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رشد شتابان علم درطول عمر 30 سالة انقالب اسالمي، مرهون همت، 
بسترسازي، توجه ويژه به كرامت انساني محققان و دانشمندان است 
ديده  وضوح  به  مختلف  حوزه هاي  در  توجه  اين  شيرين  ثمرة  كه 

مي شود.
نگاهي به پيشرفت هاي كشور در علوم پزشكي و تالش دانشمندان 
نوين  روش هاي  و  جديد  داروهاي  توليد  در  حوزه  اين  در  جوان 
درماني براي برخي بيماري ها و مهمتر از همه، خودكفائي در درمان 
بسياري از بيماري ها و عدم اعزام بيماران به خارج از كشور، براي 
اين حوزه  دانشمندان كشورمان در  از جملة موفقيت هاي  را  درمان 

مي توان شمرد.
دانشمندان كشور  دستيابي  پايه،  علوم  و  مهندسي  فني  بخش  در 
به فناوري پيچيده دانش هسته اي و ورود مقتدرانة ايران اسالمي به 
جمع 10 كشور داراي فناوري هسته اي، از ديگر موفقيت هاي كشور 
براي  اين موفقيت ها  پرتو  اخير است كه حتي  عزيزمان درسال هاي 
كه  بود  تحمل  غيرقابل  و  كوركننده  آنچنان  اسالمي  ايران  دشمنان 
تاب تحملشان را از دست دادند تا مستقيم وارد عرصة مقابله با اين 
پيشرفت عظيم علمي شوند و دو تن از دانشمندان جوان كشور را از 

دم تيغ ترور بگذرانند.
سدها  انواع  ساخت  و  طراحي  در  ايراني  مهندسان  علمي  توان 
اكنون كشور ما و  نياز به كارشناسان خارجي،  بدون   – در كشور 
مهندسان ايراني را در رده سازندگان بزرگ جهاني سد قرار داده و 
اين كارشناسان اينك پروژه هاي عظيم سدسازي را در بسياري از 

كشورهاي جهان عهده دار شده اند.
جهاني،  علمي  المپيادهاي  در  ايراني  جوانان  درخور  موفقيت هاي 
پيشرفت هاي بزرگ ايران در دانش فضائي و فرستادن ماهواره هاي 
مختلف در ابعاد كوچك به فضا و برنامه ريزي براي فرستادن انسان 
ايران در  پيشرفت هاي خيره كننده  نه چندان دور،  آيندة  در  به فضا 
صنايع نظامي، رشد فزاينده مقاالت   انديشمندان ايراني در ISI و... 
همه و همه نويدبخش خيزش و جنبش علمي فرزندان اين مرزوبوم 
براي رسيدن به اوج قله است كه البته هنوز با آن فاصله داريم ولي 
رسيدن به آن در سايه حمايت ويژه دولتمردان و تالش  انديشمندان، 
دور از دسترس نيست و طبق برنامه ريزي ها و پيش بيني ها،هم اكنون 
رتبة  علمي،  گرايش   7 در  حداقل  غربي،  منابع  استناد  به  كشورمان 
برنامة  از  يابد، پيش  ادامه  اگر همين روند  نخست منطقه را دارد و 
پيش بيني شده  اهداف  به  از سال 1404  قبل  و  20 ساله  چشم انداز 
نقشة جامع علمي كشور،  براساس  ان شاءا...  تا  خود خواهيم رسيد 
رتبة نخست جهان اسالم، از آن ما باشد و آنگاه با افتخار مي توانيم 
بگوئيم: به همت ايراني و در ساية تالش دانشمندان اين مرزو بوم، 

بهار دانش در بوستان انقالب اسالمي به بار مي نشيند. چنين باد.

 پس از برگزاري نشست ايرانيان مقيم خارج از كشور، در دفتر 
مجله ميزبان يكي از اين ميهمان ها بوديم. وي دكتراي خود را از يكي 
از دانشگاه هاي معتبر آمريكا گرفته و نزديك 30 سال هم در مراكز 
مهم دانشگاهي  و تحقيقاتي كار كرده بود و از اشتياق وصف ناپذير 
خود به زادگاهش – بيرجند - سخن مي گفت، از امكانات رفاهي، حمل 
و نقل، مراكز آموزش عالي و... كه در طول سي سال اخير در اكثر 
شهرها و روستاهاي كشور براي مردم فراهم آمده كه در قياس با 

قبل از انقالب اسالمي، برايش جالب و غيرقابل باور بود.
پرسيدم چه حركت مثبت و درخور توجهي در جامعة علمي كشور 
برايش درخور توجه بود، گفت: با ارتباط علمي كه با مراكز علمي و 
تحقيقاتي كشور دارم و هر از چند گاهي كه در كنگره ها و سمينارهاي 
برگزارشده در ايران حضور پيدا مي كنم، نگاه ويژه اي كه در ايران به 
تكريم علم و مقام عالمان در رشته هاي مختلف علوم مي بينم، برايم 
در  علم  پيشرفت  عوامل  از  يكي  و  است  اميدواركننده  و  شوق انگيز 
ايران، همين ارج نهادن به ارزش علم و تحقيق و عالمان و محققان 

است.
در تأييد گفته هاي اين محقق مقيم خارج از كشور گفتم: گردهمائي 
 انديشمندان ايراني مقيم خارج از كشور نيز با هدف ارج نهادن به مقام 
علمي و تحقيقي ايرانيان است و در ادامه اشاره كردم كه برگزاري 
جشنواره هاي مختلف از جمله: جشنواره بين المللي خوارزمي و جوان 
ملي  جشنواره  رازي،  پزشكي  علوم  تحقيقاتي  جشنواره  خوارزمي، 
ايده هاي برتر، همايش ساالنة چهره هاي ماندگار، جشنواره بين المللي 
در  نمونه،  دانشجويان  و  اساتيد  از  تقدير  ساالنه ي  همايش  فارابي 
در  مختلف  جشنواره هاي  و  همايش ها  و  فناوري  و  علوم  حوزة 
حوزه هاي هنري، ادبي، ورزشي، كارآفرينان برتر و... سال هاست كه 

در طول دوران انقالب اسالمي در كشور برگزار مي شود.
و  بسط  در  تقديرها  و  همايش ها  اين  نقش  بر  تأكيد  ضمن  دكتر 
گسترش علوم و فنون در بستر جامعه، بر اين مسئله اذعان داشت كه 
حضور تأثيرگذار محققان و دانشمندان ايراني – خصوصًا جوانان در 
عرصه هاي مختلف علمي داخلي و بين المللي، وجهة علمي جمهوري 
تعدادي  برده و حتي حضور  باال  نقاط جهان  اقصي  در  را  اسالمي 
مراكز  و  دانشگاه ها  در  دانشگاهي  عالي  تحصيالت  با  ايرانيان  از 
تحقيقاتي دنيا كه گاهي به غلط، به فرارمغزها تعبير مي شود، فرصتي 
است براي بروز و ظهور نخبه هاي ايراني در عرصه هاي بين المللي تا 

نام ايران و ايراني را در جهان پرآوازه كنند.
نگاه منصفانه به تالش ها و برنامه ريزي هاي زيربنائي دولتمردان 
هميشگي  تأكيدهاي  و  انقالب  سال   30 طول  در  اسالمي  جمهوري 
در  دانشمندان  قدرتمندانه ي  حضور  به  اسالمي  رهبر معظم انقالب 
ايران  و رساندن  علم  راه گسترش  از  اسالمي  نظام  اهداف  پيشبرد 
به قدرت اول منطقه در افق ايران 1400، مؤيد اين حقيقت است كه 
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