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 نگاری و همچنین ثبت اتفاقــات و تجاربی )چه موفق و مــا در پی مفهومی به نام سیاست

گذشته در جمهوری اسالمی ایران پیش آمده است، تا  سال ۳۵چه ناموفق( هســتیم كه در 

ی سیاست نویسان و محققین تبدیل شود. و از طرفی اعتقادداریم هایی برای استفادهبه متن

یمان نباید فقط الگوهای غربی تدریس شــود و باید الگوهای بومی هاكه در دانشگاه

موردبحث و بررســی قرار گیرد. موضوع توسعه نانو در ایران ازجمله مباحثی است كه برای 

پذیر و همچنین برای جلوگیــری از تحریف تاریخ آن، باید مستند تبدیل به الگویــی انتقال

ی اول نانو )ســند راهبرد آینده( مدنظر است. سالهشود. در این مصاحبه بیشتر سند ده

ها و فضای آغازین نانو توضیح بدهید. حال چند هرچند اگر صالح دانستید، در مورد زمینه

های بسیار موفق تعامل بین پرسش مهم: آیا درست اســت كه نانو از معدود تجربه

، این تجربه چگونه اتفاق ها اجرایی كشور بوده است؟ اگر این مطلب درست استدستگاه

ی افتاد؟ پرسش دیگر، آیا تغییر فرهنگ و نگرش نسبت به تولید ثروت در كشور، در تجربه

 های قبلی داشته است؟نانو متبلور شد یا زمینه

به بودند کــه این بنای نو را آجر  هاآندر واقع،  .آغازگران نانو در کشــور مهندس میرزایی و دکتر ســلطانی هســتند

عنوان مدیر مجموعه کل حرکت را پشــتیبانی کردیم. با مذاکره و جلسات با مسئولین، آجر ساختند و باال آوردند. ما هم به

که فضای کلی کشور را نســبت به این قضیه توجیه کنیم. اما این دوستان خودشان پیگیر ستاد نانو و  کردیممیســعی 

 .گویای تاریخ نانو هستند بهترین زبان هاآنموضوع نانو بودند؛ 

 هاشناختهای فناوری متمرکز شــده بود که پس از بیســت سال کار، به نظر من، یک انرژی فکری در دفتر همکاری

ی فنــاوری پیدا کرده بــود. ما در پی شــرایطی بودیم که این فردی نسبت به بحث توسعهو رویکردهای منحصربه

گفت که آغاز  تواننمییکردها را ملی کنیم و نانو این فرصت را در اختیار ما گذاشت، بنابراین و رو هاپارادایمها، دیدگاه

گیری نانو بود. در واقع، تفکر نانو بیست سال قبل در ی نانو، همزمان شکلکاررفته در توسعههای بهتفکر نانو و پارادایم

در آغاز، از دید بعضی  .ی نانو، بازسازی و اصالح شدزین توسعهدفتر آغاز شــده بود که تجارب آن، در فرآیند و دوران آغا

ی نانو تولید ثروت و بهبود ســطح زندگی مردم است، بســیار نادرست ها، شــاید گفتن اینکه هدف ما از توسعهدانشگاهی

امــا  .کنیدمیی مرتبط ی علم را بــه رویکردهای مادی و بــازارکه شــما دامنه گفتندمی. بارها به ما شدمیمحسوب 

انداز ی نانو با این چشمامروز با تأکیدهای مقــام معظم رهبری، موضوع تولید ثروت کمی جا افتاده اســت. ورود به توسعه

شان و در پول ملــت را هزینه کنیم، بدون اینکه اثری در زندگی توانیمنمیبود که فناوری باید به درد مردم بخــورد. 

 .اقتصاد و اســتقالل کشور داشته باشد

گذاری فناوری نانو توسط افرادی غیر از دانشمندان این مطلب دوم اینکه شــاید بتوان گفت برای نخستین بار، سیاست

. کردندمیمتخصص نانو نبودند، اما مدیریت فناوری را درک  ی فناوری داشتند؛ی توسعهکسانی که تجربه؛ حوزه انجام شد

که: شــما کی هستید که چنین کار  گرفتممیمن بارها مورد انتقاد قرار  .رو شدالبته این کار با مقاومت بســیاری روبه

 اید؟ در نانو چه مدرکی دارید؛ چقدر ســواد دارید؟بزرگــی را به عهــده گرفته
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ایم، پس چطور ناگهان پلی ی زیادی معتقــد بودند ما هنوز در میلیمتر و مایکرو و... وارد نشدهنکه عدهی ســوم اینکته

های مقام معظم رهبری ایده تر از میکرو و میلی است. ما پیشتر از صحبتایم که حداقل هزار برابر مشکلبه نانو زده

میانبُر زد. در واقع،  توانمیها باشیم، بلکه گاهی ی فناوریپله پشــت سر غرب در پگرفته بودیم که لزومی ندارد پله

های بســیار جدید بود. این سه پارادایم دیگــر، میانبُر زدن و اثبــات توانایی جمهوری اســالمی برای ورود به حوزه

 .شدمیبحث در جلســات کارشناسی  هاموضوعی موضوع، نکات قابل توجه و کلیدی در شــروع کار بودند و بقیه

 ی ی مدیریت توسعهچه اتفاقی افتاد كه تصمیم گرفتید به ســراغ كســانی بروید كه تجربه

ی دانشــگاهی با شما همراه نبود؛ مگر آنها در كشورهای فناوری را دارند؟ و چرا جامعه

 یافته تحصیل نکرده بودند؟توسعه

کاره چه اصالًشــما »یکی از اساتید پرسید:  .ر رفته بودمهای کشومن برای سخنرانی به یکی از معتبرترین دانشگاه

صرف اینکه در ریاســت جمهوری هســتید، حق ندارید که به چنین موضوع حساسی ورود کنید. این، کار ما هستید؟ به

دکترای   تز»یکی از کشــورهای پیشــرفته را گفت. گفتم: « اید؟شما کجا درس خوانده»پرسیدم: «. دانشــمندان اســت

در وزارت آب »در وزارت آب و بــرق کانــادا. گفتم:  مثالًگفتنــد فالن چیز و « شــما در چه مورد و مربوط به کجا بود؟

پس در کانادا هم یک متقاضی »گفتم: «. نه»گفتند: « تر وجود داشت؟و بــرق کانادا، در این زمینه، از شما متخصص

. ما هم همین کار را شویدمیو شــما که دانشمند هســتید، مجری آن  کندمین غیرمتخصص هســت که پروژه را تعیی

ی دانشــگاهی ما خودش را متولــی مدیریت ایشــان دلیل من را پذیرفتند. مــن تعجب کردم که چرا جامعه«. کنیممی

مدیریت آن هم یک علم ی تخصصی یک علم است. فناوری و ، در صورتی که اطالعاتشــان در حوزهداندمیفناوری 

ای اظهار نظر کنــد، انتظار هم نداریم که اســت، پس همانطور که انتظار نداریم استاد شــیمی در مورد فیزیک هسته

گردد به اینکه رویکرد ما به علم هیچگاه یک دانشــمند نانو در مدیریت فناوری نظر بدهد. شــاید بخشی از موضوع برمی

بوده است، یعنی هیچ وقت این فضا ایجاد نشده است که مسئولین بگویند ما به شما پول و بورســیه مسئوالنه و اقتصادی ن

ایــن موضوع، خود یک  .دادهایم، حال متعهد هســتید و باید کاری بــرای مملکت بکنید. ما این تابو را شکســتیم

قصد ستاد اصالح کردن بــود، نه تحقیر افراد یا . البته کردندمیفرهنگســازی جدید بود که در مقابلش بسیار مقاومت 

ایجاد آشــوب، و اصالح هــم باید با صبر، متانــت، آرامش و احترام متقابــل پیش برود. به لطف خدا موفق هم شــدیم 

 .تک متخصصان منطق ما را پذیرفتندو مدیران سیاســی و علمی کشور و تک

 ونه اتفاق افتاد؟جمهور وقت چگاین تصمیم در ســطح رئیس 

آقای خاتمی برداشت مثبتی از کار ما داشتند. ابتدا نمایشگاهی ترتیب دادیم و ایشــان از آن بازدید کردند. تئوری ستاد  

ای مند بودند. وقتی در نامهرا که برایشان گفتیم، خیلی استقبال کردند چون به توسعه علوم و فناوری نوین نیز عالقه

ک و سیاق کار اطالعاتی دادیم، ایشــان پذیرفتند که برای نخســتین بار این کار را به مدیران فناوری ی نانو و سبدرباره

و تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری بسپارد. در واقع، اعتقاد شخصی ایشــان بر این بود. البته ما پیشتر دکتر عارف 

هم در این کار نقش داشت. این دو نفر دســت به دســت  وقت( را توجیه کرده بودیم؛ ایشــان جمهوررئیس)معاون اول 

 .هم دادند و این چرخش راهبردی و رویکردی را ایجاد کردند
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 ی فناوری، چه عاملی باعث شد كه دفتر محور تدوین سند ی دفتر در توسعهعالوه بر تجربه

 قرار گیرد؟

که مســئولیت تدوین سند با کسی اســت که مسئولیت  ی دفتر بود، طبیعی استچون از ابتدا مسئولیت دبیرخانه بر عهده

ی این عرصه جمهور به دفتر، یکی این بود که ما معرفی کنندهدبیرخانه را داشته باشــد. اما دلیل اعتماد آقای رئیس

ته بود که بودیم. دلیل دیگــر تأکید آقای دکتر ابتکار )آقــای خاتمی احترام زیادی برایشــان قائل بود( بــر این نک

ها و رفت و آمد . دکتر ابتکار و دکتر عارف از نوع گزارشکنندمیاند و خوب پیگیری اعضای دفتر مطلب را خوب فهمیده

 خواهیممیو با عشق و عالقه  کنیممیی کار را خوب درک ایم، حوزهما احساس کردند که ما موضوع را خیلی خوب فهمیده

های ، از کارها و پروژهرفتیممییرامون دفتر هــم مؤثر بود. آن زمان، پیش هر مســئولی پیگیری کنیم. البته فضای مثبت پ

ی محورها . از این رو، سند که بیرون آمد، آن را سند جامعی دیدند که در عین سادگی، همهکردمیدفتر، تعریف و تمجید 

ی زنجیره را علم تا بازار هستند، ولی ما همهی از متولی بخشــی از زنجیره هادستگاهی را پوشش داده اســت. همه

 .دیدیممی

 ی یک وزارتخانه، دفتر سازمان كوچکی اســت؛ آیا همین در برابر تشــکیالت گسترده

ای عریض و طویل كوچک بودن هم مؤثر بود؟ آیا متولــی چنین كارهایی نباید مجموعه

 باشد؟

باید به  هاوزارتخانه! نفر ۸3ـه کنید: اولی، پنج هزار نیرو دارد و دومی، شــما وزارت بازرگانی ایران و آمریکا را مقایسـ

گذاری، حمایت و نظارت بروند. از این رو، به نظرم الگوی دفتر، الگویی خوب و نوین ســمت کوچک شــدن، سیاست

 قطعاً ای خاص اداره کند. شناخت ایجاد کنید که امور کشور را در حوزه مند، پیگیر و باکوچک، عالقه یبود که یک هسته

ی . همهشودمی، واحدهای عمودی زیاد شودمیها سخت گیریدر یک بوروکراسی بزرگ، ســرعت کارها کم و تصمیم

وســعه است. که مانعی در جهت ت شودمیای بزرگ تبدیل کنندهاز ســویی، خود مجموعه به مصرف .دردسر است هااین

 .بوروکراسی را حذف کرد، بلکه باید آن را به حداقل رساند تواننمیالبته 

 ی كشــتی مشــغول به شــما پیشــتر در جایی مثالی زده بودیــد كه ما در موتورخانه

ناخدایی هســت. وقتی باال آمدیم، دیدیم كسی  كردیممیبودیم و فکر  -توسعه فناوری-كار 

نانو هم چنین اتفاقی افتاد؟ یعنی بعد از بیست ســال، به این نتیجه رسیدید  نیســت! آیا در

 .كه باید متولی كار شد تا حركت انجام شود

با نصیحت و خوش  توانیدنمیدر حقیقت، ما پیش از نانو به این نتیجه رســیده بودیم. اما شما پیش از مشروعیت داشتن، 

، همین کردندمیو فقط در هیئت دولت ما را تأیید  دادنمیجمهور حکم اگر رئیسو بش کردن مسیر کشور را تغییر دهید. 

 .کافی بود تا مشروعیت ایجاد شود

 های مشابه در سطح ملی، چه ویژگی شاخصی در ستاد با وجود شکســت بسیاری از پروژه

 های چشمگیری برسد؟كه موجب شد به موفقیت بینیدمینانو 
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داده شود. اگر عشق و اعتقاد به « عشاق فهیم»باشــد که هر کاری باید به دست یک سری ِ شــاید بهترین پاسخ این 

. یکی رویمیو با اولین پُست پیشنهادی، به جای دیگری  شویمیکار نداشته باشی، اولین مشــکل این است که خسته 

 .از علل موفقیت ســتاد نانو همین بود. همه واقعاً عاشق و پای کار بودند

 ن ویژگی چطور به وجود آمد؟ای 

! آقای دکتــر ابتکار ـ خدا رحمتشــان کندـ در مورد نانو گفتند که علم جدیدی دانمنمی؟! آیدمیعشــق چگونه به وجود  

آمده است. بعد ما از آقــای میرزایی خواهش کردیم که تحقیــق کنند. او هم از آقای سلطانی درخواست کرد. ایشان چند 

ین مورد خواندند، کمکم جذب موضوع شــدند و احساس کردند که موضوع مهمی است، و پیش رفتند. اگر ما مقاله در ا

به کســی بگوییم  توانیمنمی. بنابراین ما دادندمیخودشان کار را تا انتها ادامه  احتماالً ، داشتیممیایشــان را از آن کار باز 

با ایــن موضوع ارتباط عاطفی برقرار کند.  تواندمیو حس کنــد که عاشق این کار شــود. شــخص باید خودش برود 

اینطــور نبود که  .افراد بروند و روی موضوع کار کنند دادیممیمــا در دفتر، رفتار کارمندی ـ مدیری نداشــتیم. اجازه 

هایی ، لذا گروهکندمیـق را پیدا افــراد را در واحدهای اداری مجبــور به انجام کاری کنیم. انســان عاشق، انسان عاشـ

وقتی انسان عاشق شــود، خداوند درها را « الناس علی دین ملوکهم.»که جمع شدند، همه همین خصوصیت را داشتند؛ 

من جّدَ، »فرماید: ی خلقت است. امیرالمؤمنین )ع( می: چه انسان مســلمان باشــد یا کافر محض؛ این قاعدهکندمیباز 

در زمان ماضی هم گفته شــده اســت، یعنی قطعی اســت، چون فقط ماضی، قطعی است. امیرالمؤمنین )ع( در  .«وَجد

 .کندمیمورد آینده با فعل ماضی قضاوت 

 چگونه این باور در دفتر شکل گرفت؟ 

که امامی هست  دیمکرمیکلید عشــق اول را امام خمینــی )ره( زدند و بعد صادر کردند. یعنی ما به این عشــق تالش 

جهان اسالم باشد. از سویی، در مقابل سایر کشورها هم مرعوب  یفاضله یمدینهبسازیم که  خواهیممیو کشوری 

 .و باید انجام دهیم توانیممی. امام فرموده بود که ما کردیمنمیو احساس ضعف  شدیمنمی

 د نانوی آمریکا برای در مورد الگوی توسعه و تدوین سند آن، گفته شده است كه ســن

خصوص در مورد سند اول چنین بسیاری از كشورها، ازجمله ایران، منشــأ اثر بوده است؛ به

 ی نانو در ایران بومی است؟ادعا كنیم كه الگوی توسعه توانیممینظری هست. ما چقدر 

باشد. آیا  هاآمریکاییان گیر هایی نیست که گریبموضوع اصالًکه برای مــا در برنامه مطرح بــود،  هاییسرفصل

هایی مانند تولید ثروت و ترویــج در ی آزمایشگاهی مشکل تجهیزات دارند؟ یا بحثاندازی شبکهها برای راهآمریکایی

. ما چنین شودمیهایی دارند که در واقع حاصل بیش از صدسال تجربه محســوب زیرساخت هاآنآموزان. بین دانش

از آنها الگو بگیریم، با ایــن  خواستیممیاگر  .را در ســند مورد توجه قراردادهایم هااینی ا همهشــرایطی نداریم. م

. کریدور نانو، آن هم با رویکرد تبدیل دانش به ثروت، یکی از دســتاوردهای شدیمنمیظرافت و دقت، متوجه این مسائل 

مانند آنها ِ برنامه  خواستیممیمتفاوت است. اگر  کامالًما  مختصات بومی دارد. شرایط بومی کامالًستاد نانو اســت و 

اند. که در آنها بسیاری از پارامترها را ندیده شدمیهای علمی گذشــته بنویسیم و از آنها الگو بگیریم، مانند خیلی از برنامه
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و ارزش  کندمیبه ثروت تبدیل هایی صرف کردیم که علم را توجهی از وقتمان را در جهت ایجاد زیرساختما قسمت قابل

ها و قدر خوب درخشیده است که غربیکه این بحث بومی ما آن کنیممیاین سند به همین رویکرد ما بود. حال افتخار 

 .اندها آن را تحسین کردهشرقی

بت به آن های علمی و فناوری ما، رویکردی نســدر مورد اســتاندارد هم باید بگویم که پیشتر هیچ یک از موضوع

ی اروپا نوعی پیشرو هستیم: یک طرف اتحادیهالمللی، بهنداشــت و ما همیشه تابع دیگران بودیم، اما اآلن در سطح بین

منطبق با واقعیات ملی طراحی شده، خألها در آن  کامالًاست، یک طرف آمریکا، و یک طرف ایران. به نظر من، سند نانو 

 .کانیزمی در نظر گرفته شده است. به نظر من، سند پرافتخاری استخوبی دیده شده و برای آنها مبه

  ها تعامل به وجود آمده به این بحث بپردازیم كه در نانو بین دستگاه خواهیممیدر اینجا

اندازی ملی. در ابتدا برای تدوین سند، حتی بیست نفر متخصص نانو است؛ تعاملی با چشم

 .ست هزار متخصص نانو داریمدر كشور نداشتیم، اما اآلن حدود بی

. ما کشیدیممیکه ایران بایــد در نانو در مقیاس جهانی بدرخشــد، برای همین، باید ناز همه را  کردیممیما احســاس 

 .آمدندمیخود را برای ناز کشیدن و فروتنی آمــاده کردیم، چون برای انجام ایــن کار باید همه 

 ها نقل شده است كه در جلسات شورای هماهنگی تأكید داشتید فقط محاســن وزارتخانه

و در آن  دهدمی، جواب شودمیی اسالمی است كه در ستاد اجرا بیان شود. این همان آموزه

 ؟كندمیشورا و تیم همدلی ایجاد 

ســازمانی داشــته باشــیم، چون ستاد رفتاری مبتنی بر اخالق  موضوعی که بیان شــد، کمی متفاوت است. ما باید

ها، باید طوری رفتار کنیم که منطبق با اصول اسالمی باشــد. این یک کننده سایر دستگاههســتیم و در نقش هماهنگ

کننده تاکتیک است، ولی اینکه ما به چیزی اعتقاد داشــته باشــیم که در اذهان مردم اثرگذار و در زندگی آنها تعیین

عنوان یک ستاد، نقش برادر و خیرخواه داشته باشیم و اگر تالشمان این بود که به واقعاًتری است. ما موضوع مهماست، 

 .گیری باشیماشکالی هست، گرد هم بیاییم و تبیین کنیم، نه اینکه به دنبال مچ

 اجرایی  هایدستگاهاش، ی مهم این اســت كه ستاد نقش مغز را دارد و اندام حركتینکته

های خود، به فناوری نگاه بلندمدت ندارند. در كشور هستند كه آنها هم با مسائل و دغدغه

حقیقت، ســتاد در پی ایجاد یک موج بزرگ و مســتلزم دست و پای بزرگ اســت. این 

ی اول فعالیت ســتاد كه بر مدیران ارشد خصوص در دورهمشکل را چطور حل كردید؟ به

ها و چگونگی برقراری ارتباط، یکی از تمركز بود. شناخت ویژگی دستگاهها موزارتخانه

 .های ستاد بود، هرچند كارهای مثبتی انجام شدمشکالت جدی و دغدغه

سازی اقتصاد پیش آرام به سمت خصوصیبرای پاســخ به این پرســش باید با نگاه به آینده صحبت کنیم. کشور آرام

ی یک فناوری، تنها انتظار از دولتمردان . در نتیجه، در مسیر توسعهشودمیش دولت محدودتر اگر چنین شــود، نق .رودمی
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شدنی اســت. یعنی رویکرد ی مسائل بین مردم و ستاد حلتراشی نکنند؛ بقیهای توجیه باشند که مانعاندازهاین است که به

د ملت را تحت تأثیر قرار دهد، توجیه شوند، انگیزه پیدا ی فناوری باید این باشد که هر چه بیشتر آحاهای توسعهبرنامه

 .کنند و وارد کار شــوند. البته ابزار و لوازم کار دست دولت است و باید این کار را همراهی و هدایت کند

 اجرایی را چگونه باید همراه كرد؟ هایدستگاه 

 .خوب و روش مناسب همراهی کنیمنباید فکر کنیم که باید انقالب به پا شــود. سعی کنیم با اخالق 

 ها، ستاد چه رویکردی دارد؟در واگذاری نقش به دستگاه 

. شدنمیکاری انجام  اصالًشــد یا ، ولی گاهی کوتاهی میکردیممیمــا در این راه صادقانه کارها را به آنهــا واگذار 

خودشان است، لذا تقاضا داشــتند که ما تا سطح رســیده بودند که مشــکل از دستگاه  یقینبهها مدیران ارشد دستگاه

 .وزرا و معاونین ایشــان مذاکره داشته باشیم تا مسیر اجرا تسهیل شود

شان خیلی اســت. منابع مالی موردنیاز فناوری نانو شاید درصد کمی ها، نقش و جایگاه نمایندهدر مورد مشارکت دستگاه

ی دســتگاه اجرایی برای مباحث نانو ند، اما همــراه کردن دیدگاه نمایندهاجرایی را طلب ک هایدستگاهی از بودجه

ی آن دستگاه نوعی کمک مالی است و در حدی نیست که قابل مقایسه با بودجهی ستاد بهتر است. بودجهبســیار مهم

ت و حضور دستگاه متبوعشان برای همراهی با این حرک هاآنی ها همان دغدغهی اصلی مسئوالن وزارتخانهباشد. انگیزه

 .در مسیر فناوری بود

 شده در ستاد زیبا خود یک انگیزه اســت، زیرا هر چقدر مباحث مطرحموضوع بودجه، خودبه

برای مشاركت تمایل ندارند.  هادستگاهباشد، اگر به دلیل نبود اعتبارات، قابل اجرا نباشد، 

 این تحلیل درست است؟

ها انگیزه ایجاد کند، که شاید با همان قدر که برای دستگاهرامتر مهم است، ولی نه زیاد؛ آندرست است. بودجه هم یک پا

 .کمک اندک بتوانند دستگاه بخرند یا پژوهش کنند

 ی موضوعی كار كنید، باز هم مسیر قبلی را طی اگر االن، با همان شــرایط، بخواهید درباره

 دیگری شکل بگیرد؟ ها طور؟ ممکن است تعامالت و سیاستكنیدمی

گیری سایر ســتادها هم موفق عمل کند. در شکل تواندمیای بود که به نظرم رویه و الگوی ما بســیار خــوب و حرفه

بحث ترویج  مثالً اگر حاال هم بخواهیم کاری انجام دهیم، باید همین رویه را دنبال کنیم، چون رویکرد جامعی داشــتیم. 

عنوان یکی از ارکان مهم، که توســط تیم نانو بههای فناوری مطرح نشــده بود، درحالیز حوزهتا حاال در هیچ یــک ا

ی تربیت انجام دهیم. در حوزه توانستیمنمیی ترویج، کار دیگری خیلی خوب و جامع پوشش داده شد. به نظرم، در حوزه

های تشــویقی، سیاست ا مجری شویم، بلکه ما باگونه نبود که منیروی انسانی، سیاســت خیلی خوبی وجود داشت. این

کشور، اساتید و دانشــجویان را در مسیر قرار دادیم. این سیاست که ما مجری نباشیم، بلکه مشــوق  هایدانشگاهی همه
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به ی جدیدی حداقل ی فناوری هم همینطور بود. ایدهباشــیم، اصوالً رویکردی عمده در ســتاد بــود. در بحث توسعه

 .که در ستاد انجام نشده باشد رسدنمیذهن من 

 تأمین  مثالا ک فناوری اســت، كار یگذاری فناوری برای زمان آغاز به سیاست هایپایه

 ی انسانی كافی بسیار مهم است. نظر شما در این مورد چیست؟سرمایه

یک ارتش نانو تشــکیل  خواهیدمیرید، چون شــما دقیقاً. شــما بــرای ورود به صحنه، به ســرباز، کادر و ژنــرال نیاز دا

کننده عمل کردیم. از سیاســت های تقویتدهید و این کار احتیاج به کادرســازی دارد. ما مانند ترانزیستور و سیستم

فاده تشــویقی اســتفاده کردیم. منابع خیلی کوچکمان را طوری سازمان دادیم که از منابع بزرگ کشور در آن مسیر است

 .شود

  یعنی كار شما در ستاد، تعریف شرایطی پایا و فرآیندی مشخص بود؟ آیا این نقش ستادی

 بود؟

. )آن زمان مبلغی کندمیکشور برای دانشــجوی دکترا هزینه  مثالًبله؛ دقیقاً. به نظر بنده کلید موفقیت ستاد همین بود. 

پژوهشــی فانتزی و رؤیایی و هــم پژوهش واقعی و  تواندیمحدود هجده میلیون تومان بــود.( او با این مبلغ هم 

ی های تجاری و بازرگانی، تحت تأثیر توسعههای نانو و سیاستی نانو فناوری انجام دهد. ایجاد شرکتدرآمدزا در حوزه

ها، یعنی علوم انســانی، هم علوم انســانی و بازرگانی قرار دارد که ما حتی در آن حوزه و MBAی اقتصــاد نانو در حوزه

ها را جهت به همین ترتیب ورود کردیم تا با یک کار تشــویقی بین یک تا سه میلیون تومان، آن هجده میلیــون تومان

ت. در کشــور اولین بار بود که سیاست تشویقی دست زیاد اسکارهای ازاین .بدهیم تا به ســمت نانــو گرایش پیدا کند

با این سبک انجام شد و با پنج تا شش میلیارد تومان توانستیم حداقل صد میلیارد تومانی را که در دانشــگاهی هزینه 

کمک پنجاه تا صد دانشــجوی دکترا را  توانستیممیی محدود ستاد نانو حداکثر وسو دهیم. وگرنه با بودجه، سمتشودمی

و تأمین مالی کنیم تا به سمت این رشــته بیایند. ما ســعی کردیم که تنها تهران و شهرهای بزرگ و اســاتید و 

های کوچک و دورافتاده هم این فرصت مناســب های مدعی را نبینیم، بلکه با نگاهی عادالنه حتی در شهرستاندانشگاه

ی نانو فردی ناشناخته از دانشــگاهی ناشــناخته بود. وقتــی شنوارهرا ایجاد کنیم. به همین دلیل، گاهی نفر اول ج

هایشان را و توانمندی روندمی، به دنبال کار شوندمیفرصت مناســب فراهم کردیم، افراد بااستعداد تشویق و ترغیب 

 .دهندمینشان 

 ی تشــکیل های كیفدر كشــور این ایده رایج اســت كه وقتی امکانات كم است، باید قطب

ها حمایت كنیم. این ، پس باید از قطبشوندمیتبع آن، استعدادها در آنجا جمع شود كه به

 .كامال غلط نیست، ولی شاید در مواردی ضعف داشته باشد

ایم و ایجاد انحصار یعنی نادیده گرفتن وقتی در شــروع کار هســتیم، اگر قطب ایجاد کنیــم، انحصار ایجاد کرده

ی از استعدادهای پنهان. در گام اول باید اســتعدادها را در ســطح کشــور شناســایی کنیــم، یعنی به همه بســیار

را به ظهور برسانند، ســپس از میان آنها، افراد  هایشانعالقمندیو  هاتواناییفرصت بدهیم تا بتوانند اســتعدادها، 
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، افراد دهدمیی کشــور آن مســیر را ادامه دا کرد. ضمن اینکه عامهج توانمیمندتر و مســتعدتر را تر، عالقهمشتاق

. امروز ما معتقدیم اگر کســی شایستگی بیشتری دارد، به او بیشــتر کمک دهیممیهای خاص قرار خاص را در قطب

 .شدنی نیستند، اما عموم را هم نباید نادیده بگیریم، چون استعدادها تمامکنیممی

 فناوری، جز نانو، در كشــور متمركز بوده است. شما در آن دوره هم  هایبحثی تقریباا همه

 مخالف داشتید؟

بسیار پرهیاهو، پرهزینه و انحصارگرا  هااین، فرهنگ و فناوری هســتند. همیشه در سیاست« علمی هایشارالتان»صد درصد! متأسفانه 

کاره شــوند، ولی واقعیت این اســت رنــد و در آن حوزه همهی امکانات را برای خود بگیهستند و مترصدنــد که همه

که  آیندمیو کسانی بر ســر کار  شوندمیبه کنار رانده  هااینتوخالی هستند. در سیستم درســت،  هایطبل هااینکه 

های علم و فناوری آفت گویی نیستند. این مسئله ازکم سروصدا، پرتوان، و پرکار هستند، هیاهو ندارند و اهل شعار و دروغ

 .است

 ی سطوح مدیریتی با این افراد چگونه است؟مواجهه 

ها شــارالتان و پرهیاهو هســتند، مدیران سیاســی و حتی مدیــران علمی تاب مقاومــت و به چالش چون این

کن اســت یک اســتاد ، هیاهوی او ممکندمیی شــیمی ادعایی وقتی یک نفر در حوزه مثالًکشیدنشــان را ندارند. 

گونه نیست که فقط مدیران سیاسی به دلیل نداشتن تمام ریاضی را هم تحت تأثیر قــرار دهد و مغلوب کند. بنابراین این

ی اند. به نظر من، ما هنوز توانایی تشخیص ادعای کذب در عرصهشده هافضاسازیگونه چندین تخصص، مغلوب این

 تشخیصی نداریم هایمکانیزماین موضوع، فناوری را نداریم، چون برای 

 


