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. انسان استت  يد به زندگيش اميعلم نوين افزا ياز نمودها يكي. خ با بشر همراه بوده و درعصرحاضربر سرعت رشد آن افزوده شده استيدر طول تار علم

ر يت اخ يهتا  دهدر س ين وجه منفيا. و استعمار بوده است يتفوق، برتر ياز آنها استفاده برا يكياي داشته که  دارندگان آن منافع عديده يهمواره علم برا

 يو نظام ي، اقتصادياسيو سلطه کرده که در معادالت س ييجو يبرتر يار کارا برايک ابزار بسيل به يافته و در واقع علم را تبديشتر از قبل نمود يار بيبس

در . کنند کننده علم تقسيم مي فمصر يکننده علم و کشورها ديتول يکشورها ين اساس جهان را به دو گروه اصليبر ا. فا کرده استيا يار مهمينقش بس

کته در   يياست و ابزارهاين سيد علم را دست خود داشته باشند و با اياند تا انحصار تول ل دادهيتشك يدکنندگان علم مجمع متحدي، گروه توليجهان فعل

ختود را   يتيحتاکم  ياند ابزارهتا  له توانستهين وسيبه ارا در دست خود حفظ کنند و ..... ها، مجوزها، و  تين، روابط، محدوديدست دارند استانداردها، قوان

ار خود داشته باشند و يرا تحت نفوذ و اخت يالملل نيطرف ب يبه ظاهر ب يها از سازمان يارينفوذ و قدرت آنها باعث شده تا بس يحت. محكم و استوار کنند

ه يتوص. شود ياز مشكالت روبرو م ياري، با بسيرها درمسير نيل به استقالل علمط کشوين شراين، در ايبنابرا. کنند يق آنها عمليال خود را از طريام يبرخ

ن قواعد را يشرفت، اينوظهور در پ ياز کشورها ياريبس. شود؛ است ير ميتعب« ين جهانينظم نو»ت از قواعد ايشان که گاه از آن به عنوان ين مجمع تابعيا

م ياست و هرگاه مجمع تصم يه فرمانبرداريت در ساين مرجعيا ياند، ول ز مرجع شدهيعلوم ن يدر برخ اند و گاه ز کسب کردهيهايي ن قبول کرده و موفقيت

 . زندير هم ن کشورها را بريتواند تنها در مدت چند روز، تمام ارکان ا يرد، ميبگ

. د شده استت يث به وفور بر آن تأکيآن و احاداست که در قر يعلم از جمله موارد يريادگيبه عرصه گذاشت و تفكر، تعقل و  ياسالم با شعار علم پا

 يولت . رون آوردياز جهان را از جهالت ب يرد و بخش بزرگيبه سرعت شكل گ يمذهب يها هيبا استفاده از توص يها باعث شد که تمدن اسالم هين توصيهم

رد يبه خود گ ينزول يمسلمانان کم کم به حالت سكون و سپس حالت يعلم يها ييباعث شد تا دارا يل اسالميم اصيج فاصله گرفتن از تعاليمتأسفانه بتدر

 . گران واگذار کرديخود را به د يت امت اسالم قدرت علميو در نها

ن ين و کاراتريتر ن، مهمياول. ار گران بوديبس يمجمع استعمارگر علم ين امر برايد و ايرس يروزياستقالل به پ يديران با شعار کليدر ا يانقالب اسالم

ن يت ه در اياز اقدامات اول يكي. است يفرهنگ يها استيکردن س ادهيبودند، پ يي که به دنبال استقال علميدر کشورها ياستعمارگر علم ياست کشورهايس

ا به اجرا شود ر يز ميشان تجويشرفت، آنچه برايپ يت است تا مجبورشوند برايهو يب يل ايشان به مردميخصوص، جدا کردن مردم از گذشته خود و تبد

 . بگذارند

و  نان مشتوق ياز بزرگتتر  يكت يافتت  و  يسال ادامته   02و با افكار امام راحل آغاز شد در طول  يدر کشورمان که پس از انقالب اسالم يعلم يداريب

 . است ين خصوص مقام معظم رهبريپردازان در ا هينظر
 يبترا  يگاه ابزارين باور و نشاندن علم در جايفروکاستن از ا. و کمال است سعادت يت برايعلم، کمک به بشر ييران هدف غايا ياسالم يدر جمهور

. ن موضوع پرداخته شوديبه ا ييو اجرا يطور عمل به.... ها، و  نامه نييآندها، ياهداف، فرا يد در تمامياست؛ لذا با يه پردازان غربياز نظر يروي، پياندوز ثروت

د نقطه نظرات يرسد ابتدا با يکار بسته نشده است؛ لذا به نظر م رک نشده و و بطور کامل در حد اجرا و عمل، بهد يدرست ن امر در کشورمان بهيسفانه اأمت

بتا  . رديت مورد استفاده قترار گ  يز نقشه جامع علميکشور و ن ياز آن استخراج شود تا بتواند در نقشه جامع علم يياجرا ين و مدلييتب يمقام معظم رهبر

د شود و يتمه..... ، و يه، اسان دوستي، تزکياخالق يها انسان، جنبه يتعال يها جنبه يبرا ييها د شاخصيجه، بايحصول به نت يرامدل مناسب و ب يطراح

 .رديمختلف مورد استفاده قرار گ يها در بخش
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