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فرزانه صدقى/ جام جم

امروزه گسترش ارتباطات راه دور و راحتى انتقال داده ها و 
اطالعات از طريق سيستم هاى انتقال و مخابرات فيبرنورى، 
يكى از پر اهميت ترين مباحثى است كه در جهان مطرح 
است، يكى از طرح هاى مهمى  كه شما هم در دانشگاه صنعتى 
شريف پيگير آن هستيد، طرح اتصال فيبرنورى به منازل 
است، ايده اوليه اجرايى كردن اين طرح از چه زمانى به ذهن 

شما خطور كرد؟ 
از حدود 8 سال پيش اين فناورى به جامعه متخصصان كشور 
معرفى شد و با يارى صنايع نوين، ما توانستيم پژوهش هاى خيلى 
خوبى را در اين زمينه چاپ و به انجام برسانيم،  به طورى كه مورد 
توجه بسيارى از محققان جهانى مانند ژاپن، كشورهاى اروپايى 
و آمريكايى قرار گرفت و ما به سخنرانى هاى متعددى دعوت 
شديم تا نظرات خود را در اين زمينه ارائه بدهيم. بى شك در حال 
حاضر آزمايشگاه هاى شبكه فيبرنورى دانشكده برق دانشگاه 
صنعتى شريف به عنوان پرچمدار اين فناورى و به عنوان يكى 
از قطب هاى علمى  شبكه هاى فيبرنورى در دنيا شناخته شده 
است. خيلى خشنود هستم كه بگويم بيشتر زحمات اين كار را 
دانشجويان جوان دانشكده برق دانشگاه صنعتى شريف در حوزه 
تحصيالت تكميلى به انجام رسانده اند و بنده به عنوان استاد 
راهنما و به عنوان پيشكسوتى كه سال ها در اين زمينه كار كرده ام 
به راهنمايى اين جوانان پرداخته ام. جاى بسى خرسندى است كه 
ما هم اكنون در توليد علم پيشرفته شبكه هاى فيبرنورى به منازل 
حرفى براى گفتن داريم. يكى از كارهاى مهمى  كه ما در اين 
زمينه به انجام رسانديم و در سطح دنيا مطرح است، طراحى الفباى 
ارسال سيگنال فيبرنورى به طرف مشتركان از مركز سوئيچينگ 
مخابرات است. در اين طرح ما تعريف كرديم كه اگر فيبرنورى به 
منازل كشيده شود، با ورود اين سيگنال ها به خروجى ها و مجزا 

شدن به آپارتمان يا منزل، چگونه آدرس خود را پيدا مى كنند. 
در حال حاضر اين طرح در چه مرحله اى به سر مى برد؟

در حال حاضر اين طرح در سطح مفهومى  عملياتى شده است، 
به عبارت ديگر طرح هاى بسيارى از نظر مدل هاى رياضى و 
فيزيك روى آن انجام شده است. همچنين اين طرح در سطح 
ادوات نيز مطرح شده؛ يعنى در سطح دنيا سرمايه گذاران عظيمى 
روى اجراى اين طرح، سرمايه گذارى كرده اند تا بتوانند ادوات 
نورى را طراحى و پردازش كنند. به طورى كه هم اكنون طرح 
به كارگيرى فيبرنورى به منازل در كشور ژاپن در نسل چهارم 

فيبرنورى به منازل تا سال2017 مطرح است. 
آيا صنعت فيبرنورى مورد توجه و اهتمام دولت و ارگان هاى 
ذى ربط قرار گرفته و آيا در سند توسعه پنجم يا سند علمى كشور 

نيز اين طرح پيش بينى شده است؟
بله، برنامه فيبرنورى به منازل در سند توسعه پنجم و سند علمى  
كشور پيش بينى شده است. خوشبختانه وزارتخانه اطالعات و 
ارتباطات نيز تصميم گرفته تا صنعت مهم فيبرنورى در منازل را 
به جامعه ايرانى معرفى كند. به همين منظور پژوهش هاى بزرگى 
در دست اقدام دارد و هم اكنون بودجه كالن 6 ميليارد دالرى 
را در اين رابطه در نظر گرفته است. طى چند هفته گذشته نيز 
مناقصه اى برگزار شد تا مشاور ارشد اين طرح، براساس تجارب 
مشاورين، انتخاب شود. وقتى مشاوره انجام شد، نقشه راه و برنامه 
اصلى شبكه هاى فيبرنورى به منازل در ايران هم از نظر نوع 
تكنولوژى و قيمت مشخص خواهد شد و بر اساس آن پياده سازى 
مى شود. من احساس مى كنم اگر وزارتخانه واقعا عزمش را جزم 
كند، مى تواند اين طرح را طى 5ـ  4 سال آينده حداقل در سطح 
كالنشهر هاى كشور كه نياز بااليى به اين امر دارند، اجرايى و 

سرويس دهى كند. 
 به نظر شما اهميت انجام اين كار در چيست و با اتصال 
منازل به شبكه هاى فيبرنورى چه تحولى در ارتباطات ايجاد 

خواهد شد؟
مخابراتى  تكنولوژى هاى  مهم ترين  از  يكى  فيبرنورى، 
امروزى محسوب مى شود كه جنس آن از شيشه است؛ جنس ساده 
اما برخوردار از تكنولوژى باال. اگر ما نگاهى به تاريخچه تكامل 
صنعت مخابرات داشته باشيم، درمى يابيم كه انقالب بعدى كه 
در مخابرات در حال شكل گيرى است، متاثر از فناورى فيبرنورى 
به منازل است. دليل عمده اين قضيه هم اين است كه فيبرهاى 
نورى نسبت به رسانه هاى امروزى كه بر اساس سيم هاى مسى 
هستند، مانند شاهراه هاى عظيم اتوبانى اطالعات محسوب 
مى شوند كه حجم جابه جايى اطالعات آنان يك ميليون بار بيشتر 

از ظرفيت جابه  جايى سيم هاى مسى است. 
اين به آن معناست كه اگر ظرفيت جابه جايى اطالعات را يك 
ميليون بار بيشتر كنيم، ديگر آن مصرف كننده شبكه مخابراتى 
از حالت مصرف كنندگى و مخابراتى ساده خارج مى شود و وارد 
فضاى جديدى از اين فناورى ها خواهد شد. به عبارت ديگر ما 
با دستيابى به اين فناورى وارد فضاى واقعىـ  مجازى خواهيم 
شد، به نحوى كه در هر جاى اين دنيا باشيم، مى توانيم به راحتى 
و ظرف چند ثانيه با طرف مقابلمان ارتباط تصويرى و ويدئويى 
برقرار كنيم. يعنى با به كارگيرى اين فناورى ما قادر خواهيم بود تا 
آن فضاى مجازى را وارد دفتر كار، منزل يا هر مكان ديگرى كنيم. 
در حقيقت زمانى كه فيبرنورى به منازل كشيده شود، هرشخص 
به منزله يك شركت مخابراتى عمل خواهد كرد، بنابراين زمانى 
كه دنياى واقعى به طور مجازى، راحت، ارزان و سريع در دسترس 
همگان قرار بگيرد، نشان دهنده اين است كه بشريت وارد 
تمدن جديدى شده است كه صنعت تجارى، علمى، فرهنگى، 
ارتباطات و اجتماعى را بشدت تحت تاثير خود قرار خواهد داد. 
پس تمام جوامعى كه قصد دارند، زبانشان، فرهنگشان و راه و رسم 
زندگى شان در جهان مطرح شود، بايد به اين شبكه متصل شوند 
زيرا شبكه هاى فيبرنورى مانند آينه هايى هستند كه در گوشه و 
كنار اين كره زمين گذاشته شده اند تا بر اساس اراده فرد، زمانى كه 
قصد نگريستن به ديگر گوشه جهان را دارد، آن آينه به طور زنده 
تصوير آن مكان را به معرض نمايش بگذارد. جوامعى كه سوار بر 
موج اين رسانه ها مى شوند، از اقتدار جهانى برخوردار خواهند بود 
بنابراين الزم است، هرچه زودتر وارد اين فضا شويم تا از معركه 

كنار زده نشويم. 
امروزه داشتن اينترنت پر سرعت و سيستم هاى مخابراتى 
ديجيتال نشانه هاي پيشرفت جوامع محسوب مي شوند، با 
توجه به اين كه در حال حاضر سرعت اينترنت براى هر شهروند 
ايراني در حالت ايده آل حدود 26 كيلوبايت يا كمتر است، با 
گسترش فناورى فيبرنورى سرعت پردازش اطالعات به چه 

ميزانى افزايش مى يابد؟ 

در حال حاضر ميانگين طول عمر پالس نورى يك ميلياردم 
ثانيه است. اگر در نظر بگيريم كه در يك ثانيه 15 هزار ترابايت 
پالس از اين پالس نورى مى تواند زنده شده و از بين برود، مي توان 
حساب كرد كه ارسال اطالعات در يك ثانيه چند كتاب مى شود؟ 
با انجام اين محاسبات درمى يابيم كه با استفاده از فيبرنوري ما قادر 
خواهيم بود در عرض يك ثانيه تمام محتواى كتاب هاى كتابخانه 
ملى يك كشور را توسط فيبرنورى از نقطه الف به نقطه ب ارسال 
كنيم.  در حقيقت ما نمى توانيم اين پالس ها را در سيم هاى مسى 
بگذاريم چون سيم هاى مسى طول عمرى به اين ريزى را اصال 
نمى بينند. پس تصور كنيد كه اگر همه دسترسى آسان به چنين 
فناورى را داشته باشند و بتوانند در عرض يك ثانيه تمام محتواى 
يك كتابخانه ملى را جابه جا كنند، چه تحول عظيمى  در زندگى 
روزمره انسان ها به وجود خواهد آمد. به همين دليل است كه 
كشورهاى توسعه يافته مانند ژاپن، آمريكا و كشورهاى اروپايى 
صدها ميليارد دالر هزينه در اين بخش مى كنند تا در اسرع وقت 

فيبرنورى را به منازلشان بكشانند. 
 به عنوان مثال كشور ژاپن تاكنون در يك برنامه گسترده
 6 الي7 ساله توانسته است بيش از 20 ميليون  مصرف كننده 
را به اين فناورى روز مجهز كند. همچنين در حال حاضر ساير 
كشورهاى آسيايى مانند كره، تايوان و هنگ كنگ نيز در اين 
رقابت، گوى سبقت را از يكديگر ربوده اند و وارد فضاى توليد علم 
پيشرفته شده اند، يعنى خودشان در پيشرفت علم نقش آفرينى 
كرده اند. پس كشورهايى كه زودتر بتوانند به اين فناورى مجهز 
بشوند، سريع تر مى توانند از سرويس هاى نوينى كه معرفى 
مى شود، استفاده بهينه كنند. دستيابى به اين فناورى ها براى همه 
كشورها بسيار حائز اهميت است. كشور ما هم نبايد صبر كند تا 
پس از اين كه تمام كشورها به اين فناورى مجهز شدند، به اين 
فناورى دست يابد و ته مانده قضيه به دستمان برسد. الزم است 
 كشور ما نيز مانند ساير كشورها در اين زمينه سرمايه گذارى و 

دست به كار شود. 
با گسترش شبكه هاى فيبرنورى تا چه ميزان مى توان از 
نظر امنيتي به تبادل اطالعات در اين كابل هاي نوري مطمئن 
بود؟ مثل تبادل اطالعات بانكي و ساير امور كه براي زندگي 

انسان حياتي است. 
در گذشته دسترسى به تلفن هاى ثابت در كشورهاى در حال 
رشد خيلى سخت بود، چون براى كابل كشى تلفن بايد حفاري ها 
و سيم كشي هاي زيادى مى كردند، اما با مطرح شدن تكنولوژى 
بي سيم و سيستم هاى تلفن همراه و نصب يك ايستگاه پايه در 
مركز شهر، اين مشكل برطرف شد و جوامع پيشرفته و در حال 
رشد دريافتند از اين طريق مى توانند يك محيط 4 تا 5 كيلومترى 

را تحت پوشش قرار دهند. 
اما مشكل عمده و بزرگى كه اين سيستم ها دارند اين است كه 
تلفن همراه مانند يك چيز عريانى است كه مورد ديد همگان است 
و ديگران براحتى مى توانند اين اطالعات را به سرقت ببرند. پس 
اگر مديران ارشد مخابرات كشور تصور مى كنند كه با دادن تلفن 
همراه به تمام شهروندان ايرانى يعنى سيستم مخابرات خوبى را 
به مردم ارائه كرده اند كامال در اشتباه هستند، زيرا سيستم هاى 
همراه همان قدر كه خيلى مهم هستند، اما از بستر امنيتى بسيار 
پايينى برخوردارند، زيرا امواجشان درمعرض ديد همگان است و 
اگر ما شبكه مخابراتى كشورمان را يعنى استخوان بندى شبكه 
كشورمان را بر اساس اين تلفن پايه گذارى كرده باشيم، زمانى كه 
ناگهان با يك بحران برخورد مى كنيم در عرض چند ثانيه ارتباط 
بين تمامى  مردم ايران از طريق اين شبكه قطع خواهد شد و لطمه 
بزرگى به سيستم ارتباطى مان خواهد خورد و شبكه مخابراتى 
كشورمان در آن واحد خواهد خوابيد. پس به جاى اين كه تمامى  
هم و غم  خود را متوجه اين كنيم كه به 70 يا 100 ميليون مشترى 
سرويس دهى تلفن همراه بدهيم، تالش كنيم تا در كنار اين 
سيستم، سرمايه گذارى براى گسترش تلفن ثابت بويژه شبكه 
فيبرنورى به منازل داشته باشيم. گسترش تلفن همراه خيلى عالى 
است، اما در كنار شبكه ثابت بسيار قوى نه در كنار يك شبكه 
ضعيف ثابت. بنابراين مديران و تصميم گيران فناورى اطالعات 
و مخابرات نبايد خودشان را فقط با گسترش شبكه هاى موبايل 

گول بزنند چون خطر همواره در كمين ما نشسته است. 
به نظر شما با دستيابى به اين فناورى چه تحول اقتصادى و 

اجتماعى در زندگى روزمره انسان ها نمود مى يابد؟
همان گونه كه با ورود فناورى نوين مانند تلفن همراه و اينترنت 
تحول عظيمى  در زندگى روزمره انسان ها ايجاد و موجب سهولت 
و تسريع روند كارها شد، حتما گسترش اين فناورى نيز مى تواند 
باعث بهبود و سرعت بخشيدن به ارسال اطالعات  شود. به عنوان 
مثال هم اكنون كارخانه هاى بسيار فراوانى در جهان وجود دارند 
كه اجناس بسيار متنوعى را توليد مى كنند. در نتيجه قيمت هاى 
متفاوتى نيز وجود دارد اما شناسايى، ارسال و دريافت اطالعات 
بسيار زمانبر است. آنچه را هم اكنون با جستجوى ساده در گوگل  
پيدا مى كنيم، يك هزارم اطالعاتى است كه در واقع وجود دارد. 
در نتيجه با گسترش فيبرنورى، تمام سيستم هاى تجارى، نقل و 
انتقال اموال، اوراق، مذاكرات و... از طريق اين فناورى امكان پذير 

خواهد شد. بر فرض مثال، فضاى دانشگاهى كنونى را درنظر 
بگيريد كه يك دانشجو پس از قبولى در يكى از دانشگاه هاى معتبر 
جهانى و اخذ ويزا بايد به طور فيزيكي درآن دانشگاه حضور يابد، 
اما اگر بتوان آن دانشگاه را با تمام امكاناتش به منزل خودمان، به 
شهر و روستاى خودمان بياوريم، چه تحول عظيمى رخ مى دهد. 
با اين تحول ديگر دانشجو مجبور نخواهد بود براى ادامه تحصيل 
به طور فيزيكى در آن دانشگاه حضور يابد. اين امر فقط با دستيابى 
به فناورى فيبرنورى به منازل تحقق مى يابد. فقط كافى است فرد 
در هر مكانى كه قرار دارد، به شبكه فيبرنورى متصل شود تا بتواند 
به طور مجازى اما واقعى تصوير آن فضا را به طور زنده و با شفافيت 

و كيفيت مطلوب ببيند. 
بحثى كه امروزه در كشورمان مطرح است، بحث فرار 
مغزهاست و هرساله ما شاهد اين هستيم كه دانشجويان مطرح 
و برتر ما براى ادامه تحصيل به آمريكا و اروپا و ساير كشورهاى 
ديگر مى روند، پس طبق گفته شما با گسترش اين فناورى و 
برقرارى ارتباط و آوردن دانشگاه هاى معتبر به منازل، آيا اين 

امكان وجود دارد كه از اين فرار پيشگيرى كنيم؟ 
من به فرار مغزها اعتقادى ندارم. ما مهاجرت مغزها را داريم. 
به نظر من مهاجرت حق اوليه هر انسانى است. همان طور كه 
حضرت رسول اكرم(ص) نيز زمانى كه احساس كرد در مكه 

كارش به پيش نمى رود، پس از 10سال فعاليت در مكه مجبور 
شد براى گسترش دينش به مدينه مهاجرت كند تا افكارش در 
مدينه مورد تشويق و قبول مردم آن مكان واقع و پايه گذار تمدن 
اسالمى  شود به همين دليل در تمدن اسالمى  نخستين واژه اى كه 
نقش آفرينى مى كند، تاريخ آن تمدن است. واژه هجرى شمسى 
يا قمرى نيز ريشه در اين هجرت دارد. تاريخى كه باعث موفقيت 
افكار حضرت رسول(ص) شد. بنابراين چنانچه انسانى تصور كند 
كه در مكانى است كه زندگى اش از پيشرفت چندانى برخوردار 
نيست و با جهد و تالش به موفقيت دست نمى يابد، حق اوليه اش 
اين است كه مانند رسولش هجرت كند تا در يك نقطه ديگر از 
جهان بتواند ارتقايى در سطح زندگى اش بدهد. متاسفانه از آنجايى 
كه در كشور ما بستر الزم براى تامين نيازها و پيشرفت زندگى 
جوانان فراهم نيست و جوان نخبه مى انديشد كه بستر پروازهاى 
بلند علمى  براى آنان مهيا نيست، به فكر مهاجرت و هجرت از 
كشورشان مى افتند. همان طور كه رسول اكرم(ص) هجرت كرد 
و موفق شد. البته به طور قاطع نمى توان اظهار كرد كه صد در صد 
به موفقيت دست مى يابد يا خير، اما حق و حقوق اوليه هر انسان 
بويژه مسلمان اين است كه براى پيشرفت علم مهاجرت كند چون 
مبدا تاريخ ما هجرى شمسى و قمرى، تاريخ تمدن كشورمان 
است. بنابراين براى اين كه از فرار اين نخبه ها جلوگيرى به عمل 

آيد بايد بستر نيازهاى اين افراد در كشور فراهم شود. 
به نظر شما براى توسعه اين علم نياز به چه زيرساخت هاى 
فكرى و فرهنگى نيازمند هستيم تا بستر اين علم در جامعه 

فراهم شود؟
بستر اين علم تنها از طريق معرفى و ارائه بودجه هاى 
معقول و درست به بخش دانشگاه ها و آزمايشگاه ها و تاسيس 
آزمايشگاه هاى پربار پژوهشى است تا زمانى كه دانشجوى نخبه 
به آزمايشگاه وارد مى شود، تحت عظمت كارايى آن آزمايشگاه 
قرار بگيرد و احساس كند كه سطح اين آزمايشگاه فراتر از قدرت 
تفكر اوست، در نتيجه بستر مهاجرت او به خارج از كشور كمرنگ تر 
خواهد شد زيرا در اين صورت است كه دانشجوى نخبه درمى يابد 
كه شايد مهاجرتش به كشور خارج زود باشد بنابراين به صرف 
اين كه ما يك اتاقى را با 5 كامپيوتر بسازيم و آماده كنيم و بگوييم 
اينجا آزمايشگاه فالن است، نمى توانيم دردى از دردها را دوا كنيم 
چون دانشجوى نخبه آگاه و هوشيار است و درمى يابد كه يك 
شبكه فيبرنورى تنها به چندكامپيوتر و يك اتاق ختم نمى شود، 
زيرا شبكه هاى فيبرنورى و شبكه هاى سيستم هاى وايرلس يا 
بى سيم و شبكه هاى ماهواره اى به يك تجهيزات پيشرفته نيازمند 
هستند، بنابراين الزم و ضرورى است در ابتداى امر اين تجهيزات 

را دردانشگاه هاى خودمان فراهم كنيم. 
به نظر شما علت اين كه تاكنون بستر اين تجهيزات در 

كشورمان فراهم نشده، چيست؟

متاسفانه يكى از دغذغه هايى كه كشور ما با آن دست 
به گريبان است، مربوط به اين مى شود كه هرگاه دولت يا 
وزارتخانه اى تغيير مى كند، شرايط بودجه دانشگاهى و فضاى 
پژوهشى كشور نيز دستخوش ساليق شخصى وزير يا مدير 
مى شود، زيرا اغلب اين مسووالن به مباحث علمى  و پژوهشى 
كشور به گونه ادارى مي نگرند تا به طور علمى  و عادالنه. ادارى 
نگاه كردن يك طرف قضيه و عالمانه نگريستن به اين مقوله 
طرف ديگر اين قضيه است. اگر مسوولى فقط به طور ادارى به اين 
امر بنگرد و صرفا به آمار و ارقام بسنده كند، در نهايت بودجه هاى 
پژوهشى را دستخوش مباحث فكرى و نظرى روزمره و ساليق 
خود خواهد كرد. شايد ما اكنون به بسيج علمى رسيده باشيم اما 
چيزى كه كشور ما از آن فاصله زيادى دارد و پايه اصلى پيشرفت 
تمدن يك جامعه به خصوص جامعه ايرانى است، اين است كه 
ما عالوه بر بسيج علمى  بايد به بيدارى علمى نيز رسيده باشيم. 
متاسفانه ما هنوز بيدار نشده ايم تا دريابيم كه علم از چه جنسى 
است، علم يعنى چه؟ پژوهش از چه چارچوب و مشخصات خاصى 
تعريف شده است. چراكه پژوهش كار بسيار حساسى است و 
نمى توان مانند كار ادارى و روزمره براى آن  يك قانون و تبصره 
و مكمل نوشت و مدام راه آن را كج كرد. پژوهش فقط توسط 
عالمان تعريف مى شود. اگر مسوولى هم بناست بودجه اى را 
تعريف كند، مى تواند در سطح تعريف بودجه از خود نظر بدهد. 
بيدارى علمى  در حقيقت حركت جامعه به طرف پيشرفت است. 
بيدارى علمى  يعنى اين كه فرد بر اساس سليقه شخصى خود، به 
اساتيد و پژوهشگران تعيين تكليف نكند كه امروز نوشتن مقاله 
خوب است، فردا بد است. اين قبيل امور ربطى به كار تصميم گيرى 
دوستان خارج از حوزه دانشگاه، محققان و اساتيد ندارد. بنابراين 
وقتى جرقه فكرى در ذهن عالم خطور مى كند و به نتيجه مى رسد، 
جزو توليدات دانشگاهى محسوب مى شود و بايد مقاله را به چاپ 
برساند. بر فرض مثال يك كارخانه خودرو، توليدش صرفا خودرو 
است، نمى تواند بيسكويت يا نوشابه باشد. پس ما نمى توانيم 
بگوييم كه شما امروز توليد خودرو را متوقف كنيد و از اين به بعد 
نوشابه توليد كنيد. زمانى كه يك دانشگاه تاسيس مى شود، توليد 
و خروجى آن و معيار اندازه گيرى كيفيت آن، مقاالت چاپ شده در 
ژورنال هاى معتبر بين المللى، تعداد ارجاعات مقاله و ثبت اختراع 
است. انباشتگى اين مقاالت و نوآورى و اختراعات هستند كه 

موجب پيشرفت، بالندگى و تمدن يك كشور مى شوند. 
متاسفانه به دليل اين كه جامعه ما به آن بيدارى علمى  نرسيده 
است، هنوز متوجه نيست كه چگونه با جوامع دانشگاهى، عالمان 
و محققان اين عرصه برخورد كند و جاى بسى تاسف است كه 
هر سه ماه، هر يك سال يا هر دو سال يك مرتبه برنامه و بودجه 
پژوهشى كشور به دليل عزل و نصب مديران و وزيران دستخوش 
تغيير و تحول مى شود. در صورتى كه برنامه پژوهشى كشور ربطى 
به تعويض مديران يك وزارتخانه ندارد كه با تغيير آنان فرآيند 
فكرى و پژوهشى كشور به انحراف كشيده شود. در اين ميان 
برخى ازمديران فقط به آموزش عقيده دارند بنابراين تمام هم 
و غمشان اين است كه كاستى هاى آموزشى كشور را برطرف 
كنند برخى ديگر نيز به امر پژوهش بيشتر بها مى دهند در نهايت 
عالقه مند هستند تا كاستى هاى اين قسمت را برطرف كنند. در 

صورتى كه هر دو اين مقوله ها مهم هستند و علم به هر دو آنان 
احتياج دارد. بنابراين ما نمى توانيم يكى از اين مقوله ها را كنار 
بگذاريم يا يكى از اين مقوله ها را نسبت به ديگرى در ارجحيت و 
اولويت قرار بدهيم و ساليق خود را به ميان بياوريم و در يك برهه 
زمانى اظهار كنيم كه چاپ مقاله و در برهه ديگر زمانى اظهار كنيم 
كه كار اجرايى خوب است. كار اجرايى و پژوهش 2 كار متفاوتى 
هستند كه نمى توانيم با يكديگر مقايسه كنيم به عنوان مثال ما 
نمى توانيم پرتقال و سيب را باهم مقايسه كنيم چون هيچ ربطى به 
هم ندارند. همچنين ما نمى توانيم به كسى كه تاكنون كار اجرايى 
كرده بگوييم كار پژوهشى انجام بدهد يا به فردى كه تاكنون كار 
پژوهشى انجام داده است، پست اجرايى بدهيم، بنابراين اگر در 
جامعه بيدارى علمى  حاكم بود، تشخيص اين افراد خيلى راحت تر 

به انجام مى رسيد. 
براى اين كه به بيدارى علمى  برسيم، نقشه علمى  راه بايد 

چگونه ترسيم شود؟  
بيدارى علمى  به فرهنگ و طرز تفكر ما از تعريف علم مربوط 
مى شود. اگر ما نگاه اجمالى به تاريخ قبل از صفوى داشته باشيم، 
مى بينيم كه پدران و اجداد ما در يك برهه از تاريخ، بيدارى علمى 
 را بخوبى درك كرده اند و جوامع وقت آن دوران بستر هاى الزم 
براى پروازهاى علمى  عالمان را در عرصه هاى علوم مختلف 
مانند رياضيات، نجوم، پزشكى، ادبيات و... فراهم كرده بودند 
به طورى كه طى اين دوران ما شاهد درخشيدن عالماني مانند 
خوارزمى، خيام، ابوريحان، ابن سيناو ... بوديم. آنان به هر سمت 
و سويى كه مى خواستند آزادانه پرواز علمى  مى كردند و به همين 
دليل است كه در طول قرون مختلف توانسته اند از خود آثار بزرگى 
بر جاى بگذارند كه پس از گذشت چند قرن با همان طرز تفكر در 
تونل زمان پيشروى كنند و افكار آنان پايه گذار تغييرات تكنولوژى 
نوين امروزى باشد.  به رغم اين پيشينه تاريخي درخشان به نظر 
مي رسد اروپاييان بيدارى علمى  را بيشتر لمس كرده اند و به آن 
بيشتر بها مي دهند. آنان درك كرده اند كه يك دانشمند يا يك 
پژوهشگر يا محقق هركدام صاحب يك موسسه فكرى است، 
بنابراين جايز نيست افرادى كه اصال دراين وادى نيستند، مدام 
براى اين عالمان نقشه راه ترسيم و تعيين كنند كه آيا انجام اين 
كار از اهميت برخوردار است يا نه. به نظر مى رسد اگر بخواهيم به 
بيدارى علمى  دست يابيم بايد به خوبى دانشمندان و محققان را 
شناسايى و روند علمى آنان را مورد توجه قرار بدهيم و بودجه هايى 
براى آنان تعريف كنيم تا اين افراد آزادانه بتوانند پروازهاى علمى  
خودشان را انجام بدهند تا به اين ترتيب فرد محقق بتواند با 
پتانسيل هاى خود در عرصه بين المللى بدرخشد. اين گونه نباشد 
كه افكار دانشمندى كه مى تواند در سطح جهان بدرخشد، محدود 
و به او اظهار شود كه مقاالت و پژوهش هاى شما به درد ما 
نمى خورد. اگر بيدارى علمى  در جامعه حاكم بود، تصميم گيران 
هيچ گاه به خود مجوز نمى دادند كه حتى يك كلمه در خصوص 
روند پژوهشى افراد اظهارنظر كنند. اين افراد در جايگاه اين 
هستند كه فقط كيفيت را بسنجند، نمى توانند كه اظهار كنند 
اين كار پژوهشى به درد جامعه مى خورد يا نه. همچنين آنان 
نمى توانند اظهار كنند كه يك پژوهشگر اين كار پژوهشى را بايد 
انجام بدهد يا ندهد. اصال پژوهشگرى يا استادى كه براساس  

راهنمايى افراد غيرپژوهشى راهنمايى بشود، پژوهشگر يا استاد 
نيست. استاد كسى است كه نه فقط تدريس بلكه بايد شكاف 

علمى  هم به انجام برساند. 
تفاوت يك استاد دانشگاه با يك دبير مدرسه، دبستان يا 
دبيرستانى در اين است كه يك استاد بايد خود صاحب فكر و 
انديشه باشد، بنابراين الزم است به اين قضيه اهميت بيشترى 
داده شود و دست محققان را در انجام كارهاى پژوهشى آزاد 
گذاشت. اين گونه نباشد كه با تغيير يك مديريت خط مشى 
ارگان هاى پژوهشى نيز تغيير كند، به اين جهت به نظر مى رسد 
براى دستيابى به اين بيدارى علمى  بايد يك موسسه علمى  يا بنياد 
علمى  تشكيل بشود و بزرگان و عالمانى در راس آن قرار بگيرند كه 
كارنامه شان در اين زمينه مشخص است نه افرادى كه صرفا كار 
اجرايى انجام داده و مدير يك بخشى شده اند. به اين صورت است 
كه مى توان روح و روان مباحث پژوهشى را مورد بررسى قرار داد 
و فضا و بستر الزم را براى محققان، پژوهشگران بويژه جوانان 
نخبه را فراهم كرد. شايد اين كار براى ساير امور مناسب باشد، اما 
در علم و پژوهش اين كار مضر و مانند سم است، بنابراين بايد به 
مباحث علمى و دانشگاهى روح دميد. اين طور نباشد كه به خاطر 
كارايى بيشتر يك استاد دانشگاه او را ملزم كنيم دريك وقت خاص 
ساعت ورود و خروج بزند. اين كار ضمن اين كه نوعى بى احترامى 
 به مقام استاد است، از كارايى زيادى نيز برخوردار نيست و به اين 
معناست كه ما هنوز به بيدارى علمى  دست نيافته ايم. پس با 
توجه به اين كه بيدارى علمى  بسيار فراتر از بسيج علمى  است، 
بايد همان گونه كه كشورهاى همسايه مان به بيدارى اسالمى 
  رسيده اند كشور ما نيز يك قدم جلوتر از آنان به بيدارى علمى 

 دست يابد. 
با وجود اين قبيل مسائل، ميزان توليدات علمى  مندرج در 

مقاالت بين المللى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
تقريبا تا سال77 تا 78 پژوهشى در كشور مطرح نبود، اما از اين 
سال به بعد پردازش هاى علمى  و پروازهاى علمى  دانشمندان و 
محققان كشورمان آغاز شد. در اين ايام سازمان ها و ارگان هاى 
خوبى وجود داشت كه اين پژوهش ها را مورد بررسى و داورى 
قرار دادند و بالفاصله پس از تاييد، بودجه مورد نظر آنان تعيين و 
مشخص شد. نتايج اين پژوهش ها تا 4 -3 سال اخير به خوبى قابل 
لمس بود، چرا كه ايران يك مرتبه هم سطح كشور تركيه در ارائه 
مقاالت علمى  به ژورنال هاى معتبر بين المللى و ارجاعات مقاالت 

رسيد و تعداد مقاالت ايران به ناگاه از رشد خوبى برخوردار شد. 
خوشبختانه نرخ قبولى مقاالتى كه ما به ژورنال هاى معتبر 
تخصصى مى فرستيم 95 درصد است و اين خود نشان دهنده 
اين است كه واقعا به اين مقاله ها توجه مى شود و اين مساله براى 
ما مهم است كه ما نيز بتوانيم علم خود را به بهترين ها نشان 
بدهيم، اما اكنون احساس مى شود، تصميماتى كه اخيرا گرفته 
شده باعث جلوگيرى از شتاب آن علم شده است، زيرا عده اى 
اظهار مى كنند كه پژوهشگران نبايد كار بنيادين انجام بدهند، 
بلكه بايد كارهاى علمى  به انجام برسانند. عده ديگر برخالف اين 
افراد معتقدند بايد پژوهشگران كارهاى بنيادين انجام دهند، زيرا 
خشت اول پيشرفت فناورى ها و تكنولوژى ها و علم تمدن ساز، 

انجام پژوهش هاى بنيادين است. 
 در چارت سازمانى وزارتخانه هاى چند سال پيش، صنايع 
نوين تعريف شده بود كه مسووليت اجرايى چنين طرح هايى 
را داشتند، اما همان طور كه شما  گفتيد، اين تغيير و تحول ها 
در مديريت ها وچارت سازمان ها باعث شد كه سازمانى تحت 
اين عنوان نداشته باشيم، به نظر شما اين تغيير و تحوالت چه 

لطمه اى به پيكره كارهاى پژوهشى كشور وارد مى كند؟
صنايع نوين وزارتخانه هاى چند سال پيش، طرح شبكه 
فيبرنورى به منازل را در يك برنامه پنجساله معرفى  و هدفمند 
كرده بودند و بودجه اى هم براى اين طرح در نظر گرفته شده بود، 
اما يك باره سازمانى كه به عنوان فناورى هاى نوين و صنايع 
نوين مطرح مى شد، محو شد به طورى كه اصال وجود فيزيكى 
نداشته است و ديگر كسى مسووليت و وظيفه اى درقبال اين 
موضوع نداشت. آن هم  زمانى كه يك طرح پژوهشى تعريف 
شده و پژوهشگران و اساتيد دانشگاهى و دانشجويان نخبه اى كه 
فرزندان اين مرز و بوم هستند، به دليل عالقه اى كه به ايران دارند 
در كشور ماندند در صورتى كه مى توانستند مهاجرت كنند. آنان 
ماندند تا اين طرح را در قالب يك تيم 10 نفره به سر انجام برسانند. 
برنامه ها بخوبى پيش مى رفت، اما به ناگاه در اوج پرواز هاى علمى 
محققان با محو شدن اين سازمان و قطع بودجه پژوهشى در 
ميانه راه، موجب سقوط علمى  اين افراد شد. چرا چنين اتفاقى 
رخ مى دهد؟ به خاطر اين كه كشور به بيدارى علمى  نرسيده است 
و جنس علم را نشناخته است. اگر جنس علم را مى شناختند، 
هيچ وقت تصميم به انجام چنين كارهايى نمى گرفتند تا ضربه اى 
به پايه هاى پژوهشى كشور وارد شود. بنابراين فرهنگ ما بايد 
در رابطه با علم، دانش، پژوهش و اخالق علمى  به هوشيارى و 
بيدارى برسد و در يك سطح ديگر به مسائل دانشگاهى، علمى 
 و پژوهشى نگاه كنند تا از حالت ابزارى كه امروزه در جامعه 
حاكم است، بيرون بياييم و به حالت روح بخشى برسيم. ما بايد 
علم، پژوهش و دانش را مقدس بدانيم و براى اين موسسات به 
 گونه اى برنامه ريزى كنيم كه دستخوش ساليق شخصى افراد و 

مديران وقت نشود.

با دكتر جواد صالحى، چهره ماندگار مهندسى برق

راه بسيج علمي از بيداري علمي مي گذرد
ــاظ فرهنگى و فناورى،  ــع به لح ــرفت جوام ــروزه پيش ام
ــات را فراهم آورده  ــترش و تنوع ارتباط ــاى گس زمينه ه
ــان را از محدوده ارتباطات چهره به  ــت و روابط انس اس
ــيعى از ارتباطات  ــداى جارچيان به حوزه وس ــا ن ــره ي چه
جمعى در سطح ملى و جهانى از طريق امواج ماهواره اى 
ــت. در اين  ــاخته اس و بزرگراه هاى اطالعاتى رهنمون س
ميان كشورهايى از اقتدار برخوردار هستند كه به چنين 
ــند. گسترش شبكه هاى  ــت يافته باش فناورى هايى دس
ــازل، يكى از مصاديق بارز اين فناورى  ــه من ــورى ب فيبرن
است كه مرزهاى زمانى و مكانى تعامل چهره به چهره 
ــته و از فواصل دور در فضاى مجازى  ــر گذاش ــت س را پش
ارتباطى، شفاف و ارزان با كيفيت عالى  برقرار مى كند. از 
اين رو تمام توجه كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه 
ــده است.  ــتيابى به اين فناورى جلب ش ــترش و دس به گس
براى پاسخ به اين سوال كه آيا هم اكنون زيرساخت هاى 
ــورما نيز وجود دارد يا نه،  ــى در كش ــن طرح ــى چني اجراي
ــي  ــته مهندس گفت وگويى با جواد صالحى، دكتراى رش
برق، عضو هيات علمى  دانشكده مهندسى برق دانشگاه 
صنعتى شريف و چهره ماندگار سال 89 و پراستنادترين 
ــتر به  ــانديم تا بيش ــمند ايرانى در ISI  به انجام رس دانش

چند و چون اين قضيه پى ببريم.

اشاره

imagebank :فيبرنورى، يكى از مهم ترين تكنولوژى هاى مخابراتى امروزى محسوب مى شود كه جنس آن از شيشه است؛ ماده اي ساده اما برخوردار از تكنولوژى باال/ عكس

يكى از دغذغه هايى كه كشور ما 
با آن دست به گريبان است، مربوط به اين 
مى شود كه هرگاه دولت 
يا وزارتخانه اى تغيير 
مى كند، شرايط بودجه 
دانشگاهى و فضاى 
پژوهشى كشور نيز 
دستخوش ساليق 
شخصى وزير 
يا مدير مى شود
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