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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                 

محترم. بحثی که من قرار است در خدمت شما باشم در  اردانشجویان و حضی، اساتید گرامعرض سالم خدمت  با

واقع ارائه راهبردها و پیشنهادات راهبردی برای بخش علمی کشور است که به توسعه فوق العاده دست یابد. 

لیدات ممکن است این سوال پیش آید که مگر کشور در مسیر توسعه علمی قرار ندارد و ما روز به روز از نظر تو

یابیم؟ در اینجا تحلیل این علمی و فعالیتهای علمی در سطح جهانی و منطقه جنوب غرب آسیا بهبود نمی

حال پیشرفت علمی  آیا ما در ،پرسش ها جای بحث زیادی دارد و وقت ویژه ای را می خواهد که تحلیل کنیم

مکن است حوزه رسانه و سیاست یا اینکه تصور می کنیم به سمت پیشرفت علمی حرکت می کنیم. م ؟هستیم

شود یا شاخص هایی که برای پیشرفت علمی ارائه می باشد. پیشرفت علمینشان دادن درحال اغراق برای 
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شود این است که ما وضعیت آن چیزی که بحث می ،های معناداری نباشند. در حوزه سیاست و رسانهشاخص

 .ایمبه مرجعیت علمی رسیده، هستیموبی در سطح جهانی بسیار خوبی از نظر علمی داریم، دارای رتبه خیلی خ

حوزه سیاست روی  این موارد بسیار مانور و فضای فکری جامعه را در چند سال اخیر پر کرده است اظهارات این 

 امر  اینداند. دار میالمللی ایندکسمقاالت در مجالت بین تکمینیز انتشار و شاخص پیشرفت علم را  ،دهدمی

رادی مانند من را بسیار دشوار می کند که بخواهم در این موارد صحبت کنم که شما در مسیر انحرافی قرار کار اف

ور در کشکه باشد. من معتقد هستم نمی علمی برای پیشرفت و توسعهبا کفایتی دارید و این معیار درست و 

شود کمی ماهیت سیاسی و تبلیغاتی می شده است اما آنچه که انجام شده و انجاماقدامات و کارهای علمی انجام 

کنند با این کند که گمان میخیالی میدارد و کمی هم در حوزه نهادها و متصدیان علمی کشور حکایت از خوش

سر  در بلند مدت دردرویکرد این کنم من گمان می لیو .مرجعیت علمی جهان را در دست خواهند گرفتروش 

 درست خواهد کرد. 

خود این که  .قرار گیردعلمی یان خواهم کرد که چه چیزی الزم است تا کشور در مسیر درست من در اینجا ب

 مبتنی بر سه منبع است:

تجارب شخصی بنده که در این حوزه تجربه زیادی دارم و به طور نسبی به ساختار علمی کشور آگاهی دارم.  -1

در حوزه جغرافیای از سوی دیگر ت و روش شناسی و معرفت شناسی اسکه از یک سو حوزه تخصصی من  -2

سنجی در سطح مفاهیم منزلت .هم تخصص دارم و جغرافیای سیاسی علم کشورداری استو ژئوپلیتیک سیاسی 

از مفاهیم ژئوپلتیکی است که نهادهای سیاسی و غیرسیاسی در کشور به دنبال این نیز جهانی و منطقه ای 

 مایند. هستند که این منزلتها را باال و پایین ن

دارد. کشف و بعهده و هوشمند است که معموال در تدوین راهبرد نقش اساسی را ، خالق ذهن مکاشفه ای -3

توان آن را راهبرد دانست. امروزه استراتژیست نباشد نمیو خالق ای پیشنهاد راهبرد اگر آمیخته با ذهن مکاشفه

کنند و گیری راهبردهایی را ارائه میمدلهای تصمیم در علم مدیریت در شاخه مدیریت استراتژیک با استفاده از

 راهبردهایی که برنمایند که این خود جای نقد بسیاری دارد. این نوع راهبردها با به کارشناسان خبره مراجعه می

-های جهانی هم محصول ذهن مکاشفهوت است. استراتژیمتفا می گیرندصورت و خالق ای اساس ذهن مکاشفه

آیند های تصمیم گیری بیرون میراهبردهایی که از دل مدل اند تحول بیافرینند.که توانستهاند ای بوده

و  ، کارکردی و مالی مناسب هستندهای کالن سازمانیسازی مدیریت سیستمبهینهبرای ستند که راهبردهایی ه

اید مبتنی بر ذهن استراتژی ها در سطح ملی و کالن حتما ب نیستند.آفرین تحولدر مدیریت کشور لزوما 

ha  باشد.استراتژ ای و خالق مکاشفه
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 :پردازمبه صورت تلگرافی به بیان کلی برخی از موضوعات میبعد از این مقدمه اینک 

نیادین توسعه در کشورها دو باول اینکه علم و فناوری زیربنای توسعه ملی کشورها است. اساسا بخش های  

اوری. اگر بخواهیم عملیاتی صحبت نماییم در کشور ما بخش بخش است: بخش آموزش و بخش علم و فن

 های بنیادی توسعه کشور هستند. آموزش و پرورش و بخش آموزش عالی به عنوان بخش

گهانی بتوان نگونه نیست که به صورت جهشی و ناای است.دوم اینکه تکامل علمی یک کشور و جامعه یک فرایند 

 رحله برای تکامل علمی مطرح است. رسید. حداقل چهار معلمی به توسعه 

است که یک جامعه علمی سعی می کند معرفت، دانش و فناوری را از جامعه دیگر  عاریتیمرحله  مرحله اول

کشور دیگری است که از  یا جغرافیایی وو فضای عاریت بگیرد و نقل، نشر و ترویج کند. سرچشمه معرفت مکان 

 .شودنازل تکامل علمی محسوب می، مرحله لهاین مرح ف می شود.صرآنجا گرفته شده و در کشور دیگری م

آن دستکاری هایی انجام  را مورد استفاده کاربردی قرار دهد و در دیگران های معرفتیکن است گزارهحتی مم

دهد ولی حداکثر نقل و انتقال دانش از جایی به جای دیگری است. وضعیت جامعه علمی ما در ایران و اکثر 

کننده و ددیگران هستند. تولی و معرفت کننده دانش ونتاژبیشتر راویان علم و م است، کهدر دنیا چنین کشورها 
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تیکی ساختار علمی سه بخشی داریم. یمولد معرفت مکان، کشور و فرد دیگری است. ما در دنیا به لحاظ ژئوپل

 بخش کانون، نیمه پیرامون و  پیرامون.

به طور مشخص در دنیای امروز موقعیت کانونی عهده دارد.  هان را برج و فناوری بخش کانون رهبری علمی

 مریکای شمالی. به طور مشخص چند کشور هستنداروپای غربی است یا آدر آورانه یا نتولید معرفت و الگوهای ف

ی پیشرو سوئیس. اینها کشورهاکانادا و  ، روسیه،آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه :معروف هستند که در این زمینه

جهان و فناوری مرجعیت علم  .قرار دارند سیستم ژئوپلیتیکی جهان تولید علم و معرفت هستند که در کانوندر 

که الگوها را از  قرار دارند در دست این کشورها است. گروه دوم کشورهایی هستند که در موقعیت نیمه پیرامون

کنند و مشارکتها و ابداعاتی تغییراتی در آنها ایجاد می ند یاکنسازی میرند و کپی برداری و شبیهگیکانون می

و بیشتر در حوزه کاربردی  آیدظریات علمی هستند که از کانون میتاثیر ن نون هستند. تحتاما متاثر از کا ،دارند

 تاثیرگذار و ازپیرامون کنند نقش موثر و بارزی را از خود نشان دهند. این کشورها خود بر کشورهای سعی می

اگر به صورت موردی بخواهیم  .تعداد این کشورها در دنیا محدود است کشورهای کانون تاثیرپذیر می باشند.

ره جنوبی و تا سوئد، استرالیا، چین، ژاپن، کاطریش، بیان نماییم این کشورها شامل ایتالیا، اسپانیا، لهستان، 

پیرامون و یا حاشیه بخش سوم یا بخش  فریقای جنوبی هستند.برزیل و آمجارستان، اوکراین، حدی هند، 

گزاره های کشورهایی که متاثر از مرکز و نیمه پیرامون هستند و  .می باشد ی جهانشامل سایر کشورهاسیستم 

در اشکال مختلف  ، و یاکنندروایت، رله، مونتاژ و یا نقل میگیرند و عمدتا را از این کشورها میعلمی و فناوری 

مختلف کانون و علمی و فناورانه کنند و سعی دارند تا نظریات و مدلهای سازی میشبیه برداری وترجمه، کپی

از هستند و بیشتر متاثر  رینفنقش آکمتر آنها خود  .نیمه پیرامون را به فضای جغرافیایی خود منتقل نمایند

اشیه ساختار حیا  موقعیت پیرامونیکشور در  151بیش از کنند. اکثر کشورهای جهان یعنی عمل میدیگران 

 قرار دارند.  ژئوپلیتیکی علم جهان

الگوهای کاربردی  و نقد دانش ها و معرفت علمی موجود است. زیرا نظریه های علمی ،علمیتکامل  مرحله دوم

لزوما قطعیت و کارایی الزم را  هم حتی در کانون ،دانش بشری تولید می شوند در ابتدای تاسیس حوزه که در

است حتما مورد نقد و بررسی قرار گیرند تا کاستی های آنها مشخص شود. اگر جامعه علمی  ندارند و الزم

در نقد قرار دهد.  های علمی را موردیابد تا نظریهپیدا کند جرات میکشوری قدرت اجتهادی و رویکرد انتقادی 

علمی که در دنیا مطرح  های لحتی غو .کنندیات را دریافت و نقادی مینظر .، راوی مطلق نیستندآنهااین مرحله 

غولهای  نقص داشته باشد. زمانی که فرد بازیگر علمی به خود جرات نقد آثارآنها نیز آثار علمی  ند ممکن استا

است و از  تر دهد این نشان دهنده این است که آن جامعه یک مرحله تکامل یافتهعلمی مرکز و کانون را می

و  های شبه علمیگزاره ،ر این است که با این نقادیتست. از همه مهمروایت محض به یک نقاد تبدیل شده ا

ای روبرو هستیم به می کند. ما در حوزه علم با پدیدههای واقعی و یقینی علمی جدا معرفتی را از گزارهخرافات 
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که حقیقت و هایی هستند برم. خرافات علمی گزارهبکار می را برای آن من عنوان خرافات علمینام شبه علم که 

بنابراین باید ساحت علم و معرفت بشری را با رویکردی انتقادی از این خرافات  .واقعیت در جهان خارج ندارند

این ی است که در د. تولید و پاالیش معرفت و تفکیک معرفت ناب از معرفت شبه علم کاررعلمی پاکسازی ک

نقد علمی نقدی مستدل و  .دی روشمند و اصولی استگیرد. منتهی نقد علمی نقعلمی انجام می از تکامل مرحله

دقیقی اثباتی و کند معیارهایی داشته باشد که آن معیارها مستندات است. نقاد باید برای آنچه نقد میمستند 

ا استدالل منطقی باید باین است که نقاد نقد استداللی باشد که مستند به آنها برای گزاره علمی داوری کند. 

 احاطه علمی و تسلط علمی است. امروزه ما می نیز های علمی را نقد کند. پیش نیاز نقادیزارهسعی نماید گ

و خواهند نقد کنند. دوست دانشجویی که هنوز سواد عمومی و مجازی باب شده است که میبینیم در فضاهای 

این  .ند علمی را نقد کندمخواهد یک نظریه  علمی و دانشندارد میمربوطه را ه در مفاهیم رشته اولیاطالعات 

 نقد، نقد علمی نیست. 

 دادن و ارتقا مرحله تکمیل و بازساخت ،تکامل علمی یک جامعه، ملت، کشور یا بازیگران علمی مرحله سوم

مدلهای کاربردی علمی عالوه بر آن نیست بلکه نظریه علمی  گزاره علمی صرفا است.  و فناوری های علمیگزاره

زمانیکه یک نظریه علمی و  را نیز در بر می گیرد.ل تعمیم و قابل ورود به تولید انبوه در غالب مدلهای قاب

اید. در یجاد می کنید وارد مرحله سوم شدهکاربردی را ارتقا می دهید و ورژن جدیدی در حوزه فناوری برای آن ا

 .انسانی در حال تکامل است زیرا جهان چه از لحاظ طبیعی و چه .ها هم این موارد صحت داردارتباط با نظریه

 باید بازساخت و متکامل شوند.  رند. پسحالت دینامیکی و پویا داعلمی بنابراین نظریات 

جامعه  مرحله، در این .استو فناورانه  تکامل علمی مرحله تاسیس و تولید گزاره های علمی مرحله چهارم

هستند دان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ...استا پژوهشگران، صاحبنظران، علمی و بازیگران علمی که شامل

ت و سیرتهایی در شوند. ابداع صورد و مبتکر مینمی کنو فناورانه زاره های علمی شروع به تولید و تاسیس گ

که واقعا نوآوری  محسوب می شوندو کشف جدید  رند،ای نداپیشینهکنند که اینها هیچ علم و فناوری می

و آن حلقه  ،دهدبودن قرار میتند که جامعه را در مقام مرجعیت علمی و کانونی همین نوآوری ها هس .هستند

 متناسب با نیازهایشان متوجه کانون می شوند علم و فناوری و نیمه پیرامون سیستم ژئوپلیتیک جهانیپیرامون 

 ز علمی شده و دچار خی افتد و جامعه علمیین مرحله است که اتفاقات مهمی می. در او از آن پیروی می کنند

-می اقدام به کشف قوانین و حقایق علمی می کندو نظریات بدیع و دست اول و ناب را به جهان علمی معرفی

ها و مکاتب کند، اندیشههای علمی را تولید می، پارادایمکند. مدلهای کاربردی را در حوزه فناوری تولید می کند

کند، را استانداردسازی میفناوری ، علم و کندی را تاسیس میعاریف و مفاهیم علمنماید، تعلمی را تاسیس می

، گیرنددهد و دیگران از او الگو میر میالگوها را متناسب با استانداردهای معرفتی تولید و در اختیار دنیا قرا

ا های علمی رشناسیرهای او استفاده کنند، روشکند تا دیگران از ساختاساختارسازی و نهادسازی علمی می
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جامعه علمی تکامل اینها مواردی است که یک کند و .... میوضع سازی علمی و اصطالح واژه ، کندتبیین می

 دهد. انجام میآنها را یافته 

کند. عه تنها از دیگران الگوبرداری میو این جام کندیمروایت و فناوری را علم  ،عاریتاول یعنی در مرحله جامعه 

جایی برسد که در مرجعیت علمی قرار بگیرد باید این پروسه را طی کند زیرا اینها  ای بخواهد به اگرجامعه

هایی برسد که بیشتر دارای بلکه جامعه باید به یک آستانه .ودشندی زمانبر است به صورت جهشی نمیفرای

  .شودنمی در تولید علم و معرفت ناب دستوری ماهیت فرهنگی است تا ماهیت دستوری و تزریقی.

قرار  علم جهانحاشیه سیستم ژئوپلیتیک پیرامون و وضعیت کنونی جامعه علمی ایران اینگونه است. ما در 

داریم. ما  و فناوری و جامعه وابسته و مصرف کننده علمی ،هستیم ی سیستمپیرامونموقعیت داریم. یعنی ما در 

تکامل علم حدودی در مرحله دوم  اول و تا در مرحله م نرسیده ایم. مانه تولید علم از نوعی که عرض کردبه آستا

ساختار ذهنی جامعه ما ساختار  همخوانی ندارد.و رسانه سیاست حوزه البته این گفته من با ادعای  .هستیم

علم از دیگران و انتقال علم از و انتقال ما کسب  علمی نیست. هنوز ساختار ذهنی جامعه علم ذهنی مولد

 .ما بیرون از ایران است ت. مرجع علم جامعه علمیاس به داخل کشور فضاهای دیگر

جامعه بعالوه موضوع است. امعه ما باید هدف قرار گیرد این ترین موردی که در فرایند علمی جبنیادیبنابراین 

 ،حال گسترش است علمی ما دچار پدیده بسیار بدی به نام فساد علمی شده است. در جامعه ما فساد علمی در

ای داریم که کشور را به سوی انحطاط علمی پیش می بلکه فساد علمی گسترده ،علمی باشدسرقت تنها اینکه نه 

کشور و همچنین متصدیان امور علمی کشور است. من اخیرا  مربوطه در و متولیان مخاطب من سران برد.

 11لمی حداقل در ع توانند آن را بخوانند، فسادام دوستان عالقمند میخود گذاشتهمطلبی را در سایت شخصی 

هم درحوزه آموزش هم در حوزه پژوهش. منشا این فساد علمی هم بیش از آنکه  .کندمیتوسعه پیدا  زمینه

 سیاستگذاران حوزه علم هستند.  ،بازیگران علمی باشند

 هدف اصلی .  ه استمنتشر شد کشوردر سیاستهای کلی علم  و فناوری سندی تحت عنوان مدتی است که 

این یک  .«هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری درجهان جهاد مستمر علمی با»بارتست از: عاین سند 

ای که در مرحله اول تکامل علمی است به یکباره ندارد. اما جامعه هم که هیچ اشکالی آرزوی آرمانی است

وان یک آرمان به عن البته خارج است.من تصورات دایره بخواهد به مرحله چهارم و مرجعیت علمی برسد این از 

سازی برای آرمانکه تمردان کشور باید دقت کنند شود. دولبه عنوان یک برنامه عملیاتی نمی اما .اشکالی ندارد

ها منطقی باشد. سندی به نام سند گذاریچیز خوبی است اما باید هدف توسعه یا هدفگذاری ملی برای توسعه

ام از من بارها گفته مد نظر قرار داده است.سال آینده ایران را 21ه است کتنظیم برای کشور  1111چشم انداز 

 است. دارای دو اشکال اساسی سنداین آید زیرا سند چیزی در نمیاین 
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اینها در واقع هدفهای  .و علمی نیست ، واقع بینانهمنطقی ی آن گذاری ها هدفیعنی اینکه  اشکال ذاتی،  -1

 آن برآورد قدرت ملیابتدا  یک کشور، هدفهای استراتژیکت برای تعریف عزیماستراتژیک هستند. اما نقطه 

  بین اهداف ملی و سطح قدرت ملی تناسبی وجود ندارد. . بنظر می رسد در سند چشم انداز است

است. پیش بینی نشده برای عملیاتی کردن آن  مناسب سیستم عاملیعنی اینکه  ،سیستم عاملاشکال  -2

 .رسدهرگز به نتیجه نمی ،شاهد آن هستیمکه ما  دستگاه سنتی دولت و حکومتست بر سند متکی اتحقق اگر 

دستگاه وظیفه  نوع اسناد این ضمنا تدوین  حکومت توانایی این کار را ندارد.سنتی اجرایی  / زیرا سیستم اداری

قرار  در جای خوداین نشان دهنده این موضوع است که کار  .نه تشخیص مصلحت نظاماست، ریزی کشور برنامه

  ندارد.

باید راهبردهایی را در پیش  برسد علمی مرحله چهارم تکاملبه کشور بخواهد اگر در حوزه علم و فناوری اما 

به  کشور دستیابیبه  چندانی اگر این راهبردها عملیاتی نشود امید .کنمآنها اشاره میاز  یکه من به تعدادبگیرد 

 کمال علمی وجود ندارد.

 .سیستم عامل حکومتی کارآمد برای مدیریت بخش علم و فناوریایجاد   -1

پیشران مدیریت کند و به جلو هدایت نماید. ظرفیتهای  یبخش را به عنوان یک نیرواین بتواند بطوری که  

وزارت علوم امروزه نمی تواند این کار را انجام دهد. این سیستم باید ساختار علمی کشور را فراوری کند. 

ما دارای گسیختگی ساختاری و فناوری بخش علمی  .پویا باشد، انسجام ساختاری داشته باشد دینامیک و

که در امور علمی کشور  کند. یک نهاد شورای عالی فرهنگی استن مداخله مینهادهای مختلفی در آو است 

 در حالیکه .یردگاین نهاد تصمیم می ،اقدر تعیین رئیس دانشگاه، جذب استاد و ارتمثال کند، مداخله می

ن از مقام معظم رهبری درخواست . معلمی هستندغیرسیاسی و فرهنگی و اعضای این نهاد غالبا اشخاص 

این . قرار دهند بازنگری مورد ماهیت و کارکرد شورای انقالب فرهنگی را بعد از سالهافلسفه، کنم که می

اما شورای عالی علم و فناوری هم  .گی داریمفرهنعالی ما نیاز به شورای  .شورا بیشتر ماهیت فرهنگی دارد

ی ادیگر تفکیک شوند. پیشنهاد من به مقام معظم رهبری این است که دو شور. این دو باید از یکنیاز داریم

عمدتا و شورای عالی فرهنگ. اعضای چنین شورایی  ،شورای عالی علم و فناوری .عالی جداگانه داشته باشیم

در ایران علم و کسانیکه علم و فناوری را درک کنند و بفهمند.  ، یعنیندباشآکادمیک  و باید متخصص

 صورت بگیرد.کشور روکراسی است. باید یک بازنگری کلی در ساختار و ماهیت ساختار علمی وفناوری اسیر ب

یران و نظام آموزشی متاسفانه آموزش عالی ا .سیاسی باشدستادی محور، پژوهشمند و غیرباید  این سیستم

شویم متوجه نیستیم زمانیکه وارد دانشگاه می .ی هستندزده است. دانشگاهها بسیار سیاس شدت سیاست به

 ذات علم غیر زیرا .شوندسیاست زده نباید گزاره های علمی  اینجا دانشگاه است یا حزب. معرفت علمی و
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ر، جهاد دانشگاهی، ساختارهای دیگر در این حوزه عبارتند از: معاونت علمی رئیس جمهو .سیاسی است

فرهنگستانها، شورای تحول علوم انسانی و غیره که به گسیختگی ساختاری بخش علم و فناوری کشور کمک 

 می کنند. 

تاسیس  ی علمی و آموزشیها و ساختارهابه جای تمامی این وزارتخانه خانهکنم دو وزارتمن پیشنهاد می

 از ابتدایی تا دانشگاه .ستزش یک پروسه بهم پیوسته ا. آموو وزارت علم و فناوری ،وزارت آموزش :گردد

تحت عنوان  متشکل آموزشی نهادیک هم تفکیک نمود. ما نیاز به  توان ازنمی پیوستگی دارد و آنها را 

 کشور ایجاد نماید: در نسل آیندهرا دو خصیصه حداقل داریم که  وزارت آموزش

های عمومی را د، آموزشمتناسب با نیاز زمانه تربیت نمای شهروندانی که اعی. اجتمآموزش عمومی و   الف: 

بشری را در ذهن نسل آینده ایجاد نماید، یک علمی عمومی معرفت حداقل دانش و به آنها بدهد، سطحی از 

شهروند مطلوب های جامعه ما ریشه در عدم تربیت ای از ناهنجاریهروند جامعه گرا بسازد. بخش عمدهش

 اجتماعی دارد.

و تخصصی تربیت نماید. ، بروز کشور را به صورت مدرنمورد نیاز تمامی بخشهای توسعه نیروی انسانی   ب:

در شهروندان کار وزارت آموزش ایجاد بینش، تزریق معرفت، تربیت نیروی ماهر و رفتار و کنش مناسب 

شگاهها باید در چارچوب بنابراین تمام موسسات آموزشی از ابتدایی تا مقطع کارشناسی ارشد داناست. آینده 

 وظایف وزارت آموزش قرار گیرند.

نهادی است  دانشگاه ماهیت آموزشی ندارد.این کار . است علم و فناوریوزارت دومین وزارتخانه مورد نیاز 

 ،یپژوهشمراکز ها، کادمیو فناوری آولید علم ژنراتورهای ت ی دارد. در حالیکهموزشآکه بیشتر ماهیت 

جایگاهشان در وزارت علم و  هستند که دانشجویان دکتری و پسادکتری ،دان بازنشستهاستا پژوهشگران،

 . باشد زدگی بدور هر دو وزارت هم باید از سیاست .فناوری است

 . ها و تفکر خالقیعنی به ایده یعلمگزاره های اندیشگی تولید  اصالت دادن به بعد نظری و -2

های نظری های کاربردی مبتنی بر دادهن انجام داد. تمام دادهتوایتا تولید نظری نباشد کار کاربردی نم

 مرجعیت علمی مستلزم این است که به این بعد اصالت داده شود.به است. رسیدن 

 . ایجاد انقالب روحی و تحریک شعور علمی و تفکر خالق و اعتماد به نفس در جامعه علمی -3

فرماید نقد علمی مستلزم دو مورد بری میام معظم رهمق باور کند که قدرت دارد.ایران جامعه علمی  باید

آنها بیماری جامعه و توانید. که میکنید  باور  :فرمودنداست: قدرت علمی و شجاعت علمی. امام خمینی 

 علمی حکومت باید یک رویکرد و انقالب روحی را در جامعهدرمان آنرا خوب تشخیص و پیشنهاد دادند. 

آثار و پیوسته به دنبال  توجهی ندارندداخلی  به تولیدات علمیجامعه ما ی اوقات متاسفانه گاه ایجاد کنند.

  هستند.حتی نوع نازل آن خارج از کشور 
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 . فراوری میراث علمی و فناوری تمدن ایرانی -1

بدون نقد و ما دارای میراث تمدنی غنی هستیم ولی از زمانیکه مدرنیته  .قرنها اداره شده استکشور این 

سپرده شد. باید شرایط به  فراموشی شد این میراث بهکشور وارد شرایط جغرافیایی و اجتماعی ما  تطبیق با

یافت و متکامل عه این میراث نیز رشد و توسعه میجاممدرن شدن متناسب با  ای پیش می رفت کهگونه

ما سیستم جامعه  است. کشور وو در حاشیه ست اما همچنان پنهان از بین نرفته اهنوز شد. این میراث می

را وارد بنام چاه عمیق الگویی اما مدرنیته  .ب داشت به نام قناتتضمین حیات شهروندان برای تامین آپایدار 

 بع آبی ایران شد.انداشت و باعث نابودی من جغرافیایی ایرانفضای حیاتی ایران نمود که ارتباطی با شرایط 

-به این نتیجه میخیلی وقت پیش که با هوش بودند ما  پدران ،راهکار رسیدن به آب بودعمیق اگر چاه 

 موظف شوند و های علمی ایران بایدتاریخی و تمدنی داریم. تمام رشتهرسیدند که چاه حفر کنند. ما سنت 

نتایج فراوری شده و این راهبرد را با استفاده از دانش نظری توسعه دهند و  ،تاریخ علم مملکت را در بیاورند

داریم در سراسر کشور  ی بومیتغذیه نیز ما هزاران مورد غذاالگوهای ازار جهانی کنند. در ارتباط با وارد ب آنرا

ی را کشف، فراوری، مدرنیزه و تمدنمیراث ما می توانیم این اند. یا به کما رفته  که امروزه منقرض شده

 معرفی نماییم.دنیای علم نیز و به کاربری نموده 

و رویا پردازانه  نداده. این مورد نیز در جامعه ایران جواب لمی تراز اول جهانتعامل فعال با مراکز ع -5

تراز اول جهانی تاسیس شود و از دانشمندان ایرانی در ایران است. اما باید نهادهای علمی قوی 

 که تا کنون ادعا شدهالبته نه با این دعوتهای سطح پایین و غیرجذاب  .درخواست شود تا به ایران بیایند

فرش قرمز  برای آنها  در داخل کشورهزینه کرد و علمی ایرانی  اندانشمند گونهبلکه باید برای ایناست. 

های نفت مراکز قوی و فعالی را برای توسعه وطنی آنها استفاده نمود و با پولعرق باید از  نمود. پهن 

ایران تصمیم گرفتند تا دانشگاه  برای تقویت علم و دانش در ،شاهرژیم علم و دانش ایجاد نمود. در زمان 

که هنوز دانشگاه معتبر داخلی و دارای برند  بودامروز نوینی احداث شود و آن دانشگاه صنعتی شریف 

جامعه ایرانی . اما موسس این دانشگاه که انسان بزرگی بود در کجای فضای اجتماعی بین المللی است

 انسان بزرگ است؟ انعکاس دارد؟ کدام کوچه یا خیابان به اسم این 

 .های خصوصی، عمومی و اوقافیاز دولت به بخش علمیانتقال بار تکفل تولید و خدمات  -1

و من  نظری ساختاری هستد دارای یک نوع تنگ شووزارت علوم که مسول بخش علمی کشور شناخته می 

از دانشگاههای  بخشی. و وقف اعتماد نمود ، عمومیبه این دستگاه امیدی ندارم. باید به بخش خصوصی

جهانی است دانشگاه بخش  تراز اول د که دانشگاهرهاروادانشگاه جهان از طریق سنت وقف اداره می شوند. 

علمی و گری امور به تصدی یی رفت که منجرو سیاستگذاریهاهبردها ابه دنبال ر باید خصوصی است.

در آمریکا  آورد. ها را به پای کار نهادهای عمومی مانند شهرداریمی توان  نشود.توسط دولت دانشگاهی 
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دهند. آستان قدس رضوی محلی که شهرداری نماد آنها است انجام میدولت را امور برخی از دانشگاهها 

به عنوان مثال یک مرکز تحقیقات فضایی  کرد.استفاده می توان از این سازمان  .است توان مالی باالیی دارای

در بخش خصوصی موسسه علمی فعالی بنظر می رسد. وزارت علوم باید  پژوهشگاه شاخص پژوهراه بیندازند. 

در بین مردم و را برای توسعه علمی باید فرهنگ وقف  کرد.باید به بخش خصوصی اعتماد کمکش کند. 

 کرد. باید از علمای محترم قم و نیز سازمان اوقاف در این زمینه کمک گرفت. دانشگاهیان ایجاد 

وزارت علوم باید در این زمینه دچار تحول نگرشی و سعه صدر ساختاری شده و  سیاستهای علمی کشور و

بخشهای خصوصی، عمومی و اوقافی را وارد عرصه توسعه علمی و فناوری نماید و در عین حال با رویکردی 

 ستادی به رهبری، نظارت، کنترل و اصالح  آنها بپردازد.

 . تقسیم کار علمی و تخصصی کردن نهادهای علمی -7

مورد نیاز بخشهای مختلف نیروی انسانی تامین انسانها و دانشگاهها ماموریت اصلی خود را در قبال تربیت 

دهند که باید در زیر مجموعه وزارت آموزش قرار گیرند. اما در وزارت علم و فناوری انجام میتوسعه کشور 

ی شوند، دانشمندان تخصصی در تخصصدر کشور  ی علمیصورت گیرد. باید نهادهاکشوری باید تقسیم کار 

قطب بدین معنا است که نهادها و مراکز  .شوند، سرمایه های علمی متراکم شوندو قطبی یک مکان جمع 

ساختارهای علمی و آموزشی بویژه برنامه های درسی رشته ها نیز تخصصی و بروز  علمی تخصصی شوند.

 شوند.

  .ایران جامعه فرهنگی درنگرشی و تدوین و اجرای استراتژی تحول  -8

  .دارد. علم دغدغه و اولویت این جامعه نیستضعیفی گرا نیست و اندیشه و تفکر علمی علمجامعه عمومی ما 

بازیگران علمی  !(.اما مدرک علمی را بسیار دوست دارد) .کندنمی از علم و راهبرد علمی برای خود استفاده

را در حوزه علم و دانشگاه جستجو نمی کند و باور به این . قهرمانان خود ندارد چندانی برایش اهمیتجامعه 

نیز ندارد. مگر آنهاییکه انگیزه و توجیه سیاسی دارند. نان خوردن از راه قلم و دانش را عیب می داند. اماکن 

جامعه علمی هم به خود حتی متاسفانه  عمومی را کمتر بنام نخبگان علمی و دانشگاهی نام گذاری می کند.

دانشگاهش مشتری ندارد یا کم دارد. در حالیکه همان کنفرانسهای علمی سالنهای  .لم باور نداردعخود و 

 عمومی و اماکن به معابر سالنها بهنگام حضور بازیگران سیاسی در دانشگاه، مملو از دانشجو و استاد است!؟ 

 ؟!ظران علمی هستندبه نام دانشمندان و صاحب نتا چند  ،نگاه کنید سکونتگاههای شهری و روستایی

حتی بازیگران اقتصادی، فنی و تولیدی جامعه هم نیستند!؟  ؟دانشمندان نیستندما قهرمانان جامعه 

حکومت و دولت  ورزش و ... هستند.ادبیات، شعر و اصحاب جنگ، هنر، موسیقی، قهرمانان جامعه عمدتا 

اگر وزیران برای حل مشکالت و  .دکنبه دانشگاهیان مراجعه نمیی کشور و جامعه برای شناخت دردها

با توجه به دانشگاهیان مراجعه نمودند شما باور کنید که تحولی در این سیستم رخ داده است. خود معضالت 
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به دانشگاهیان اصیل پیشنهاد  کشور،  به غلبه فرهنگ سیاسی مغرورانه و غیر مسئوالنه در بین دولتمردان

برای درمان دردهای حوزه د آنها نروید. بگذاریدولتی  هایگاهدستعزت خود را حفظ کنید و به کنم می

بیایند. ما دو نوع دانشگاهی داریم یک نوع دانشگاهیان سیاست زده  در دانشگاه به سراغ شمامسئولیت خود 

زنند و دوم دانشگاهیان پرسه می برای کسب پست و مقام سیاسی اسییهای سهستند که پیوسته در محیط

این وضع فرهنگی و نگرشی جامعه ایرانی نشان از  نزد آنها است.  معنی دار علم و تخصصاصیل هستند که 

تحت تاثیر نیروی احساس خود است.  ،بیش از نیروی علم و عقلما این دارد که بلحاظ فرهنگی جامعه 

علمی راهبردهای ند که باور کرد ، و علم باور و اعتماد کردندارزش و اعتبار به مردم و دولت در ایران زمانیکه 

تر است، آنگاه می شود امیدوار بود که مطمئنجامعه و کشور برای حل مشکالت و تامین نیازها و عقلی 

 جامعه دچار خیز و تحول علمی شود.

 .معتبر جهانی تعامل با پایگاههای استنادی -9

این طریق ما به از  . این بخش کوچکی از کار است.علمی باالرفتن تعداد مقاالت نیستو ترقی پیشرفت  

، نظریه ها گیریم که تاسیس کنندهمرجعیت علمی نخواهیم رسید. زمانی ما در مرجعیت علمی قرار می

  .باشیم و فناورانه علمی ، ساختارها و استانداردهایهانهاد  ،و گزاره های علمی و فناورانه مدلها

عملی پیشنهاد ت علوم نیز نتیجه بهتر بدهد، برای اینکه رویکرد  تقلیل گرا و کمی گرایانه و مقاله محور وزار

داشته باشد، مجالت علمی جهان تعامل  علماستنادی معتبر با پایگاههای وزارت علوم من این است که 

در را  پایگاههای مزبورهای داستاندارد، ی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تقویت و کمک نمایداخل

که با علمی را د و هم مقاالت ند اندیکس بین المللی استفاده کنبر هم ازد تا مجالت داخلی اعمال نمای

. دهدقرار این ملت  و در دسترس فرزندانکند  منتشرداخل کشور مجالت در شده سرمایه این ملت تولید 

 را دارند.خود  و سرمایه ملی داخلیتولید شده و معرفت حق استفاده از دانش زیرا آنها 

با دست خالی تقریبا  ،را در انجمن ژئوپلیتیک ایرانمجله ژئوپلیتیک نست که ما م این دارتجربه ای که م 

 .دارای ایندکس بین المللی است . با پیگیریهای انجام شده توسط خودمان، اکنون این مجلهتاسیس نمودیم

 دهد؟ نانجام  ی این کار راچرا وزرات علوم برای سایر مجالت داخل

 برای پاسخ به سواالت شما در خدمتم.به خرج دادید.  با تشکر از حوصله ای که      
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