




 

 
مدت هـا مثـل معـروف )مـا بـه خـرداد پـر 
از حادثـه عـادت داریـم( بـه دلیـل اتفاقات 
پرشـمار خـرداد مـاه در میان ایرانیـان رواج 
داشـت. امـا بـا اتفاقـات چنـد سـال اخیـر، 
انـگار بایـد کـم کـم جملـه )مـا بـه دی ماه 
پـر از حادثـه عـادت داریم( رواج پیـدا کند.

حوادثی که از قتل میرزا تقی خان امیرکبیر 
مسـافربری  هواپیمـای  انهـدام  بـه  و  آغـاز 
توسـط سـپاه پاسـداران پایـان یافته اسـت 
اتفاقـات بـرای مـردم  هرچنـد غالـب ایـن 
ایـران یـادآور حـوادث تلـخ و ناگـوار اسـت

اگـر بـه صـورت تیتـر وار بخواهیـم بـه این 
وقایـع بپردازیـم مـی توان بـه زلزلـه ی بم، 
فـوت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، اجرایی 
شـدن برجـام، تـرور شـهیدان سـلیمانی ، 
علیمحمدی،همچنیـن  و  روشـن  احمـدی 
کـرد. اشـاره  سـانچی  و  پالسـکو 

۱_شـامگاه ۱۹ دی ۱۳۹۵ خبـری ایرانیان و 
حتـی جهانیان را دچار شـوک کرد. آیت اهلل 
 ۸۳ سـن  در  رفسـنجانی  هاشـمی  اکبـر 
سـالگی دچار ایست قلبی شـد و درگذشت.

رئیـس  زمـان  آن  کـه  هاشمی رفسـنجانی 
بـود،  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
سـابقه دو دوره ریاسـت جمهـوری، دو دوره 
ریاسـت مجلس شورای اسـالمی، فرماندهی 
جنـگ در دوران دفـاع مقـدس، عضویت در 
شـورای انقـالب، ریاسـت مجلـس خبـرگان 
رهبـری و بسـیاری از مناصـب کلیدی نظام 
جمهـوری اسـالمی را در کارنامه داشـت که 
در  بـا حضـور  نفـر  میلیون هـا  مرگـش  بـا 
مراسـم تشـییع و تدفیـن وی ارادت خـود 
را بـه ایـن انقالبـی قدیمی و از اسـتوانه های 
دادنـد. نشـان  اسـالمی  جمهـوری  نظـام 

2_بامـداد پنجـم دی مـاه سـال ۸2 زلزلـه 
ای محیـب در بـم کرمـان در سـاعات اولیه 
ی صبـح جـان بیـش از ۳0هـزار هموطن را 
گرفـت و ایـران را غـرق بهـت و ماتـم کـرد.

بیسـتم  در  امیرکبیـر  خـان  ۳_میرزاتقـی 
خورشـیدی  ۱2۳0هجـری  سـال  مـاه  دی 
رسـید. قتـل  بـه  کاشـان  فیـن  حمـام  در 

4_بامـداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ خبـری مهم ایران 
را در غصـه و دنیـا را در بهت فرو برد. ارتش 
تروریسـتی آمریکا با دسـتور مستقیم دونالد 
ترامـپ رئیس جمهـور ایاالت متحده سـردار 
سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی فرمانده نیروی 
ابومهـدی  پاسـداران،  سـپاه  قـدس 
حشدالشـعبی  قائم مقـام  المهنـدس 
عراقـی  و  ایرانـی  همـراه   ۸ و  عـراق 
در  را  مقاومـت  جبهـه  فرمانـده  دو  ایـن 
وسـیله  بـه  بغـداد  فـرودگاه  نزدیکـی 
خـود  پهپاد هـای  موشـک های 
رسـاند شـهادت  بـه  و  کـرد  تـرور 

موشـکی  حملـه  از  پـس  ۵_سـاعاتی 

پاسـداران  سـپاه  هوافضـای  نیـروی 
عین االسـد  آمریکایـی  پایـگاه  بـه 
یـک فرونـد هواپیمـای بوئینـگ اوکراینـی 
امـام  فـرودگاه  از  پـرواز  از  پـس  دقایقـی 
سـقوط  تهـران  نزدیکـی  در  )ره(  خمینـی 
کـرد و ۱۷۹ سرنشـین آن جـان باختنـد. از 
دقایـق ابتدایـی ایـن ماجـرا برخی رسـانه ها 
هـدف  احتمـال  دربـاره  گمانه زنی هایـی 
قـرار گرفتـن ایـن هواپیمـا مطـرح کردنـد 
و  کانـادا  نخسـت وزیر  تـرودو  جاسـتین  و 
والدیمیـر زلینسـکی رئیس جمهـور اوکراین 
ماجـرا  ایـن  ابعـاد  بررسـی همـه  خواهـان 
هواپیمایـی  سـازمان  مسـئوالن  شـدند. 
اطالعـی  ماجـرا  واقعیـت  از  کـه  ایـران 
نداشـتند ابتـدا بـه تکذیب احتمـال برخورد 
موشـک بـا هواپیمـا پرداختنـد و سـرانجام 
نیرو هـای  کل  سـتاد  دی   2۱ بیانیـه 
کـرد. روشـن  را  ماجـرا  واقعیـت  مسـلح 

کل  سـتاد  بنـدی  پنـج  بیانیـه  ایـن  در 
نیرو هـای مسـلح اعـالم کـرد کـه »بـر اثـر 
غیـر  صـورت  بـه  و  انسـانی  خطـای  بـروز 
عمـد، هواپیمـای مسـافربری اوکراینی مورد 
اصابـت قـرار گرفتـه کـه متاسـفانه موجـب 
بـه شـهادت رسـیدن جمعـی از هموطنـان 

اتبـاع  از  تعـدادی  باختـن  جـان  و  عزیـز 
خارجی شـد.«6_پس از پیشـرفت چشمگیر 
ایـران در صنعـت هسـته ای و تـرس غـرب 
از ایـن پیشـرفت، اسـراییل شـروع بـه ترور 
در  و  کـرد  ایـران  ای  هسـته  دانشـمندان 
علیمحمـدی  شـهید   ۸۸ 22دیمـاه  تاریـخ 
مصطفـی  شـهید  نـود  2۱دیمـاه  و 
رسـیدند. شـهادت  بـه  روشـن  احمـدی 

 ۱۳۹۵ دی   ۳0 پنجشـنبه  روز  صبـح   _۷
یکـی از دردناکتریـن حـوادث ایـران اتفـاق 
افتـاد و کل کشـور را یکهفته در شـوک فرو 
بـرد. سـاختمان پوشـاک تهـران معـروف به 
پالسـکو دچـار حریـق گسـترده شـد و طی 
عملیـات خامـوش کـردن آتـش بـه یکباره 
سـاختمان دچـار ریـزش شـد و ۱6 آتـش 
نشـان در زیـر آوار مدفـون شـدن و پـس 

از یک هفته جسـتجو اجسـاد آنها پیدا شـد.
۸_حادثه ی کشتی سانچی، حادثهٔ تصادف دو 
کشتی در آب های چین بود. روز شنبه ۱6 دی 
۱۳۹6 کشـتی MTسانچی متعلق به شرکت 
نفـت ایـران کـه از عسـلویه حرکـت کـرده 
بـود و عـازم کره جنوبـی بـود، در راه با یک 
کشـتی چینـی بـا 64 هـزار تـن بـار غله به 
نام کریسـتال در سواحل چین برخورد کرد. 
طـی این برخـورد انفجـار بزرگ در کشـتی 
به وجود امد و ۳0 تبعه ی ایرانی شـاغل در 
ایـن کشـتی مفقود شـدند و بجـز دو جنازه 
مابقـی افـراد بـرای همیشـه ناپدید شـدند.

ایـران  هسـته ای  ۹_برنامـه 
مناقشـه  مـورد  سـال ها  کـه 
سـرانجام  بـود   ۱+۵ گـروه  و  ایـران  میـان 
مشـترک  اقـدام  جامـع  برنامـه  عنـوان  بـا 
)برجـام( بـه دنبال تفاهـم هسـته ای لوزان، 
 )20۱۵ ژوئیـه   ۱4(  ۱۳۹4 تیـر   2۳ در 
اتحادیـه  ایـران،  بیـن  اتریـش  ویـن  در 
اروپـا و گـروه ۱+۵ )چین، فرانسـه، روسـیه، 
انگلیـس، آلمـان + آمریـکا( منعقـد شـد و 
 ۱۳۹4 دی   26 روز  بعـدی  توافق هـای  بـا 
یعنـی  برجـام  اجـرای  تاریـخ  عنـوان  بـه 
برداشـتن همـه تحریم های هسـته ای ایران 

و آغـاز تعهـدات برجامـی ایران تعیین شـد.
دونالـد   ۱۳۹۷ اردیبهشـت  در  هرچنـد 
ترامـپ خـروج آمریـکا از برجـام را اعـالم 
کـرد و اکنـون جـز یـک نـام هیـچ چیـزی 
اسـت. نمانـده  باقـی  معاهـده  ایـن  از 

دیمـاه  در  کـه  وقایعـی  دیگـر  از 
کـرد: اشـاره  آنهـا  بـه  میتـوان 

گرانـی  وضعیـت  بـه  خیابانـی  اعتراضـات 
هواپیمـای  سـقوط   ،۹6 دیمـاه  هفتـم  در 
حامـل شـهید احمد کاظمـی و همراهان در 
تاریـخ۱۹دی ۸4، سـقوط هواپیمای شـهید 
سـتاری فرمانـده ارتـش در ۱۵دیمـاه ۷۳، 
قانـون کشـف حجـاب رضاخانـی در تاریـخ 
شـاه  محمدرضـا  فـرار   ،  ۱۳۱4 ۱۷دیمـاه 
پهلوی از ایران در تاریخ 26دیماه ۱۳۵۷بود.

          دی پــر حادثــه                 
    حامد   

حلبیان فر
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در روز ۱۸ دی مـاه سـال ۱۳۹۸ سـاعاتی 
بعـد از حمله موشـکی ایران بـه پایگاه عین 
االسـد آمریـکا در عـراق ، هواپیمای بوئینگ 
۷۳۷ از مبـدا تهـران بـه مقصد کـی یف که 
حامـل ۱۷6- ۱۷۹ نفـر سرنشـین بود مورد 
اصابـت 2 موشـک قـرار گرفت و در سـاعت 
شـد  سـاقط  شـهریار  شهرسـتان  در   6:۱۹
ایـن امر درحالی اسـت که در ابتـدا مقامات 
ایرانـی علـت ایـن حادثـه را نقـص فنـی و 
آتـش گرفتـن موتـور هواپیمـا بیـان کردند 

در مقابـل دیلـی میـل بـا اشـاره بـه حملـه 
موشـکی ایـران به پایگاه نظامی عین االسـد 
، فرضیـه برخـورد راکـت جنگـی یـا پهبـاد 
نظامـی را مطـرح کـرد و در نهایـت مقامات 
ماهـواره  تصاویـر  اعـالم کردنـد  آمریکایـی 
هـای شناسـایی مـادون قرمـز مسـتقر در 
فضـا بـا اطمینان نزدیک شـدن دو موشـک 
را بـه بدنـه هواپیمـا را نشـان میدهـد  امـا 
ایـران  خبـری  و  رسـمی  هـای  رسـانه  در 
هـم چنـان مقامـات ایرانـی و افـرادی تحت 
عنـوان کارشـناس هوافضا  شـلیک موشـک 
آمریـکا  روانـی  جنـگ  و  شـایعه  یـک  را 
علیـه ایـران بیـان مـی کردنـد  کـه هـدف 
رانـدن حملـه موشـکی  بـه حاشـیه  را  آن 
ایـران بـه پایـگاه عیـن االسـد را دانسـتند.

و خبرسـازی هـای  تحلیـل هـا  بـا وجـود 
و  پنهان کاری هـا  همچنیـن  مختلـف، 
تکذیب هـای متوالـی، در نهایـت در تاریـخ 
2۱ دی ۱۳۹۸، شـلیک موشـک بـه پـرواز 
۷۵2 توسـط ستاد کل نیروهای مسلح ایران 

تأییـد شـد. دلیـل شـلیک موشـک بـه این 
هواپیمای مسـافربری، در اطالعیه ستاد کل 
نیروهـای مسـلح، »خطای انسـانی غیرعمد 
در تشـخیص شـیء پرنده« اعالم شده اسـت

کنوانسـیون  اسـاس  بـر  حقوقـی  نظـر  از 
هوانـوردی بین المللـی شـیکاگو، »کشـورها 
بایـد از توسـل بـه زور علیـه هواپیماهـای 
خـودداری  پـرواز  حـال  در  غیرنظامـی 
کننـد«. ایـران عضـو کنوانسـیون شـیکاگو 
هوایـی  شـرکت های  بایسـتی  و  اسـت 
در  کـه  بالقـوه  خطـرات  از  را  غیرنظامـی 
ایـن  ایـران اسـت آگاه می کـرد و  آسـمان 

نشـان می دهـد کـه قبـل از اینکـه خطـای 
انسـانی عامـل سـقوط هواپیما باشـد، نقض 
موجـب  می توانـد  شـیکاگو  کنوانسـیون 
اسـالمی  بین المللـی جمهـوری  مسـئولیت 
شـود، بـی اطـالع نگهداشـتن شـرکت های 
در  بالقـوه  خطـرات  از  غیرنظامـی  هوایـی 
آسـمان ایـران بوده اسـت. در صورتـی کـه 
جمهـوری اسـالمی ایـران مسـئولیت خـود 
را طبق کنوانسـیون شـیکاگو انجـام می داد، 
بـه احتمال فـراوان شـرکت های هواپیمایی، 
ورود بـه آسـمان ایـران را تـا زمـان عـادی 
می کردنـد. متوقـف  شـرایط  شـدن 

از طـرف دیگردولـت اوکرایـن ۵۳ نماینـدهٔ 
در  تحقیقـات  بـه  کمـک  بـرای  را  خـود 
ایـن زمینـه بـه ایـران اعـزام کـرد کـه ایـن 
گـروه شـامل مقامـات دولتـی، بازرسـان و 
نماینـدگان یـوآی اِی بودند. مقامات رسـمی 
اکرایـن سـپس اعـالم کردنـد کـه ایـران بـا 
تاکیـد براینکـه ))علـت سـقوط نقـص فنی 
بـوده ((و ))خودمـان بررسـی میکنیـم (( . 

قصـد نداشـته بـه تیـم تخصصیشـان اجازه 
ورود بدهـد و چیـزی کـه ایـران را مجـاب 
بیـن  کارشناسـان  حضـور  پذیـرش  بـه 
دیپلملتیـک  هـای  فشـار  کـرده  المللـی 
پـرواز  همـه  شـدن  کنسـل  از  تـرس  و 
هـای بیـن المللـی بـه تهـران بـوده اسـت.

طبـق مقررات اسـتاندارد سـازمان های بین 
المللـی هوانـوردی غیـر نظامـی و معاهـده 
شـیکاگو ، ستاد ملی ایمنی و ترابری آمریکا، 
بـه عنوان تولید کننـده هواپیما ، نمایندگان 
کننـده  تولیـد  عنـوان  بـه  فرانسـه  کشـور 
موتـور هواپیمـا و نماینـدگان کشـور اکراین 
بـه عنـوان مالـک هواپیمـا میتواننـد در این 
بررسـی ها حضـور داشـته باشـند .پیامد ها

دانشـگاه  مقابـل  در  مـردم  و  دانشـجویان  
شـریف و  امیرکبیـر تجمـع کردنـد و مردم 
 ، سـاری   ، شـیراز  چـون  هایـی  شـهر  در 
اصفهـان ،رشـت و.... تجمـع اعتراضـی برپـا 
دروغ  تجمـع  ایـن  اصلـی  کردند.علـت 
رژیـم  سـازی  شـفافیت  عـدم  و  هـا 
ایـن  علـت  دربـاره  اسـالمی   جمهـوری 
متاثـر  نیـز  بسـیار  البتـه  کـه  بـود  حادثـه 
بـود.  مـاه  آبـان  اعتراضـات  سـرکوب  از 
توریسـم  صنعـت  حادثـه  ایـن  درپـی 
زیـرا  شـد  افـت  دچـار  شـدت  بـه  ایـران 
هـای  تـور  درصـد  آمـار۷0  براسـاس 
اروپایـی  تورهـای  و۱00درصـد  آسـیایی 
بـودن  ناامـن  را  آن  علـت  و  شـدند  لغـو 
مـرز هـا و حریـم هوایـی ایـران دانسـتند .

فدراسـیون فوتبـال آسـیا اعـالم کـرد کـه 
لیـگ  در  ایرانـی  باشـگاه های  بازی هـای 
ناامنـی  آنچـه  دلیـل  بـه  آسـیا  قهرمانـان 
زمیـن  در  بایـد  شـده،  خوانـده  کشـور 
شـود.  برگـزار  ثالـث  کشـور  و  بی طـرف 

آرزوپرواز صد و هفتاد وششم

محمودی
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کرمـان  گران بـار  و  تأسـف بار  فاجعـه 
تحت تأثیرحملـه بـه پایگاه هـای آمریکایی و 
نیز سـقوط هواپیما قرار گرفت و کمتر مورد 
بحـث قرار گرفت و از این نظر ظلم مضاعفی 
به آن کشته شـدگان و بازماندگان آنان شـد. 
اجازه دهید که مسأله را طور دیگری ببینیم.

بـه نظـر می رسـید کـه ظاهـرا فرقـی میان 
انـواع مـرگ نیسـت. کسـی کـه بـه علـت 
بـا  کنـد  فـوت  یـک شهاب سـنگ  سـقوط 
کسـی کـه به علـت سـکته قلبـی در خواب 
بمیـرد و بـا کسـی کـه بـه علـت قتـل یـا 
کسـی کـه بـه علـت سـقوط هواپیمـا فوت 
می کنـد، فرقـی ندارنـد و در نهایـت آن هـا 
فـوت کرده انـد و دستشـان به یک انـدازه از 
دنیـا کوتاه شـده اسـت. ولی معنـا و اثر این 
مـوارد برای بازماندگان بـه کلی تفاوت دارد. 
هیلزبـورو  ورزشـگاه  در   ۱۹۸۹ سـال  در 
انگلیـس بـر اثـر ازدحـام جمعیـت، پلیـس 
از دروازه هـای  اشـتباه یکـی  در تصمیمـی 
بـاز  را  ورزشـگاه  از  خـروج  مخصـوص 
بـه سـوی داخـل  تماشـاگر  و سـیل  کـرد 
نمی دانسـتند  کـه  درحالـی  شـد،  سـرازیر 
کـه  هسـتند  افـرای  لگدکـردن  حـال  در 
زیردسـت وپا افتاده انـد. بـازی متوقـف شـد. 
طرفـداران لیورپـول بـرای فـرار از له شـدن 
بـود؟  نتیجـه چـه  زدنـد،  آتـش  و  بـه آب 
۸00نفـر  حـدود  و  کشـته  ۹۵نفـر 
حـوادث  مرگبارتریـن  از  یکـی  مصـدوم. 
اقـدام  قربانیـان  خانواده هـای  فوتبالـی، 
سـال  در  نهایـت  در  کردنـد.  پیگیـری  بـه 
20۱2 یعنـی 2۳ سـال بعـد و بـا پیگیـری 
پلیـس  ناکارآمـدی  خانواده هـا،  مسـتمر 
شـد.  معرفـی  فاجعـه  اصلـی  مقصـر 
نخسـت وزیر وقت بریتانیـا دیوید کامرون که 
در زمـان حادثـه جوان بود و  فقط 2۳سـال 
داشـته اسـت، از مـردم عذرخواهـی کـرد.

نه تنهـا  بودنـد  ماجـرا  پیگیـر  کـه  کسـانی 
داده  دسـت  از  را  خـود  خانـواده  اعضـای 
تـا  بودنـد  پیگیـر  سـال   2۳ بلکـه  بودنـد، 
حقیقـت ماجـرا روشـن شـود؛ زیـرا پلیـس 
تماشـاگران را مقصـر ایـن حادثـه  معرفـی 
کرده بـود. حجم این پرونده هـزاران صفحه 
بـود و در نهایـت حکـم صـادره منجـر بـه 
آرامـش خانواده های قربانیـان و ختم به خیر 
شـد. مسـاله خانواده ها فقط از دسـت دادن 
عزیزانشـان نیسـت. بلکـه خواهـان روشـن 
شدن عدالت و مجازات مقصران نیز هستند.

جنـازه  تشـییع  قربانیـان  قضیـه 
سردارسـلیمانی در کرمـان نیـز تـا حـدی 
قربانیـان  تعـداد  اسـت.  مشـابه آن حادثـه 
تقریبـاً نزدیـک بـه ۸0 نفـر اسـت از تعـداد 
مصدومـان، آمـار دقیقی گفته نشـده اسـت. 
ولـی تأسـف بارتر از این ارقام کمرنگ شـدن 
اخبـار مربـوط به این فاجعـه در دل حوادث 
بعـدی اسـت. بمبـاران پایـگاه آمریکایـی و 
سـقوط هواپیمای اوکراینی و کوشـش برای 

جنـازه،  تشـییع  قرارنگرفتـن  تحت الشـعاع 
موجـب بـه حاشـیه رفتن ایـن اتفـاق ناگوار 
شـد. حتی سـخنان آقـای مطهـری نماینده 
تهـران دربـاره اظهـارات و تصمیمات خالف 
منطـق کسـانی کـه دربـاره تشـییع جنـازه 
برنامه ریـزی می کردنـد نیـز، موجـب نشـد 
کـه پاسـخ مسـتدلی بـه علـت بـروز ایـن 
فاجعـه داده شـود. متأسـفانه بـرای نادیـده 
گرفتـن مسـئولیت ماجـرا اقـدام بـه اطالق 
عنـوان شـهید بـه هـر کسـی کـه بـر اثـر 
می شـود  کشـته  نـوع  ایـن  از  حوادثـی 
می کنند.)ظاهـرا در ایـن مـورد هنـوز انجام 
نشـده اسـت( همچنیـن بـه این علت اسـت 
کـه نمی خواهنـد یـا نمی تواننـد مسـأله راه 
حل کنند. این کار اسـتفاده از منابع ارزشـی 
واقـع  در  اسـت.  آن  از  غیـر  امـوری  بـرای 
کسـانی که ایـن عناویـن را اعطـا می کنند، 
نادیده گرفتـن  نوعـی  بـه  هدف شـان 
اسـت  حوادثـی  چنیـن  وقـوع  مسـئولیت 
بـا  واال کیسـت کـه ندانـد معنـای شـهید 
نوعـی انتخـاب مـرگ خودخواسـته همـراه 
یـا  مسـتقیم  اینکـه  حداقـل  یـا  اسـت، 
کشـته  دشـمن  دسـت  بـه  غیرمسـتقیم 

شـود، ولـی اینکه مـردم عادی بـرای حضور 
در تشـییع جنازه بیاینـد و به علت نابخردی 
فـوت  و  فاجعـه شـوند  برنامه ریـزان دچـار 
کننـد، را نمی تـوان بـا دادن عنـوان شـهید 
ماجـرا را جمـع کـرد. هرچنـد کشته شـدن 
ایـن افـراد می توانـد موجـب آمـرزش آنـان 
باشـد کـه خـارج از بحـث است.متأسـفانه 
مقایسـه میـان واکنش نسـبت بـه دوحادثه 
کرمـان  کشته شـدگان  و  هواپیمـا  سـقوط 

نشـان می دهـد که جـان افراد و شـهروندان 
رسـمی  سیاسـت  در  بی پنـاه  و  عـادی 
جایـگاه تعریف شـده و باالیـی نـدارد ولـی 
هنگامـی کـه مسـأله بـه سـطح بین المللـی 
برسـد یا کشته شـدگان حامیان غیررسـمی 
پیـدا کننـد، آنـگاه سـاختار رسـمی نیـز به 
تناسـب وارد معرکـه خواهد شـد. خانواده ها 
و بازمانـدگان حادثـه کرمـان دوبـار عـزادار 
از  و دچـار مصیبـت شـدند. یک بـار بـرای 
دسـت دادن عزیزان شـان، یک بـار هـم برای 
حاشـیه راندن  بـه  و  بی توجهـی  این همـه 
آنان.»بـا اینکـه نزدیـک یـک مـاه از حادثه 
مـی گـذرد، هنـوز هیچ کـس نـه توضیحی 
کـرده  عذرخواهـی  نـه  و  داده  مـردم  بـه 
اسـت. حتـی دادسـتانی ورود مشـخصی در 
ماجـرا نداشـته در حالیکـه مـردم نیـاز بـه 
پاسـخگویی دارنـد. بایـد هـر چـه سـریعتر، 
ماجـرای  شـوند،  معرفـی  ماجـرا  مقصـران 
شـهید  و  هـا  خانـواده  بـه  دیـه  پرداخـت 
قلمـداد کـردن قربانیـان پیگیـری شـود.«

 

عباس حادثه کرمان

عبدی
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گلسـرخی  ازمظلومیـت  نوشـتن  حقیقتـا 
امری دشوار اسـت،مبارزی که در دادگاهش 
جملـه ای در دفاع از خود نگفت و صالبتش 
تـا آنجـا کـه گلوله هـای جوخه آتـش را در 
آغـوش مـی کشـید بـا او باقی مانـد و نهایتا 
حـالج وار بر پای آرمان خویش جان سـپرد.

بـر  مبتنـی  آنکـه  از  بیـش  کـه  آرمانـی 
مارکسیسـم باشـد بر اسـالم اتکا داشـت،اما 
اسـت کـه حتـی  و دردنـاک  آور  شـگفتی 
بینیم.امـا  نمـی  وی  نـام  بـه  ای  کوچـه 
سـر  بـر  او  نبود؟مگـر  مسـلمان  او  مگـر 
همیـن آرمـان و همیـن مبـارزه در دادگاه 
نشـد؟ محکـوم  بـاران  گلولـه  بـه  نظامـی 

گلسـرخی در بهمـن ماه سـال بیسـت و دو 
در رشت،شـهری که مرکز روشـن فکری آن 
زمـان بـود متولد شـد و آغـاز فعالیـت های 
سیاسـی وی را مـی تـوان انتسـاب او، بـه 
سـردبیری بخش هنـری کیهان دانسـت.در 
دوران ماقبل دسـتگیری وی،آنچه می بینیم 
فعالیـت هـای ادبی-هنری و اشـعار اوسـت، 
کـه البتـه ضمـن آنهـا نسـبت بـه مبـارزات 
علیـه رژیـم پهلوی،اعـالم حمایت مـی کرد.
 اما به راسـتی دادگاه وی آئینـه تمام عیاری
 از عقایـد و آرمـان های اوسـت.دادگاهی که
 وی می توانسـت طـی آن از همـه باور های
 خویـش دسـت بکشـد و جـان خویـش را
منشـانه،بدون آزاد  و  رادمردانـه   بخرد،امـا 
 آنکـه ذره ای ترس در صورت او دیده شـود،
 فریـاد کشـید:»من بـرای جانـم چانـه نمی
 زنم«؛فریـادی کـه  حتی قاضی و دادسـتان

.دادگاه را نیـز میخکـوب خـود نمود
وی  اتهـام  اسـت  ذکـر  شـایان 
علیـه  توطئـه  و  ربـودن  بـرای  اقـدام 
کـه  بود،اتهامـی  سـلطنتی  خانـواده 
کـه  چریکـی،  گروهـی  متوجـه  واقـع  در 
بـوده  داشـت  عضویـت  آن  در  صرفـا  وی 
عملیـات  آن  ازعوامـل  و  درگیـر  او  وخـود 

وی  دادگاه  شـد  بنـا  کـه  زمانـی  نبود،امـا 
بصـورت زنـده از تلویزیـون پخـش شـود و 
بـا حضـور خبرنـگاران خارجی باشـد،وی از 
آن اسـتقبال کـرده و بـه جـای تـالش برای 
حفـظ جـان خویش همانند دیگـر متهمین، 
همـراه بـا کرامـت اهلل دانشـیان آن بیدادگاه 
اسـتبداد را بـه آخرین مبارزه خود و جلسـه 
فریـاد و تظلـم خواهی خویـش تبدیل نمود.                                    
او در بخشـی از دفاعیـات خـود مـی گویـد: 
»زندان هـای ایـران پـر اسـت از جوانـان و 
نوجوانانـی کـه بـه اتهـام اندیشـیدن و فکـر 
کـردن و کتـاب خوانـدن، توقیف و شـکنجه 
دادگاه!  رئیـس  آقـای  زندانـی می شـوند.  و 
همیـن دادگاه های شـما آن هـا را محکوم به 
زنـدان می کننـد. آنـان وقتـی که بـه زندان 
می رونـد و بازمی گردند، دیگـر کتاب را کنار 
می گذارنـد. مسلسـل بـه دسـت می گیرند.«

یکـی از برجسـته ترین بخش هـای محکمه 
نمایشـی پهلوی،آنجاییسـت کـه گلسـرخی 
بـار ها و بارها امام حسـین و موال علی)ع( را 
پیشـوای خود مـی داند تا آنجایی که سـایه 
مارکسیسـم بـودن وی زیـر سـایه مسـلمان 
بـودن او فرو مـی رود.از این رو بنظر نگارنده 
سـبب کشش گلسـرخی به تشـکیالت چپ 
و کمونیسـتی آن زمان،نـوع و شـکل مبارزه 
آنهـا علیـه اسـتبداد وقت پهلوی بوده اسـت 
همیـن  آنها؛بـه  ایدئولوِژیـک  جذبـه  نـه  و 
گلسـرخی  گوییـم  مـی  کـه  اسـت  سـبب 
قبـل و ورای آنکـه مارکسیسـم باشـد،یک 
مسـلمان مقیـد بـه رکن جهـاد بوده اسـت.

واقـع  در  کـه  پهلـوی  شـاه  رضـا  محمـد 
بـود  تشـکیالتی  آن  ی  همـه  صاحـب 
تحـت  آن  از  طرف،بخشـی  یـک  از  کـه 
عنـوان ساواک،گلسـرخی را قبـل از اثبـات 
هـا  مـاه  آن  پذیـرش  و حتـی  محکومیـت 
آنجـا  بود،)تـا  داده  قـرار  شـکنجه  تحـت 
گویـد  مـی  محاکمـه  جلسـه  در  وی  کـه 
بـه سـبب آن شـکنجه هـا خـون ادرار مـی 
اولـی  بـه طریـق  از طـرف دیگـر  و  کنـد( 
بـود کـه  بیدادگاهـی  قاضـی آن  و  شـاکی 
وی را محکـوم کرد.پهلـوی دوم در بخشـی 
در  فاالچـی  اوریانـا  بـا  خـود  مصاحبـه  از 
همـان سـالها،راجع بـه سـرکوب معترضین 
مـی گوید:»اینجـا درسـت وضروریسـت که 
بعضـی از مـردم را بایـد تیربـاران کرد،اینجا 
ترحـم و دلسـوزی بیهوده اسـت.« و طبیعتا 
ماحصـل چنیـن تفکـری گلولـه هایـی بـود 
کـه سـینه گلسـرخی هـا را مـی شـکافت.

نهایتـا چنـد هفتـه بعـد از دادگاه و عـدم 
ابـراز ندامـت و پشـیمانی کـه وی بـه کل 
بـا آن غریـب بـود،در تاریـخ بیسـت و نهـم 
بـه همـراه  دو  و  پنجـاه  مـاه سـال  بهمـن 
دوسـت و همـرزم خود،کرامت اهلل دانشـیان 
»بهـاران  معـروف  سـرود  سـازنده  کـه 
خجسـته بـاد« نیـز بود،گلولـه باران شـدند.

عاطفـه جـان گـوش بـده ایـن نامـه بـرای 
در  ات  رد خـون جویبـار شـده  از  توسـت  
ولیعصـر...  هـای  فـرش  سـنگ  الی  البـه 
قلبـت...  روی  بـر  مانـده  تیـر  هفـت  از 
از روسـری محکـم گـره زد ه ی زیـر چانه ات 
و از دسـت هـای بهـم متصل باالی سـرت... 
نانوشـته  هـای  مکتـب  بـه  قسـم  و 
اسـت...  خـوب  حالـش  خسـرو  ذهنـت 
چندیسـت کـه دیگر شـعر میسـراید، یادته 
بـرات میخونـد: »بـرای روز های بـا تو بودن 
بیست و چندلیتری شیراز کنار گذاشته ام«... 
خـط  از  بعـد  انـد.  کـرده  آزاد  را  خسـرو 
زدن آخریـن خـط نشـان روی دیوارطـرح 
اعمـال  سیاسـی  هـای  زنـدان  پاکسـازی 
و  کـف  بـا  را  هـا  دیـوار  اسـت،  شـده 
و  تخریـب  قصـد  و  انـد  شسـته  صابـون 
ای  دارند.مدرسـه  ای  مدرسـه  احـداث 
پـرورش... ینـی  زیسـتن  آزاده  آن  در  کـه 

 خسـرو را دیگر با توطئه سیاسـی دسـتگیر 
را  هایـش  دسـت  می توانـد  و  نمیکننـد 
و  بگیـرد  سـرش  بـاالی  همیشـه  بـرای 
نیسـت! برابـر  یـک  بـا  یـک  کـه  بخوانـد 

 اینجـا دیگـر هیـچ کـس را بـه جـرم عقاید 
سـالم  هـم  کرامـت  راسـتی  نمیگیرنـد، 

میرسـاند... 
بحـث  دفتـر،  ابـری  روزهـای  تنـگ  دل 
هـای داغ روز و دروازه هـای تمـدن اسـت. 
عقایـد  دارد،  آزادی  بیـان  اینجـا  عاطفـه 
جـای  در  هـا  اسـتعداد  ندارنـد،  تفتیـش 
کسـی  حـق  کسـی   ، هسـتند  خودشـان 
اسـت. اسـالمی   و جمهـوری،  نمیخـورد  را 

اسـت،  حسـینی   اسـالم  اینجـا  عاطفـه 
هسـت!                    کـه  گوینـد  مـی  یعنـی 

 

    عرفان

غالم حسینی
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خسرو ، گل سرخی بود



چندماه پیش در نمایشـگاه کتاب شـهرکرد 
در جسـتجوی انتشـارات خوب و کتاب های 
تـازه چـاپ بـه انتشـارات قلم برخـوردم، در 
از  عنـوان گزارشـی  بـا  کتابـی  ایـن غرفـه 
لبنـان توجـه مـن را بـه خـود جلـب کـرد، 
کتـاب نامـه ای از دکتر چمـران به مهندس 
بـازرگان بـود، بسـیار برایـم جالـب و جـای 
تعجـب داشـت چراکـه بـا آن تصویـری که 
در ذهنـم از چمـران داشـتم و بـرای خودم 
سـاخته بـودم بسـیار متفـاوت بـود؛ کتـاب 
را ورق زدم تـا بـه ایـن جمـالت برخـوردم:

»استادبزرگوارم،سرورم 
بپذیریـد.... را  مـن  عمیـق  و  قلبـی  سـالم 

چند سـالی اسـت که با آن اسـتاد بزرگوارم 
مکاتبـه نکـرده ام، امـا همیشـه یـاد او بـر 
قلبـم و ذکـر او بـر زبانـم جاری بوده اسـت.

ایمـان و علـم و عمـل و  اسـتادی کـه در 
تواضـع و سرسـختی  و  فـداکاری و عشـق 
مـن  بـرای  همیشـه  دشـمن  مقابـل  در 
همیشـه  بـود،  مرشـد  و  معلـم  و  نمونـه 
افتخـار میکـردم  بشـاگردیش  و  بوجـودش 
و همیشـه ذکـرش روحـم را نـوازش میـداد 
میکـرد  زیـاده  مـرا  همـت  خاطراتـش  و 
می سـاخت  افـزون  مـرا  روحـی  قـدرت  و 
میگویـم. اسـتادی سـخن  بـا چنیـن  مـن 

درسـهای  مـن  بـه  نیـز  گذشـته  روزگار 
فـراوان داد وارد معرکـه هـای حیات شـدم، 
جائـی  و خطرنـاک،  هـای سـخت  معرکـه 
کـه شـرف و ایمـان و اراده آدمـی بمحـک 
آزمایـش در می آیـد، و چـه آزمایـش هـای 
وحشـتناک!  درگیریهـای  چـه  سـخت! 
راسـتی کـه دنیـا صحنـه پیـکار و امتحـان 
از  کـه  آنهـا  کم انـد  کـه  راسـتی  و  اسـت 
بدرآینـد« پیـروز  حیـات  آزمایـش  ایـن 

تعجـب و عالقه ام بـرای خواندن کتاب چند 
برابـر شـد، اما به دلیل مشـکالت نتوانسـتم 
بالفاصله شـروع کنـم به مطالعـه و فراموش 
کـرده بـودم ایـن کتـاب را ؛ تا همیـن چند 
بـه  مجـازی  فضـای  در  کـه  پیـش  وقـت 
متنـی از مهـدی یزدانـی خـرم برخـوردم.

بـه  »سال هاسـت  بـود  آمـده  متـن  در 
چمـران فکـر می کنـم. مـردی عجیـب کـه 
گویـا بـه عمـد از سـوی نهادهـای قـدرت 
چنـدان دربـاره اش سـخن گفتـه نمی شـود. 
شـهادت مشـکوک او خـود دلیلـی بـر ایـن 
مدعاسـت. او کـه قهرمان نبردهـای نامنظم 
بـود و سوسـنگرد را بـه شـکل شـگفتی از 
چنـگ عـراق بیـرون کشـید، یـار بـازرگان 
آزادی.  نهضـت  اعضـای  از  البتـه  و  بـود 
مـردی مودب و خونسـرد که بارهـا در زمان 
زنـده بـودن بـا تندروهـا برخـورد داشـت. 
برخـی همرزمـان اش کـه هنـوز زنده انـد به 
مـن گفته انـد کـه چـون بیـن نیروهایـش 

ارتـش  و  جاویـدان  گارد  کماندوهـای  از 
بیشـتر اسـتفاده می کـرد مـورد انتقـاد بود. 
فیلمی که حاتمی کیا از او ساخت به هیچ وجه 
نمی توانسـت ایـن تناقض هـا را نشـان دهد. 
خاورمیانـه  بـه  ناگهـان  کـه  نخبـه  مـردی 
مـردی  شـود.  چریـک  تـا  بازمی گـردد 
و  دارنـد  دوسـتش  عاشـقانه  عـده ای  کـه 
عـده ای هـم وقتـی بی جـان شـد از تـه دل 
مـردان  همیشـه  مـن  بـرای  شـدند.  شـاد 
مصطفـی  پـرراز.  و  بودنـد  جـذاب  جنگـی 
چمـران یکـی از ایـن چهره هاسـت که وجه 
عمـال  و  باالسـت  بی نهایـت  داسـتانی اش 
در حـد یـک مـرد کـه نیایـش می نوشـته 
شـده! مطـرح  داشـته  دوسـت  شـعر  و 

انبوهـی  کـه  محمدی فـرد  خاطـرات  کاش 
عکـس از او و گروهـش دارد منتشـر شـود، 
عجیب تریـن  از  یکـی  سرنوشـت  و  روزی 
عـوض  ایـران  انقـالب  اول  چهره هـای 
شـود؛ چمـران کـه بود؟ یـک استراتژیسـتم 
تنهـا  کـه  مـردی  مذاکـره؟  اسـتاد  نابغـه؟ 
مانـد؟ یـک تکـرو؟ فاتـح سوسـنگرد؟ و...«

ایـن متـن مـرا بـه فکـر فـرو بـرد و بیشـتر 
ی  دربـاره  تـا  کـرد  مشـتاقم  بیشـتر  و 
چمـران و تفکـر چمـران بخوانـم و اولیـن 
کتـاب در دسـترس؛ گزارشـی از لبنـان بود.
همانطـور کـه از نام کتاب پیداسـت؛ شـهید

 
 امروزه دانشگاه بیشتر از 

هر زمان دیگری  به تفکرات 
و ایدئولوژی هایی از جنس 

ایدئولوژی های چمران،بهشتی، 
مطهری، شریعتی ،صدر و... نیاز 
دارد تا از این بی ایدئولوژی به 

تنگ نیاید.
حضـور  زمـان  مـدت  از  گزارشـی  چمـران 
خـود در لبنـان و همراهـی بـا امـام موسـی 
معرفـی  همچـون  بخشـهایی  در  را  صـدر 
احـزاب و گـروه هـای لبنـان و فلسـطین، 
جنگهـای   ( گرفتـه  صـورت  هـای  جنـگ 
داخلـی، جنـگ بـا اهل کتـاب، سـوریه و...( 
بیـان داشـته اسـت. بـه صـورت کوتـاه  را 

و  سـواالت  کتـاب  ایـن  خوانـدن  درحیـن 
ابهامـات فراوانـی بـرای مـن به وجـود آمد، 
از  قبلـی  تصـورات  همـه  کـه  منـی  بـرای 
چمـران را کنـار گذاشـته بـودم و در تالش 
از  درسـت  تصویـری  مطالعـه ی  بـا  بـودم 
چمـران بـرای خـودم بسازم.سـواالت پیش 
امده را شـاید بتوان در دیگر دسـت نوشـته 
های ایشـان برایش جواب پیدا کرد و شـاید 
کتـاب هایـی کـه دربـاره ی او می نویسـند.

آنچـه کـه مرا به فکر رو برد و سـوال برانگیز 
بـود برایـم؛ تضاد فکـری و مبـارزه ی مداوم 

شـهید چمـران بـا احـزاب چـپ و راسـت 
) احزاب کمونیست و مارکسیست( بوده است.

کتـاب  از  قسـمتی  در  چمـران  شـهید 
شـده  انجـام  اقدامـات  ی  دربـاره 
گویـد: مـی  مارکسیسـت  حـزب  توسـط 

» فتـح اصـوال ایدئولـوژی نـدارد. گواینکـه 
و  مسـلمان  آن  رهبـران  مطلـق  اکثریـت 
متدیـن هسـتند ) فقـط یـک نفـر ابوصالـح 
کمونیسـت اسـت( فتح فقط یک هدف دارد 
و آن آزاد کـردن فلسـطین اسـت و هرنـوع 
ایدئولـوژی قـادر اسـت وارد فتـح شـود. لذا 
مارکسیسـت هـا به داخل فتح نفـوذ کرده و 
بـه علت خالء ایدئولوژیک موجود در فتح به 
سـرعت پیشـرفت نمودند و اغلـب کادرهای 
و  کردنـد.  جـذب  را  جـوان  تحصیلکـرده 
بخصـوص چون ابوعمـار و ابوجهاد و رهبران 
اعتنـا  بـی  ایدئولوژیـک  تفکـر  بطـرز  فتـح 
بودنـد مارکسیسـت هـا بـدون رقابـت، همه 
فتـح را در بسـت دراختیـار خـود دراوردند. 
همـه تبلیغـات و روزنامـه هـا و مجلـه هـا و 
رادیوهای فتح بدسـت مارکسیسـت ها افتاد

»در قسـمت دیگـری از کتـاب آمـده اسـت 
بـر  کـه  بـود  ایـن  بزرگتریـن خطـر چـپ 
پشـت مقاومت سـوار شد و اسـلحه مقاومت 
و قداسـت مقاومـت رادر راه مقاصد و اهداف 
مقاومـت  و  انداخـت  کار  بـه  خـود  حزبـی 
فلسـطین را از مرتبـه بـاالی قداسـت پایین 
کشـیدو هـم طراز احـزاب و منظمـات دیگر 
کـرد کـه هیـچ آبرویـی نداشـتند و ندارند«

دارنـد  وجـود  نیـز  دیگـری  هـای  نوشـتار 
کـه مـی تـوان از کتـاب اسـتخراج کـرد تـا 
فضـای موجـود آن زمـان فلسـطین و لبنان 
را نشـان داد امـا دردی کـه مـن از خوانـدن 
ایـن کتاب در وجـود خود احسـاس کرده ام 
ایدئولـوژی، دردی  یـک کلمـه اسـت؛ درد 
کـه هـر روز پررنـگ تـر از گذشـته فضـای 
فکـری موجـود بـه خصـوص فضـای فکری 
می گیـرد. بـر  در  را  دانشـگاهی  جامعـه 

شـهید چمـران مـی گویـد اعضـای جـوان 
فتـح فکـر می کردنـد کـه ایدئولـوژی فتـح 
فتـح  رهبـران  چـون  اسـت.  مارکسیسـت 
داشـته  را  توجـه  کمتریـن  ایدئولـوژی  بـه 
مثـل  را  دانشـگاه  حـال  نیـز  امـروزه  انـد 
فتـح می دانـم کـه بـه خاطـر عـدم تعریـف 
در  دانشـجویان  بـرای  ایدئولـوژی  درسـت 
اسـت  تفکـرات  ایـن  بـه  دادن  تـن  حـال 
کـه نـه راه تعالـی دارم و نـه راه پیشـرفت.

محمدگزارشی از لبنان

کاظمی
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در   200۸ سـال  در  کـه  قانونـی  براسـاس 
فرانسـه تصویـب شـد،در تمـام خودروهـای 
ایـن کشـور بایـد یـک جلیقـه ی زرد وجود 
داشـته باشـد تـا اگر مشـکل و خرابـی برای 
آن خـودرو پیـش آمـد، راننـده با پوشـیدن 
ایـن جلیقه منتظر کمـک بماند. خودروهای 
فاقـد این جلیقه ۱۵۳ دالر جریمه میشـوند.

از ایـن رو معترضان در فرانسـه برای بیشـتر 
دیـده شـدن،با الهـام گرفتـن از ایـن قانون، 
جلیقه زرد را بـه نماد نافرمانی مدنی تبدیل 
و جنبـش جلیقـه زرد هـارا ایجاد کـرده اند.

جنبـش جلیقـه زردهـا اشـاره بـه جنبشـی 
اجتماعـی در فرانسـه اسـت کـه از مـاه می 
در  ۹۷(ابتـدا  )اردیبهشـت   20۱۸ سـال 
فضـای مجـازی آغـاز شـد و از ۱۷ نوامبـر 
کشـیده  خیابانـی  تظاهـرات  )26آبان(بـه 
شـد و تـا شـهر والونیـا )منطقه ی فرانسـوی 
کـرد. پیـدا  گسـترش  هـم  بلژیـک(  زبـان 

جنبش،افزایـش  ایـن  تحـرکات  گـر  آغـاز 
قیمـت سـوخت بـوده اسـت و اکنـون علیه 
افزایـش مالیـات نیـز قـد برافراشـته اسـت.

از نـگاه تحلیـل گران،ایـن جنبـش اولیـن و 
مهـم تریـن چالش فـرا حزبـی بـرای دولت 
ماکـرون محسـوب مـی شـود. بـه گفتـه ی 
زردهـا  جلیقـه  فرانسـوی،  هـای  روزنامـه 
حکومـت را در مقابـل نوعـی از بحـران قرار 
تاریخـی  سـابقه  فرانسـه  در  کـه  انـد  داده 
نـدارد. ایـن جنبـش اعتراضـی رهبـر معین 
و همچنین سـازماندهی آشـکاری که بتوان 
معرفـی کـرد و بـا آن بـه مذاکـره پرداخـت 
نـدارد. در جریان این اعتـراض های مردمی 
در فرانسـه کـه با ۳00هـزار تظاهرکننده در 
خیابـان هـای فرانسـه متولـد شـد، تاکنون 
از ۱۱هـزار گردهمایـی در سرتاسـر  بیـش 
فرانسـه برگـزار شـده و شـرکت کننـدگان 
در آن آزادانـه دربـاره موضوعـات گوناگونـی 
چون بهداشـت، آموزش و پـرورش، فرهنگ 
محیـط زیسـت،قدرت خرید ، بازنشسـتگی، 
مالیـات، عـدم تسـاوی و وجـود بـی عدالتی 
کرده انـد.  گفتگـو  و  بحـث  اجتمـاع  در 
زمینـه هـای ایـن جنبـش را میتـوان رابطه 
کار و سـرمایه از یکطـرف و محیـط زیسـت 
از طـرف دیگـر و شـکاف میـان شـهرهای 
بزرگ و حاشـیه شـهرها و باالخـره اختالف 
هـای  سـبک  و  روسـتا  و  شـهر  میـان 
طبقـات  از  هایـی  الیـه  زندگـی  گوناگـون 
برشـمرد. جامعـه  فرودسـت  و  متوسـط 

بی ثباتی وضعیت اقتصادی در فرانسه، پیوند 
موقتـی  قراردادهـای  بـا  مسـتقیمی 
هـای  سـال  طـی  کـه  دارد  کار 
انـد. بـوده  گسـترش  بـه  رو  گذشـته 

فرانسـوی  درآمـد  کـم  هـای  خانـوار 
کاسـتن  بـرای  ناچارنـد  پیـش  از  بیـش 

مسـکن  بـه  دسـتیابی  و  گرانـی  فشـار  از 
از  بـه مناطـق دور  ارزان قیمـت  مناسـب و 
مراکـز اصلی تولیـد ثروت و تکنولـوژی نقِل 
مـکان کننـد، هرچنـد در مناطـق جدید نه 
از کار خبـری اسـت و نـه از وسـایل نقلیـه 
آنتونیونگـری، متفکـر سرشـناس  عمومـی. 
ایتالیایـی اعتـراض هـای فرانسـه را »بیانگر 
خشـم و مطالبـات تلنبـار شـده« می دانـد. 
جامعـه فرانسـه از نـو شـاهد وقوع جنبشـی 
لزومـاً  عامالنـش  کـه  اسـت  کثیرالشـکل 
افـق هـای فکـری و سیاسـی مشـابه ندارند 
آنـان  پیونـد  نقطـه  کـه  چیـزی  تنهـا  و 
وضعیـت  ثباتـی  بـی  مـی  رود،  شـمار  بـه 
خواسـته  بیشـتر  اسـت؛  آنـان  معیشـتی 
هایـی کـه جلیقـه زردهـا بـه دنبـال آننـد 
هـای  جنبـش  برحـق  هـای  خواسـته  بـا 
حـق طلبانـه ی مردم ایـران همخوان اسـت.

بـا اینکـه میتـوان جنبـش جلیقـه زردهـارا 
یـک جنبـش سیاسـی دانسـت، اما شـرکت 
بـه طیـف  وابسـته  را  کننـدگان خودشـان 
سیاسـی یا حـزب خاصـی نمیداننـد. جناح 
هـای مختلـف فرانسـه از چـپ تـا راسـت 
حمایـت خودرا از جنبش جلیقه زردها اعالم 
کـرده اند. بـا این حـال فرانـک بولر)یکی از 
اعضـای شـناخته شـده ی ایـن جنبش(مـی 
گویـد: » مـا نمیخواهیم کسـی جنبش مارا 
بـه نـام خود مصـادره کند. مـا رهبر جنبش 
نمـی خواهیـم. انقـالب فرانسـه بـا جنـگ 
بـرای  ایـن جنـگ  اکنـون  آغـاز شـد؛  آرد 
مـا، جنـگ مالیات سـوخت اسـت«. تاکنون 
شـصت و سـه هفته اسـت که این اعتراضات 
چهارمیـن  و  چهـل  در  و  بـوده  دار  ادامـه 

جلیقـه  فرانسـه،  در  اعتراضـات  ی  هفتـه 
زردهـا حمایت خـودرا از کارگـران و فعالین 
مدنـی و زندانـی های سیاسـی ایـران اعالم 
کردنـد و همچنیـن معترضـان در سـالگرد 
ایـن جنبـش با در دسـت داشـتن پـالکارد 
هایـی کـه روی آن شـعاِر:» ایـران، فرانسـه، 
اسـت؛  یکـی  و....مبـارزه  شـیلی  لبنـان، 
شـده  نوشـته  نئولیبرالیسـم«  سـرنگونی 
بـود، از وقایـع آبـان مـاه در ایـران حمایـت 
از  بـا خشـونت شـدید  اعتراضـات  کردنـد. 
جانـب پلیـس و دولت ماکرون و دسـتگیری 
تعـداد کثیـری از جلیقه زردها همراه اسـت.

بیمارسـتان ها، کارمنـدان  وکال و کارکنـان 
پزشـکی قانونـی نیـز در اعتراضـی نمادیـن 
هـای  سیاسـت  و  ماکـرون  دولـت  علیـه 
نئولیبرالـی شـرکت کردنـد. آنهـا صحنه ی 
جنایتـی را طراحی کردند که نشـان میدهد 
دسـت پلیـس فرانسـه بـه خـون معترضـان 
آلـوده اسـت. در پـی تجمعـات ایجاد شـده 
در مقابل سـفارت فرانسـه در ایـران و اعالم 
حمایـت برخـی گـروه هـا از ایـن جنبـش، 
یکی از ایرانیان سـاکن فرانسـه واکنش خود 
بـه ایـن اتفـاق را اینگونـه بیان کرده اسـت: 
»شـما اگـر اندکـی با خواسـته هـای جلیقه 
زردها آشـنا باشـید، میتوانیـد جلیقه زردی 
باشـید علیـه وضع موجـود در خـود ایران.«

 

فاطمه جلیقه زرد ها

صالحی
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انعـکاس اجتماعی چیسـت؟ عقایـدو بینش 
هـا و برداشـت هـای افـراد پیرامون مـا. اگر 
نگـرش مـا مبتنـی بـر انعـکاس اجتماعـی 
مـا  روی  پیشـرفته  هـای  دریچـه  باشـد 
بسـته خواهنـد شـد. انسـان بـا توجـه بـه 
انعـکاس اجتماعـی افـراد دیگـر از او درب 
خـود  روی  بـه  را  بدبختـی((  ))منجـالب 
بـاز مـی کنـد و از پیشـرفت بـاز می مانـد. 
انعـکاس اجتماعـی حاصـل شـرطی شـدن 
ماسـت. اگـر مـا تحـت آن محیطـی کـه در 
آن زندگـی می کنیـم، افـرادی کـه بـا آنهـا 
رسـانه های  و همچنیـن  داریـم  کار  و  سـر 
شـرطی  ایـن  بگیریـم،  قـرار  جمعـی 
شـدن را بـرای خـود درونـی کرده ایـم. در 
شـرایطی کـه مـا خـود را بـه عنـوان یـک 
فـرد شـرطی بپذیریـم و بـرای توجیـه نهاد 
خـود آن را قبـول کنیـم، سـه نظریه جبری 
می آیـد.  وجـود  بـه  شـرایط  ایـن  در  نگـر 
۱. جبرگرایـی ژنتیک:آنچـه هستیموابسـته 
تـو  مثـال  ماسـت!برای  اجـداد  بـه 
هـا  اصفهانـی  و  هسـتی  اصفهانـی 
بودنـد  رنـج  زود  تـو  اجـداد  انـد.  اینگونـه 
اسـت.  شـده  نهـاده  تـو  وجـود  در  ایـن  و 
2. جبرگرایی روانی: آنچه هسـتی وابسته به 
خانواده، و تربیت توست! تو میترسی از گفتن 

چنین مطلبـی. چون خانواده ات به تواز بدو 
کودکـی آموختـه اسـت کـه ایـن مطالـب و 
سـخن گفتن از آن ها نشانه بی ادبی توست 
و تـو اگر آنها را به زبـان بیاوری دچار عذاب 
وجـدان خواهی شـد. ۳.جبرگرایی محیطی: 
محیط، اشـخاص و اشـیا داخل آن مسـئول 
وضعیتـی اسـت کـه تـو در آن هسـتی!این 
نظریـه بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه تـو تحت 
تاثیـر همسـرت ،پـدر و مـادرت، فرزندانت، 
دوسـتانت، و یـا حتـی دشـمنانت هسـتی!

فـرد  یـک  ویژگی هـای  فـوق  نظریـه  سـه 
کامـال شـرطی اسـت. امـا چـه بایـد کـرد؟ 
آیـا بایـد تحـت تاثیـر ایـن سـری رویـداد 
هایـی کـه فقـط و فقـط ذهن مـا آنهـا را به 
باشـیم؟ چـاره چیسـت؟  وجـود می آورنـد 
در پاسـخ بـه سـوال اول بایـد بگویـم کـه 
خیـر ایـن چنیـن نیسـت. در ایـن شـرایط 
آن  کـه  دارد  وجـود  حـل  راه  یـک  تنهـا 
چیزی نیسـت جـز؛ ))موثـر بـودن!(( اگر ما 
ذهـن خـود را بـه سـمت ایـن قضیه سـوق 
توانایـی کنتـرل شـرایط و  دهیـم کـه مـا 
اثرپذیـری از آنها را داریـم، نیمی از راه موثر 
بودن خودمان را طی کردیم. اما نیمه دوم راه:

دادن  انجـام  برابـر  در  شـجاعت 
ریسـکی.  و  جدیـد  کارهـای 
شجاعت این امکان را به ما می دهد که خود را 

بـودن خـالص کنیـم و  ز حیطـه شـرطی 
بـه عنـوان یـک فـرد فعـال و عامـِل یـک 
عنـوان  بـه  را  جدیـدی  شـرایط  عمـل 
نشـان  محدودیـت  از  عـاری  فـرد  یـک 
نـه،  بـاز  را  موفقیـت  درب  و  دهیـم 
کنیـم.  خلـق  را  آن  خودمـان  کـه 
باشـید! موثـر  کنیـد  سـعی  پـس 

موثـر  هـای  شـیوه  از  مـورد  چنـد  حـال 
می کنیـم: بررسـی  هـم  بـا  را  بـودن 
۱.امور نخست را در اول کارهایتان قرار دهید.
2.نتیجـه ی هـرکاری را پیـش بینـی کنید.

و  شـوید  متحـد  دیگـران  ۳.بـا 
آوریـد. وجـود  بـه  جمعـی  نیـروی 

نداشـته  رویاهایتـان  از  4.ترسـی 
برویـد. هـا  آن  دنبـال  بـه  و  باشـید 

دیگـران  اگـر  و  نباشـید  ۵.متعصـب 
ولـی  شـما  عقایـد  مخالـف  چیـزی 
بپذیریـد. گوینـد  مـی  را  منطقـی  کامـال 

بیشـتر  جسـتجوی  دنبـال  روز  بـه  6.روز 
بخوانید،مقالـه  کتـاب  باشـید.  دانـش 
شـوید.  مطلـع  روز  اخبـار  از  و  بخوانیـد 
۷. همیشـه سـعی کنیـد بـه حرف کسـانی 
کـه بـه نحـوی می خواهنـد شـما را از کار 
بازدارند،توجـه  شـما  قلبـی  ی  عالقـه  و 
امیدوارنـد. همیشـه  موفـق،  افـراد  نکنیـد. 

 یوسفانعکاس اجتماعی
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همانطـور کـه موسـیقی دانـان سازشـان را 
کـوک می کننـد، ماهـم بایـد کوک بشـویم 
و بـا کـوک آفرینـش خـود را همـگام کنیم.

بـه نـام خـدا، بـرای بـار دوم اسـت کـه در 
شـده ام،  قلـم  بـه  دسـت  موسـیقی  مـورد 
طـی گذشـت روز هـا و ماه هـا از آن نوشـته 
قبلـی یک سـری بررسـی ها و پردازش هایی 
انجـام گرفـت کـه سـاز دلمـان را شکسـت.

نتوانسـتیم  ذهـن  سـروصدای  دلیـل  بـه 
موسـیقی دلمـان را کـوک کنیـم، این شـد 
کـه تصمیـم گرفتیـم ذهنمـان را بـه کاغـذ 
وقلـم و دسـت بزرگـوار بسـپاریم و ذهنمان 
بشـود چند تکه جوهر منظم و مرتب از نوع 
کیفـِی متصِل پیوسـته بر روی کاغذ سـفید.

سـفید، به یاد رنگ دل هایی کـه از یاد رفته  
اسـت. در تعریـف موسـیقی گفته می شـود: 
تنظیـم  و  ترکیـب  از  کـه  اسـت  »هنـری 
زیبایـی اش  و  می آیـد  وجـود  بـه  صداهـا 
بـر حسـب تأثیـری اسـت کـه در ذهـن و 
احساسـات شـنونده می گـذارد.« می گویند: 
»موسـیقی در درون انسـان ها ریشه دارد«. 
درونـی ات،  موسـیقی  بتوانـی  اگـر  پـس 
درونـی ات  عشـق  و  درونـی ات  حقیقـت 
را احسـاس کنـی آن را در پیرامونـت نیـز 
تشـخیص خواهـی داد. کل کیهـان برای تو 
تغیـر خواهـد کـرد، زیـرا تـو تغیر کـرده ای.

از  را  موسـیقی  اصـل  موالنـا  حضـرت 
دارد  بـاور  بلکـه  نمی دانـد.  جهـان  ایـن 
و  سـازها  از  کـه  نواهـا،  و  آواهـا  ایـن  کـه 
بازتـاب  می آیـد،  بـر  موسـیقی  ابزارهـای 
گسـترده ی  و  ژرف  جریـان  همـان 
کیهانـی اسـت کـه بـه گـوش می نشـیند.

•بـه تازگـی دانشـمندان علم ستاره شناسـی 
آفرینـش  کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه 
نـه بـا یـک انفجـار عظیـم )بـه نـام بیـگ 
بنـگ( کـه بـا نوایـی آرام آغـاز شده اسـت. 
نوایی کـه بـه تدریـج منتشـر شـده و اکنون 
در تمـام فضـا جریـان دارد. محققـان نیـز 
دریافته انـد کـه خورشـید کهکشـان آوازی 
و  اصـوات  می خوانـد.  ریتمیـک  و  خـاص 
بلکـه در  اعمـاق فضـا،  تنهـا در  نـه  نواهـا 
مولکولهـا و اتمهـا نیـز یافـت شـده اند، در 
هـر موجـود زنده آهنگی ویژه نوشـته شـده 
مشـغول  همـه  تمـام هسـتی،  در  و  اسـت 
نواختـن آهنگـی منحصـر   بـه  فرد هسـتند.

دکتـر دیمـر نیز با ثبـت ارتعاشـات مولکول 
تبدیـل فرکانسـها بـه نُِت موسـیقی، سـعی 
بـه صـوت  را  زبـان مشـترک  ایـن  کردنـد 
ترجمـه کننـد. و حـاال سـؤال ایـن اسـت: 
آیـا ایـن اصـوات و نتها، ملودیـک و آهنگین 
تنهـا مجموعـه ای  آیـا دی ان ای  هسـتند و 
نامنظـم و تصادفی از صدا و فرکانسهاسـت؟ 
یـک  دی ان  ای  فرکانسـهای  ایشـان 

و  کـرده  ترجمـه  نـت  بـه  را  سـلول 
نتیجـه کردنـد.  نواختـن  بـه  شـروع 

شـگفت انگیز بود، یک موسـیقی بسیار زیبا! 
موسـیقی  تأثیـر  دربـاره  تفصیـل  سـر  بـر 
قبلـی  مقالـه  در  آدمـی  روح  و  جـان  بـر 
ستاره شناسـان  تحلیـل  و  داده ام  توضیـح 
هـم  دی ان  ای  مـورد  در  دیمـر  دکتـر  و 
بـود  ایـن  می باشـد.  تاثیـر  ایـن  گویـای 
اصـل موسـیقی و تاثیـرش بـر جـان آدمی.

حـال این موسـیقی کـه تاثیر گـذار بر جان 
و روح آدمیسـت چگونـه بایـد باشـد؟ آیـا 
بایـد دارای ویژگـی هـای خاصی باشـد؟ آیا 
ایـن تنـوع و گسـتردگی سـبک هـا تاثیری 
بـر اقشـار جامعـه دارد؟ انتهـای متـن بـه 
رسـید. خواهیـم  هـا  سـوال  ایـن  جـواب 

موسـیقی،  ماهیـت  بررسـی  زمـان  •در 
را  آن  خصلـت  تریـن  بـزرگ  میتـوان 
گوناگونـی در سـبک هـا دانسـت، متأثـر از 
سـلیقه های  و  طرفدارهـا  گوناگونـی،  ایـن 
می آینـد. وجـود  بـه  نیـز  متفاوتـی 

انتخـاب آزاد اسـت، هرکـس انتخـاب مورد 
نظـر و زیبـای خـود را دارد پـس مبتـذل 
خوانـدن آن آهنـگ یـا سـبک بی احترامـی 
بـه طرفـداران می باشـد. اصـل ایـن اسـت 
کـه هیـچ کـدام از طرفـداراِن سـبک ها بـه 
دنبـال تحمیـل سـلیقه و عقیـده خـود بـر 
افـراد نباشـند. امـا بحـث اصلـی از جایـی 
شـروع میشـود کـه شـاهد محروم شـمردن 
هسـتیم. جامعـه  از  قشـری  سـلیقه ی 

در پرانتز بگوییم در مورد اشـخاص شخیص 
محـروم، محرومانـی کـه شـواهد و شـرایط 
مجـال عـرض کـردن نامشـان را نمی دهـد 
و اگـر مـا، کـه کنتـرل تلویزیـون از دسـت 
آینـده  محرومـان  اسـت،  افتـاده  هایمـان 
نشـویم، در وصف حالشـان الزامی اسـت که 
بگوییـم سازهایشـان خیلـی وقت اسـت که 
تحـت تأثیـر از دلشـان ناکـوک شده اسـت 
سازشـان  و  حنجـره  در  را  صدایشـان  و 
شکسـته اند. و  کـرده  خفـه  دسـت،  در  را 

نتیجه اینکه ابتذال در دنیای موسیقی جایی 
نـدارد چـه بسـا کـه این گونـه حـذف کردن 
سـلیقه ی گروهی از جامعـه و محروم کردن 
هنرمنـدان پـر طرفـدار کاری مبتذل باشـد.

زمـان تحیـل ایـن رویـداد مسـائل سیاسـی 
ایـن  میتـوان  پـس  می شـود،  بسـتر  وارد 
حـذف سـلیقه را عملـی سیاسـی دانسـت 
کـه در جهـت رسـیدن بـه اهـداف صـورت 
می گیـرد امـا در جـواب بیـان ایـن تئـوری 
نکنیـد!«.  سیاسـی  را  می شـنویم»جو 
امـا  نمی کنیـم،  سیاسـی  را  جـو  چشـم، 
تجزیه وتحلیـل سیاسـی مـا نشـأت گرفتـه 
زمینـه  در  کـردن شـما  از سیاسـی  عمـل 
هـای فرهنگـی بـوده و اسـت. در راسـتای 
اخطارتـان بگوییـم اول خودتـان شـنوایش 

باشـید و بسـتر را سیاسـی نکنیـد.

از  صرفـا  نیسـتیم،  نویـس  سیاسـی  مـا 
اندکـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  دیـدگاه 
شـناختی  جامعـه  و  شـناختی  روان 
وارد میدان شـده ایم و دست به قلم هستیم.

حرفمـان را زود میگوییـم: »ایـن نوع حذف 
عقاید سـبب افزایـش میـزان جمعیت گروه 
نـازل در بیـن جوانـان و نوجوانـان میشـود، 
چـرا کـه جـوان و نوجـوان در ایـن صـورت 
مجبـور بـه انتخـاب سـبک واحدی میشـود 
که به سـمتش ارائه میشـود. این سـبک در 
حالـی ارائه میشـود کـه هیچ بـار مفهومی و 
انسـان سـازی در آن وجود نـدارد. حال اگر 
ایـن نوجـوان عالقه ای به سـبک ارائه شـده 
نداشـته باشـد و بخواهـد بـه سـبک هـای 
مثبـت و معروفـی کـه اکنـون محـروم یا به 
زبـان دیگر فیلتر هسـتند دسـت پیـدا کند، 
در کنارش به سـبک هایی که آن را در شیب 
نزول سـوق میدهنـد نیز راهی  خواهد شـد. 
تلگـرام  کـردن  فیلتـر  نزدیکـش  مثـال 
می باشـد، جـوان و نوجـوان کـه بـه دالیلی، 
کاربـردی بـا سـامانه داخلی ندارنـد، مجبور 
بـه نصب فیلتر شـکن می شـوند و عـالوه بر 
اسـتفاده از فضای تلگـرام ببه تمام فضاهایی 
کـه شـاید تا قبـل نصـب فیلترشـکن به آن 
نیـازی نداشـتند، بـه راحتـی دسـت پیـدا 
کننـد و آن موقع اسـت که به زبـان عامیانه 
کـن« جمعـش  و  بیـا  حـاال   « میگوییـم: 

محـروم  را  سـبک هایی  اگـر  کاش  ای 
می کردیـد بـه جایـش بـه سـبک انتخابی و 
مـورد تاییـد خود پروبـال می دادید و نوابغ و 
برگزیده هـای ایـن سـبک را الگـو می کردید 
و ذهـن و روح مـردم را نردبانـی برای صعود 
نمی دیدیـد. خـود  تجـاری  و  اقتصـادی 

ندای ایران صدای ساز های ناکوک 
موسیقی دانان بدون کوک شده است. مرغ 

سحر، ناله را سر کن....
به یاد استاد شجریان، محمدرضا لطفی، 

حسین علیزاده و کیهان کلهر بزرگ.

مهزادسیاسی نویس نیستم

ملتجی
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»یادگیـری ماشـین« بـا تقلیـد فرآیندهـای 
عصبـی واقعـی کـه میتوانـد واکنـش هایی 
از  انسـانی  هوشـمند  رفتارهـای  مشـابه 
جملـه درک شـرایط پیچیده و حل مسـایل 
داشـته باشـد.تعریفی دسـت و پاشکسته  از 
تکنولـوژی ای کـه بـا نـام هـوش مصنوعـی 
) Artificial intelligence( یاهـوش ماشـینی

بـرای بسـیاری از مـا آشناسـت امـا فقط در 
حدآشـنایی بـا نام آن!برای آشـنایی بیشـتر 
وآگاهـی  مصنوعـی  هـوش  تاریخچـه  بـا 
از شـروع توسـعه ی آن بایـد بـه دهـه ۵0 
هـوش  تاریخچـه  بازگردیم.البتـه  میـالدی 
مصنوعـی بـه سـال هـا قبـل از دهـه ۵0 
میـالدی مربـوط می شـود. سـال ۱۷۷0در 
بـارگاه ماریـا ترسـا،ملکه اتریـش ، ولفگانگ 
ماشـین  یـک  طراحـی  مدعـی  کمپلـن 
شـطرنج بازبـه نـام »Turk « شد.ماشـینی از 
جنـس چـوب افـرا بـا ظاهـر وابعادتقریبـی 
لباسـی مشـابه  انسـان معمولـی کـه  یـک 
عثمانـی هـا برتن داشـت و پشـت یـک میز 
مجهـز بـه صفحـه شـطرنج قرارگرفتـه  بود. 
توانایـی   Turk کـه  می کـرد  ادعـا  کمپلـن 
شکسـت دادن همـه ی افراد حاضـر در دربار 
چالـش  ملکـه  مشـاوران  از  یکـی  دارد.  را 
رقابـت بـا آن را پذیرفـت کـه در نهایـت بـا 
پیـروزی ربـات کمپلـن همـراه بـود. کمپلن 
در سـال های بعـد بـه سرتاسـر اروپـا سـفر 
همچـون  متعـددی  نابغه هـای  و  کـرد 
بنجامیـن فرانکلیـن و فردریـک کبیـررا در 
رقابـت شکسـت داد. یکـی از افـرادی کـه 
برخـوردی نزدیـک بـا ربات کمپلن داشـت، 
چارلـز ببیج، مهنـدس و ریاضیا دان مشـهور 
بریتانیایـی بود. او در سـال ۱۸۱۹ دو مرتبه 
خـورد.  شکسـت  و  کـرد  بـازی  ربـات  بـا 
ببیـج معتقـد بـود  ربـات مذکـور هوشـمند 
نیسـت و شـاید فـردی در داخلـش آن را 
کنتـرل می کند.حدسـی کـه درسـت از آب 
درآمـد ! کمپلـن بـا اسـتخدام یـک اسـتاد 
بـزرگ شـطرنج واسـتقرار آن در میـز مقابل 
ربـات شـطرنج بـاز موفق بـه شکسـت تمام 
نوابـغ شـطرنج زمـان خود شـد. امـا چیزی 
کـه مهـم اسـت جرقـه ایسـت کـه پـس از 
رویارویـی ببیـج بـا ربـات تقلبـی درزمینـه 
بـه  را  او  و  شـد  زده  مصنوعـی  هـوش  ی 
تحقیـق و کارروی ایـن تکنولوژی واداشـت. 
بـا عبـور از ایـن دوره بـه دهـه ۵0 میالدی 
بازمـی گردیـم.در دورانی که صنعت سـینما 

 Singing in پذیـرای آثـار درخشـانی چـون
 North و  the rain  ،    Sunset boulevard

by northwest بود؛یـک پـروژه تابسـتانی در 

بـه  متحـده  ایـاالت   Dartmouth دانشـگاه 
داده  اختصـاص  مصنوعـی  هـوش  بررسـی 
 Allen شـد. فعالیـت هـای افـرادی از قبیـل
 Alan Turingو Newell ،   Herbert A. Simon

همـه بـه نحوی اشـاره بـه هـوش مصنوعی 
داشـته و بیانگـر وجـود ایـن تکنولـوژی)در 
گذشـته ( بـوده اسـت ؛ امـا یکـی از اولیـن 
اسـنادی کـه درایـن باره دردسـترس اسـت 
مقالـه ای اسـت کـه تورینـگ درآن ایجـاد 
ماشـین هوشـمند بـا هـوش مصنوعـی بـه 
شـکل امـروزی را پیـش بینـی کـرده بـود. 
ای  ایـده  بـا  آزمونیسـت  تورینـگ  آزمـون 
جالـب بـرای تشـخیص میـزان هوشـمندی 
یـک ماشـین کـه در آن یـک شـخص بـه 
یـک  و  ماشـین  یـک  آزمایشـگربا  عنـوان 
انسـان به گفـت وگو می پردازد وسـعی می 
کند ماشـین را از انسـان تشـخیص دهد. در 
صورتـی کـه ماشـین بتوانـد فرد آزمایشـگر 
را  بـه گونـه ای  فریـب دهد کـه در قضاوت 
دچـار اشـتباه شـود ؛ ازمـون را بـا موفقیت 
پشـت سـر گذاشـته اسـت.البته برای اینکه 
در ایـن ازمون تمرکز فقط بر هوش ماشـین 
باشـد نـه توانایـی ماشـین در تقلیـد صدای 
از  فقـط  ازمایشـگر  فـرد  ارتبـاط   ، انسـان 
طریـق متن و صفحـه کلید اتفـاق می افتد.       
بـه  را  مصنوعـی  هـوش  کلـی  طـور  بـه 
کننـد. مـی  تقسـیم  مختلـف  دسـته  سـه 

ضعیـف  یـا  محـدود  مصنوعـی  ۱-هـوش 
یـک   دارای  آن  در  ماشـین  کـه  فنـاوری   :
توانایـی منحصـر بـه فـرد اسـت.رباتی کـه 
از  داد  شکسـت  را  جهـان  شـطرنج  نابغـه 
می کنـد.  پشـتیبانی  فنـاوری  نـوع  ایـن 
2-هـوش مصنوعـی عمومـی یاقـوی:در این 
تکنولوژی ماشین دارای توانایی انجام و اداره 

چنـدکار بـا مهـارت انسـانی اسـت. امـروزه 
دانشـمندان درایـن مرحلـه از فناوری هوش 
مصنوعی قـرار دارنداین نوع هوش مصنوعی 
بایـد توانایـی دلیـل  آوردن ، حـل مشـکل، 
مطلـق،  صـورت  بـه  کـردن  فکـر  توانایـی 
درک ایده هـای پیچیـده، فراگیـری سـریع 
و درس آمـوزی از تجـارب را داشـته باشـد.

ایـن  ازنـام  کـه  ۳-فراهوش:همانطـور 
 ، اسـت  مشـخص  مصنوعـی  هـوش  نـوع 
از  زمینه هـا  تمـام  در  کـه  اسـت  هوشـی 
عمومـی  هـوش  علمـی،  خالقیـت  جملـه 
برتـر  بسـیار  اجتماعـی  مهارت هـای  و 
باشـد. مـی  انسـان  باهوش تریـن  از 

در دنیای امروز ، بدون شـک کسـی مخالف 
تاثیـر به سـزای هـوش مصنوعی بـر زندگی 
قبیـل  از  مختلـف  هـای  زمینـه  در  بشـر 
تـر  مهـم  همـه  واز  صنعت،پزشکی،سـینما 
بخش نظامی نیسـت.اما سـوال اصلی مثبت 
یـا منفی بـودن تاثیـرات این تکنولوژیسـت 
.سـوالی کـه نیـاز بـه یـک دیـدگاه جامـع 
گذشـت. آن  از  سـاده  نمیتـوان  و  دارد 

پاسـخ  و  بررسـی  بـه  آینـده  ی  درمقالـه 
گویـی این سـوال باذکرنمونه هـای ملموس 
ودیـدگاه هـای مختلـف خواهیـم پرداخـت.

سجادهوش مصنوعی

نکویی
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»اصالحیه« 
با توجه به شکایت آقای علی نوروزی 

چلیچه و رای صادره از کمیته ناظر بر 

نرشیات مبنی بر ارائه اطالعات اشتباه در 

شامره قبلی نرشیه، الزم به ذکر است که 

این اشتباه رصفا غلط نوشتاری در طراحی 

نرشیه بوده است و مقاله به اسم آقای 

محمد حسین کرم سیچانی بوده است.



صدای ایران
سالم استاد 

همين اول دوست دارم از شما درخواستي بكنم 
مي شود با آواز ناز به گوش حضرتش برساني كه دل ما گرفته است!؟!

دلمان گرفته است از نشنيدن صداي شما
دلمان تنگ شده است براي ديدن روي شما 

استاد دلتنگ ربنايتان شده ايم
هر روز ربنايتان را با ارزوي سالمتي شما گوش مي دهيم 

استاد هنوز هم براي انان مرغ سحر ميخواني يا نه
امسال دومين سالی است كه خبر داده ای به ما از آن مهمان ناخوانده ، آن روز ها را خوب يادم 

هست هركسی از روی ارادت به شما جمله ای می نوشت 
يكی می نوشت »خسرو آواز ايران« ،

ديگری ميگفت » صدای شجريان متعلق به اين زمان نبود« و يكی ميگفت »اواز جاودانی« و....
اما به قول حسين عليزاده 

»شجريان كسی بود كه هيچ وقت نمی دانست افسردگی چيست. بيماری اش هم طوری نبود كه بتواند شجريان را از راه خودش 
باز دارد! موضعی كه در قبال شجريان اتخاذ شد، باعث افسردگی او شد. شجريان بلد بود با اين بيماری مقابله كند؛ كما اينكه 
سالهای سال مقابله كرد و كسی از بيماری اش خبر نداشت، هميشه قدش را افراشته ديديم و لبش را خندان و آوازش را شنيديم و 
نمی دانستيم چنين مريضی ای هست و او می توانست تا آخر عمرش هم به خوبی با بيماری مقابله كند ولی وقتی گرما و قدرت و 

انرژی مردم از او گرفته شد، بيماری شجريان عميق شد و اين اتفاق افتاد. اگر صدای شجريان را از طريق دستگاه صوتی نخواهيد 
بشنويد و روی اين تئوری بخواهيد جلو برويد

كه صدايش جاودانه است، پس صدای شجريان هميشه و همه جا هست. اين چيزی بود كه برخی متوجه نشدند و ندانستند 
آنچه جاودانه است را با ممنوع كردن و حكمهای مقطعی و بی منطق نمی توان از ياد برد. درست است سالهای سال مردم را از 

شجريان محروم كرديم و همين طور خود ش جريان را از عشق مردم كه هميشه پشت او بوده، ولی به صورت حضوری احساس 
نشده، اما اين در تاريخ نوشته می شود و روزی همه ميدانند در زمانه ما چه غفلتی در اين تاريخ شد.«

و شايد استاد ميدانست كه روزگار اينگونه ميچرخد كه خواند »مرغ سحر ناله سر كن...«
برايمان خواند »از خون جوانان وطن الله دميده...«

و خوِن دل بايد خورد اما نميدانيم برای كدام قصه ی پرغصه ی اين روزهايمان...
»از ماتِم سرِو قدشان ،سرو خميده...«

سرِو هميشه استوار اين روزها،شما باشيد اما...
با صدای دل انگيزتان »آرام جان » باشيد

مانند هميشه...
»وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر...«

»سپيده« ميزند و دل می تپد به ياد »ساز و آوازتان«..
»يک نكته از اين معنی گفتيم و همين باشد«              آرش حیدری

کنند می  خوار  هل رخد  چشم ا خود را هب  کنند            می  کار  ن تو ا ن اپک 
لح آانن هک 

کنند می  تو افطار            با بانگ ربنای 
سمان  مالئک رد آ کیان هک  تنها هن خا


