الگوی پیشرفتفناورینانو

سند اول «راهبرد نانو» پژواک آرمانهای
آغازگران توسعه فناوری نانو درکشور
 امروز که به ســند اول توسعه نانو تحت عنوان «راهبرد آینده»
مینگریم ،آن را نمادی از تولد و بالندگی نهاد مبارک توسعه فناوری
نانو خواهیم یافت .کاوش درباره چرایی نگارش ســند اول در اولین
گامهای تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در کشور ،چگونگی
ن آن  10سال قبل
نگارش آن اندیشهها و انگیزههایی که تدوینگرا 
داشتند ،میتواند آموزههای مفیدی برای سیاستگذاری امروز علم و
فناوری کشور داشته باشد.
گفت و گویــی که در ادامه مالحظه خواهید کرد ،متمرکز بر واکاوی
تدوین سند اول توسعه فناوری نانو از منظر آقای دکتر علی محمد
سلطانی ،مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که آن
زمان نقش مهمی در تدوین آن داشتند.

تهیه :بنیاد توسعه فردا؛ اندیشکده سیاستنگاری فناوری نانو

در مــورد مقدمــات تهیــه ســند راهبــردی نخســت نانــو و
پــس از آن وزارت علــوم ،کمیت ـهای تشــکیل داد و ریاســت آن را بــر عهــده
پیشنویــس آن توضیحاتــی بفرماییــد.
دکتــر رفیعیتبــار گذاشــت .بیشــتر اعضــای کمیتــه از اســتادان دانشــگاه
ریاســت
فنــاوری
هــای
بهــار ســال  ،1380کمیتــهای در دفتــر همکاری
انتخــاب شــده بودنــد .کمیتــه  50جلســه تــا اردیبهشــت ســال  82برگــزار
جمهــوری تشــکیل شــد و افــراد کمیتــه انتخــاب شــدند .ابتــدا آقــای
کــرد و ســند جدیــدی تدویــن نمــود .وزارت نیــرو ،وزارت صنایــع ،وزارت
دکتــر شــاهین روحانــی از دانشــگاه صنعتــی شــریف،
جهــاد ،وزارت علــوم و ...همگــی در تدویــن ایــن ســند
دکتــر رکن ـیزاده از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دکتــر
درگیــر شــده بودنــد .امــا ایــن ســند را در واقــع اســتادان
آقای میرزایی بیشتر از آن
بیتاللهــی دعــوت شــده و ســپس دکتــر علــی اعظــم
دانشــگاه بــا نــگاه دانشــگاهی تدویــن کــرده بودنــد و
خســروی و ســپس آقــای شــریعتی نیاســر ،آقــای
اهــداف ذکــر شــده در ســند ،بیــش از آن کــه اهــداف
که بخواهند مشخص کنند
مهاجــرزاده و آقــای خــدادادی هــم بــه اعضــای ایــن
همســو بــا منافــع ملــی کشــور باشــد ،موضوعــات مــورد
چه کارهایی باید در نانو
ـد
کمیتــه اضافــه شــدند .اعضــای کمیتــه تصمیــم گرفتنـ
عالقــه اســتادان را در برمیگرفــت .یعنــی ســند فاقــد
انجام دهیم ،میخواستند
ـاله تدویــن کننــد
ابتــدا پیشنویســی بــرای ســند  10سـ 
نگــرش ملــی بــود؛ یعنــی نگــرش وزارت علــوم در تدویــن
رفتار توسعه یافتگی را در
و قــرار گذاشــتند در پیشنویــس ،بــه ترویــج ،آمــوزش
ســند ،نگــرش سیاسـتگذاری کالن نبــود و برنامهریــزی
کشور جا بیاندازند و یا آقای
و پژوهــش بــه عنــوان اهــداف اصلــی و اشــتغال بــه
آموزشــی و درســی بــرای دانشــگاهها در ســند بــه
سجادی به تولید ثروت و
عنــوان هــدف فرعــی بپردازنــد .پیشنویــس اولیــه ســند،
عنــوان هــدف اصلــی تعریــف شــده بــود .چــرا کــه نــگاه
تابســتان همــان ســال تنظیــم شــد .از ســویی دیگــر،
تدوینکننــدگان آن ،صرفــا نــگاه دانشــگاهی و علمــی،۱
افزایش کیفیت زندگی مردم
آن هــم بــدون توجــه بــه مباحــث کالن سیاسـتگذاری
ســال  ،81وزارت علــوم همایشــی بــا عنــوان اندیشــگان
فکر میکردند .به عبارتی
فنــاوری بــرای کل کشــور بــود .در واقــع ،بیــش از
نانوفنــاوری در شــهر نوشــهر برگــزار کــرد و آن جــا اعالم
دیگر نگاه ایشان ،نگاه علم و
90درصــد برنامههــای تدویــن شــده در ســند وزارت علوم
کــرد تدویــن ســند نانــو در حیطــه فعالیتهــای دفتــر
فناوری متعهد به مردم بود.
متمرکــز بــر آمــوزش و پژوهــش بــود .اســتادان دانشــگاه،
فناوریهــای ریاســت جمهــوری نیســت و از تــداوم
آمــوزش و پژوهــش را مثــل موتــور لوکوموتیو (پیشــرفت
برنامــه تدویــن ســند بــه ایــن روش ،اســتقبال نکــرد.
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دســتگاهها خیلــی تاکیــد داشــتند.
علمــی) میدانســتند و معتقــد بودنــد جریانســازی بایــد
توجه به زیرساختها،
بلــه ،هــم دکتــر عــارف معــاون اول رییسجمهــور وقــت
از ســمت آمــوزش و پژوهــش ایجــاد شــود و زمانــی کــه
دیدن صنعت و اهمیت
و هــم ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی روی ایــن موضــوع
حرکــت کافــی در ایــن بخــش ایجــاد شــد ،تحــت تاثیــر
دادن به پتنت در سند
تاکیــد داشــتند .ایــن دیــدگاه در واقــع دیــدگاه ســازمان
ایــن حرکــت ،خودبهخــود خروجیهایــی در بخــش
سیاستگذاری یکی از
مدیریــت بــود .البتــه از ســند آمریکاییهــا هــم تاثیــر
صنعــت متولــد خواهنــد شــد .بــه همیــن دلیــل ،اعضــای
فناوری
حوزههای علمی و
گرفتیــم .قبــل از ســند نانو ،تعــدادی پــروژه چندســازمانه
کمیتــه وزارت علــوم بــاور داشــتند بایــد آن قــدر در بخش
در کشــور انجــام شــده بــود .مثــا آقــای دکتــر پاســوار در
پژوهــش ســرمایهگذاری کنیــم تــا منجــر بــه تولیــد
نوعی جسارت محسوب
ســازمان مدیریــت بیــان کردنــد کــه در مــورد آمــار ،ایــن
محصــول شــود .وزارت علــوم تاکیــد داشــت محققــان از
میشد و یکی دیگر از نقاط
ســازمان ،بودجـهای بــه بودجــه وزارتخانههــا اضافــه کــرده
ابتــدا درگیــر کار شــوند و دولــت ،شــرکتها و صنایــع
قوت این سند بود.
و اعــام نمــود بودجــه اضافــی بایــد بــا هماهنگــی دفتــر
را بــه ســمت تولیــد محصــول ســوق دهــد .ایــن ســند،
آمــار ســازمان مدیریــت خــرج شــود .الهــام از ســند آمریکا
ســند پژوهشهــای نانــوی وزارت علــوم نــام گرفــت .ســند
بــرای کشــورهای مختلــف معانی متفاوتــی داشــت و برای
پژوهشهــای نانــوی وزارت علــوم اواخــر دورهی وزارت
مــا بیشــتر از آن جنــس بــود کــه فنــاوری نانــو یکــی از
دکتــر معیــن تصویــب شــد و بــرای رییــس جمهــور وقت،
معــدود مــواردی اســت کــه پرداختــن بــه آن و پیشــرفت در آن میتوانــد
آقــای خاتمــی فرســتاده شــد .آقــای خاتمــی بعــد از مطالعــه ســند ،ایرادهــای
ایــران را در مــرز دانــش و فنــاوری قــرار دهــد OSTP .در آمریــکا ایــن ســند
زیــادی از آن گرفتنــد و بــه ایــن ترتیــب ســند پژوهشهــای نانــوی وزارت
را تدویــن کــرده بــود OSTP .زیرمجموعــه دفتــر ریاســتجمهوری ایــاالت
علــوم عمــا از دور خــارج شــد.
متحــده اســت .ایــن موسســه ،مســئول اجــرا و تقســیمکننده کار هــم بــود .در
آیــا در هنــگام تدویــن ســند بــه ســند کشــورهای دیگــر
ایــران ایــن کار در دفتــر همکاریهــای ریاســت جمهــوری انجــام شــد یعنــی
دسترســی داشــتید و سندکشــورهای دیگــر مــورد اســتفاده
از نظــر جایــگاه فراســازمانی ،بیشــتر از آمریــکا الهــام گرفتیــم.
قــرار گرفــت؟
در تدویــن ســند نانــو چــه جریانهــا و طــرز فکرهایــی
بلــه .واقعیــت آن اســت کــه آن موقــع ادبیــات سندنویســی و سیاسـتگذاری
وجــود داشــت؟
فنــاوری در ایــران ادبیــات آشــنایی نبــود .حتــی در دفتــر فناوریهای ریاســت
جریــان تدویــن ســند در نانــو از محققــان شــروع نشــد یعنــی محققــان
جمهــوری هــم سندنویســی درســت تبییــن نشــده بــود .همــان ســال ،ســند
اولویتهــا را تعییــن نکردنــد و وارد سیاس ـتگذاری کالن نشــدند .آنهــا نــه
برنامههــای ســال  2000امریــکا بــه دســتمان رســید و در تدویــن ســند
مدعــی ایــن کار بودنــد و نــه تــوان سیاس ـتگذاری داشــتند .حتــی دکتــر
خودمــان ،از ســند امریــکا ،ایدههایــی گرفتیــم .بــا آن که ســند امریــکا ،ادبیات
رفیعیتبــار بــا آن کــه یکــی از مهمتریــن شــخصیتهای علمــی نانــوی
مدیریــت اســتراتژی منســجمی نداشــت ،امــا فعالیتهایــی کــه بایــد انجــام
ایــران بــود و تجربــه حضــور در بخــش نانــوی کشــورهای ژاپــن و انگلیــس
میشــد ،زیرســاختهای مــورد نیــاز وغیــره در آن بــه طــور شــفاف مشــخص
را هــم داشــت وارد سیاســتگذاری کالن نشــد .سیاســتهای نانــو رســما از
شــده بــود .چــون در آن زمــان ،نانــو بــه انــدازه کافــی در جهان شــناخته شــده
بــاال ابــاغ میشــد .ســال  81-82در دفتــر فناوریهــای ریاســت جمهــوری
بــود ،مشــاوران سیاسـتگذاری فنــاوری در آمریــکا ســند را تدویــن و منتشــر
اتفــاق هدفمنــد جدیــدی افتــاد .در آن زمــان از مهنــدس ســجادی دعــوت
کــرده بودنــد .در واقــع ،کشــورهای زیــادی در سندنویســی از ســند امریــکا
شــد کــه بــا حضــور در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،تجربیاتــش را
ایدههایــی گرفتنــد .بــه طــور قطــع ،بــه جــز ایــران ،ژاپــن ،کــره و اتحادیــه
در اختیــار ســایر اعضــا قــرار دهــد .مهنــدس ســجادی ،در مــورد چارچــوب
اروپــا هــم بــرای تدویــن ســند ملــی خــود از ایــن ســند اســتفاده کردنــد .در
سیاسـتگذاری در تولیــد علــم و فناوری و اهمیــت آن توضیحاتــی را ارایه داد.
بیــن اســتادان داخــل ،فقــط آقــای امیــن منصــور بــا ادبیات اســتراتژیک آشــنا
شــاید امــروز ایــن حرفهــا بارهــا شــنیده شــده و اهمیــت آن بدیهــی بــه نظر
بــود .کمــی بعــد ،آقــای عقیــل ملکیفــر ،متــن ســند آمریــکا را ترجمــه و
برســد امــا آن زمــان ،ایــن نــوع نگــرش ،بســیار تــازه بــود .مهنــدس ســجادی
تحــت عنــوان «پیشــگامی آمریــکا در علــم و فنــاوری» چــاپ کردنــد.
هشــت دیــدگاه غالــب در کشــور بــه مســاله فنــاوری را بــرای مخاطبان شــرح
بــا توجــه بــه ایــن کــه در تدویــن ســند راهبــرد آینــده ،به
داد و دســت آخــر ،دیــدگاه اصولــی و صحیــح را تبییــن نمــود .شــاید همیــن
ســند آمریــکا توجــه شــد ،ایــن ســند تــا چــه انــدازه شــبیه
نــگاه باعــث شــد تــا خمیرمایــه و اصــول کلــی مکتــوب در ســند فنــاوری
آن بــود؟
نانــو ،حاصــل نــگاه از زاویــه دیــد محققــان و اســاتید دانشــگاهی نباشــد و ایــن
ـا
ـ
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ـع
ـ
واق
در
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـده
ســند تدویــن شـ
اصــول از تفکــری ملــی سرچشــمه گرفــت کــه هــدف آن ،پیشــرفت علــم و
از نحــوه پرداخــت آنهــا بــه مســاله نانــو ایــده گرفتیــم وگرنــه ادبیــات ســند
پژوهشهــای علمــی نبــود بلکــه هــدف اصلــی افزایــش رفــاه و ثــروت در
مــا و آنهــا کامــا بــا هــم متفــاوت اســت .همــان یــک مــاه اول کــه بــا نانــو
کشــور و بــاال بــردن میــزان تولیــد و صــادرات وغیــره تعریــف شــد .عــاوه بــر
آشــنا شــدیم ایــن ســند بــه دســت مــا رســید .ترجمــه فارســی ایــن ســند
آن ،در ســند ،بعضــی از مفاهیــم حــوزه علــم و فنــاوری کــه تعاریــف روشــنی
هــم موجــود اســت .ممکــن اســت ایــن ایدهگرفتــن در جایــی احســاس
نداشــتند بــه طــور شــفاف تعریــف شــدند .مثــل ایــن کــه آمــوزش چیســت؟
عقبماندگــی ،تقلیــد ،رقابــت ایجــاد کنــد و در جایــی دیگــر محــدود بــه
هــدف آمــوزش چیســت؟ هــدف پژوهــش چــه بایــد باشــد؟ تکنولــوژی
اســتفاده از واژههــا و هدفگــذاری و غیــره شــود.
چیســت؟ در تدویــن ســند نانــو طــرز تفکــر محققــان و اولویتدهــی آنــان بــه
مســایل ،اثــر چندانــی نداشــت بــه واقــع ،محققــان از ســال  80درگیــر موضوع
نــگاه دســتگاهمحوری یعنــی هماهنگــی بیــن دســتگاهها
شــده بودنــد امــا دیــدگاه غالــب و موثــر در تصمیمگیریهــای کالن ،دیــدگاه
ـند
کــه در ســند مــا و آمریــکا خیلــی پررنــگ اســت ،از سـ
دولــت بــود ،یعنــی برنامهریــزی بــاال بــه پاییــن .مثــا یکــی از بحثهایــی کــه
ـدس
آمریــکا گرفتــه شــده یــا حاصــل نــوع نــگاه مهنـ
از ایــن دیــدگاه نشــات میگرفــت بحــث منافــع حاصــل شبکهســازی بــود.
ـن
ـ
بی
ســجادی ۲اســت؟ چــون مهنــدس ســجادی بــر تعامــل
پیــش از آن ،چنــد پــروژه بــزرگ مثــل پــروژه احــداث آزمایشــگاه ملــی تعریف
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و مقدمــات طراحــی آن انجــام شــده بــود و همــه تحــت تاثیــر ایــن نــگاه کنار
گذاشــته شــدند .در حقیقــت تاثیــر ایــن طــرز تفکر کــه« :تکنولوژی بخشــی
از نظامــی اســت کــه بایــد بــر حــوزه اقتصــاد تاثیــر گــذار باشــد» ،در تدویــن
ســند نانــو کامــا پیداســت .ایــن نــوع نــگاه بــا نــگاه رایــج در وزارت علــوم
کامــا متفــاوت بــود.
آیــا آن زمــان امــکان داشــت کــه بــه جــای نانــو ایــن
ســند بــرای فنــاوری دیگــری نوشــته شــود؟ مثــا بــرای
پیــل ســوختی و...

مــورد شــبکه آزمایشــگاهی نــگاه روشـنتری داشــتیم .چهــار بخــش شــبکه
آزمایشــگاهی و حمایتهــای منابــع انســانی و ...خیلــی روشـنتر بــود و عمــا
کارگروههــای ســتاد بــر اســاس ایــن چهــار بخــش تشــکیل شــد.
ایــن طــور بــه نظــر میرســید کــه آقــای دکتــر طباطبائیان
و آقــای دکتــر قاضینــوری تاکیــد داشــتند مســایل علمــی
و پژوهشــی مربــوط بــه بحــث نانــو در اولویــت برنامههــای
ســند قــرار بگیرد .درســت اســت؟

بلــه امــکان داشــت .ســال  1380در دفتــر همکاریهــای ریاســت جمهــوری
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد برنامــه داشــته باشــیم .یکــی از نتایــج
جمعبنــدی جلســات در دفتــر همکاریهــا آن بــود کــه برنامــه مدونــی
تنظیــم شــود و کار را از همــان جــا شــروع کردیــم .اگــر قــرار بــود بــه جــای
نانــو روی موضــوع دیگــری مثــل روباتیــک کار شــود بــا توجــه بــه نتیجــه
مذکــور ،بــاز هــم همــان کار را انجــام میدادیــم.

دکتــر قاضینــوری در مباحــث مأموریــت ســند و چشـماندازهای آن کامــا
تســلط داشــتند .مثــا ســال  ،81ایشــان بــرای جلســه وزارت صنایــع کارگاه
تخصصــی برگــزار میکردنــد .آن موقــع ادبیــات دیگــری رایــج نبــود و اصــا
دیدگاهــی بــه نــام سیاسـتگذاری در حــوزه علــم و فنــاوری وجــود نداشــت
و کســی هــم نبــود کــه قبــ ً
ا ایــن کار را انجــام داده باشــد .نــگاه دکتــر
طباطبائیــان مبتنــی بــر اصــول مدیریــت تکنولــوژی بــود و روی اولویتهــا
هــم تأکیــد میکردنــد.

چقــدر در تدویــن ســند بــه جزییــات اهمیــت داده
میشـــد؟

اعضــای گــروه چــه قــدر مقیــد بودنــد از یــک روش
اســتفاده کننــد؟ مثــا روش دلفــی یــا SWOT؟

سیاســت مــا در تدویــن ســند آن بــود کــه بــه جــای جزییــات بــر روی
کلیــات شــفاف متمرکــز شــود .نمیتــوان بــا قطعیــت گفــت ایــن مــورد
چقــدر محقــق شــده اســت .بــرای پرداختــن بــه موضوعــات جزییتــر هــم،
جدولــی طراحــی شــد کــه پنجــاه و دو برنامــه در آن گنجانــده شــد امــا
بررســی و توجــه بــه جــدول در اولویــت نبــود .مثـ ً
ا در ایــن ســند بــه نانومواد
پرداختــه نشــده بــود و موضوعــی مثــل روش تهیــه نانومــواد در آن اهمیــت
نداشــت .خیلــی از برنامههــا هــم اجــرا نشــد؛ یعنــی بودجــه آن قــدر نبــود
کــه امــکان اجــرای همــه برنامههــا را فراهــم کنــد .مثـ ً
ا از  10کانــون تفکری
کــه قــرار بــود راه بیافتــد فقــط یکــی از آنهــا در وزارت بهداشــت راه افتــاد.
ظاهــرا برنامــه تدویــن ســند راهبــرد آینــده ،برنامــهی
جامــع و گســتردهای بــود .مثـ ً
ا بحــث مالکیــت فکــری کــه
یکــی از آن  52برنامــه بــود روی زیرســاخت مالکیــت فکــری
کشــور دســت میگذاشــت و بــه راهکارهــای عملیاتیکــردن
آن توجــه نشــده بــود .ظاهــرا فقــط تدوینکننــدگان تــاش
کــرده بودنــد همــه کارهایــی را کــه میشــد در ایــن حــوزه
انجــام داد ،در ســند بیاورنــد و روی امکانپذیــری انجــام آن
فکــر نکــرده بودنــد و راهــکار اجرایــی ارایــه نــداده بــود.
درســت اســت؟

در آن جلســه افــراد مقیــد بودنــد از روش کتــاب «برنامهریــزی اســتراتژیک»
دیویــد اســتفاده کننــد .در واقــع دکتــر قاضــی نــوری خودشــان این کتــاب را
تدریــس میکردنــد .بنــده هــم آن موقــع این کتــاب را مطالعــه کــردم و آقای
ســجادی و میرزایــی هــم بــا ایــن رونــد مخالــف نبودنــد چــون میخواســتند
بــه دیگــران نشــان بدهنــد روشــی کــه انتخــاب کردهانــد ،متدولــوژی علمــی
دارد؛ یعنــی همــان متدولــوژی دیویــد .آن زمــان آقــای دکتــر ســیفالدین
دانشــجوی مقطــع دکتــری بودنــد و موضــوع کار ایشــان نــوآوری بــود؛ آقــای
میرزایــی تأکیــد کردنــد از آن ادبیــات هــم اســتفاده بکنیــد؛ چــون همــه
اعضــای حاضــر در جلســات ،میدانســتیم برنامهریــزی اســتراتژیک فقــط
بــرای ســازمان معنــا دارد؛ امــا کســی نمیدانســت سیاســتگذاری در
ســطح ملــی چــه متدولوژیهایــی دارد .البتــه االن هــم کــه بــه گذشــته نــگاه
میکنــم بــه نظــرم میآیــد بــرای اولیــن سیاس ـتگذاری ،واقع ـاً متدولــوژی
خاصــی وجــود نــدارد ،یعنــی اگــر تیمــی بخواهــد موضوعــی را از صفر شــروع
کنــد ناچــار اســت ابتدا طــرح اولیـهای را اجــرا کنــد و ســپس از بازخوردهایی
کــه دریافــت میکنــد ،رونــد انجــام کار را اصــاح کــرده و تکمیــل کنــد .بــا
همیــن نــگاه ،قــرار شــد دکتــر ســیفالدین هــم درگیــر مســاله بشــوند و
همیــن اتفــاق هــم افتــاد .یعنــی بــا آن کــه دکتــر ســیفالدین فقــط در یکی
دو جلســه شــرکت کــرده بودنــد ولی مــا محتــوا را در اختیارشــان گذاشــتیم؛
ایشــان هــم بعــد از آن نظراتشــان را میگفتنــد .مــا هــم از ایشــان خواســتیم
متنــی در حــدود ده دوازده صفحــه در مــورد  ۳NISتهیــه کننــد تــا آن را در
ســند تکمیلــی اول ۴قــرار دهیــم .بعــدا مــن و دکتــر قاضــی نــوری بــا دکتــر
ســیفالدین جلسـهی دیگــری گذاشــتیم و از ایشــان در
تدویــن مــواد ســند تکمیلــی کمــک گرفتیــم.

ایــن مــوارد مربــوط بــه بحثهــای ارزیابــی اســت .مــا بــه مــوازات جلســه
اســتراتژی ،جلســات دیگــری هــم برگــزار میکردیــم .در جلســاتی کــه بــا
حضــور آقــای ســجادی تشــکیل میشــد ،بــا آقــای
میرزایــی ،آقــای ملکیفــر و یکــی دو نفــر دیگــر در
مــورد اهــداف ،چشـمانداز و شــیوه نــگارش ســند بحــث
کردیــم و چش ـمانداز ســند موجــود را مــورد نقــد قــرار
سال  ،83به هر کدام
دادیــم .در ترســیم مســیر سیاســتگذاری نانــو ،ابتــدا
از وزارتخانههای علوم،
کار کوتــاه مدتــی بــه مــدت یــک ســال از نیمــه دوم
بهداشت ،کشاورزی ،صنایع
ســال  82تــا اواســط ســال  83انجــام شــد .بعــد از آن
بــا توجــه بــه تجربــه همیــن کار کوتاهمــدت ،برنامــه و دفاع ،پانصد میلیون تومان
ده ســالهای طراحــی شــد .ایــن برنامــه ده ســاله ،چهــار
بودجه تخصیص داده شد.
بخــش داشــت و ســعی شــده بــود در ایــن چهــار بخــش،
مســایل بــه طور روشــن و شــفاف تبیین شــوند .مثـ ً
ا آن
زمــان تصویــر شــفافی از محصوالت نانــو نداشــتیم اما در

آقــای دکتــر اگــر خاطرتــان باشــد در جلس ـهای
کــه در بهمــن مــاه  ،83صحبــت بــر ســر ایــن
بــود کــه آقــای دکتــر بهــزاد ســلطانی بــه عنــوان
عضــو کمیتــه نانــوی وزارت علــوم ،مخالــف ایــن
رونــد هســتند و بعدهاکمتــر در بحثهــا حضــور
داشــتند .چــرا؟

ببینیــد تقریبـاً پــس از ایــن جلســه مــا دیگــر ســند را
نهایــی کردیــم .یعنــی بعــد از آن فقــط دو ســه جلســه
کوتــاه دیگــر برگــزار شــد .آقــای قاضــی نــوری وقــت
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الگوی پیشرفتفناورینانو

ما توانستیم در قالب این
سند به فعالیت وزارتخانهها
در حوزه نانو مشروعیت
بدهیم.

زیــادی گذاشــتند و مطالــب ســند را کنــار هم قــرار دادند
و متــن نهایــی را آمــاده کردنــد .متن نهایی ســند ،اســفند
مــاه بــرای تایــپ و چــاپ فرســتاده شــد .دیگــر جلسـهای
بــرای تدویــن ســند نداشــتیم .جلس ـههای دیگــری کــه
برگــزار میشــد ،جلســههای اســتراتژی بــود چــون
یکــی از کارگروههــای چهارگانــه ،کارگــروه اســتراتژی
بــود .گاهــی در تدویــن ســند و سیاس ـتگذاری ،هــدف
مشــخص اســت .مثــا میخواهیــم میــزان مــرگ و میــر
مــادران را هنــگام تولــد کاهــش دهیــم .ایــن هــدف،
هــدف مشــخصی اســت .ولــی در بســیاری از مواقــع بــه ویــژه در برنامههــای
بلندمــدت ،کالن و پیچیــده ،هــدف و ماموریتهــا را نمیتــوان بــه طــور
کامــل و بــه صــورت کمــی روشــن کــرد .بیشــتر نتایــج معیــن هدفگــذاری
میشــوند .مثــ ً
ا تولیــد ثــروت از نانــو ،محیــط زیســت قابــل تحمــل و ...
یعنــی میدانیــم نتایــج چــه هســتند امــا نمیتوانیــم آنهــا را بــه اهــداف
کمــی مشــخص تبدیــل کنیــم ،بــرای همیــن خیلــی از مواقــع در متــن
برنامهریزیهــای کالن اغلــب بــه نتایــج فکــر میشــود تــا اهــداف .مثــا
میخواهیــم جــزو  15کشــور اول دنیــا شــویم ،ایــن در واقــع هدفــی قابــل
اندازهگیــری اســت امــا جــزو  15کشــور برتــر دنیــا بــودن ،نتیجــه اصلــی
نیســت در واقــع ،میخواهیــم ایــن رتبــه را بیــن کشــورها داشــته باشــیم تــا
بــه نتایــج دیگــری دســت پیــدا بکنیــم و طبیعــی اســت اختــاف نظــر زیادی
پیــش بیایــد.
موقــع نــگارش ســند ،تدوینکننــدگان ســند بــه ویــژه
شــخص شــما بــه چــه نتایجــی فکــر میکردیــد؟ یعنــی
نتایــج مــورد انتظارتــان از اجــرای برنامههــای مربــوط بــه
نانــو چــه بــود؟

بــرای هدفگــذاری در ســند ،افــراد تیــم دو دیــدگاه داشــتند .دیــدگاه اول
دیــدگاه آقــای ســجادی و آقــای میرزایــی ۵بــود .ایــن دو نفــر ،بــه مســاله نــگاه
کالن داشــتند .در واقــع ،ایــن دو نفــر ،اهــداف را در ســند تعییــن کردنــد
و مــوارد ســطح بــاالی اســتراتژی نانــو را مشــخص کردنــد؛ چــرا کــه آنهــا
دیــدی فراتــر از توجــه صــرف بــه جزئیــات نانــو داشــتند .مثـ ً
ا خــود مــن آن
موقــع فکــر میکــردم بایــد تعــدادی شــرکت تاســیس کــرد تــا محصــوالت
نانویــی تولیــد کننــد .تیــم وزارت علــوم مثل آقــای ســجادی و آقــای میرزایی
فکــر نمیکردنــد .آنهــا بــه دنبــال تولیــد نانوتیــوب و نانو پارتیــکل (نانــوذرات)
بودنــد؛ ولــی بنــده کــه نــگاه برنامهریــزی داشــتم بــه فکــر تاســیس
شــرکتهای نانومحــور و صــادرات محصــوالت آنهــا بــودم .آقــای ســجادی
و آقــای میرزایــی خیلــی عمیقتــر و جامعتــر بــه موضــوع نــگاه میکردنــد.
آقــای میرزایــی بیشــتر از آن کــه بخواهنــد مشــخص کننــد چــه کارهایــی
بایــد در نانــو انجــام دهیــم ،میخواســتند رفتــار توســعه یافتگــی را در کشــور
جــا بیاندازنــد و یــا آقــای ســجادی بــه تولیــد ثــروت و افزایــش کیفیــت
زندگــی مــردم فکــر میکردنــد .بــه عبارتــی دیگــر نــگاه ایشــان ،نــگاه علــم
و فنــاوری متعهــد بــه مــردم بــود .ایشــان تاکیــد میکردنــد نــگاه مــا نبایــد
نــگاه علــم و فنــاوری بــرای خــود علــم و فنــاوری باشــد ،هدفمــان نبایــد علــم
و فنــاوری بــرای ارتقــاء علمــی خودمــان باشــد بلکــه بایــد هدفگذاریمــان
متعهدانــه باشــد یعنــی کانــون اصلــی هدفگــذاری مــا ،مــردم باشــد .در واقع
ایشــان هــدف تولیــد ثــروت و افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم را تعریــف
کردنــد .دیــدگاه دوم ،دیــدگاه دکتــر شــاهوردی ،دکتــر قاضــی نــوری ،دکتــر
ســیفالدین ،دکتــر بهــزاد ســلطانی ،دکتــر طباطبائیــان و ...بــود .این اســاتید،
بیشــتر بــر روی جزییــات توســعه نانوفنــاوری تاکیــد داشــتند.
در رونــدی کــه طــی شــد ،چشــمانداز و اهــداف زاییــدهی افــکار آقــای
ســجادی و آقــای میرزایــی بــود ،ولــی  SWOTو اســتراتژی و سیاس ـتهای
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مکتــوب و برنامههــا را گــروه دوم تدویــن کردنــد .شــاید
هــم قضیــه ایــن گونــه بــود کــه مــا در گــروه دوم اهدافــی
را نوشــتیم ولــی بعــدا آنهــا (گــروه اول) اهــداف را تغییــر
دادنــد .اهــداف مــورد نظــر مــا ،دســتیابی بــه ســهمی از
تجــارت جهانــی ،انتشــار بیــن مــردم ،تبدیــل علــم بــه
فنــاوری ،فنــاوری بــه صنعــت ،صنعــت بــه زیر ســاختها
و ...مــواردی از ایــن دســت بــود.

نقــاط ضعــف و قــ ّوت ســند بــه نظرتــان چــه
نقاطــی بــود؟

مهمتریــن نقطــه قــوت ســند ،مشــروعیت دادن بــه فعالیتهــا و بســیج
همــه ســازمانها بــود .پیشزمین ـهی بســیج ســازمانها و مشــروعیت دادن،
فعالیتهایــی بــود کــه قبــل از تشــکیل ســتاد انجــام شــده بــود و وزارتخانهها
بــا ایــن جریــان همــراه شــده بودنــد و همــه بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد
کــه بایــد کســی آنهــا را بــا هــم هماهنــگ کنــد.
ایــن توفیقــات حاصــل از ســند بــود و یــا خــود ســند هــم
بــه لحــاظ ســاختاری نقــاط قوتــی داشــت؟

در ســاختار ســند ،شــورای هماهنگــی تعریــف شــده بــود و نقــش
وزارتخانههــا مشــخص بــود .از ســویی دیگــر ،بــه بســیج کــردن همــه
ســازمانها ،ایجــاد فضایــی بــرای دور هــم جمعشــدن نمایندههــای
وزارتخانههــا و ســازمانهای مختلــف و ســازوکاری بــرای هماهنگــی
اعضــا هــم اشــاره شــده بــود .بــه نظــر مــن یکــی دیگــر از مهمتریــن نقــاط
قــوت ســند ،تقســیم کار بــود .نقطــه قــوت دیگــر ،هدفگیــری تولیــد ثــروت،
افزایــش ســطح و کیفیــت زندگــی مــردم در آن بــود .در فضــای امــروز ،بحــث
تولیــد ثــروت عــادی شــده اســت .ولــی آن موقــع اصـ ً
ا ایــن طــور نبــود .بعــد
از اول فروردیــن ســال  ،85کــه مقــام معظــم رهبــری در مشــهد ســخنرانی
کردنــد و گفتنــد هــدف بایــد تولیــد ثــروت باشــد ،ایــن موضــوع بــه صــورت
یــک گفتمــان در آمــد .اصـ ً
ا در آن موقــع مــا نمیتوانســتیم بــا نماینــدگان
وزارت علــوم مســئله تولیــد ثــروت را مطــرح کنیــم .بــه اعتقــاد آنهــا مــا بایــد
بــه دنبــال ســاخت آزمایشــگاه و تربیــت نیــروی انســانی و ...میرفتیــم .حتــی
تحــت تاثیــر شــرایط آن زمــان ،ناگزیــر شــدیم جلسـهای بیــن اعضــای ســتاد
نانــو در دفتــر همکاریهــا بگذاریــم و روی ایــن موضــوع همفکــری کنیــم کــه
آیــا در حضــور رهبــری هــدف تولیــد ثــروت را مطــرح کنیــم یــا نــه؟ نهایتـاً
آقــای ســجادی گفتنــد مــا موضــوع را مطــرح کنیــم .اتفاقـاً رهبــری فرمودند
هــدف تولیــد ثــروت ،هــدف بســیار خوبــی اســت و ســخنان ایشــان مهــر
تائیــدی بــر دیدگاههــای مــا شــد .توجــه بــه زیرســاختها ،دیــدن صنعــت و
اهمیــت دادن بــه پتنــت در ســند سیاسـتگذاری یکــی از حوزههــای علمــی
و فنــاوری نوعــی جســارت محســوب میشــد و یکــی دیگــر از نقــاط قــوت
ایــن ســند بــود.
از دیگــر نقــاط قــوت تدویــن ســند ،ایجــاد شــبکه آزمایشــگاهی نانــو بــود،
بــه جــای آن کــه مــا مرکــز ملــی و مجــزا بــرای نانــو بســازیم ،قــرار شــد
آزمایشــگاههای مختلــف بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند .مــا بقی مطالب ســند
در واقــع حاشــیه بــود ،شــاید برخــی از آنهــا زودتــر از موعــد الزم در ســند
نوشــته شــده بــود ،ولــی نبایــد از آوردن آنهــا در ســند پشــیمان باشــیم چــرا
کــه اشــاره بــه آنهــا ،بســتری فراهــم کــرد تــا مــورد بررســی قــرار بگیرنــد .در
واقــع آزمایشــگاهی شــد بــرای تفکــرات و ایدههــا.
مثــ ً
ا صحبــت بــر ســر ایــن بــود کــه یــک زمانــی
ی متحولکننــده خواهــد بــود و االن فنــاوری
نانــو فنــاور 
توانمندســاز اســت ،در کــدام مــوارد توانمندســاز بــود؟ در

مــواردی کــه مربــوط بــه مســائل اصلــی کشــور اســت .مثــا
در حــوزه ســرطان و...

اجــازه بدهیــد در ایــن مــورد بحثــی را بــاز کنــم کــه راجــع بــه آن صحبــت
نکردیــم .مــا چهــار کارگــروه داشــتیم .کارگــروه منابــع انســانی ،کارگــروه
ترویــج ،کارگــروه شــبکه زیرســاختهای آزمایشــگاهی و کارگــروه طرحهــای
کوتــاه مــدت .قــرار بــود در کارگــروه چهــارم ،مــا از بحثهــای برنامهریــزی
بیــرون بیاییــم و بــه دنبــال اجــرای طــرح و تولیــد محصــول برویــم .چــون
هنــوز دبیرخانــه ســتاد و یــا دفتــر فناوریهــای ریاســت جمهــوری و حتــی
در کشــور ،کســی در زمینــه اینکــه در نانوفنــاوری چــه چیــزی مهــم اســت
و چــه کارهایــی بایــد انجــام دهیــم ،هیــچ اطالعاتــی نداشــت؛ قــرار شــد هــر
وزارتخانــه چنــد طــرح اجــرا کنــد و ســتاد هــم به آنهــا بودجــه بدهــد و اختیار
هــم بــا خــود وزراتخانههــا باشــد .ســال  ،83بــه هــر کــدام از وزارتخانههــای
علــوم ،بهداشــت ،کشــاورزی ،صنایــع و دفــاع ،پانصــد میلیــون تومــان بودجــه
تخصیــص داده شــد .آقــای دکتــر ملــک افضلــی معــاون پژوهشــی وزارت
بهداشــت بودنــد .ایشــان بــا حضــور دکتــر ســرکار و دکتــر رضایــت و چنــد
نفــر از پزشــکان مثــل دکتــر برومنــد کــه جــراح بودنــد کمیت ـهای تشــکیل
دادنــد .البتــه ،ســال  81ایــن کمیتــه بــرای برنامهریــزی تشــکیل شــده بــود و
تقریبـاً همــان افــراد عضــو کمیتــه بودنــد .در ایــن کمیتــه مقــرر شــد کــه بــه
جــای آن کــه ایــن بودجــه بیــن دانشــگاهها توزیــع شــود تــا اســاتید دانشــگاه
طرحــی را شــروع کننــد ،بهتــر اســت موضوعــی در وزارتخانــه انتخــاب شــده
و در اولویــت قــرار بگیــرد .در خیلــی از کتابهــا و حتــی در ســند آمریــکا
میبینیــم تشــخیص و درمــان ســرطان بســیار مطــرح شــده اســت .اعضــای
کمیتــه نانــو در وزارت بهداشــت در نهایــت تصمیــم گرفتند موضوع تشــخیص
و درمــان ســرطان بــا اســتفاده از نانوتکنولــوژی را در اولویــت قرار داده و ســپس
 500میلیــون تومــان بــه تعــدادی طــرح منتخــب بــا موضــو ِع تشــخیص و
درمــان ســرطان اختصــاص داده شــود .اعــام شــد اگــر در موضــوع دیگــری
هــم کســی تجربــه دارد میتوانــد در حــوزهای کــه تخصــص و تجربــه دارد
طــرح ارایــه کنــد ولــی اگــر کســی میخواهــد شــروع بــه تحقیــق کنــد از
طرحهایــی کــه در اولویــت وزارتخانــه قــرار گرفتــه شــروع کنــد .در نهایــت
کمیتــه پــس از بررســی طرحهــا 7 ،طــرح را انتخــاب کــرد کــه همــه بــه نوعی
بــه ســرطان مربــوط بــود و ســپس بودجــه بــه آن طرحهــا اختصــاص یافــت.
وزارت صنایــع پیشتــر ،یعنــی ســال  80یــا  81شــش طــرح تعریــف کــرده
بــود کــه دکتــر قاضــی نــوری هــم در تعریــف آن طرحهــا نقــش داشــتند و
ایشــان میگفتنــد ایــن طــرح هــا بــه درخواســت دفتــر همکاریهــا اســت،
البتــه بــا بودجــه خودشــان .چــون آن موقــع هنــوز ســتاد تشــکیل نشــده بــود
کــه بودجــه داشــته باشــد .بعد هــم گفتنــد در مرحله بعــد میخواهیم بیشــتر
وارد جزییــات شــویم .ایشــان بیشــتر دنبــال طرحهــای زودبــازده بودنــد کــه
شــاید ایــن تفکــر ناشــی از عــدم شــناخت دقیــق از نانــو و میــزان پیشــرفت ما
در حوزههــای مختلــف آن بــود کــه مثــا افــراد فکــر میکردنــد نانـوذرات را از
خــارج از کشــور وارد میکنیــم و در داخــل بــه کاربردهــای آن میپردازیــم .مــا
متخصــص در ایــن حــوزه کــم داشــتیم .وزارت علــوم فراخــوان عــام داد ،البتــه
بعدهــا ایــن فراخــوان بــه یکــی از مــواردی تبدیــل شــد کــه بــا وزارت علــوم
اختــاف داشــتیم .مث ـ ً
ا آنهــا میگفتنــد مــا فراخــوان دادیــم و  112طــرح
بــرای مــا آمــده و انتظــار داشــتند دفتــر بــه همــه طرحهــا بودجــه بدهــد.
در صورتــی کــه بقیــه روش جم ـعآوری طرحهــا در وزارت علــوم را صحیــح
نمیدانســتند .ســتاد نانــو هــم ایــن روش را قبــول نکــرد و در صورتجلسـهی
شــورای هماهنگــی هــم درج کــرد کــه ایــن روش مــورد تأییــد ســتاد نیســت.
در وزارت دفــاع هــم چنــد طــرح تصویــب شــد ولــی چــون محرمانــه بــود مــا
دخالــت نکردیــم .آن زمــان وزارت کشــاورزی اصـ ً
ا متخصــص در ایــن حــوزه
نداشــت و طرحــی ارایــه نشــد .در واقــع ورود بــه نانــو از این جا شــروع شــد .در
عمــل ،رونــد کار احســاس خوبــی در افــراد ایجــاد میکــرد کــه مثـ ً
ا میشــود

مشــکل ســرطان را مطــرح کــرد و بعــد بــرای آن بودجــه گرفــت و روی آن کار
کــرد و یــا ایــن امــکان هســت کــه در ابتــدا کار مطالعاتــی جامعــی تعریــف
شــود و ســپس از بیــن نتایــج آنهــا و بــا توجــه بــه اولویتبنــدی مشــخص
شــده یکــی را انتخــاب کنیــم.
از توضیحــات مهنــدس میرزایــی ایــن طــور برداشــت
میشــد کــه بــرای افــراد ،خــود ســند راهبــرد آینــده،
برنامــه جــدیای نبــود و در عمــل ،کارگروههــا کار خودشــان
را انجــام میدادنــد و ســندی هــم در ایــن میــان نوشــته
شــده بــود کــه محوریــت اصلــی را نداشــته اســت .نظر شــما
در ایــن مــورد چــه بــود؟

بنــده از بعــد دیگــری بــه ایــن قضیــه نــگاه میکنــم .بــه نظــر مــن ،ســند بــه
فعالیتهــای مــا مشــروعیت داد .پیــش از تدویــن ســند ،تمــام فعالیتهــا بــر
محــور دســتور شــخص رییسجمهــور میچرخیــد .دســتور رییسجمهــور و
مصوبــه هیئــت دولــت تفاوتهــای زیــادی بــا هــم دارنــد .باالخــره در دولــت
بعــد بــا ورود رییسجمهــور جدیــد ،دســتور رییسجمهــور قبلــی کنــار
مـیرود امــا مصوبــه هیئــت دولــت تــا وقتــی کــه دولــت بعــدی خــود مصوبــه
دیگــری را تصویــب نکنــد معتبــر اســت .در واقــع مــا توانســتیم در قالــب ایــن
ســند بــه فعالیــت وزارتخانههــا در حــوزه نانــو مشــروعیت بدهیــم .نکتــه آخــر
آن اســت کــه فضایــی کــه امــروز در مــورد مســایل حــرف میزنیــم بــا فضــای
آن موقــع متفــاوت اســت .اگــر امــروز خــود مــن هــم بخواهــم ســند را ارزیابــی
کنــم مــواردی را کــه در ســند اول نوشــته شــده بــود ،فقــط حــاوی بیســت
درصــد از کل مــوارد قابــل ذکــر میدانــم؛ امــا بایــد در فضــای همــان روز
و در شــرایط آن دوره زمانــی بــه ســند نــگاه کــرد .حتــی در ســند تکمیلــی
ســوم ،فقــط کلیــات را نوشــتیم و اصــا بــه جزئیــات نپرداختیــم .بــه همیــن
خاطــر ،امــروز مهمتریــن مســتندات آن موقــع ســتاد را گــزارش عملکردهــا
میدانــم .چــرا کــه گزارشهــای عملکــرد بــا جزییــات کامــل نوشــته شــده
بــود .نکتــه دیگــر آن اســت کــه بعضــی از ســازمانها وقتــی برنامــه یا ســندی
را تدویــن میکننــد ،آن را اصــل گرفتــه و بعــد از آن ،دیگــر بــه بهبــود آن
فکــر نمیکننــد و ترجیــح میدهنــد کام ـ ً
ا بــه آن پایبنــد باشــند ،ولــی در
ســتاد ،مــا ایــن طــور فکــر نمیکردیــم .همــان اول اشــاره شــد کــه دیــدگاه
ســند اول بــرای دو ســال مفیــد خواهــد بــود .بــه همیــن خاطــر ،بایــد روی
ایــن موضــوع فکــر کنیــم و ســعی در بهبــود آن داشــته باشــیم .بــه هــر حــال
ایــن صحبتهــای آقــای میرزایــی هــم کامـ ً
ا صحیــح بــود مخصوصـاً اگــر در
فضــای امــروز بــه گذشــته نــگاه کنیــم.
آقــای دکتــر ســلطانی ،ممنــون از وقتــی کــه در اختیــار
مــا گذاشــتید.
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