
 

 

 دور النخب يف وصول البالد إىل صدارة العلم يف العامل
  )ره( طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين :املكان
  .م١٧/١١/٢٠٢١  . هـ١١/٤/١٤٤٣.   ش٢٦/٨/١٤٠٠: الزمان

  النخب وأصحاب املواهب املتفوقة :احلضور
  
  
  

 يف لقاء مع النخب وأصحاب املواهب املتفوقة، ويف ١٧/١١/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي بتاريخ 
ه أشار قائد الثورة اإلسالمية إىل أمهية العمل على جعل إيران منبعاً للعلم يف العامل يف غضون كلمت

األعوام اخلمسني القادمة، وشدد مساحته على ضرورة عمل النخب على إبداع العلم وإنتاجه وعدم 
 وجوب العمل يف االكتفاء بالعمل يف دائرة العلوم اليت أنشأها اآلخرون، ولفت اإلمام اخلامنئي إىل

 .جمال الذكاء االصطناعي وجعل إيران يف مصاف الدول العشر األوىل حول العامل يف هذا اال
  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
بالطبع، كنا يف السنوات السابقة نلتقي بالنخب . قق هذا العام، حبمد هللاإنين مسرور أن هذا اللقاء حت

لقد استفدت حقاً : لقد كان لقاء اليوم مفيداً يل، أعين. العام املاضي مل نوفَّق لذلك] لكن[كل عام، 
طبعاً مسألة احلكم على دقة . من املواضيع اليت طرحها هنا أصدقاؤنا وأعزاؤنا الشباب والفتيات

لكن على عجل، إنّ ما . لكالم وعمقه وصحته تأيت الحقاً؛ ينبغي للمرء أن يتأمل أكثر يف ما قلتموها
أوجه جزيل الشكر إىل األصدقاء الذين بذلوا العناء وأدلوا . مسعته هنا كان مفيداً يل وقد استفدت منه

اال والوقت، وأود أيضاً أود أن أحدثكم يف بضع نقاط حول النخبوية والنخب، إذا أتيح . بكلمام
 .أن أحتدث قليالً عن الشركات القائمة على املعرفة يف ختام كلميت

 
 النخبوية هبة إهلية تستوجب شكر اهللا



 

 

ينبغي . أعزائي، النقطة األوىل هي أن النخبوية نعمة إهلية، وهي هبة إهلية، والنعمة اإلهلية جيب شكرها
واشكُروا ِنعمةَ اللَِّه ِإنْ {كم هو أن تكونوا شاكرين هذه النعمة؛ أن يكون أول ما يتبادر إىل أذهان

: هذه أيضاً] وردت[ويف مواضع أخرى من القرآن . يف سورة النحل} )١١٤(كُنتم ِإياه تعبدونَ 
قة اليت سأحتدث عن كيفية الشكر يف أحد العناوين الالح. هذا تكليف دائم. }واشكُروا ِنعمةَ اللَّه{

النقطة األوىل هي أن تكونوا ملتفتني إىل الشكر على نعمة النخبوية، وأن تشكروا . سوف أطرحها
 .هذه اهلبة اإلهلية

 
 االستفادة من القابليات شرطٌ ليصري األشخاص املوهوبون نخباً 

ك كثريون لديهم املوهبة هنا. ما جيعل النخبة خنبةً ليس جمرد املوهبة والقابلية الذهنية: النقطة الثانية
والقدرة الذهنية أيضاً، لكنها تضيع وال تربز إطالقاً أو ال يستفاد منها بصورة صحيحة والئقة وال 

ما جيعل النخبة خنبةً، باإلضافة إىل املوهبة والقابلية الذهنية، هو تقدير هذه احلقيقة . تتحول إىل خنبة
فاإلنسان املوهوب وصاحب القدرات إذا . ي على أساسهاجيب تقدير النعمة والعمل والسع. والنعمة

بالكسل واخلمول وقلة االهتمام ] احلياة[مل يفعل هذا الذهن ومل يستفد من هذه القابلية، وقضى 
النخبة هو من يقدِّر، أي يعرف قدر املوهبة، ويفعلها، . والغفلة، فمن املسلَّم به أنه لن يصري خنبة

طبعاً هذا التقدير هو أوالً على عاتقه، وثانياً . ة باهلمة العالية وقبول العناء واملثابرةوحيول نفسه إىل خنب
والبيئة تعين جمموعة احلكم أو جمموعة املسؤولني، ويف مرحلة ما الوالدين، ويف . على عاتق البيئة

تقدير جيب أن جممل ال] لكن[هؤالء جيب عليهم التقدير، . املعلّم أو أستاذ اجلامعة] أخرى[مرحلة 
 .يكون من النخبة أنفسهم

 
 احلرب الناعمة للمستعمرين ضد مواهب الشعوب 

بلدنا أعلى من . وينطبق الشيء نفسه على البلد عامة. بالطبع هذا يف ما يتعلق بشخص النخبة
عبنا هذا ليس ادعاًء بل شيء مثبت وحمتوم؛ وهو يعين أن ش. املتوسط العاملي من حيث املوهبة الذهنية

 ).مقابل بالفعل(خنبوي بالقوة 
 هذا مشهود اليوم وكان يف - جزء مهم من احلرب الناعمة للمستعمرين اليوم وعلى الدوام أيضاً 

 هو أن جيعلوا شعبنا أو أي شعٍب ميلك املواهب غافالً عن مواهبه، أو غري مباٍل بتلك - السابق أكثر 
أنت ال تستطيع، : يه هذه املواهب بنفسه، إذ يكررون قولاملواهب، أو حىت يوصلوه إىل وضع ينكر ف



 

 

لقد كان ذلك ! أنا ال أستطيع: حتى يصدق أنه ال يستطيع، ويقول بنفسه... ال تستطيع، ال تستطيع
ففي . منذ بداية دخول االستعمار إىل البلدان كان ذلك إحدى املمارسات. إحدى املمارسات الرائجة

 وقد – يف جزء من أفريقيا، غريب أفريقيا ونقاط أخرى -ات عظيمة أفريقيا، كانت هناك حضار
 .دمرت بالكامل، واندثرت

إنّ اهلند كانت قبل دخول » حملات من تاريخ العامل«] كتابه[يف مذكّراته فيقول يف ) ٢(يتحدث رو
وم، أوائل القرن التاسع  الصناعات ذاك الي-الربيطانيني إليها بلداً مكتفياً ذاتياً يف صناعاته احمللية 

...  مث عندما دخل الربيطانيون، شركة اهلند الشرقية يف البداية وبعدها احلكومة الربيطانية- عشر 
عندما دخلوا أوصلوا الوضع إىل نقطة صار اهلنود يشعرون فيها أنه ال ميكن العيش إلّا باملنتجات 

 !الربيطانية واألجنبية، أي إنكار الشعب قدراته
 ما كانت عليه احلال يف بلدنا أيضاً؛ حنن كنا مبتلني ذه البلية قبل أكثر من مئيت عام تقريباً، أي هذا

ال بد أنكم مسعتم أنه حني طُرحت قضية تأميم النفط، وقيل أن . حتى قبل انتصار الثورة اإلسالمية
، كان يقول رئيس وزراء عهد اإليرانيني ميلكون النفط وجيب أن يديروه بأنفسهم وما إىل ذلك

! »لوهلنغ«أنتم مل تروا ) ٣!(»لوهلنغ«فليذهب اإليرانيون ويصنعوا : الطاغوت النتقاد هذه الفكرة
يف تلك األيام، يف مرحلة صبانا . هو اإلبريق الذي ال يصنع حىت من التنك بل من الطّني» لوهلنغ«

]! أوالً[ليذهب اإليرانيون ويصنعوا إبريق الطّني : فقال. ال يزال موجوداً» لوهلنغ«وطفولتنا، كان 
 !لقد كانوا يوصلون شعباً إىل هذا املستوى

 
 الغفلة مقدمة لنهب الشعوب

إن ! التفتوا. عندما تسود الغفلة عن القدرات الذاتية لدى شعب ما، يصري ب ذلك الشعب سهالً
الغفلة والنهب . ، والنهب يزيد الغفلةالغفلة مقدمة للنهب. الغفلة والنهب يكمالن بعضهما بعضاً

هذا يصدق على البلدان اليت كانت حتت نري االستعمار مباشرة، وأيضاً على مكان مثل . مترافقان
مبحث الغفلة يف القرآن . هلذا، يريدون منا أن نكون غافلني. بلدنا الذي مل يكن مستعمراً مباشرة

ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن {: هى الصراحةالفت، فقد جرى التطرق إىل قضية الغفلة مبنت
 العدو يريدكم أن تغفلوا عن ).١٠٢النساء، (}  علَيكُم ميلَةً واِحدةً أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيميلُونَ

كيف ] ءاألشيا[تالحظون قضية الطائرات دون طيار والصواريخ وأمثال هذه . أسلحتكم وممتلكاتكم
وتغضوا ] األمور[العدو يريدكم أن تغفلوا عن هذه . تثار يف العامل هذه األيام كقضية أساسية ومهمة



 

 

... حسناً اآلن. بشأن هذه القضية] كالمي[هذا . الطّرف عن هذه القدرات حتى يهامجكم بسهولة
 .حىت ال تبعدنا قضية الصواريخ عن قضية النخب

 
  عند النخب جتاه قضايا البالدالشعور باملسؤولية

. الشعور باملسؤولية... النقطة التالية حول النخبوية والنخب هي مناقشة إحساس النخب باملسؤولية
 ال شك يف ذلك، وأمتىن أن - طبعاً جهاز حكم الدولة لديه مسؤوليات مهمة جتاه وضع النخب 

 -مسؤوليتنا هذه على أفضل وجه إن شاء اهللا يتمكن مسؤولو الدولة وأنا واآلخرون  من القيام على 
ولكن شخص النخبة، الشاب النخبة، جيب أن يشعر باملسؤولية أيضاً جتاه قضايا البلد، ويف بعض 

هذه واحدة من أهم النقاط األخالقية . األحيان من الضروري أن يتأقلم الشاب النخبة مع الصعوبات
النطباع بأن كل شيء جيب أن يكون جاهزاً ويف مكانه حىت إن هذا ا. اليت جيب أن تكون حمط اهتمام

تتمكن النخبة من العمل هو غري صائب؛ يف بعض األحيان عليكم أن حتاربوا املوانع، وهذا ما جاء 
بالطبع، يشاهد بعض القسوة يف أجهزة إدارة البالد واحلكم املختلفة، . ضمن كالم بعض األصدقاء
نعلم هذا، وحنن مطّلعون، لكن ال ينبغي أن يثين ذلك . قسوة حبق النخبوأحياناً يمارس شيٌء من ال

ذهبنا ! يا سيد«: هناك من يقول. النخب عن مواصلة الطريق والفعالية والسعي، وال أن يثبط عزميتهم
ط ال ينبغي أن تثب] احلاالت[هذه . »إىل الدائرة الفالنية، أو اجلامعة الفالنية، وعاملونا بتلك الطريقة

. هذا هو الشكر الذي أشرنا إليه. جيب أن يشعر باملسؤولية ويسعى ويتابع] بل[عزمية النخبوي، 
ال بد أن يشكر؛ الشكر العملي هو يف أن يسعى ]. الشكر[شكر نعمة النخبوية هي من مجلة هذا 

نحها له اهللا بالطبع جزء آخر من الشكر هو االنتباه إىل حقيقة أن نعمة النخبوية هذه قد م. وينشط
أن تكون يف اجتاه اإلرادة اإلهلية واجتاه رضى اهللا، ] ينبغي[املتعايل، وأي نتيجة تترتب على النخبوية 

 .وهذا بالطبع مهم جداً، وهو ما يوجه حركة النخبة
 

 دور النخب يف وصول البالد إىل صدارة العلم يف العامل
 جيب - طبعاً حديثنا اآلن عن النخب العلمية –لمية النقطة األخرى حول النخب هي أن النخبة الع

قلنا إننا جيب أن نتحرك بطريقة . أن تنظر إىل املستقبل واألفق املرسوم للعلم يف البالد، وأن تم به
 منبع العلم يف العامل، أي إذا – قبل بضع سنوات قلت بعد مخسني عاماً -جتعل إيران يف مدة معقولة 

هذا . على أحدث االكتشافات العلمية، فسيضطرون إىل تعلّم اللغة الفارسيةأراد الناس احلصول 



 

 

كان علماؤنا ذات . فقد كان الوضع كذلك يف يوم من األيام يف العامل. ال تتعجبوا منه. مستقبل ممكن
 يوم، يف فترة ما من التاريخ، فوق قمة العلم يف العامل، وكانت كتبهم حمط االهتمام واالستناد إليها يف

 جامعات العامل كافة، جامعات الغرب والشرق، أي اهلند والصني وما إىل ذلك، وقد كان لديهم علم
 .جيب أن ننظر إىل هذا األفق. أيضاً

 
 ترسيم مراحل الوصول إىل القمة العلمية للعامل

م يف العامل، املرحلة األوىل هي أن جنتاز املسافة اليت تفصلنا اليوم عن حدود العل. بالطبع هناك مراحل
العلمي، فهو جدير يف إحصاءاتنا اليت تعتمد على اإلحصاءات العاملية، نثين على تقدمنا . فنحن بعيدون

لقد أخرونا . مامية للعلم يف العاملبالثناء وقد أحرزنا تقدماً حقاً، لكن مسافتنا بعيدة من اخلطوط األ
 ما، وبدأنا حركة أسرع منذ حنو عقدين بعد انتصار الثورة اإلسالمية، حدثت حركة. مئيت عام

املرحلة الثانية . اخلطوة األوىل هي سد هذه الفجوة. وحققنا تقدماً جيداً، لكن مسافتنا ال تزال بعيدة
هذا يعين أنه ميكننا تقدمي خدمات واكتشافات علمية جديدة . هي ختطي خطوط العلم العاملي وحدوده

واملرحلة التالية هي أن نسعى وراء . طة يف هذا الشأن الحقاًوسوف أحتدث أيضاً حول نق. إىل العامل
 وحنن الذين -  العلم النافع - من املؤكد أنه من أهم ركائز أي حضارة العلم . حضارة إسالمية جديدة

فلنعد . ، فبالتأكيد إحدى ركائزها التقدم العلمي)٤(»احلضارة اإلسالمية اجلديدة«] مقولة[نكرر 
 على هذا األفق حتماً ستكون حركتكم العلمية -  بصفتكم خنبة -  كانت أعينكم إذا. أنفسنا لذلك

وهذه ] العلمية[ قضية املقاالت -ذات اجتاه صحيح، وستختفي هذه املشكالت اليت تقال أحياناً 
 . ومن مثَّ سيتحدد االجتاه الصحيح ويحرز تقدم صحيح- األشياء اليت ذكرها األصدقاء 

 
 ب يف اإلبداعات العلميةأمهّية دور النخ

اليوم هناك أعمالٌ . بالنسبة إىل النقطة اليت أشرت إليها، أنا أحتدث عن اإلبداع العلمي، هذا مهم
خذوا مثاالً . علمية كثرية تنجز يف البالد لكن غالبية هذه األعمال متفرعة عن علوٍم أنشأها اآلخرون

ما يشكّل حاجة وال بد أن جيري . ن نعمل عليها اآلنالطاقة النووية اليت اكتشفها أحدهم، وها حن
عليكم أن تنتجوا العلم الذي يتكون غالباً . ال بد أن تكونوا مبدعني. العمل عليه هو إبداع العلم
اإلبداع يف العلم غالباً ما يكون نامجاً عن قانون موجود يف الطبيعة مل جيِر . باكتشاف طاقة ما يف الطّبيعة

فتعملون على اكتشاف معين لينتج ذاك العلم، وبناء عليه تتكون تقنيات . تى اليوماكتشافه ح



 

 

. جيب على شبابنا النخبويني أن يتابعوا ذلك، أي اإلبداع يف العلم. علينا أن نتابع هذا األمر. متعددة
 اكتشفها أحد -  هذه أمثلة قدمية وحنن نضرب هذه األمثلة منذ القدم - لنفترض مثاالً وجود اجلاذبية 

. الطاقة الكهربائية كانت موجودة يف الطبيعة، ومل يكن يعرفها أحد. ما وجرى إجياد املعرفة بناًء عليها
أو يف ... اكتشفها شخص ما، وبناًء على ذلك مت إنشاء هذا اال الواسع من العلوم والتكنولوجيا

إن اكتشاف حقيقة ما . ذعية والطاقة النوويةااالت األخرى والقضايا اجلديدة مثل النانو واخلاليا اجل
يف الطبيعة، أو سنة ما، أو قانون ما، أو عنصر يف الطبيعة اإلهلية والصنعات اإلهلية، سيجعلكم 
تدركون مسألة علمية ما، وستكون هذه املسألة علماً، وسيجري تدوينها وتتوسع، مث سوف تنتهي إىل 

 .التكنولوجيا وما شابه
 

 التوجه حللّ املشكالت يف اامع العلمية، ونشاط النخب
، وهي أن واحداً من )٥(مثة نقطة أخرى حول النخب، وقد أشرت إليها يف بعض األحيان من قبل

اتمعات العلمية كافة، وبالطبع هذا ] لكن[ ليس النخبة فقط - أهداف اتمع العلمي يف البالد 
.  أن عليهم التفكري يف قضايا البلد، والعمل املوجه حلل املشكالت- ب ضروري أكثر يف حالة النخ

ه الذي حموره املشكلة مهمتوجد يف البالد قضايا أساسية جيب أخذها باالعتبار وحلها . التوج
اآلن قد أثار أصدقاؤنا هنا بعض هذه القضايا واقترحوا . هناك حلٌّ هلا. باألساليب والطرق العلمية

أشرت إىل أن احلكم على هذه احللول يتطلب تأمالً ودقّة، لكن من املمكن إجياد ] الطبعب. [حلوالً
 .باطمئنان إىل حل املشكلة] املرء[حل علمي ملشكالت البلد مجيعاً حىت يسعى 

. إا إحدى القضايا. على سبيل املثال، إنّ أحد املوضوعات الذي نبتلى به اليوم قضية املياه يف البالد
املياه هي قضية البالد، وستصبح مشكلة املياه مشكلة أكثر أمهية على مستوى العامل يف مشكلة 

أو قضية البيئة وحىت ... حسناً، هلذا، جيب التفكري بطريقة علمية يف هذا األمر. املستقبل القريب جداً
 طهران عليك عندما تنتقل من زاوية إىل أخرى يف. ازدحام السري من مشكالت احلياة. ازدحام السري

جيب إجياد . حسناً هذا له حل]. األخرى[أن تقود سيارتك ساعة وساعة وربع، فضالً عن املشكالت 
اآلفات االجتماعية، ومشكالت اإلدمان والطالق والضواحي احلضرية واهلجرة من . احلل بالعلم

د أن ينظر يف هذه قد يكون هناك مدير غري مباٍل وال يري. هناك حلول هلا كلها... القرى وتدمريها
القضايا إطالقاً، وهذا ليس موضوع حديثنا، ولكن عندما يفترض أن املديرين يريدون حل املشكلة، 

أو قضايا اإلدارة يف البالد، ومشكالت النظام ... جيب إجياد حل علمي هلا، وهناك حلّ بالتأكيد



 

 

لقد أطلقنا على هذا ! منو اإلنتاجالنقدي والنظام املايل، ومشكالت النظام الضرييب والبنوك، وموانع 
 سأشري إىل - إا حتتاج إىل توضيح بالعلم . حلّ علمي] كلها[ هلا ).٦(»إزالة املوانع«] شعار[العام 

 .يف النتيجة، فكّروا يف املشكالت.  وعشرات من القضايا األخرى-هذا األمر الحقاً 
مة يف العامل غالباً ما تكون اجلامعات غري حكومية، قدموا إيلّ تقريراً جاء فيه أنه يف بعض البلدان املتقد

ملاذا؟ هم ال . أي خاصة، لكن هذه اجلامعات غري احلكومية تتلقى كثرياً من التمويل من احلكومات
ال، هم حيددون املشكلة للجامعة ويطلبون منها حل املشكلة، . يعطون األموال كيفما اتفق للجامعات

 من حل هذه املشكلة هلم، سيكون هلا دخل مايل من احلكومة واألجهزة وبقدر ما تتمكن تلك اجلامعة
حسناً هذا جيد جداً، فالتوجه احملوري املشكلة يف جمال األعمال العلمية وأعمال النخب أمر . احلاكمة

 .مهم وضروري
 

ارتقاء رتبة البالد يف موضوع الذّكاء االصطناعي 
صطناعي يف ذيل التوجه احملوري املشكلة هذا، وقد حتدث عنه عن الذكاء اال] مالحظة[لقد دونت 

أقترح أن يكون الذكاء االصطناعي واحداً من القضايا اليت جيري التركيز عليها . أحد األصدقاء اليوم
علينا أن نعمل مبا جيعلنا . واالهتمام ا والتعمق فيها، إذ سيكون له دور يف التحكّم يف مستقبل العامل

قلّ يف ِعداد الدول العشر األوىل يف العامل يف قضية الذكاء االصطناعي، فنحن لسنا كذلك على األ
يف الدول اليت تعمل أساساً يف جمال الذكاء االصطناعي اليوم وتتصدر القائمة، باستثناء أمريكا . اليوم

يبدو أن الدول . حنن لسنا منها] لكن[والصني وما شاهما، هناك بعض الدول اآلسيوية واألوروبية 
جيب أن نعمل على . ويبدو أن تعداد الدول اآلسيوية أكثر يف املراكز العشرة األوىل. اآلسيوية أكثر

 .حنو جيعلنا على األقلّ يف ِعداد الدول العشر األوىل يف العامل يف هذه قضية
 

 تيئيس النخب وتشجيعهم على اهلجرة خيانة الوطن
حسناً، . ع اهلجرة اليت ورد ذكرها أيضاً يف إحدى الكلمات اليومنقطة أخرى عن النخب هي موضو

يف وقت ما، قد يرغب الطالب يف أن يذهب للدراسة يف بلد ما بناًء على احتياجاته أو احتياجاته 
املهم أال ينسى أنه . لقد قلت مرات عدة إنه ال مانع من ذلك. الفكرية أو أسرته، وال مشكلة يف ذلك

 –قدموا إيلّ تقريراً . يدرس ويعود، لكن املشكلة يف ذلك الذي حيثّ على اهلجرةمدين لبلده وأن 
 أنه يف بعض اجلامعات –بالطبع املسألة ليست جديدة، فمنذ مدة طويلة هناك شيء من هذا القبيل 



 

 

هذه خيانة للوطن : أقوهلا بصراحة. هناك عناصر يشجعون الشاب النخبوي على مغادرة البالد
ميكن للشباب النخبويني اليوم أن ينموا يف بلدنا، ويف .  وليست صداقة مع ذلك الشابوعداوة معه

بعض األوقات، ميكنهم أن يذهبوا ويستفيدوا من بلد آخر ويعودوا، ولكن أن خنيب آمال شاب ما 
! حقاًيف مستقبل البلد، وحنبطه، ونصور له املستقبل مراً ومظلماً، ليذهب ويهاجر، أرى أن هذا خيانة 

 .علينا متابعة هذا األمر
 

 املوانع الثّقافية أهم موانع اإلنتاج يف البالد
 هو أن املوانع -  قلت إنين سأشري إليه، وهو شعار هذا العام -ما دونته هنا حول إزالة موانع االنتاج 

ة واملادياملوانع أمام اإلنتاج، ومتنعه أكثر من املوانع العملي ة هي أهمة وأمثاهلا، وهي مثل الشعور الثقافي
هذه األشياء هي . باليأس أو بالعجز أو بفقدان املستقبل، والكسل، وفقدان اهلمة، والتسلية املضرة

فالشاب لدينا القادر مثالً على تأسيس شركة قائمة على املعرفة وإجناز . اليت تعيق حقاً تقدم اإلنتاج
كسبه مدخوالً ماديمن األعمال ي فع على البالد أيضاً، بدالً من العمل واجلهد جزء مهماً ويعود بالن

. كثريون من الناس مهووسون بأجهزة الكمبيوتر وما شابه. وهذه األشياء يلجأ إىل التسلية اإلضافية
وغالباً ما يقضون وقتهم من املساء إىل الصباح، أو الصباح إىل املساء، يف املواقع االفتراضية وجيولون 

هذه ... طلب الراحة، وغياب اهلمة، واهلرب من املخاطرة. ثية ودون هدف وبال نفع وفائدةفيها بعب
 .هي األشياء اليت تعد موانع رئيسية أمام اإلنتاج

 
 احلاجة إىل االلتزام الصارم مبعايري الشركات القائمة على املعرفة

احلظ، ارتفع عدد الشركات القائمة على حسناً، حلسن ... يف ما يتعلّق بالشركات القائمة على املعرفة
اليوم قال الدكتور . حنو ستة آالف شركة، كما يف ذاكريت] لدينا. [املعرفة وشهد تقدماً جيداً

 وجيب أن -  حبمد اهللا -هذا أمر جيد جداً وعمل مهم مت إجنازه . إا سبعة آالف شركة) ٧(ستاري
مراعاة معايري أا شركات قائمة على املعرفة، وأعتقد ال بد أن يكون هناك تشديد يف . يزداد أيضاً

، أي أال يكون األمر على هذا النحو، أن )٨(سابقاً يف مثل هذه اجللسة] األمر[أنين أشرت إىل هذا 
للشركات املعرفية ضوابطها، وجيب التزام هذه . يرتفع عددها بسهولة دون االلتفات إىل كيفية العمل

 .الضوابط



 

 

أخربين أشخاص، . عات الكربى يف بلدنا ليست قائمة على املعرفة، وهذا خللٌ كبريبالطبع الصنا
أصحاب رأي على ما يبدو، أن هذه الشركات الصغرية القائمة على املعرفة ميكنها التأثري وجعل 

إذا كان هذا العمل . الصناعات الكبرية يف البالد قائمة على املعرفة مثل صناعة السيارات وما شابه
 .اً، فيجب إجنازه حتماًممكن
 

 :شروط تقوية الشركات القائمة على املعرفة
 الترويج ملنتجاا ومنع استرياد املنتجات األجنبية املماثلة

الشرط الضروري لنمو الشركات القائمة على املعرفة وتقويتها هو إمكانية تروجينا منتجاا يف البالد 
الطريقة هي وقف .  واستهالكها داخل البلد–حقاً  سأشري إىل موضوع اخلارج والصادرات ال–

ال أن يكون هناك من يثريون الضجة مرة أخرى، مثل مسألة . االسترياد لتلك املنتجات اليت يصنعوا
. »ملاذا تقولون إنه جيب أال يستوردوا األجهزة املرتلية من بلد معين مثالً؟«: األجهزة املرتلية، ويقولون

كات احمللية وتقويتها هو أن نوجد سوقاً داخلياً هلا حىت تتمكن من الوقوف على إنّ شرط منو الشر
ال بد من إتاحة هذا السوق لإلنتاج احمللي خاصة احلكومات . السوق احمللي ليس صغرياً. قدميها

 .واملؤسسات الكبرية اليت تعد أكرب عمالئها
ما [واملنتجات الصناعية وأمثاهلا، أن توفر على احلكومات، اليت تعد أكرب مستهلك هلذه الصناعات 

من هذه الشركات املعرفية وأن تستخدم املنتجات احمللية حىت ال حيطّم االسترياد ظهور ] تستهلكه
أوقفوا االسترياد، نتحدث يف احلقيقة عن مساعدة املصانع : بالطبع عندما نقول. تلك الشركات

ينبغي هلم أال يرفعوا األسعار أو . لديها واجبات أيضاًوالشركات احمللية، فهذه الشركات احمللية 
 .خيفضوا اجلودة فتصري النصيحة اليت مت تقدميها عدمية الفائدة بالكامل

 
 أمهّية التصدير ودور املؤسسات املختلفة

إذا مل يكن هناك . لذا، إن إحدى القضايا هي األسواق احمللية، ومن القضايا األخرى قضية الصادرات
ويف ما خيص الصادرات، ميكن لتلك الشركات أن . ت كما جيب، فلن حيدث تطور كما ينبغيصادرا

تعمل بنفسها، وكذلك ميكن للحكومات أيضاً، لوزارة اخلارجية ووزارة الصناعة واملعادن والتجارة 
هناك . مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ميكنها املساعدة أيضاً. وغريمها، املساعدة وإجياد أسواق خارجية

اذكروا اسم منتجني : بعض الدول األجنبية لديهم ذكريات طيبة عن إيران، لكن إذا قالوا هلم



 

 

فليعمل القسم الدويل يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون على الترويج هلذه . إيرانيني، فال ميكنهم ذلك
 .إا إحدى القضايا أيضاً. احملصوالت

 
 يف الناتج احمللّي اإلمجايلّ  على املعرفةاحلاجة إىل زيادة حصة الشركات القائمة

مسألة أخرى هي أن حصة الشركات القائمة على املعرفة يف الناتج احمللي اإلمجايل أقل من واحد يف 
هذه احلصة من اإلنتاج احمللي جيب أن ترتفع . حسناً هذا قليل جداً. املئة كما أخربين الدكتور ستاري

ال بد من بذل . ث سنوات أو أربع إىل نسبة مخسة يف املئة على األقلجيب أن تصل بعد ثال. بالتأكيد
اقترب وقت األذان . ونسأل اهللا املتعايل أن يوفقكم مجيعاً. اجلهود وأداء هذا العمل جبد، إن شاء اهللا

 .وسأي حديثي
 

 االستعانة بالشباب النخبويني يف خمتلف اإلدارات
أنتم من يصنع . اعلموا هذا، هذا البلد ملك لكم.  املستقبل لكم.أسال اهللا املتعايل التوفيق لكم

بالطبع . إنكم قادرون. أعدوا أنفسكم وجهزوا بلدكم أيضاً. مستقبل هذا البلد وأنتم مديرو الغد فيه
لقد أوصيت كثرياً احلكومة . املسؤولني والوزراء باالستفادة من الشباب النخبويني] أوصي[أنا 

هذه احلكومة أيضاً باالستفادة من الشباب ] وأوصيت [–نت مؤثرة يف بعض األحيان  كا–السابقة 
وقد أشار إىل هذا . اإلدارات املتوسطة واألدىن منها، اليت تلعب دوراً مهماً أيضاً: يف خمتلف اإلدارات
األمر ، وهذا ]بذلك[أنا أوصي . ، وحىت يف اإلدارات العليا األمر كذلك]أيضاً[أحد األصدقاء هنا 

احبثوا عن الدور الذي ميكن . لكن عليكم أن تعدوا أنفسكم وجتدوا مكانكم. سيحدث، إن شاء اهللا
استقروا يف ذلك املوقع، . هنا جيب أن تظهر خنبويتكم وحتددوا موقعكم أين. أن تؤدوه يف تقدم البالد

 .وثابروا واعملوا
ر عيون الوطن والشعب، وأنتم أبناء الشعب أنتم نو. أسأل اهللا املتعايل أن حيفظكم، إن شاء اهللا

نسأل اهللا املتعايل أن ترضى عنا األرواح الطيبة لشهدائنا . حفظكم اهللا هلذا البلد، إن شاء اهللا. األعزاء
العظيم، وأن تشملنا وإياكم مجيعاً األدعية الزاكية لبقية اهللا، ] اخلميين[والروح الطاهرة إلمامنا 

 .أرواحنا فداه
 

 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال
 ـــــــــــــــــ



 

 

يف بداية هذا اللقاء، قدم تقريراً معاون رئيس اجلمهورية للعلوم والتكنولوجيا السيد سورنا  -١
 .كما حتدث ستة من النخب عن وجهات نظرهم وقضاياهم. ستاري

 
 ).ل اهلنديةأول رئيس وزراء للهند وأحد قادة حركة االستقال(جواهر الل رو  -٢

 
الفريق حاجعلي رزم آرا، وهو رئيس وزراء النظام البهلوي آنذاك، وقد توىل هذا املنصب يف  -٣

جاء كالمه يف تصرف استبدادي ضد بعض أعضاء الربملان رداً على طلبهم . ١٩٥٠يونيو / حزيران
كيف ميكن «:  صاحوإلثبات عجز الشعب اإليراين يف إدارة موارده النفطية،. تأميم صناعة النفط

 .»لشعب ال يستطيع صناعة إبريق الطني أن يدير صناعة النفط؟
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