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پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
پیشرفت ایران؛ گذشته ،حال و آینده در بیانات مقام معظم رهبری
اعظم توکلی
چکیده
الگوی ایرانی و اسالمی؛ در واقع الگویی است متناسب با نیازهای کشور که
دربرگیرندۀ توسعۀ مادی و معنوی باشد .در ایران اسالمی پیشرفت را ،کامال مشاهده
مىکنیم که چقدر از جهات مختلف صورت پذیرفته است و در این راستا میتوان از
چشماندازهای متفاوت آنرا بررسی کرد .باید پیشرفت نظام اسالمی را مبتنی بر
نقش محوری رهبر آن دانست از اینکه چقدر اعتماد به نفس جوانان در میدانهاى
مختلف و فعالیتهاى گوناگون باال رفته است و افقهاى جدیدى را در پیش روی
خود ترسیم نموده ایم .با توجه به اینکه پیشرفت های بسیاری حاصل شده است ،اما
هنوز در اوایل راه قرار داریم و خیلى بیش از این باید پیشرفت کنیم.
واژههای کلیدی :پیشرفت ،ابتکار ،توسعه ،خالقیت ،اعتماد به نفس ،آینده
 .1مقدمه
پیشرفت در عرصه های مختلف ،موضوعی است که همه ی جوامع ،در رأس امور
خود قرار داده اند و تمام توان خود را در این راه صرف کرده اند زیرا پر واضح است
که جامعهای که از این مهم غافل شود ،در این رقابت جهانی عقب مانده و محتاج
حمایتهای میرضانه دیگر کشورها می شود .با توجه به اینکه الگوی پیشرفت در
دنیا ،با محوریت رشد و تعالی بشر در راه رسیدن به کمال انسانی نمی باشد ،از این
رو بررسی پیشرفت در جامعه اسالمی باید با توجه به موازین الهی و در نظر گرفتن
عدالت و حفظ جامعه اسالمی صورت گیرد .بنابر این در این مقاله سعی بر آن شده
است که به بررسی این موضوع از نگاه رهبر جامعه اسالمی صورت گیرد تا پیشرفت
و دیانت را در کنار هم لحاظ کرده باشیم.
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 .2ایران و الگوی پیشرفت
ملت ایران بداند :امروز بزرگترین تالشها و جهادها در سطح جهان که از نظر خداى
متعال در جهت تحکیم اسالم و پیام اسالم است ،این است که ایران اسالمى آباد و
برکاتش آشکار شود .باید زندگى در این کشور مایهى رشک ملتهاى دیگر شود ،تا
بخواهند از آن درس بگیرند .این ،عاملى است که دشمن را محکوم مىکند .دشمن
مىخواهد وانمود کند که اگر کشور و ملتى به آغوش اسالم پناه برد ،باید در فقر
زندگى کند ،از پیشرفتهاى علمى محروم بماند و نتواند خود را اداره کند .ملت ایران!
شما در طول این شانزده سال  -از اول انقالب تا امروز  -با این خواست دشمن
جنگیده و مبارزه کردهاید .شما ملت بزرگ ،عزیز ،هوشیار و توانا ،کارى کردید که
کشور شما که در آغوش و زیر پرچم اسالم زندگى مىکند ،بتواند براى کشورهاى
دیگر الگو باشد .شما ملت ایران براى بازسازى این کشور خیلى زحمت کشیدید.
هشت سال جنگ تحمیلى را از سر گذراندید؛ با دخالت دشمن مبارزه کردید؛ مرزها
را حفظ کردید؛ استقالل را تأمین کردید و تا امروز ،در آبادى این کشور سعى
کردهاید .از امروز به بعد ،وظیفهى عمومى این ملت این است که این کشور را هر چه
1
مىتواند آبادتر و آبادتر کند.
 .3پیشرفت علمی با ابتکار
البته پیشرفت علمى هم با تقلید حاصل نخواهد شد؛ با ابتکار و شکستن مرزها و
پیش رفتن و فتح مناطق ناگشوده ،حاصل خواهد شد .وظیفهى دانشگاهها و مراکز
تحقیق خیلى سنگین است .به نظر من آنچه بعضى از دوستان در باب اهمیت
تحقیقات مطرح کردند ،کامال درست و متین است .مساوالن دولتى هم باید این پایه
و اساس را  -که همان تحقیق است  -مورد توجه قرار دهند و بدانند که نه علم و نه
فناورى ،بدون وجود مراکز فعال تحقیقاتى ،پیشرفتى نخواهد داشت .هم دانشگاههاى
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ما ،هم مراکز تحقیقاتى خارج از دانشگاهها باید انشاءاهلل مورد حمایت و توجه قرار
1
بگیرند.
 .4پیشرفت جمهوری اسالمی به سمت توسعه
در واقع عصبانیت آنها از اسالم و نظم اسالمى و حرکت اسالمى است .شما مالحظه
کنید؛ در ده ،پانزده سال اخیر ما شاهدیم که برنامههایى در کشور بهوسیلهى دولتها
انوام گرفت؛ برنامههاى خوبى هم بود .عناوین مورد مطالبه و اهتمام دولتها
چیزهایى است که در عرف جهانى هم براى پیشرفت یک کشور مطرح است؛ مثل
دانش ،فناورى ،توسعه ،برنامههاى پنجساله ،سرمایهگذارى خارجى ،تنشزدایى؛
حرفهایى که ما در این سالها بر زبان آوردهایم و همه هم گفتهاند؛ یعنى مخصوص
بخشى از موموعهى نظام نیست؛ از رهبرى تا دولتها و مساوالن ،اینها را مکرر بیان
کردهاند؛ این نشاندهندهى این است که نظام جمهورى اسالمى در قالب این
سرفصلها به سمت توسعه پیش مىرود .این پیشرفتها طبعا براى طراحان و
سیاستگذاران و راهبردسازان سیاستهاى بینالمللى و جهانى و استعمارى تا
حدودى امیدزاست .آنها فکر مىکنند که نظام جمهورى اسالمى هم باالخره در
همان خط توسعهى متعارف و معمول مطرح و طراحى شدهى از سوى خود آنها وارد
شده .مثال وقتى مسألهى توارت جهانى و ورود به بازارهاى جهانى مطرح مىشود،
این امید در آنها بهوجود مىآید که شاید بناست نظام اسالمى هم بتدریج در نظام
بینالمللى مادى حل شود؛ که اگر چنین اتفاقى بیفتد ،همهى محاسباتش در اختیار
آنهاست .فرض بفرمایید اگر کشورى وارد سازمان توارت جهانى شد ،دست غالب و
قوى در سازمان توارت جهانى مال آنهاست؛ سیاستگذارى مال آنهاست ،انتفاع
بیشتر متعلق به آنهاست؛ حاال گیرم سودى هم گیر فالن کشور یا دولت بیاید؛ اما
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آنها هستند که محاسبه مىکنند .در زمینهى سیاستهاى گوناگون جهانى هم
1
همینطور است؛ گویا بتدریج این امید در آنها بهوجود آمده بود.
 .5رشد توسعهیافتگی در کشور
امروز اگر شما به کشور نگاه کنید ،با دوران طاغوت قابل مقایسه نیست؛ از لحاظ
پیشرفتهاى مادى ،پیشرفتهتر است؛ از لحاظ توسعه ،توسعهیافتهتر است؛ از لحاظ
معنویت و اخالق ،بمراتب از آن زمان واالتر و عالىتر است .آن روز این کشور دربست
در اختیار امریکایىها بود؛ هم اقتصادش ،هم سیاستش ،هم روابط اجتماعىاش.
آنچه در این کشور تدبیر مىشد ،در جهت منافع سلطهگران بیگانه و متنفذ در ایران
بود .آن روز ملت ایران در گزینش مدیران ارشد کشور کمترین دخالتى نداشت .آن
روز براى اکثریت ملت ،مطلقا فکرى نمىشد؛ کارى انوام نمىگرفت و اصال اهتمامى
وجود نداشت .آن روز علم در کشور در نهایت عقبافتادگى و عقبماندگى بود؛
اینهمه استعداد درخشان که در این کشور وجود دارد ،راکد و معطل بود .اگر کسى
مىتوانست راهى پیدا کند ،به کشورهاى دیگر مىرفت و براى آنها مشیول مىشد؛
کمااینکه خیل عظیمى رفتند .آن روز ملت ایران براى کوچکترین تولید خود
محتاج خارجى بود؛ یا وارد مىکرد و یا اگر در داخل ساخته مىشد ،خارجى آن را
مىساخت .ما آن روز سیم خاردار و دستهى بیل و این چیزها را هم از خارج وارد
مىکردیم! کشور به برکت انقالب تحرک پیدا کرد و زیرورو شد .آن روز در جمعیت
سىوپنج میلیونى و چهل میلیونى کشور تعداد بسیار کمى دانشوو بود .امروز
جمعیت ما تقریبا دو برابر شده است؛ اما تعداد دانشوویان ما حدود پانزده برابر شده!
شمار استادان و تعداد دانشگاهها بمراتب از این بیشتر است .صنایعى که ملت ایران
بهدست خودشان ایواد کردهاند ،یک ماجراى شگفتانگیز است .آن روز سادهترین
چیزها را هم باید دیگران مىآمدند و مىساختند .پول ما را مىگرفتند ،ما را تحقیر
مىکردند ،اما براى ما نوع نازلش را تهیه مىکردند! امروز جوانهاى ما پیچیدهترین و
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برجستهترین فناورىها را آوردهاند در میدان دید عمومى قرار دادهاند ،که
نمونههایش را شنیدهاید و مىدانید .آنچه در معرض افکار عمومى و دید عمومى
است ،بمراتب کمتر از واقعیت است .آن روز اگر مىخواستند روى یک رودخانه
سدى ببندند ،باید مىرفتند از چهار تا کشور التماس مىکردند و پولهاى کالن به
اینها مىدادند تا بیایند سدى درست کنند؛ آن هم در مواردى نامطمئن! امروز
جوانهاى خود ما الاقل دهها برابر آن روز  -و یقینا بیشتر  -به دست خودشان این
چیزها را مىسازند .کشور رشد کرده؛ علم کشور رشد کرده؛ رشد اقتصادى کشور
بمراتب از آن روز بهتر است؛ توسعهیافتگى کشور از آن روز بیشتر است؛ معنویت و
اخالق کشور قابل مقایسهى با آن روز نیست؛ اعتماد به نفس ملى ،امروز صد برابر
آن روز است؛ و باالتر از همه اینکه امروز کشور مستقل است .همهى این جنوالها و
بداخالقىهاى جهانى هم که مىبینید ،بهخاطر این استقالل است .این استقالل را
مواهدت مردم براى این کشور به ارمیان آورد .این راه ،برگشتیافتنى نیست؛ این را
همه در دنیا بدانند .ملت ایران بار دیگر اجازه نخواهد داد امریکایىها در این مملکت
نفوذ پیدا کنند .از روز اول هم دشمنىهاى همین رژیم غارتگر و مسرف  -یعنى
رژیم ایاالت متحدهى امریکا  -در ایران شروع شد ،تا امروز هم ادامه دارد و بعدا هم
ادامه خواهد داشت .تا امروز این دشمنىها اثر نکرده ،بعدا هم به حول و قوهى الهى
هیچ اثرى نخواهد کرد .البته تحلیلگران و راهبردسازان استکبارى دنیا تصور
مىکنند همان ماجرایى را که در انقالب اتفاق افتاد و ملت توانستند یک تحول
عظیم در کشور و نظام سیاسى بهوجود بیاورند ،بار دیگر با اهداف خبیث استکبارى
مىتوانند چنین چیزى را بهوجود بیاورند؛ خودشان را به این در و آن در هم
مىزنند .در ده پانزده سال اخیر بارها ایادى جاسوسى امریکا و صهیونیستها و
موموعهى استکبار جهانى سعى کردهاند بلکه بتوانند در ایران مردم را تحریک و
وادار کنند ،یا گوشهیى از مردم را به نام مردم تحریک و وادار کنند؛ شاید بتوانند
حوادث انقالب را شبیهسازى کنند .بىعقلها نمىدانند که حادثهى انقالب ،درونى
بود؛ برخاستهى از ایمان بود؛ متکى به دل یکایک آحاد ملت ایران بود؛ تحمیلى
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نبود؛ پولى نبود .چنین چیزى اگر یک روز ممکن بشود ،علیه خود رژیم ایاالت
متحده و وابستگان آنها ممکن خواهد شد .نظام مستقر و مستحکم ایمانى که
پایهاش در دل مردم است ،به این بادها کمترین تکانى نمىخورد؛ اما آنها تالشى
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خود را مىکنند؛ ملت باید هشیار باشد.
 .6پیشرفت و توسعهی اقتصادی  ،هدف اسالم
گرچه اسالم نهضت و حرکت معنوى و اخالقى بود و هدف اعالى اسالم عبارت است
از ساخت انسان متکامل و منطبق با طراز اسالمى ،لکن بدون شک پیشرفت علم و
پیشرفت و اعتالى اقتصادى جزو هدفهاى اسالمى است؛ لذا شما مالحظه مىکنید
که در تمدن اسالمى ،اسالم در یکى از فقیرترین و عقبماندهترین نقاط دنیا ظهور
کرد؛ اما هنوز پنواه سال از عمر آن نگذشته بود که بیش از پنواه درصد از دنیاى
متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرفت و هنوز بیش از دو قرن از عمر این
تمدن نگذشته بود که دنیاى بزرگ اسالمى در آن روز ،قلهى تمدن بشرى از لحاظ
علم و انواع دانش و پیشرفتهاى مدنى و اقتصادى شد؛ این نبود مگر به برکت تعالیم
اسالم .اسالم به ما نمىگوید که ما معنویت را مالحظه کنیم ،اما از متن زندگى
جامعهى انسانى غافل بمانیم .ما باید براى استقالل امت اسالمى و براى عزت آن،
همهى تدابیر الزم را بهکار ببریم ،که یکى از مهمترین آنها ،مسألهى اقتصاد است.
بنابراین ،تالش براى رشد و توسعه و اعتالى جنبهى اقتصادى دنیاى اسالم ،از
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کارهایى است که بالشک جزو هدفهاى اسالمى است.
 .7لزوم تربیت جوان برای توسعه علمی
توصیهى دیگرى که دارم این است که تا آنجا که مىتوانید به نیروهاى داخلى تکیه
کنید .البته مىدانم این توصیه مورد توجه شماست ،چون تا حدود زیادى عمل هم
شده است؛ لیکن مىخواهم روى آن تأکید بیشترى کنم .استعداد در داخل کشور ما
برجسته و بیش از حد معمول و متوسط است .مکرر گفتهام که متوسط استعداد در
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ایران باالتر از متوسط استعداد در کل جهان است .پیشرفتهایى که در المپیادهاى
ریاضى و فیزیک و شیمى و  ...به دست آوردیم ،نشان داد ما جوانانى داریم که از
استعدادهاى باالیى برخوردارند .کسانى که در این مسابقات ،مقامات باال به دست
آوردند ،افراد استثنایى نبودند؛ بلکه فرزندان این مملکتند .یقینا از قبیل این افراد
هزارها و صدها هزار در این مملکت وجود دارند .اینها را به آموزش ،پرورش،
توسعهى علم و تحقیق تربیت کنید .به کار فرهنگى به معناى واقعى کلمه اهتمام
ورزید .وقتى که اینها رشد پیدا کردند ،مىتوانند کشور و بلکه دنیا را با دستهاى
خودشان اداره کنند .تکیه بر توان و امکانات داخلى نیز از همین مقوله است .تا آنجا
که بتوانیم باید کشور را از مسألهى نفت جدا کنیم که البته این هم محسوس است.
آن طور که من در آمارها دیدم ،به نظرم رشد صادرات غیر نفتى ما در سال هفتاد و
سه از رشدى حدود بیست درصد برخوردار بوده است که رشد خیلى باالیى است .در
همین جهت پیش بروید و کارى کنید که ما بتوانیم از تنوع در تولید اقتصادى و
صادرات و استفادهى داخلى کشور برخوردار باشیم و انشاءاهلل از همهى ظرفیتهاى
1
کشور استفاده کنیم.
 .1نقش صداوسیما در توسعه عمومی
اکنون که به فضل الهى ملت ایران پانزدهمین سالگرد فرخندهى انقالب را با
سربلندى و احساس پیروزى به سر برده و دولت و ملت هماهنگ و استوار و راهى
طوالنى پر ماجرا و مشحون از توفیقها و نیز دشواریها را پشت سرنهادهاند و دولت
خدمتگزار با مواهدتى عظیم و ابتکار آمیز ،موانع عمدهى پیشرفت اقتصادى و رشد
و توسعهى ملى را از میان بر داشته و راه به سوى سازندگى و رفاه عمومى را با
شتابى متناسب با شرائط انقالب طى مىکند ،شرایط عام کشور نیازمند آن است که
دستگاه تبلییاتى صدا و سیما نیز سیاستى نوین و متناسب با پیشرفتهاى همه
جانبهى کشور در پیش گیرد و فضاى فرهنگى جامعه را از یکسو همگام با سیر
1
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شتابندهى سازندگى و رشد و توسعه عمومى و از سوى دیگر همخوان با اصول
انقالب و مبانى اساسى اسالم توهیز کند و نیز به اقتضاى مقابله با تهاجم تبلییاتى و
فرهنگى استکبار و ایادىاش میدان پیکار رسانهها را هم در جبههى تبیین و تعمیق
و تکریم اصول شور انگیز انقالب اسالمى و هم در جبههى توزیع تالش فداکارانهى
مساوالن کشور و قواى سهگانه به خصوص قوهى موریهى سختکوش و خستگى
نشناس با روشهاى نوین و پیشرفته و خردمندانه با جهادى بزرگ و هوشیارانه
1
بیاراید.
 .0برنامهریزی برای ایجاد وجدان کاری و انضباط اجتماعی در مردم ،وظیفه
منادیان فرهنگی
باید کسانى که منادى و محافظ مسائل فرهنگى هستند ،آن مسائل را ترویج کنند؛
مسائل را درست براى مردم بشکافند و تبیین نمایند .کسانى که اهل برنامهریزى
هستند ،براى دمیدن دو روحیهى وجدان کارى و انضباط اجتماعى در مردم برنامه
ریزى کنند .کسانى که اهل کار و تالشند این دو روحیه را در خودشان به وجود
آورند .هر کسى این کار و تالش را براى خود بکند .آن کسانى هم که به مردم تذکر
مىدهند و براى مردم تبلیغ مىکنند ،در این باره براى مردم حرف بزنند .کارى
کنیم که کار و عمل سازنده؛ چه عمل فرهنگى و چه عمل اقتصادى و چه عمل
اجتماعى و چه عمل سیاسى ،براى کسى که کنندهى آن است یک عمل مقدس به
حساب آید .از یک کارگر ساده بگیرید ،تا یک مأمور سادهى ادارى ،تا یک مدیر
عالیرتبه ،تا یک صاحب صنعت مهم و بزرگ در کشور ،تا یک مأمور عالیرتبهى
دولتى ،تا یک معلم ،تا یک دانشوو ،تا یک مبلغ و روحانى ،همه و همه احساس
کنند این کارى که انوام مىدهند یک عبادت و یک عمل خیر و صالح است .همه
باید کارشان را با جدیت و به نیکى انوام دهند .از نبى اکرم صلوات اهلل و سالمه
علیه نقل شده است که فرمود« :رحم اهلل امرء عمل عمال فاتقنه(»)1؛ رحمت خدا بر
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انسانى که کارى را انوام دهد و آن را نیکو و محکم و متقن و صحیح انوام دهد .از
سر هم بندى و کار را به امان و حال خود رها کردن و به کار نپرداختن و بىاعتنایى
به استحکام یک کار به شدت پرهیز شود .این مربوط به وجدان کارى است .در مورد
انضباط اجتماعى نیز همین است که همه حد اجتماعى صحیحى را که قانون معنى
مىکند و مقررات و حدود الهى معین مىنماید ،با دقت رعایت کنند تا زندگى یک
زندگى صحیح و سالمى باشد .این دو شعار را امسال حفظ کنید .گویندگان راجع به
آن بگویند؛ نویسندگان دربارهى آن بنویسند؛ مساولین در خصوص آن برنامهریزى
کنند و آحاد جامعه خودشان را با این معیار بسنوند و پیشرفتهاى خودشان را
مالحظه کنند .این توصیهى اول.1
 .19خالقیت اساس پیشرفت
من به همهى جوانان و همهى کسانى که در راه علم حرکت مىکنند ،ماکدا توصیه
مىکنم که رشتهى علم و تحقیق و نوآورى در دانش و زنده کردن روح ابتکار و
خالقیت و آفرینش درونى و حقیقى خود را رها نکنند .فعالیت و ابتکار و نوآورى و
خالقیت ،اساس پیشرفت انسان و زندگى انسانى است .دستنشاندههاى دستگاههاى
قدرت در گذشته در کشور ما و امروز در بسیارى از کشورهاى وابستهى این منطقه
سعى مىکنند تقلید را جایگزین فعالیت و ابتکار کنند .شما مىبینید کارخانهیى را
به کشورى مىدهند  -البته پول گزافى هم از آن کشور مىگیرند  -اما ابتکار عمل
دست خود آنهاست؛ امکان رشد و خالقیت و نوآورى نمىدهند؛ کمااینکه در ایران
طاغوتى دیروز ما اینطور بود؛ اجازه نمىدادند نیروهاى بااستعداد داخلى در این
2
میدانها رشد کنند و پرورش یابند.
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 .11اهمیت ابتکار
معلم ،مظهر علم است؛کارگر ،مظهر عمل است .بنابراین ،روز معلم و روز کارگر ،یعنى
روز علم و عمل .قوام جامعه هم ،به علم و عمل است .اگر ما بتوانیم در میان
خودمان ،این دو رکن  -یعنى علم و عمل ،تعلیم و تربیت و کار و ابتکار  -را توسعه
دهیم و در این دو زمینه ،پیشرفتى محسوس در کشور به وجود آوریم  -که بحمداهلل
امروز تا حدود زیادى هم شده است  -حرکت کشور به سمت هدفها سریع خواهد
شد ،مشکالت برطرف خواهد گردید و آن چیزى که انقالب عظیم ما براى ایران
اسالمى ترسیم کرده است ،نزدیک خواهد شد .لذا این دو رکن ،مهم است .کسانى
که نمایندهى این دو رکن هستند  -یعنى جامعهى معلم کشور و موموعهى تعلیم و
تربیت از یک طرف ،و جامعهى کارگرى کشور و موموعهى مربوط به کار و ابتکار و
تولید و حرکت صنعتى و کشاورزى و غیره از جانب دیگر  -براى کشور بسیار حائز
1
اهمیتند.
 .12ابتکار موجب پیشرفت
من به همهى جوانان و همهى کسانى که در راه علم حرکت مىکنند ،ماکدا توصیه
مىکنم که رشتهى علم و تحقیق و نوآورى در دانش و زنده کردن روح ابتکار و
خالقیت و آفرینش درونى و حقیقى خود را رها نکنند .فعالیت و ابتکار و نوآورى و
خالقیت ،اساس پیشرفت انسان و زندگى انسانى است .دستنشاندههاى دستگاههاى
قدرت در گذشته در کشور ما و امروز در بسیارى از کشورهاى وابستهى این منطقه
سعى مىکنند تقلید را جایگزین فعالیت و ابتکار کنند .شما مىبینید کارخانهیى را
به کشورى مىدهند  -البته پول گزافى هم از آن کشور مىگیرند  -اما ابتکار عمل
دست خود آنهاست؛ امکان رشد و خالقیت و نوآورى نمىدهند؛ کمااینکه در ایران
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طاغوتى دیروز ما اینطور بود؛ اجازه نمىدادند نیروهاى بااستعداد داخلى در این
1
میدانها رشد کنند و پرورش یابند.
 .13لزوم ابتکار در تمامی وجوه
من مىخواهم به همهى شما برادران و خواهرانى که در اینجا هستید و به همهى
کارمندان دولت در سراسر کشور عرض کنم :در محیط کار ،سعى کنید از همهى
توان و استعداد و ابتکار خودتان استفاده کنید .این ،الزم است .از همهى قدرت
فکرى و عملى خودتان ،در محیط کار استفاده کنید .نگذارید ساعتى از ساعات کار
شما ،به بطالت یا به کم کارى بگذرد .اجازه ندهید در محیط کارى که شما در آنجا
مشیول هستید ،چنین چیزى پیش بیاید .اگر همهى آحادى که امروز در این
دستگاه عظیم دولتى مشیول کارند ،از ابتکار و نیرو و اخالص و تواناییهاى فکرى و
روحى خودشان استفاده کنند ،کار دولت ،شتابانتر و بهتر و پیشرفتها ،بیشتر و
متناسب با همان قدمهاى بزرگى که امروز دولت جمهورى اسالمى و نظام مقدس
اسالمى در پیش رو دارد ،خواهد شد .این ،توصیهى اول من به شما کارمندان دولت
است که از وقت و امکانات و استعدادها و تواناییهاى خود ،استفاده کنید .یکایک
کارمندان دولت در سطوح مختلف  -در سطوح باال و در سطوح پایین  -حتى در
سطح آن کارمند دونپایهاى که کار خدماتى کوچکى در فالن اداره دارد ،مىتوانند
2
دلسوزانه و با ابتکار و با دقت ،کار خود را انوام دهند و بازده کار را مضاعف کنند.
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 .14رابطه دانشگاه با توسعه و پیشرفت
این عنصرى که در این کارگاه عظیم با همت و تالش خود و با هدایت و کمک
استادان ،ارزش افزوده و فوقالعادهاى پیدا میکند ،دانشووست .و یقینا با این نگاه،
دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعهى کشور است؛ یعنى هیچ یک از
زیرساختهاى گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه را ندارد؛ چون دانشگاه نیروى
انسانى را تربیت میکند که مهمترین سرمایهى کشور نیروى انسانى است .از
دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و اوج دو جریان
حیاتى در کشور باشد :اول ،جریان علم و تحقیق؛ دوم ،جریان آرمانگرایىها و
آرمانخواهىها و هدفگذارىهاى سیاسى و اجتماعى .کمتر محیطى را  -شاید
محیط دیگرى را نشود پیدا کرد  -میتوان پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو جریان
در آن به طور موازى همواره جوشش داشته باشد؛ هم جریان علم و تحقیق که
مایهى حیات جامعه و عزت جامعه است و عزت علمى به دنبال خود عزت اقتصادى،
عزت سیاسى ،عزت بینالمللى را مىآورد ،در دانشگاههاست ،و هم آن مسئلهى
آرمانگرایى که بهظاهر به مسئلهى علم ارتباطى هم ندارد ،اما در همه جاى دنیا
انتظار از دانشگاهها به خاطر حضور دانشوو این است که در زمینهى ترسیم آرمانها
و گرایش به تحصیل این آرمانها و رسیدن به این آرمانها ،دانشگاه فعال باشد .این
دیگر مربوط میشود بخصوص به دانشوو؛ جوانى دانشوو ،سن دانشوو ،آمادگىهاى
روحى دانشوو ،که این اقتضا را به دانشگاه میدهد .این ،انتظار از دانشگاه است.
البته در بعضى از جاها این انتظار برآورده میشود ،در بعضى جاها هم برآورده
1
نمیشود.
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 .15دانشگاه و تبادل اندیشه
عزیزان من! دانشگاه مرکز علم و آگاهى است .هر چیزى که مزاحم علم و آگاهى
باشد ،جایش در دانشگاه نیست .دانشگاه ضربهى اساسى را از همین دخالتها و
نقشآفرینى متحوران سیاسى در محیطهاى دانشوویى مىخورد .دانشگاه باید
محیط کار علمى و تحقیقى باشد .دانشگاه باید جایى باشد که در آن امکان فریب،
تقلب و میلطهبازى یا وجود نداشته باشد یا کم وجود داشته باشد .باید آن کسانى
که غوغا زیستند و اصال در فضاى غوغا مىتوانند زندگى کنند و بدون فضاى غوغا
زندگى برایشان مشکل است ،نتوانند در دانشگاه نقش ایفا کنند .این انتظار از
دانشگاه و جوانان دانشوو و اساتید و مدیران دانشگاه هست که آن را عملى کنند.
راهش هم این است که کار را با تکیه به همان پایهى آگاهى انوام دهیم .مثال فرض
کنید بحث سیاسى مطرح است ،خیلى خوب؛ اختالفات سیاسى و مناقشات سیاسى،
چیزى است که طبیعى است و عیبى هم ندارد .اصال نه فقط در زمینههاى سیاسى،
حتى در زمینههاى مذهبى نیز اختالف نظر و اختالف دیدگاه به پیشرفت کمک
مىکند و هیچ مانعى ندارد .بنده که خودم طلبه هستم و عمرم را در عالم طلبگى
گذراندهام و در حوزههاى علمیه بودهام ،دیدهام که در حوزهى علمیه هرگز طرح
مطلبى که مخالف نظر مشهور است ،گناه شمرده نمىشود؛ منتها شرط دارد.
شرطش این است که مطرح شدن و پرداختن ،هر دو علمى باشد .فرض کنید در
دانشگاه یک مسألهى سیاسى مطرح مىشود که مورد اختالف نظر است .چه مانعى
دارد؟ از انسانهاى صاحب اندیشه و فکر درخواست شود که بیایند و در یک محیط
آرام با همدیگر بحث و صحبت کنند .از آنها خواسته شود که به مسأله ،علمى نگاه
کنند .در زمینههاى مذهبى نیز چنین چیزى ممکن است .از طرفى خیلى از مسائلى
که براى دانشوویان مطرح است ،با مسائل اسالمى و مذهبى ارتباطات نزدیک دارد.
این باعث مىشود که علما ،دانشمندان ،و اندیشمندان حوزه وادار شوند که به این
میدان بیایند ،و این ارتقاء فکرى و فکر اسالمى را به دنبال خواهد داشت .این را باید
بخواهیم و هر کارى که برخالفش است ،مناسب محیط دانشگاه و دانشوو نیست.
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غوغاگرى و مشت گرهکردن سر هیچ و پوچ و جنوالآفرینى و به قول بعضى از
دوستان  -که زیاد هم غصه مىخورند  -اهانت کردن به مقدسات ،مناسب نیست.
البته بنده به اندازه برادرانى که غصه مىخورند ،غصه نمىخورم؛ چون یک خردهاش
بهخاطر جوانى شماست .شما جوانید و این چیزها را ندیدهاید؛ زود دستپاچه
مىشوید .ما عمرى را گذراندهایم و از این چیزها خیلى دیدهایم؛ مىدانیم که اینها
1
چیزى نیست.
 .16دانشجویان و شکوفایی اندیشه
من به نظرم میرسد یکى از کارهاى الزم ،تشکیل جلسات فکرى وسیعى است که
موموعهى دانشووئى ،همراه با موموعهى حوزوى ،با برنامهریزى خوب ،میتواند به
وجود بیاورد تا بنشینند دربارهى مسائل گوناگون فکر کنند .گسترش فکر و پراکندن
فکر درست و صحیح میتواند همان ثمراتى را ببخشد که ما در زمینههاى مسائل علم
و فناورى و پیشرفت علوم از دانشوو توقع داریم؛ یعنى شکوفائى ،آوردن حرف نو به
2
میدان اندیشه ،با یک حرکت صحیح و جهتگیرى درست .یکى از کارها این است.
 .17میزان رشد اعتماد به نفس جوانان و تقدیر از آنان
البته ما وارد این راه شدیم و قدرى هم پیش رفتیم و نتایج آن مقدار پیشرفت را هم
داریم مشاهده مىکنیم .چقدر در این مملکت کار شده است؛ چقدر از لحاظ علمى و
فناورى این کشور پیشرفت کرده است؛ چقدر اعتماد به نفس جوانان در میدانهاى
مختلف علمى ،فناورى و فعالیتهاى گوناگون باال رفته است .ملتى که به او تفهیم
کرده بودند هیچ کارى نمىتواند بکند و همه چیز را باید دیگران بکنند و او باید
بنشیند و تماشا کند و از آنها گدایى کند ،در حال حاضر به احساس استیناء و
توانایى رسیده و افقهاى جدیدى را در مقابل خود ترسیم کرده است .ما خیلى

 .1بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1611/31/31
 .2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1611/31/31
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پیشرفت کردهایم؛ اما هنوز در اوایل راه قرار داریم و خیلى بیش از این باید پیشرفت
1
کنیم.
 .11بیشتر شدن اعتماد به نفس ملی
امروز اگر شما به کشور نگاه کنید ،با دوران طاغوت قابل مقایسه نیست؛ از لحاظ
پیشرفتهاى مادى ،پیشرفتهتر است؛ از لحاظ توسعه ،توسعهیافتهتر است؛ از لحاظ
معنویت و اخالق ،بمراتب از آن زمان واالتر و عالىتر است .آن روز این کشور دربست
در اختیار امریکایىها بود؛ هم اقتصادش ،هم سیاستش ،هم روابط اجتماعىاش.
آنچه در این کشور تدبیر مىشد ،در جهت منافع سلطهگران بیگانه و متنفذ در ایران
بود .آن روز ملت ایران در گزینش مدیران ارشد کشور کمترین دخالتى نداشت .آن
روز براى اکثریت ملت ،مطلقا فکرى نمىشد؛ کارى انوام نمىگرفت و اصال اهتمامى
وجود نداشت .آن روز علم در کشور در نهایت عقبافتادگى و عقبماندگى بود؛
اینهمه استعداد درخشان که در این کشور وجود دارد ،راکد و معطل بود .اگر کسى
مىتوانست راهى پیدا کند ،به کشورهاى دیگر مىرفت و براى آنها مشیول مىشد؛
کمااینکه خیل عظیمى رفتند .آن روز ملت ایران براى کوچکترین تولید خود
محتاج خارجى بود؛ یا وارد مىکرد و یا اگر در داخل ساخته مىشد ،خارجى آن را
مىساخت .ما آن روز سیم خاردار و دستهى بیل و این چیزها را هم از خارج وارد
مىکردیم! کشور به برکت انقالب تحرک پیدا کرد و زیرورو شد .آن روز در جمعیت
سىوپنج میلیونى و چهل میلیونى کشور تعداد بسیار کمى دانشوو بود .امروز
جمعیت ما تقریبا دو برابر شده است؛ اما تعداد دانشوویان ما حدود پانزده برابر شده!
شمار استادان و تعداد دانشگاهها بمراتب از این بیشتر است .صنایعى که ملت ایران
بهدست خودشان ایواد کردهاند ،یک ماجراى شگفتانگیز است .آن روز سادهترین
چیزها را هم باید دیگران مىآمدند و مىساختند .پول ما را مىگرفتند ،ما را تحقیر
مىکردند ،اما براى ما نوع نازلش را تهیه مىکردند! امروز جوانهاى ما پیچیدهترین و
 .1بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1611/36/36
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برجستهترین فناورىها را آوردهاند در میدان دید عمومى قرار دادهاند ،که
نمونههایش را شنیدهاید و مىدانید .آنچه در معرض افکار عمومى و دید عمومى
است ،بمراتب کمتر از واقعیت است .آن روز اگر مىخواستند روى یک رودخانه
سدى ببندند ،باید مىرفتند از چهار تا کشور التماس مىکردند و پولهاى کالن به
اینها مىدادند تا بیایند سدى درست کنند؛ آن هم در مواردى نامطمئن! امروز
جوانهاى خود ما الاقل دهها برابر آن روز  -و یقینا بیشتر  -به دست خودشان این
چیزها را مىسازند .کشور رشد کرده؛ علم کشور رشد کرده؛ رشد اقتصادى کشور
بمراتب از آن روز بهتر است؛ توسعهیافتگى کشور از آن روز بیشتر است؛ معنویت و
اخالق کشور قابل مقایسهى با آن روز نیست؛ اعتماد به نفس ملى ،امروز صد برابر
آن روز است؛ و باالتر از همه اینکه امروز کشور مستقل است .همهى این جنوالها و
بداخالقىهاى جهانى هم که مىبینید ،بهخاطر این استقالل است .این استقالل را
مواهدت مردم براى این کشور به ارمیان آورد .این راه ،برگشتیافتنى نیست؛ این را
همه در دنیا بدانند .ملت ایران بار دیگر اجازه نخواهد داد امریکایىها در این مملکت
نفوذ پیدا کنند .از روز اول هم دشمنىهاى همین رژیم غارتگر و مسرف  -یعنى
رژیم ایاالت متحدهى امریکا  -در ایران شروع شد ،تا امروز هم ادامه دارد و بعدا هم
ادامه خواهد داشت .تا امروز این دشمنىها اثر نکرده ،بعدا هم به حول و قوهى الهى
هیچ اثرى نخواهد کرد .البته تحلیلگران و راهبردسازان استکبارى دنیا تصور
مىکنند همان ماجرایى را که در انقالب اتفاق افتاد و ملت توانستند یک تحول
عظیم در کشور و نظام سیاسى بهوجود بیاورند ،بار دیگر با اهداف خبیث استکبارى
مىتوانند چنین چیزى را بهوجود بیاورند؛ خودشان را به این در و آن در هم
مىزنند .در ده پانزده سال اخیر بارها ایادى جاسوسى امریکا و صهیونیستها و
موموعهى استکبار جهانى سعى کردهاند بلکه بتوانند در ایران مردم را تحریک و
وادار کنند ،یا گوشهیى از مردم را به نام مردم تحریک و وادار کنند؛ شاید بتوانند
حوادث انقالب را شبیهسازى کنند .بىعقلها نمىدانند که حادثهى انقالب ،درونى
بود؛ برخاستهى از ایمان بود؛ متکى به دل یکایک آحاد ملت ایران بود؛ تحمیلى
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نبود؛ پولى نبود .چنین چیزى اگر یک روز ممکن بشود ،علیه خود رژیم ایاالت
متحده و وابستگان آنها ممکن خواهد شد .نظام مستقر و مستحکم ایمانى که
پایهاش در دل مردم است ،به این بادها کمترین تکانى نمىخورد؛ اما آنها تالشى
1
خود را مىکنند؛ ملت باید هشیار باشد.
 .10وجود اعتماد به نفس برای پیشرفت
کارگران و عناصر فنى ،کیفیت صنعتى را تا آنجا که به دقت و دلسوزى در کار
مربوط است ،باال برده ،با روح ابتکار و اعتماد به نفس ،نیاز کشور به محصوالت و
دانش فنى بیگانگان را کاهش دهند و پایههاى صنعت اصیل و ملى را استوار سازند و
موجب شوند که مصرف کنندگان به محصوالت داخلى اطمینان و عالقه پیدا کنند.
همچنین راه به سمت صنعت پیشرفته و پیچیده را باز کنند و نشان دهند که
استعداد و ابتکار ایرانى قادر است کشور را  -حتى در صنایع پیشرفته  -از دیگران
2
بىنیاز سازد.
عزت نفس از جمله سازههای روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه
بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است .اهمیت عزت نفس برای ،
پیشرفت امری روشن است .به طور کلی ارزیابی که فرد از خود میکند عزت نفس او
را شکل میدهد .
عزت نفس با حسی اتکاء به نفس ،احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط
معناداری و هر گونه نقصان و کاهش در عوامل ،مذکور ،موجب تیییراتی در کل
رفتار میگردد.
 .29ترفند دشمن برای ناامیدی مردم نسبت به آینده
یکى از ترفندهاى تبلییاتى دشمن این است که به نحوى ذهنها را نسبت به آینده
دچار تردید بکند .متأسفانه ،بعضى از افراد ساده دل  -که شاید آدمهاى میرضى هم
دنبال قضایا باشند  -وقتى مىبینند کشور به سمت سازندگى و آبادى پیش مىرود،
 .1بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1616/13/11
 .2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1631/31/26

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
بهجاى کمک و همکارى و تسهیل امور و روشن کردن افق دید مردم ،بر همه چیز
هالهیى از ابهام و شک مىگسترانند؛ به گمان اینکه مردم را دچار تردید کنند.
تالش مدیریت قوى باید با پیشرفتها همراه باشد .چرا ما در پیشرفتهاى یک ملت
شک کنیم؟ کسانىکه حرفى مىزنند و اظهار نظرى مىکنند ،مواظب باشند مبادا
برطبق خواست دشمن و استکبار حرف بزنند .دشمن ،همین را مىخواهد و مایل
1
است که مردم در تالش و سازندگى خودشان ،دچار شک و تردید بشوند.
 .21چشم امید مسلمانان به آینده
امروز روزگار دیگرى است .آن افقهاى تاریک در مقابل چشم امت اسالمى تبدیل به
افقهاى روشن شده است .در هر نقطهاى از نقاط عالم که مسلمانانى در آنوا زندگى
میکنند  -چه به عنوان یک ملت و چه به عنوان اقلیتها در میان ملتهاى دیگر  -به
آینده با چشم امید نگاه میکنند؛ احساس میکنند که میتوانند حرکت کنند .دشمنان
دنیاى اسالم یعنى همان مستکبران ،یعنى دنیاطلبان ،یعنى استعمارگران ،یعنى آن
کسانى که با شعارهاى براق و فریبنده وارد کشورهاى اسالمى شدند و سیاهترین
روزگار را براى کشورهاى اسالمى فراهم کردند ،با وجود اینکه از لحاظ پیشرفتهاى
مادى ،پیشرفتهاى فنى ،سالحهاى مخرب ،وسائل ارتباط جمعى ،امکانات تبلییاتى
نسبت به آن روزگارها خیلى جلوترند؛ اما در مقابل حرکت این اقیانوس خروشان
امت اسالمى احساس ضعف میکنند؛ احساس شکست میکنند؛ واقعیت دنیاى اسالم،
امروز این است .اگر کسى بر خالف این گمان کند و تصور کند ،بداند که بر خالف
2
واضحات فکر میکند.

 .1بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1631/31/31
 .2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1611/31/11

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
آیات الهی نیزناظر به آینده و فرجام انسان ها ،نوعی بشارت به دنیایی نیکو است و
وجود سیری صعودی و تکاملی برای انسان را بیان می دارد.1
تحقق کامل اسالم در آینده
از اول انقالب تا امروز ،بسیار طبیعى بود که همهى امکانات مخرب و بازدارندهى
خودشان را سر این نظام بریزند؛ براى اینکه یا آن را از میدان خارج کنند ،یا مانع از
پیشرفت آن شوند ،یا در آن نفوذ کنند .این کارها و تالشها را کردهاند و در همهى
موارد هم ناموفق بودهاند .البته این به معناى آن نیست که نظام اسالمى ما چنان که
باید و شاید  -طبق انتظارى که از یک نظام اسالمى هست  -پیش رفته؛ نه ،این
اشکاالت بر موموعهى کسانى که در نظام دستاندرکارند  -بخصوص کسانى که
داعیهى دین و معنویت و روحانیت دارند  -وارد است .واقعا اشکاالتى که ذکر
مىشود ،در رفتارهاى شخصى ما ،در ممشاى ما و در زمینههاى گوناگون ،همه وارد
است .اگر این اشکاالت نبود ،امروز جلوهى نظام و موفقیتهایش در زمینههاى
مختلف ،بیش از این بود .با این همه ،اصالت نظام اسالمى و تأثیر احکام نورانى اسالم
طورى است که به همان اندازهاى که خداى متعال توفیق داده است و مساوالن این
نظام توانستهاند عمل و حرکت کنند و مردم هم در هر زمینهاى که ما وارد شدهایم،
با ایمان و رغبت ،این مشى اسالمى را دنبال کردهاند ،توفیقات بزرگى نصیب ما شده
است .ما باید توفیقات عظیمى را که این نظام به دست آورده است ،ببینیم؛ نظامى
مستقل ،نظامى متکى به احکام نورانى اسالم ،نظامى مبتنى بر شایستهساالرى
حقیقى ،نظامى که در آن مردم احساس دیندارى مىکنند .آینده بهگونهاى است که
انشاءاهلل تحقق کامل احکام اسالمى باید در آن خودش را نشان دهد .همه،
2
مساولیتهاى بزرگى را بر عهده داریم.
بر پایه ی نوید دین اسالم ،آینده ای روشن و سعادت بخش ،که در آن فساد و شر از
ریشه نابود خواهد شد ،در انتظار انسان ها است؛ آینده ای که آینه ی پیروزی نهایی
 .1مطهری ،مرتضی ،قیام و انقالب مهدی ،ص 11
 .2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1613/33/14

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
تقوا ،صلح ،عدالت ،آزادی و صداقت ،شکست استکبار ،ظلم و اختناق ،تشکیل
حکومت جهانی واحد ،آبادانی تمام زمین ،بلوغ بشریت به خردمندی کامل ،آزادی از
اسارت شرایط طبیعی ،اجتماعی و غرایز حیوانی ،بهره گیری حداکثری از مواهب
زمین ،برقراری مساوات کامل در امر ثروت ،منتفی شدن کامل مفاسد اخالقی،
منتفی شدن جنگ ،برقراری صلح پایدار و سازگاری انسان با طبیعت است.1
دیدگاه قرآن درباره سرانوام بشر ،دیدگاهی خوش بینانه و امیدوارکننده است و
پایان دنیا ،پایانی روشن و سعادت آمیز تصویر شده است .سرانوام سعادت مند
جهان ،همان تحقق کامل غرض آفرینش انسان ها است که چیزی جز عبادت
خداوند ،آن را محقق نخواهد ساخت.2
اگر تهذیب نفس باشد ،علم انسان موجب ترقی و پیشرفت خواهد شد.
فهرست مراجع
نرم افزار حدیث والیت
مطهری ،مرتضی ،قیام و انقالب مهدی ،صص 11-31-41
ذاریات ،آیه 43
امین خندقی ،جواد؛ ( ،)1611آخرالزمان و آینده گرایی سینمایی( ،بررسی و تحلیل
بیش از پانصد فیلم) ،قم :نشر والء منتظر (عج) ،چاپ اول
شاملو ،سعید ( ،)1616آسیبشناسی روانی ،چاپ سوم ،انتشارات رشد.
سخنان حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی

 .1مطهری ،مرتضی ،قیام و انقالب مهدی ،صص 31-41
 .2ذاریات ،آیه 43

