايد اين فضــا را به آن ها داد تا هم 
نســلی تربیت شــود، هم اينكه طراحی جوان برای جوان موثرتر اســت. يعنی 
اگر مــا بخواهیم کار فرهنگی برای جوانان بكنیم خــود جوانان بايد برای آن 
برنامه ريــزی کنند هم رقابت مفیدی صورت می گیرد هم فرايند طراحی تا اجرا 
سريع تر خواهد شد و نكته آخر آن هم اين است که می توانیم فضاهای جديدی 
مثل ورود نخبگان به تحوالت منطقه، تحوالت جهان اســالم و پیگیری علمی 

مطالعات انقالبی انجام دهیم تا االن جای اينها خالی اســت. با تشكر 
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دكتر جعفر حسنی
)استاديار روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، رتبه سوم جشنواره بین المللی فارابی در سال 1۳۸۸(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. در وضعیت کنونی علوم انسانی با موانع و مشكالتی 
روبرو اســت کــه در حوزه های مختلف ما می توانیم اين موانع و مشــكالت را 
بررسی کنیم. اولین حوزه، حوزه روش شناختی است. اگر ما زيربنای علم را در 
روش جســتجو کنیم، بايد بتوانیم در زمینه تحول انسانی در بعد روش شناختی، 
اقدامات اساســی و پايه ای را انجام دهیم، ولی دربعد  روش شناختی در کشور 

ما، محدوديت های مهمی وجود دارد از جمله:
1( پراکندگی روش شــناختی: در آثــار تمام پژوهشــگران، مولفین و حتی 
موسســات و دانشگاه؛ ما نمی توانیم مشــاهده کنیم که يک فرد يا موسسه ای 
در يــک زمینه اختصاصی، کار خاصی را انجام بدهد، فرا تحلیل کارهای انجام 
شــده در حیطه علوم انسانی در رشته های مختلف، نشان می دهد که عماًل اين 

پژوهش ها به هیچ نتیجه ای منجر نمی شود.
۲( عــدم وجود آسیب شناســی در زمینه پژوهش و آموزش: اگر قرار باشــد 
پژوهش به عنوان ابزار اساســی برای رسیدن به نظريه مطرح شود بايد بتوانیم 
به آسیب های پژوهشــی آشنا شــويم. در زمینه پژوهش ما شاهد اين هستیم 
که در دانشــگاه ها نه تنها تاکید اساســی بر پژوهش به خصوص پژوهش های 
اســالمی و بومی نمی شود بلكه برعكس شاهد رشــته های نوظهوری هستیم 
تحت عنوان رشــته های آموزش محور،در سطح تحصیالت تكمیلی. در زمینه 
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آموزش هم تاکید افراطی بر کمیت دانشــجو، تاکیــد افراطی بر تعداد مقاالت 
هیئت علمی ها، منجر به اين شــده که متاسفانه شــاهد فروش پايان نامه ها و 
رساله ها در ســطح معابر و خیابان ها باشیم و حتی موسساتی هستند که با اخذ 

پول، به تدوين مقاالت ISI می پردازند.
۳( نكته سوم درخصوص حمايت های مالی محدودی است که از پژوهش های 

علوم انسانی انجام می شود.
4( نكته چهارم نبود مراکز و موسســات اختصاصی در زمینه مطالعه و بررسی 

سازنده های علوم انسانی
۵( نكته پنجم دربعد روش شناختی،کمبود فضای تعامل بین حوزه ودانشگاه ها 
هست، که بشــود روش های موجود در دانشگاه ها با روش های موجود درحوزه 

را تلفیق کرد.
حوزه دوم درحوزه علوم انســانی، حوزه ذهن پروری است، بدون ترديد داشتن 
ذهن باز، داشــتن ذهنی مبتنی بر علوم اسالمی و بومی می تواند در غنی کردن 
نظريات موجود نقش اساسی ايفا کند. ولی برخی موانع منجر به اين شده است 
که در زمینه ذهن پروری، دو نهاد تعلیم و تربیت و دانشگاه ها، نهضت خودشان 

را به درستی انجام ندهند، از جمله اين موانع:
1( مــا می توانیم به بــروز فرهنگ معكوس در آمــوزش و پرورش مبنی بر 
ترغیب دانش آموزان ســرآمد و نخبه به سوی رشته های فنی وعلوم پايه اشاره 
کنیم. در کل دنیا روند حاکم اين اســت که رشته های علوم انسانی و رشته های 
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بومی را خودشــان مطالعه می کنند. نخبه های خودشــان را به ســمت مطالعه 
رشــته های علوم انسانی ترغیب می کنند. ولی درآموزش و پرورش ما، اين روند 
نســبتًا معكوس است. افرادی که نخبه و ســرآمد هستند و به سمت رشته های 

علوم پايه گرايش پیدا می کنند.
۲( ورود علوم نابسته به فرهنگ اسالمی و ايرانی بدون اتخاذ ديدگاه انتقادی؛ 
به نظر می رســد، بیگانه ستیزی و بیگانه گريزی نمی تواند مشكالت را حل کند 

بلكه ما می توانیم  با نقد آثار فرهنگ غربی خودآرايی علمی را شــروع کنیم.
۳( روش های ناکارآمدی که در تعلیم و تربیت و در اســتخدام معلمان به کار 

گرفته شده است.
4( نقص در نظام گزينش استاد؛

مــا نخبگان جوان ايــن انتظار را داريم که در ســايه توجهات حضرت عالی 
و حمايت های دولت محترم، علوم انســانی بتواند با تاکید بر خودباوری نســل 
جوان و ظرفیت های موجود در نســل جوان خاك حاصلخیزی را جهت پرورش 
زمینه های نظری علوم انســانی و به عنوان يک فرش مســتعد برای گسترش 

ســاير علوم به کار بگیريم. والسالم علیكم و رحمه اهلل.
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آزيتا باللی اسکويی
رتبه سوم جشنواره جوان خوارزمی در سال 1۳۸۸

بســم اهلل الرحمن الرحیم. سرمايه انسانی، مهم ترين منبع مزيت رقابتی است و 
به عنوان تولید کننده علم و فناوری، نقش بی بديلی را در فرآيند توســعه برعهده 
دارد. محورهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر سرمايه انسانی 
استوار و در گرو توسعه آن است. نخبگان به عنوان مهم ترين سرمايه های انسانی، 
مهم ترين نقش را در راســتای دستیابی به سند چشــم انداز کشور برعهده دارند. 
پاره ای از راهبردهای کالن پیشــنهادی در راســتای اثرگذاری بیشتر نخبگان به 

حضور ارجمند مقام معظم رهبری به شرح زير ارائه می شود:
1( فراهم آوردن بسترهای قانونی الزم برای به کارگیری نخبگان در بخش های 

خصوصی و دولتی در جهت توسعه علمی و معنوی متوازن کشور؛
۲( ايجاد و توســعه برنامه کرسی های پژوهشی با هدف کاهش روند مهاجرت 
نخبگان، جذب نخبگان خارج از کشور، تقويت جايگاه علمی بین المللی و ارتباط 

بین بخش پژوهش و صنعت؛
۳( ايجاد زمینه و بستر برای مشارکت حداکثری نخبگان در تصمیم گیری های کالن 
کشوری از طريق ايجاد اتاق های فكر نخبگان در حوزه های دارای اهمیت راهبردی؛

4( حمايت از پژوهش های مشــترك بین دانشــگاه و صنعت؛ دانشگاه و حوزه 
علمیه به ويژه در بخش هنر و هنر اسالمی؛ 

۵( توانمندســازی علمی و معرفتی نخبگان با توجه به تحوالت فعلی جهان در 
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دوران تحصیل؛
۶( درپايــان محور آخر را با عنايت به حوزه تخصصی خودم و تاکیدات حضرت 
عالی به هنر، معماری و شهرسازی و رسالت اين حوزه ها به اين مبحث اختصاص 
دادم: »حضــور و نقش اثرگذار نخبگان در تهیه و تدوين منشــور هنر، معماری 
و شهرســازی ايرانی اســالمی« همانطور که می دانیم عصر حاضر عصر بحران 
در حوزه هنر، معماری و شهرســازی اســت. در يک چنین بحران فراگیری، بايد 
ازطريق يک رجعت مذهبی، مجدداً اين مفاهیم بازنگری و تعريف شــود با ايجاد 
اتاق هــای فكر و ارائــه راهبردهای عملی، بايد ارزش های ايرانی اســالمی را با 
کالبد هنر، معماری و شهرســازی پیوند دهیم. با عنايت به فرمايشــات حضرت 
عالی و تاکیداتتان از ســال 1۳7۵و با عنايت به ســند چشم انداز۲۰ ساله کشور، 
که مديريت شــهری، خواهان حرکت به سمت ساختن شهر الگو و به تعبیر قرآن 
کريم »بلدامین« اســت، بايستی برنامه های کشوری در حوزه های هنر، متناسب 
با آن تدوين بشود که درحقیقت تاسیس و راه اندازی رشته معماری و شهرسازی 
اسالمی که در تاســیس و راه اندازی رشته معماری و شهرسازی اسالمی که در 

دانشگاه هنر اسالمی شاهد آن بوديم، دراين راستا بوده است. 
در زمینه معماری و شهرســازی بايســتی از پیشــنهاد نخبگان جهت شناخت 
مســائل و معضالت واقعی و ارائه راهكارها و راهبردهای مناسب، از طريق ايجاد 
کرســی های پژوهشی و ايجاد اتاق های فكر، بهره گیری بشود تا انشااهلل به »بَلَد 

طّیب ّحی، سلم وامن« نائل آيیم. والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته.
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ميرهادی رهگشای
)دارنده مدال طالی المپیاد دانش آموزی فیزيک در سال 1۳۸۶( 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. همان گونه که مســتحضريد زمینه فعالیت نخبگان، 
مرتبط با صنايع و فناوری های پیشرفته می باشد. لذا الزم است در جهت حمايت 
از شــرکت های دانش بنیان، نگاه ويژه ای به مشكالت ساختاری و ساز وکارهای 
معیوب اين حوزه داشــت. در اين فرصت به اختصار به سه مورد از اين مشكالت 

ساختاری اشاره می شود:
1( خريدهای نهادهای دولتی و عمومی: بازار دولت به عنوان يک بازار کلیدی 
می تواند نقش مهمی در شــكوفايی رشــته فعالیت های صنعتی در کشور داشته 
باشــد، به ويژه در مورد صنايع نوپا که تضمیــن بازار فروش محصوالت اهمیت 
بسزايی در شكل گیری و توسعه آن ها دارد. با اين حال علی رغم وجود محصوالت 
مشــابه داخلی، بسیاری از سازمان ها ترجیح می دهند تا نیازهای خود را با واردات 
کاالهای خارجی تامین کنند. اين موضوع درباره فناوری های پیشرفته از اهمیت 
دوچندانی برخوردار اســت. اگر خريد يک کاالی معمولی خارجی به بیكاری يک 
کارگر ايرانی منجر شود خريد يک کاالی پیشرفته خارجی، بیكاری يک نخبه با 

تجربه را به دنبال خواهد داشت.
دست اندرکاران در توجیه اين مسئله، معمواًل کیفیت پايین محصوالت داخلی را 
بهانه می کنند، که در اين باره بايد گفت، اواًل کیفیت بسیاری از تولیدات پیشرفته 
کشور قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی است؛ ثانیًا بر فرض کیفیت پايین 
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ســازمان های دولتی بايد در يک تعامل سازنده و زمان دار، تولید کننده داخلی را 
کمک کنند تا به کیفیت مطلوب برسد، نه اينكه به اين بهانه بازار خود را در اختیار 
تولید کننده خارجی قرار دهند. بديهی است که با قرار دادن بازار داخل درخدمت 
خارجی ها، هیچ وقت تولید کننده داخلی فرصت تقويت خود را نخواهد داشــت. 
به هر حال ما فكر می کنیم هر ســازمان دولتــی عالوه بر وظیفه معمولیش بايد 
خود را مسئول پیشرفت فناوری کشور در حوزه محصوالت خود نیز بداند. به طور 
خالصه بايد گفت: همان طور که معظم له مردم را به خريدار کاالهای ســاخت 
داخل توصیه می فرمايید نهادهای حاکمیتی و سازمان های دولتی نیز بايستی در 

استفاده از تولیدات داخلی پیش قدم باشند.
۲( عدم توجه به صادرات صنعتی و خام فروشی در عرصه صادرات: همه ساله 
شــاهد آمارهايی هستیم که توســعه صادرات غیر نفتی را نشان می دهند، لكن 
توجه به اين نكته حائز اهمیت است که حجم بااليی از اين صادرات به موادخام 
با ارزش افزوده پايین اختصاص دارد. آرمان توسعه صادرات غیرنفتی به گونه ای 
درذهن مســئولین جای گرفته است که افزايش صادرات را به هر قیمتی مطلوب 
می داننــد، حال آنكه هدف از توســعه صادرات افزايش تــوان رقابتی و فناورانه 
صنعتی اســت، نه به حراج گذاشــتن منابع خام کشــور، که حكم ثروت ملی را 
دارند، آن بخش از صــادرات جای افتخار دارد که يا صادرات محصول متكی بر 
دانش پیشرفته داخلی باشــد و يا محصول آخرين حلقه های تولید باشد. در واقع 
از يک ســو بايد توان علمی و فناوری کشور پايه صادرات باشد و از سوی ديگر 
منابع طبیعی و معدنی کشور با مديريت صحیح و سیاست های اقتصادی مناسب 
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به تولید در حلقه های انتهايی زنجیره ارزش منجر شــود تا حداکثر ارزش افزوده 
نصیب کشور شود. بنابر آمارهای موجود سهم، چنین صادراتی در کشور، کمتر از 
پنج درصد کل صادرات است، که به يقین، وضعیت مطلوبی نیست. فروش منابع 
طبیعی خام، محروم ســاختن صنعت ملی از اين فرصت استثنايی و واگذاری آن 
به ديگر اقتصادهای رقیب به بهای اندك اســت. در اين زمینه اگر سیاست های 
کشــور از صادرات مواد خام به ســمت تقويت صادرات محصوالت با تكنولوژی 
پیشرفته تغییر کند، مسلمًا شرايط برای شرکت های دانش بنیان راحت تر می شود 
و به پیشرفت آن ها توجه جدی تری خواهد شد، چرا که می توانند نقش مهمی در 

صادرات صنعتی داشته باشند.
۳( بدهی هــای دولت: با وجود عدم اســتقبال دولــت و نهادهای حاکمیتی از 
محصوالت داخلی می توان گفت مسئله به اينجا ختم نمی شود و در موارد معدودی 
هم از شرکت های داخلی، خريد می شود اين شرکت ها در گرفتن حق الزحمه خود 
نیز با مشارکت بسیاری مواجه اند. در نشست صنعت که ديروز برگزار شد نیز اين 
نكته، يكی از مشــكالت اساسی نمايندگان شرکت ها بود، که به دلیل بیان شدن 
درآنجا من به بررســی آن نمی پردازم. در پايان بايد اشــاره کرد که فراهم کردن 
شــرايط مناســب برای فعالیت نخبگان باعث دلگرم شدن و زمینه ساز اثرگذاری 
بیشــتر آن ها خواهد شد. امید که در ســايه عمل آگاهانه به رهنمودهای مدبرانه 

حضرت عالی، آينده ساز ايرانی سرافراز باشیم. خیلی ممنون.
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خديجه مظفری
)رتبه سوم المپیاد دانشجويی حقوق در سال 1۳۸۶(

بســم اهلل الرحمــن الرحیم. محــور اول: در حال حاضر امــكان مراجعه به 
دادگســتری برای عموم افــراد جامعه، به جای امنیــت و آرامش خاطر، نوعی 
نگرانــی و دغدغه ايجاد می کند. اگر چه به زعم برخی اين مســئله ناشــی از 
ناســالم بودن دســتگاه قضايی است، به تجربه روشن شــده است که دستگاه 
قضايی در اين نگاه کلی ســالم اما ناکارآمد اســت. يكی از مهم ترين تغییراتی 
که کارآمد شــدن نظام قضايی را در پی خواهد داشــت، تغییر در نظام گزينش 
قضات اســت. متاســفانه قضات جوان، پختگی الزم برای امــر قضا را ندارند، 
غلبه احساسات، فقدان تجربه و دانش کافی موجب می شود درصد خطای آنان 
افزايش يابد، همین امر لزوم تجديد نظرهای متوالی را موجب می شود که خود 
منجر به طوالنی شــدن رسیدگی، و ناامیدی مراجعان به دستگاه قضا را فراهم 

می آورد. 
قاضی به عنوان رکن اصلی نظام قضايی بايد از میان افراد با سوابق طوالنی 
و درخشان در عرصه های حقوقی، واجد دانش روز و تحصیالت عالی، خوش نام 
و توانا انتخاب شــود. در واقع پس از کســب تجربیات فــراوان کهنه کاران و 
نخبگان عرصه حقوق مفتخر به رده های مقدس قضاوت می شوند. بدين ترتیب 
مقام شــامخ قضاوت، حیثیت از دســت رفته خويش را بــاز می ياببد. به عالوه 
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اصالح روند رســیدگی به پرونده ها از طريق بــه کارگیری خدمات الكترونیک، 
هدايــت صحیح پرونده ها در بدو امر، جهت جلوگیری از حجم انبوه اشــتباه به 
ويژه اشــتباهات شــكلی در طرح دعاوی مختلف، نظارت بر آراء صادر شده در 
محاکــم از طرق متعارف به ويژه احیای فرجام خواهی در دادرســی مدنی ودر 
نتیجه متوقف نمودن سلسله نامتناهی تجديد نظر آراء با اصالح قوانین مذکور، 
می توانــد زمینه های اصالح نظــام قضايی را فراهم آورد. چنان که در ســايه 
عدالت گســتری اين نظام، پیرزنان را از پادشــاهان ترسی نباشد؛ »چنان سايه 

افكند، بر عالمی/ که زالی نینديشد از رستمی«
محور دوم: در عرصه تعلیم حقوقی در کشور، تعامل حوزه و دانشگاه مسئله ای 
اساسی اســت. حقوقدان ايرانی الجرم بايد آگاهی عمیق از فقه اسالمی داشته 
باشــد. از اين رو اساتید برجســته حقوق همواره در کنار دروس دانشگاهی به 
تلّمذ در حوزه نیز پرداخته اند. حال آنكه آموزش فقه و اصول در ســطوح عالی 
با حضور اســاتید مجرب حوزه تمامی دانشــجويان حقوق را از اين موقعیت بر 
خوردار می ســازد. از ســوی ديگر حقوقدانان و قضات بر آمده از حوزه نیازمند 
آگاهــی از قوانین و دانش حقوقی روز آمد هســتند و دانشــگاهیان می توانند 
تشــكیل آموزش اين بخش باشــند. بايد توجه داشت که قائالن به جدايی اين 

دو عرصه کارايی هر دو گروه را به حداقل می رسانند.
محورسوم: در عرصه جهانی، حقوق می تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی 
به اهداف و منابع ملی مورد اســتفاده قرار گیرد و اســتفاده از ابزارهای سیاسی 
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صــرف، به اندازه کافی منافع ملی ما را در ســطح بین المللی تامین نمی نمايد. 
بدين منظور آموزش مناســب حقوقدانان در زمینه هــای نو حقوق و نیز فراهم 

سازی زمینه فعالیت در اين عرصه برای ايشان ضروری است.
محــور چهــارم: گنجینه عظیم فقهی مــا می تواند به عنــوان مبنايی برای 
تدوين نظام حقوقی اســالمی شیعی مورد توجه قرار گیرد. فقهای ما در خلوت 
حجره های خويش با استفاده از تعالیم اسالمی از نكته ها و ظرافت های حقوقی 
سخن گفته اند. که گاه از پیشــرفته ترين قواعد روز جهان دقیق تر است. با اين 
همه فقه ما مدون نیست. اين ذخیره گرانبار بايد بر اساس نیازهای روز، آراسته 
و پیراســته شــود و در قالب نظامی حقوقی مدون گردد. در اين وضعیت  است 
که می توان نظام حقوقی اســالمی شیعی را در ســطح جهانی به عنوان نظام 
حقوقی جامع مطرح نمود. از آنجايی که پايه های اين نظام بر اســتدالل اصولی 
بنا نهاده اســت قابلیت عرضه به عنوان يک الگو را داراست. از توجه معظم له 

و حضار متشكرم.



سخنرانی نخبگان پنجمین همایش ملی نخبگان جوان در دیدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(۲7۸

ناصر صباغ نيا
) دانش آموخته برتر رشته مهندسی کشاورزی در سال 1۳۸۸(    

بســم اهلل الرحمن الرحیم. بخش کشــاورزی و منابــع طبیعی از ارکان مهم 
اقتصــادی در زمینــه تولید ناخالص ملی و اشــتغال می باشــد. اين بخش به 
لحــاظ تامین امنیت غذايی نقش مهمی درامنیت کشــور دارد. منابع موجود در 
کشــاورزی جزء منابع تجديد ناپذير هستند و فرسايش و تخريب آن ها غیرقابل 
جبران اســت. نابودی جنگل ها و خاك های زراعی باعث از بین رفتن پتانسیل 
تولیدی کشــور در اين زمینه شده است، که نیازمند توجه ويژه است. همچنین 
اگرچه بیشــتر دانشگاه های کشور پیشینه کشاورزی دارند، ولی متاسفانه امروزه 
محروم ترين دانشكده های ما دانشكده های کشاورزی هستند، که فاقد امكانات 

پیشرفته برای آموزش وتحقیق در زمینه کشاورزی هستند. 
از طرفی ســرمايه گذاری در بخش کشــاورزی ضامن توسعه و حفظ تولید 
در اين بخش اســت که متاســفانه به علت ماهیت اين بخش، ســودآوری در 
بخش کشــاورزی خیلی باال نیست. در کشورهای پیشرفته با آن همه امكانات 
سودآوری بیشتر از دوازده درصد نیست در حالی که در بخش صنعت سودآوری 
معمولی هیجده درصد می تواند باشد. بنابراين بخش خصوصی و بانک ها تمايل 
زيادی به ســرمايه گذاری در اين بخش ندارند و کشــاورزان و محققین برای 
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گرفتن وام برای انجام طرح های تولیدی يا کشــاورزی با مشكالت عديده ای 
روبه رو هســتند که اين امر در کشورهای غربی که اصاًل پايه اقتصاد آن ها پايه 
اقتصاد کاپیتالیســتی هســت هم، وجود دارد. در اين کشورها اگر چه بر اساس 
ســازمان تجارت جهانی، اعتقاد به بــازار آزاد دارند، ولی هیچ گاه اين قوانین را 
در بخش کشــاورزی اجرا نمی کنند، و با هم ديگر درگیری هايی در اين زمینه 
دارند، زيرا بخش کشــاورزی همیشــه در واقع نیازمند اين هست که مسئولین 

توجه ويژه ای به آن داشته باشند.
بنابرايــن به نظر بنده نــگاه کالن و مصلحت نگر حضرت عالی می تواند اين 
گــره کور را بشــكافند زيرا ما نیازمند اين هســتیم که تســهیالت و در واقع 
کمک های ويژه ای به اين بخش شــود تا هم در زمینه تولید و هم تحقیقات ما 
در ســطح ملی کارايی مناسبی داشته باشــد برای اينكه به ساير دوستان وقت 

برسد من ديگر از ذکر جزئیات صرف نظر می کنم.
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بســم اهلل الرحمن الرحیم.1 اواًل به همه ی شما عزيزان که واقعًا فرزندان عزيز 
اين ملت هســتید و نور چشمان ما هستید، بايد مبارکباد بگوئیم، به خاطر حضور 
در مجموعه ی نخبگانی کشــور. البته اين »مبارکباد« مثل مبارکبادهای جشــن 
تولد است، که در جشن تولد به آن شخص مبارکباد مي گويند، در حالی که او در 
تعیین زمان تولد و تاريخ تولد و اصل تولد هیچ نقشی نداشته. پس اين به معنای 
اين اســت که خدای متعال يک فرصتی را به شــما داده، خوشبختانه توفیق هم 
پیدا کرده ايد که از اين فرصت تا اينجا اســتفاده کنید و جزو مجموعه ی نخبگانی 
واقع شويد؛ اين مبارك است بر شما؛ لیكن اين استعداد، اين توانائی، اين فعلیتی 
که تا امروز پیدا کرده ايد، ورود در يک راه است، آغاز يک راه است، پايان يک راه 

نیست؛ اين را بايد همه ی نخبگان عزيز جوان ما در نظر داشته باشند.
ما قانع نیستیم، شــما هم قانع نباشید به اين که جواِن بااستعداِد برجسته ی ما 
توانست در يک بخشی، در يک آزمون بزرگی، نخبگی خودش را نشان بدهد؛ به 

1- متن سخنان از سايت رسمی دفتر مقام معظم رهبری )Khamenei.ir( برداشته شده است. 
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اين مقدار، نه من قانعم، نه شــما قانع باشید. توقع من و توقع شما بايد اين باشد 
که اين بذِر به ثمر نشسته تبديل شود به يک نهال برومند، و تبديل شود به يک 
شــجره ی طیبه ای که »تؤتی اکلها کّل حین باذن ربّها«؛)1( درخت ثمربخشــی 
شويد که در همه ی زمان ها، در همه ی موقعیت ها، بتوانید میوه ی شیرين خودتان 
را به کام اين کشــور، اين ملت، اين تاريخ و در نهايت به کام بشــريت بچشانید؛ 

اين بايد هدف باشد.
 اما در مورد جلسه ی امروز. من با دقت به مطالبی که اين عزيزان آمدند اينجا 
بیان کردند، گوش کردم. تصديق مي کنم که نظرات، نظرات ســنجیده و خوبی 
بود؛ نه به معنای اينكه از نگاه کارشناسی، انسان بتواند همه ی اين پیشنهادها را 
تصديق کند - اين نیاز به بررسی دارد - اما از اين نظر که انسان احساس مي کند 
و میبیند که اين نظرات و اين پیشــنهادها، با فكر و با ســنجیدگی مورد مطالعه 

قرار گرفته و بیان شده؛ اين خیلی برای من ارزشمند است.
 خب، مســئولین محترم در مجلس حضور دارند - چند نفر از وزرای محترم و 
رئیس محترم بنیاد نخبگان - من انتظارم اين است که نظراتی که اين جوان های 
عزيز بیان کردند، مورد توجه قرار بگیرد، روی اين ها کار شــود، بررسی شود. ای 
بســا جرقه هائی که مي تواند منتهی شــود به يک نور بزرگ و شــعله ای فراگیر 
که فضا را روشــن کند. و توجه شــود به اين که اين نظــرات از دل های صادق 
صادر شــده؛ اين هم خیلی مهم است. در همه ی اين مطالبی که دوستان گفتند 
و من رئوس مطالب را يادداشــت کردم، انســان همین نكته را مشاهده مي کند: 
برخاسته ی از صدق و صفا و احساس شیريِن موج ود در ذهن جوان و دل جوان، 
که احساس مسئولیت مي کند و با امید و با نشاط حرف میزند. اين از آن چیزهائی 
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اســت که اصاًل فضا را شیرين مي کند. وقتی جوان ها با آن امید و با آن نشاط و 
با آن روحیه حرف مي زنند، فضا، فضای پرنشــاطی مي شود؛ اين پیشنهادها غالبًا 
اينجور اســت. البته اين مطالب، سنجیده هم هســت؛ يعنی آنچه دوستان بیان 

کردند، پیشنهادهای خامی به نظرم نرسید.
 خب، اصلیترين محور پیشــرفت کشور، همین است. امام بزرگوار ما در يک 
حادثه ی مهم جنگی - که خیلی از شــماها آن وقت شايد متولد هم نشده بوديد 
- در قضیه ی يكی از عملیات که پیروزیای به دســت رزمندگان آمده بود، يک 
پیامی دادند. در آن پیام اين نكته وجود داشــت که فتح الفتوح انقالب اسالمی، 
تربیت اين جوان هاســت. همه توقع داشــتند که امام بگويد اين پیروزیای که 
شــما به دست آورديد، فتح الفتوح اســت؛ از آن پیروزی ستايش کند؛ امام نه، از 
رزمندگان تشــكر کردند. اما گفتند فتح الفتوح انقالب ما تربیت اين جوان هاست؛ 
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که در آن شــرائط دشــواری که همه ی دنیا در مقابل ما با چهره ی دژم و سالِح 
آماده ی شــلیک ايستاده بودند، اين ها توانســتند يک چنین پیروزی بزرگی را به 
دســت آورند؛ عملیات طريق القدس بود. من همین را تكرار مي کنم: فتح الفتوح 
انقالب اســالمی اين هاست. پیشرفت واقعی اين است که جوان های ما، نخبگان 
ما نسبت به آينده احساس مســئولیت کنند؛ برای خودشان ديدگاه تعريف کنند؛ 
برای کشور آيندهای را تصوير کنند و مجسم کنند و احساس کنند و اين احساس 
را اظهار کنند؛ که آماده اند برای رســیدن بــه اين آينده، تالش کنند. اين چیزی 
اســت که امروز وجــود دارد؛ اين را بايد تقويت کرد، ايــن را بايد پیش برد. اين 
احســاس و روحیه ی نشــاط را بايد روزبهروز در جامعه ی ما تشديد کرد. اگر اين 
شد، آن وقت اين دارائِی شخصی شما - اين استعداد و اين نخبگی که يک دارائی 
شــخصی است  - تبديل خواهد شد به دارائی ملی؛ ببینید چقدر خوب است. يک 
نفر سرمايه ی خودش را به طال و ارز تبديل مي کند و مي رود توی صندوقخانه ی 
منزِل خودش پنهان مي کند؛ اين کجا، آن که میآيد سرمايه را تبديل مي کند به 
يک صنعت، به يک کارخانه، به يک کار تولیدِی باارزش، و کشور را پیش مي برد، 
اين کجا؟ شما با حرکت در راه اين هدف ها، اين کار دوم را داريد مي کنید؛ يعنی 
سرمايه ی شخصی خودتان را تبديل مي کنید به يک سرمايه ی ملی، به سرمايه ی 

ملت ايران؛ اين خیلی باارزش است.
 خوشــبختانه فضای گفتمانی در کشور در جهت پیشرفت علم است؛ اين ديگر 
بحمداهلل تثبیت شده و جاافتاده است. حرکت علمی در کشور، يک حرکت پرشتابی 
اســت - همین طور که آمارهای جهانی هم اين را نشان مي دهد - ولی نگرانی 
من از اين اســت که احساس رضايتی که از اين موقعیت و از اين وضعیت به ما 
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دســت مي دهد، ما را بیخیال کند، همــت ما را کم کند. برمي گردم به آن حرف 
اول، که عزيزان من! هم شما در آغاز يک راهید، هم کشور در آغاز يک راه است. 
ببینید، ما به خاطر خباثت و سستی و استبداد و وابستگی حكومت های گوناگونی 
که در طول دوران های اخیر داشــتیم، از قافله ی علمی جهان عقبیم. تقريبًا شايد 
بشود گفت سه قرن، ما عقبیم. ما غفلت کرديم. رهبران سیاسی کشور، زمامداران 
کشــور غرق در عیش و نوش و رسیدگی به نیازهای شخصی و تكبر و استكبار 
نســبت به مردم شــدند؛ از اوضاع و احوال دنیا غافل شدند؛ هم از لحاظ سیاسی 
ضرر کرديم، هم خسارت بارتر، از لحاظ پیشرفت علمی ضرر کرديم. در اين میدان 
مسابقه که در قرن های گذشته ما جلوتر از ديگران بوديم، بعد از آنكه همه ی دنیا 
تقريبًا يک جور حرکت مي کردند، ملت هائی توانســتند به يک وسیله ی نقلیه ی 
سريع السیری دست پیدا کنند، از ما جلو افتادند؛ لذا فاصله ی ما هی زياد شد. آن ها 
چون جلوتر از ما بودند، جلوتر از ما به وسیله ی نقلیه ی سريع السیرتری دست پیدا 
کردند؛ لذا فاصله بیشــتر شــد - اين يک تمثیل است - ما که متوقف بوديم، يا 
حداکثر به پسمانده های کارهای ديگران و ساخته های ديگران اکتفاء مي کرديم، 
فاصله ی ما با دنیائی که روزبه روز میدان های جديدی را کشــف مي کرد، بیشتر 
شــد. انقالب اسالمی آمد، همه ی ماها را بیدار کرد، همت ها را در ما برانگیخت، 
اســتعدادها به میدان آمدند. شتابی که ما امروز داريم، ده برابر، يازده برابر، سیزده 
برابر شتاب متعارف و متوسط علمی در دنیاست. اين خیلی خوب است، اما فاصله 
زياد است. اگر چنانچه مثاًل بیست سال - حاال من که مي گويم بیست سال، روی 
محاســبه ی دقیق نمي گويم؛ همین طور حدســی مي گويم - ما همین شتاِب ده 
برابر را، دوازده برابر نسبت به پیشرفت علمی جهان را ادامه دهیم، خواهیم رسید 
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به آن نقطه ای که متناســب ملت ايران اســت؛ متناسب تاريخ ماست، گذشته ی 
ماست، مواريث علمی ماست، و متناســب اهمیت ماست. بنابراين نبايد بگذاريم 
اين حرکت از دْور بیفتد. اگر حرکت از دْور افتاد، بازيابی و بازســازی آن دشوارتر 
خواهد بود. و اين کاِر شما جوان هاست. جوان ها بايد همت های خود را زياد کنند. 
احســاس کنید که هم شما در آغاز يک راه طوالنی و مهمید، هم کشور در آغاز 

يک راه طوالنی و مهم است.
 البته من به هیچ وجه توصیه نمي کنم که شــما مرعوب پیشــرفت های غرب 
شويد - ابدا - آن پیشــرفت ها به خاطر زودتر وارد يک مرحله شدن و متكی به 
ظلم و اســتكبار و استعمار است. اگر انگلیســیها هند را، برمه را، آن منطقه ی 
ثروتمند آســیا را اســتعمار نمي کردند، غصب نمي کردنــد، ثروت هايش را باال 
نمي کشــیدند - که خود هندیها در يک دورهی تاريخی، خیلی خوب اين وضع 
را ترسیم کردند - مسلّمًا نمي توانستند به اينجا برسند. اين ها مثل زالو از ديگران 
مكیدند و خودشان را فربه کردند؛ ما نمي خواهیم اين کار را بكنیم. ما به هیچ وجه 
به دنبال مكیدن ديگران نیســتیم. ما درونزائی و درونجوشی را تقويت مي کنیم، 
و معتقديم مي شود، و انشاءاهلل پیش خواهیم رفت. بنابراين، اين نكته ی اول، که 

نگذاريد حرکت از دْور بیفتد.
 نكتــه ی دوم اينكه، هم مســئولین و مديران دســتگاه های ذیربط با حرکت 
علمی مســئولیت هائی دارند، هم خود نخبگان مسئولیت هائی دارند. من خرسند 
شــدم از اينكه ديدم چند نفر از جوان هــای عزيز ما اينجا تصريح کردند که نخبه 
خودش را طلبگار از نظام نمي داند، طلبكار از مردم نمي داند - به اين مضمون بیان 
کردند - خودش را کســی مي داند که مي تواند به اين مردم خدمت کند و موظف 
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اســت که اين خدمت را انجام دهد. اين خیلی روحیه ی خوبی است. در عین حال 
مسئولیت هائی وجود دارد.

 البته مسئوالن، خوب کار کردند. من بررسی کردم و گزارش های نزديک را گرفتم. 
مي دانید من معمواًل به گزارش هائی که دوستان و مديران میآيند ابراز مي کنند، اکتفاء 
نمي کنم. خب، گزارش هائی که به طور رسمی گفته مي شود، غالباً گزارش های مطلوب 
و رنگ آمیزی شده ی قشنگی است؛ انسان از راه های ديگر مي تواند کشف کند. عالوه بر 
اينكه گزارش هائی که مديران دادند، گزارش های خوبی بود و امروز هم خانم رئیس بنیاد 
مطرح کردند، من از طرق ديگر هم تحقیق کردم، ديدم انصافاً در بنیاد نخبگان دارد خوب 

کار مي شود و تالش، تالش بسیار خوبی است.
 خب، يک نكته اين اســت که در حوزه ی علوم فنی و حوزه ی علوم انســانی، 
معیارها دوگانه اســت. البته حاال يک جوان عزيزی بــاز در مورد علوم فنی هم 
تفكیک قائل مي شــوند بیــن علوم محض و علوم صنعتــی و فنی؛ که اين هم 
نكتــه ی قابل توجهی اســت. اما به هر حال ممیزی وجــود دارد بین معیارهای 
نخبگی و زبدگی در علوم فنی و علوم انســانی. مترها يک اندازه نیست، معیارها 
يک جور نیســت؛ به اين نكته توجه شــود. ما الزم داريــم که در زمینه ی علوم 
انسانی - که امروز يک نیاز بسیار اساسی کشور ماست - به تازه ها، برجستگیها 
و نوآوریها دست پیدا کنیم؛ اين کلید اساسی پیشرفت نهائی و بنیادی و ريشه دار 

کشور است. بنابراين الزم است معیارها درست انتخاب شود.
 يک نكته ی ديگر اين است که حمايت از نخبه، در درجهی اول بايد به معنای 
ايجاد فرصت پژوهش و تحصیل و پیشــرفت باشد. البته من به هیچ وجه مخالف 
حمايت های مالی و مادی و اين ها نیستم، بلكه الزم است آن کارها انجام بگیرد؛ 
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لیكن مهم تر از آن اين است که نخبه احساس کند فضای تنفس علمی دارد. آن 
چیزی که مكرر به ما منتقل مي شــود، اين است که نخبگان و برجستگان مايلند 
يک میدان وســیعی باشــد که بتوانند به اقتضای نخبگی و استعداد برتر، در آن 
بتازند؛ اين را بايد فراهم کرد. البته اين، راه های گوناگونی دارد. تشــخیص راه ها، 
ارائه ی راه ها و پیشــنهادها کار ما نیست؛ کاِر کارشناس های ذیربط است. البته 
امــروز جوان ها نظراتی هم دادند. اين را بايد تأمین کرد تا نخبه بتواند احســاس 

کند که میدان کار و پیشرفت برای او وجود دارد.
 نكته ی ديگر اين است که ما مسئله ی رعايت نخبگان و نگاه به نخبگان را به 
يک حالت شــبكه ای در بیاوريم. ما نخبه را شناسائی مي کنیم، انتخاب مي کنیم، 
کمک مي کنیم و ثبات در حرکت نخبگی به او مي دهیم؛ اين کافی نیســت. بايد 
يک حرکت شبكه اِی سازنده و يک چرخه به وجود بیايد، که از پرورش و ساخت 
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نخبه آغاز مي شــود؛ يعنی مربیگری. ريشه و پايه هم در آموزش و پرورش است؛ 
همچنان که يكی از جوان ها گفت. ما بايد استعدادهای نخبه را شناسائی کنیم و 
تربیت کنیم، بعد در میان اين ها گزينش و انتخاب الزم اســت؛ بعضی نخبه ترند، 
بعضی استعدادهای برترند؛ انتخاب بهترين ها. بعد از آن، نگهداری و ارتقاء است؛ 
نه فقط نگهداری، بلكه نگهداری همراه با ارتقاء و پیشرفت. کمک کنید اين نخبه 
اگر امروز در رتبه ی دهم است، در آينده ی نه چندان دوری به رتبه ی اول برسد؛ 
ارتقاء پیدا کند. بعد اين نخبه، خود وارد چرخه ی نخبه ســازی شود - يعنی حالت 
شــبكه ای پیدا کند - خود اين نخبه، نخبه ساز و نخبه پرور شود. در اين صورت، 
حالــت درونزائی به وجود خواهد آمد و حرکت مضاعف خواهد شــد. اگر ما يک 

چنین شیوه ای را در پیش بگیريم، به نظر مي رسد که کار پیشرفت خواهد کرد.
 يک نكته ی ديگر که مربوط به مســئولین محترم اســت، مربوط مي شود به 
ســند راهبردی نخبگان؛ که اين پیشنهاد شد. خوشبختانه چیز خوبی تهیه شده. 
من خودم نديدم، اما دوســتانی که بررســی کردند، قضاوتشان اين است که اين 
سند راهبردی، بسیار خوب و جامع تهیه شده. خب، در مرحله ای از شورای عالی 
انقالب فرهنگی هم تصويب شده، اما بايد سريعًا به تصويب نهائی برسد و سريعًا 
ابالغ شود. وقتی ابالغ شد، همه ی دستگاه ها در اجرای آن همكاری و همافزائی 
کنند. اگر چنانچه سند راهبردی نخبگان - آنطوری که برای من نقل کردند تهیه 
شده - تصويب شود و ابالغ شود، بسیاری از اين سؤاالت و نقاط ابهام به خودی 

خود برطرف خواهد شد.
 اما در مورد مســئولیت شــما نخبگان عزيز. عرض کرديم خود را در آغاز راه 
بدانید. ســعی کنید در طراز نخبگی باقی بمانید. امروز شــما نخبه ايد، اما مسابقه 
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اســت؛ ممكن است ســطح علمی کشور به حدی برســد که اين مقدار، نصاب 
نخبگی نباشــد؛ الزم باشد انســان به نصاب باالتری دست پیدا کند. ما در سند 
چشم انداز بیســت ساله آورديم که در سال 14۰4 از لحاظ علمی، در رتبه ی اول 
منطقه باشیم. بعضی از مسئولین مي گويند آقا شما گفتید سال 14۰4، اما حاال که 
1۳۹1 است، از لحاظ علمی در رتبه ی اول منطقه هستیم. خب، اين حرف درست 
است؛ اما اين، آن حرف نیست. حاال آخر راه نیست، وسط راهیم، اول کاريم. بايد 
بتوانید اين رتبه ی اّولی را از 1۳۹1 - که امســال اســت - تا 14۰4 نگه داريد؛ 
ببینید اقتضای اين نگهداری چیســت؟ خیلی کار الزم دارد. يک ياعلی گفتید و 
يک جهشــی کرديد؛ خیلی خوب، رســیديد به رتبه ی اول؛ اما ديگران که بیكار 
ننشســتهاند. در منطقه، ديگران هم مي خواهند رتبه ی اول باشند، رتبه ی باالتر 
باشــند؛ آن ها هم دارند تالش مي کنند. بنابراين بايد بتوانید اين نخبگی را حفظ 
کنید. در مورد اشــخاِص شــما هم عینًا اين صدق مي کند؛ بايد اثرگذاری داشته 
باشید. همان طور که عرض کرديم، در اين شبكه ی نخبگانی، بايد بتوانید فضای 
پیرامون خودتان را به ســمت نخبه شدن سوق دهید؛ اين يک کار مهمی است، 

جزو وظائف مهم نخبگان است.
 يک مسئولیت ديگری که من يادداشت کردم، اين است که تالش خودتان را 
معطوف به نیازهای کشور کنید. البته در بیانات دوستان هم هست؛ در ديدارهای 
دانشــجوئی و دانشگاهی هم که من ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهی داشتم، 
ايــن را تكرار مي کنند؛ اما بايد اين تحقق پیدا کند، بايد عملی شــود. االن به ما 
گزارش مي دهنــد که هفتاد درصد مقاله های علمی ما ناظر به نیازهای کشــور 
نیســت. نمي دانم چقدر اين آمار دقیق اســت، اما به من اينجور گزارش مي شود. 
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اين همه شما زحمت بكشید، مقاله ی علمی تهیه کنید، از اين مقاالت علمی سی 
درصد ناظر به نیازهای کشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان احساس خسارت 
مي کند. بايد صددرصــد کار علمی، تالش علمی، تهیــه ی مقاله ی علمی ناظر 
باشد به نیازهای شما. شما با I.S.I هم بر اين اساس همكاری کنید. آنجائی که 
مقاله ی مورد قبول  I.S.Iچیزی اســت که شما مي توانید در کشور از آن استفاده 
کنید، آن را دنبال کنید. ما معیار اساســی در دســت داريم؛ معیار ما اين است که 
کشور ما صدها خلل و مشكل و خال دارد، مي خواهیم اين ها را پر کنیم. اين هم 
يک نكته ی بسیار اساسی است. البته اين بیش از همه احتیاج دارد به همان روش 
سیستمی که يكی از دوستان اشاره کردند، و تالشی که بنیاد نخبگان بايد در اين 

زمینه انجام دهد.



۲۹4 بیانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در ديدار نخبگان شرکت کننده در ششمین همايش ملي نخبگان جوان

 توصیه ی ديگر من اين اســت که عزيزان! از خودتان مراقبت کنید. مراد من 
مراقبت فیزيكی نیســت. مراقبت کنید در معنويت، در تهذيب نفس؛ اين به شما 
کمــک خواهد کرد. بايد بتوانیم چهره ی مقبولی در پیشــگاه الهی برای خودمان 
درســت کنیم. شما جوانید؛ دل هاتان پاك اســت، روحهاتان شفاف است. دست  
يافتن به رتبه ها و مقامات معنوی و روحی در سنینی که شما هستید، شايد بشود 
گفت ده برابر آســانتر است برای کســی در سنین من. مي توانید توجه پیدا کنید، 
مي توانید توســل پیدا کنید، مي توانید با خدا انس پیدا کنید، مي توانید خودتان را 
از گناهان دور نگه داريد؛ يكی از خصوصیات جوان همین است. شما مثاًل جسم 
يک ژيمناست جوان را در تحرکات گوناگونش نگاه کنید، ببینید چقدر عضالت و 
بندهای بدن او قابل انعطافند؛ که يک آدم مسّنی مثل بنده، به هیچ وجه يكصدم 
آن را هم نمي تواند برای خودش به وجود بیاورد. اين قدرت انعطاف، يک توانائی 
اســت. عین همین، در روح وجود دارد؛ در جان انسان، در دل انسان وجود دارد. 
شــما مي توانید خودتان را متوجه بــه معانی مترقی و متعالی معنوی کنید؛ اين را 
برای خودتان در نظر بگیريد. توجه به نماز، اهتمام به نماز، خیلی تأثیر دارد. نماز 
را بــا توجه خواندن، اول وقت خواندن، با حضور قلب خواندن، با تمرکز خواندن، 
خیلی خیلی اثر دارد. انس با قرآن، خیلی خوب اســت. هر روزی يک مقدار قرآن 
بخوانید، ولو نیم صفحه؛ مواظب باشید ترك نشود. قرآن را باز کنید؛ نیم صفحه، 
دو آيه، با توجه بخوانید. اين ها مســتمرند. اين، آن مراقبت از معنويت و تهذيب 
نفس است. بگذاريد يک نخبه ی علمی - که انشاءاهلل يک روزی در اوج قله های 
علم خواهد بود - آنچنان در معنويت غرق باشــد که بتواند اين دانش را به طور 
خالص و صددرصد به نفع بشــريت به کار ببرد. وقتی دل شما با خدا بود، دانش 
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شما ديگر در خدمت بمب اتم يا سالح سّمی يا شیوه های اقتصادِی نابود کننده ی 
ثروت ملت ها به کار نمي رود. امروز دانشــمند اقتصادی دنیا، دانشمند اتمی دنیا، 
دانشمندهای گوناگون علوم زيستی در دنیا، بسیاری از فرآورده های علمیشان در 
اهالك بشــريت، نابودی جسم بشر يا روح بشر دارد به کار مي رود. علم است که 
مي تواند ماده ی مخدِر کشــندهای مثل اين موادی که امروز وجود دارد، به وجود 
بیاورد؛ اين ها هم از راه علم به وجود آمده؛ اين ها خیانت های بزرگ صاحبان علم 
است؛ به خاطر دل های غافل، چشم های حريص به پول و زندگی دنیا و ماديت، 
که بكلی معنويات را فراموش مي کنند. شــما وقتی مهذب بوديد، دانش شما به 

طور صددرصد به نفع انسان ها تمام مي شود. اين مراقبت اول.
 مراقبت بعدی، مراقبت در تفكر است. فرموده اند بزرگترين عبادت، تفكر است؛ 
تفكر در آفرينش، تفكر در وظائف انســان، تفكــر در زندگی دنیا، تفكر درباره ی 
آخرت، تفكر در اوضاع سیاســی عالم، تفكر در مســائل اصولی و اساسی زندگی 
بشــر. ما تحول در علم و پیشــرفت در علم داريم، پیشرفت در فكر هم بايد پیدا 
کنیم. انديشه و تفكر است که خط و جهت و سمت تالش های علمی و اقتصادی 

و اجتماعی و سیاسی جوامع را ترسیم مي کند. اين هم مراقبت دوم.
 بعد هم مراقبت نســبت به وضعیت کشورتان؛ نگاه درست و دقیق به مسائل 
کشــور، تحلیل مسائل کشــور. امروز نخبگان ما میتوانند در اين زمینه ها خیلی 
کارهای خوبی انجام دهند. ما امروز در يک میدان وسیعی در مقابله ی با جبهه ی 
دشمن قرار گرفته ايم؛ آن جبهه، جبهه ی ضعیفی نیست؛ جبهه ی تهیدستی نیست؛ 
پول دارد، تبلیغات دارد، رسانه دارد، علم دارد، سیاست و توانائیهای سیاسی دارد؛ 
اما ملت ايران و نظام جمهوری اســالمی در مقابل همه ی فشارهای او ايستاده. 
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همه جور هم فشار وارد مي کنند؛ از فشار امنیتی و نظامی و ترور و ايجاد اغتشاش 
و غیره بگیريد، تا فشار سیاسی، تا فشار اقتصادی، تا تحريم، و از اين قبیل کارها. 
ملت در مقابل همه ی اين ها ايســتاده و پیش رفته. سی و سه سال است که اين 
فشــارها وجود دارد و ملت ايران و انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، با 
رشادت و با توانائی ايستاده؛ هم فشارها را خنثی کرده، هم خودش را قوی کرده.

 در نقشــه ی کنونی دنیا، در اين کالكی که امــروز وضعیت جايگاه و موقعیت 
نیروهای سیاسی دنیا و جغرافیای سیاسی دنیارا ترسیم کرده و وجود دارد، جايگاه 
خودمان را، جايگاه ملت ايران را، جايگاه نظام جمهوری اســالمی را گم نكنیم؛ 
ما کجائیم؟ در چه وضعیتی هســتیم؟ زورآزمائیها را ببینید، فشــارها را ببینید، 
ناکامیهای دشــمن را مشاهده کنید. البته فشــارها خیلی زياد است - از جوانب 
مختلف - اما اينكه ما تصور کنیم با فالن تصمیم، با فالن تدبیر و اقدام، موجب 
شديم که دشــمنی به طرف ما جلب شود، اين غلط اســت؛ اين درست نیست. 
ملت ايران به خاطر جايگاه مســتقل خودش، به خاطر تســلیم نشدن در مقابل 
نظام سلطه ی بین المللی، مورد اين تهاجم هاست. چون ملت در مقابل اين نظام 
سلطه تسلیم نشده، فشار میآورند که تسلیمش کنند. نه تنها نتوانستند او را وادار 
به تســلیم کنند، بلكه او در جايگاه خودش پافشاریاش هم بیشتر شده، قدرت و 
توانائیاش هم بیشتر شده. اين، دشمنان را دچار عصبانیت و هیجان هائی مي کند 
که اشتباهاتی هم بر اثر اين هیجان ها از آن ها سر میزند؛ که انسان از اشتباهات 
آن ها هم مي تواند منتفع شــود. بنابراين نخبگان عزيز ما جايگاه نظام جمهوری 

اسالمی را بدانند.
 و من به شما عرض بكنم؛ با ثروت نیروی انسانی که امروز خوشبختانه کشور 
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ما از آن برخوردار است، خواهیم توانست از تمام اين گردنه های دشوار عبور کنیم. 
رسیدن به قله، بدون عبور از گردنهها، يک خیال باطل است. گاهی شما در خانه 
نشسته ايد - من بارها مثال میزنم - از پنجرهی خانه نگاه مي کنید، کوه های البرز 
را میبینید که افراد دارند روز جمعه يا غیر جمعه از يک جا باال مي روند. انسان از 
درون همان اتاقی که نشسته، خودش را کنار اين ها و در قله مشاهده مي کند؛ در 
حالی که در قله نیست. اگر بخواهید به قله برسید، بايد برويد از همین پائین کوه 
شــروع کنید، حرکت کنید، سختیها را تحمل کنید، عرق بريزيد، خسته بشويد، 
مشكالت فراوانی را در راه تحمل کنید، باالخره هم به قله برسید. رسیدن به قله 
در مثال کوهپیمائی، صرفًا يک ورزش اســت؛ رســیدن به هوای آزاد و احساس 
رضايت و دلشادی است؛ اما در حرکت يک ملت، رسیدن به قله، يعنی رسیدن به 
ســعادت دنیا و آخرت، رسیدن به آرامش، به آسايش، به همه ی خوشبختیهائی 
که يک ملت مي تواند برای خودش ترسیم کند. با اين ثروتی که کشور ما دارد - 
هم ثروت انســانی، هم ثروت طبیعی - به توفیق الهی ملت ايران از همه ی اين 
گذرگاه های خطرناك و پیچ های دشوار و سرباالئیهای سخت عبور خواهد کرد 

و انشاءاهلل به قله خواهد رسید.
 امیدوارم خداوند متعال همه ی شماها را محفوظ بدارد؛ مسئولین را هم بر وظائف 
مهمی که برعهده شان هست، موفق بدارد و انشاءاهلل روزبه روز ما شما را در پیشرفت و 
در ترقی ببینیم و انشاءاهلل خدای متعال کشور ما را و ملت ما را از همه ی اين میدان ها 

سربلند بیرون بیاورد.
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بســم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین واهلل خیر ناصر و معین. با تقديم سالم 
وادب وکســب اجازه از محضر رهبر فرزانه انقالب اســالمي و با سالم به حضار 

محترم، فرهیختگان، نخبگان واستعدادهاي برتر جوان.
ســپاس خداوند بزرگ را که ديگر بار توفیق درك محضر رهبر معظم انقالب 
اسالمي براي شرکت کنندگان در ششمین همايش ملي نخبگان جوان هم چون 

سنوات گذشته حاصل شد.
اين همايش با موضوع ســربلندی ايران اســالمی با مديريت نخبگان و با شعار 
»نخبگان ملت، شیفتگان خدمت« با 44 نشست تخصصی، حول۲۰ محور با حضور 
بیش از هزار تن از استعدادهای برتر و نخبگان جوان از روز گذشته شروع به کار کرد.

 با تأکید حضرت عالي درباره تأســیس بنیاد ملي نخبگان، اين مهم در دولت 
نهم به وقوع پیوست وفعالیت هاي آن در دولت دهم شكوفا شد.

سخنرانی خانم دكتر سلطانخواه، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملی نخبگان 

در ششمين همايش ملی نخبگان جوان )سال 91(



سخنرانی دکتر سلطانخواه )معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان( در ششمین همایش  ملی نخبگان جوان۳۰۰

اين تـــأسیس يادآور تشــكیل نهادهاي انقالبي در دهــه اول انقالب با نظر 
مستقیم حضرت امام )ره( است. آن نهادهاي انقالبي در فضايي شكل گرفت که 
خال ســاختارهاي موجود کشور براي حل مسايل و مشكالت کشور و رفع عقب 
افتادگي ها و بي عدالتي ها در موضوعاتي  مانند فقر در روستاها ،کاهش بیسوادي، 
تأمین آب وبرق وراه روستاها مشــهود بود.رمز موفقیت آن نهادهاي انقالبي در 
ســاختارهاي کشور، پرکردن اين خالها بود. از ســوي ديگر منشور فعالیت اين 
نهادها در فرمان تاســیس و ديدارهاي ســالیانه اعضاي آن ها با امام راحل )ره( 
شكل مي گرفت که روحي ارزشي درکالبد فعالیت هاي اين نهادها مي دمید. اکنون 
بعد از گذشــت ســه دهه از انقالب و ورود به دهه چهارم انقالب اسالمي، بنیاد 
ملي نخبگان براي توجه بیشــتر به ســرمايه انســاني و آنهم قله اين سرمايه ها 
يعني استعدادهاي برتر و نخبگان کشور شكل گرفته است. رمز توفیق بنیاد ملي 
نخبگان مشــابه آن نهادهاي انقالبي عبارت است از: پر کردن خالءهاي موجود 
در ساختار رسمي کشور و عملكرد ارزشي بر مبناي منويات رهبري معظم انقالب. 
همه دســتگاه ها و ساختارهای ثبت و ســتادی کشور )خصوصاً وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، بهداشــت و آموزش پزشــكی و علوم تحقیقــات و فن آوری( 
برنامه های جذب، آموزش ، ارتقاع و استفاده از نیروی انسانی توانمند را از مهم ترين 
اولويت هــای خود می دانند، لذا خالئي که بنیاد ملي نخبگان تالش مي کند آن را 
پر نمايد، نه در سطح دستگاه ها، بلكه ما بین دستگاهي و فراستادي است ودر اين 
راستا ســعي نموده که خالء ها و کاستي هاي موجود در کشور در زمینه شناسايي، 
حمايت، هدايت، جذب و بكارگیري و نقش آفريني نخبگان را شناسايي نموده و با 

يک قانون يا آئین نامه يا هماهنگي ما بین دستگاهي به آن فائق آيد. 
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فرصت را غنیمت شمرده و برخي از اقدامات بنیاد که  در سايه همكاري با ديگر 
دستگاه هاي کشور وتالش همكاران در بنیاد ملي نخبگان طي يكسال گذشته به 

ثمر نشسته است را به عرض مي رسانم.
اجرايي شــدن آئین نامه تســهیالت جذب و نگهداري نیروي انساني نخبه در 
دستگاه هاي اجرايي، تسريع و تســهیل در جذب و بكارگیري نخبگان در مراکز 
آموزشــي و تحقیقاتي به عنوان عضو هئیت علمــي با همكاري وزارتین علوم و 
بهداشت. اجرايي شدن آئین نامه تسريع و تسهیل ادامه تحصیل نخبگان در کشور 
در مقطع دکتري به نام بورس شــهید احدي و آئین نامه حمايت از شرکت هاي 
دانــش بنیان در بكارگیــري دانش آموختگان نخبه و اســتعداد برتر مزين به نام 
دانشمند پارساي بي ادعا شهید تهراني مقدم. اجرايي شدن طرح بنیادين شناسايي 
و هدايت اســتعدادهاي برتر دانش آموزي در سال تحصیلي جاري در شش استان 
کشور با همكاري وزارت آموزش و پرورش و فراهم شدن امكان حضور نخبگان 
در کنار کمیسیون هاي اصلي شوراي عالي انقالب فرهنگي براي مشاوره و کمک 
به تصمیم گیري ها، تحت عنوان کمیسیون نخبگان با همكاري دبیرخانه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي. در ضمن ســند راهبردي کشور در امور نخبگان بالفاصله 
پس از فرمان حضرتعالي با همكاري دستگاه هاي ذيربط و صاحب نظران تهیه و 
تدوين شــد و با جديت دبیرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، در شورای معین 
آن شــورا بررسي و تصويب گرديد. اين سند با رويكرد ايجاد همدلي وهمراهي و 
هماهنگي میان همه دستگاه ها و نهادهاي کشور براي تحقق منويات رهبر فرزانه 

انقالب در خصوص نخبگان و استعدادهاي برتر تهیه شده است.
در طول سال هاي گذشته، سعي شده که حمايت هاي بنیادکاماًل هدفمند و براي 
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تاثیرگذاري بیشــتر فرد در مسیر پیشرفت کشور باشد و با برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته و باحمايت هاي مالي، معنوي، فرهنگ سازي و بستر سازي بخصوص براي 
تحصیل نخبگان و اســتعداد هاي برتر خدمات رساني به اين قشر نخبه در داخل 
کشور روند افزايشي داشته و حمايت ها و برنامه هاي نقطه اي به صورت برنامه هاي 
جريان ساز، مداوم و با اثر گذاري بیشتر در آمده است.تأکید مي نمايد که افراد ورودي 

بنیاد از بخش هاي مختلف علمي، کارآفريني، اختراع و نوآوري تشكیل مي شوند.
لذا تالش شــده کــه فعالیت ها و خدمات بنیاد براي هرکدام از اين دســته ها، 
متناسب با شناخت از وضعیت سني و دغدغه هاي آن ها و در جهت تسهیل منفعت 
رساني بیشتر به جامعه ساماندهي شود. به عنوان مثال، تالش شده است که ارايه 

خدمات به فرد مخترع با برگزيده المپیادهاي علمي متفاوت باشد.
درخصوص خدمات ارائه شــده به مخترعان به منظور پشــتیباني از اختراعات 
و نوآوري هــا مي توان به برگزاري ســاالنه ی جشــنواره هاي منطقه اي ارزيابي 
اختراعات  در استان های مختلف کشور و جشنواره های ملي نوآوري و شكوفايي 
بــا رويكرد تجاري ســازي از طريق همكاري با صندوق هــا و پارك هاي علم و 
فناوري و بخش هاي سرمايه گذار خصوصي اشاره داشت که سرمايه گذاري بیش 
از ۳۰۰ میلیارد ريالي بخش خصوصي در فرآيند تجاري ســازي اختراعات تحت 

حمايت بنیاد يكي از دستاوردهاي ارزشمند در اين مسیر است. 
از ديگر نكات مورد توجه بنیاد، ساماندهي، برنامه ريزي علمي، سیاستگذاري و 
هدايت و حمايت از اســتعدادهاي برتر براي حضور متوازن در تمامي نقاط کشور 
و پديدآوردن امكان رشد و ثمردهي آنان در تمامي استان ها مي باشد که نمود آن 
در تأســیس ۳۰ دفتر استاني و واگذاري امور مربوط به  آنان است که در راستاي 
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عدالت علمي و فناوري و بهره مندي تمامي اقشــار جامعه از حضور اين عزيزان 
در مناطق خود است. عالوه بر اين، حضور استعدادهاي برتر در تمامي حلقه هاي 
پیشرفت از حلقه دانشگاه و پژوهش هاي بنیادي، تا توسعه فناوري و در نهايت تا 
گسترش نوآوري و کارآفريني و پراکندگي متوازن در تمامي بخش هاي دولتي و 

خصوصي و شرکت هاي دانش بنیان نیز مدنظر مي باشد.
رويكــرد بنیاد ملي نخبگان در مســائل فرهنگي نیــز نهادينه کردن فرهنگ 
همگامي با خواست ملت مسلمان، در کنار مردم بودن، شراکت در احساس شادي 
و نگراني مردم  و رويگرداني از فرد محوري و تحكیم هرچه بیشتر ارتباط نخبگان 
بــا جامعه است.اســتعداد و نخبه برتر ايراني براي اين مردم و زنده نگهداشــتن 
آرمان هاي اين ملــت تالش مي کند و خود را وامدار اين بزرگواران و ارزش هاي 
حاکم بر آنان مي داند. احســاس بالندگي در اين قشــر با احساس مسئولیت آنان 
براي حرکت در مسیر ايده آل هاي مردم شكل واقعي به خود مي گیرد و مسائل و 

مشكالت مردم، منفصل از دغدغه ها و تالش هاي آنان نیست.
در پايان ضمن سپاس فراوان از اعطاي مجال سخن، بايد اذعان نمايم که هنوز 
در کشور ما علیرغم وجود نیروهاي انساني برتر و استعدادهاي نوظهور، بهره گیري 
از توان اين عزيزان مي بايد ارتقاء يابد. افزايش سطح بهره وري از ظرفیت نیروهاي 
انســاني، نخبگان و اســتعدادهاي برتر، تبديل انديشه هاي نوين به محصول قابل 
ارائــه به جامعه و تبديل خالقیت و نوآوري به عنصر ارزشــمند و قابل بهره گیري، 
يک مسئله ملي و در حوزه مسئولیت همه نهادها است که امیدواريم راهنمايي هاي 
معظم له همچون گذشته چراغي براي آينده و عبور از مراحل پر پیچ و خم آن باشد.
و السالم عليکم و رحمه اهلل و بركاته



سخنرانی دکتر سلطانخواه )معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان( در ششمین همایش  ملی نخبگان جوان۳۰4

سخنرانی نخبگان ششمين همايش ملی نخبگان جوان 
در ديدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 1

امير جعفرقلی
)دارنده رتبه اول جشنواره خوارزمی(                            

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو

تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو
بدين امید زنده ام که گردم از سپاه تو

ســالم بر مهدی. سالم و ادب دارم خدمت رهبر معظم انقالب، مقام محترم 
وزارت، عزيزان، دانشــمندان، نخبگان، اســاتید، پژوهشــگران و محققینی که 
در اين جمع خدمتشــان هســتیم. بحثی را که خدمتتان عرض می کنم درمورد 
مشــكالتی هســت که در خصوص تبديل علم به ثروت برای تولید و تحقیق 
و پیشــرفت مملكت وجــود داره. اگر اجازه بفرمايید ايــن بحث را در دو منظر 
وزارت علــوم و بنیاد ملی نخبگان خدمت شــما تقديم کنم. مســاله ای که در 
حوزه وزارت علوم وجود دارد در ســه حوزه دســته بندی می شود. رويكردی که 
دانشــگاه ها به اين قضیه دارند، رويكردی که خــود وزارت علوم به اين قضیه 
دارد و رويكردی که خود دولت محترم در اين خصوص دارد. دانشگاه ها به تبع 

1- در سخنرانی نخبگان عین مطلب، بدون هیچ دخل و تصرفی آورده شده است. 
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اين که طرف مســتقیم صنايع و مراکز تحقیقاتی قرار می گیرند معمواًل ســعی 
می کنند که پروژه های تحقیقاتی را به صورت کالن و غیر مهندســی سیســتم 
شــده دريافت کنند و سعی شان معمواًل به اين صورت است. اولین آفتی که اين 
مساله دارد اين اســت که وقتی پروژه مهندسی سیستم در صنعت و در بخش 
تحقیقاتی کشور انجام نمی شود تمام تخصص های مربوطه شايد در دانشگاهی 
که طرف قرارداد قرار می گیرد وجود نداشــته باشــد يــا مالحظات صنعتی که 
اصاًل کار دانشــگاه نیست بررسی نمی شــوند و معمواًل پروژه هايی که به اين 
ترتیب در دانشگاه ها اخذ می شوند دچار  مشكالت جدی در فازهای آخر پروژه 
می شوند. وزارت علوم آيین نامه هايی که مصوب کرده، آيین  نامه های بخصوص 
اســاتید محترم، دو نكته اساتید آموزشی و اســاتید پژوهشی را مد نظر گرفته 
اســت. البته نسبت به گذشته بحث فوق العاده مهمی است که رويكرد پژوهشی 
را وارد آيین نامه هــا کرده اند. اما با يک نگاه دقیق به آيین نامه های پژوهشــی 
دانشگاه متوجه می شــويم که پژوهش های کاربردی و پژوهش های توسعه ای 
بیشــتر مورد نظر هستند و آن چیزی که از اساتید محترم انتظار می رود رويكرد 
صنعتی به پژوهش اســت. درست اســت که يک تحقیق و پژوهش نهايتًا بايد 
تبديل به يک محصول صنعتی شــود ولی ما نبايد وظايف صنايع و دانشگاه ها 
را با هم مخلوط کنیم و انتظار داشــته باشیم که نتیجه مناسبی از آن استخراج 
شــود. و آن چیزی کــه نهايتًا به عنوان پژوهش ای بنیادين در دانشــگاه مورد 
توجه قرار گرفته اســت بحث ISI هست که همگی می دانیم خروجی ISI ها 
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بیشــتر به درد چه کسانی می خورد تا به درد کشور عزيزمان. اما  رويكردی که 
دولت محترم داشــتند بحث پروژه های عطف بوده اســت؛ پروژه های عطف يا 
پروژه های ملی درســت است که پروژه های بســیار بزرگ و حیاتی برای ادامه 
حرکت اين کشــور هســتند اما تخصیص و مديريت آن ها به دانشگاه ها شايد 
اشــتباه باشد. به عنوان مثال عرض می کنم خدمتتان که اگر صنعتی، نظامی و 
غیر نظامی و يا با هر کاربردی ديگر قابل بحث، مشــكل کوچكی داشته باشد 
که اتفاقًا مشكالت دانشی مشــكالت کوچک هستند؛ هم هزينه و قیمت های 
کمی دارند هم زمان های کم، ولی حیاتی هستند. وقتی به يک دانشگاه مراجعه 
می کند دانشگاه با بستن پروژه های کالن عطف نه نیرو نه توان و نه وقت و نه 
میل حرکت به ســمت مشكالت دانشی اين گونه شرکت ها و صنايع را دارند. و 
اين آفتی است که بايد مسوولین به فكر آن باشند و پروژه های عطف را به يک 
مجموعه ای از صنايع و دانشــگاه ها با همكاری بسیار نزديک اختصاص دهند. 
اما بحثی که در مورد بنیاد ملی نخبگان دارم اين است که بنیاد ملی با  ۸ سال 
تجربه ای که دارند معمواًل و فعاًل بیشــتر رويكردشــان رويكرد ارايه تسهیالت 
اســت. با وجود اين که در آيین نامه، در مصوبات و در اساســنامه اين بنیاد ذکر 
شــده که بنیاد ملی نخبگان وظیفه راهبری و رهبری نخبگان را دارد متاسفانه 
اين مســاله کمتر ديده می شــود. انتظار می رود که بر اساس نقشه جامع علمی 
کشور، نقشــه جامع نخبگان تدوين شود و بر اســاس آن نخبگان در مشاغل 
مختلف به کارگیری شــوند. با توجه به فرصت اندکی که دارم ســه نكته را به 
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عنوان پیشنهاد عرض می کنم.
نكته اول اينكه صنايع و شــرکت های دولتی، صنايع و شــرکت های دولتی 
پژوهشكده هايی همجوار دانشگاه ها تاســیس کنند و از نخبگان برای اعضای 

هیات علمی استفاده شود و جذب شوند. 
دومین پیشــنهادی که دارم اين اســت که نخبگان به عنوان نیروی هیات 
علمی هم در دســتگاه های صنايع دولتی  و غیر دولتی و هم در دانشــگاه ها به 
عنوان عضو رســمی مشغول به کار شوند برای اين که زبان همديگر را متوجه 
شــوند. االن يكی از مشكالتی که بین صنعت و دانشگاه وجود دارد عدم وجود 

زبان مشترك است. 
در آخــر هم نكته ای را عــرض کنم؛ نخبگان طلبكاران اين کشــور و نظام 
نیســتند، نخبگان خدمتگذاران هستند. مساله ای که وجود دارد اين است، شايد 
درد دل همه دوســتان باشد، ما شايد خیلی توانمندی نداشته باشیم که به قولی 
توپ فوتبالی را بگیريم و قراردادهای سنگینی را ببنديم و از ِقَبل قراردادها کار 
پژوهشــی انجام دهیم. انتظاری که تمام نخبگان و دوستان با بحث هايی که 
با هم کرديم و دوســت دارند اين نكته را خدمت شما عرض کنم اين است که 
اين نخبگان عالقمند هســتند که بستر آرام و پژوهشی برايشان فراهم شود و 

در آن مشغول به کار شوند. خیلی متشكرم. 
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شیما شاهجويی 
)دارنده مدال طالی نقره المپیاد کشوری(

با ســالم و احترام خدمت مقام معظم رهبری و حضار گرامی. اگر اجازه دهید 
می خواهم چند نكته را در رابطه با نقشــه جامع علمی کشور بیان کنم. يكی از 
مهم ترين گام هايی که برای تحقق چشــم اندازهای علمی کشور برداشته شده 
ترســیم نقشــه جامع علمی کشور بوده اســت. با وجود اين که اين صنعت در 
بردارنده مطالب و نكته های بســیار ارزشمندی است تحقق اهداف و آرمان های 
آن نیاز به نقــد و ارايه راهكارهای اجرايی دارد. بــرای مثال در راهبرد کالن 
هفت در همین صنعت، به جهت دهی فعالیت ها برای رفع نیازهای کشور تاکید 
شــده يا در راهبرد کالن يازدهم اقدام ملی دوم تاکید شده که تولید دانش در 
حوزه ســالمت و بهداشــت بايد با تاکید بر بیماری ها و معضالت بومی صورت 
گیرد. اين در حالی اســت که نظام آموزش پزشكی در حال حاضر در دو مقطع 
علوم پايه و بالینی در کل صورت می گیرد و زمانی که دانشــجويان پزشــكی 
مهارت های الزم برای متدولوژی و روش های تحقیق کســب می کنند و آنقدر 
با بالیــن و بیمار در ارتباط قرار می گیرند که بتوانند مشــكالت را شناســايی 
کنند و طرح های خودشــان را در راســتای نیازهای کشــور طراحی کنند چند 
ســال از دوران تحصیلی آن ها گذشــته و عماًل خیلی از اين فرصت ها از دست 
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رفته. زمانی هســت که فشارهای تحصیلی بسیار باالست، کشیک ها، نگرانی از 
آزمون های کشوری مثل پیشكارورزی يا دستیاری، اين ها همه تهديد می کنند 
اين که بتوانند طرح های مناســبی را ارايه دهند و سبب می شود طرح هايی که 
ارايه می شــوند طرح های کوتاه مدت، زودبازده و در اغلب مواقع بدون توجه به 
نیازهای کشور طراحی شوند. در حالی که می دانیم در حوزه سالمت و بهداشت 
طرح ها، طرح هايی بلند مدت و ديربازدهی هســتند. خیلی از مشــكالت کشور 
توســط وزارتخانه شناسايی شــده خیلی از اين ها حتی در ســطوح پايین تر در 
مراکز بهداشــت که خدمات اولیه سالمت را ارايه می دهند يا در بیمارستان های 
ارجاع کشــوری همه شناسايی شــده اند. به نظر می رسد که الزم است يه نهاد 
يا مرکز رســمی در کشور بايد عهده دار اين مســوولیت شود که اين مشكالت 
و چالش های کشــوری را شناسايی کند و به صورت سوال های جزيی و خاص 
و نه صرفًا بیان حیطه های کلی که الزم اســت در آن ها تحقیق شود کاماًل به 
صورت سوال های مشــخص در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قرار دهد. 
ايجاد اين بنیان کمک می کند که غیر از اين که تحقیقات را هدفمند می کند و 
اين امكان را فراهم می کند که دانشــجويان در مقاطع پايین تر تحصیلی بتوانند 
در اين اهداف شــرکت کنند طرح های بلند مدت، چند رشته ای و چند مرحله ای 
را بیشتر همراهی می کند. يک نكته ديگر که در راستای اجرايی کردن پروژه ها 
وجود دارد اين اســت که در مرحله تصويب پروپوزال ها و اختصاص بودجه هیچ 
نگاه جامعی برای کنترل کاربردی بودن اين طرح ها وجود ندارد. شايد اقدامات 
پراکنده ای در کشــور انجام شــده به اين منظور؛ برای مثال بنگاه های دانش 
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بنیــاد نخبگان يــا دفاتر ارتباط با صنعت، اما آن چیزی که به صورت رســمی 
در دانشــگاه ها پروپوزال ها تصويب می شــوند يا در مراکز تحقیقات عماًل هیچ 
کنترلــی در ايــن جنبه وجود ندارد و صرفًا بحث کاربــردی بودن اينها به ذکر 
چند جمله کلیشــه ای ختم می شود و هیچ تعهدی را نه برای  طرح دهنده و نه 
برای مســوولین ايجاد نمی کند. نكته ديگری که به نظر می رســد همانطور که 
در راهبرد کالن اقدام ملی هفتم در سند نقشه جامع علمی کشور هم ذکر شده 
بايد در نظام های انگیزشــی و شــاخص های رتبه بندی هم میزان رفع نیازهای 
جامعه اعمال شــود. به نوعــی بايد از همه فرصت هايی کــه می توانند تمرکز 
فكری نخبگان و فرهیختگان جامعه را به خودشــان اختصاص دهند برای حل 
مشكالت و چالش های کشــورمان استفاده کنیم. يک مثال می زنم: چند سالی 
است که در حوزه پزشــكی و علوم مرتبط المپیادهای علمی پزشكی شروع به 
کار کرده انــد و می توانند چند ماهی تفكر و جريــان فكری نخبگان را به خود 
اختصاص دهند . چه خوب بود در کنار اين آزمون رســمی چند تا از چالش های 
کشــور در همان حیطه ها اعالم می شــد و نخبگان اين امكان را داشــتند که 
طرح های خودشــان را در يک بازه زمانی مشــخص با مشــورت، مطالعه و با 
لحاظ کردن نــكات فرهنگی، اقتصادی و نكاتی که آن طرح را بومی کشــور 
می کند تدوين می کردند و در اختیار مســوولین المپیاد به عنوان نوعی واسطه 
قرار می دادند و صاحبان اين طرح های برتر و ايده پردازان اين امكان را داشتند 
که برای اجرای طرح های خودشــان در سیستم های دولتی و در ساختار رسمی 

کشور فعالیت داشته باشند. با تشكر از توجه شما. 
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محمد حسين اشتری 
)دانشجوی دکترای علوم تربیتی در دانشگاه عالمه طباطبايی(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. سالم و درود بر اماممان مهدی )عج( وارث انبیا و اولیا 
و سالم بر رهبر عزيزمان وارث روح اهلل امام خامنه ای 

عرض ســالم و ادب و احتــرام دارم محضر حضرتعالــی و بزرگواران حاضر 
در جلســه. بنده محمدحسین اشتری هستم. در دانشــگاه شريف مهندسی برق 
خوانده ام، در دانشــگاه مالک اشتر کارشناسی ارشد مهندسی برق خوانده ام و االن 
در دانشگاه عالمه طباطبايی دانشجوی دکتری علوم تربیتی هستم. در سه بخش 
عرايضی را آماده کرده ام که تقديم کنم. متاســفانه فرصت کم است و مجبورم از 
روی برگه بخوانم، دوســت داشــتم که بدون برگه بخوانم اما توفیق نیست. سه 

محوری که عرض خواهم کرد به ترتیب اينها هستند: 
1. ضرورت حضور بیشتر نخبگان در آموزش و پرورش

۲. آمايش جغرافیايی نخبگان در سطح کشور
۳. آمايش رشته ای نخبگان در سطح کشور

اما در باب موضــوع اول: می دانیم بخش زيادی از نخبــگان عضو بنیاد ملی 
نخبگان با مكانیزم هايی گزينش می شوند که در آموزش و پرورش کلید می خورند 
مثل المپیادها، کنكور سراســری، جشــنواره خوارزمی و از اين دســت. از سويی 
ديگر آگاهیم که تاثیرات تربیتی و آموزشــی دوران مدرسه است که شاکله علمی 



سخنرانی نخبگان ششمین همایش ملی نخبگان جوان در دیدار با مقام معظم رهبری )مدظله العالی(۳1۲

و شــخصیتی دانشجويان و محققان ما را تشــكیل داده است. با اين حال کمتر 
از حضور نخبگان بعد از دانشــجويی در اين وزارتخانه  بهره داريم. اين ســوال 
خودنمايی خواهد کرد که آيا ما از ضروری ترين بخش زيرساختی کشور در جبهه 
جهاد علمی، جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی يعنی همان آموزش و پرورش غافل 
نبوده ايم؟ به نظر می رســد حضور نخبگان در آموزش و پرورش با رويكرد تزريق 
تفكرات مثبت، ترويج پژوهش محوری در آموزش، الگوسازی برای دانش آموزان، 
کمک در بهبود فرايندهای آموزشــی و تربیتی يكــی از راهكارهای مهم ترقی 
آموزش و پرورش و قدرتمند شــدن در مقابل دشــمنان و آماده ساختن نسلمان 
برای آينده انقالب اســت. شــايد بتوان گفت نخبگان به مثابه رگه های کوچک 
در تمام بدنه نظام بايد حضوری گســترده داشــته باشــند. نه فقط شاهرگ های 
حیاتی باشــند و در صنايــع مهم فعالیت کنند. و اگر بخشــی از بدنه عظیم اين 
ملت را چندين میلیون دانش آموز آن بدانیم قطعًا يكی از زمینه های اصلی حضور 
نخبگان در کشــور آموزش و پرورش خواهد بود. بی شک نخبگانی که می توانند 
فناوری هسته ای را به تعالی برسانند، فضا را تسخیر کنند، صنعت نفت را خودکفا 
نمايند خواهند توانســت در عرصه زيربنايی آموزش و پرورش نیز موفق باشند و 
دانشمندان و موشک ســازان و فضانوردانی باايمان و اليق تربیت کنند. در ادامه 
چند پیشــنهاد اجرايی برای مجموعه آموزش و پرورش دارم که بسیار فشرده به 

عرض می رسانم. 
1. توجــه به اصــل جذب معلمان از چــارك باالی کشــور از حیث علمی و 
مهارتی: قطعًا مردان و  زنان بزرگ می توانند بزرگانی را برای آينده تربیت کنند. 
پیشــنهاد می کنم با تغییر رويكرد مجموعه های تربیت معلم از مقطع کارشناسی 
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به کارشناســی ارشــد ضمن جذب نخبه های فارغ التحصیل رشته های مختلف 
دانشگاه های طراز اول و ارايه تسهیالت مناسب با برگزاری دوره های کارشناسی 
ارشــد منحصراً در رشته های علوم تربیتی و روان شناســی اين عزيزان را برای 

خدمت در آموزش و پرورش آماده نمايیم. 
۲. تحول در محتوای درسی مدارس بخصوص در مقاطع راهنمايی و دبیرستان: 
هم اکنون رويكرد اصلی در مدارس آموزش مســتقیم مطالب می باشد. الزم است 
با تغییر ســاختار مدارس از آموزش محور به پژوهش محور کتب درسی نیز تغییر 
محتوا و روش داشــته باشند. در اين صورت شاهد نسلی خواهیم بود پژوهشگر و 

محقق دردانشگاه های آينده.
۳. تغییرات در ســاختارهای اداری آموزش و پرورش: الزم است با توجه ويژه 
به فناوری اطالعات ضمن کاهش بروکراسی اداری و افزايش چاالکی سازمانی 
فاصله موجــود در وزارت آموزش و پرورش با ســاير وزارتخانه ها از میان برود. 
همچنین عناوينی مثل تمرکززدايــی از تصمیم گیری های غیر کالن، مثل مدل 
ناحیه محوری که االن در شــهرداری داريم، يا کاهش حجم پرسنل اداری نسبت 
به پرســنل آموزشی، استفاده مناســب از حجم عظیم اماکن در اختیار آموزش و 
پرورش در راســتای درآمدزايی و مواردی از اين دســت در اين بخش قابل ذکر 

است. 
4. توجه بــه تربیت بدنی در مدارس به عنوان زيربنای تخصصی نخبگان اين 
حوزه در آينده: در اين راستا وزارت ورزش و جوانان می تواند با هماهنگی آموزش 
و پرورش، ضمن تجهیز مدارس به عنوان پايگاه های ورزشــی محالت و شهرها 
غیر از تالش بــرای انجام يكی از وظايف خود يعنــی ترويج زمینه های ورزش 
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همگانی زمینه الزم برای بهره گیری بیشتر دانش آموزان را نیز فراهم نمايد. 
۵. توجه به تعمیق تربیت دينی دانش اموزان از سنین پايین و پرهیز از برنامه های 

ظاهری.
۶. دقت بسیار زياد در هدايت تحصیلی دانش آموزان: به نظر می رسد هم اکنون 
جمع قابل توجهی از مســتعدين کشور جذب رشــته های رياضی و در درجه بعد 
تجربی می گردند که اين امر اختالل شديدی در حرکت موزون و يكنواخت تمام 

زمینه های علمی در دانشگاه ها را موجب گرديده است. 
7. تغییر رويكرد از مدرسه سازی به تجهیز مدارس: به لطف الهی نهضت عظیم 
مدرسه سازی در کشور سد عظیم بی ســوادی را حتی در دورترين نقاط  از میان 
برداشته است. البته شايد هنوز مناطقی باشند که جای توجه اشته باشند اما به نظر 
می رســد آنچه هم اکنون ضروری است توجه به تجهیز آزمايشگاه ها، سايت های 

کامپیوتری، کتابخانه ها، نمازخانه ها و از اين دست می باشد.
۸. تامل دوباره پیرامون مدارس خاص، اســتعدادهای درخشــان، المپیادهای 

علمی، آزمون های علمی و درسی و متنوع در دبیرستان ها. 
۹. توجه به اصل 44 قانون اساســی در آموزش و پرورش: متاســفانه همواره 
خصوصی ســازی در آموزش و پرورش مترادف مدارس غیرانتفاعی دانسته شده 
اســت. در حالی که به نظر می رسد آموزش و پرورش ضمن کاهش تصدی گری 
مستقیم و برون سپاری بسیاری فرايندها حتی در مدارس و يا حوزه هايی از قبیل 
آموزش کارکنان، خدمات اداری عمومی، نوســازی، IT و از اين دست می تواند 

موجب ترقی کیفیت فرايندها گردد. 
1۰. در پايان اين بخش اول می خواهم اين سوال را از محضر مبارك حضرتعالی 
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بپرســم: در شــرايطی که تحريم های اقتصادی و علمی و نیز تهديدات دشمنان 
ياوه گو و قلدر ما را بر آن داشــته اســت که با تمام توان در عرصه های گوناگون 
علمی و نظامی وارد شــويم و زمینه های ترقی و بی نیازی خود از مســتكبران را 
فراهم نمايیم، آيا می توان جايگاه و اولويت مشخصی برای آموزش و پرورش هم 

از جهت حضور نخبگان و هم از حیث توجه مسووالن تعريف کرد؟ 
اما بخش دوم عرايضم: 

هم اکنون شــاهد هســتیم که توزيع نخبگان به لحاظ جغرافیايی در کشــور 
مناسب نیســت. تمرکز شــديد نخبگان در تهران، اصفهان، مشهد و چند شهر 
بزرگ ديگراستان های ديگر را از ظرفیت نخبگان کم بهره کرده است. دانشكده ها 
و دانشــگاه های تهران بسیار قوی عمل می کنند و شايد در استان های ديگر اين 
پويايی را کمتر داشــته باشیم. پیشــنهاد اجرايی ای را تحت عنوان طرح »نخبه 
استانی« ارايه کرده ام. در اين راستا با تعمیم تعريف نخبه و استعداد برتر می توان 
ضمن اعالم نخبگی برخی عزيزان برگزيده در اســتان ها در عرصه های مختلف 
زمینه بهره مندی از تســهیالت و حمايت های بنیاد منحصراً در اســتان خودشان 
فراهم گردد تا ضمن تالش برای جلوگیری از مهاجرت گسترده نخبگان به مرکز 

موجب رشد استان ها هم گردد. 
مطلب آخر را فرصت نمی کنم عرض کنم پوزش هم می خواهم. نكته ای که يكی 
از دوســتان گفتند بنده هم وظیفه می دانم اعالم کنم که ما و امثال ما نه از ملت 
نه از انقالب نه از کشــور هیچ طلبی نداريم بلكه در حقیقت شرمنده ملت و خون 
شهدا هستیم که نتوانستیم آن طور که شايسته است انجام وظیفه کنیم و درخواست 

دعای خیر شما را برای توفیق خدمت داريم. والسالم علیكم و رحمه اهلل. 
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مهدی صفرنژاد بروجنی
)دارنده رتبه اول جشنواره خوارزمی(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. نخبگان در پیچ بزرگ تاريخ. نخبه کیست؟ از شاخصه های 
نخبه تصمیم گیری، تشخیص عمل و فهم نسبت به قضايا می باشد. نخبه در عرصه های 
گوناگون تحلیل و جهت گیری و جهت دهی داشــته از زمانه خود جلوتر حرکت کرده و 
بهترين رفتار را در هر شــرايطی از خود بروز می دهد. الزم به ذکر است که نخبگان ما 
بخصوص نخبگان جوان نیروهای مستعد هستند نه نیروهای کارکشته و باتجربه. در 
حالی که از اين نیروهای مســتعد می خواهیم خودشان حرکت کنند، راه را پیدا کنند و 
جلو روند و ديگر اين که بايد ديوار بین نیروهای مســتعد و نیروهای کارکشته برداشته 
شود و نخبگان فكری جامعه با نخبگان مستعد در تماس باشند و آن ها را راهبری کنند. 
پیچ بزرگ تاريخی چیست؟ امروز تاريخ جهان و بشريت بر سر يک پیچ بزرگ تاريخی 
قرار دارد و دوران جديدی در همه عالم در حال آغاز است و اين يک تغییر مسیر جدی 
برای کل بشريت است. نمونه اين تغییر بیداری اسالمی در کشورهای منطقه و جنبش 
عدالت خواهی در کشورهای اروپايی و آمريكايی می باشد. اين حرکت عظیم به تبديل 
امت های اسالمی به يک پیكر منجر شده که نیاز به فكر، جهت گیری صحیح و حرکت 
دارند. نقش ايران در اين گذر تولید و تزريق فكر به اين بدنه است. چرا که ايران سر اين 
پیكره است و نقش نخبگان نیز در اين میان نسبت مغز سر با پیكره می باشد. انقالب 
اسالمی ايران سی سال پیش تر بیدار شده و امام رحمت اله علیه در اين باره فرمودند راهی 
که شروع کرديم سه مرحله دارد؛ اول ايران را اسالمی می کنیم ، بعد جهان اسالم را بیدار 
می کنیم و در مرحله بعد به عصر ظهور می رسیم. پس ايران قبل حرکت ملت ها به سوی 
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آينده است و ماموريت ملت ايران آماده سازی دنیا برای تحقق وعده های الهی  و حرکت 
به سوی آينده موعود است. امروز در عرصه جهانی در مقطع يكفربالطاغوت هستیم. ادامه 
اين مســیر الهی به سمت يومن باهلل است و سرانجام به مقطع فقد استمسک بالعروه 
الوثقی يعنی چنگ زدن به واليت و تبعیت از ولی الهی منجر خواهد شد. ان شاء اهلل. و 
نخبگان که همیشه جلوتر از زمانه خود حرکت می کنند امروز نیز فقط بايد در مقطع فقد 
استمسک بالعروه الوثقی باشند. يعنی با اطاعت و تبعیت از واليت در زمینه های مختلف 
گام بردارند. دنیا صحنه جنگ است و جبهه ؛ جبهه ای که از زمان خلقت آدم )ع( دشمنی 
با شیاطین جنی و انسی در آن مطرح بوده که خداوند می فرمايد: »و قل نهبطو بعضكم 
لبعض عدو«. همگی هبوط کنید در حالی که بعضی دشمن ديگری خواهید بود و اين 
دشمنی در عرصه های مختلف می باشد. از اولین و اساسی ترين ابزارهايی که يک نخبه 
در جبهه دنیا بايد به آن مسلح باشد حرف شنوی و تبعیت از واليت است. و در تولید فكر 
و ايده پردازی در فضايی از تبیینات و افق های مطرح شده از سوی ولی جامعه در راستای 
به دســت آوردن نقشه آينده نقش خود را به درستی ايفا کند و با جهت دهی درست در 
نقش يک پیش قراول جامعه را به سمت و سوی موفق و سرافرازی حرکت دهد. اين ها 
همان ابزارهايی هستند که نخبگان جبهه حق در طول تاريخ از آن استفاده می کرده اند و 
جوامع را به جلو می برده اند و البته نخبگان بايد به دنبال ابزارهايی از جنس آينده باشند. 

نیاز به انگیزه: يک انسان برای کار خود نیاز به انگیزه دارد، انسان نخبه نیز برای 
نخبه گری نیازمند انگیزه است. در آلمان زمان هیتلر بحث ملی گرايی و برتری قوم 
آريايی بر ديگر اقوام پررنگ بود. اين امر چنان انگیزه ای در مردم ايجاد کرده بود که 
نخبگان علمی آلمان به شدت به کار گرفته شدند، شبانه روز کار کردند و پیشرفت 
زيادی را برای آلمان ايجاد کردند. مثاًل اولین موشــک ها در آن زمان ساخته شد، 
بســیار علوم و تكنولوژی ها برای اولین بار در آنجا به وجود آمد و تكامل خیلی از 
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مقوالت در آن زمان بود. بعد از جنگ جهانی دانشمندان آلمان به آمريكا و روسیه 
رفتند و آنجا را رشــد دادند. مشــابه اين نخبه ها در کشورهای ديگر هم بودند ولی 
چرا در آلمان ايــن اتفاق افتاد؟ چون برای نخبه گری انگیزه ای قوی داشــتند. ما 
نمی خواهیم و نبايد در جامعه ملی گرايی يا رفتارهايی از اين دست راه بیاندازيم چرا 
که افق ها و ارتفاعات اين موضوعات به نسبت موضوعات ديگر بسیار کوتاه است. 

ما می توانیم برای ايجاد انگیزه ای محكم مهدويت قائمانه را راه بیاندازيم. 
جمع بنــدی: و کالم آخر اين که ما نیاز بــه يک نیروی پیش برنده داريم. اين که به 
صرف غیرت ملی يا دينی نخبگان حرکت کنند خوب است اما کافی نیست. ما به يک 
نیروی قوی تر به عنوان نیروی پیش برنده نیاز داريم و بهترين نیروی پیش برنده در کل 
تاريخ مهدويت قائمانه است و نه مهدويت قائدانه. اگر کسانی قرار داده شوند که مهدويت 
قائمانه را به جامعه تزريق کنند شور و هیجان عجیبی در نخبگان ايجاد شده و با شدت 
و حدت بیشتری حرکت می کنند. ما کمبود نخبه نداريم، اما نخبگان ما بی جبهه هستند 
لذا بسیاری از ايشان جذب اردوی غرب می شوند، بايد موضوع، منظر و موقعیت جبهه را 
برايشان ايجاد و تقويت کرد و انگیزه قوی به آن ها داد و بهترين جبهه برای نخبگان و 
بلكه برای کل جامعه مهدويت قائمانه است. آقا جان، اوج نیاز ما اين است، خواسته ما از 
شما اين است، يا خودتان اين کار را انجام دهید يا شما کسانی را قرار دهید که مهدويت 
قائمانه را به ما تعلیم دهند. به ما نخبه می گويند اما ما دوست نداريم نخبگان رها و ول 
باشیم، دوست نداريم که نخبگان مستعدی باشیم که شرق و غرب از نخبگی ما بهره 
ببرند. ما می خواهیم سربازی قوی در جبهه حق با روحیه ای حسینی در کربالی زمانه 
باشــیم و البته کربال غوغاست، ساز و برگ کو، ظهر عاشوراست شور مرگ کو؟ ظهر 

عاشورا فاين تذهبون؟ لم تقولون ما ال تفعلون؟ والسالم علی من التبع الهدی
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نسرين جعفری
)دانشجوی دکترای مهندسی عمران گرايش سازه صنعتی اصفهان(

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال صادق )ع(: قرآن را بخوانید و در ســینه های خويش ثبت و ضبط نمايید و از آن 
ياری بجويید چرا که خداوند قلبی را که قرآن در آن جا گرفته باشد عذاب نخواهد کرد. 

تشكر می کنم از فرصت مغتنمی که در اختیار بنده قرار داده شده، موضوع صحبت 
من قرآن در جامعه اســت و با تقسیم بندی به سه زيرشاخه قرآن و دانشگاه، قرآن و 
جامعه قرآنی و قرآن و عامه مردم مطالبی را خدمت شما حضار محترم عرض می کنم.

1. محور اول قرآن و دانشگاه
 الف. در حال حاضر تدوين برنامه های قرآنی اکثر دانشگاه ها در دست دانشجويان 
عالقمند به فعالیت های قرآنی اســت. هرچند اين امر مزايايی دارد ولی از ترمی به 
ترم ديگر و از ســالی به سال ديگر پويايی مجموعه متفاوت است چرا که با تغییر 
دانشجويان ساليق و عملكرد آن ها متفاوت است. طبیعی است در چنین شرايطی 
فقط به يک ســری برنامه های کوتاه مدت بسنده می شود و نمی توان برنامه های 
بلندمدتی مدون کرد. از طرفی اين دانشــجويان عالقمند هســتند ولی بعضاً فاقد 
تجربه الزم هستند. پیشنهاد بنده اين است که حداقل در دانشگاه های بزرگ کشور 
استاد باتجربه ای هفته ای چند روز حضور مفید داشته باشد تا ساليق مختلف تعديل 

شده و تاثیرگزاری برنامه ها بیشتر شود. 
ب. ملزم بودن دانشــگاه ها به مشخص بودن فعالیت های قرآنی هر ترم: طبیعی 
است در اين صورت تا به فكر فعالیت های قرآنی برسیم دو سه هفته ای گذشته است 
و تا به مرحله عملیاتی آن برســیم پنج شش هفته ای و قبل از زمان حصول نتیجه 
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فعالیت به میان ترم و پايان ترم دانشجويان نزديک می شويم و در آن زمان ديگر از 
طرف دانشجويان استقبالی برای فوق برنامه ها ديده نمی شود. 

ج.اکثــر مواقع اطالع رســانی برنامه هــای قرآنی و مذهبی فقط در مســجد 
دانشگاه هاســت اما يكی از اهداف بسیار مهم ما از تدوين چنین برنامه هايی جذب 
دانشجويانی ست که مزه دوستی با قرآن و اهل بیت علیهما السالم را کمتر چشیده اند 

و بنابراين تبلیغات و اطالع رسانی بايد تمام بخش های دانشگاه را پوشش دهد. 
د.تجهیز خوابگاه های دانشجويی به محصوالت قرآنی در برقراری پیوند هر چه 
عمیق تر دانشجويان با آموزه های قرآنی نقش موثری دارد. می توان در هر خوابگاه 
اتاقــی را برای فعالیت های قرآنی در نظر گرفت و اين اتاق را به محصوالت قرآنی 
مورد عالقه دانشجويان تجهیز کرد و برنامه های منظم و هفتگی تالوت و انس با 

قرآن کريم را در آن مكان برگزار نمود. 
۲. محور دوم: قرآن و جامعه قرآنی 

الف. مربیان قرآنی در موسســات بعضاً مهارت های الزم را برای تدريس کسب 
نكرده اند. به نظر می رســد آزمون از روش تدريس مربیان، نظرخواهی منظم پايان 
هر دوره از قرآن آموزان، مطالعــه کتاب هايی پیرامون مهارت کنترل کالس، طرز 
برخورد مناســب و موارد ديگری از اين قبیل به اين امر بهبود می بخشــد. در حال 
حاضر آزمون های نامنظمی در بعضی موسســات برگزار می شود اما نتايج آن فقط 
در ســطح بندی علمی تدريس مربیان تاثیرگزار اســت. بايد توجه داشت مخاطب 
اصلی کالس های ســطوح پايین تر و خصوصاً سطوح ابتدايی تر عامه مردم هستند 
و انگیزه هايشــان هنوز در بطن وجودشان نفوذ نكرده است و آموزش اين عزيزان 
توســط مربیان کم تجربه و فاقد مهارت های الزم برای جذب افراد يعنی از دست 

دادن اعضای جديد جامعه قرآنی آينده کشور. 
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ب.متاسفانه با گســترش فعالیت های قرآنی در کشور شاهد لجام گسیخته بودن 
آن ها نیز شده ايم. در هر شهر و استانی موسسات قرآنی زيادی فعالیت های موازی و 
تكراری انجام می دهند. پیشنهاد بنده اين است که هر موسسه روی مهارت خاصی 
تمرکز بیشتری داشته باشد به عنوان مثال موسسه الف برای کودکان مناسب باشد، 
موسسه ب روی مبحث مفاهیم تمرکز بیشتری داشته باشد و به همین ترتیب. اين 
امر باعث می شود کسی که در ترم نخست رشته ای ثبت نام کرده است مطمئن باشد 
تا ترم های باالتر اساتید مجرب در نظر گرفته شده اند نه اين که در همه موسسات 
آموزش های متوسط برای رده ســنی حدود هجده تا سی و پنج سال باشد و هیچ 

موسسه ای متولی آموزش های حرفه ای تر به عالقمندان نباشد. 
۳. محور سوم: قرآن و عامه مردم

الف. اگر ما بتوانیم عامه مردم را با قرآن آشنا کنیم ديگر نیازی نیست نگران ساير 
امور باشــیم. به برکت قرآن مابقی کارها به درستی انجام می گیرد. در همین راستا 
داشتن برنامه های آموزشی ساده و جذاب می تواند  بسیار نتیجه بخش باشد. از جمله 
طرح های موفق در اين زمینه تالوت روزانه يک صفحه از قرآن کريم در مســاجد 
است. مشابه چنین طرح هايی برای پرکردن ساير خالء های موجود برای آشناسازی 
کلی مردم با قرآن کريم بســیار ضروری به نظر می رسد. شهرداری ها، شبكه های 
استانی، مدارس، اماکن مذهبی و غیره با معرفی جلسات قرآنی و مذهبی هر منطقه 
از شهر، تكريم چهره های قرآنی موفق، برگزاری محافل و جشن های باشكوه قرآنی 

می توانند نقش زيادی را در اين زمینه ايفا نمايند. 
پروردگارا، تو را به نبی مكرمت که برای ترويج اين کتاب هدايت و برنامه زندگی 
مشقت ها کشید و خون دل ها خورد، در دل های ما عشق و عالقه به قرآن را افزوده 

و با انس ما با قرآن روح پیامبر عزيزمان را شاد گردان. والسالم
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علی آرام
)دانش آموخته دکترای رشته مهندسی مكانیک دانشگاه صنعتی شريف(

بسم اهلل الرحمن الرحیم. سالم علیكم و رحمه اهلل. ابتدا از اين فرصت که در اختیارم 
قــرار گرفته که بتوانم در حضور حضرتعالی صحبت کنم، تشــكر می کنم. موردی 
که می خواســتم خدمت شما عرض کنم در واقع جويا شدن نظرات حضرتعالی بود 
در مورد مشــخصات يک مدير در تراز جمهوری اسالمی و مقداری شايد مباحثی 

فردی تر را در نظر دارد. 
بــا توجه به اين که خیلی از افرادی کــه االن در اين جمع حاضرند و در واقع از 
جوانانــی که اکنون در جمع حاضرند در آينده ای دور يا نزديک ممكن اســت يک 
پست مديريتی داشته باشند و به زعم بنده آماده  شدن برای مسوولیت بايد پیش از 
آن انجام شود، تقاضا داشتم در اين مورد راهنمايی بفرمايید که چه مدلی از زندگی 
يک مدير مدل ايده آل است؟ نگاه های نسبتاً متفاوتی در اين حوزه وجود دارد که من 
يكی را که به نظرم آسیب خیلی از مديران کشور است را عرض می کنم خدمتتان. 
يک دســته از مديران هســتند در کشور که شــايد بیش از هشتاد درصد زمان 
کاری شان در جلسات می گذرد و در واقع به نوعی جلسه زده هستند. تبعاً اين دسته از 
مديران زمان کمی برای مطالعه و تفكر دارند و اين امر در خروجی هايشان متاسفانه 
مشهود است؛ در سخنرانی هايشان، در پاسخ به سواالت خبرنگاران و ... . اين دسته 
از مديران بعضاً می توان گفت اکثراً قبل از اين که تصدی آن مســوولیت را داشته 
باشند معمواًل فرصت انديشه و مطالعه را دارند اما معمواًل در ابتدای به عهده گرفتن 
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مسوولیت ايده های جديدی برای اداره محدوده تحت مديريت خود دارند و کم کم 
که زمان می گذرد و با حداقلی شــدن زمان انديشه و در واقع مطالعه، ايده هايشان 
تمام می شــود و ديگر طرحی نو برای رويارويی بهینه با مشــكالت ندارند. به جز 
ســاعت تفكر و مطالعه که در واقع متاثر از برنامه های پرمشغله مدير است، ساعات 
عبادت هم دچار تحول می شود. مثاًل شرکت در نماز جماعت کم می شود، نماز اول 
وقت به تاخیر می افتد، ساعت قرائت کتاب الهی، دعا و نیايش کاهش پیدا می کنند  
و مواردی از اين دست. بخش ديگری از تاثیراتی که پرمشغله بودن مديران ما ايجاد 
می کند شــايد بتوان گفت برنامه ای که مديران دارند در ارتباط با مخاطب و مردم 
اســت. آنجايی که مدير به دلیل مشغله زياد فرصت انجام کارهای به زعم خودش 
کوچک را ندارد و از طريق واســطه ها آن را انجام می دهد. مثاًل پرسش مستقیم از 
خدمات ســازمان خودش را به کارمندان واگذرا می کند و هیچوقت درواقع خروجی 
خدمات سازمان خودش را بدون واسطه و مستقیم ارزيابی نمی کند. البته بوده اند و 
هستند مديرانی که اين روش را نداشتند و ندارند. اما نوعاً اين را مشاهده می کنیم 
که به گفته معاونان خودشــان در حوزه بازخورد اطمینان می کنند. يكی از عوارض 
اين نگاه اين اســت که معمواًل تا يک معضل به صورت حاد بروز نكند و مدير آن 
را به چشم خودش نبیند يک اقدام شايسته در آن حوزه نمی بینیم. مثال زياد است 
و عرض می کنم حضورتان. يكی از داليل اين اســت که سلسله مراتب پوشاندن 
نواقص متاسفانه در اليه های مختلف  مديريتی وجود دارد و تا مدير به چشم خودش 
آن معضل را نبیند نســبت به وجود آســیبش آگاه نمی شود و ممكن است مثاًل در 
گوشــه ای از کشور سال های سال آن مشكل وجود داشته باشد و نمونه اش حوادث 
طبیعی است که در مناطقی به جز پايتخت رخ می دهند و مثاًل در مورد چاره انديشی 
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برای ريزگردها تا مدت ها تا مديران به چشــم خودشان نديدند و لمس نكردند آن 
معضل را، نه پوشش رسانه ای درخور و نه تمهید مديريتی شايسته ای مشاهده نشد. 
هرچند سال ها اين مشكل در مناطقی از کشور وجود داشت و همچنان وجود دارد. 
کم نیســتند مديرانی که بعد از اين که مدت مديريتشان به پايان می رسد به حوزه 
تحت مديريت قبلی خود مديريت قبلی شــان سرکشی مستقیم و بدون تشريفات 
می کنند و از نزديک با واقعیات روبرو می شوند و آن موقع متوجه می شوند که نظام 
مديريتی بدون سرکشی و گرفتن بازخورد مستقیم چه اهمیتی دارد. با توجه به اين 
موضوع که معمواًل آموزش و متاسفانه آموزش مديريت در کشور ما الزمه تصدی 
پست مديريتی نیست، عمدتاً يک مدير روش های مديريتی خود را با تقلید از مديران 
ديگر باســابقه تر در همان حوزه به دســت می آورد و اين موضوع در واقع يک نوع 
پارادايم را در روش مديريتی در کشور ايجاد کرده است. که در بسیاری از موارد هم 
باعث آسیب می شود.به عالوه جوانان با استعداد که به لحاظ توانمندی های ذهنی 
به پست مديريتی گمارده می شوند به دلیل اين که راه مديران قبلی را طی می کنند 
معمواًل بعــد از مدتی همان پارادايم را می پذيرند و تبديــل به همان نوع مديران 
می شوند. از اين رو به نظر می رسد که ترسیم مشخصات يک مدير ايده آل در تراز 
جمهوری اسالمی که مد نظر مديران آينده يعنی کسانی که االن مديريت ندارند و 
خودشــان را بسازند برای آن زمان يک اولويت و ضرورت است و اين که خودشان 
توانمدی ها  و روحیات خود را با آن ضروريات وفق دهند. ببخشید که مصدع شدم. 

والسالم علیكم و رحمه اهلل
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آرزو محمود زاده
)دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبايی(

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مكان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دريا می کرد

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با عرض سالم و ادب خدمت فرهیختگان عزيز و آرزوی 
سالمتی برای رهبر معظم انقالب جناب آيت اهلل خامنه ای مد ظله العالی.

انسان را می توان در نگاهش خالصه کرد. آنچه که من می بینم، می شنوم و تعبیر 
می کنم با آنچه ديگری می شــنود، می بیند و تعبیر می کند متفاوت است. بنابراين 
دنیای من با دنیای ديگری متفاوت اســت. اين اشتباه است که فكر کنیم يک دنیا 
و يک کره زمین وجود دارد که میلیاردها انســان در آن می زيند، بلكه به تعداد تک 
تک انسان های اين کره خاکی دنیاهای متمايزی وجود دارند که هر کدام مختصات 
ويژه خود را دارا می باشند. علم انسان يا علوم انسانی بايد شش میلیارد تفسیر از دنیا 
و حوادث آن، تولد، زندگی، مرگ و فرامرگ عرضه دارد و بتواند ادعای به حق بودن 
و در خور توجه بودن داشــته باشد. آنچه در خود آمريكا امروزه داغ و بحث برانگیز 
است گوناگونی فرهنگی، قومی و نژادی اين کشور و دشواری خدمات روانشناختی 
و علوم انسانی است چرا که در دنیای انسان ها يكی مرگ را تولد می داند و ديگری 
تولد را مرگ. يكی رنج را لذت می داند و ديگری لذت را رنج. يكی عشق را نفرت 
می داند و ديگری نفرت را عشــق. يكی ظالم را مظلوم می داند و ديگری مظلوم را 
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ظالم. و تمامی ايشــان شخص خود را بر حق می دانند. حال در اين دنیای کوچک 
انســان ها که در باطن عظمتش بی انتهاســت آيا قاصريم که از علم بومی و علوم 
انســانی بومی سخن می گويیم؟ تمامی آنان که صالی يگانگی علم و انسان را در 
بــوق و کرنا کرده اند بدانند که به کارگیری علم غیربومی برای يک ملت و قومیت 
مانند تالش پوچی برای چیدن قطعات يک پازل کنار هم است با اين مشخصه که 
هیچ کدام از اين قطعات با ديگری و کلیت پازل تطابقی نداشته باشند و متعلق به 
مجموعه ای مجزا باشند. بعد از انقالب اسالمی مان به لطلف جنابعالی سال هاست 
اين خواســته شــعار و آرزوی اين نظام اســالمی و انقالبیون اين کشور است که 
علوم بخصوص علوم انســانی را بومی ســازيم و متون را از آثار کفر، دنیاپرستی و 
الحاد عاری ســازيم. آنچه که هم اکنون ذهن جوانان و نیروی محرکه کشــورمان 
را بــا آن تغذيه می کنیم و چه گناهــی از اين عظیم تر و چه کاهلی از اين واضح تر 
بخصوص در اين برهه حساس از زمان که دشمنان اسالم و حقیقت گام های بلند و 
مفتضحانه ای در مسیر ننگین توهین به شخصیت ها و مفاهیم آسمانی اسالم عزيز 
و پنهان ساختن نور رهايی بخش آن از ديدگان انسان ها برداشته اند. ديگر بس است. 
قرن هاست روياهايمان را می دزدند. ما مهد تمدن و علم هستیم و چشم به دستان 
غیر دوخته ايم. همانان که سرمايه مادی و معنوی شان را از ما دارند سال هاست خون 
ملت هايمان را نوشــیده اند و پیرايه بی فرهنگی و تحجر به دامان ما بسته اند. ديگر 
بس اســت. جريان علمی، حوزوی و دانشــگاهی است. حرکتی از حاال تا همیشه. 
آغاز می کنیم، قدم برمی داريم و تا مقصد از پا نمی نشــینیم. بیگانه ستیزی نیست، 
بیگانه گريزی هم نیســت. نگاه نقادانه به مبانی غربی و حتی مبانی بومی اولین و 
ضروری ترين گام اســت. شروع حرکت، دانشكده های علوم انسانی هستند همانان 
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که جهت، حرکت و مقصد را تعیین می کنند و متاسفانه فضای دانشگاهیشان گاهی 
به شايستگی آن چه بايد باشد نیست. آنچه از نظر اين حقیر جزو اولین قدم های اين 

انقالب و حرکت عظیم است از اين قرار می باشد:
• رسیدگی و افزايش امكانات علمی- رفاهی اين دانشكد ها

• سیاســت گزاری و برنامه ريزی برای جذب دانش آموزان قوی به رشــته علوم 
انسانی در مقطع دبیرستان

• راهنمايی و مشــاوره تحصیلــی موثر دانش آموزان اين رشــته برای انتخاب 
رشته های دانشگاهی

• افزايش جشنواره ها و سمینارهای علمی مختص گرايشات اين رشته
• تسهیل کانال های تحقیقاتی و افزايش ارتباطات بین دانشگاه و سازمان ها

• و به رسمیت شناختن تخصص متخصصان علوم انسانی و احترام گذاشتن به اين 
تخصص و پذيرش اين امر که تمامی ايده ها و پیشنهادات ارايه شده توسط دوستان از 

ساير رشته های بايد از فیلتر اين عزيزان عبور کرده و به مرحله اجرايی برسد.
بنده به نمايندگی از دانشــجويان علوم انسانی آمادگی اين عزيزان را برای يک 
انقالب و تحول به نفع ملت عزيز و علم پرورمان اعالم می دارم و از تمامی دستگاه ها 
و مســوولین مربوطه استدعا دارم بیايید بنا بر رهنمودهای تعالی بخش مقام معظم 
رهبری با به کار گیری منابع غنی ايرانی اســالمی، متون، افكار و فضاهای علمی 
خود را غنی کنیم و دست از احتجار علمی برداريم. علوم انسانی امروز منتظر ماست 
تا پتانسیل های نهفته در گذشتگان خود را دريابیم و بار ديگر ايران، اسالم و علمش 

را به جهان عرضه داريم. متشكرم
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محمد حسين بادامچی
)دارنده مدال نقره المپیاد فیزيک و دانشجوی دکترای جامعه شناسی(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. ســالم و درود بر روح مطهر امام روح اهلل  خمینی که 
کالبد مرده تاريخ را به روح قدســی خود زنده کرد و ســالم و درود بر امام سید 
علی خامنه ای که بزرگ احیاگر دين در جهان معاصر اســت و امام ما ايرانیان 
برای بازگشــت دين و معنويت به جهان قدسی زدايی شده مولود غرب مدرن. و 
ســالم و درود بر روان پاك شهید شريف مصطفی احمدی روشن که علم فارغ 
از ارزش دانشــگاهی را به معبد انقالب اســالمی برد تا باز هم در آستانه دهه 

چهارم نشــان دهد که راه های نو انقالب ما جز با خون گشود نمی شود. 
عنــوان مطلبی کــه می خواهم خدمتتان عرض کنم بنیــاد نخبگان و رابطه 
علم، نخبگی و جهان تک قطبی اســت. مطلبی در نقد عملكرد شش ساله بنیاد 
نخبگان که از همان اوان تاســیس در دلم جوشــیده و فكر می کنم حرف دل 
خیلی از دلسوزان بنیاد باشــد. بنده به واسطه حضور در مدارس سمپاد تبريز و 
ســپس تهران آشــنايی ديرينه دارم با تیپی به نام استعداد درخشان که از سال 
۸۵ با تاســیس بنیاد عنوان جديد نخبه را به خود گرفته اند. نخبگی در اساسنامه 
بنیاد نخبگان و آيین  نامه احراز نخبگی چنین تعريف شــده اســت: نخبه به فرد 
برجســته و کارآمدی اطالق می شــود که اثرگذاری وی در تولید و گســترش 
علم، هنر و فناوری و فرهنگ ســازی و مديريت کشور محسوس باشد و هوش 
و خالقیت، کارآفرينی و نبوغ وی موجب ســرعت بخشــیدن به رشد و توسعه 
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علمی و اعتالی جامعه انســانی کشور گردد. حال پرسش اساسی من اين است 
که آيا بنیاد نخبگان در پرورش آن نخبه ای که در اساســنامه اش آمده است و 
به فرموده شما کسی اســت که بايد مديريت تحوالت کشور در دست او باشد 
موفق بوده است؟ برای پاسخ به اين سوال می خواهم يک طیف بندی دوگانه از 
مفهوم نخبگی در زمانه خودمان ارايه دهم که ترجیح می دهم آن را در نســبت 
با علم که نقطه محوری نخبگی است تعريف کنم. تصور می کنم در دورانی که 
ما در آن زندگی می کنیم يعنی دوره تالش ما برای رهايی از ســلطه فرهنگی 
و سیاســی غرب، دو نوع علم و به تبع آن دو نوع نخبه وجود دارد. علم جهانی 
و نخبه جهانــی و در مقابل آن علم بومی و نخبه بومی. طرفداران علم جهانی 
دانشمند و نخبه را کسی می دانند که بیشترين مشارکت و همدلی را با پرورش 
يافتن نهال جهانی علم داشــته باشد که در مجالت جهانی ISI تجلی می يابد. 
از نظر آن ها هیچ فرقی نمی کند که کســی را در جمهوری اســالمی و سال ها 
پس از انقالب اســالمی نخبه بنامیم که همیــن آدم در هند، ترکیه يا انگلیس 
هم دانشــمند نخبه تلقی می شــود. معیار نخبگی از نظر اين عده جشنواره ها، 
المپیادها و کنفرانس های بزرگ و معتبر بین المللی اســت و هر کس برو و بیای 
بیشتری با آن ها داشته باشــد نخبه تر است. در مقابل کسانی هستند که دانش 
مورد نیاز هر ســرزمین را دانشی می دانند که بايد به مسايل خاص آن سرزمین 
که برآمده از نیازهای مادی، ملی و وضعیت خاص آن ملت اســت پاســخ دهد 
و از همه مهم تر دانشــی که خادم ارزش ها، ايدئولوژی ها و آرمان های آن ملت 
باشــد. نخبه اين علم نخبه وطنی اســت. نخبه بومی است که هر جايی نیست 
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و درد کشور را خوب می داند و دانشش پاسخ دهنده دردهای اقتصادی، صنعتی 
و از همه مهم تر فرهنگی آن ملت اســت. در ريشه يابی اين موضوع که چرا ما 
به تمايز اين دو نــوع علم و دو نوع نخبگی وقوف نیافته ايم و عماًل علم بومی 
را پیــش پای علم جهانی قربانی کرده ايم و هر جا گفته ايم علم، علم جهانی را 
مراد کرده ايم به دو ريشه علم شناختی و سیاسی برمی خوريم. ريشه علم شناختی 
يا فلســفه علمی ماجرا به اين جا برمی گردد که ما میان رشته های مهندسی از 
يک ســو و دو حوزه علوم پايه و علوم پزشــكی تفاوتی قائل نشده ايم. در واقع 
چنان چه از منظر مســاله و غايت که دو مدخل اساسی در تحلیل فلسفی علوم 
و بويژه علوم کاربردی هســتند به اين سه حوزه نگاه کنیم درمی يابیم که علوم 
مهندسی بر خالف علوم پايه و پزشكی کاماًل بومی و غیر جهانی هستند. علوم 
پايه در تمام جوامع مســايل مشــخصی را با هدف شناخت طبیعت واحد دنبال 
می کنند و مســاله علوم پزشكی دردهای جســمانی انسان و غايت آن سالمت 
اســت که در تمام طول تاريخ و جوامع مشترك اســت. اما در علوم مهندسی 
بر خالف اين دو نیازها و اولويت های صنعتی در هر کشــوری بســته به تاريخ 
و شــرايط خاص آن ســرزمین و برنامه آن ها برای توسعه متفاوت خواهد بود. 
اگر دانش تكنولوژيک در کشــوری چون آمريكا بــا فرهنگ و تاريخ خاصش 
بر امور نظامی يا صنايع ســرگرمی متمرکز اســت در ژاپن حول محور صنايع 
رســانه ای رشــد می کند. متاســفانه بايد بگويیم که نه تنها بنیاد نخبگان بلكه 
فراتر از آن بخش عمده ای از اســاتید و مسوولین و سیاستگزاران حوزه علم در 
کشــور با عینک علوم محضی چون رياضی و فیزيک به علوم فنی و مهندسی 
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می نگرنــد و منكر ابعاد بومی آن می گردند. مشــكل وقتی حادتر می گردد که 
مشــاهده می شود که علوم انســانی که ضرورت بومی بودن آن و فراتر از آن 
دينی شــدن آن هم از حیث مســايل، هم از حیث غايت و هم از حیث مبانی 
بسیار جدی تر است هم با همان عینک جهانی علوم محض نگريسته می شوند. 
بی توجهی بنیاد بــه اين تفاوت های ماهوی علوم به حدی اســت که علیرغم 
مهجوريت علوم انســانی در بنیاد نخبگان عاجزانه استدعای عدم ورود بنیاد به 
حوزه علوم انســانی را دارد. اما ريشه سیاســی معضل  استقرار علم جهانی به 
جــای علم بومی به نظام تک قطبی جهــان برمی گردد. آمريكا به عنوان راس 
نظــام تک قطبی جهانی کاری کرده که علــم بومی و دانش فنی مورد نیازش 
به عنوان علم جهانی به چشــم بیايد؛ علمی با ظاهری خنثی و پوششی آراسته 
به لفظ مقدس علم اما در وقع هدايت شــده توســط نیازهای روز اقتصادی و 
بويژه نظامی آمريكا که نتیجه اش می شــود استعمار علمی کشورها و استخدام 
بی جیره و مواجب مغزهای دنیا بدون اين که الزم باشــد حتی ســاکن امريكا 
باشــند. آيا امروز که موعد فروپاشی نظام عادالنه تک قطبی سر رسیده و نويد 
دوران جديدی به گوش می رسد الزم نیســت که علیه نظام علمی تک قطبی 
نیز بشــوريم و جريان علم را که به سوی صنايع آمريكايی است واقعًا در کشور 
خود جاری کنیم؟ حال با توجه به تمايز علم جهانی و علم بومی بد نیســت که 
برخی مولفه های نخبه جهانــی و نخبه بومی که البته مولفه هايی نه مطلق که 
مشــخصه هايی نوعی هستند اشاره شــود. نخبه جهانی به کار کالس و درس 
می آيد نه صنعت و مشــكالت کشور چون تنها کارش نوشتن مقاله های عمدتًا 
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بی فايده اســت. البته بی فايده برای ما نه صاحبان مجالت ISI. همیشه طلبكار 
ملت اســت نه بدهكار آن ها برای اين که از کشــور نرود پول و احترام بیشتر 
می طلبد، محافظه کار اســت و نســبت به وضعیت پیرامونی اش منفعل تا بتواند 
کار پژوهشی معمولی را در فضايی آرام پشت درهای بسته انجام دهد در مقابل 
نخبه بومی از همان اول کار از چند متر عقب تر از نخبه جهانی کارش را شروع 
می کند چون نمی تواند مانند او دائمًا به پژوهش های مد روز سرگرم باشد. مدام 
ســرش توی مشــكالت مملكت می چرخد، تک بعدی نیست و هزاران دغدغه 
سیاســی و فرهنگی و غیره دارد و به خاطر همین به سختی می تواند معدلش را 
باال نگه دارد. مساله اش برای در کشور ماندن و عدم پذيرش گرفتن نه پول که 
فرصت خدمت و حل مسايل کشــور است . از همه مهم تر اين که نخبه بومی 
منتظر کســی نمی ماند و بی پروا به دريای مسايل کشور می زند. با اين اوصاف 
دوست دارم بدانم دانشــگاه ما انصافًا کدام نوع نخبه را تحويل جامعه می دهد 
و بنیاد نخبگان جمهوری اســالمی از کدام نوعــش حمايت می کند؟ نظامات 
موجود بنیاد نخبگان برای شناســايی، جــذب و حمايت نخبگان بومی طراحی 
نشــده اند و حال آن که اينان در تمام رشــته ها و بويژه در هنر و علوم انسانی 
بیشــتر از همه نیازمند حمايت اند. از حیث پیامدهای اجتماعی نیز بايد گفت که 
متاســفانه بنیاد با ارايه تسهیالت و انجام تبلیغات فراوان در راستای استقرار هر 
چه بیشــتر جريان نخبگی بین المللی ناکارآمد و به حاشیه رفتن جريان نخبگی 
بومی کارآمد قدم برداشــته و عماًل تمامی استعدادهای بالقوه دانش آموزی را به 
ســمت جريان نخبگی جهانی و نه بومی هدايت کرده است. رهبر عزيز معضل 
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جانشــین شــدن علم جهانی به جای علم بومی، آفت ويرانگری به ارث رسیده 
از رژيم منحوس پهلوی اســت که با هزاران تاسف کل درخت علم دانشگاهی 
ايران ما را دچار کرده اســت. اصالت علم جهانی و طرد علم بومی به ويژه در 
معیار ارتقا و گزينش اســاتید و وضعیت پايان نامه ها تجلی تام يافته اســت. در 
چنین وضعیتی تصور می شــد که در شــرايط آفت زدگی نظام آکادمیک، بنیاد 
قرار اســت میانبری حداقلی باشد برای نخبگانی که دغدغه و توانايی تحوالت 
بزرگ در عرصه های مختلف کشور را دارند اما حامی و پشتیبان و هادی ندارند 
با اين حال بعد از چند ســال مشاهده می شــود که بنیاد نخبگان هم به شدت 
بیشــتر از قبل دچار همان آفتی شــده که از آن گريزان بود. بنیاد نخبگان به 
زعم حقیر با قرار گرفتن در اين ريل غلط فرســنگ ها از وظیفه اصلی خود دور 
شــده است که اين مســاله ضرورت تجديد نظر بنیادين در جهت گیری بنیاد را 
ضروری می ســازد. عالمت سوال بزرگ اين است که چرا شورای عالی انقالب 
فرهنگی که در همه اين ســال ها نه تنها اقدامــی برای از بین بردن اين آفت 
بزرگ انجام نداده حداقل از ســرايت آن به راه های میانبری نظیر بنیاد نخبگان 
جلوگیری نكرده است؟ بســیاری بر اين باورند که شورای عالی موجود اراده و 
ســاختار الزم برای پیگیری چنین تحولی را در نظام علمی دانشــگاهی ايران 

انقالبی ندارد. تشكر می کنم
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قاسم درزی
)دانشجوی علوم قرآنی و رتبه اول المپیاد دانشجويی در رشته الهیات(

بســم اهلل الرحمن الرحیم. رب الشرح لی صدری و يسرلی امری و احلل عقده من 
لسانی يفقهوا قولی. موضوع بنده در رابطه با به کارگیری علوم انسانی در جهت دهی 
به صنعت و تكنولوژی و وحدت حوزه و دانشــگاه است عامل اصلی و اساسی که 
موجب گرديده که جامعه علمی ما به شــكوفايی الزم نرسد، عدم برقراری ارتباط 
میان علوم انســانی و علوم تجربی و فنی مهندسی است. تا کنون بسیاری از ارتباط 
میان دانشگاه و صنعت سخن رانده شده است لیكن بسیار کم بوده است که منظور 
آنها از اين ارتباط علوم انســانی را در برگرفته باشد.حال آنكه نه تنها اين ارتباط را 
در علوم انســانی به نحو پررنگ تری  می توان جســت،بلكه علت عدم تحقق اين 
ارتباط و آسیب شناسی آن را نیز می بايست در علوم انسانی جست و جو کرد البته در 
اين میان نبايد از علوم اسالمی نیز غافل بود لذا علوم انسانی در اصطالح بنده علوم 
اســالمی را نیز در برمی گیرد، به عبارت ديگر اين علوم انســانی است که  می تواند 
خط مشــی و رويكرد علوم غیر خود را تبین کند و می بايســت به صنعت و علوم 
ديگر، ماهیت اســالمی و انسانی آن هم انسان به معنای واال و خلیفه الهی آن نه 
اومانیسم غربی بدهد و روش درست حرکت علمی در آن را پايه ريزی کند به عنوان 
نمونه علم شبیه ســازی که در اين روزهــا در رديف اول تولید علم  جهان قرار دارد 
می بايســت بايدها و نبايدهای خود را از علوم انسانی بگیرد و ابتدا اين علوم هستند 
که ابعاد انسانی اين تولید را بررسی کرده و در نهايت  و در صورت مجاز بودن آن 
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به اقدامی بــرای آن توصیه می کند نه اينكه ما ابتدا به تولید اين علوم اقدام کنیم 
و پس از رنج  فراوان به آن برســیم که با انسانیت و زنجیره زيستی انسانی منافات 
داشته و در آن خلل ايجاد می کند. همین رويكرد علوم انسانی را می بايست در ديگر 
معضالت اجتماعی نیز پیاده کرد به عنوان نمونه بحث بی اخالقی های ورزشــی به 
خصوص در فوتبال که از آســیب های روز ما محسوب می شود می بايست با ارجاع 
آن به علوم انســانی و آسیب شناســی آن از زوايای مختلف اجتماعی روانی و غیره 
پرداخت. و با بوجود آوردن گفتمانی در اين زمینه نتايج درخور توجه بدست  آورد. به 
عبارت ديگر توقعی که از رئیس فدراســیون و وزير ورزش در اين زمینه وجود دارد 
توقعی بی جاســت چرا که آنها در اين زمینــه تخصص الزم را ندارند و اين وظیفه 
جامعه شــناس و روان شناس و ديگر عالمان علوم انسانی است که به آسیب شناسی  
اين موارد همت گماشــته و وظیفه مســئولین اجرايی ما آن است که اجراکننده ی 
نتايجی باشــند که در گفتمان های علمی مــورد نظر پديد می آيد و به کمک آنها 
به اصالح امــور بپردازند به ياد دارم که در ابتدای اجرای طرح تحول اقتصادی در 
دانشگاه تربیت مدرس گروهی خودجوش برای آسیب شناسی اجرای چنین برنامه ای 
از جهات جامعه شناختی، روان شناختی، جرم شناختی و ديگر علوم تشكیل شد لیكن 

مورد توجه نیروهای اجرايی مرتبط با آن قرار نگرفت. 
ارائه راه كار: خوشــبختانه در کشور منظومه های پراکنده ای در اين زمینه وجود 
دارنــد که قصد دارند تــا از نظر علمی و عملی به اين مهم دســت يابند به عنوان 
نمونه می توان از تشكیل گروه اخالقی حرفه ای در دانشگاه تهران نام برد همچنین 
فعالیت هايی که در دانشگاه امام صادق در اين زمینه اتفاق افتاده لیكن به دلیل عدم 
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تمرکز اين فعالیت ها شــاهد کاری موثر نبوده ايم. لذا از حضرت عالی تقاضا می شود 
دستور فرمايید تا با تشكیل کمیته ای ويژه در اين زمینه در بنیاد نخبگان آن هم زير 
نظر مستقیم حضرت عالی تا گرفتار تغییرات در دولت ها نگردد و بهره گیری از اساتید 

متخصص در اين زمینه و همچنین استفاده از نخبگان به دو مهم دست  يابیم: 
1- توجیه صنعت و علوم  غیر انســانی نسبت به نیازهای آنها به علوم انسانی که 
خود اين امر نیاز فراوان به همكاری رســانه  ی ملی و تدوين برنامه ای جامع برای 
آن است و با توجیه شدن آنها شاهد ارجاع قابل مالحظه ی آنها در علوم مختلف به 

علوم انسانی خواهیم بود.
۲- تشــكیل کارگروههای مختلف در علوم مختلف برای پاســخگويی و رفع 
نیازهای مختلف در معضالت مختلف انســانی، اجتماعــی و غیره در قالب انجام 

پژوهش های مختلف است.
در آخر يه نكته ی خیلــی مختصر هم عرض می کنم به جهت اينكه وزير علوم 
هم در اين جلســه حضور دارند، رويكرد شتاب  زده در زمینه ی پذيرش دانشجو های 
دکتری که در وزارت علوم پیش گرفته شــده که متاسفانه در دانشگاه هايی که ما 
شاهد هستیم يک استاديار و ۵ مربی دارد، بهشون دانشجوی دکتری داده شده و به 
شدت اين پذيرش باال رفته ، برای فارغ التحصیالن کنونی دکتری امكان جذب در 
دانشگاه های مختلف وجود ندارد و به سختی امكانش هست، چگونه می شود که با 
اين پذيرش حداکثری بشود جوابگوی فارغ التحصیالن دکتری بود می خواستم نظر 

حضرت عالی رو هم در مورد اين رويكرد وزارت علوم بدانم.


