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گفتمان دانشمندان با سیاستمداران
ــتگی  ــوری بس ــر کش ــم در ه ــرفت عل ــت، پیش ــان داده اس ــف نش ــل مختل ــه مل تجرب
ــا  ــمندان ب ــان دانش ــن "گفتم ــم دارد. بنابرای ــور از عل ــئوالن آن کش ــتیبانی مس ــه پش ب
سیاســتمداران" از پــر اهمیــت تریــن تصمیمــات بــرای پیشــرفت علــم و توســعه پایــدار 
جمهــوری اســالمی ایــران اســت. آمادگی ذهــن فعال بــرای پشــتیبانی از علــم، بزرگترین 
ســرمایه گــذاری بــرای پیشــرفت علــم اســت، پیشــرفت هــای دیگــر در کشــور منــوط 
بــه پیشــرفت علــم و اخــالق در جامعــه اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ریشــه 
ــد  ــه موضوعــی معرفــت یاب ــه اســت. در صورتیکــه انســان ب ــت در معرفــت نهفت محب
ــرای آن  ــد، ب ــت یاب ــزی محب ــه چی ــن، دل ب ــر، ذه ــد. اگرضمی ــی یاب ــت م ــه آن محب ب
جــان و مــال فــدا مــی شــود. اگــر معرفــت و محبــت بــه علــم حاصــل شــود، دنیــا و 
آخــرت آبــاد مــی شــود، چــون دانــش در راس همــه خوبــی هــا قــرار دارد. همانگونــه 
ــر مبنــای علــم پیشــرفت  کــه هویداســت، کلیــه کشــور هــای پیشــرفته کــره زمیــن ب
نمــوده انــد .البتــه مشــی و رشــد پایدارعلــم بــر مبنــای اخــالق اســت. بــرای عملیاتــی 
شــدن ایــن موضــوع شایســته اســت دفتــر ارتبــاط دانشــمندان و مســئوالن کشــور در 
دانشــگاه هــا تشــکیل شــود و برنامــه ایــن دفتــر ارتبــاط دادن اســتادان و اندیشــمندان و 
سیاســتگذاران علــم بــا مســئوالن ارشــد کشــور باشــد. یکــی دیگــر از برنامــه هــای ایــن 
دفتــر  حضــور یــک کارشــناس پیشــرو و توانــا بــرای رصــد علــم، نــوآوری و فنــاوری 
در جهــان اســت تــا برنامــه هــای پیشــرفت ســایر کشــور هــا مــورد بررســی قــرار گیرد 
و سیاســت هــای کالن پیشــرفت علمــی آنهــا تدویــن شــود. ایــن کار خــود در آینــده 
نزدیــک بــرای کشــور یــک رصــد خانــه علمــی مــی شــود کــه مســئوالن محترم کشــور 
مــی تواننــد بــه صــورت پویــا از آن بهــره منــد گردنــد. ایــن پیشــنهاد ســابقه در دیگــر 
دانشــگاه هــای کشــور هــای پیشــرفته دارد. امیــد اســت ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال 

دانشــگاه هــا و مســئوالن ارشــد کشــور قرارگیــرد.
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