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KHoa Học cHâu âu

các cHuyên Viên cHống gian 
lận của ủy Ban cHâu âu (Ec) 
ở BrussEls đang tiến HànH 
điều tra nHà địa Vật lý PHiliP 
carrion, một trong số sáng 
lậP Viên của “Viện KHoa Học 
đầy tranH cãi” này, Về các Vi 
PHạm tài cHínH trong một số 
dự án KHoa Học của cHâu âu. 
cHi tiết còn cHưa được công 
Bố, nHưng Nature được Biết 3 
dự án liên quan tới carrion 
tài trợ Bởi Ec qua cHương 
trìnH KHung cHo ngHiên cứu, 
Với nHững KHiếu Kiện đối Với 
Vấn đề tài cHínH. carrion Bác 
Bỏ mọi cáo Buộc Và Hoan 
ngHênH cuộc điều tra.

carrion lần đầu tiên được 
chú ý tới trong giới khoa 
học vào năm 2002, sau 
khi nature tiến hành điều 

tra về “Viện Hàn lâm Khoa học châu 
âu” (Eas – European academy of 
sciences). “Viện Khoa học mới” này 
được carrion thành lập vào năm 
2002, nói là được tài trợ để liên kết 
các nhà khoa học châu âu và các nơi 
khác, nhưng vào thời gian đó không 
hề có một xuất bản, chương trình, 
hay hội họp nào, mặc dù đưa ra danh 
sách 600 thành viên (một số chức 
trách khoa học của Việt nam cũng 
được “mời” và ghi tên trong danh 
sách Eas  - nd). một số nhà khoa 
học, trong đó có một số giải thưởng 
nobel, được liệt kê trong danh sách 
thành viên của Viện thời điểm đó đã 

nói rằng họ không hay biết gì về tổ 
chức này.

tuy vậy carrion và các cộng sự vẫn 
tiếp tục dựng lên Eas, được đặt trụ 
sở ở liege, Bỉ - quê nhà của carrion. 
theo Helene de rode, chủ tịch đương 
nhiệm của Eas đồng thời là một luật 
sư ở liege, thì hiện Eas có 650 thành 
viên. Eas có công bố một bản tin và 
có một tạp chí có tên là annals. tuy 
nhiên carrion đã từ chức khỏi ban 
điều hành Eas ngày 16/2. ông ta 
nói rằng đã mất nhiều năm làm việc 
không công cho Eas, và nay không 
muốn tiếp tục mất thêm thì giờ mà 
không nhận được gì cả. de rode từ 
chối bình luận về lý do từ chức của 
carrion.

trước khi carrion từ chức thì Website 

của Eas nêu danh ông là giáo sư ở 
đại học udine, italy. gaetano russo 
– trưởng khoa kỹ sư xây dựng của 
trường này cho biết, carrion được 
đảm nhiệm chức danh giáo sư mời từ 
năm 2001 - 2004 để tiến hành nghiên 
cứu theo một đề tài về hợp kim nhôm 
cao cấp. russo nói rằng carrion đã 
đồng ý làm các thí nghiệm cơ học ở 
udine, nhưng đã không thực hiện, 
mà sau đó lại đề nghị russo ký vào 
văn bản nói rằng công việc đã được 
hòan thành, để có thể lấy được từ Ec 
khoản tiền 100.000 Euro (~130.000 
usd) để chia nhau. russo từ chối ký 
vào văn bản, và vào tháng 6/2005 đã 
viết thư phản ánh với Ec là nghiên 
cứu này chưa hề được thực hiện. Về 
phần mình, carrion nói rằng ông ta 
chưa bao giờ đòi tiền và rằng phòng 

>> ở thời điểm tạp chí Science đăng bài báo về câu chuyện ẩn phía sau của Viện Hàn lâm 
Khoa học Châu Âu thì trên website của EAS vẫn chưa có danh sách đầy đủ các thành viên.
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thí nghiệm ở udine đã không được sử 
dụng trong đề tài hợp kim nhôm vì 
không có thiết bị thích hợp.

gần đây hơn, các tranh cãi đã diễn 
ra giữa carrion và andre leclercq – 
người phụ trách quản lý nhân lực của 
hãng thép arcelor ở liege. leclercq 
nói rằng ông đã thuê carrion vào 
năm 2005 làm giám đốc kỹ thuật cho 
một dự án được Ec tài trợ về công 
nghệ phim mỏng. ông đã được giới 
thiệu tới carrion qua Eas.

carrion nói rằng phần của ông ta 
trong dự án là nghiên cứu thị trường, 
xây dựng kế hoạch kinh doanh cho api 
– một cơ quan phát triển kinh doanh 
ở ancona, italy, và là một thành viên 
của dự án. ông ta cũng nói rằng đã 
nhận làm chủ một tài khoản để nhận 
tiền cho phần việc của api.

leclercq nói rằng số tiền trả trước 
497.000 Euro đã được gửi từ tháng 
7/2005 vào tài khoản đứng tên 
carrion, cho các kế hoạch kinh doanh 
và nghiên cứu thị trường. carrion nói 
rằng đã hoàn thành các tài liệu tháng 
11 năm ngoái, nhưng leclercq không 
nhận được các tài liệu đó cho tới tận 
tháng 3 năm nay. tới thời điểm này 
thì đã có khiếu nại gửi tới Ec và khoản 
tiền trả tiếp theo đã bị đình lại. carion 
nói rằng không nhận được tiền từ tài 
khoản api (đứng tên ông ta), và vẫn 
chưa được trả tiền cho công việc của 
mình. api đã không thể liên hệ được 
để cho bình luận.

Khiếu nại thứ 3 là đối với một dự án 
liên quan tới carrion tháng 7/2006. 
stan Veprek – một nhà khoa học 

vật liệu ở đại học Kỹ thuật munich 
đã phản ánh tới Ec các quan ngại về 
cách điều hành tài chính của carrion 
đối với một dự án phát triển máy 
công cụ. trong quá trình thực hiện, 
một phần tiền đã được chuyển vào 
một tài khoản gọi là của Eas, nhưng 
carion nói rằng phần tiền này nay đã 
được trả lại. carrion nói thêm là có bất 
đồng về chuyện tiền nong vì Veprek 
không thực hiện công việc theo yêu 
cầu. Veprek phủ định điều này.

tuy các thành viên khác của Eas 
không bị liên đới tới những cáo buộc 
gian lận liên quan tới carrion, nhưng 
bản thân tổ chức này đã phải chịu 
những chỉ trích nặng nề từ chính các 
thành viên của Eas. tờ tạp chí duy 
nhất annals của Viện không được 
liệt kê trong Pubmed và Viện rất ít 
khi tổ chức các cuộc hội họp. Boris 
Verkhovsky – nhà khoa học máy tính 
của Viện công nghệ new Jersey ở 
newark, người đã xung đột công khai 
với de rode trong quá khứ, đại diện 
cho nhiều thành viên đã khiếu nại về 
sự thiếu minh bạch trong các quyết 
định của ban điều hành Eas.

de rode nói là bà chưa nhận được 
văn bản chính thức từ Ec và không 
thể bình luận gì về quá trình điều tra 
cũng như việc từ chức của carrion. Bà 
cũng nói là Eas không bị phụ thuộc 
những người sáng lập như carrion và 
Verkhovsky, mọi công việc hiện tại 
vẫn diễn ra bình thường và tương lai 
của Eas là “sáng sủa”.

   >> ts. PHạm đức cHínH                             
(Theo Nature) 

             

>> GS.Helene de Rode
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