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نخبگی یک رزق الهی است

سخنان رهبر معظم انقالب در جمع نخبگان جوان
چهارش��نبه س��یام مهر ماه امس��ال ،حس��ینیه امام خمینی (ره) مانند هر س��ال میزبان دیدار حضرت آیتاهلل
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی با شرکتکنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان بود.
در ابتدای این دیدار دکتر س��ورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ،در
س��خنانی برخورداری از ایمان ،اعتماد به نفس ،اخالص ،از خودگذش��تگی و میهندوستی را از خصوصیات برجسته
نخبگان کش��ور برش��مرد و گفت« :نخبگان به میهنی که برایش��ان هزینهی داده ،مدیون هستند و نخبه کسی است
برای مردم و کشورش بیشترین داشتههای خود را هزینه کند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان هدف اصلی این بنیاد را توانمندس��ازی نخبگان خواند و با اش��اره به لزوم اصالح برخی
روشها در اقتصاد کش��ور افزود« :در یک اقتصاد نفتی که پایههای تولید ثروت بر اس��اس نفت خام ،منابع زیرزمینی
و معادن است ،نخبگان پرورش نمییابد».
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه نخبگان کش��ور در کوتاهمدت میتوانند جهتگیری اقتصادی کش��ور را
تغییر دهند ،اضافه کرد« :جهتگیری اقتصادی کش��ور باید به س��مت اقتصاد دانشبنیان تغییر یابد و این کار تنها با
ابتکار و تالش امکانپذیر خواهد بود».
آقای س��تاری ،اصالح آییننامههای بنیاد ملی نخبگان ،چهار برابر ش��دن ورودیهای این بنیاد از مهرماه س��ال
جاری ،اجرای طرح ش��هاب با همکاری وزارت آموزش و پرورش ،تحول جدی در حوزه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان،
اس��تفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کش��ور و برنامهریزی برای تربیت دانشمندان در حوزههای مورد نیاز کشور را از
جمله فعالیتها و برنامههای بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد.
پس از سخنان معاون علمی ریاست حمهوری ،رهبر معظم انقالب بیاناتی بدین شرح ایراد فرمودند:

بسماهللالرحمنالرحیم

مس��ئولیت این بنده کمتر چیزى به شیرینى دیدار جمعى
براى کس��ى در سنین این حقیر و در
ّ

مثل جمع شما است؛ جوانهایى که وارد عرصهى زندگى علمى شدهاند و آینده روشنى را براى آینده
این کش��ور نوید میدهند .امثال ما چشممان به شماها اس��ت که انشاءاهلل خداى متعال به شما توفیق
بده��د که بتوانید این کش��ورتان را ،این خانه پرافتخارتان را با نیروى فک��ر و عزم و اراده خودتان آن
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چنان بس��ازید که شایسته این میهن و شایسته این تاریخ اس��ت .بنابراین خیلى خوش آمدید؛ خیلى
خوشحالیم از اینکه شما را امروز اینجا زیارت کردیم.

از بیانات آقاى س��تارى هم حقیقتاً من لذت بردم .خود ایش��ان هم نخبه است ،پدر شهید ایشان

هم  -شهید منصور ستارى  -حقیقتاً یک نخبه بود؛ هم از لحاظ فکرى ،ذهنى ،علمى و عملیاتى ،هم
از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصههاى دش��وار .خداوند انش��اءاهلل ش��هید ستارى عزیزمان را با
اولیائش محش��ور کند؛ به ایش��ان هم توفیق بدهد .مطالبى که گفتند ،مطالب بسیار خوبى بود و کام ً
ال
درس��ت بود .و امیدواریم انش��اءاهلل بنیاد نخبگان و این معاونتى که با اصرار و پیگیرى چندین ساله ما
بحمداهلل راه افتاد و شروع شد و به شکوفایى رسیده ،بتوانند وظایفشان را بدرستى انجام بدهند.
یک نکته عرض کنم که ش��اید حرف اصلى من هم همین باش��د :یکى از چیزهایى که جا دارد که
اصل مقوله نخبگى و مفهوم نخبگى است .یک نگاه
تعمق کنند و فکر کنندِ ،
نخبگان کشور بر روى آن ّ
عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگى بکنید .این نخبگى یعنى ترکیبى و مجموعهاى از اس��تعداد شما ،و

همت شما براى کار کردن و تالش کردن ،و حوصلهاى که به خرج دادید و پیگیرىاى که کردید .همه
ّ
همت ،هم آن حوصله  -دادههاى خداوند متعال است به شما؛ این رزق
اینها  -هم آن استعداد ،هم آن ّ
عض ُکم َعلى بَ ٍ
الرزق ( )1این رزقى است که خداى متعال به شما داده؛
الهى اس��تَ :و اهللُ َف َّض َل بَ َ
عض ِفى ِّ

همتى که به خرج دادید که
هم آن اس��تعداد و کشش و
ظرفیت ذهنىاى که ش��ما داشتهاید ،هم آن ّ
ّ
همت آن را ندارند -
درس بخوانید ،تحقیق کنید ،مطالعه کنید ،کار کنید  -خیلىها اس��تعداد دارندّ ،

هم آن حوصلهاى که خدا به شما داد که صرف وقت کنید ،بنشینید ،بخوانید ،فکر کنید ،مطالعه کنید،
بحث کنید؛ اینها حوصله میخواهد؛ این حوصله هم نعمت الهى است ،این هم رزق الهى است.
همت از کجا آمده است ،میفهمیم که کجا باید خرج
خب ،وقتى فهمیدیم که این استعداد یا این ّ

نون بِالغ ِ
َیب َو
ذین ُیؤ ِم َ
لم َّتقین .اَلَّ َ
معین فرموده استُ :ه ًدى لِ ُ
شود ،در کجا باید هزینه شود .خداى متعال ّ
ُی
الصلو َة َو ِم ّما َرزَ قن ُهم ُین ِفقون ( )2باید انفاق کنید؛ این رزق الهى اس��ت به ش��ما ،این رزق را باید
َ
قیمون َّ

انفاق کنید .انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولى از جیبش در بیاورد و به یک مستمندى بدهد.

این رزق باالترى اس��ت ،رزق باارزشترى اس��ت ،انفاق آن هم باارزشتر است ،باید این را انفاق کنید.
رزق دانش این اس��ت که آن را در خدمت جامعه قرار بدهی��د؛ در خدمت تاریختان ،در خدمت
انف��اق ِ

آیندهتان ،در خدمت ملّتتان قرار بدهید .اینها تکلیف نخبگى را روشن میکند .انفاق این رزق به این
است که آن را در راه خدا خرج کنید؛ براى خیر بندگان خدا مصرف کنید .م ّنتى هم نباید داشت  -این
را هم به ش��ما عرض بکنیم  -درس��ت است که شما این رزقى را که خداى متعال به شما داده ،صرف
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االن سرعت پیشرفت ما خوب است اما عقبماندگى این قدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز ا ِفاقه نکرده است.

کس��انى میکنید که عامه مردمند اما خود ش��ما هم از محصول کار و خدمت عامه مردم به طور دائم
برخوردارید دیگر؛ این بدهبس��تان است .همین نانى که شما میخورید ،این لباسى که شما میپوشید،
این وس��یلهاى که از آن اس��تفاده میکنید و با آن رفتوآمد میکنید ،اینها محصول دس��ت کیست؟
محصول دست همین کسانى است که اسم نخبه روى آنها نیست؛ آنها دارند به شما خدمت میکنند به
نوعى؛ شما هم باید به آنها خدمت کنید به نوعى؛ نخبه این است .اگر چنانچه این انفاق انجام گرفت،
لم َّتقین؛ این
آن وقت هدایت الهى و کمک الهى هم دنبال آن است .ببینید ،در همین آیه شریفهُ :ه ًدى لِ ُ

نون بِالغ ِ
قیمون
َیب َو ُی
َ
ذین ُیؤ ِم َ
کتاب ،به متقین هدایت اهدا میکند .متقین چه کسانى هستند؟ همان الَّ َ
الصلو َة َو ِم ّما َرزَ قن ُهم ُین ِفقون .وقتى ش��ما این انفاق را انجام دادید ،جزو کس��انى هس��تید که مشمول
َّ
هدایت الهى خواهید شد؛ این هدایت ،هم در زمینه افزایش نخبگى است ،هم در زمینه توفیق در نوع

هزینه کردن این نخبگى اس��ت؛ هدایت می کند خداى متعال .هدایت موجب میشود در هرجایى که
خألی��ى وجود دارد که ش��ما میتوانید آن خأل را پر کنید ،آنجا حض��ور پیدا خواهید کرد؛ میدان فرق
نمیکند .ببینید ،ش��هید چمران یک نخبه علمى بود؛ چمران را همه به عنوان یک س��رباز و س��ردار و
جنگآور مىشناس��ند ا ّما چمران یک نخبه علمى درجه یک بود  -من ،هم از خود او ش��نیدم و هم از
دیگران ش��نیدم  -در مراکزى که در آمریکا تحصیل میکرد ،جزو باالترین درجات دانشجویانى بود که
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آنجا تحصیل میکردند؛ ی��ک نخبه علمى به تمام
معنا بود اما احساس کرد نیاز است که بیاید در این
میدان کار کند؛ از همان استعداد ،از همان توانایى،
از همان همت اس��تفاده کرد وارد این میدان شد و
کارهاى کارس��تانى انجام داد؛ این یک نخبه است.

مث ً
ال شهید مجید شهریارى هم یک نخبه است .در
مورد کار ش��هریارى ،دیگر بحث بحث جنگ نبود؛
ی��ک جایى خالى بود ،یک نقط��هاى مورد نیاز بود،
این نخبه رفت آنجا مش��غول کار شد؛ و همینطور
دیگر ش��هداى نخبه ما که حقیقت��اً کار کردند .به

هرحال وقتى دانستیم که این ،دادههاى الهى است،
ن ِ َعم الهى اس��ت ،رزق الهى است ،میفهمیم که رزق
اله��ى را کجا باید مصرف کنیم .این یک مطلب که

در کشورى و اقتصادى که

متکى ب�ه مناب�ع زیرزمینى

است و ثروت باد آورده در آن
کش�ور حاکم است ،نخبه ،نه

شناسایى میشود ،نه جذب
میش�ود ،نه اص ً
ال احتیاج به
نخبه احساس میشود

اصل عرض ما به شما بود.
راجع به مسئله علم و تحقیق ،ما خیلى حرف
زدهایم؛ چند سال است؛ بحمداهلل این حرفها بىاثر
هم نب��وده .کش��ور در این ده دوازده س��ال اخیر
علمى جاندار و جه��تدار و حقیقى
یک حرک��ت
ِ

انجام داده؛ ما راه افتادهایم به طورکامل بحمداهلل؛
منته��ا خب بای��د این راه را ادام��ه بدهیم .من در
همین حکم اخیرى که براى ش��وراى عالى انقالب
فرهنگى منتشر شد ،تأکید کردم که حرکت علمى
نباید دچار وقفه بشود؛ چون هر وقفهاى با عقبگرد
همراه اس��ت .ما در یک مس��ابقه جهانى هستیم،
عقبماندگىه��اى زی��ادى ه��م داری��م؛ بله ،االن
س��رعت پیشرفت ما خوب اس��ت ا ّما عقبماندگى
این قدر زیاد اس��ت که این سرعت پیشرفت هنوز
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ا ِفاقه نکرده اس��ت؛ هنوز نتوانس��ته ما را به آن جایگاه مورد نیازمان برس��اند .باید ادامه بدهیم و تالش
بش��ود .این حرکت علمى الزم اس��ت .اگر چنانچه این حرکت علمى با همین حواشى و دنبالههایى که
دارد ادامه پیدا بکند  -که یکى از آنها تشکیل همین شرکتهاى دانشبنیان و روى آوردن به اقتصاد
دانشبنیان [اس��ت] اینها از لوازم این حرکت علمى است که بحمداهلل بتدریج راه افتاده است  -کشور
نجات پیدا خواهد کرد.

حرف بس��یار درستى را آقاى س��تارى عزیزمان اینجا االن گفت :در کشورى و اقتصادى که

متکى به منابع زیرزمینى اس��ت و ثروت باد آورده در آن کش��ور حاکم اس��ت ،نخبه ،نه شناسایى
میش��ود ،نه جذب میش��ود ،نه اص ً
ال احتیاج به نخبه احس��اس میشود .وقتى قرار شد که ما این
ثروت ذخیره تاریخى خودمان را از زی ِر زمین بکش��یم بیرون ،مدام خامفروش��ى کنیم ،به حالت
ِ
بچهپولدارها که قدر پ��ول را نمیدانند ،هرجور
«بچهپول�
�دارى م ّل��ى»  -اینجورى بگویی��م؛ مثل ّ
ّ
دستش��ان بیاید خرج میکنند  -کش��ور را بخواهیم اداره کنیم ،آنجا نه نخبه شناس��ایى میش��ود،

نه به نخبه احس��اس احتیاج میش��ود ،نه نخبه میتواند نقش ایفا کند .نتیجه هم همین میشود که
سرنوشت کشور مىافتد دست آن کسانى که سیاستگذاران ِ
کالن دنیاى نفت و منابع زیرزمینىاند.
امروز این جور اس��ت :سیاس��ت آنها این است که یک روز قیمت نفت تن ّزل پیدا کند؛ ناگهان شما
مىبینی��د  ۲۰دالر قیمت نف��ت تن ّزل پیدا کرد؛ تا دی��روز مث� ً
لا  ۱۰۵دالر میفروختند ،حاال باید

 ۸۵دالر بفروش��ند؛ اینها سیاس��تهاى جهانى است .کش��ورى که اقتصاد خودش را بسپرد دست
سیاستگذاران و طراحان و برنامه ِ
ریزان خارج از محدوده مصالح او ،حال آینده آن کشور معلوم
اس��ت .کش��ور باید با نیروى درونى اداره بشود؛ به تعبیر درست ایشان ،با ذخایر روى زمین یعنى

اس��تعدادهاى درونى ما ،نیروى انسانى ما ،هوش جوانان ما ،با اینها باید اداره بشود؛ اگر این شد،

هیچ قدرتى در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادى کشور را یا هر آنچه به اقتصاد کشور

ارتباط پیدا میکند ،در دس��ت بگیرد و ملعبه خودش قرار بدهد .بنابراین باید دنبال علم و تحقیق

رفت .این کار ،کار الزمى است.

البته تولید علم را که ما عرض کردیم ،با تولید مقاله نباید اشتباه کرد .آمارهایى که میدهند،
مقالههایى که منتش��ر ش��ده ،مقالههاى علمى و بعض ًا باارزش و مرجع که در دنیا جنبه مرجع پیدا
کرده ،این چیز خوبى اس��ت ،چیز باارزش��ى اس��ت ّاما این همه قضیّه نیست؛ ّاو ً
ال بایستى مقالهها
ب��ه ثبت اب��داع بینجامد ،ثانی ًا باید مقالهها ناظر به نیازهاى درونى کش��ور باش��د؛ این را باید هم

دانشگاهها ،هم دستگاههاى مراکز تحقیقاتى و علمى دنبال بکنند؛ روى این باید تکیه کرد.
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این را هم عرض بکنیم که پیش��رفت علمى ،کار همه اس��ت؛ یعنى مسئولیتى است برعهده همه
دس��تگاههاى کشور .خب ،معاونت علمى و بنیاد نخبگان ،مسئولیتهاى مهمى هستند و دارا هستند،
کارهاى الزمى دارند لکن همه دانش��گاههاى کشور بلکه همه دستگاههاى گوناگون کشور  -آموزش و
پرورش ،وزارت علوم ،دستگاههاى گوناگونى که در کشور هستند  -هرکدام میتوانند نقش ایفا کنند.
این نقش��ه جامع علمى  -که بحمداهلل تدوین شد و منتشر شد  -میتواند تکلیف دستگاههاى مختلف
را معین کند .ما بایس��تى در مجموعه دانش��گاههاى کشور یک زنجیره کامل علمى را شاهد باشیم؛ به
معناى واقعى ،یک شبکه عظیم تولید علم در همه ابعاد و در همه بخشهاى مورد نیاز ،و همه همافزا
مکمل یکدیگر .هم مراکز تحقیقاتى ما ،هم دانش��گاههاى ما ،هم بقیه دس��تگاههایى که به نحوى با
و ّ
مس��ائل علمى ارتباط پیدا میکنند ،با همدیگر همکارى کنند ،انش��اءاهلل آنچه مورد نظر هست ،تحقق

علمى کاملى است که باید تشکیل بشود.
پیدا خواهد کرد ،که همین زنجیره کامل و شبکه
ِ

همه شما جوانان عزیز را توصیه میکنم به اینکه ارتباطتان را با خداى متعال تقویت کنید؛ هرچه

میتوانید .برنامههایى هم که براى ش��ما تنظیم میکنند ،باید در تقویت همین جهت باش��د .دلهاى
شما جوانها ،پاک است؛ هرچه این دلهاى پاک و نورانى با خداى متعال آشناتر باشد  -با خدا حرف
بزنی��د ،از خ��دا بخواهید ،به خدا پناه ببرید ،با خداى متعال درد دل کنید ،هرچه این حالت را بیش��تر
توانستید در خودتان به وجود بیاورید  -بدانید توفیقات شما در آینده بیشتر خواهد بود .در همین آیه

نون بِالغ ِ
َیب َو ُی
الصلو َة َو ِم ّما َرزَ قن ُهم ُین ِفقون ،قبل از این انفاق ،اقامه نماز است
َ
ذین ُیؤ ِم َ
قیمون َّ
شریفه :اَلَّ َ

و نماز ،مظهر ارتباط و اتّصال با خدا است .امیدواریم انشاءاهلل خداى متعال همه شماها را موفق بدارد

و امام بزرگوار ما و ش��هداى عزیز ما را انش��اءاهلل از همه ش��ماها راضى کند و دعاگوى شما باشند؛ کما

اینکه بنده هم دائماً دعاگوى شما جوانها هستم.

والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
ّ
 )1سوره نحل ،بخشى از آیه :۷۱

«و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر برترى داده »...

 )2سوره بقره ،بخشى از آیات  ۲و :۳

«  ...مایه هدایت تقواپیشگان است :آنان که به غیب ایمان مىآورند و نماز را برپا میدارند و

از آنچه به ایشان روزى دادیم ،انفاق میکنند»

