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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣۹۹ وریشهر ٨]  ۲۰۲۰اوت  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 نسیجلد مجله سا یتا رو  رانیدر ا لیتحص تی: از ممنوعییبها دان کیزیپدرام روشن، ف

مجله   کیبه صفحه  مشیت  قاتیتحق  جهیکوانتوم و محقق »شرکت گوگل« که نت کیزیروشن«، دانشمند جوان ف پدرام«

 .کندینم یزندگ رانیسال است که در ا ۲۰به  کینزد افته،یراه  نس«یمعتبر »سا

 نیبهتر  کند،یفکر م کیزیبه ف یاما هنوز وقت شوندیمحو م شتریهر روز ب رانیخاطراتش از ا دیگویم خودش

 .آمده است رانیاز ا آورد،یعلم به خاطر م نیکه از ا یفیتعر

 نستون«یو جهان درس خوانده و از »دانشگاه پر  کایامر یهادانشگاه نیبهتر دیاز اسات یها نزد برخسال  نیدر ا او

  کیزیف ری»دهقان« است؛ دب یبه خاطر دارد، از آقا کیزیکه از ف یفیتعر نیدکترا گرفته است. اما هنوز بهتر

 .مرکز استان مازندران ،ی آبان« در سار ۲۹ رستانی»دب

آن روزها   رانی»در ا :دیگویم ایفرنیکال التیاش در »سانتا باربارا«، در ااز خانه  یتلفن  ییوگو روشن در گفت پدرام

  فیتعر نیدهقان بهتر  ی هست. آقا ی که اصال چ دادینم حیکس توض چیاست اما ه یدرس سخت  کی زیف گفتندیهمه م

او پرتاب  یبه سو میرا مستقبزنند، آن   ریت یبه گوزن خواستند یم یما وقت انین یشیداد. گفت که پ هیرا ارا امیکل زندگ

"  یهمان مفهوم "سرعت نسب نیبخورد. ا ریتا گوزن در حال حرکت خودش به ت انداختندیجلوتر م یبلکه کم کردندینم

 »!است

دهه   یهاسخت است. سال گفتندی که همه م یشد که رفت دنبال همان درس کیزینوجوان چنان محو جهان ف  پدرام  

طرف و آن   نیا یمیقد  یهاکردن کتاب دایرا با پ کیزیبود که عشقش به ف نینبود. ا  نترنتیاز ا یبود و خبر ١٣۷۰

 .دیعشق به سرانجام رس نی. ابردیم شیطرف پ

خود تا کنون   یاآورد حرفه دست نیتر، همان پدرام روشن  بچه مازندران به بزرگ (١٣۹۹ وریصبح )ششم شهر روزید

« شرکت گوگل که پدرام عضو ی»هوش مصنوع می. تدیرس   لیمنتشر کرد که تبد یامقاله  روزیاز آن است، د یکوآنتوم 

 .عرصه شد  نیدر ا یژورنال دانشگاه نیمعتبرتر نس،یجلد مجله سا یبه مطلب اول و عکس رو

تا امروز در   ی میش یسازهیشب نیتربزرگ یکه چه طور دست به اجرا  دهدیم  حیدر مقاله خود توض میت نیا

 .اندهکوآنتوم زد یوترهایکامپ 

شرکت گوگل شرکت کرده بود.   یکوانتوم وتریساخت کامپ  یبرا یاسال قبل هم خبرساز شده بود. او در پرژوه پدرام

 .است یگریهم نمونه د نیو ا دهندیرخ م عیسر هاشرفتیرو به رشد، پ عرصه   نیاما در ا

 ».سطح است نیدفعه در باالتر نیا یکوانتوم»دقت محاسبات  :دیگویم او

که  کندیم حیدهد. تشر  حیمثل من توض یمخاطب عام یکارش را برا دهیچیپ  یایدن کندیم یروشن سع دکتر

(  سمینوی مقاله را م ن یکه من با آن ا یوتریکامپ  نی)مثل هم کی کالس یوترهای کوآنتوم از اساس با کامپ یوترهایکامپ 

 .متفاوتند
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ها را که اکنون با آن  یکار د،یهستند. راستش را بخواه ینیکوآنتوم هنوز در مرحله جن یگرها»پردازش :دیگویم

 ».میافراتر رفتن برداشته  یبه سو یبزرگ یهاانجام داد. اما حاال قدم  شودیهم م کی کالس  یوترهایبا کامپ  م،یکنیم

 کا یدرخشش در امر ران،یدر ا یلیاز تحص تی محروم

مانده بود، به   رانیاگر در ا دانکیزیدانشمند ف نیآینده خود دارد. اما ا یبرا یاریبس ی ساله آرزوها ۴۲روشن   پدرام

 .نسیجلد مجله سا یرو دنیتا چه رسد به رس کرد،ینم دایراه پ یدانشگاه چیه

 ،یاسالم یشده جمهوراعالم استیطبق س ران یا انییاست. بها ییساده دارد. او بها  ی لیدل ل،یاو از تحص تی محروم

 .ندارند یعال التیاجازه ورود به دانشگاه و تحص

باعث سرکوب  نیبود و هم ران یشده شمال اشناخته  یهاییشده استان مازندران است. پدرش از بها بزرگ پدرام

ل قو« درس  هم در »مت یاست که دوران نی. همگذشتیمتعدد م یهااو در نقل مکان یخانواده شد. دوران کودک

 .خوانده است

منتشر کرده است. پدرام پس از   ر«یواران یرا که از سر گذراند، قبال »ا یاش و سرکوبپدرام و خانواده  داستان

موسسه که در   نیشد. ا (BIHE)» ییبها یوارد »موسسه آموزش عال ،یرسم یهادر دانشگاه لیاز تحص تی محروم

به شمار   رانیدر ا لیمحروم از تحص یهاییبها یبرا ین ی رزمیدانشگاه ز یشده، در واقع نوع یگذاران یبن ١۹٨۷سال 

کرده است و  یمطرح در سراسر جهان همکار یهاها با دانشگاهدر طول سال  ییبها ی. موسسه آموزش عالرودیم

 .شناسندیم تیرا به رسمآن یاریاکنون بس

بود  جان ی. در انستونیشد و سپس دانشگاه پر تزبورگ«یرفت. اول وارد »دانشگاه پ کایبه امر ۲۰۰١در سال  پدرام

در سانتا باربارا بود.  ا« یفرنیدر »دانشگاه کال یشگاهیکرد. بعد از دکترا، نوبت کار در آزما لیکه تا مقطع دکترا تحص

شروع به کار   ،ییکایمطرح امر دانکیزیف نز«،ی»جان مارت سورتحت نظر پروف شگاهی آزما نیدکتر روشن جوان در ا

 .کرد

 می، شرکت گوگل کل ت ۲۰١۴آغاز شد. بعد از حدود دو سال، در سال  شیها حدود هشت سال پآن یپژوهش پروژه

نفر  ٨۰تا  ۷۰گر شروع شده بود، اکنون به که از شش هفت پژوهش یرا به استخدام خود درآورد. گروه یپژوهش

 .است دهیرس

. شودیم یو نظر یتجرب یهادان کیزیافزار و فافزار و نرمسخت یهاشامل مهندس میت نیشن، اگفته دکتر رو به

در  اتلیآنجلس و سچون لسدر نقاط مختلف هم گرید یدر همان سانتا باربارا ساکن هستند اما برخ میت یاعضا شتریب

 .در آلمان سکونت دارند خیو مون کایامر

: »اسم دیگویدر باره زادگاهش م دانکی زیدانشمند ف نیا  ران،یدر ا یو کوچ اجبار لیاز تحص تی وجود محروم با

پراکنده  ایدوستان هم اکثرا در سراسر دن ن ی.« البته اافتمیها، دوستانم و خاطرات خوبم ممعلم ادی د،یآی که م رانیا

  .تا کانادا ایاند؛ از استرالشده

 ».کمتر نشده است وقتچ یه رانیدر ا هاییبها هیمند علنظام یعدالت ی: »البته بکندی اضافه م او

از آن به عنوان   ،ی اها است در پروژهمدت ر«یواران یاست که »ا یزیاز آن چ یپدرام روشن نمونه بارز داستان

مثل پدرام گرفته   ییاستعدادها یجلو یکه چه طور وقت پردازدی م نیپروژه به ا نی. در ابردینام م ض«یتبع  ی»بها

بااستعداد است که در   یرانی. پدرام نمونه صدها هزار ادآن را بپرداز ی و اخالق یماد یبها دیکل جامعه با شود،یم

 .اندگذشته از کشورمان رفته یهاسال

  نیا دیبرسد، هم با  کیزیف نهیدر زم ریگچشم  یهاشرفتیبه پ خواهدی م رانیکه اگر ا دهدی م حیروشن توض پدرام

 .و هم به فرهنگ پژوهش در تمام سطوح شکل داده شود ابندیب انیپا هاتی محروم

 .و باال است ریگچشم  ه،ی همسا یبه نسبت کشورها یرانیکار دانشمندان ا تی فیکه سطح استعداد و ک کندیم دیالبته تاک او

 .دهدی شور و شوق به علم م زانیباال، خبر از م  تیف یک نیا دیگویروشن م دکتر

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 نسیجلد مجله سا یبه رو یدر سار کیزیکه باعث شد خودش از نوجوان  عاشق ف دیگویم ی از همان شور و شوق او

 برسد.  کایامر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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