
 نامه سردبير 

 پس از حمد و ثنای خدای یگانه و درود به رسول فرزانه؛
از  (R&D)های تحقيق و توسعه  های توسعه، شاید هيچ شاخصي را نتوان به اندازه سهم هزینه های موجود در مفاهيم و شاخص تمام پيچيدگيبا وجود 

دهنده سطح توسعه است و ت. به عبارت دیگر، ميزان این عدد دقيقاً نشاننسنظران دا، مورد تأیيد و تأكيد صاحب(GDP)توليد ناخالص داخلي 

 شود.  یافتگي در آن كشور تلقي مي ، دستيابي به آستانه توسعه R&Dهر كشور برای  GDPمصروف شدن الاقل یك درصد از 

هاست )حداقل در مورد اقتصاد هم دست دولتو كشورها توسعه است، بودجه ها دولت رسد. هدف همه تا اینجای كار همه چيز روشن به نظر مي

نفتي و دولت ساالرانه ما كه چنين است(، صرف درصد مشخصي از بودجه در تحقيقات هم شاخص توسعه است )و تا به حال مثال نقضي بر آن یافت 

زم است كه هر كشوری را از در حال جلسه دولت یا حداكثر یك قانون مصوب مجلس الیك دستور یا صورت :این ميدان است(. پس این گوی و نشده

است؟! از آن  ویژه ایران ما، این امر تا به حال محقق نشدهه و ب برخي كشورها بارهها برساند. پس چرا در و به جرگه توسعه یافته توسعه بودن برهاند

دولت و ملت بر علم و فناوری های اخير هيچ رئيس حكومتي به اندازه رهبری نظام اسالمي، به صرف بودجه و تمركز تر اینكه شاید در سال عجيب

ما كه صرف  GDPاند. اما كماكان درصد  مكرر ایشان، بوی وجوب شرعي را استشمام كرده اتتا حدی كه برخي مسئولين از تأكيد ،است تأیيد نكرده

R&D در سال  66/0پایان برنامه دوم( و ) 73در سال  43/0پایان برنامه اول( و ) 72در سال  34/0پایان جنگ تحميلي( به ) 67در سال  2/0شود از  مي

آن  38های مجلس بر مبنای بودجه سال پایان برنامه چهارم( رسيده و برآورد احتماالً بدبينانه مركز پژوهش) 33در سال  62/0)پایان برنامه سوم( و  34

 دهد! ان مينش 24/0را 

یا حتي  2یا  1های پنج ساله توسعه را كه صرف  اند اهداف برنامه ها هيچگاه نخواستههای مختلف ما طي این سالموضوع چيست؟ آیا دولت

های یافته درآورند؟ این كه منطقي نيست. در سایر كشورها چطور؟ آیا كشور است محقق كنند و كشور ما را در سلك كشورهای توسعه درصد بوده4

ر مربوطه گرفته و ناگهان این يتوانستند دستوری از پادشاه و ام های متمركز خود نميهای هنگفت و حكومتنفتي دیگری مانند كشورهای عربي با پول

 درصد را به اعداد باالی یك درصد برسانند؟ 

كه عامل توسعه كشورها و جوامع  بيش از آن R&Dاغلب دانشمندان و حتي مدیران ما، صرف بودجه در واقعيت این است كه برخالف تصور 

های مورد نياز اعم تواند بودجه قابل قبولي را در پژوهش صرف نماید كه زیرساخت هاست. به عبارت دیگر، كشوری ميباشد، منعكس كننده توسعه آن

 شود مگر در یك كشور توسعه یافته. ها مسير نمي اشد و اینب افزار و نيروی انساني و مقررات و سایر نهادهای مختلف را فراهم كرده افزار و نرم از سخت

 1كنيم تا به عدد   گذاری و تالش ميگردد( كه هدف ها به قبل از انقالب اسالمي برميو سابقه این سال) هاستبينيم سال این گونه است كه مي

همه موضوعات دیگر،  مانندكند. یعني  ( برابری مي21/0یعني ) 63( با عملكرد سال 24/0یعني ) 38بينيم كه همچنان برآورد سال  درصد برسيم و مي

  .رساند گيری از تجارب سایر كشورهاست كه ما را به مقصود مي پول كليد حل مشكالت نيست و تدبر و تدبير و بهره

كنند صرف بودجه در پژوهش  ریزی كشور شوم كه هنوز هم وقتي در خفا و خصوصي صحبت مي های مسئولين بودجه خواهم منكر كم لطفي نمي

كه اغلب آنان هم دانشگاهي هستند(. اما در عين حال، تمایلي هم ندارم كه  و عجيب این) كنند يني( تلقي ميیو در بهترین شرایط، كاری تز) را اسراف

 رنگ جلوه دهم.  نقش ما پژوهشگران را در ایجاد چنين نگاهي بين مسئولين، كم

گویم كه به نمایندگي از عمده دانشگاهيان كشور( خواستار آن  و به جرات مي) ه معاون پژوهشي یك دانشگاه بزرگشنویم ك وقتي به گوش خود مي

ن ما، بودجه ایابيم كه هنوز هم بسياری از محقق شود، در مي ها منتقل مي شگاهنها مستقيماً به ردیف بودجه داها و دستگاهشود كه كل بودجه تحقيقاتي شركت مي

 گذاری كه باید به شكل مضاعف به جامعه برگردانده شود.  كنند و نه یك سرمایه كار برای خود قلمداد مي نوعي اضافه پژوهشي را

كنم كه تحقيقات خود را  ، اما بار دیگر به همكاران دانشگاهي و پژوهشگر خود عرض ميحرف بس است یكدر خانه اگر كس است هر چند كه 

بينند به  الواقع اگر كاربردی ملموس و شدني برای یك موضوع پژوهشي متصور نمي محوری تعریف كنند و فيمأموریتمداری و باید با دید مشتری

 سراغ سایر موضوعات بروند تا بتوانند پاسخگوی آحاد جامعه برای صرف مبالغ متعلق به آنان باشند. 

ری در كشور، امری ضروری است كه هيچگاه به شكل تصادفي و ناگهاني های زنجيره نوآو مسئولين محترم هم توجه داشته باشند كه تكميل حلقه

 باشيم.  انگاری پشت سر گذاشته قانون برنامه چهارم توسعه را مانند بسياری از قوانين دیگر با سهل 36اتفاق نخواهد افتاد، هر چند كه ما بند الف ماده 


