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 اننو اجتماعی سرماهی گیری شکل

 اهسیاست رد ثبات و شفافیت با

 میرزایی صابر مهندسمصاحبه با آقای 

 

 : و تنظیم  تهیه

 فردا توسعه بنیاد

 ایران نگاری سیاست هگااندیش
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  كشور تدوین شد، ادبيات سندنویسی  راهبردی توسعه نانو درده سال پيش كه نخستين سند

كردید؟ فرایند كار  و ستاد، چگونه به نوشتن سند فکر هاهمکاریدر مركز  .چندان رایج نبود

 كه منجر به تدوین سند هاییسياستاصلی و  هایایده پشتيبان، هایكارگروهچگونه بود؟ 

 شدند، چگونه شکل گرفتند؟

و دوم، ما را از لحــاظ نهادی  کردمیرا منســجم  ستاد هایبرنامه: اول، شدمیبا سندنویســی، دو منظور حاصل  درواقع

قابــل قبولی پیدا  ســتاد مشروعیت هایبرنامهدر نهاد باالدســتی،  هابرنامهچون با تصویب  ،کردمیو حقوقی تقویت 

کشــور، اسناد باالدستی دیگری نداشتیم، اســناد موجود هم فقط  یتوسعه یساله پنج هایبرنامه. آن زمان جز کردمی

 یواژه 1. دکتر سلطانی پرداختنمی کالن که کلی بود و به جزئیات هایسیاستمصوبه و ابالغیه بودند، مثل  تعدادی

مثالً  اسناد ملی شد؛ یتهیهدیگر و  هایمجموعهکســب تجربه در  ساززمینه را ابداع کرد و این موضوع« سند ملی»

 .سندنویسی استی زمینهعلمی کشــور، دومین تجربه در  ینقشه

  نانو نوشته شده بود؟ هم پيش از سند فناوریزیستآیا سند 

در شورای  تازگیبه فناوریزیست، سند درواقعتصویب نشده بود.  وجود داشت، اما هنوز« ایران سبز»سندی به نام سند 

 یمصوبهتوانســت  در هیئت دولت به تصویب رسیده بود.( تنها سندی که ب شد )البته این سندانقالب فرهنگی تصوی

 .بگیرد، همین سند نانو بود شــورای انقالب فرهنگی و دولت را

  ،كالن نانو در وزارت  یبرنامه برای تدوین هاییکسان یتجربهپيش از نوشتن این ســند

 .علوم وجود داشت

انجام  ایبرنامه ایوزارتخانهبود که در هر  فناوری و نوآوری( این هایهمکاری)مرکز  هاهمکاری سیاست کلی در دفتر

را  . وزارت علوم، شورای عتف )شورای علوم، تحقیقات و فناوری(کردمیپیگیری  شــود. آقای ســلطانی این کار را

ســپرده  تبار رفیعیوزارت علوم این کار را به آقای  انجام دهد. در ایوزارتخانه فراکاری  خواستمیتأســیس کرده بود و 

برای کشــور  وزارتخانه را ترغیب کنیم که برای خودش سندی بنویسد؛ چیزی که سرانجام هر کردیممیشد. ما سعی 

صنعتی  یتوسعهژی پتروشیمی، استرات یتوسعهاستراتژی  نیشکر، یتوسعهاســنادی مانند استراتژی  ترپیشماندگار شد. 

قطع بزرگ بود که معلوم  پتروشیمی، هجده جلد کتاب قطور با یتوسعهبودند. برای مثال، اســتراتژی  نوشته شده غیره و

 .جامع باشد در مجلس تصویب کــرد. قانون باید اقصر و تواننمیرا  مفصل باشد و این قدراین تواندنمیاست استراتژی 

 پرداختمی ير كردن چند وزارتخانهسند اول به نحوی به درگ. 

در  مسئله مطرح است که چگونه باید عمل کنیم. این مشکل به دو یا چند وزارتخانه مربوط شود، این ایمقولهوقتی 

تعیین کند، با این  مشیخطفقط  باور اول این بود که ســتاد وارد کارهای اجرایی نشود و .نانو هم مطرح است یحوزه

را  هاوزارتخانهکه بتوانیم بــا آن،  ایمنیافته . ما هنوز به مکانیزمی دستشدمیکشــور درگیر کار  جراییا یبدنهروش، 

تخصیص اعتبار جلو رفتیم، ولی این مکانیزم هم  ترغیب کنیم. برای حل این مشــکل، از طریق سیســتم به همکاری
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 کنند و در نهایت، آن را به خزانه بازگرداندند و برخی دیگر نتوانستند این اعتبار را هزینه هاوزارتخانهنبود. برخی از  جوابگو

از  هم آن را در حسابشان نگاه داشتند که پس هادانشگاهو  دادند هادانشگاهمانند وزارت علوم مستقیم آن اعتبار را به 

پولی  خواستیممییر مصارف دانشگاه به دست آورند. ما در ســا یکی، دو ســال بتوانند مجوز هزینه کردن آن اعتبار را

فنــاوری  .آموزش فناوری نانو مصرف شود، ولی این روش مؤثر نبود قرار دهیم تا برای پژوهش و هادانشگاهدر اختیار 

 .کنیم . ما باید حتماً در ســند دوم نانو فکر دیگریهاوزارتخانه نانو جلو رفت، ولی نه با روش تخصیص اعتبار به

 بود؟ آیا در ابتدا ســهم هر وزارتخانه مشخص 

باید  بود که ایبرنامهنبود، بلکه بر اساس  هاوزارتخانهســهم  و بر اساس گرفتمیتخصیص بودجه طبق برنامه صورت 

دجه کار جدیدی انجام دهد، تنها تخصیص بو خواهدمیمشخصی دارد و  یوظیفه. البته برای سازمانی که کردندمیاجرا 

معنی که  به این« دستگاه»)دولتی  هایدستگاهاز مشکالت راه را در نظر نگرفته بودیم.  ، ما نیمیدرواقعکافی نیســت. 

آن بخواهیــم، حتی با وجود تخصیص بودجه، آن کار  و اگر کار دیگری از کندمیکار  شدهتنظیمفقط بر اساس چارچوبی 

شخم بزنند! ما به  بخواهیم زمین را هم هاآنســتند که با دادن بنزین بیشتر، از هواپیماهایی ه ( ماننددهدنمیرا انجام 

 .مجری هم الزم است؛ هر سه مرحله را باید با هم داشته باشیم این نتیجه رســیدیم که فقط بودجه کافی نیست، قانون و

  ،شروع شد و ســپس فرایند  هاكارگروههمراه با  سالهیکموقت  یبرنامهدر ابتدای كار

 هم ارتباط داشتند؟ با هاایننوشتن سند شکل گرفت؛ 

تشکیل ســتاد، باید مرتب به جلسات هفتگی  ، ولی پس ازکردیممیپیش از تشــکیل ســتاد هم روی تدوین ســند کار 

بنابراین خودمان  ،رساندیممیشرکت داشتند( محتوای سیاستی  هاوزارتخانهنمایندگان  هاآن ســتاد )جلسات اصلی که در

جلسه تصویب شود. به موازات آن فرصتی برای تدوین سند  تا در کردیممیآماده  هاییسیاستجلسات روزانه داشتیم و 

 توانمینانو  یحوزهدر  .ســند دهساله را آماده کردند بند ۵2در عمل، همان کارگروههای چهارگانه،  .دهساله پیدا شد

مختلف را شورای  هایبخشو تنظیم عملکرد  سازیهمگامداد.  ا جداگانه، اما با هماهنگی توسعهمختلف ر هایبخش

 .دادمیانجام  مشورتی ستاد

 زمان نگارش سند هم همين طرز فکر را داشتيد؟ 

، از رواقعد، کردمیصد متر جلوتر را روشن  فقط مثالًراند. چراغ خودرو ما ما مثل کسی بودیم که با خودرو در تاریکی می

کشور نخست  باید جزو پنج دانستیممی. دانستیممی، هرچند مقصد را آمدیممیجلو  طورهمینخبر نداشتیم و  هاوخمپیچ

این کار باید با کشــورهایی مثل ژاپن و آلمان رقابت  دنیا باشیم )در سند اول، مقصد پانزده کشور اول دنیا بود( و برای

. با شدمی ترمشکل وجود داشت، بسیار هاحوزهد مسائل زیرساختی و رکودی که در بعضی از وجو . این رقابت باکردیممی

پنجمین کشور جهان، اقتصاد تولید  یاندازهبتوانیم از نانو به  جلو برود و باید تنهاییبهاین حال، من معتقد بودم نانو باید 

 .کنیم

  صنعتی  هایبخشنانو تا این اندازه به  فناوری شدمیهنگام تدوین سند اول، كمتر تصور

 .وارد شود مانند پزشــکی
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 وارد صنعت شــویم، ولی در عمل، برعکس شد. شاید در نانو یساده هایبخشبله. تصور ما این بود که در ابتدا در 

 درخشش زیادیدارویی  یعرصهمطلوب برسیم، ولی در  نتوانســتیم به اهداف هاکامپوزیتنانو مواد و نانو  یزمینه

 .داشتیم

  درخت نانو آن زمان مطرح شده بود؟ نبود. آیا هاگذاریسياستدر ســند، ردپایی از این 

 .درخت نانو بود بله. اولین سند سازمان ایزو که به تصویب رسید، همین

 در سند  هااولویتداریم، هرچند  پس این ایده هم بود كه ما با چه درخت نانویی سروكار

 .بودمطرح نشده 

انــرژی.  ، سالمت وزیستمحیطســاختمان،  هایحوزهفناوری:  ما چهار حوزه هســتند، نه چهار صنعت یا هایاولویت

 هایحوزهسند،  متعدد وجود دارد. در تدوین هایفناوریبرای هر صنعت،  متعدد و هاییصنعت، هاحوزهدر هر یک از ایــن 

ـ در مقاالت علمی با ضریب  یحوزهاز  این چهار حوزه ـ غیر کلی در نظر گرفته شده است. سه حوزه از  تأثیرهایساختمان 

و جغرافیایی کشورمان  ساختمان بنا به شرایط محیطی یحوزهباال در اولویت قرار گرفتند.  هایارجاع و محققانی با باال 2

، انواع دکل و سیم و کابل و جاده تأسیسات: بناها، انواع هاستاین ساختمان یحوزهبرای ما اهمیت زیادی دارد. منظور از 

کم حفظ کنیم، تمام  یهزینه را با هازیرساختهر چیزی است که زیرساخت محسوب شود. اگر نتوانیم این  و آهنراهو 

تمان ساخ یحوزهکشورها هم به  یبقیه کنممیخواهد شد. فکر  هاآن و نگهداری سازیدوبارهدرآمدهای کشور صرف 

 .دهندمیبیشتری  اهمیت

 شده بودند یا بر اساس برخی  چهارگانه بر اساس مقتضيات داخلی خودمان انتخاب هایحوزه

 معيارهای جهانی؟

بودن، داشتن بازارهای  پذیرامکانمانند  کار نکردیم. عواملی ایسلیقه هاحوزههر دو عامل دخیل بود. در انتخاب این 

 .کرد ترپررنگرا  هاحوزهبعضی از  رای ما،اهمیتشان ب یدرجهبزرگ و 

  چه مکانيزمی برای ایجاد  و كردندمیغير از شما، چه كسانی در تدوین سند مشاركت

 مشاركت وجود داشت؟

 هایحوزه کنممیبسیار فشرده بود. فکر  . کارشدمیافراد زیادی مشارکت کردند. هر روز جلسه بود و روی مسائل فکر 

تنظیم  جامع علمی کشور هم زیر نظر من ینقشهسند  هایاولویتپیشــنهاد کردم.  کمیلی دوم را مندر سند ت بااهمیت

 .شد

  دارند، برای  ایایدهحرف و  موفق شــده باشيد تمام كسانی كه كردیدمیآن موقع فکر

 همفکری جمع كنيد؟

 .باشد گونهایننبود و دلیلی هم نداشت که  طورایننه، مسلماً 
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 نانو  یزمينهدر  ایایدهحرف یا  از خارج كشورـ آموختهدانشیک  مثالًاگر كســی  اآلن

 كند؟ مطرح تواندمیداشــته باشد، 

که درحالی، کنیممیسال است که کار  وچندبیست ، ماگذاریسیاست یزمینهمسائل علمی باشد. ولی در  یزمینهبله، اگر در 

خودش را  خام است. اگر کسی مراجعه کرده، در نهایت، مخاطب ،اندنکردهحوزه کار کســانی که در این  هایایده عمدتاً 

 .هم پیدا کرده است

 هایحوزهبندی اولویت، توليد ثروت و هادستگاه مثل ســهم ندادن به هاییسياست 

 دیگری وجود داشت؟های سياستســند اول مطرح بود. آیا ی پشتوانه عنوانبهچهارگانه، 

ترویج جزو  ، به همین دلیل،رسیدمیاجتماعی خیلی مهم به نظر های سرمایهبله، چون مخاطب ستاد، اجتماع بود. بحث 

به ستاد نانو و  کرده و نســبت مندعالقهگرفت؛ اینکه مردم را به نانو  مهم ســتاد نانو قرار هایسیاستیکی از 

دادیم. در ســتاد نانو تبعیض  ســتاد را در سایت نانو قرار هاینامهآییناین راســتا،  دســتاوردهایش اعتمادسازی کنیم. در

در دو، ســه ســال آینده،  مثالً کنیم که  ما ثبات و پایــداری دارد. مگر اینکه اعالم هایگفته نداریم، همچنین کارها و

 توانستیممیاجتماعی اســت، وگرنه  هایسرمایهحفظ به خاطر  هااین یهمهتغییــر خواهد کرد.  گونهاین فالن موضوع

که در سیاست ستاد نانو وجود  . ثبات قدمشدمیمردم  اعتمادیبیروز اصــالح کنیم که این کار باعث  را هر هانامهآیین

 هاکه آنصورتیدربود،  ترموفقبیوتکنولوژی  و ITهمین دلیل، نانو نســبت به  داشت، باعث شد اعتماد به وجود بیاید. به

 .صرف شده است بیشتری هم برایشان یسرمایهبیشــتری در کشور دارند و  یسابقه

  ؛ برای اینکه در حوزه شدمیتحليل  اجتماعی خيلی هایسرمایهعلت شکست  دربارهآن موقع

 انجام شد؟ كاریچهندهد  نانو چنين اتفاقی رخ

 .اری کردستاد در مورد شفاف عمل کردن و پایدار بودن پافش

 یا یک فناوری  دانستيدمی در تدوین ســند، فنــاوری نانو را یک فنــاوری تحولی

 ؟توانمندساز

سر آن زیاد کشمکش وجود نداشت؛ کسی چیزی  بود، به همین دلیل، بر تریافتنیدست IT مثالً در حقیقت نانو نسبت به 

 هایحوزهبارها در  قبالًالگو و ایجاد روحیه داد. کشــور  یارائهنبــود. ولی به ما فرصتی برای  و مدعی هم دانستنمی

دیگر،  هایحوزهستاد نانو باعث شد که امیدی دوباره به وجود بیاید.  هایپیشرویمشــابه زمین خورده بود، ولی الحمدهلل 

 چیزهیچهســتند، ولی  ترآماده للیالمبین گیاهان دارویی، به اقتصاد دسترســی بهتری دارند و برای ورود به اقتصاد مانند

 .از حد انتظار شد اعتماد کردند و دستاوردهایش بیش هاجوانحال، خدا را شــکر جامعه و  در حوزه نانو آماده نبود. با این

  ؟رسدمیهم به ذهنتان  دیگری هایویژگیستاد  هایفعاليتو  هاسياستدرباره 
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، ولی وقتی دیدند کردندمیعلیه ســتاد فعالیت خواهی باجبا روش  ایعدهدیم؛ و حمله نش خواهیباجما در ستاد، تسلیم 

درست کردیم. بانک  ، ساکت شدند. مورد دیگر اینکه ما بانک اطالعاتیدهیمنمیخود را تغییر ی شیوهکه در مقابلشان 

 .است بانک اطالعاتی کشور ترینغنینانو  یحوزهاطالعات 

 نقش داشت؟ از ابتدا در تدوین سند هیخواباجمقابله با  یایده 

اجتماعی،  هایسرمایه یزمینهما در  هایفعالیتیکی دیگر از  .نه. این مســائل بعدها و در زمــان خودش پیش آمد

 .اجتماعی ساخته بودیم یشبکهما یک  ارتباط وســیع با نهادهای مختلف بود، یعنی

معاونت دارد،  نیســت عالوه بر اینکــه تعامل مثبتی با گونهایننانو  ولی ستادسایر ستادها در پناه معاونت علمی هستند، 

الزم  یبودجهو  کنیممی ما خود در مجلس و ســازمان مدیریــت از خود دفاع .روی پای خودش بایستد کندمیســعی 

را جای دیگــر مصوب کند؛  هایشمیمتص بــود و الزم نبود تصمیم گیراختیارات کافی داشــت،  . ســتاد نانوگیریممیرا 

 .مهم ده سال پیش اتخاذ شده بود هایتصمیم

 بنابراین اهميت سند در اینجا معلوم شد. 

داریم که  شــورای انقالب فرهنگی اجازه داد. البته مشکالتی هم بله. مثالً اجازه داریم خودمان جایزه بدهیم که این را

 .رقبای ما در کشورهای دیگر ندارند

 شد ، این ســند اولين سند موفق كشور بود كه نوشتهرواقعد. 

 .پیش برود توانستنمی و به نتیجه رسید. بدون پیگیری ستاد، کردمیبله، چون ستاد پیگیری 

 پس از ده سال به آن اندازه كه  بپرسيم كه به نظر شما، سند اول سؤالآخرین  عنوانبه

 است؟ ، عملياتی شدهخواستيدمی

 توانمیرا  ایزمینهعلت پیشــرفت نکردن در هر  نیازمند راهنما یا اصول راهنما است. در هر زمانی شدتبه این کشــور

متوســطه چیســت، ی دورهراهنمــا نســبت داد. برای مثال، اگر بگویند که هــدف از آموزش  بــه همین نبود اصول

پایان  هاجهته ســندی تدوین شــود و به برخی از اختالف وقتی ک خواهیم دید که هیچ اتفاق نظری وجود ندارد، مگر

کالن و اسناد باالدستی  هایسیاستکه  تفاوت جمهوری اسالمی با دیگر کشــورها این است که ما رهبری داریم .دهد

تعیین اسناد  اصلی را با یجاده، نظام، درواقع. بردمیرا از بین  نظرهااختالفو  کندمی را برای جهت دادن به نظام ارائه

ای خواستههدف، اســتراتژی و سیاســت هر کدام تعریفی دارند: هدف،  .؛ این سندها سیاست هستندکندمیباالدستی پیدا 

رســیدن به هدف رعایت شود؛ استراتژی،  است که باید در طی ایخواستهاست که قرار است محقق شود؛ سیاست، 

 .رساندیم مسیری است که ما را به هدف

استراتژی یا هدف؟ مهم این است که ما سند  بنابراین ما بر سر این موضوع بحثی نداریم که این سند، سیاست است یا

 .باالدستی داریم
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 از وقتی كه گذاشتيد سپاسگزاریم. 


