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  نویس آن توضيحاتــی پيش مقدمـات تهيـه سـند راهبـردی نخسـت نانـو ودر مـورد

 .بفرمایيــد

جمهــوری تشــکیل شــد و افــراد کمیتــه  های فنــاوری ریاســتدر دفتــر همکاری ایکمیته 1۳۸۰بهــار ســال،

دکتـر رکنی زاده از دانشـگاه  صنعتــی شــریف،دکتــر شــاهین روحانــی از دانشــگاه  انتخــاب شــدند. ابتــدا آقــای

خســروی و ســپس آقــای  اللهی دعــوت شــده و ســپس دکتــر علــی اعظــمبیت صنعتـی اصفهـان و دکتـر

کمیتـه اضافـه شـدند. اعضـای  مهاجــرزاده و آقــای خــدادادی هــم بــه اعضــای ایــن شــریعتی نیاســر، آقــای

نویس، بــه و قــرار گذاشــتند در پیش تدویـن کننـد سـاله 1۰نویسی بـرای سـند ابتـدا پیش تصمیـم گرفتنـدکمیتـه 

اولیـه  نویسپیشعنوان هـدف فرعـی بپردازنـد. عنوان اهــداف اصلــی و اشــتغال بهو پژوهــش به ترویــج، آمــوزش

علـوم همایشـی بـا عنـوان  وزارت ۸1سـال،  ســویی دیگــر، تابســتان همــان ســال تنظیــم شــد. از سـند،

 هایفعالیتکــرد تدویــن ســند نانــو در حیطــه  نانوفنـاوری در شـهر نوشـهر برگـزار کـرد و آن جـا اعالم اندیشـگان

ن روش، اســتقبال برنامــه تدویــن ســند بــه ایــ ریاســت جمهــوری نیســت و از تــداوم هایفناوری دفتــر

گذاشــت. بیشــتر  تبار رفیعیدکتــر  تشـکیل داد و ریاسـت آن را بـر عهـده ایکمیتهپـس از آن وزارت علـوم،  .نکــرد

 برگـزار ۸2تـا اردیبهشـت سـال  جلسـه ۵۰انتخـاب شـده بودنـد. کمیتـه  اعضــای کمیتــه از اســتادان دانشــگاه

جهــاد، وزارت علــوم و... همگــی در  تدویــن نمــود. وزارت نیــرو، وزارت صنایــع، وزارتکــرد و ســند جدیــدی 

دانشــگاه بــا نــگاه دانشــگاهی تدویــن  اسـتادان درواقعدرگیـر شـده بودنـد. امـا ایـن سـند را  تدویــن ایــن ســند

همسـو بـا منافـع ملـی کشـور باشـد،  اهــداف کهآنز اهــداف ذکــر شــده در ســند، بیــش ا کــرده بودنــد و

نگـرش ملـی بـود؛ یعنـی نگـرش وزارت علـوم  . یعنــی ســند فاقــدگرفتبرمیاســتادان را در  موردعالقهموضوعـات 

در ســند  هادانشگاهآموزشــی و درســی بــرای  ریزیبرنامهکالن نبـود و  گذاریسیاستسـند، نگـرش  در تدویـن

آن  1 علمــینــگاه دانشــگاهی و  صرفا  آن،  کنندگانتدوین نـگاه، چراکهعنوان هـدف اصلـی تعریـف شـده بـود. به

 درصـد ۹۰ فنــاوری بــرای کل کشــور بــود. در واقــع، بیــش از گذاریسیاستهـم بـدون توجـه بـه مباحـث کالن 

آمـوزش و  متمرکـز بـر آمـوزش و پژوهـش بـود. اسـتادان دانشـگاه، ارت علومتدویـن شـده در سـند وز هایبرنامه

از سـمت آمـوزش  بایـد سازی جریانو معتقـد بودنـد  دانستندمیعلمـی(  پژوهـش را مثـل موتـور لوکوموتیو )پیشـرفت

 خودخودبهایــن حرکــت،  ثیرتأحرکـت کافـی در ایـن بخـش ایجـاد شـد، تحـت  و پژوهـش ایجـاد شـود و زمانـی کـه

کمیتـه وزارت علـوم بـاور داشـتند  صنعـت متولـد خواهنـد شـد. بـه همیـن دلیـل، اعضـای در بخــش هاییخروجی

 تأکیدمحصـول شـود. وزارت علـوم  کنیــم تــا منجــر بــه تولیــد گذاریسرمایهپژوهــش  در بخش قدرآنبایـد 

را بـه سـمت تولیـد محصـول سـوق  و صنایــع هاشرکتـدا درگیــر کار شــوند و دولــت، ابتـ داشـت محققـان از

نانــوی وزارت علــوم اواخــر  هایپژوهش نانـوی وزارت علـوم نـام گرفـت. سـند هایپژوهشسـند  دهـد. ایـن سـند،

خاتمـی فرسـتاده شـد. آقـای خاتمـی بعـد آقـای  وقت، جمهوررئیسدکتـر معیـن تصویـب شـد و بـرای  وزارت یدوره

علـوم  نانــوی وزارت هایپژوهشزیــادی از آن گرفتنــد و بــه ایــن ترتیــب ســند  از مطالعـه سـند، ایرادهـای

 .از دور خـارج شـد عمال 



 
۳ 

 

 سنددسترسـی داشـتيد و  آیـا در هنـگام تدویـن سـند بـه سـند كشـورهای دیگـر 

 قـرار گرفـت؟ مورداستفاده دیگـر كشورهای

فنـاوری در ایـران ادبیـات آشـنایی نبـود.  گذاریسیاستبلـه. واقعیـت آن اسـت کـه آن موقـع ادبیـات سندنویسـی و 

 جمهـوری هـم سندنویسـی درسـت تبییـن نشـده بـود. همـان سـال، سـند ریاسـت هایفناوریحتـی در دفتـر 

 هاییایدهخودمـان، از سـند امریـکا،  بــه دســتمان رســید و در تدویــن ســند ــکاامری 2۰۰۰ســال  هایبرنامه

 کـه بایـد انجـام هاییفعالیتمدیریـت اسـتراتژی منسـجمی نداشـت، امـا  سـند امریـکا، ادبیات کهآنگرفتیـم. بـا 

بـود. چـون در آن زمـان، نانـو بـه انـدازه  شـده شـفاف مشـخص طوربهدر آن  غیره ومـورد نیـاز  هایزیرساخت، شدمی

کــرده  فنـاوری در آمریـکا سـند را تدویـن و منتشـر گذاریسیاستبـود، مشـاوران  کافـی در جهان شـناخته شـده

یـران، ا جزبهقطـع،  طوربهگرفتنـد.  هاییایده بودنــد. در واقــع، کشــورهای زیــادی در سندنویســی از ســند امریــکا

بیـن اسـتادان  اروپـا هـم بـرای تدویـن سـند ملـی خـود از ایـن سـند اسـتفاده کردنـد. در ژاپـن، کـره و اتحادیـه

فــر، متــن بــود. کمــی بعــد، آقــای عقیــل ملکی داخـل، فقـط آقـای امیـن منصـور بـا ادبیات اسـتراتژیک آشـنا

 .چـاپ کردنـد« پیشـگامی آمریـکا در علـم و فنـاوری»ـت عنـوان تح ســند آمریــکا را ترجمــه و

  سـند آمریـکا توجـه شـد، ایـن  در تدویـن سـند راهبـرد آینـده، به اینکهبـا توجـه بـه

 آن بـود؟ سـند تـا چـه انـدازه شـبيه

نانـو ایـده  مسئلهبـه  هاآناز نحـوه پرداخـت  سـند تدویـن شـده هیـچ شـباهتی بـه سـند امریـکا نداشـت. در واقـع مـا

آشـنا شـدیم  بـا هـم متفـاوت اسـت. همـان یـک مـاه اول کـه بـا نانـو کامال   هاآنمـا و  گرفتیـم وگرنـه ادبیـات سـند

 گرفتن ایدههــم موجــود اســت. ممکــن اســت ایــن  ایـن سـند بـه دسـت مـا رسـید. ترجمـه فارسـی ایـن سـند

اســتفاده از  ، تقلیــد، رقابــت ایجــاد کنــد و در جایــی دیگــر محــدود بــهماندگیعقب در جایــی احســاس

 .و غیــره شــود گذاریهدفو  هاواژه

 كــه در ســند مــا و  هادستگاهمحوری یعنــی هماهنگــی بيــن نــگاه دســتگاه

آمریــکا گرفتــه شــده یــا حاصــل  از ســندآمریــکا خيلــی پررنــگ اســت، 

 ؟ چـون مهنـدس سـجادی بـر تعامـل بيـناسـت ۲سـجادی  نــوع نــگاه مهنــدس

 .داشــتند تأكيدخيلــی  هادستگاه

 روی ایـن موضـوع ریزیبرنامهو هـم سـازمان مدیریـت و  بلـه، هـم دکتـر عـارف معـاون اول رییسجمهـور وقـت

گرفتیـم.  تأثیرهــم  هاآمریکاییمدیریــت بــود. البتــه از ســند  داشـتند. ایـن دیـدگاه در واقـع دیـدگاه سـازمان تأکید

سـازمان  آقـای دکتـر پاسـوار در مثال در کشـور انجـام شـده بـود.  قبـل از سـند نانو، تعـدادی پـروژه چندسـازمانه

و اعـالم  اضافـه کـرده هاوزارتخانهبـه بودجـه  ایبودجهسـازمان،  آمـار، ایـن مدیریـت بیـان کردنـد کـه در مـورد

بـرای  آمـار سـازمان مدیریـت خـرج شـود. الهـام از سـند آمریکا نمـود بودجـه اضافـی بایـد بـا هماهنگـی دفتـر

معــدود  کـه فنـاوری نانـو یکـی ازمـا بیشـتر از آن جنـس بـود  کشـورهای مختلـف معانی متفاوتـی داشـت و برای
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 .ایـران را در مـرز دانـش و فنـاوری قـرار دهـد تواندمیمــواردی اســت کــه پرداختــن بــه آن و پیشــرفت در آن 

OSTP را تدویــن کــرده بــود آمریـکا ایـن سـند در. OSTP متحدهایاالت جمهوریریاستدفتــر  زیرمجموعــه 

های ریاسـت ایـران ایـن کار در دفتـر همکاری کار هـم بـود. در کنندهتقسیمموسسـه، مسـئول اجـرا و اسـت. ایـن 

 .جایـگاه فراسـازمانی، بیشـتر از آمریـکا الهـام گرفتیـم ازنظر جمهـوری انجـام شـد یعنـی

  وجــود داشــت؟ و طــرز فکرهایــی هاجریاندر تدویــن ســند نانــو چــه 

را تعییــن نکردنــد و وارد  هااولویت جریــان تدویــن ســند در نانــو از محققــان شــروع نشــد یعنــی محققــان

داشــتند. حتــی  گذاریسیاستمدعــی ایــن کار بودنــد و نــه تــوان  نــه هاآنکالن نشــدند.  گذاریسیاست

ایـران بـود و تجربـه حضـور در بخـش  علمــی نانــوی هایشخصیت ترینمهمیکــی از  کهآنبــا  تبار رفیعی دکتــر

بـاال  از رسما  نانــو  هایسیاستکالن نشــد.  گذاریسیاسترا هــم داشــت وارد  نانـوی کشـورهای ژاپـن و انگلیـس

فتـاد. در آن زمـان از اتفـاق هدفمنـد جدیـدی ا ریاسـت جمهـوری هایفناوریدفتـر  در ۸2-۸1. سـال شدمیابـالغ 

در  شــد کــه بــا حضــور در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، تجربیاتــش را مهنـدس سـجادی دعـوت

در تولیـد علـم و فناوری و  گذاریسیاست اختیـار سـایر اعضـا قـرار دهـد. مهنـدس سـجادی، در مـورد چارچـوب

برسـد  بارهـا شـنیده شـده و اهمیـت آن بدیهـی بـه نظر هاحرفامـروز ایـن  شـاید .داد ارائهاهمیـت آن توضیحاتـی را 

 مسئلههشـت دیـدگاه غالـب در کشـور بـه  امـا آن زمـان، ایـن نـوع نگـرش، بسـیار تـازه بـود. مهنـدس سـجادی

نــگاه  مـود. شـاید همیـنداد و دسـت آخـر، دیـدگاه اصولـی و صحیـح را تبییـن ن فنـاوری را بـرای مخاطبان شـرح

نانـو، حاصـل نـگاه از زاویـه دیـد محققـان  باعــث شــد تــا خمیرمایــه و اصــول کلــی مکتــوب در ســند فنــاوری

 اصـول از تفکـری ملـی سرچشـمه گرفـت کـه هـدف آن، پیشـرفت علـم و و اسـاتید دانشـگاهی نباشـد و ایـن

کشـور و بـاال بـردن میـزان تولیـد  علمــی نبــود بلکــه هــدف اصلــی افزایــش رفــاه و ثــروت در هایپژوهش

آن، در سـند، بعضـی از مفاهیـم حـوزه علـم و فنـاوری کـه تعاریـف  تعریـف شـد. عـالوه بـر غیره وو صـادرات 

هــدف آمــوزش چیســت؟ هــدف  ـوزش چیسـت؟آم اینکهشـفاف تعریـف شـدند. مثـل  طوربهنداشـتند  روشـنی

آنـان  دهیاولویتچیسـت؟ در تدویـن سـند نانـو طـرز تفکـر محققـان و  پژوهــش چــه بایــد باشــد؟ تکنولــوژی

 مؤثرشـده بودنـد امـا دیـدگاه غالـب و  موضوع درگیـر ۸۰، محققـان از سـال واقعبه، اثـر چندانـی نداشـت مسائل بـه

از  کـه هاییبحثیکـی از  مثال  بـاال بـه پاییـن.  ریزیبرنامهدولـت بـود، یعنـی  کالن، دیـدگاه هایگیریتصمیمر د

پیـش از آن، چنـد پـروژه بـزرگ مثـل  .بــود سازیشبکهبحـث منافــع حاصـل  گرفتمیایــن دیــدگاه نشــات 

گذاشـته  ایـن نـگاه کنار تأثیرآن انجـام شـده بـود و همـه تحـت  و مقدمـات طراحـی پـروژه احـداث آزمایشـگاه ملـی

 تأثیراز نظامـی اسـت کـه بایـد بـر حـوزه اقتصـاد  تکنولوژی بخشـی»ایـن طـرز تفکر کـه:  تأثیرشـدند. در حقیقـت 

متفـاوت  کامال  وزارت علـوم پیداسـت. ایـن نـوع نـگاه بـا نـگاه رایـج در کامال سـند نانـو  ، در تدویـن«گـذار باشـد

 .بـود

  ســند بــرای فنــاوری  نانــو ایــن جایبهآیــا آن زمــان امــکان داشــت كــه

 ...پيــل ســوختی و بــرای مثالًدیگــری نوشــته شــود؟ 



 
۵ 

 

کـه بایـد برنامـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  های ریاسـت جمهـوریدفتـر همکاری در 1۳۸۰بلـه امـکان داشـت. سـال 

تنظیـم شـود  ها آن بــود کــه برنامــه مدونــیجلســات در دفتــر همکاری بندیجمع داشـته باشـیم. یکـی از نتایـج

نانـو روی موضـوع دیگـری مثـل روباتیـک کار شـود بـا  جایبهو کار را از همـان جـا شـروع کردیـم. اگـر قـرار بـود 

 .دادیممیذکــور، بــاز هــم همــان کار را انجــام م توجـه بـه نتیجـه

 ؟شدمی چقــدر در تدویــن ســند بــه جزیيــات اهميــت داده 

 تواننمیکلیــات شــفاف متمرکــز شــود.  جزییــات بــر روی جایبهسیاســت مــا در تدویــن ســند آن بــود کــه 

جدولــی  هـم، ترجزئیچقـدر محقـق شـده اسـت. بـرای پرداختـن بـه موضوعـات  بــا قطعیــت گفــت ایــن مــورد

مثال  بررسـی و توجـه بـه جـدول در اولویـت نبـود.  برنامــه در آن گنجانــده شــد امــا ودوپنجاهطراحــی شــد کــه 

نداشـت. خیلـی  نانومـواد در آن اهمیـتپرداختـه نشـده بـود و موضوعـی مثـل روش تهیـه  در ایـن سـند بـه نانومواد

 1۰از  مثال را فراهـم کنـد.  هابرنامهکـه امـکان اجـرای همـه  نبـود قدرآنهـم اجـرا نشـد؛ یعنـی بودجـه  هابرنامهاز 

 .در وزارت بهداشـت راه افتـاد هاآنکـه قـرار بـود راه بیافتـد فقـط یکـی از  تفکری کانـون

 ًمثالًبـود.  ایگستردهجامـع و  یبرنامهتدویــن ســند راهبــرد آینــده،  برنامــه ظاهرا 

 بـود روی زیرسـاخت مالکيـت فکـری برنامـه ۵۲یکـی از آن  بحـث مالکيـت فکـری كـه

 ظاهراً آن توجـه نشـده بـود.  كردن عملياتیو بـه راهکارهـای  گذاشتمیكشـور دسـت 

 در ایـن حـوزه شدمیكـرده بودنـد همـه كارهایـی را كـه  تـالش كنندگانتدوینفقـط 

فکــر نکــرده بودنــد  انجــام آن پذیریامکانانجــام داد، در ســند بياورنــد و روی 

 درسـت اسـت؟ .نــداده بــود ارائهو راهــکار اجرایــی 

اسـتراتژی، جلسـات دیگـری هـم برگـزار  هارزیابـی اسـت. مـا بـه مـوازات جلسـ هایبحثایـن مـوارد مربـوط بـه 

فــر میرزایــی، آقــای ملکی ، بــا آقــایشدمیحضــور آقــای ســجادی تشــکیل  . در جلسـاتی کـه بـاکردیممی

سـند موجـود  اندازچشمکردیـم و  و شـیوه نـگارش سـند بحـث اندازچشممـورد اهـداف،  و یکــی دو نفــر دیگــر در

بــه مــدت یــک ســال  مدتیکوتاهکار  نانــو، ابتــدا گذاریسیاستدادیــم. در ترســیم مســیر  را مـورد نقـد قـرار

بــا توجــه بــه تجربــه همیــن کار  شــد. بعــد از آن انجــام ۸۳اواســط ســال  تــا ۸2ســال  از نیمــه دوم

بخـش داشـت و سـعی شـده بـود در ایـن  ، چهـارسالهدهطراحـی شـد. ایـن برنامـه  هایسالده  کوتاهمــدت، برنامــه

زمـان تصویـر شـفافی از محصوالت نانـو نداشـتیم  آن مثال روشـن و شـفاف تبیین شـوند.  طوربه مسائل چهـار بخـش،

منابـع  هایحمایتآزمایشـگاهی و  شـبکه داشـتیم. چهـار بخـش تریروشنمـورد شـبکه آزمایشـگاهی نـگاه  اما در

 .سـتاد بـر اسـاس ایـن چهـار بخـش تشـکیل شـد هایکارگروه عمال بـود و  ترروشنانسـانی و... خیلـی 

  تأكيد نوری قاضیو آقـای دكتـر  كـه آقـای دكتـر طباطبائيان رسيدمیایـن طـور بـه نظـر 

 هایبرنامهو پژوهشــی مربــوط بــه بحــث نانــو در اولویــت  علمـی مسائلداشـتند 

 سـند قـرار بگيرد. درسـت اسـت؟



 
6 

 

بـرای  ایشـان ۸1سـال،  مثال تسـلط داشـتند.  کامال آن  اندازهایچشمدر مباحـث مأموریـت سـند و  نوری قاضیدکتـر 

دیدگاهـی بـه  اصال  ع ادبیـات دیگـری رایـج نبـود و . آن موقـکردندمیتخصصـی برگـزار  جلسـه وزارت صنایـع کارگاه

ایــن کار را انجــام داده  قبال  و کســی هــم نبــود کــه  در حـوزه علـم و فنـاوری وجـود نداشـت گذاریسیاستنـام 

 .کردندمیتأکیــد هــم  هااولویتطباطبائیـان مبتنـی بـر اصـول مدیریـت تکنولـوژی بـود و روی  باشــد. نــگاه دکتــر

 روش  مثالً اســتفاده كننــد؟  اعضــای گــروه چــه قــدر مقيــد بودنــد از یــک روش

 ؟SWOTدلفــی یــا 

دیویـد اسـتفاده کننـد. در واقـع دکتـر  «اسـتراتژیک ریزیبرنامه»در آن جلسـه افـراد مقیـد بودنـد از روش کتـاب 

 . بنـده هـم آن موقـع این کتـاب را مطالعـه کـردم و آقایکردندمیتدریـس  راقاضـی نـوری خودشـان این کتـاب 

بـه دیگـران نشـان بدهنـد روشـی کـه  خواستندمیسـجادی و میرزایـی هـم بـا ایـن رونـد مخالـف نبودنـد چـون 

 الدینسیفـان آقــای دکتــر دارد؛ یعنــی همــان متدولــوژی دیویــد. آن زمـ ، متدولـوژی علمـیاندکردهانتخـاب 

میرزایــی تأکیــد کردنــد از آن ادبیــات  دانشـجوی مقطـع دکتـری بودنـد و موضـوع کار ایشـان نـوآوری بـود؛ آقـای

 اســتراتژیک فقــط ریزیبرنامه دانستیممیاعضــای حاضــر در جلســات،  هــم اســتفاده بکنیــد؛ چــون همــه

دارد. البتـه  هاییمتدولوژیسـطح ملـی چـه  در گذاریسیاست دانستنمیبــرای ســازمان معنــا دارد؛ امــا کســی 

خاصـی وجـود  ، واقعـا  متدولـوژیگذاریسیاستبـرای اولیـن  آیدمیبـه نظـرم  کنممی هـم کـه بـه گذشـته نـگاه اآلن

را اجـرا کنـد و  ایاولیهکنـد ناچـار اسـت ابتدا طـرح  ی را از صفر شـروعنـدارد، یعنـی اگـر تیمـی بخواهـد موضوعـ

همیــن نــگاه،  ، رونـد انجـام کار را اصـالح کـرده و تکمیـل کنـد. بـاکندمیکـه دریافـت  سـپس از بازخوردهایی

دکتـر  کهآنـاد. یعنـی بـا همیـن اتفـاق هـم افت بشــوند و مسئلههــم درگیــر  الدینسیفقــرار شــد دکتــر 

ایشـان هـم بعـد  دو جلسـه شـرکت کـرده بودنـد ولی مـا محتـوا را در اختیارشـان گذاشـتیم؛ فقـط در یکی الدینسیف

 تهیـه ۳NISمتنـی در حـدود ده دوازده صفحـه در مـورد  . مـا هـم از ایشـان خواسـتیمگفتندمیاز آن نظراتشـان را 

 یجلسه الدینسیف مـن و دکتـر قاضـی نـوری بـا دکتـر بعدا دهیـم.  قـرار 4سـند تکمیلـی اول  ا درکننـد تـا آن ر

 .تدویـن مـواد سـند تکمیلـی کمـک گرفتیـم دیگـری گذاشـتیم و از ایشـان در

  بــر ســر  صحبــت ۸۳،ماهبهمنكــه در  ایجلسهآقـای دكتـر اگـر خاطرتـان باشـد در

عضــو كميتــه نانــوی وزارت  عنوانكـه آقـای دكتـر بهـزاد سـلطانی بهبـود  ایــن

داشــتند.  حضــور هابحثدر  كمتر بعدهارونــد هســتند و  علــوم، مخالــف ایــن

 چــرا؟

کوتــاه  نهایـی کردیـم. یعنـی بعـد از آن فقـط دو سـه جلسـه ببینیـد تقریبـا  پـس از ایـن جلسـه مـا دیگـر سـند را 

و متـن  زیـادی گذاشـتند و مطالـب سـند را کنـار هم قـرار دادند دیگــر برگــزار شــد. آقــای قاضــی نــوری وقــت

بـرای تدویـن  ایجلسهبـرای تایـپ و چـاپ فرسـتاده شـد. دیگـر  اسفندماهنهایـی را آمـاده کردنـد. متن نهایی سـند، 

 هایکارگروهیکــی از  اســتراتژی بــود چــون هایجلسه، شدمیبرگــزار  دیگـری کـه هایجلسهسـند نداشـتیم. 

 مثال  مشـخص اسـت.  ، هــدفگذاریسیاستبــود. گاهــی در تدویــن ســند و  چهارگانــه، کارگــروه اســتراتژی
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هـدف مشـخصی اسـت.  ن هــدف،مــادران را هنــگام تولــد کاهــش دهیــم. ایــ ومیرمرگمیـزان  خواهیممی

 طوربه تواننمیرا  هامأموریتبلندمــدت، کالن و پیچیــده، هــدف و  هایبرنامهدر  ویژهبهولـی در بسـیاری از مواقـع 

تولیــد ثــروت از نانــو،  مثال  . شوندمی گذاریهدفکامـل و بـه صـورت کمـی روشـن کـرد. بیشـتر نتایـج معیـن 

کمــی  را بــه اهــداف هاآن توانیمنمییعنــی میدانیــم نتایــج چــه هســتند امــا  ... قابــل تحمــل و زیستمحیط

هــای کالن اغلــب بــه نتایــج ریزیبرنامه مشــخص تبدیــل کنیــم، بــرای همیــن خیلــی از مواقــع در متــن

 اول دنیــا شــویم، ایــن در واقــع هدفــی قابــل کشــور 1۵ـزو جـ خواهیممی مثال تــا اهــداف.  شودمیفکــر 

ایـن  خواهیممینیسـت در واقـع،  برتــر دنیــا بــودن، نتیجــه اصلــی کشــور 1۵اســت امــا جــزو  گیریاندازه

 اسـت اختـالف نظـر زیادیبـه نتایـج دیگـری دسـت پیـدا بکنیـم و طبیعـی  رتبـه را بیـن کشـورها داشـته باشـیم تـا

 .پیـش بیایـد

  ،شــخص شــما بــه چــه  ویژهبهســند  كنندگانتدوینموقــع نــگارش ســند

 هایبرنامهنتایــج مــورد انتظارتــان از اجــرای  ؟ یعنــیكردیدمینتایجــی فکــر 

 نانــو چــه بــود؟ مربــوط بــه

 ۵دیـدگاه آقـای سـجادی و آقـای میرزایـی  ـم دو دیـدگاه داشـتند. دیـدگاه اولدر سـند، افـراد تی گذاریهدفبـرای 

و  کالن داشــتند. در واقــع، ایــن دو نفــر، اهــداف را در ســند تعییــن کردنــد نـگاه مسئله. ایـن دو نفـر، بـه بـود

دیـدی فراتـر از توجـه صـرف بـه  هاآن چراکهمــوارد ســطح بــاالی اســتراتژی نانــو را مشــخص کردنــد؛ 

 کـرد تـا محصـوالت تأسیسبایـد تعـدادی شـرکت  کردممیموقـع فکـر  خـود مـن آن مثال جزئیـات نانـو داشـتند. 

بـه دنبـال تولیـد  هاآن. کردندنمیفکـر  نانویـی تولیـد کننـد. تیـم وزارت علـوم مثل آقـای سـجادی و آقـای میرزایی

 تأسیسداشــتم بــه فکــر  ریزیبرنامهبودنــد؛ ولــی بنــده کــه نــگاه  نانوتیـوب و نانو پارتیـکل )نانـوذرات(

و  ترعمیقو آقـای میرزایـی خیلـی  بــودم. آقــای ســجادی هاآننانومحــور و صــادرات محصــوالت  هایشرکت

بایـد در  بخواهنـد مشـخص کننـد چـه کارهایـی کهآنآقـای میرزایـی بیشـتر از  .کردندمیبـه موضـوع نـگاه  ترجامع

و یــا آقــای ســجادی بــه تولیــد  اندازند بیجــا  را در کشـور یافتگیتوسعهرفتـار  خواستندمینانـو انجـام دهیـم، 

و فنـاوری  عبارتـی دیگـر نـگاه ایشـان، نـگاه علـم. بـه کردندمیزندگـی مـردم فکـر  ثــروت و افزایــش کیفیــت

نـگاه علـم و فنـاوری بـرای خـود علـم و فنـاوری  نـگاه مـا نبایـد کردندمی تأکیدمتعهـد بـه مـردم بـود. ایشـان 

تعهدانـه باشـد م مانگذاریهدفو فنـاوری بـرای ارتقـاء علمـی خودمـان باشـد بلکـه بایـد  باشـد، هدفمـان نبایـد علـم

ایشــان هــدف تولیــد ثــروت و افزایــش کیفیــت  مـا، مـردم باشـد. در واقع گذاریهدفیعنـی کانـون اصلـی 

، الدینسیف کردنـد. دیـدگاه دوم، دیـدگاه دکتـر شـاهوردی، دکتـر قاضـی نـوری، دکتـر زندگــی مــردم را تعریــف

 تأکیدبیشـتر بـر روی جزییـات توسـعه نانوفنـاوری  طباطبائیـان و... بـود. این اسـاتید،دکتـر بهـزاد سـلطانی، دکتـر 

ســجادی و آقــای میرزایــی  افــکار آقــای یزاییدهو اهــداف  اندازچشمدر رونــدی کــه طــی شــد،  .داشـتند

هـم قضیـه  گـروه دوم تدویـن کردنـد. شـایدرا  هابرنامهمکتـوب و  هایسیاستاســتراتژی و  و SWOTبــود، ولــی 

دادنـد. اهـداف  )گـروه اول( اهـداف را تغییـر هاآن بعدا را نوشـتیم ولـی  بـود کـه مـا در گـروه دوم اهدافـی گونهاین
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اوری، فنـ تجــارت جهانــی، انتشــار بیــن مــردم، تبدیــل علــم بــه مـورد نظـر مـا، دسـتیابی بـه سـهمی از

 بود.و... مـواردی از ایـن دسـت  هازیرساختفنـاوری بـه صنعـت، صنعـت بـه 

 نقاطــی بــود؟ نقــاط ضعــف و قــوت ســند بــه نظرتــان چــه 

بسـیج  یزمینهپیشبـود.  هاسازمانهمـه  و بســیج هافعالیتنقطــه قــوت ســند، مشــروعیت دادن بــه  ترینمهم

بـا ایـن  هاوزارتخانهبـود کـه قبـل از تشـکیل سـتاد انجـام شـده بـود و  هاییفعالیت و مشـروعیت دادن، هاسازمان

 .را بـا هـم هماهنـگ کنـد هاآنکـه بایـد کسـی  جریـان همـراه شـده بودنـد و همـه بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد

 بـه لحـاظ سـاختاری نقـاط  ند هـمایـن توفيقـات حاصـل از سـند بـود و یـا خـود سـ

 قوتـی داشـت؟

مشــخص بــود. از ســویی  هاوزارتخانه در ســاختار ســند، شــورای هماهنگــی تعریــف شــده بــود و نقــش

 هاوزارتخانه هاینماینده شدن جمع، ایجــاد فضایــی بــرای دور هــم هاسازمان دیگــر، بــه بســیج کــردن همــه

اعضـا هـم اشـاره شـده بـود. بـه نظـر مـن یکـی دیگـر از  مختلــف و ســازوکاری بــرای هماهنگــی هایسازمانو 

افزایـش سـطح و کیفیـت  تولیـد ثـروت، گیریهدفقـوت سـند، تقسـیم کار بـود. نقطـه قـوت دیگـر،  نقـاط ترینمهم

ایـن طـور  اصال تولیـد ثـروت عـادی شـده اسـت. ولـی آن موقـع  حـثزندگـی مـردم در آن بـود. در فضـای امـروز، ب

کردنـد و گفتنـد هـدف بایـد  مقـام معظـم رهبـری در مشـهد سـخنرانی کـه ۸۵از اول فروردیـن سـال،  نبـود. بعـد

 بـا نماینـدگان توانستیمنمیدر آن موقـع مـا  اصال  . درآمدیـک گفتمـان  تولیـد ثـروت باشـد، ایـن موضـوع بـه صـورت

بـه دنبـال سـاخت آزمایشـگاه و تربیـت  مـا بایـد هاآنوزارت علـوم مسـئله تولیـد ثـروت را مطـرح کنیـم. بـه اعتقـاد 

نانـو  بیـن اعضـای سـتاد ایجلسهشـرایط آن زمـان، ناگزیـر شـدیم  تأثیرتحـت  . حتـیرفتیممینیـروی انسـانی و... 

آیـا در حضـور رهبـری هـدف تولیـد ثـروت  ها بگذاریـم و روی ایـن موضـوع همفکـری کنیـم کـهـر همکاریدر دفت

هــدف  آقـای سـجادی گفتنـد مـا موضـوع را مطـرح کنیـم. اتفاقـا  رهبـری فرمودند را مطـرح کنیـم یـا نـه؟ نهایتـا  

مـا شـد. توجـه  هایدیدگاهتائیـدی بـر  نان ایشــان مهــرتولیــد ثــروت، هــدف بســیار خوبــی اســت و ســخ

و فنـاوری  علمـی هایحوزهیکـی از  گذاریسیاستاهمیـت دادن بـه پتنـت در سـند  ، دیـدن صنعـت وهازیرساختبـه 

 .ایـن سـند بـود و یکـی دیگـر از نقـاط قـوت شدمینوعـی جسـارت محسـوب 

مــا مرکــز ملــی و مجــزا  کهآن جایبه سـند، ایجـاد شـبکه آزمایشـگاهی نانـو بـود، از دیگـر نقـاط قـوت تدویـن

در  مطالب سـند مابقیمختلـف بـا یکدیگـر هماهنـگ شـوند.  هایآزمایشگاه بــرای نانــو بســازیم، قــرار شــد

نوشـته شـده بـود، ولـی نبایـد از آوردن  زودتــر از موعــد الزم در ســند هاآنواقــع حاشــیه بــود، شــاید برخــی از 

واقــع  ، بسـتری فراهـم کـرد تـا مـورد بررسـی قـرار بگیرنـد. درهاآناشـاره بـه  چراکهدر سـند پشـیمان باشـیم  هاآن

 .هاایدهآزمایشــگاهی شــد بــرای تفکــرات و 

  ًكننده متحولنانــو فنــاوری  ــن بــود كــه یــک زمانــیصحبــت بــر ســر ای مثال 

توانمندســاز اســت، در كــدام مــوارد توانمندســاز  فنــاوری اآلنخواهــد بــود و 
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در حــوزه  مثالًمـواردی كـه مربـوط بـه مسـائل اصلـی كشـور اسـت.  بــود؟ در

 ...ســرطان و

نکردیــم. مــا چهــار کارگــروه داشــتیم.  بحثـی را بـاز کنـم کـه راجـع بـه آن صحبـتاجـازه بدهیـد در ایـن مـورد 

 هایطرحآزمایشـگاهی و کارگـروه  هایزیرساختترویـج، کارگـروه شـبکه  کارگــروه منابــع انســانی، کارگــروه

بیـرون بیاییـم و بـه دنبـال اجـرای طـرح  ریزیبرنامه هایبحث. قــرار بــود در کارگــروه چهــارم، مــا از مدتکوتاه

در کشـور،  ریاسـت جمهـوری و حتـی هایفناوریهنـوز دبیرخانـه سـتاد و یـا دفتـر  و تولیـد محصـول برویـم. چـون

ـی و چـه کارهایـی بایـد انجـام دهیـم، هیـچ اطالعات کسـی در زمینـه اینکـه در نانوفنـاوری چـه چیـزی مهـم اسـت

هـم بـا خـود  بودجـه بدهـد و اختیار هاآنوزارتخانـه چنـد طـرح اجـرا کنـد و سـتاد هـم به  نداشـت؛ قـرار شـد هـر

علـوم، بهداشـت، کشـاورزی، صنایـع و دفـاع، پانصـد  هایوزارتخانههـر کـدام از  بـه ۸۳باشـد. سـال،  هاوزارتخانه

بهداشـت  شــد. آقــای دکتــر ملــک افضلــی معــاون پژوهشــی وزارت تخصیــص داده میلیـون تومـان بودجـه

نفـر از پزشـکان مثـل دکتـر برومنـد کـه جـراح  بودنـد. ایشـان بـا حضـور دکتـر سـرکار و دکتـر رضایـت و چنـد

تقریبـا  همـان  ـده بـود وتشـکیل ش ریزیبرنامهکمیتـه بـرای  ایـن ۸1دادنـد. البتـه، سـال  تشـکیل ایکمیتهبودنـد 

توزیـع شـود تـا  هادانشگاهایـن بودجـه بیـن  کهآن جایبهافـراد عضـو کمیتـه بودنـد. در ایـن کمیتـه مقـرر شـد کـه 

و در اولویــت قــرار  طرحـی را شـروع کننـد، بهتـر اسـت موضوعـی در وزارتخانـه انتخـاب شـده اسـاتید دانشـگاه

 شدهمطرحتشـخیص و درمـان سـرطان بسـیار  بینیممی و حتــی در ســند آمریــکا هاکتابخیلــی از  بگیــرد. در

و درمـان سـرطان بـا  کمیتـه نانـو در وزارت بهداشـت در نهایـت تصمیـم گرفتند موضوع تشـخیص اسـت. اعضـای

تومـان بـه تعـدادی طـرح منتخـب بـا موضـوع  میلیـون ۵۰۰    اسـتفاده از نانوتکنولـوژی را در اولویـت قرار داده و سـپس

هــم کســی تجربــه دارد  درمـان سـرطان اختصـاص داده شـود. اعـالم شـد اگـر در موضـوع دیگـری تشـخیص و

شــروع بــه  خواهدمیکنــد ولــی اگــر کســی  ارائهطــرح  کــه تخصــص و تجربــه دارد ایحوزهدر  تواندمی

کمیتـه پـس از  کــه در اولویــت وزارتخانــه قــرار گرفتــه شــروع کنــد. در نهایــت هاییطرح یــق کنــد ازتحق

 هاطرحبـه سـرطان مربـوط بـود و سـپس بودجـه بـه آن  نوعیبهرا انتخـاب کـرد کـه همـه  طـرح 7، هاطرحبررسـی 

 .اختصـاص یافـت

بـود کـه دکتـر قاضـی نـوری هـم در  طـرح تعریـف کـرده شـش ۸1 یـا ۸۰ال وزارت صنایـع پیشتـر، یعنـی سـ

البتـه بـا  ها اسـت،بـه درخواسـت دفتـر همکاری هاطرحایـن  گفتندمیایشـان  نقـش داشـتند و هاطرحتعریـف آن 

ـد. بعد هـم گفتنـد در کـه بودجـه داشـته باش بودجـه خودشـان. چـون آن موقـع هنـوز سـتاد تشـکیل نشـده بـود

شـاید ایـن  زودبـازده بودنـد کـه هایطرحوارد جزییـات شـویم. ایشـان بیشـتر دنبـال  بیشـتر خواهیممیمرحله بعـد 

افـراد فکـر  مثال مختلـف آن بـود کـه  هایحوزهدر  تفکـر ناشـی از عـدم شـناخت دقیـق از نانـو و میـزان پیشـرفت ما

متخصـص در  . مـاپردازیممیو در داخـل بـه کاربردهـای آن  کنیممیخـارج از کشـور وارد  ذرات را ازنانـو کردندمی

بعدهـا ایـن فراخـوان بـه یکـی از مـواردی تبدیـل  ایـن حـوزه کـم داشـتیم. وزارت علـوم فراخـوان عـام داد، البتـه

بــرای مــا  طــرح 112مــا فراخــوان دادیــم و  گفتندمی هاآن مثال  اختــالف داشــتیم.  شـد کـه بـا وزارت علـوم

 هاطرح آوریجمعدر صورتــی کــه بقیــه روش  .بودجــه بدهــد هاطرحآمــده و انتظــار داشــتند دفتــر بــه همــه 
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شـورای  یجلسهصورت . سـتاد نانـو هـم ایـن روش را قبـول نکـرد و دردانستندنمی در وزارت علــوم را صحیــح

در وزارت دفـاع هـم چنـد طـرح تصویـب شـد  .هماهنگـی هـم درج کـرد کـه ایـن روش مـورد تأییـد سـتاد نیسـت

نداشـت  متخصـص در ایـن حـوزه اصال  دخالـت نکردیـم. آن زمـان وزارت کشـاورزی  ولـی چـون محرمانـه بـود مـا

عمـل، رونـد کار احسـاس خوبـی در افـراد ایجـاد  د بـه نانـو از این جا شـروع شـد. درنشـد. در واقـع ورو ارائهو طرحـی 

کـرد و یـا  مشـکل سـرطان را مطـرح کـرد و بعـد بـرای آن بودجـه گرفـت و روی آن کار شودمی مثال  کـه  کردمی

و بــا توجــه  هاآنپس از بیــن نتایــج شــود و ســ ایـن امـکان هسـت کـه در ابتـدا کار مطالعاتـی جامعـی تعریـف

 .شـده یکـی را انتخـاب کنیـم مشــخص بندیاولویتبــه 

 كــه بــرای  شدمی از توضيحــات مهنــدس ميرزایــی ایــن طــور برداشــت

كار  هاكارگروهنبـود و در عمـل،  ایجدیبرنامـه  افــراد، خــود ســند راهبــرد آینــده،

شـده بـود كـه  و ســندی هــم در ایــن ميــان نوشــته دادندمیرا انجــام  خودشـان

 در ایــن مــورد چــه بــود؟ محوریـت اصلـی را نداشـته اسـت. نظر شـما

مـا مشـروعیت داد. پیـش از  هایفعالیت . بـه نظـر مـن، سـند بـهکنممیبنـده از بعـد دیگـری بـه ایـن قضیـه نـگاه 

مصوبـه  . دسـتور رییسجمهـور وچرخیدمیمحـور دسـتور شـخص رییسجمهـور  بـر هافعالیتسـند، تمـام  تدویـن

بعــد بــا ورود رییسجمهــور جدیــد، دســتور  زیـادی بـا هـم دارنـد. باالخـره در دولـت هایتفاوتهیئـت دولـت 

دیگـری را  دولـت بعـدی خـود مصوبـه کهوقتیتـا  امـا مصوبـه هیئـت دولـت رودمی رییسجمهــور قبلــی کنــار

در حـوزه نانـو  هاوزارتخانهسـند بـه فعالیـت  تصویـب نکنـد معتبـر اسـت. در واقـع مـا توانسـتیم در قالـب ایـن

قـع آن مو بـا فضـای زنیممیحـرف  مسائلآن اسـت کـه فضایـی کـه امـروز در مـورد  مشـروعیت بدهیـم. نکتـه آخـر

کنـم مـواردی را کـه در سـند اول نوشـته شـده  متفـاوت اسـت. اگـر امـروز خـود مـن هـم بخواهـم سـند را ارزیابـی

و در شـرایط  میدانــم؛ امــا بایــد در فضــای همــان روز ذکرقابلدرصــد از کل مــوارد  بـود، فقـط حـاوی بیسـت

بـه جزئیـات  اصال  سـوم، فقـط کلیـات را نوشـتیم و  حتـی در سـند تکمیلـی آن دوره زمانـی بـه سـند نـگاه کـرد.

 چراکهمیدانـم.  مسـتندات آن موقـع سـتاد را گـزارش عملکردهـا ترینمهمخاطـر، امـروز  نپرداختیـم. بـه همیـن

وقتـی  هاسازمانـی از بـود. نکتـه دیگـر آن اسـت کـه بعض عملکـرد بـا جزییـات کامـل نوشـته شـده هایگزارش

و  کنندنمیفکـر  ، آن را اصــل گرفتــه و بعــد از آن، دیگــر بــه بهبــود آنکنندمیرا تدویــن  برنامـه یا سـندی

. همـان اول اشـاره شـد کردیمنمیسـتاد، مـا ایـن طـور فکـر  کامـال بـه آن پایبنـد باشـند، ولـی در دهندمیترجیـح 

ایـن موضـوع فکـر کنیـم و  سـند اول بـرای دو سـال مفیـد خواهـد بـود. بـه همیـن خاطـر، بایـد روی کـه دیـدگاه

آقـای میرزایـی هـم کامـال صحیـح بـود مخصوصـا   هایصحبتایـن  سـعی در بهبـود آن داشـته باشـیم. بـه هـر حـال

 .فضـای امـروز بـه گذشـته نـگاه کنیـم اگـر در

 مـا گذاشـتيد در اختيـار كهوقتیسـلطانی، ممنـون از  آقـای دكتـر. 


