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دداانشگاهه صنعتی شریف٬، بهھھمن ماهه گذشته ميیزبانن سه فيیزیکداانن برجسته بودد. پرووفسورر «آآنتونی جيیمز لگت»٬، فيیزیک پيیشه

اانگليیسی برندهه جایزهه نوبل فيیزیک ٬2003، پرووفسورر «پالل چو» -کاشف نخستيین اابرررسانایی باالیی ددمایی نيیترووژژنن مایع (YBCO) - وو

پرووفسورر «ووااررنن پيیکت» - ااستادد ممتازز وو شناخته شدهه بيین االمللی ددرر حوززهه اابرررسانا اازز دداانشگاهه ددیویس کاليیفرنيیا - که به ااین

دداانشگاهه وو براایی شرکت ددرر چهھھاررميین کنفراانس ملی پيیشرفت هھھھایی اابرررسانایی به کشوررمانن سفر کرددهه بوددند ضمن ددرریافت نشانن دداانشگاهه وو کسب عنواانن ااستادد

معيین دداانشگاهه صنعتی شریف اازز چندین مرکز علمی وو دداانشگاهھھھی ددیگر ددرر تهھھراانن وو شهھھرهھھھایی ددیگر اایراانن باززددید کرددند.

به گزااررشش سروویس علمی اایسنا٬، ااین فيیزیکداانانن ددرر باززگشت اازز اایراانن ططی مقاله اایی که ددرر شماررهه ااخيیر نشریه «نيیچر فيیزیک» (ژژووئيیه 2014) منتشر شدهه به بيیانن

ددیدگاهه هھھھایی خودد ددرر خصوصص تعامالتت علمی اایراانن وو غربب وو ددستاووررددهھھھایی ااین سفر با رروویکردد ددیپلماسی علم پرددااخته ااند.

ووااررنن اایی پيیکت٬، آآنتونی جی لگت وو پل سی دداابليیو چو ددرر ااین مقاله هھھھدفف خودد اازز سفر به اایراانن رراا کمک به ددیپلماسی علمی٬، مالقاتت با دداانشمنداانن اایراانی وو

آآغازز ااررتباططاتت علمی وو تشویق آآنن٬، ضمن باززددیدیی کوتاهه اازز جو دداانشگاهھھھی وو علمی ددرر اایراانن عنواانن کرددهه وو آآووررددهه ااند: «پرفسورر محمد ااخواانن٬، ااستادد فيیزیک

دداانشگاهه صنعتی شریف ددرر تهھھراانن که ما ااوو رراا به لحاظظ حرفه اایی وو هھھھم به ططورر شخصی چندین سالل ااست که می شناسيیم٬، ااین باززددید رراا اازز ططریق

آآماددهه ساززیی هھھھایی خستگی ناپذیر اامکانن پذیر کردد. ما ااین باززددید رراا با خبرررسانی به هھھھمکارراانن خودد اادداامه خوااهھھھيیم دداادد که اابتداا اازز دداانشگاهه خودد آآغازز کرددهه وو ددرر اادداامه

ااین گزااررشش رراا اارراائه می کنيیم.

ما وورراایی هھھھدفف خودد براایی برقراارریی ااررتباطط وو گوشش ددااددنن به هھھھمه اایراانيیانی که ممکن بودد مالقاتت کنيیم٬، کاررهھھھایی وویژهه ددیگریی هھھھم ددااشتيیم: 1- اارراائه سخنراانی عمومی

وو پژووهھھھشی ددرر چهھھاررميین کنفراانس ملی پيیشرفتهھھایی اابرررسانایی (NCAS4) ددرر تارریخ ششم وو هھھھفتم نواامبر ددرر تهھھراانن٬، 2- اارراائه یک سخنراانی ددرر هھھھر دداانشگاهه

توسط هھھھر یک اازز ما٬، 3- پذیرشش منصب ااستادد معيین ددرر دداانشکدهه فيیزیک دداانشگاهه صنعتی شریف براایی کمک به ااررتباططاتت مستمر با دداانشمنداانن اایراانی وو 4-

پيیوستن به برنامه نوپایی هھھھمکارریی بيین االمللی فيیزیک مواادد پيیشرفته (IRPAM) ددرر دداانشکدهه فيیزیک دداانشگاهه صنعتی شریف به عنواانن مشاوورر علمی. ما ددرر سفر

خودد ددرر مرااسم اافتتاحح IRPAM شرکت کرددیم.

ددرر نهھھایت شگفتی٬، عالقه ما براایی بهھھبودد گفت ووگو وو ددررکک متقابل به ططورر کامل ددرر تمامم سطوحح منطبق شدند. ما ددرر جلساتی شرکت کرددیم که ددرر آآنهھھا تباددالتی

با چندین مقامم اایراانی صوررتت گرفت٬، اازز جمله ررضا فرجی دداانا٬، ووززیر علومم٬، تحقيیقاتت وو فناوورریی وو حسيین ساالرر آآملی٬، قائم مقامم ووززیر علومم ددرر اامورر بيین االملل٬،

سوررنا ستارریی٬، معاوونن علمی وو فناوورریی ررئيیس جمهھھورر٬، مجتبی خيیامم نکویی٬، سرپرست معاوونت فناوورریی وو نوآآوورریی معاوونت علمی وو فناوورریی رریاست جمهھھورریی وو

محمدعلی نجفی٬، رریيیس سابق ساززمانن ميیرااثث فرهھھھنگی وو گرددشگریی که ددفتر وویی ددرر هھھھماهھھھنگی ااین سفر به ما کمک کردد. ررضا ررووستا آآززاادد٬، ررئيیس دداانشگاهه

صنعتی شریف نيیز بسيیارر مهھھمانن نواازز بوددهه وو به ططورر کامل اازز سفر ما حمایت کردد.

هھھھمه ااین مقاماتت ددرر مورردد بهھھبودد رروواابط ميیانن فرددیی بيین دداانشمنداانن ددرر هھھھر ددوو ططرفف وو کارر براایی ااصالحح تصاوویر پيیچيیدهه اایی که ددرر ميیانن مرددمم هھھھر ددوو کشورر ررشد کرددهه وو

با شعاررهھھھایی سيیاسی وو کمبودد جریانن ااططالعاتی ددقيیق ددرر هھھھر ددوو جهھھت اافزاایش یافته٬، اابراازز شورر وو ااشتيیاقق کرددند.

سفر ما شامل مالقاتت هھھھایی با ررووسایی دداانشکدهه فيیزیک وو ااعضایی هھھھيیاتت علمی چهھھارر دداانشگاهه صنعتی شریف٬، ااصفهھھانن٬، دداانشگاهه صنعتی ااصفهھھانن وو شيیراازز ددرر

کنارر مالقاتت با دداانشجویانن بودد. ددرر حالل حاضر ساالنه 1500 مقاله توسط 500 ااستادد دداانشگاهه صنعتی شریف منتشر می شودد. شخص ااخواانن نمونه اایی اازز پشتکارر

ااست. وویی پس اازز ددرریافت ددکتریی خودد اازز دداانشگاهه نوتردداامم ددرر سالل 1973 به اایراانن باززگشت وو ااقداامم به ساخت یک آآززمایشگاهه تحقيیقاتی مغناططيیس کردد. پس اازز

اانقالبب ااسالمی٬، وویی تواانست فقط یک ررقم فناوورریی - کنترلگر ددما ددرریاچه شورر – رراا تهھھيیه کند. با ااین ووجودد پرووفسورر ااخواانن اازز سالل 1995 تاکنونن بيیش اازز 100

مقاله رراا ددرر مجالتت بيین االمللی منتشر کرددهه ااست.

» ااظظهھھاررنظر سيیف ددررباررهه ططرحح فریز نفتی!
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سخنراانی برندهه جایزهه نوبل فيیزیک ددرر دداانشگاهه شریف

سفر فيیزیکداانانن آآمریکایی به اایراانن

دداانشمنداانن اایراانی اازز چالش هھھھایی ررنج می برند. ااخيیراا آآنهھھا به ددليیل قانونن تحریم اایراانن با مقاوومتهھھایی اازز سویی برخی اازز ناشراانن علمی ااصلی غربب ددرر برررسی

مقاالتشانن موااجه شدهه ااند. هھھھمانطورر که ذذکر شد٬، هھھھر یک اازز ما مقامم ااستاددیارریی فيیزیک رراا ددرر دداانشگاهه صنعتی شریف پذیرفته وو به عنواانن مشاوورراانن علمی به

IRPAM پيیوستيیم. قانونن تحریم اایراانن ددرر سالل 2010 فعاليیتهھھایی ااقتصاددیی ززیاددیی رراا با اایراانن محدوودد کردد ااگرچه تالشهھھایی بشرددووستانه توسط ساززمانهھھایی غيیرددوولتی

وو ااشخاصص اادداامه شدهه وو حتی توسط هھھھميین قانونن پشتيیبانی می شد. بسيیارریی اازز فعاليیتهھھا مانند فعاليیت ما چيیزیی بيین کسب وو کارر خالص وو کارر بشرددووستانه

خالص ااست. ااگرچه عالقه ما به پژووهھھھش بنيیاددیی ددرر سطوحح بسيیارر پایه ااست که اابتداا با فيیزیک مواادد پيیشرفته آآغازز می شودد ااما هھھھمه می دداانند که فيیزیک ددرر مرکز

ووااکنش هھھھایی هھھھسته اایی قراارر دداارردد. ااگرچه فعاليیتهھھایی اانرژژیی هھھھسته اایی براایی چندین ددهھھھه ددرر سطح مهھھندسی وو نه پژووهھھھش پایه بوددهه ااست.

ااکنونن که ااین گزااررشش نگاشته می شودد٬، مقاماتت دداانشگاهھھھهھھایی ما با ساززمانهھھایی آآمریکا مانند ووززااررتت کشورر٬، ووززااررتت باززررگانی٬، ووززااررتت خزاانه دداارریی وو ااددااررهه کنترلل

دداارراایی هھھھایی خاررجی هھھھمکارریی می کنند تا ددرر صوررتی که برخی اازز فعاليیتهھھایی برنامه رریزیی شدهه ما - مشاررکت ددرر آآموززشش وو پژووهھھھش – نيیاززمند ددرریافت مجوزز اازز ووززااررتت

خزاانه دداارریی ددااشت٬، وواارردد عمل شوند. ددرر ماهه ماررسس ااددااررهه کنترلل دداارراایی هھھھایی خاررجی یک مجوزز کلی رراا براایی تباددالتت دداانشگاهھھھی وو آآموززشی بيین اایراانن وو آآمریکا

تائيید کردد.

هھھھمانطورر که اازز دداامنه برنامه ما مشهھھودد ااست – اازز مرددمی که با آآنهھھا گفت ووگو کرددیم تا شرکت ددرر چهھھاررميین کنفراانس ملی پيیشرفتهھھایی اابرررسانایی – محمد

ااخواانن تواانست سفر ما رراا به یک سفر برجسته ددرر اایراانن تبدیل کند. اازز ما ددرر اانظارر عمومی وو ددرر جلساتت وو هھھھمچنيین ددرر مصاحبه هھھھایی گوناگونن توسط یکی اازز

شبکه هھھھایی تلویزیونی وو توسط دداانشگاهه صنعتی شریف فيیلمبردداارریی شد. یک ررووزز ددرر خيیابانن شنيیدیم – با ترجمه ااخواانن- که شخصی گفت: ااینهھھا هھھھمانن

دداانشمنداانن آآمریکایی هھھھستند که ددیشب ددرر تلویزیونن ددیدیم. به ططورر ااتفاقی باززددید ما هھھھمزمانن با جشنهھھایی ددهھھھه فجر بودد که اامسالل سی وو پنجميین سالگردد خودد

رراا جشن می گرفت.

ددرر سطوحح

شخصی تر٬، ما اازز هھھھر

فرددیی که ددرر خيیابانهھھا

یا باززااررهھھھا مالقاتت

کرددیم٬، باززخوررددهھھھایی

مثبت ددرریافت

کرددیم. اایراانی هھھھایی

که ما به ططورر

ااتفافی می ددیدیم

ااظظهھھارر شگفتی وو

خوشحالی

می کرددند که

آآمریکایی هھھھا

می تواانند وویزاایی

اایراانن رراا ددرریافت کنند

وو ااینکه می تواانند

اایراانيیانن رراا مالقاتت

کرددهه وو ددرر مورردد

جامعه٬، ررسومم وو

عقاید آآنهھھا ااططالعاتت

کسب کنند. گرووهھھھی

اازز دداانش آآموززاانن ددبستانی ددختر 11-12 ساله که اانتظارر می رروودد تعارریف ناخوشایندیی ددرر مورردد آآمریکایی هھھھا شنيیدهه باشند (هھھھمانظورر که آآمریکایی هھھھا ااططالعاتت منفی

ددرر مورردد اایراانن ددرریافت می کنند)٬، اازز مالقاتت با ما خوشحالل بوددند وو اازز ما عکس وو اامضا گرفتند. مطمئنا گرفتن وویزاا براایی باززددید اازز اایراانن آآسانن نيیست٬، به هھھھمانن

ميیزاانن که اایراانی هھھھا براایی ددرریافت وویزاایی آآمریکا با چالش هھھھایی ررووبروو هھھھستند. ددعوتنامه شخصی ررووستا آآززاادد ددرر کنارر جلب حمایت اایراانيیانن ددرر سطوحح مختلف توسط

پرفسورر ااحواانن براایی تائيید وویزاایی ما نقش مهھھمی رراا اایفا کردد.

باززددید ما اازز اایراانن ااگرچه یکی اازز معدوودد باززددیدهھھھایی ااینچ نيینی توسط دداانشگاهھھھيیانن محسوبب می شودد٬، ااما براایی ااووليین بارر نبودد. بر ااساسس ااططالعاتت ما٬، ااووليین باززددید

دداانشگاهھھھيیانن غربی اازز اایراانن پس اازز اانقالبب ااسالمی ددرر سالل 2004 بودد که ددرر آآنن گرووهه کوچکی اازز ررووسا وو معاوونانن دداانشگاهه کاليیفرنيیا ددرر ددیویس به ررهھھھبریی لریی

ووااندررهھھھوفف٬، ررئيیس دداانشگاهه وو به ميیزبانی سعيید سهھھراابب پورر٬، رریيیس ووقت دداانشگاهه صنعتی شریف به اایراانن سفر کرددهه بوددند. اازز آآنن ززمانن به بعد تنهھھا چند باززددید

ددیگر صوررتت گرفته بودد که هھھھمچنانن رروویدااددهھھھایی ناددرریی تلقی می شوند وو ما با شگفتی هھھھمکارراانن آآمریکایی خودد ددرر ااین باررهه ررووبروو شدیم.

ووااژژگانن «ددیپلماسی علمی» ددرر عنواانن ااین مقاله ووجودد دداارردد. فعاليیتهھھایی ما به ططورر کامل ددرر ررااستایی ااین هھھھدفف بوددهه وو ااميیدوواارریم ددیپلماسی علمی که به ططورر

ررسمی توسط ووززااررتت اامورر خاررجه آآمریکا تشویق می شودد با ااررتباطط با اانجمن آآمریکایی براایی پيیشرفت علم (AAAS) عملی شودد. ااین اانجمن یک ددفتر ررسمی

ددیپلماسی علمی ددااشته وو فصلنامه اایی ددرر بابب ااین موضوعع موسومم به Journal of Science Diplomacy منتشر می کند. اانجمن سلطنتی اانگلستانن ددیپلماسی
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سخنراانی پرووفسورر «آآنتونی جيیمز لگت» برندهه جایزهه نوبل فيیزیک 2003 ددرر دداانشگاهه شریف

ددیپلماسی علمی ددااشته وو فصلنامه اایی ددرر بابب ااین موضوعع موسومم به Journal of Science Diplomacy منتشر می کند. اانجمن سلطنتی اانگلستانن ددیپلماسی

علمی رراا تائيید می کند وو ددفتر آآنن موسومم به مرززهھھھایی جدید ددرر ددیپلماسی علمی 5 شامل یک مطالعه موررددیی با عنواانن «ااستفاددهه اازز علم براایی تقویت رروواابط با

جهھھانن ااسالمم» ااست.

ددیپلماسی علمی مستقيیما هھھھم ررااستایی مفادد اانجمن فيیزیک بيین االمللی وو سایر فعاليیتهھھایی اانجمن فيیزیک آآمریکا ااست. اایدهه ااووليیه ااین ااست که ااررتباططاتت کنونی

رراا گسترشش ددااددهه وو ااررتباططاتت جدید رراا ددرر سطح شخصی دداانشمند به دداانشمند به عنواانن مکمل ااررتباططاتت اازز ططریق ساززمانهھھایی غيیرددوولتی اایجادد کردد.

ددیپلماسی علمی اازز تارریخچه غنی اایی برخورردداارر ااست. ددرر ددهھھھه 1960 گرووهھھھی اازز فيیزیکداانانن آآمریکایی با فيیزیکداانانن ااتحاددیه جماهھھھيیر شورروویی ددرر مسکو ددیداارر کرددهه

وو به ددنبالل آآنن سفر متقابلی صوررتت گرفت که توسط دداانشکدهه هھھھایی ملی هھھھر ددوو کشورر هھھھماهھھھنگ شدهه بودد. ااین کارر به ددررکک متقابلی اازز ااین مساله کمک کردد که

پژووهھھھشهھھایی بنيیاددیی ددرر آآنن ززمانن فی  نفسه یک فعاليیت بيین االمللی بودد. ددیپلماسی پيینگ پونگی ددرر ااوواایل ددهھھھه 1970 شامل ددعوتی اازز سویی چيین براایی تيیم

پيینگ پونگ آآمریکا به منظورر باززددید وو ررقابت بودد که پس اازز آآنن یک سفر متقابل صوررتت گرفت. ااین ااررتباططاتت جدید بيین ددوو کشورر با باززددیدهھھھایی توسط هھھھنریی کسيینجر

وو نيیکسونن٬، ررئيیس جمهھھورر ووقت آآمریکا اازز چيین اادداامه یافت وو کمی بعد رروواابط ددیپلماتيیک بيین ددوو کشورر آآغازز شد. ااگرچه پيیش بيینی تاثيیر ااین تالشش ددیپلماسی علمی

بيین پرفسورر ااخواانن وو ما سه نفر مشکل ااست٬، ااما تارریخ نشانه هھھھایی خوشش بيینانه اایی براایی تاثيیرهھھھایی مثبت اارراائه می کند.

ما ددرر مالقاتهھھایی خودد با ااستادداانن فيیزیک٬، تعالی پایداارر سيیستم آآموززشی اایراانن رراا تایيید کرددیم. دداانشجویانن فاررغغ االتحصيیل اایراانی ددرر کنارر سایر دداانشجویانن

بيین االمللی ددرر دداانشگاهھھھهھھایی بزررگگ ددرر آآمریکا وو ااررووپا ددررنظر گرفته شدهه وو پذیرفته می شوند وو 60 ددررصد دداانشجویانن دداانشگاهھھھهھھایی ددوولتی ززنانن هھھھستند. ددرر حالی

که بخش هھھھایی خاصی اازز تحصيیل ددرر دداانشگاهه می توااند بهھھبودد بيیابد – براایی مثالل آآززمایشگاهه وو فرصت هھھھایی تحقيیقاتی ددرر مقطع کاررشناسی – بزررگترین نيیازز ددرر

سختترین چالش ددرر پژووهھھھش ددرر سطح تحصيیالتت تکميیلی ااست.

تخصص ااستادد دداانشگاهه یکی اازز آآنهھھاست. ددرر حقيیقت٬، بسيیارریی اازز ااساتيید فيیزیک اازز تحصيیالتت وو تجربه پژووهھھھش ددرر غربب برخوررددااررند. مشکل ااصلی ااین ااست که

ززیرساختهھھایی مدررنن وو تجهھھيیزااتت آآززمایشگاهھھھی ووجودد ندااشته وو بوددجه ااندکک ااست. هھھھرچند تحریم هھھھایی کنونی اازز خریدهھھھایی ااین چنيینی جلوگيیریی می کند. شایانن

ذذکر ااست٬، برخی اازز ااعضایی هھھھيیاتت علمی خوددااتکایی نيیروومندیی نشانن ددااددهه وو تجهھھيیزااتت آآززمایشگاهھھھی خودد رراا ساخته ااند. تشدیدکنندهه ااین هھھھواایی پژووهھھھشی ضعيیف٬،

ددسترسی ددشواارر به ناشراانن علمی٬، نه به ددليیل تحریم هھھھایی اازز هھھھر نوعع٬، بلکه بيیشتر به خاططر هھھھزینه هھھھایی باالیی ااشترااکک بسيیارریی اازز نشریاتت ااست.

تمایل مسوووالنن به مالقاتت با دداانشمنداانن آآمریکایی به منظورر ااررتقاء ااررتباططاتت وو مشاررکتهھھایی علمی٬، ددلگرمی بيیشتریی رراا فرااهھھھم می کند وو ما معتقدیم عالقه قابل

توجهھھی ددرر جامعه فيیزیک آآمریکا (وو به ططورر کلی غربب) براایی اایجادد یک تالشش موثر ددیپلماسی علمی ووجودد دداارردد. ااگرچه هھھھشداارر می ددهھھھيیم که نباید اانتظارر ززیاددیی

ددااشت. به نظر می ررسد ززمانن براایی ااستفاددهه اازز علم نه تنهھھا براایی اایجادد ااررتباططاتت بلکه ااررتقایی تالشهھھایی آآموززشی وو پژووهھھھشی ددرر هھھھر ددوو کشورر وو شرووعع به اافزاایش

حسن نيیت ددرر ميیانن جواامعی که ددرر حالل حاضر متضاددند٬، ووجودد دداارردد.»

اانتهھھایی پيیامم

کد خبرنگارر: 71401

خبرهھھھایی مرتبط

• نخستيین ددررسس برندهه جایزهه نوبل فيیزیک ددرر دداانشگاهه صنعتی شریف + تصویر

• سخنراانی پرووفسورر «آآنتونی جيیمز لگت» برندهه جایزهه نوبل فيیزیک 2003 ددرر دداانشگاهه شریف

• ددیداارر برندهه نوبل فيیزیک 2003 با معاوونن علمی ررئيیس جمهھھورر

• تمجيید برندهه جایزهه نوبل فيیزیک 2003 اازز ااشتيیاقق علمی وو سطح تحقيیقاتت پژووهھھھشگراانن اایراانی

• مرکز هھھھمکارریی بيین االمللی فيیزیک مواادد پيیشرفته ددرر دداانشگاهه شریف اافتتاحح شد
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• مرکز هھھھمکارریی بيین االمللی فيیزیک مواادد پيیشرفته ددرر دداانشگاهه شریف اافتتاحح شد

• سخنراانی برندهه نوبل فيیزیک 2003 ددرر دداانشگاهه صنعتی ااصفهھھانن

ددرر ززميینه یی اانتشارر نظرااتت مخاططبانن ررعایت چند مورردد ضروورریی ااست:
لطفاً نظرااتت خودد رراا با حرووفف فاررسی تایپ کنيید.

«اایسنا» مجازز به وویراایش ااددبی نظرااتت مخاططبانن ااست.
اایسنا اازز اانتشارر نظرااتی که حاوویی مطالب کذبب٬، توهھھھيین یا بی ااحتراامی به ااشخاصص٬، قوميیت هھھھا٬، عقاید ددیگراانن٬، مواارردد مغایر با قواانيین کشورر وو آآموززهه هھھھایی ددین مبيین ااسالمم باشد معذوورر

ااست.
نظرااتت پس اازز تأیيید مدیر بخش مربوططه منتشر می شودد.

نامم وو نامم خانوااددگی*

اایميیل

متن نظر*

ارسال

● تعداادد  نظرااتت (0)
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