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  ها بود؛ ستاد با وزارتخانه اول نمود پیدا کرد، تعامل های ســتاد که در سندیکی از ویژگی

از وزیران بود و حتی در اولین سند، یکایک  متشکل ایمجموعهابتدا، ستاد  کهطوریبه

 مسئول و تعدادی دســتگاه همکار بود. این الگوی تعامل، بعد از دارای دستگاه هابرنامه

اول، که مربوطه به اوایل  د. در مورد رویکرددر رویکرد ش ویژهبهســند اول دچار تغییراتی 

 وجود داشت؟ هاییظرافت و هاسیاست، چه شودمیهشــتاد  یدهه

، کنندهارزیابيو  دهندهسفارشخریدار،  مثالًما متأسفانه در طراحي سیستم علمي و اجرایي کشور خألهای زیادی داریم. 

 یکنندهارزیابي و عواملي که باید هاکانال یهمهاست، یعني  طورهمینهم  علمي هاینظامیک دستگاه است. در  هر سه

 یهمهکشور،  پژوهشي هایمجموعهیک مدیر اجرایي است. در ستادها و  کانال و اقدام بعدی باشد، همه در چارچوب

باشــند. همه مترصد  داشتهدرست  گذاریسیاستنظارت، ارزیابي و  توانندنمي ،روازایندرگیر منافع هستند،  نوعيبهعناصر 

. کندنميبهبود پیدا  وقتهیچ سیســتم و فرآیند درنتیجهخود ببرند،  یمجموعهرا به  هستند که بخش بیشتری از بودجه

و نه تولیدکننده و  ایمکنندهمصرف این است که ما چنین وضعیتي نداشته و نداریم، یعني نه اساسي در ستاد نانو ینکته

کنار هم بیایند،  هادستگاهاست که  شکل این ترینآسانچرخه وجود نداشته و ندارد. بنابراین  برای ما منفعتي در این

بودیم که نقش  مندعالقهو  توانستیمميستاد هم بودجه توزیع کند. ما منافع مستقیم نداشتیم، اما  اهداف را طراحي کنند و

نهادها با ما احساس راحتي کنند، در ستاد حضور یابند و در  که شدميتیبان داشته باشیم، همین باعث و پش دهندهتوسعه

بنابراین نظام  .را همراهي کنیم هاآنبا رویکردهای منطقي  کنیمميو بررسي کنند. ما هم سعي  بحث هادغدغهمورد 

 .مدیریت علم و فناوری خیلي مهم است

 است، بیشترین دغدغه را  که منافعش درگیر برداربهرهستگاه فرض بر این است که همان د

همین دلیل، شاید این پرسش مطرح شود که چرا  دارد که از منابع چگونه استفاده شود. به

 .با مسئله برخورد خواهد کرد تردلسوزانه احتماالًندهیم؟ چون  اختیارات را به او

 آن هدف و برنامه دلسوز است. این یک امر بدیهي و طبیعي بعد نسبت بهالبته دســتگاه اجرایي ابتدا نسبت به خود و 

 کار خوب است، ولي روش و تاکتیک آن غلط است. متأسفانه . نیتدانستیمنمياست. ما در ابتدای انقالب این مسائل را 

 .کنیمميما مرتب این اشتباه را تکرار 

  این است که هاحوزهوصیه در ســایر و ت نانو، یک الگوی قابل تعمیم یتوسعهبنابراین در ،

 .مستقیم ایجاد کنیم تخصیص منابع را خــارج از ذینفعان گیریتصمیم مرکز یا اتاق

 .نداشته باشند و منفعت برای شخص ثالث باشد بله. سیاســت این است که نه خودش و نه رقیب منفعتي

  ـ یعنی گیرندمیتصمیم  هافناوریاینکه در سایر برای هر فناوری، یک ستاد  ستاد ایجاد کنند 

و البته یک اتاق  ذینفع غیر ایمجموعه خواهندمی هم هاآن ظاهربهـ ایراد کار چیست؟ 

 .فناوری داشته باشند گذاریسیاست
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غلط هزاران  ایراههمسیر درست برسیم،  است. در عالم خلقت برای اینکه به ترزیربنایي هایبحثاین موضوع نیازمند 

بررسي  علم و فناوری، پیش از شروع به کار، باید یتوسعهمدیریت  هایسیستمدر  .درست است ایراههبرابر بیشتر از 

چه بوده است. چه کارهایي در کشور انجام شده  ، نقاط قوت و ضعفشان و خألهای سیستماندکردهکرد که دیگران چه 

کالن،  اهداف یدربارهرفتیم، دقیقاً با علم به این مطلب در جلسات زیادی دســت گ است. وقتي ما ستاد نانو را به

که نســبت به وضعیت سیستم داشــتیم،  و راهکارها بحث کردیم و بر اساس تجربیات قبلي و انتقاداتي هاسیاست

صورت گیرد  ـط جایگاهيو تفویض اختیار باید توسـ گذاریسیاستاینکه  مثالً. دیمکر از رویکردها را انتخاب ایمجموعه

 .در آن حوزه، مجری نیست است، به دنبال منافع سازماني خود نیست و خودش نگر کالنکه 

  متولی بوده است، یکی از  فنــاوری در موارد دیگری هم هایهمکاریعالوه بر نانو، دفتر

نانو موفق نبود. حال، چگونه نانو را با  یاندازهبه  رسدمیپیل سوختی بود که به نظر  هااین

 .بد نیست موفق یا ناموفق بودن آن را هم بررسی کنیم ؟کنیدمیآن مقایسه 

شد و دیگری موضوع  سازیپیادهکه در نانو  و همگرایي گذاریسیاسترویکرد ما در پیل ســوختي دو موضوع بود: یکي 

ما در  . بحث دیگر اینکهدهمميصد  ینمرهه است. من به ستاد نانو درصد موفق بود ۴۰ ـ ۶۰اجرا بود. این حوزه حدود 

 یچارهمجری را خوب انتخاب نکردیم. البته  موفق بودیم، چون درصد 2۰پیل سوختي وارد اجرا شدیم که متأسفانه 

شــد،  ایجاد ایکمیتهشد:  هایيتالشکشور این تجربه را داشتند. در این زمینه هم  دیگری نداشتیم؛ تنها چند نفر در

اســت. البته نباید حق افراد درگیر  توجهقابلنانو  با اشفاصلهبرگزار شد و کارهای خوبي صورت گرفت، ولي  هایينشست

صد اســت و  نانو و پیل سوختي، کالس نانو یمقایسهنانو را ندارد. در  هایپتانسیلسوختي  در این کار ضایع شود. پیل

در کار،  هاتخصصفیزیکدان، ریاضیدان و بســیاری از  .بسیار محدود است ایحوزهاید ده، چون کالس پیل سوختي ش

 .خاص است ایحوزهپیل سوختي مربوط به  ، وليشوندميغرق نانو 

  ایمخوردهشاید بازی  .که ورود به نانو اشتباهی راهبردی بوده است شودمیگاهی مطرح ،

وجود  واقعاًدر نانو برای تولید ثروت و... هست،  شدمییعنی آن میزان پتانسیلی که تصور 

 و ایمباخته هاآنحالت این است که بگوییم در بازی  ترینبدبینانه ندارد. به هر حال،

بوده است.  بینانهغیرواقع ،ایمداشتهآن هم این است که تصوری که برای نانو  یبینانهخوش

 ارزیابی شما چیست؟

که میگویند رویکرد غلط اتخاذ  هاآنمعتقدم  ،کنمميقضاوت  گیرانهسختســتم، خیلي هم من چون آدم سختگیری ه

 هایظرفیت نانو را نادیده گرفت. امروز هایظرفیتدر قرن بیست و یکم  شودنميجاهل!  یا اندخارجي، یا عوامل ایمکرده

یا حتي در امور کشور اثرگذار  المللبینحد در اقتصاد  نانو بتواند تا این کردیمنمينانو بیش از تصور ما اســت. ما تصور 

 .باشد
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  کشورهایی مثل آمریکا به کل  شودمیکه گفته  کنیدمیپــس این موضوع را چطور ارزیابی

موجی ایجاد کنند و خود روی  توانندمیکه آیا  کنندمی و ارزیابی اندفرستادهجهان سیگنالی 

 .کنندمی برداریبهرهدنیا به نفع خود  هایانرژیاز  هاآنشوند؟ به عبارتی،  آن سوار

باشــد، حتماً این کار را کرده اســت. ما  . اگر آمریکا هوشــمندکردمميمن هم اگر ابرقدرت بودم، قطعاً همین کار را 

معنا  شود، قطعاً این کارها را خواهیم کرد. البته به این ترهوشمندانهو  ترپیشرفته ،ترپیچیده هایمانسیستمهم هر چه 

که اســتعدادها و  کنندميمختلف تالش  نیســت که نانو ظرفیت ندارد. کشورهای صنعتي با جوایز و سمینارهای

و سلطه  علوم، طبیعي است، چون منطق یهمهدرآورند و پیشتاز شــوند. این امر در  جهاني را تحت سلطه هایپیشرفت

 .ابرقدرت همین است

 دقیقاً!  ؟کنیدمیارزیابی  مســابقاتی مثل روبوکاپ و المپیادها را هم از این نوع فعالیت

و کنار  است؟ این کاریعنی استعدادهای گوشه هاآنو این بازی خوردن از  .است طورهمین

را برداشت  هاآنضرورت  دنیا را از طریق این مسابقات شناسایی کردن، سپس در موقع

 .کردن

و آخرین  شودمياستعدادها شکوفا  هانشست خیر. به نظر من چاقوی دولبه اســت. یک لبه این است که با این مسابقات و

باید بیفتد.  مثبت قضیه است. پس این اتفاق یجنبه، که این شودمينمایش گذاشــته  تحوالت و استعدادها به معرض

. از سوی دیگر، کشورها باید این کندنميرشد  گونهاین باشند؛ علم خبربيقرار نیســت افراد در پستوها کار کنند و از هم 

این توانایي را  دیگران هم بهره ببرند. ما باید هایدارایيخود، بلکه از  هایدارایياز  تنهانهکه  توانایي را داشته باشند

و کشــور را ارتقا دهیم. ما باید از توانایي دیگران مطلع  جهاني برویم، خود را نشان داده هایصحنهه به داشته باشیم ک

اروپــا و... قطعاً همین  نیروهای خودمان را حفظ و نیروهای دیگران را شکار کنیم. آمریکا، ژاپن، کره، ،حالدرعینشویم و 

همین کار را کنیم. متأســفانه ما به این دلیل که سیســتم علم  ویم و بایدابرقدرت شــ توانیممي. ما هم کنندميکار را 

نیروهای ارزشمند خارج را  توانیمنمي تنهانهمدیریتي به اقتصاد وصل نشــده اســت،  هایضعفبه خاطر  مانفناوریو 

 هاخارجيا بازارهایمان را به که مــ امگفته. من همیشــه دهیممي شکار کنیم، بلکه نیروهای خودمان را هم از دست

و در  رودمينخبــه به خارج  !برای کدام بازار باید کار کنند؟ هاآناینجا کار کنند.  هایماننخبه خواهیممي و دهیممي

. این ما هستیم که با ســوء مدیریت، یک فرصت را برای ایمگذاشته که ما در اختیار خارج کندميهمان بــازاری کار 

علم و فناوری هوشــمندانه و  یحوزهاقتصادی و  یحوزه. تا زمانــي که مدیریت کنیمميتبدیل به تهدید  خودمان

 .خواهیم داشت ، این مشکالت راکنندنميآمیخته به هم عمل 

 جمهور کنونی و پیشــین،  سطح باال مانند رؤسای هایسیاستدفتر چقدر با  هایسیاست

نانو در  یزمینهاستانداردسازی نانو، مطرح بودن در  نانو، یحوزهاصل ورود بــه  یدرباره

 و غرور ملی در این زمینه، هماهنگ است؟ المللیبینسطح 
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ولي اکنون که شما این سؤال را مطرح  ،زدمنميبه نظرم اتفاق جالبي افتاده اســت. من پنج سال پیش این حرف را 

 رسانياطالعاولیه را که  یوظیفهرا خوب انجام داده اســت. ما نانو کار خود  کردید، عرض کنم که هر کسي در بحث

به این باور رســید که نانو چیز خوبي است  وقت هم جمهوررئیسبود، خوب انجام دادیم و موضوع را خوب تبیین کردیم، 

نانو به  یزمینهشما ایران را در »داشتند که:  مؤکداًایشــان این دیدگاه حاکمیتي را  .جدی قرار گیرد موردتوجهو باید 

کرد و دفتر فناوری هم آن را خیلي خوب اجرا کرد  ایشان چارچوبي تعیین«. یکي از ده یا پانزده کشــور دنیا تبدیل کنید.

عظم مقام م فناوری نانو بود. البته این موضوع پیش از این در محضر یحوزه هایسیاست سازی عملیاتي ینحوهو آن 

ی که بیانگر دیدگاه کالن و سیاستمدارانه« بشــوید اقتصاد جهاني درصد 2شما »فرمودند:  ایشان 1.رهبری طرح شــد

تکلیف کردند. بــه  آن را بیان فرمودند و تعیین اندازچشمجزئیات موضوع نشدند، کلیات مسیر و  ایشــان بود. ایشان وارد

این قضیه یکي از اتفاقات  .قش کنند، آن موقع، کار از اســاس درست خواهد شدن نظرم همه باید در جایگاه خود ایفای

وقت، ما هم به فکر تدوین برنامه  جمهوررئیسایشــان و تأکیدهای  هایفرمایشبعــد از  .بسیار خوب دفتر فناوری بود

م ســازی به شناســایي عوامل و تصمی کارشناسي یجلسهبازار افتادیم و با حدود ده  درصدی 2 برای دستیابي به سهم

کلي مشخص بود، اما جزئیات کار معلوم نبود و  است. طبعاً مسیر هاآناستانداردسازی رسیدیم که اهم  مؤثر بر بازار نانو و

 .داشته باشیم گامبهگامحرکتي  طلبیدمي

  یتوسعهفعالیت، برای  ، ســندی که بعد از دو سال تالش ورسیممیپس به این نتیجه 

کالن اولیه و تجارب عینی کشور  هایسیاستاز  فناوری نانو تدوین شد، در حقیقت، برگرفته

 .اول کار است در یکی دو سال

 هایارزش، که در آن ترمتفاوتلیکن کمي  نانو همان الگوی تدوین اسناد راهبردی را دارد، یتوسعهبله. در حقیقت، سند 

هدف  نانو با دو یحوزهوب سند اســت و محتوای آن هم مسائل تخصصي در چارچ اصلي و یزمینهانقالب و اســالم 

 .کلي با رویکرد تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگي است

  در ادبیات عامه بیان شود؟ تواندمیاین موضوع تا چه حد 

اعتقاد داریم، باید حرفش را هم بزنیم و  کلیدی است. ما اگر اینکتهبه نظرم اینکه ما حکومتي ایدئولوژیک هســتیم، 

قرار  باشــیم، باید به این امر معتقد باشیم و آن را شاخص ایمنطقهکه یک قدرت  نویسیمميعمل هم بکنیم. ما وقتي 

داریم که  سیناابناعتقاد به تفکری همچون  دهیم، نه اینکه فقط شــعار بدهیم تا به مذاق مســئولین خوش بیاید. ما

ما اســت.  این دیدگاه جزو اعتقادات«. خواندممي، دو رکعت نماز شدمميعلمي درمانده  من هر وقت در موضوع»: ویدگمي

موفقیت میدانیم، باید بگوییم که بقیه هم بدانند که ما  را رمز هاآنوقتي خداوند، پیامبر و دین اســالم را قبول داریــم و 

اســناد راهبردی  و رویکردهای کالن هم الزم است گفته شود و در هاشاخصه ک کنمميتصور  هستیم. بنده گونهاین

هســتم، تفکرم این است و هر کس که دوســت دارد، بیاید  ثبت شود. در امور عادی باید اعالم موضع کرد که من چنین

 خواهدميکند، چون  انســاني یک رویه اســت که انسان اعالم موضع یجامعهبنابراین به نظرم در  .کار کند طوراین

اســت دیگران شما را بشناسند و بدانند که فردا هم اگر موفقیتي  الزم درنتیجهرســمیت داشته باشــد و یارگیری کند. 

 .به نام همین تفکر تمام شود حاصل شد،



 
۶ 

 

  دارد تا فرد بداند چه  به درایتی نیاز، شاید برخی را منزجر کند. این کار یارگیری منظراز

 .زمانی اعالم موضع کند

کــه حق و باطل، هــر دو طرفداراني دارد  کنندمي)ع( بیان  عليامام  یدافعهاســتاد شــهید مطهری در بحث جاذبه و 

 هاآنطرفداران باطل را به ســکوت در مقابل خودت برانگیزی. تا حق باشید،  با مماشــات و تقیه، توانينميو تو 

که به سمت تو بیایند،  شناسندنميهم تو را  . حاال اگر تو خودت را علني و ظاهر نکني، طرفداران حقکنندمي گیریجبهه

کار نانو  ما در ســتاد اعتقاد به )ع( حق اســت و صریح میگویند. امیرالمؤمنینمواضع  .دهيميیعني مزیتي را از دست 

و توســل به ائمه اطهار )ع( و حضرت ابوالفضل  درســت انجام دادیم و کار را با اعتقاد به نظام دهيسازمانداشــتیم. 

وقتي در  یک عده قبول دارند و یک عده قبول ندارند؛ این یک امر طبیعي است. انسان )ع( پیش بردیم. هر چیزی را

. حسن اعالم مواضع این است که خط دهدمي دم بگذارد، خداوند بســیاری از مخلوقات را تابع او قرارمســیر حق ق

دانشمند و  نیایند. هر فرد هاغیرمذهبيبیایند و  هامذهبيکه  گوییمنميفناوری اســت،  یحوزهروشن است. البته چون 

 مه تجهیزات، میکروســکوپ، تلســکوپ،باشــد. ما به ه متخصصي بیاید، اختراع کند و فعالیت داشته

 .دیگری است و ما به جریان اصلي اعتقاد راسخ داریم ، ولي جریان اصلي چیزدهیمميالکتروماکروســکوپ و... 

 دانستندمی ایزمینهبه موفقیت در هر  مهندس میرزایی چهار عامل را عوامل دســتیابی :

 خصوصبهاستفاده شد،  کجای بحث نانو گذاشتن، عالقه و توسل. توســل در اراده، وقت

 از زبان شما بشنویم؟ خواهیممیبود. این خاطره را  )ع( عباستوسلی که به حضرت 

و اگر با مقررات این عالم همراه باشــیم، شــرایط پیشرفت فراهم  ما معتقدیم که عنصر کوچکي در عالم خلقت هســتیم

مذهبي ما است. با  یاولیه ، و این از اعتقاداتآیدميبخوریــم، به کمکمان به این انرژی و هســتي پیوند  . اگرشودمي

چند نفر از دوستان نماز و  اتفاقبهشد. در حیاط حرم اباعبداهلل )ع(  گروهي توفیق زیارت عتبات مقدس در عراق حاصل

امام حســین! کمکمان کن که  یا»ه: . بعد از نماز زیارت، متوســل شدم به حضرت اباعبداهلل )ع( کخواندیممي نامهزیارت

این یک حسي «. نه بلدیم و نه صالحیتش را داریم. خود شما کمک کنید نانو بر دوش ما افتاده، ما عنوانبهبار سنگیني 

)ع( متوسل شــویم.  ابوالفضلحضرت  به من منتقل شد که به کامالً تواند مورد نقد هم قرار بگیرد. این حس که مي بود

 نام ایشــان انجام دهیم. احساس کردم پذیرفته شد. بعد هم استخاره کردم. به من نیت کردم که حداقل یک کار را به

)ع( متوســل  ابوالفضلکار نانو به حضرت  یکي از اساتید قرآني گفتم که به من چنین الهام و احساسي دست داد که در

که  گیردميدرســت است و وهم و تخیل نبوده است. گاهي انسان در جمعي قرار  بود کهشویم. پاسخ استخاره هم این 

آن  خاطر به. احساســم این بود که آیدمي شرایط روحي خاصي برایش به وجود هاآن تبعبهسیمشــان وصل است و 

تا  مشکالت دارد قدرآنکس  صادقانه بود و از روی عجز و عشق، وگرنه هر کامالً   جمع این توفیق حاصل شــد. نیتم

اتفاق بعد از تشکیل ستاد بود. ما وارد کار  ، مشکالت خودش را بگوید. ایندهدميوقتي این احساس خوب به او دست 

است.  که کار مشکل دانستیمنميحس کرده بودیم. قبل از آن  کامالًنابالغي خود را   و هاکاستيشده بودیم و مشکالت، 

از سر سوز دل متوسل شدم. از سویي، چیز خاصي  ، لذاکندمي شکستهدلها آدم را خسته و ه نشدنمشکالت و گاهي توجی

 .خدا منشأ خیر هستند در من نیست، بلکه اولیای
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 اصلی علم و  یپشتوانه یک بحث مهم، حمایت مقام معظم رهبری است. ایشان همیشه

جدی وارد  صورتبه، آیدمیمشــکالتی به وجود  هادولتفناوری هستند. هر جا با تغییر 

هستند. از  این حرکت کند شود و حتی به کند شدنش هم حساس گذارندنمی و شوندمی

چه بود؟ چه  هایشبرکتگرفت؟  . این جلسه چگونه شکلبگویید ۸۵ســال  یجلسه

 داشت؟ هاییدرس

و موضوع شکل و شمایل و جهت  شدهطراحيه نانو ما در مقطعي احســاس کردیم که کار خوب پیــش رفته، برنام

 .و برایش توضیح دادیم رفتیم 2. پیش مهندس محمدی ایمداشتهخوبي هم  درستي پیدا کرده است و دستاوردهای

به نظرم در آن جلســه ســه نکته آقا را  .ایشــان تحت تأثیر قرار گرفــت و پي گیری کرد تا حضــرت آقا وقت بدهند

بودیم.  جهاني ترسیم کرده ینقشهســند، افق ورود به بازار جهاني و نقش خود را در  یکي اینکه ما در طراحيجذب کرد: 

حرف مســتند و در مقیاس جهاني گفته شود. خود  که پسندندميآقا رهبری بلندنظر با اهداف عالي هســتند، لذا بســیار 

 درصد 2سقف  این حرف خوب است و بودجه را سعي کنید به هستند. سپس تأکید کردند که ایشان هم رهبری فراملي

خدمت ایشان  ماهبهمنبحث دیگر، شــعار نانو بود. ما در  .در فناوری نانو( برسانید هادولت گذاریسرمایهبودجه جهاني )

ما گفته بودیم کردند.  ما را پردازش یجملهمشهد، خیلي زیبا این  در ۸۶ســخنراني اول فروردین در رسیدیم و ایشان 

ســطح زندگي مردم است. آقا فرمودند این شــعار خوبي است و  نانــو، تولید ثروت ملي و ارتقای یتوسعهکه هدف از 

سه نکته، برای ایشــان از نکات  خدمت مردم باشــد. سوم، بحث توسل بود که ایشــان پسندیدند. شاید این علم باید در

 ایشان خیلي تحویل گرفتند و خیلي گرم صحبت کردند. وقتي از پیش ایشان .بود هاگروهایر ستاد نانو از س یمتمایزکننده

مختلف کشور دیدار کنیم و  هایمجموعهبا  . بعد از آن، دفتر ایشان پیگیری کرد تازدیمميبرگشتیم، همه در ابرها قدم 

شد و  فراموش هاخستگيبه ما داد،  ایتازهنرژی عطف تاریخ نانو این مالقات بود که ا کار را توضیح دهیم. یکي از نقاط

 .نانو موضوع مهمي است و آقا به آن عنایت دارند بعد هم حمایت پشت حمایت. همه این پیام مهم را گرفتند که فناوری

  نانو بودند؟ هایظرفیت و هافعالیتتــا قبل از این دیدار، حضرت آقا چقــدر در جریان 

باشند. متولیان نانو ما بودیم و تا آن زمان در  برداشت کرده باشیم که ایشان در جریان آیدنميایشان یادم  هایصحبتاز 

 .البته امکان دارد، چون ایشان خیلي اهل مطالعه هستند .مورد کارمان توضیح نداده بودیم

 رد.نخو گویا ایشان در آن جلســه تأکید داشتند که تیم نانو دست 

، هاضرورتکارهای اجرایي نشــویم، مگر به  رویکرد ما این بود که وارد مثالً . کنندميار دقت ایشــان در نکات ریز بســی

شــعارها و  خودتان در اجرا ورود کنید، چون کار جدید اســت. اگر ایشان اسیر شودمي اما ایشان گفتند که مواقعي الزم

، نکات زیادی بیان کردند و درمجموع. شویدنمياجرا  که وارد کنیدميکه کار خوبي  کردميرایج بود، تأکید  هایتئوری

را بگیرید؛ به دولت  کشورها در نانو گذاریسرمایهبودجه  درصد 2به این ســمت بروید که بتوانید  گفتند در بحث بودجه

ضوع دست دوم در ناشي از تذکر ایشان بود. نانو از یک مو هم توصیه کردند. تحولي که بعدها در بودجه به وجود آمد،

رویان  یمؤسسهبه  ناگهان در سطح توجهات اصلي مســئولین کشور قرار گرفت. شاید آن موقع سطح معاونین وزیر،



 
۸ 

 

دوســت ندارم که از آقا خرج  وقتهیچملي قرار گرفت. البته من  ، اما نانو هم در همان درجه از توجهشدميخیلي توجه 

نباید دامن آن را بگیرد.  ما هایضعفباید زیر این پرچم جمع شویم، ولي  والیت پرچمي است که همه کنیم، چون

 .باید استفاده شود که ارزش دارد، هایيجایگاهایشــان( در  هایحمایت)

 تولید ثروت  ازجملهاســت،  ای در بحث نانو مطرح شدهنوین و ساختارشکنانه هایتکنیک

 یگذشته هایفعالیتتشویقی. بر خالف تمام  هایفعالیت تعامل با نیروی انسانی و ینحوهیا 

 هااینشروع کردید.  ، در اینجا با تبلیغکردندمیو چراغ خاموش حرکت  ایجزیرهکه  دفتر

  تجربیاتی بودند؟ مشتمل بر چه آموزه و

مجمع  را اولین بار در وقتي بحث تولید ثــروت مثالً . شدمي  آقای میرزایي بود که به تیم منتقل هایدیدگاه هااین

کردند: آقای  بــه فضای علم و فنــاوری بودند آن را خیلي تحســین تشــخیص مصلحت ارائه کردیم، کساني که آشنا

بــازار بود. تعبیر من  بحث ترینشمهممجمع تشــخیص، هشت نکته بود که  ما در بندیجمعهاشــمي، آقای زنگنه و... 

و بازارها را  آیندمي هاشرکت و امروز ارتش کردندميو کشــورها را فتح  رفتندمي ســرداراناین بود که در گذشــته 

نگاه، یعني نگاه تولید ثروت، در نانو  هــم دفاع کنیم و هم بازارهای دیگران را بگیریم. همین و ما باید کنندميفتــح 

 بود. در دفتر، یافتهتوسعه، هاهمکاریموعه پژوهش دفتر در مج قبالً هااین  یایدههم بود و خیلي خوب تئوریزه شد. 

ولي اینکه هدف نانو تولید ثروت است یا  این بود که باید از علم چیزی دربیاید که به درد مردم بخورد، مانهمه یایده

تمام  است از بسیار زیبا و شیوا و مختصر در یک جمله بندیجمعباشــد، این یک  هدف علم و فناوری باید تولید ثروت

معاونــت پژوهش دفتر، این نظرات را در قالب  . آقای میرزایي، درکردیمميکه ما اعتقاد داشــتیم و دنبال  هایيحرف

 .دادیمميما هم ترویج  و کردميپاورپوینت به ما ارائه 

این چقدر نو،  گفتممي، شنیدمميوقتي حرفي  به مــن یاد بدهند و توانندميمدیر اعتقاد داشــتم که همه  عنوانبهمن 

حال و حوصله و  . این یک قابلیت و لطف خدا اســت کهکردیممي اشبرجستهو  گرفتیممي خوب و درست است؛ این را

استخراج کني و توسعه بدهي؛ به او فکرش را، به تو قابلیت  صبر داده اســت که حرفي را گــوش کني، نکات خوبش را

تیم دفتر این بود که  ری قابلیت نشرش را داده است. کار گروهي همین است. به نظرم ویژگيدیگ فهمیدنش را و به

کشور باشیم.  یدهندهتوسعهاز یک سیستم  ایمهره خواستیممي برای او باشــد و همه چیزهمه خواستنمي کسهیچ

اینکه من آن گل را بزنم. دلمان  د، نه، چون برای ما گل زدن مهم بوشدیممي، خوشــحال زدمياگر یکي گل  ،روازاین

 آدم یکاسهو وقتي آدم صادق باشد، خدا چیزی در  دهدميهر کس نقشــي  مملکت پیشــرفت کند. خدا به خواستمي

 .باشد تا فرد بتواند در آن تیم نقش بازی کند. الزم نیســت حتماً گلزن گذاردمي

  دیگر مانند نانو از ابتدا در پی  و بعضی رفتمیچراغ خاموش پیش  هاییپروژهچرا دفتر در

 جریان سازی بود؟

جلــو برویم و در دیگری ســربازگیری  که چراغ خاموش کردميدو نوع )رویکرد( مختلف بودند. یک نوع طلب  هااین

به  هم اضافه شــد؛. در نانو یک چیز دیگر کردیمميو جریان ســازی  دادیممي الزم بود و باید رفتارهای ملي را تغییر
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بیو را بگیریم، ولي چنین نشد. بنابراین  یتوسعه ما مأموریت ملي داده شــد. در بیوتکنولوژی هــم تالش کردیم مدیریت

جریان سازی بیو  . نوعکردیممي، در هر جا بــه مقتضای رفتار خودش عمل کردیمنميدنبال  ما در همه جا یک رفتار را

 .کردميبا نانو فرق 

 نکردید؟ ویژگی نو بودن نانو  بزرگ تعریف یپروژهبه صورت چند  ایهستهرا نانو را مانند چ

 بترسید؟ از شکست پروژه شدنمیباعث 

هســتند که ما شــرعي و اخالقي  ایمقوله نترســیدیم. ترس و ناامیدی دو وقتهیچما در هیچ کدام از کارهای دفتر 

وارد کار  شــیطاني است. ما جلسه گذاشتیم و فکر و تدبیر کردیم که وقتي یخصیصه . این دودادیمنميبه خودمان راه 

 .نداشته باشیم ایدغدغهنو بودنش  یدربارهشدیم، دیگر 

 نو بود، مقداری چراغ خاموش حرکت  این رویکرد هم مطرح است که چون نانو موضوعی

 .اشتباه نیست لزوماًهم   ن الگوکنید. ای رسانیاطالعبلوغ نسبی برسد و بعد  تا به کردیدمی

خوشــش  . دکتر ابتکار از همینفرستادیمميمســئولین بولتن  بلــه. ما در ابتــدا یکي، دو ســال کار کردیــم. برای

رفتارها شعاری  . برای ایشــان خیلي جالب بود کهدادیمميبه ایشــان  مطالعات و گزارش پیشــرفت کمکمآمد که 

صبــر کردیم که هم  موقعــي که هنوز آماده نبودیــم، کار افراطي نکردیم و .آهسته و پیوسته استنیست و حرکتي 

شــود. هیچ اتفاقــي در  ترآماده شود و هم کشور ترعمیقو  ترقوی، تردرستموضوع  تقویت شــویم و هــم درک ما از

فکر شــود. قطعاً اگر جایي کار خوب  اید مهندســي وکار خوب انجام شــود، ب خواهيمياگر  و افتدنميدنیا تصادفي 

 هاچینيمقدمهدر نانو هم سعي شد که این  .شده باشد ریزیبرنامهپشتش فکر و تدبیر باشد، خوب  ، بایدشودميانجام 

 .شود خوب انجام

 مختلف  هماهنگی ســتاد این بود کــه از جاهای یکی از نکات در مورد اعضای شــورای

شــدند، در همان شــورا ماندند و  با هم هماهنگ قدراینآمده بودند. چه اتفاقی افتاد که 

 دادند؟ آیا انتخاب این افراد با رویکرد خاصی انجام شده بود؟ ده، دوازده سال کار را ادامه

با وزیر مکاتبه کردیم و گفتیم شــوند.  معرفي هادستگاهنه. به نظرم انتخاب نبود، چون ما انتخاب نکردیم که از طرف 

 . آقایکردندميهم معموالً معاون پژوهشي را معرفي  هاآنوزیر معرفي کنید و  عالي خود را در سطح معاون ینماینده

پژوهش و فناوری وزارت بهداشت بودند.  افضلي معاونمنش، معاون وزیر نیرو در بخش پژوهش بودند. دکتر ملکآهون

 از سایر طورهمینبودند. آقای دکتر منصوری، معاون پژوهشي وزیر علوم بودند.  شگاه صنعت نفتدکتر وکیلي از پژوه

یعني اخالق صادقانه، غیرانحصارطلبانه و  ها... تیم دفتر سعي کرد که همان فضای دفتر را با دوستان پیاده کند،وزارتخانه

 این بود که تیم نانوی دفتر، هاآن. برداشت شوندميوقتي صداقت ببینند، جذب  و اندصادقمشــارکتي. اکثریت مردم 

. به دادمياحســاس آرامش  هاآنو این به  و دنبال منافع خودش نیســت، دنبال زد و بند نیست کندميصادقانه برخورد 

 هم بود و در ادامه هاآن، چون مدیریت دست گرفتميآقای ســلطاني نشــأت  نظرم این از صداقت آقای میرزایي و

 .کردندميمدیریت  تناوببهسایر برادران 
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 ؟کردمی دفتر در آن جلســه اصولش را خیلی شفاف اعالم 

در  . نجات و پیروزی و موفقیتشوندميهمراه  هاخوببزنید،  خوب را شفاف هایحرفبله. وقتي شما صادق باشید و 

امام با  که در راه امام شــهید شوند، زیرا کردندميجوانان آرزو  دعواها بر سر منافع است. چرا یهمهصداقت اســت. 

مخلص  کسهیچو برای خداســت. همه مخلص خدا هستند و  عمل ثابت کرد که کارم برای خودم و قدرت نیست

همــه دنبال  ، چونشوندميکه هر کس خالص شــد، همه همراهش  مهمي است ینکتهانســان دیگری نیســت. این 

. ستاد نانو به این ایستندمياو باشــد، پشتش  ینماینده ه با خدا حال کننــد. اگر یکي را پیدا کنند کهک گردندميبهانه 

راحت شــد که این  واقعاً به دنبال منافع مملکت هســتیم و خودمان منفعتي نداریم. خیالشــان افراد ثابت کرد که ما

 .گیردنميوءاستفاده قرار س و مورد شوندنميکارها در دســت کس دیگری وســیله 

گوشت تازه از گوشت متعفن الزم نیست  در پایان باید عرض کنم که ملت ما بســیار باهوش هســتند. برای شناخت

 رفتارها را از کارهای گونهاینو خدا هم این قدرت را به انسان داده که  دهدمي نابغه باشي! بعضي رفتارها بوی تعفن

نانو صداقت و  یتجربهکلیدی موفقیت  با قطعیت بگویم که دلیل عمده و توانممي، رواینازخالصانه تشخیص دهند. 

 .اخالص در کار است


