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به موضوعی می اندیشیدم که  این شماره،  یادداشت  نگارش  برای 
مرتبط و متناسب با مناسبت مهم این ماه یعنی سالگشت پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی باشد. نوشتن هر مطلبی را در مقایسه با 
انعکاس بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب که در سال گذشته 
توسط رهبر حکیم انقالب اعالم و ابالغ شد و از جانب ایشان همه 
اقشار ملت، خصوصاً جوانان و نخبگان به اندیشه و تفکر پیرامون آن 
دعوت شدند، مناسب ندیدم. به همین دلیل در این شماره به جای 
یادداشت و سرمقاله، بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب که به نظر 
بیشتر با فضای مجله رشد فناوری آموزشی و مخاطبان آن تناسب 

دارد انتخاب شده و تقدیم می شود.
دکتر مهدی واحدی
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تا قله راه بسيار باقی است
اما آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده، با 
همة اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از 
قله های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قله ها دست یابیم. باید 
از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم. ما از این 
مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی 
که  هنگامی  در  قاجارها  و  پهلوی ها  دوران  در  علمی  شرم آور 
مسابقة علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربة سختی بر ما وارد 
کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته 
بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده  و با شتاب پیش می رویم ولی 
این شتاب باید سال ها با شدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی 
جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز 
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و 
هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبة عمومی من از شما 
جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و 
همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقالب علمی 
در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای 
هسته ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را 

که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید.

سخن اصلی با شما جوانان است
 اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسالمی، این 
بندة ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل 
می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن اول دربارة گذشته 

است.
عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربة خود یا گوش سپردن به تجربة 
دیگران نمی توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم، 
نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید 
دید. دهه های آینده  دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده 
و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به 
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای 
طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. 
برای برداشتن گام های استوار در آینده، باید گذشته را درست 
شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، 
دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای 
ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگیزه ای قوی، 
تحریف و دروغ پردازی دربارة گذشته و حتی زمان حال را دنبال 
می کنند و از پول و همة ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان 
فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش 

نمی توان شنید.

ثمرات بالنده علمی انقالب اسالمی
انقالب عظیم اسالمی موتور پیشران کشور در عرصة علم و فناوری 
و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا 
اکنون ثمرات بالندة آن روزبه روز فراگیرتر می شود. هزاران شرکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در 
حوزه های عمران و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت 
و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کردة دانشگاهی یا 
در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبیل چرخة سوخت هسته ای، سلول های بنیادی، 
فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه های نخستین در کل 
جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر 
شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، 
تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در 
رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش 
در رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 
ده ها نمونة دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن 
احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد. ایراِن 
پیش از انقالب، در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز 

مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.

انقالبی گری ضامن حيات و پيشرفت
بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان 
انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود ـ که متأسفانه 
بود و خسارت بار هم بود ـ بی شک دستاوردهای انقالب از این 
بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی 

جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی داشت.

جوانان؛ محور تحقق نظام پيشرفتة اسالمی
سوی  به  افتخارآمیز  مسیر  از  قطعه ای  فقط  طی شده  راه  اما 
آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنبالة این مسیر که 
به گمان زیاد، به دشواری ِ گذشته ها نيست، باید با همت و 
هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، در 
همة میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز 
در عرصه های دین و اخالق و معنویت و عدالت، باید شانه های 
خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیة انقالبی و عمل جهادی را به کار 
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتة اسالمی بسازند.


