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 به نام خدا

علـوم و   هـاي مختلـف   رسـانی در زمینـه   نظر به اهمیت نقـش اطـالع  
 ازهـاي محققـان و کارشناسـان و ارائـۀ    گویی بـه نی  فناوري، به منظور پاسخ

اي  مرکـز منطقـه  تـرین زمـان،    ترین اطالعات علمی و فنـی در کوتـاه   تازه
وزارت نامـه منعقـده میـان     براسـاس تفـاهم   فناوري رسانی علوم و اطالع

 1370در سـال   علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهان سـوم 
تصویب مجلس شوراي اسالمی از  1375سیس آن در سال دایر و الیحه تأ

ارچوب ضـوابط و مقـررات   وراي نگهبان گذشـت. ایـن مرکـز در چـ    و ش
 نماید. ی جمهوري اسالمی ایران فعالیت میآموزش عال

رسانی علوم و فناوري از طریـق توزیـع آخـرین     اي اطالع مرکز منطقه
مین منـابع علمـی مـورد نیـاز     العات علمی و فنـی و نیـز کمـک بـه تـأ     اط

اي  ها و نهادهاي تحقیقاتی و متخصصان داخلی و منطقه ها، سازمان دانشگاه
براي ارتقاء سطح علمی جمهوري اسالمی ایران و سایر کشـورهاي منطقـه   

 نماید. فعالیت می
ابتکار و تحول علمـی و پیونـد آن بـا اسـتقالل ملـی و همکـاري و        « کتاب

اي  منطقه  مرکزدر راستاي تحقق اهداف فوق تهیه شده و  »تعامل بین المللی
اثـر خـود را   هشتاد و ششمین  افتخار دارد که رسانی علوم و فناوري اطالع
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است به زیور طبع بیارایـد  جناب آقاي دکتر علی اکبر صالحی سخنرانی که 

 و تقدیم جامعه علمی و فنی نماید.  
امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعـه  

ان را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشـر و اشـاعه   علمی و فنی ایر
 ثر واقع گردد.، مؤاطالعات علمی و فنی است

 

 محمدجواد دهقانیدکتر 
 اي اطالع رسانی علوم و فناوري منطقه  مرکزرئیس 

 )ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسالمسرپرست و 
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 اعضاي شـوراي عـلمی
 علوم و فناوريرسانی  اي اطالع مرکز منطقه

 (ISC)ه استنادي علوم جهان اسالم اپایگ
 

 (رئیس شـورا) محمدجواد دهقانیدکتر 
 استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز –اله ایزدپناه دکتر کرامت

اي  شناسی مرکز منطقـه  استادیار علم اطالعات و دانش -ر دکتر شعله ارسطوپو
 رسانی علوم و فناوري اطالع
دانشیار مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و الکترونیـک   -شاهرخ جمدکتر 

 دانشگاه صنعتی شیراز
 استاد علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز -اله رئیسی دکتر عزت

 استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز –دکتر علیرضا سپاسخواه
ی دانشـگاه  شناسـ  ستادیار رشته علـم اطالعـات و دانـش   ا –دکتر هاجر سـتوده

 شیراز
استاد برق و الکترونیـک دانشـکده مهندسـی دانشـگاه      -اکبر صفوي دکتر علی

 شیراز
اي  شناسـی مرکـز منطقـه    علم اطالعات و دانش استادیار –دکتر حمید علیزاده

 رسانی علوم و فناوري اطالع
 استاد مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز -دکتر محمدمهدي علیشاهی

اي  شناسی مرکـز منطقـه   استادیار علم اطالعات و دانش -نعا قـادکتر محمدرض
 رسانی علوم و فناوري اطالع

شناسی پایگاه استنادي علـوم   علم اطالعات و دانش استادیار –دکتر علی گزنی 
 جهان اسالم 

 استاد شیمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز –دکتر جلیل مقدسی
 استاد حسابداري دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز –دکتر محمد نمازي
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بـر خـود   » سـخنرانی «در آغاز، پیش از پرداختن بـه موضـوع   

دانم تا به سهم خویش، مقدم میهمانان ارجمند و اسـاتید   فرض می

گرانقدر را به شیراز، پایتخت تمدن و فرهنگ ایران زمـین گرامـی   

ــ داشــته و از زحمــات دســت ــدرکاران برگ ــایش ان ــن هم زاري ای

 المللی قدردانی نمایم. بین

هـاي   حال که کاروان تمدن بشري پـس از فـراز و نشـیب    -1

ي سـوم مـیالدي، در پـی     هزاره آغازینهاي  فراوان و عبور از سال

هاي روشن فردا و پندآموزي از اشـتباهات و خطاهـاي    ترسیم افق

گذشته است، ایـن فرصـت را داریـم تـا بـه تبیـین مشخصـات و        

والت پرشـتاب  شناسی سیر تح مختصات این عصر جدید و آسیب

 بپردازیم.» دوران«این

ت، هاي کشاورزي، صنع انسان امروز با پشت سر نهادن دوران

ي ورود به دوران حکمـت   ، آماده(knowledge)اطالعات و دانش 
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(wisdom) ي گام نهادن  ي بشري در آستانه شود. هرچند جامعه می

به دوران حکمت است اما مروري هر چند گذرا بر سیر تحـوالت  

 هاي یاد شده روشنگر خواهد بود. دوران

ـ   (tradition)با پایان یافتن عصر سـنت   دد و آغـاز دوران تج

(modernity) ي دید آدمی نسبت بـه جهـان پیرامـون خـود،      زاویه

ولی بنیادین گردید. به دیگر سخن، توجـه انسـان از   دستخوش تح

نگـاه بـه   و  (cosmic order)شناخت و معرفـت بـه نظـم کیهـانی     

 (conquest of the world)آسمان به فتح جهان و سیطره بر عـالم  

ظر بسـیاري از اهـل خـرد، ایـن     نگاه به زمین معطوف شد. از منو 

، معناي حیات و زنـدگی معنـوي نـوع    (Paradigm)تغییر پارادایم 

هاي فراوانی را به بـار   بشر را از بیخ و بن، زیر و رو نمود و آسیب

 آورد. 
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     ــد ــد تج ــه فرآین ــذیرفت ک ــد پ ــر روي، بای ــه ه دخواهی ب

(modernization) اي ما را از ساز و کار زندگی در عصـر  به گونه 

ــی   ســنّ ــه آرزوی ــه آن را ب ت دور ســاخته کــه گــویی بازگشــت ب

 نیافتنی تبدیل کرده است. دست

جا که فطرت انسانی، آدمی را به سوي بازگشـت بـه    اما از آن

معنـوي   –ه به بعـد روحـانی   خواند، توج خویش فرا می خویشتنِ

بــار دیگــر بــه صــورت حقیقتــی  ،ار بعــد مــادي آننــانســان در ک

ناپذیر در حـال احیـا شـدن اسـت. بـه اعتقـاد بسـیاري از         اجتناب

معاصر، پیدایش نهضت اسالمی و پیـروزي   نخبگان و اندیشمندانِ

اي است از تالشِ جوامعِ بشري بـراي   انقالب اسالمی ایران، جلوه

ـ  یط و ایجاد موازنهگذر از افراط و تفر ه میـانِ دو اي معقول و موج 

ت و روحانیت انسان.بعد مادی 

تاکنون ایـن بـاور در بسـیاري از جوامـع پذیرفتـه شـده کـه        
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تحت عناوین نیروي انسانی  "3M"ها مرهون سه عامل  پیشرفت آن

(manpower) پول ،(money)   و مـدیریت(management)   بـوده

اکنون باید از نیاز بشر بـه سـه عامـل دیگـر      ،است. اما به اعتقاد ما

کنـیم. ایـن سـخن     یاد می "SIF"که ما از آن به عنوان سخن گفت 

بدین معناست که افزون بر سه عامل مذکور، باید به عواملی دیگـر  

 (faith)و ایمـان   (idealism)، آرمـانگرایی  (Sacrifice)مانند ایثار 

اندیشید تا در تعیین جهت رشد و توسعه و سـرعت پیشـرفت بـه    

ط و مقتضـیات زمانـه گـام    درستی و با روشنی و متناسب با شـرای 

 برداریم.

اي بـراي ورود   ه و دروازهاین اقدامات به گمان اینجانب مقدم

است؛ دورانی که در آن دستاورد دانش بشري،  »حکمت« به دورانِ

 گیرد. بندي جدي قرار می عمیق و اولویت مورد تحلیلِ
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خـواهم   ي بسیار فشرده و کلی، اجازه می با ذکر این مقدمه -2

تفصیل بیشتر بـه برخـی عنـاوین و مفـاهیم، کـه در تعریـف        تا با

ماهیهـاي آن   ه قرار گرفته و به شاخصهت دوران جاري مورد توج

ابتکـار و  «هـایی ماننـد    دل شده است بپردازم. بـراي مثـال، واژه  مب

ــوآوري ــ (lnnovation)» نـ ــدر  (creativity)ت یـو خالقـ در صـ

ا به عنـوان سـنگ بنـاي    ه توان از آن فهرست عناوینی است که می

تمدل بشري یاد نمود.ن نوین و متحو 

شود که اهل تحقیق و پـژوهش   اگرچه در مواردي مشاهده می

را متـرادف   (creativity)» تخالقی«و » ابتکار و نوآوري«هاي  هواژ

اند اما بایـد دانسـت کـه میـان ایـن دو مفهـوم، تمـایز         ی نمودهتلقّ

 آشکاري قابل مشاهده است.

نظـر  » ابتکـار «و » نـوآوري «التین واژهاي  يچنانچه در ریشه

در  "innovare"ي  هــاي آن در واژه یــابیم کــه ریشــه کنــیم، درمــی
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است. » بازسازي«و » تجدید«هاي انگلیسی و فرانسه به معناي  زبان

اي نو به عنـوان یـک    به وجود آمدن پدیده«ت عبارت از اما خالقی

ت در حقیقـت، فرآینـدي   . خالقیباشد می» محصول منحصر به فرد

مانند از یک محصول  اي یگانه و بی است که منجر به پیدایش نمونه

بیشـتر حـولِ اعمـال تغییـرات و     » نـوآوري «و » ابتکار«شود اما  می

بخشی و افزایش کـارآیی یـک    تعدیالت الزم در مسیر بهبود، تنوع

 رود. محصولِ موجود به کار می

ي آمریکـا،   نـد ایـاالت متحـده   برخی از کشورهاي جهـان مان 

ي  ه به سـه مقولـه  ي توسعه و پیشرفت خود را با عطف توج برنامه

تنظیم نموده و بـا تمـام تـوان در    » تخالقی«و » ابتکار«، »نوآوري«

سازي محصوالت و بهسـازي سـازوکارهاي موجـود و     مسیر بهینه

ـ     ارائه دارد. ت گـام برمـی  ي تولیدات جدیـد ناشـی از بـروز خالقی 

 مقابــــل برخــــی دیگــــر از کشــــورهاي توســــعه یافتــــه در
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(developed country)   ــعه ــال توســ ــورهاي در حــ  و کشــ

(developing country)     به دلیل سودآوري و پـایین بـودن میـزان

کید أي نوآوري و ابتکار، با تکیه و ت خطرپذیري مرتبط با دو مقوله

بیشتر بر این دو مقوله بـه حرکـت خـود در مسـیرِ توسـعه ادامـه       

ي  دهند. ما بـر ایـن بـاوریم کـه بـه هـیچ روي نبایـد از مقولـه         می

سازي بـراي بـروز و ظهـور     ت غفلت نمود هر چند که زمینهخالقی

ـ  ت بـراي پـذیرش خطـر و ریسـک بـاالي      آن، نیازمند ایجاد ظرفی

 تر بودن زمان تحقیق است. گذاري و طوالنی سرمایه

رسـد کـه    یاز تحلیل و بررسی عوامل یاد شده چنین به نظر م

ایران نیز باید یک راهبرد تلفیقی و ترکیبی جهت ایجاد توازن میان 

هاي مبتکرانه و نوآورانه از یـک سـو و    ها و پروژه حمایت از طرح

اق جامعه از سوي هاي نخبگان و نیروهاي خلّ پشتیبانی از خالقیت

به آن اشـاره    گونه که در مقدمه البته همان .د نظر قرار دهددیگر، م
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ي  ، ضرورت تلفیق میان دستاوردهاي مـادي بشـري در حـوزه   شد

هاي حیـاتی و اساسـی جامعـه ماننـد      فهلّاوري با دیگر مؤعلم و فنّ

اقتصاد و فرهنگ، امري محتوم براي ورود طبیعی به عصر حکمت 

 است.

ات مطرح شده، در این بخش از سخنان خـود  با عنایت به کلی

ري سریع از چگونگی ورود خواهم تا یک ارزیابی و مرو اجازه می

ــه حــوزه  ــان ب ــه  برخــی کشــورهاي جه ي صــنعتی و دســتیابی ب

تـوان کشـورها را    هاي جدید ارائه نمایم. در این ارتباط می وريافنّ

 بندي کلی به سه گروه تقسیم کرد: در یک طبقه

توان به کشورهایی اشاره نمود که علـم   الف) در گروه اول می

ا جوشیده و با سرشت و سرنوشـت  ه اوري جدید از درون آنو فنّ

 ها طی چند قرن اخیر، عجین و قرین شده است. آن



RIC
eS

T

 15       علمی و پیوند آن با استقالل ملی و همکاري و تعامل بین المللی ابتکار و تحول

 
مندي از  این کشورها از بختی بلند برخوردار بودند زیرا با بهره

ي علوم و فنون نـوین   مدیران ذیصالح، توانستند به رشد و توسعه

مندي از عصـر   در سرزمین خود یاري رسانند. این کشورها با بهره

مسیر بـراي رشـد پـژوهش و تحقیقـات      (Renaissance)نوزایش 

ا کردند.علمی و صنعتی مهی 

ي علم و دانـش   طی دو قرن اخیر، این تغییر بنیادین در حوزه

سـازِ شـکوفایی    زمینـه  ،هاي نخبگان و دانشمندانشان به مدد تالش

 هاي نوین این کشورها شد. فناوري

کشورهایی اشاره توان به  بندي می م این تقسیمب) در گروه دو

ــ نمــود کــه ضــمن دســتیابی بــه آمــادگی ه، از هــاي اجتمــاعی اولی

گـر   هـاي سـلطه   قـدرت  هاي ایجاد شده حاصل از رقابـت  فرصت

گـر،   برداري نمودند. براي مثال برخی از این کشورهاي سـلطه  بهره

بر آن بودند که براي توجیه حضورِ خود در مناطقِ تحت سـلطه و  
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نی خویشمعرفی دستاوردهاي تمد، هاي صنعتی  تبه تقویت ظرفی

و اقتصادي در مناطق تحت سلطه خـود پرداختـه و بـدین ترتیـب     

ي  ي الزم را براي نوسـازي سـاختار کشـورهایی ماننـد کـره      زمینه

ي کـره بـه میـدان     ند. در حقیقت، شـبه جزیـره  دجنوبی فراهم آور

ن المللی تبدیل شد و در ای ي مدیریت در سطح بین رقابت دو شیوه

بـرداري هوشـمندانه از فرصـت     ي جنوبی بـا بهـره   میان، مردم کره

ي جهانی ظاهر  عی در عرصهتوانستند در قامت یک مد ،ایجاد شده

 شوند.

ي کشورهایی قرار دارنـد کـه    کشورها در زمره مِج) گروه سو

روزگار بر پیکر خود داشتند  هاي عمیقی که از گردشِ به رغم زخم

سیاسی و بـه یمـنِ هـدایت و راهنمـایی      با چنگ زدن به استقالل

ي  بزرگان خویش و بـه مـدد ایجـاد روابـط مسـتحکم بـا جامعـه       

ام برخاستند و طرحـی نـو درانداختنـد. از    ای المللی از خاکسترِ بین
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توان به هند و چین اشاره نمـود کـه در حـال     میان این کشورها می

برابـر   ها به رقبایی سرسخت و توانمنـد در  حاضر در برخی عرصه

ن بشـري، تبـدیل شـده و    ي تمـد  مدعیان پیشـین پیشـگامی قافلـه   

هاي جهان تک قطبی را از سرِ برخـی   سوداي تثبیت و تحکیم پایه

اند. به دیگر سخن، رهبران و مدیران ارشد  ها خارج کرده از قدرت

ـ    ـ این کشورها توانستند با حفـظ اسـتقالل و هوی ی خـود، از  ت ملّ

ي خـویش   وین براي رشد و تعالی جامعـه اوري نمزایاي علم و فنّ

 استفاده نمایند.

اینجانب بر این گمانم که با در نظر گرفتن شرایط تـاریخی و  

 ل علـوم و  مقتضیات فرهنگی و اجتماعی و نیز به لحاظ سیر تحـو

ي کشـورهاي گـروه    فنون نوین در ایران معاصر، کشور ما در زمره

گیرد. م قرار میسو 
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م تا به لحاظ ضرورت تبیـین جایگـاه و   خواه اکنون اجازه می

موقعیــت جمهــوري اســالمی ایــران در ایــن آوردگــاه، مبحثــی را 

 پیرامون معنا و مفهومِ استقالل در عصر حاضر مطرح نمایم.

که در حقیقت انعکـاس اسـتقرار حاکمیـت     »استقالل«ي  واژه

ي روابط خارجی است، در قـرن نـوزدهم و بیسـتم     ملی در عرصه

ویژه پس از جنگ جهـانی دوم بـه معنـاي سـنتی آن     میالدي و به 

گیري رقابت دو بلوك شرق و غرب  ي اوج شد. در دوره مطرح می

در قالـب   »اسـتقالل «مفهـوم    (Cold War)در عصـر جنـگ سـرد    

کشی  تعابیري مانند آزادي از یوغ استعمار، رهایی از استثمار و بهره

ـ  (self-sufficiency)و خودکفایی اقتصـادي   یافـت. امـا بـا    ی تجلّ

و پایان یافتن جنگ سرد، تغییرات   اد جماهیر شورويفروپاشی اتح

المللی بروز و ظهـور   ت مناسبات بینپردامنه و گسترده اي در ماهی

ی و اسـتقالل  اي که این تحوالت، مفهوم حاکمیت ملّ یافته به گونه
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را دستخوش دگرگونی نمود؛ بدین معنا که این مفـاهیم بـا برخـی    

تعامـل  «و » آزادي«، »مردمساالري«، »ع ملیفمنا«دیگر مانند  مفاهیم

آساي  ي برق ممزوج و با توجه به توسعه» آمیز و همزیستی مسالمت

تولیدات صنعتی، انفجار اطالعات و ورود بشر به عصر ارتباطـات  

ي بازار آزاد، با مقوالتی ماننـد نیازمنـدي    و همچنین رشد و توسعه

 نیز همراه شده است. (interdependency)متقابل 

ه به رویکرد اصـولی دولـت جمهـوري اسـالمی     اکنون با توج

کیـد  أبا جهانیان، ما برآنیم تا ضمن ت» تعامل سازنده«ایران مبنی بر 

هاي الگوي بومی پیشرفت، از  فهلّمؤت ملی و تبیین بر مقوالت هوی

اوري، رهگذر همکنشی و همکاري مستمر با کشورهاي صاحب فنّ

م رهبري (مد ظلّه العـالی)  رد ترسیم شده از سوي مقام معظّبه راهب

و احیاي مجد و عظمت ایـران  » برپایی تمدن نوین اسالمی«جهت 

 القراي امت اسالمی، عینیت بخشیم. مزمین به عنوان اُ
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براي پژوهشگران و ناظرانی که به سیر تحوالت تمدن بشـري  

فرهنـگ انسـانی    هاي گوناگون در ایجاد بناي باشکوه و نقش ملت

آشــنایی دارنــد، تبیــین و تصــدیق جایگــاه و پایگــاه بلنــد کشــور 

عزیزمان، نیازمند شرح و بیان نیست. کیست که نداند ایرانیـان بـه   

ي مغرب زمـین، نخسـتین    تعبیر هگل، فیلسوف نامور و بلند آوازه

امپراطوري جهان را بنیاد نهادند و پس از تابش خورشید عالمتـاب  

زمین ایران، جایگاه ممتازي را در گسترش علوم عقلی اسالم بر سر

اندیشه  تحسازي براي بروز خالقیت و نوآوري را در سا نیز زمینه

 به خود اختصاص دادند.

ت که به سنّ –خود را  گت ایران میراث سترافزون بر این، ملّ

ن اسـالمی  در راه بنا نهادن کاخ بلند تمد –ایرانشهري اشتهار دارد 

ی بـا سـایر   مخدمت گرفت. ایرانیان از رهگذرِ همراهی و همگابه 

هـاي   گیـري از مفـاهیم و آمـوزه    هاي قومی و نژادي و با بهره گروه
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نی را فـراهم  ي بروز و ظهور تمـد  جاویدان فرهنگ اسالمی، زمینه

اي عظیم را از مرزهاي چین تا انـدلس در قلـب    آوردند که گستره

ن بـزرگ، دانشـمندان،   ون ایـن تمـد  گرفـت. از در  بر مـی  اروپا در

رجمنـد  اندیشمندان، مهندسان، صنعتگران و پزشکانی گرانمایه و ا

ي فخر و افتخار فرهنگ بشري شدند. ر برکشیدند و مایهس 

قـان بـه ایـن حقیقـت     امروزه بسیاري از پژوهشـگران و محقّ 

اسـالمی،   –ن ایرانـی  فرهنـگ و تمـد   دهند که میـراث  شهادت می

اي تحت تاثیر قرار  هی از فرهنگ انسانی را به گونهجبخش قابل تو

 .داده که آثار و تاثیرات آن تا به امروز به خوبی قابل مشاهده است

ي تابناك  نگار فراموشی از چهرهي ما زدودن ز ي همه اکنون وظیفه

این تمدن عظیم است. از این رو، باید همت فرزندان این ت و حمی

ـ در مسـیر احیـاي تمـد    مرز و بوم را بار دیگر اسـالمی   -ین ایران

 هدایت نماییم.
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از سوي » علم و فناوري«از این منظر، ابالغ سیاست هاي کلی 

رهبر فرزانه ي انقالب اسالمی، نویدبخش آغـاز فصـلی جدیـد و    

سازِ احیاي تمدن اسالمی در عصـر کنـونی اسـت. ایشـان در      زمینه

انـد کـه    اشـاره فرمـوده  فرازهایی از این سند راهبردي به مـواردي  

سـازان کشـورمان بـراي گـام      نگر تصمیم بیانگر نگاه جامع و کالن

نهادن در مسیر تعالی است. اینجانب مایلم در فراز پایـانی سـخنان   

ي ی اشاره نموده و بر عـزم جـد  خود به برخی از مفاد این سند ملّ

 جمهوري اسالمی ایران براي دستیابی به اهـداف  ترسـیم   رهیافـت

 کید نمایم:أي استراتژیک ت هاي کلی این حوزه در متن سیاست شده

جهاد مستمر علمی بـا هـدف کسـب مرجعیـت علمـی و       -1

 فناوري در جهان با تاکید بر:

پردازي ي نوآوري و نظریه تولید علم و توسعه-1-1
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هـــاي پیشـــرفته و  دســـتیابی بـــه علـــوم و فنـــاوري-1-2

ریزي ویژه گذاري و برنامه سیاست

هاي علـم   ها و پارك ي شهرك توسعه حمایت از تاسیس و-2

و فناوري

بخـش در   گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام-3

ي علم و فناوري با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر  حوزه

اي و جهانی. منطقه

رود برخی از کشـورها کـه هنـوز     انداز، انتظار می از این چشم

اي گشایش فصلی نـوین در  برایران جمهوري اسالمی  پیام روشنِ

اند، از ایـن فرصـت    ي تعامالت علمی و فرهنگی را درنیافته عرصه

به وجود آمده براي رفع ابهامات و دستیابی بـه تصـویري دقیـق و    

را » تعامـل سـازنده  «منطبق با واقعیت از مسائل ایران بهره گرفته و 
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ـ     اي بی به عنوان گزینه ه قـرار  بدیل و بـدون جـایگزین مـورد توج

دهند.

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران، طی بیش از یک سال 

ت ایران و تبیین رویکرد نظـام اسـالمی،   گذشته، در بیان مواضع ملّ

بـا جهانیـان بـر    » تعامل سازنده«همواره بر آمادگی کشورمان براي 

گیـري از   اند. از این رو، عدم بهره کید نمودهأي منافع مشترك ت پایه

ت ایران و جبران مافـات  اي اعتمادسازي با ملّاین فرصت مغتنم بر

و نیز نادیده گرفتن اشتیاق ارباب علم و معرفت و اهالی تجارت و 

ي  ی بـا جامعـه  مصنعت در سراسر جهان بـراي همراهـی و همگـا   

 فرهیخته و جوان ایران، بدون تردید، خطایی بزرگ خواهد بود.

 نظر، یک اشارت است تلقین و درس اهلِ
 کنم و مکرّر نمیگفتم اشارتی 

 نمایم. در پایان از توجه همه عزیزان قدردانی می


