
ایران ریاض انجمن خبرنامه
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سرمقاله
٢٠٢٢ پايه، علوم بینالملل سال

∗ ویه سال خجسته داود

سنگين جامعه بر ناامیدی سايۀ ،١٩ كويد ويروس ظهور با

وجود عدم بهدليل مدت برای و شد نيمهتعطيل مشاغل كرد، م

كرونا شد. روبرو جدی موان با آموزش الزم، زيرساختهای

اين ترساز كرد. وارد جهان مردم به بسیاری جان و مال آسیبهای

بهتنهايی توانست نم ثروت و بود سان ي غن و فقير برای ويروس

بر غلبه برای راه زیرا شدند سردرگم مردم كند. حل را ل مش اين

شوند دانشمندان دامن به دست اینکه جز نیافتند، ویروسبیرحم این

بیندیشند. چارهای شايد تا

بهرهگیری با دانشمندان شبانهروزی، بهصورت و پرده پشت در اما

مهار برای اوی، کنج و علم تحقیقات دههها از حاصل نتایج از

باالخره بودند. واكسن ساختن برای تالش در سرکش ویروس این

شد ساخته مختلف واكسنهای و نشست ثمر به آنها زحمتهای

كمكم و شروع واكسيناسون سرعت به گرفت. قرار مردم اختیار در و

احترام و عزت واكسن، كشف برگشت. انسان جامعه به آرامشنسبی

شدند، م ظاهر جمع در اگر كه چنانکه نمود دوچندان آنرا كاشفين

ر دي بار ي غفلت، سالها از بعد گویی شدند. م تشویق و تکریم

يافتند. درم را فناوری و علم ارزش مردم

مختلف شاخههای از زيادی محققين واكسن ساختن راه در

جمع اری هم بدون اما كردند. ايفا نقش مهندس و علوم

دانان، شيم زيستشناسان، از ل متش پايه علوم دانشمندان از

ميسر مهم اين به دستيابی آنها نظایر و دانان، فیزی دانان، رياض

توسط عفونت که فهمید توان نم پایه، علوم از آگاه بدون نبود.

و چیست ویروس آن مشخصات نه، یا شده ایجاد ویروس ی

علوم در تحقیقات بدون است. ونه چ آن تغییرات و ژنتی توال

ساخت درمان، آزمایش، انجام به اقدام اطمینان با توان نم پایه

علوم در ریشه مؤثر، اقدامات این همه نمود. غیره و واکسن

كند. م ايفا مهم نقش هم رياضيات ميان، اين در دارند. پایه

مانند مختلف گرايشهای در كه متنوع روشهای كمك به رياضيات

در تحقیق بهینهسازی، ديفرانسيل، معادالت ، دينامي سيستمهای

در تواند م دارد، احتماالت آمار، ، جبرخط عددی، آنالیز عملیات،

مدلسازی و آنها مناسب توصيف مختلف، رويدادهای بهتر درک

رساند. یاری پايه علوم شاخههای سایر به پديدهها کارآمد

چند در بشر فراگیر و جدی تهديدات از ي تنها كرونا ويروس

عوارضبهغایتسريع و بهعلتشيوع اینتهدید است. بوده اخیر دهۀ

مختلف تهديدات اما است. گرفته قرار توجه مورد بسيار ، ناگهان و

بحران ، اقليم شدید تغييرات هوا، آلودگ ازجمله داريم، رو پيش در

بنابراين بيماریهایبیدرمان. بهداشتنامناسبو ناسالم، تغذيۀ آب،

اقدامات هماكنون از بايد ر، دي فاجعهای دادن روی از يری پيش برای

در تحقیقات گذرگاه از مهم اين به دستيابی اما داد. انجام را الزم

بود. خواهد ميسر پايه علوم

٢٠٢٢ سال هدفمند، و سنجيده بسيار اقدام ي در و یونس

توجۀ جلب و، یونس هدفِ نامید. پایه علوم بینالملل سال را میالدی

و یافتهها تمام اساس و مبنا اه جای در پایه علوم به جهان جامعۀ

به رسیدن برای که آموخت ما به ١٩ کوید است. علم تحقیقات

علوم بهعالوه، نیازمندیم. پایه علوم به فراگیر و پایدار متوازن، توسعۀ

مانند حیات چالشهای با صحیح رویارویی برای ضروری ابزاری پايه

ارتباط فناوریهای و بهداشت انرژی، غذا، به ان هم دسترس

است.

و نامناسب راهكارهای انتخاب دليل به اخير، سالهای در

دانشجويان و دانشآموزان عالقهمندی ميزان اقتصادی، الت مش

سوق جهت به همچنین، است. شده كم بسيار پايه علوم به

مسئوالن مهر و توجه صنعت، سمت به تحقيقات سویۀ ی دادن

بسيار نظری بخشهای خصوصاً پايه، علوم مختلف شاخههای به

علوم محققانِ زیاد دلسردی باعث امور اين است. شده كمرنگ

دادن ضمن داریم انتظار پايه علوم اندیشمندان از است. شده پايه

علوم به را سياستمداران و مسئولين توجه مردم، به الزم های آگاه

مرتبط مراسم برگزاریميزگردها، با تواند م كار اين جلبنمایند. پايه

و كشور سط در سخنران نیز و مختلف مناسبتهای به پايه علوم با

تحقیقات علوم، وزارت (آموزشپرورشو آموزش مختلف سطوح در

دارند توانايی قلم كه افرادی است بدیه شود. انجام فناوری) و

خبرنامۀ نمايند. كمك مهم اين تحقق به خود نوشتههای با توانند م

است آماده دارد برعهده كه رسالت حسب بر نيز ايران رياض انجمن

نمايد. منتشر اينباره در را علم دوستداران نوشتههای و گزارشها تا
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