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 پير فرزانه اي با شناخت بصيرانه دشمن، زدودن رنگ 
علم از مظاهر بيگان��ه و ترويج خودباختگ��ي را يگانه 
راه رهايي از اس��تعمار جديد دش��من برمي شمرد. او 
رهبري اس��ت كه هرچند كسب الگو از س��ايرين را به 
حكم »اطلبوا العلم ولو بالصين« و »خذالحكمه ولو من 
المنافق« رد نمي كند اما هم مسلك شدن با دشمن به 
بهانه كس��ب علم را نمي پذيرد. هموست كه مي گويد: 
»اصرار بر ترويج زبان انگليس��ي در كش��ور ما يك كار 
ناسالم اس��ت. بله، زبان خارجي را بايد بلد بود اّما زبان 
خارجي كه فقط انگليسي نيس��ت، زبان علم كه فقط 
انگليس��ي نيس��ت. چرا زبان هاي ديگر را در مدارس 
به عنوان درس زب��ان معين نمي كنن��د؟ چه اصراري 
اس��ت؟ اين ميراث دوران طاغوت اس��ت، اين ميراث 
دوران پهلوي است. در كشورهاي ديگر به اين مسئله 
توّجه مي كنند و جلوي نفوذ و دخالت و توس��عه زبان 
بيگانه را مي گيرند؛ ما حاال از پاپ كاتوليك تر شده ايم! 
آمده ايم ميدان را باز كرده ايم و عالوه بر اينكه اين زبان 
را كرده ايم زباِن خارج��ي انحصاري مدارس مان، مدام 
داريم مي آوريمش ]در مقاطع[ پايين؛ در دبس��تان ها 
و در مهِدكودك ه��ا!« تفكري اما دقيق��اً در مقابل اين 
ديدگاه وجود دارد. تفك��ري كه نه تنها تقرب فرهنگي 
به غرب را مايه سعادت و پيشرفت علمي مي داند. حال 
خواه منادي اين تفكر، رضاخاني باشد كه كاله و كت و 
شلوار فرنگي بر تن اين مردمان كرد تا توسعه)!( يابند 
و خواه معتقدان و همفكران اين سخن باشند كه »در 
ش��به قاره هند به خاطر اينكه اي��ن جمعيت عظيم به 
زبان انگليسي تقريباً مسلط هستند شما ببينيد كه در 
 ITچه كارهايي انجام داده اند و چه شغل بزرگي را اين 

شبه قاره به دست آورده است.«
   استعمار فرانو

در گونه شناسي استعمار از جنگ جهاني دوم به بعد به 
مدل هاي جديدي برمي خوريم. تا آن زمان رسم تنازع 
بقا در جنگ خود ساخته بشر مدرن )و نيز پيش از آن 
از بدو( تصاحب قلمرو يك مملكت و كش��يدن آن زير 
يوغ كشور فاتح بوده است و فرمانروايي آن را بر قلمرو 
حكومت پيروز افزودن؛ چه يونان بر ايران سيطره يابد؛ 
چه ايران بر يونان استيال پيدا كند؛ چه مغول به ايران 
حمله ور شود و در عهد پس از رنس��انس نيز به همين 
نسق؛ چه انگلستان بر هند س��يطره يابد؛ چه فرانسه، 
آفريقا را ضميم��ه خاك خ��ود كند و چه اس��پانيا به 

استعمار ممالك امريكاي جنوبي بپردازد. 
اما ش��ايد جنگ دوم جهاني، پايان تفكر كشورگشايي 
به شيوه اس��تعمار كالس��يك به صورت مطلق باشد. 
در پي منسوخ ش��دن اس��تعمار كهن، اعالم استقالل 
كشورها و نبود امكان اس��تمرار غارت منابع طبيعي و 
مواد خام كشورهاي توسعه نيافته، تفكر نواستعماري 
پديد آمد كه به جاي حضور مستقيم بر مواردي چون 
تك محصولي كردن كشورهاي جهان سوم و تالش براي 
فروش محصوالت خود به آن كش��ور بهره مي جست و 
براي پياده س��ازي اهداف خود و نيز همراه س��ازي آن 
كشور در جامعه ملل با سياست هاي خود به طرح ريزي 
كودتاي نظامي و اس��تقرار حاكمان دست نشانده خود 
در اين كشورها مي انديشيد. از اين جمله بود كودتاي 
انگليسي براي نش��اندن رضاخان توس��ط انگليس بر 
مسند پادش��اهي و كودتاي ۲۸ مرداد و ابقاي پهلوي 
دوم.  هزينه هاي سياس��ي اين مدل اس��تعمار نيز كم 
نبود. نزاع هاي منطقه اي ميان قدرت هاي بين المللي بر 
سر تصاحب يك طعمه - كشور پيش مانده از توسعه- 
هزينه هاي زيادي بر دو كش��ور تحميل مي كرد و نيز 
اس��تعمارگر براي حفظ يك دولت دست نشانده بايد 

هزينه هاي زيادي را تحمل مي كرد. 
همين سبب شد اس��تعمار اين بار به شيوه اي ديگر در 
بسياري از كشورها رسوخ يابد. در مدل استعمار فرانو، 
استعمارگر كافي است سياستمداران و متنفذين كشور 
ديگر را اقناع و با خود همراه سازد؛ به گونه اي كه بدون 
آنكه خود بدانند به دست نش��اندگان و پياده كنندگان 
منويات استعمارگر بدل ش��وند. كافي است تفكر عدم 
استفالل و باور به وابس��تگي ميان مديران يك كشور 
و ساختارهاي حاكميتي آن رواج يابد؛ آنگاه حكومت 
مورد بحث با كمترين هزينه مغلوب سياست هاي دولت 

هژمون مي گردد. 
چشم طمع غرب به ايران نيز بود و همين مسئله و البته 
نفوذ ناپذيري س��اختارهاي حكومتي- نظامي كش��ور 
سبب ش��د اين راهبرد به ش��كل ويژه اي براي كشور 
ما به كار بسته ش��ود. كارشناس��ان انديشكده »رند« 
در گزارش��ي ايران را در رأس اهدافي ق��رار مي دهند 
كه امريكا بايد با سياس��ت هاي خ��ود از جمله كنترل 
دسترس��ي به بازارهاي جهاني، حمايت از اپوزيسيون 
داخلي و حمالت سايبري، براي نفوذ و تغيير حكومت 
در آن اقدام كند.  »س��ازمان َرند« از انديشكده مطرح 
امريكايي كه به نيروهاي مسلح اين كشور وابسته است، 
در گزارش��ي، گزينه هاي امريكا ب��راي تأثيرگذاري و 
اجبار دشمنان به تن دادن به منافع واشنگتن را بررسي 
كرد و تحت عنوان »قدرت اجبار: مقابله با دش��منان 
بدون رفتن به جنگ« منتشر ش��ده، ابعاد مختلفي از 
سياس��ت »قدرت اجبار« امري��كا را توصيف مي كند. 
در بخشي از اين گزارش ابراز مي شود: »جهاني شدِن 
تجارت، سرمايه گذاري، امور مالي، اطالعات، و انرژي 
گزينه هاي »ق��درت اجبار« آين��ده داري را در اختيار 
امريكا مي گذارد، به ويژه در برابر دشمناني كه وابسته 
به دسترس��ي به اين بازارها و نظام ها]ي مالي و غيره[ 

هستند.«
   استعمار علمي؛ مدل جديد استعمار

استعمارگران ش��ايد تا پيش از قرن بيست و يكم براي 
استعمار تنها چشم به اراضي، منابع و موادخام و نيز بازار 
فروش كشورهاي ديگر دوخته بودند، و البته نيروي كار 
كشورهاي ديگر را با مدل بردگي نوين )كار با دستمزد 
ناچيز يا صادرات كارگر به كش��ورهاي استعمارگر( به 

خدمت مي گرفتند. 
به واقع، اروپ��ا- امريكايي ها خود را نس��ل برتر بش��ر 
مي دانستند و ساير گونه هاي بش��ري را اقوامي پست 
مي دانس��تند كه در بهترين حالت مي توانند كارگران 
اروپايي ها باش��ند. نظريات فاشيس��تي و نژادپرستانه 
رهبران غ��رب نظير هيتلر و موس��وليني از دل همين 
خودبرتربيني اروپايي ش��كل گرفت و هنوز نحله هاي 
اين جنس تفكر در انديشه صهيونيستي- يهودي وجود 
دارد.  اما همگام با توجه به عنصر نيروي انساني خالق 
در كشورهاي توسعه يافته، اس��تعمارگران ديرينه، به 
زودي فهميدند كه انباشت ضريب هوشي و خالقيت در 
يك گونه بشري )اروپايي( با عقل سازگاري ندارد و گويا 
غرب با چنين انگاشتي خود را از استعمار يكي ديگر از 
س��رمايه هاي مهم موجود در كشورهاي توسعه نيافته 

محروم كرده است: نيروي انساني خالق. 
از اي��ن زم��ان ب��ه بع��د طرح ري��زي آموزش��ي براي 
استعدادهاي موجود در كشورهاي ديگر توسط غرب 
رنگ ديگري به خود گرف��ت. اگر تا ديروز، اس��تعمار 
مي كوش��يد با تربي��ت عناصر خود فروخت��ه و غربزده 
در دانش��گاه هاي اروپايي و گس��يل آنها به كشورهاي 
خود، تفكر خود را پياده س��ازد )نظير آنچه در تربيت 
شاهزادگان قاجار و دانشجويان پهلوي دانش آموخته 
اروپا رخ داد(، اما در دهه هاي بعد به اين نتيجه رسيد 
كه با استعداديابي و كشف نيروهاي نخبه، نخبگان اين 
كشورها را جذب و در اهداف توسعه خود به كار گيرد. 
به زودي كاركرد فاند)وام(هاي دانشجويي دانشگاه هاي 
غربي تغيير كرد و عالوه بر سياسيون، عوامل حكومتي 
و فرزندان آن ها، به نخبگان ديگر كشورها تعلق گرفت. 
دانش��گاه هاي امريكا و اروپا با روي گشاده و آغوش باز 
از نخبگاني –كه بعضاً از نظام آموزش��ي نابس��امان يا 
حمايت نكردن از توسعه علمي در كشور خود رنجيده 

بودند- استقبال كرد. 
چند ده��ه بعد، ش��ركت هاي بين الملل��ي و غول هاي 
فراقاره اي امريكايي و اروپايي، سرش��ار شد از نخبگان 
شرقي، از شرقي ترين نقطه آس��يا گرفته تا كشورهاي 
آفريقايي. مهم ترين مراكز فن��اوري و ارتباطات غربي 
با مديريت عناصر مؤثري از كشورهاي در حال توسعه 
پيش برده ش��د و نيروي نخبه اي كه از قضا مش��خص 
شد بعضاً به مراتب هوش��مندتر و پرتالش تر از مشابه 
خارجي اش است؛ به توسعه همه جانبه تكنولوژيك در 
غرب كمك شاياني كرد. به گونه اي كه شايد باورنكردني 
باشد اگر گفته ش��ود، 43 درصد متخصصان سازمان 

هوافضاي امريكا )ناسا( ايراني هستند.... 
هزينه ه��اي وام ه��اي تحصيل��ي و محدوديت ها آن و 
مش��كالت برخي نخبگان ب��راي تحصي��ل در خارج 
از كش��ور، ايده اي جديد ب��راي اس��تعمار درانداخت. 

ايده هايي كه اتفاقاً قالبي بسيار جذاب داشت. 
در اولين اقداماتي كه ب��ه بهره گيري ارزان از نيروهاي 
نخبه س��اير كش��ورها و شناس��ايي آنان مي انجاميد، 
جهاني سازي نمايه هاي علمي و ژورنال هاي تخصصي 
دانشگاهي براي حضور اس��اتيد و دانشجويان نخبه و 
تشويق نظام هاي آموزشي كشورها به اعتباربخشي براي 
اين ژورنال ها بود.  ISIخود، به تنهايي توانست يكي از 
ابزارهاي استعمار غرب براي شناس��ايي و استفاده از 
نظريات غربي باشد كه شعار »اعتبار علمي« سرمي داد 
اما باطني جز »استعمار علمي« نداشت. استعماري كه 
با تحميل زبان انگليسي به عنوان زبان انحصاري علم 
و دانش، دستاوردهاي علمي بش��ر كه با اين زبان و در 
چنين پايگاه هايي ثبت نشده و انتشار نيافته باشد، فاقد 

سنديت و اعتبار الزم قلمداد مي كند. 
در گام ديگ��ري از اي��ن پ��روژه، در دهه اخير، س��يل 
»فرش��تگان حمايتگر« امريكايي و اروپاي��ي به ايران 
آمدند ت��ا در قالب ش��عار فريبن��ده »كارآفريني براي 
مردم فقير خاورميانه« رأساً و شخصاً به كشف و جذب 
استعدادها مبادرت ورزند. شركت هاي مشهوري چون 
گوگل، اينتل،  اي بي ام، اپل و مايكروسافت كه اكنون 
به غول ه��اي تكنول��وژي و فن��اوري ارتباطات جهان 
بدل ش��ده اند، ناگهان تصميم گرفتند همگام با پروژه 
»ديپلماس��ي ديجيتال« امريكا، بخشي از سود ساالنه 
خود را ب��ه حمايت ايده ه��اي خالقان��ه و كارآفرينانه 

اختصاص دهند!
پروژه هايي نظير آخر هفته هاي استارت آپي )استارت 
آپ ويكندز( كه در آن دانشجويان كشورهاي خاورميانه، 
كه اغلب داراي درصد باالي بي��كاري اما در عين حال 

خوش فكر و تحصيلكرده اند را به خود جذب مي كند. 
كشف اخير شبكه هاي نفوذ در قالب كارآفريني كه در 
شبكه امنيتي كش��ور، رئوس آنان شناسايي و به جرم 
جاسوسي محاكمه شدند، حكايت از اين دارد، كه متن 
فوق يك داس��تان تخيلي و توهم توطئه نيست، بلكه 
پروژه اي عظيم براي كشف استعدادهاي كشورهاي در 
مسير توسعه شكل گرفته است و عدم توجه به ابعاد اين 

پروژه در آينده مي تواند خسارت آفرين باشد. 
اين پروژه در بس��تر يك »اليگارش��ي علمي« ش��كل 
مي گيرد و مي كوشد در سطح ملي كشورها با سركوب 
خودباوري ملي خ��ود را منجي نخبگان نش��ان دهد. 
س��ركوب خود ب��اوري يعن��ي الق��اي اين گ��زاره كه 
دولت هاي در حال توسعه در بهترين حالت ۲00 سال 
با غرب فاصله دارند كه متأس��فانه نداي آن را گاه خود 
دولتمردان و سياستمداران كشورها با بيان عباراتي از 
جمله ضرورت واردات مدير از خارج كش��ور و نيز عدم 
حمايت مناسب ساختاري، مادي و معنوي از استعدادها 

سرمي دهند. 
   بومي سازي؛ تنها راه پيش  رو

شيوه مواجهه با اين مدل پيچيده استعمار اما، ضرورتاً 
باي��د از جنس خودش باش��د. اگ��ر روزگاري دالوران 
تنگستاني و س��رداران گيلك با تفنگ سرپر به مقابله 
با استعمار كالس��يك پرتغال و انگليس و شوروي و... 
مي پرداختند؛ امروز نخبگان وطني بايد براي مقابله با 

چنين طرح هايي، خالقيت متقابل به خرج دهند. 
احمقانه ترين روش ممكن براي مواجهه با مدل استعمار 
علمي، نادي��ده گرفتن نياز هاي منجر ب��ه آن و مقابله 
سلبي با مراكز ش��كل گرفته براي اين كاركرد است و 
برخورد هوشمندانه آن اس��ت كه نهادهاي متناظر و 

موازي با كاركرد بومي در همين راستا شكل بگيرد. 
»شكل گيري مركز استنادات علمي جهان اسالم« يكي 
از نقاط عطف در مواجهه با كاركرد استعمار علمي غرب 
بود و روند رو به رش��د اين مركز و مراكز مش��ابه نشان 
مي دهد، مي توان به مدلي حت��ي فرا مرزي براي ثبت 
و اش��تراك ايده ها و نظريات علمي بدون حواله آن به 

مراجع غربي دست يافت. 
در زمينه كارآفريني نيز مراكز مشابه و شتاب دهنده هاي 
بومي، تنها مس��يري اس��ت كه معتم��دان جمهوري 
اسالمي بايد سرمايه گذاري اساس��ي و فوري روي آن 
داشته باشند تا نياز شكل گرفته در جامعه نخبگاني و 
خصوصاً زمينه كاماًل مساعد »فناوري ارتباطات« بتواند 
بدون استعمار غرب به رشد و توسعه كارآفريني و حل 

معضالت با راهكردي بومي بينجامد. 
*كارشناس ارشد كارآفريني   

استعمار به وقت »ويكند«
پيش درآمدي بر اهداف و زمينه شكل گيري استارت آپ ها

ارسالن مطلق*
   تحليل

متفكرين سياست غربي بارها گفته اند به جاي 
اينكه ما مثل دوران اس��تعمار قرن نوزدهمي 
برويم كشورگش��ايي كنيم و حاك��م نظامي 
بگذاريم و پول خرج كنيم و اسلحه بفرستيم و 
جنگ و جدال راه بيندازيم، بهتر از آن و آسان تر 
از آن و كم هزينه تر از آن، اين است كه نخبگان 
و زبدگان آنها را بياوريم فكر خودمان را به آنها 
تزريق كنيم، آنها را بفرس��تيم به كشورشان، 
آنها مي شوند س��ربازهاي بي جيره و مواجب 
ما؛ هماني كه او مي خواهد، اين عمل مي كند. 
شما امروز چنين دولت هايي سراغ نداريد؟ در 
منطقه ما از اين دولت ه��ا كمند؟ ]كه[ همان 
حرف��ي را مي زند كه امري��كا مي خواهد بزند، 
همان كاري را مي كند كه او مي خواهد بكند؛ 
خرجش را هم متحّمل مي شود، هزينه اش را 
هم متحّمل مي شود، ]اّما[ براي او كار مي كند. 
نه فقط از او امتياز نمي گيرد و پول نمي گيرد، 
بلكه پول هم خرج مي كند؛ امتيازش فقط اين 
است كه استكبار مانع سقوط او به دست عوامل 
مخالف مي شود و او را نگه مي دارد. يك برنامه 
اينجوري دارند براي نس��ل ما؛ ب��راي همين 
دانش آموزي كه زير دس��ت شماست همين 
برنامه را دارند. حاال چق��در بتوانند يا نتوانند 
بحث ديگري است، اّما اين برنامه هست. فكر 
خودشان را ترويج مي كنند، فرهنگ خودشان 
را تروي��ج مي كنند، زبان خودش��ان را ترويج 

مي كنند. 
چند سالي است كه مسئله نهضت نرم افزاري 
را در محي��ط علمي كش��ور مطرح ك��رده ام. 
اين، يعني چ��ه؟ يعني ما نبايد ب��ه فراگيري 
قانع باش��يم؛ بايد هدف تحقي��ق و آموزش ما 
توليد علم باش��د؛ يعني رسيدن به آنجايي كه 
نوآوري هاي علمي در فضاي موجود بشري، از 
آنجا شروع مي شود. ما از لحاظ استعداد، نسبت 
به كس��اني كه دانش را در دنيا توليد كردند، 
گسترش دادند، پيش بردند و بر اساس دانش، 
فناوري هاي پيچيده را به وجود آوردند، كمبود 
نداريم. البته توليد علم به معناي اين نيس��ت 
كه ما ترجمه و فراگي��ري را نفي كنيم؛ نه، آن 
هم الزم است، بلكه من مي گويم در ترجمه و 

فراگيري نبايد توّقف كرد. 
         

بر اثر ش��رايط سياس��ي، اجتماعي، فرهنگي 
و مس��ئله اس��تعمار -  كه نقش اس��تعمار در 
مطلبي كه مورد نظر من اس��ت، بس��يار زياد 
است -  بخشي از دنيا زودتر از يك بخش ديگر 
و به كمك وسيله شتابنده اي به سمت قله هاي 
علمي حركت ك��رد. اين بخش از اين وس��يله 
شتابنده استفاده كرد و به جلو رفت و اين وسيله 
را روز به  روز ش��تابنده تر و تواناتر كرد و با باال 
بردن كاربري آن، به دستاوردهاي علم رسيد؛ 
در حالي كه ما با همه پيشرفت علمي، محاط 
به جهالت هاي فراوانيم. س��اكنان آن بخش از 
دنيا، پيشرفت هاي علمى شگفت آوري كردند 
و بعد هم سياست كلي شان اين شد كه علم را 
در اختيار خودشان بگيرند و اجازه ندهند كه 
كشورهايي كه عقب مانده اند، به آنها برسند يا از 
آنها جلو بزنند! حتماً شما از محدوديت هايي كه 
براي برخي از فناوري هاي پيشرفته وجود دارد 
كه مطلقاً نبايستي به هيچ نقطه اي از نقاط دنيا 

درز پيدا كند، مطالب زيادي شنيده ايد. 
         

استعمار، هم در پيشرفت علمى يك بخش از 
دنيا نقش داشت و هم توانايي اش بر استعمار، 
ناشي از ميزان پيشرفت علمي اش بود كه از آن 
پيشرفت، استفاده سياسي كرد. مانند انگليس 
كه از كشتي بخار براي استعمار هند استفاده 
نمود و اس��تعمار هند كمك كرد كه كش��تي 
بخار به كشتي هاي پيشرفته تري تبديل شود 
و تسلّط بر هند و نقاط ديگر را نيز بيشتر كند. 
به اين ترتيب، علمي كه محدود و محصور به 
خودشان بود، در خدمت استعمار قرار گرفت و 

استعمار در خدمت علم!
 ما بايد از محاصره موجود كه كشورهاي جهان 
س��وم در آن قرار گرفته اند، خودمان را خارج 
كنيم. اين فقط وظيفه ما نيست، بلكه وظيفه 
همه ملت هاي دنياست كه در دوره اي از كاروان 
علم عقب ماندند. من اعتقاد راسخم -  كه اين 
اعتقاد با نظر خبرگان و كارشناسان فن تأييد 
شده است -  اين است كه ما مي توانيم اين كار 
را بكنيم. اين ُمهر »نمي توانيم« و »نمي توانيد« 
را كه يكي از بخش هاي عمده سياست فرهنگي 
دشمنان بوده، بايستي از ذهن خودمان پاك 
كنيم. البته من احساس مي كنم كه در همين 
زمينه هم مي توانيم پيش��رفت كنيم؛ چراكه 
االن مي بينم شما اس��تادان و دانشجويان در 
محافل دانش��جويي، از نهض��ت نرم افزاري و 
توليد علم به عنوان شعارهاي عملي و فّعال ياد 
مي كنيد. اين، خيلي موفقيت اس��ت كه ما به 
اين فكر افتاده ايم و اين موضوع به صورت شعار، 

درخواست و خواسته درآمده است. 
اگر دنبال علمي بگرديد كه اين علم، دشمنان 
آن اهداف را نه فقط ناراضي نمي كند، خرسند 
هم مي كند، اين جهاد نيست. فرض كنيم جهاد 
دانشگاهي يا فالن مؤسس��ه مربوط به جهاد 
دانشگاهي بگويد در سال فالن، صد يا پانصد 
مقاله از من در »ISI« منتشر شده؛ اين، مالك 
نيست. اين مقاله چه بود؟ در چه جهت بود؟ به 
چه درد شما خورد؟ آن كساني كه با آرمان هاي 
شما دشمنند، نسبت به اين مقاله چه موضعي 
داش��تند؟ آيا آنها احساس خطر كردند؟ البته 
سياسيونش��ان -  اهل علم كه نگاهشان جور 

ديگري است -  يا نه، احساس خطر نكردند. 
         

 »العلم سلطان؛ من وجده صال و من لم يجده 
صيل عليه«؛ علم، قدرت است -  از اين دو حال 
خارج نيست -  هر كس دانش را به دست آورد، 
مي تواند قدرتمن��دي و قدرتنماي��ي كند؛ هر 
كس دانش را به دس��ت ني��اورد، قدرتنمايي و 
قدرتمندي عليه او انجام مي گيرد. بزرگ ترين 
خيانتي كه در طول اين 150، ۲00 سال روزگار 
رشد روزافزون علم به كشور ما شد، اين بود كه 
نگذاشتند يا زمينه را فراهم نكردند كه اين ملت 
بااستعدادي كه مثل بوعلي و فارابي و رازي را در 
سابقه تاريخى خود دارد، بتواند جاي خودش را 
در دنياي علم امروز پيدا كن��د. حاال مي توانيد 
بگوييد نگذاش��تند؛ اين نگاه بدبينانه اس��ت؛ 
مي توانيد بگوييد زمينه فراهم نكردند -  ديگر از 
اين كمتر نيست -  اين نگاه خوشبينانه است. در 
دوره هاي قاجاريه و پهلوي، اين گناه بزرگ بر 
گردن آنهاست كه زمينه را فراهم نكردند. وقتي 
زمينه فراهم نشد، استعدادي كه در اين ملت و 
جوان ها وجود دارد، يكي از دو، سه راه را خواهد 
پيمود: يا اصاًل استعداد بروز نمي كند. شما هر 
چه نيروي بدني داشته باشيد و استعداد رشد 
بدني داشته باشيد، وقتي از اول ورزش نكرديد و 
به ماهيچه هايتان تحرك نداديد، رشد نخواهيد 
كرد؛ اين استعداد ضايع و دفن مي شود. يا اينكه، 
آن كسي كه داراي استعداد است و مي بيند كه 
راهي وجود ندارد تا اين اس��تعداد پرورش پيدا 
كند، به خارج از اين مرزه��ا مي رود؛ كه همان 
مس��ئله فرار مغزها در طول سال هاي متمادي 
است و فقط به اين س��ال ها مربوط نمي شود؛ 
بليه دوران طوالني تاريخ گذشته ماست. افراد 
بااستعداد و توانا به گوش��ه اي از دنيا رفته اند و 
مشغول كار ش��ده اند. يا اينكه اين استعداد در 
راه هاي خطا و غلط به كار مي رود؛ چون ميدان 

براي استعدادها باز نشده است. 
* بيانات در ديدار مسئوالن س��ازمان انرژي 

اتمي و كارشناسان هسته اي- ۸5/3/۲5
* بيان��ات در دي��دار اس��اتيد دانش��گاه ها-  

۸9/6/14
* بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار معلمان 

و فرهنگيان-  95/۲/15

گزيده اي از بيانات رهبر انقالب پيرامون مقابله با استعمار علمي

استعمار براي ترويج تفكر غربي 
در نسل جديد هزينه مي كند

صراط

احمقانه ترين روش ممكن ب�راي مواجهه 
با مدل اس�تعمار علم�ي، نادي�ده گرفتن 
نياز هاي منج�ر ب�ه آن و مقابله س�لبي با 
مراكز ش�كل گرفت�ه ب�راي اي�ن كاركرد 
اس�ت و برخ�ورد هوش�مندانه آن اس�ت 
كه نهاده�اي متناظ�ر و موازي ب�ا كاركرد 
بوم�ي در همي�ن راس�تا ش�كل بگي�رد

در گام ديگري از اين پ�روژه، در دهه اخير، 
سيل »فرش�تگان حمايتگر« امريكايي و 
اروپايي به اي�ران آمدند تا در قالب ش�عار 
فريبن�ده »كارآفرين�ي براي م�ردم فقير 
خاورميانه« رأساً و شخصاً به كشف و جذب 
اس�تعدادها مبادرت ورزند. ش�ركت هاي 
مش�هوري چون گوگل، اينت�ل،  اي بي ام، 
اپل و مايكروسافت كه اكنون به غول هاي 
تكنولوژي و فناوري ارتباطات جهان بدل 
شده اند، ناگهان تصميم گرفتند همگام با 
پروژه »ديپلماسي ديجيتال« امريكا، بخشي 
از سود س�االنه خود را به حمايت ايده هاي 
خالقان�ه و كارآفرينان�ه اختص�اص دهند

م�ا باي�د از محاص�ره موج�ود كه 
كشورهاي جهان سوم در آن قرار 
گرفته اند، خودمان را خارج كنيم. 
اين فق�ط وظيفه ما نيس�ت، بلكه 
وظيفه همه ملت هاي دنياست كه 
در دوره اي از كاروان عل�م عق�ب 
ماندند. من اعتقاد راسخم -  كه اين 
اعتقاد با نظر خبرگان و كارشناسان 
فن تأييد شده است -  اين است كه 
ما مي توانيم اين كار را بكنيم. اين 
ُمهر »نمي توانيم« و »نمي توانيد« 
را ك�ه يك�ي از بخش ه�اي عمده 
سياس�ت فرهنگي دشمنان بوده، 
بايستي از ذهن خودمان پاك كنيم


