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 جناب آقای دکتر روحانی

 ر جمهوری اسالمی ایرانرئیس جمهور محترم و مدبّ

 

 

گذرد.  مردان و زنان بزرگی که سال می 80 ایران کم و بیشاز تأسیس مراکز آموزش عالی و دانشگاهی 

وردند انگشت شمار بودند و امکانات اندکی آهای الزم را از قوه به فعل مقدمات کار را فراهم کردند و زیرساخت

تربیت طیف وسیع متخصصین مورد  انتقال دانش از خارج به داخل وبه شان و غم مدر سی چهل سال اول ه داشتند. 

 دارند. حق بزرگی به گردن همه . نیاز جامعه صرف شد

مهلتی   تر.اندکشان باطات جهانین اندک بود و ارتتعدادشا شد انتظار پژوهش داشت. از این پیشگامان نمی

شود.  در چند دانشگاه سخن از به تدریج شرایط فراهم می 1340های دهه بایست تا خون شیر شود.  از نیمهمی

مجامع علمی درهائی نوشته، گیرندبه هایشان را پیشوند که یادگرفتهشود و افرادی پیدا میتر میعلمی جدی پژوهش

شان مشکور  اینان آغازگران پژوهش در کشورند.  سعی  سانند.المللی به چاپ بربین التتی در مجعرضه کنند و مقاال

 باشد.  

های بزرگ سط استاد و دانشجو در دانشگاهتو یابد و پژوهشر سه دهه بعد تحصیالت تکمیلی گسترش مید

های این دوره اغلب نظری و کاویدن گوشه کنارهای مسائل مطرح در پژوهش  شود.به عرف بدل میاستثنا از کشور 

تا رسیدن به مرتبه سر مشق نوشتند.  ران مشق میگاین نسل از پژوهشگران از روی سرمشق دی  خارج از کشور است. 

 نویسی زمان الزم است.  

پژوهش کاربردی زیر ساخت تکنولوژیکی قوی در   خواهد.طرح نظر بدیع پشتوانه علمی استوار و جرأت می

ام و خود هایمان را دیدهطلبد.  به باور من، که به مدت پنجاه سال تولد و بلوغ و بالندگی دانشگاهرا می جامعه سطح

 مانها و مراکز پژوهشیدر دانشگاه  ایم.ام، در چند سال گذشته این مراحل را هم پشت سر گذاشتهآن بوده زبخشی ا

هایشان هائی را سراغ دارم که برای یافتهآزمایشگاه اند. شناسم که اعتبار جهانی پیدا کردهپیران و جوانانی را می

 وفقشان بدارد.مخداوند  مرز دارند.  های بیرون ازمشتری

گوئیم.  فرهنگی داریم که در آن برای خوردن، نوشیدن، پوشیدن، گفتیم. عیب خود نیز بههنر خود جمله به

نشاید و  در خلوت خود اندیشیدن شاید وبرای دیدن، گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن، باور داشتن و نداشتن ، و حتی 

ام را سخن جامیده است.  مصداقانجامد و اناعتمادی به خود و به دیگران میاین بینش به بیباید و نباید داریم.  

به جای اینکه آنها را سرمایه و آینده کشور  کنیم. سال به فرزندانمان اعتماد نمیآورم.  ما نسل بزرگها میدانشگاهاز

اش گرفته تا گفتار و افکارش، های مختلف، از راه رفتن و لباس پوشیدنکنیم.  به بهانهبدانیم آنها را تهدید تلقی می
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ب تنگی که که در چارچو کنیم.  پروای آن را نداریماش تنگ میا برای بالیدن و شکفتنگیریم و عرصه رایراد می

 کند.اش چه باید بهایم با شور و شوق جوانی خدادادیبرایش تعریف کرده

اید.  قبول فرمائید جناب آقای رئیس جمهور، جنابعالی روحانی و دانشگاه دیده هستید.  با تدبیر و امید آمده

دانشگاهی و دانشجوئی ما سر زنده و با نشاط نیستند و در محیط عاری از نشاط آدم جسور و با جرأت های محیط

عوامل  هاست. شود.  کمبودهای مالی و فیزیکی، قید و بندهای حراستی و نظارتی تنها بخشی از علتتربیت نمی

تابد.  از پیش و پس از شگاه بر نمیای است که بخش بخش آن دانهاست. در جامعهتر در بیرون از دانشگاهبزرگ

ای بیندیشید.  هستند افرادی که زبان دانشجو را بفهمند، مقتضیات انقالب در به همین پاشنه چرخیده است.  چاره

جو با ای که دانشهای روزمرهها را بدانند و به هنگام بروز بحران از آن جلوگیری کنند.  کافی است از بیهودگیدانشگاه

 از مدیریتهای دانشگاهی باید از بیرونبر آنها که فکر میکنند روست پرهیز شود.  همه چیز درست خواهد شد. نها روبآ

-بینیها و نزدیکاندیشیشکی خود در مقابل کوتاهزاز وزرای  علوم و علوم پشود به خطا میروند.   دانشگاهها نظارت

 .حمایت فرمائید دولتی و غیر دولتی، رسمی و غیر رسمیهای 

 

 

 مان فرجامی برای جوانان نیک اطاله کالم و آرزویبا عرض پوزش از

 و با آرزوی توفیق برای جنابعالی و دولت تدبیر و امید
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