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Siyasi @kayhan.ir
«...لکــن آن چیــزی کهاشــکال دارد،
مهاجرفرستی است 1400/08/26».این جمله
را میتوان محور اصلی بحث اخیر رهبر انقالب
درباره موضوع مهاجرت نخبگان از کشور دانست.
محوری که در جوسازیهای انگلیسی ،آمریکایی
و سعودی رسانهای اخیر کام ً
ال به حاشیه رانده
و تبدیل به یک موضوع فرعی شد .دال مرکزی
تقبیح اخیر ،نه ترجیح شخصی و فردی افراد برای
انتخاب محل زندگی یا تحصیل ،بلکه نیتهای
سازمانیافته و شِ بهسازمانیافتهای است که در
قالب یک دستگاه عظیم تبلیغاتی ،سعی بر بستن
روزنه امید و فعالیت در کشــور و در نهایت هم
هدایت و بدرق ه نخبگان برای زندگی و فعالیت
حرفهای و شغلی در خارج از کشور و خالیکردن
دست جامع ه ایرانی از استعداد ایرانی را دارند.
گاه سخن از یک تصمیم شخصی است و گاه
از یک جریان ســنگین که در خدمت استعمار
است .موضوعی که در بیانات اخیر رهبر انقالب
هم جمالت صریحی دراشاره به آن وجود دارد
و ایــن دو موضوع از یکدیگر تفکیک شــدهاند:

از کشــور خارج میشوند ،ا ّما در نهانگاه ذهن و
شخصیت خود از یاد نمیبرند که در کدام بستر
اجتماعی و فرهنگی رشد کردند و کدام جامعه
و مردم ،بستر مساعد تعالی و ن ِمو علمی را برای
آنهــا فراهم کرد .از یاد نبردن این موضوع خود
یک امر ارزشمندی است« :عمده این است که
فراموش نکند که بدهکار کشورش است و درس
بخوانند و برگردند بیایند1400/08/26»...

چیزی کهاشــکال دارد ،مهاجرفرستی است».
 1400/08/26تذکــر عتابآلود اخیر ناظر به
این وجه از ماجراســت؛ وجهی که بعضاً حتی
درون مجامع علمی کشور هم النه و رسوخکرده
و نان ،در خورش غفلت از مســئولیت تاریخی

تحریف سخنان رهبر انقالب
درباره مهاجرت نخبگان ،ادامه حمایت
از استعمارگران در ایران است

موریس در جنوب آفریقا پرتاب شد -رضاخان
میرپنج مصداق اعالی آن شد که «بیگانهآورده
را عاقبــت بیگان ه هم خواهــد برد» -و چه آن
هنگام که کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲تبدیل به
مبدأ دخالتهای سیاسی غرب -این مرتبه به
رهبری ایاالت متحده -در تاریخ بینالملل شد تا
نطق هر جنبش استقاللخواهی و آزادیخواهی
را که وابســته غرب نداشــته باشد ،به ضرب
سرنیزه کور کند.

از کودتای  ۲۸مرداد
تا حمایت از مهاجرفرستی

از محمود حســابی ،محمد قریــب و جالل آلاحمــد گرفته تا مصطفی
چمران ،عباس بابایی ،منصور ســتاری و دیگر کســانی که بار ســنگین
مسئولیت تاریخیشــان باعث شــد به هم ه زرقوبرقها پشت پا بزنند
برای ســاختن آینــد ه ایران و در این مســیر ،حتی تــا اعطای خون و
جان هــم پیش رفتند؛ از مســعود علیمحمدی و مجید شــهریاری تا
داریــوش رضایینژاد ،مصطفی احمدیروشــن و محســن فخریزاده.
«یک وقت هســت که یک دانشجویی بر اساس
نیازهایش ،بر اساس نیازهای فکریاش یا بحث
خانوادگیاش مایل اســت برود در یک کشوری
تحصیل کند .ایناشکالی ندارد؛ یعنی بنده بارها
گفتــهام که این مانعی نــدارد1400/08/26».
چه بسا افرادی هم به هر دلیل موجه یا ناموجه

حرف اصلی گم نشود
و در ایــن میــان ،نقد اصلــی و عمده به
آنی باز میگردد کــه روزنههای نور و امید را
برای مردم بهخصــوص نخبگان کور میکند
و در یــک همدســتی کمتر پیــدا ،تبدیل به
جادهصافکن اســتعمار میشود ...« :لکن آن

نور چشمان م ّلت
«شــماها نور چشمان کشــور و ملّت هستید».
«۱۴۰۰ /۰۸/۲۶بنــده در دفــاع از جامع ه نخبگان و
ذرهای کوتاه
از حرکت علمی کشــور ،تا ن َفــس دارم ّ
نخواهم آمــد 1395/07/28».این تعابیر و توصیفات
به یاد ماندنی بخشــی از بیانات رهبر انقالب اسالمی
خطاب به نخبگان علمی ایران اسالمی است .اما رمز این
تعابیر بلند و این حمایتهای مستحکم ،دلگرمکننده و
همیشگی حضرت آیتاهلل خامنهای از نخبگان علمی
کشور چیست؟
پیشگامان «ایران قوی»
نخبگان،
ِ
واقعیت این است که «ما یک سابق ه تلخی داریم؛
ژن
ژن نمیتوانیمِ ،
ژن ناتوانیِ ،
در یک دوران طوالنیِ ،
وابســتگی به دیگران را در مــا تزریق کردند؛ در یک
دوران طوالنــی ،از دوران قاجــار تا دوران پهلوی ،در
درونی
ملّت ما -همین ملّت با استعداد -این احساس
ِ
عــدم توانایی و عدم قدرت ،ایجاد شــد؛ و [آن را] در
ما -در مجموعه جامعــه ایرانی -نهادینه کردند؛ این
سابقه را ما داریم .نتیجه این شد که ما به عنوان یک
ملّت ،هویّتمان در ذیل غرب تعریف شد ...وقتیکه یک
کشوری در ذیل یک قدرتی تعریف شد ،هم ه امکانات
او در واقع به طور خواه یا ناخواه متعلّق میشــود به
آن قدرت 1395/07/28 ».با انقالب اسالمی تحولی
عظیم در جهت غلبه بر این فضا ُرخ داد« :در انقالب،
خودباوری و اعتماد به نفس ،به ِ
جنگ وابستگی رفت؛
خدا هم کمک کرد 1395/07/28 ».و البته امروز هم
کشمکشی جدی بین دو جریان خودباوری و وابستگی
در جریان است.
بــرای صیانت از حرکت تحولــی انقالب اما باید
برای ایران اســامی «تولید قدرت» شود« :آنچه نگاه
به نخبگان را بهعنوان یک فریضه ،بهعنوان یک واجب
غیرقابل اجتناب بر همه مسئوالن الزم میکند ،یک
هدف بزرگ اســت .یک هدف بزرگی در اینجا وجود
دارد؛ با این هدف حتماً بایســتی نگاه به نخبگان یک
عملیاتی ،یک نگاه دلســوزانه
نگاه ّ
جــدی ،یک نگاه ّ
و پیگیر باشــد .آن هدف چیســت؟ آن هدف عبارت
اســت از تبدیل کشور ایران به کشــوری پیشرفته،
قدرتمند ،شریف ...صاحب حرف نو در مسائل بشری
و در مســائل بینالمللی ...و دارای ع ّزت ...و سرشــار
تمدن نوین
از معنویّت و ایمــان ...و برافرازند ه پرچم ّ
اســامی 1395/07/28».و رســیدن بــه این هدف
اساســی بدون قدرت علمی و برخورداری از نخبگان
توانمند و دارای هویت اســامی و انقالبی امکانپذیر
نیست« :پیشرفت علمی ،کشور را قدرتمند میکند...

ِلم ُسلطان؛ «سلطان» یعنی اقتدار؛ علم ،اقتدار است؛
اَلع ُ
َ
«صال» ،یعنی دست
هر کســی که آن را داشته باشــد
قدرتمند را خواهد داشت؛ هرکس که آن را نداشته باشد
َ
«صیل َعلَیه» ،یعنی دســت قدرتمندی بر سر او خواهد
آمد یعنی زی ِر دســت خواهد شد 1396/07/26 ».و راز
حمایت رهبر انقالب از حرکت پیشرفت علمی و در رأس
آن نخبگان هم همین اســت« :بنده با فهم این مسئله،
یعنی با این فهم از مســئله کشور که کشور احتیاج دارد
به یک چنین ســازوکاری و به یــک چنین حرکتی ،از
پانزده سال پیش یااندکی بیشتر مسئل ه نهضت علمی و
نهضت نرمافزاری و حرکت عظیم علمی را مطرح کردم،
و خب دانشمندان ،جوانها ،اساتید ،دانشگاهها ،بسیاری از
بخشهای دولتهای مختلفی که سر کار آمدند استقبال
کردند؛ و پیش رفت1395/07/28».
پیش به سوی گسترش مرزهای دانش
از سوی دیگر اما وظایف و مسئولیتهای مهمی نیز
بر عهد ه نخبگان است .اولین مسئله این است که «تالش
علمی نبایستی متو ّقف بشود در دانشگاهها1395/10/13».
و عالوهبر این باید حرکتِ پیشــرفت علمی با ســرعت و
شــتاب باال از سوی نخبگان دنبال شود« :ما خیلی عقب

در ســاختن ایران میزند .کشور و جامعهای
که بیش از دو قرن اســت از درفش استعمار
یبُرد و هــرگاه تصمیمگرفته روی پای
رنج م 
خود بایستد با درفش استعمار داغ شده است.
این موضوعی نیســت که محــدود به دوران
جمهوری اسالمی باشد .بررسی تاریخ حزنآلود
یک قرن اخیر این کشــور گواه روشــن این
مدعاست.
چــه آن هنــگام کــه مشــروطهای که
صدر خواســتگاهش «عدالت» و «تأســیس
عدالتخانه» بود و به مدد روشنفکرانی که سر
ت بیگانه داشتند ،سر از کودتای
در توبره سفار 
انگلیسی  ۱۲۹۹شمسی درآورد؛ چه آن هنگام
که سرنیزه جبر رضاخانی به کمک روشنفکران
به استبداد من ّور انجامید و در نهایت هم بهاشاره
انگشت انگلیسی در شهریور  ۱۳۲۰به جزیره

صفحات روشن تاریخ
از پروفسور حسابی تا شهید شهریاری
ا ّما صفحات کتاب تاریخ یک قرن اخیر ما
اینقدرها هم تاریک نیســت؛ بودهاند زنان و
مردانی که نه مغلوب جریان سنگین کورکردن
آینده ایران شدهاند و نه از مسئولیت تاریخی
خود غفلــت کردهانــد .چهرههایی که یقین
داشتند برخالف دنیای پُرزرقوبرقی که برایش
به تصویر کشــیدهاند ،ا ّمــا امید به هر چیزی
بهجز بازو و زانوی خویش ،وهم و سرابی بیش
نیست .از محمود حسابی ،محمد قریب و جالل
آلاحمــد گرفته تا مصطفــی چمران ،عباس
بابایی ،منصور ســتاری و دیگر کسانی که بار
سنگین مســئولیت تاریخیشان باعث شد به
هم ه زرقوبرقها پشت پا بزنند برای ساختن
آینده ایران و در این مسیر ،حتی تا اعطای خون

محسوب بشود؛ یعنی اگر کسانی بخواهند به جدیدترین
یافتههای علمی دست پیدا کنند ،ناچار بشوند فارسی یاد
بگیرند1400/08/26»..
از تع ّهد دینی و انقالبی تا مسئلهمحوری
مســئله مهم دیگر اما «عبارت است از تع ّهد دینی

و انقالبی؛ اگر چنانچه این تع ّهد دینی و انقالبی نباشــد،
پیشــرفت علمی [بهتنهایی] یک کشور را ،یک ملّت را،
یک مجموعه انسانی را خوشبخت نمیکند ...اگر بخواهیم
کشور ،ملّت ،جامع ه بشری به سعادت برسد ،راهش این
اســت که آرمانهای دینــی و آرمانهای الهی را برتر از
هم ه آرمانها قرار بدهیم 1395/10/13 ».نخبه باید بداند

همه این مســائل،
آســیبهای اجتماعی ،اعتیاد و غیره ،
دانش نخبگانی ،با حرکت نخبگانی
مسائلی اســت که با ِ
ّ
جوانهــای ما میتوانــد راههای حل بســیار خوبی پیدا
کند 1398/07/17».مســئولیت مهم دیگر نخبگان هم
نقشآفرینی در میدان «جنگ تبلیغاتی» است« :االن یک
جنگ تبلیغاتی و رسانهای بسیار تندی علیه ما وجود دارد...
مهمترین کاری که دشمن میخواهد بکند تصویرسازی
غلط از وضع کشور است؛ نهفقط برای اغوای افکار عمومی
دنیا بلکه حتّی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور...
اگر نتوانیم ما در این جنگ ســهم ایفا کنیم ،نخبه نتواند
سهم ایفا کند ،وظیفهاش را انجام نداده1397/07/25 ».

و جان هم پیش رفتند؛ از مسعود علیمحمدی و
مجید شهریاری تا داریوش رضایینژاد ،مصطفی
احمدیروشن و محسن فخریزاده.
نامهای بــاال تنها یک عالمت اســت برای
گمنکــردن راه ،وگرنه هر ایرانــی آزادهای چه

در داخــل و چــه در خارج ایران کــه خود را
بدهکار مردم و جامعه و تاریخش میداند ،یک
احمدیروشن ،یک شــهریاری ،یک حسابی و
یک قریب درون شــخصیت خود دارد -و مهم
هم به تعبیر رهبر انقالب همین است -که خود

را بدهکار مردم و کشورش میداند .در این میان
عتابی اگر هست ،به باقیماندههای سیستماتیک
دو قرن اســتعمار است که همیشه دست ایران
و ایرانی را خالی خواســتهاند .برای اینان فرقی
هم ندارد که قاجار واداده بر مســند امر باشد یا
پهلویچیهای در خدمت استعمار یا جمهوری
اســامی که تصمیــم به عبــور از گردنههای
استعمارگرفته؛ اینان با هرچه که بوی وابستگی
ندهــد ،مخالفاند .عجیــب در این میان ،طنز
درون این ماجراســت؛ رسانههایی که روزگاری
اســم رمز کودتا علیه دولتهای غیروابسته را
در این دیار مخابــره میکردند ،حال تریبونی
شــدهاند برای پنجهکشیدن به کسانی که علم
و استعداد ایرانی را در درجه ا ّول برای مردمان
و تاریــخ و جامع ه همین دیــار میخواهند و با
«مهاجرفرستی» مخالفاند.

از تو ّکل به خدای متعال؛ اَلعاق َِبهًْ ل ِل ُم َتّقین»1398/07/17
ِ
حرکت توقف ناپذیر
کالم آخــر اینکــه در پرتو توکل بر خــدا و تالش
مجاهدتآمی ِز امیدوارانه فردای ایران اســامی ،فردایی
روشن و توأم با دستاوردها و پیروزیهاست« :شک نکنید
که فردای ملت ایران و امت اسالمی از امروز بمراتب بهتر
اســت [از اول انقالب تا امروز] ببینید ملت ایران در همه
ی و اجتماعــی و غیره چقدر
عرصههای سیاســی و علم 
ت کرده است؛ بدانید فاصل ه بین پیشرفتِ سالهای
پیشرف 
آینده با امروز ،از این هم بیشتر خواهد بود .ملت روزبهروز
پیشرفت خواهد کرد .حرکت ملت ایران در هم ه عرصهها
حرکت توقف ناپذیری است و ان َّ
شاءالل بر خط درست و

صراط مستقیم هدایت الهی و اسالمی و قرآنی پیش
خواهد رفت .آیند ه ملت ایران ،آینده روشــنی است؛
و این بر دنیای اســام و بر امت اســامی اثر خواهد
گذاشت1389/08/02».

دال مرکزی ســخنان اخیر رهبر انقالب تقبیح اخیر ،نه ترجیح شــخصی
و فــردی افراد بــرای انتخاب محــل زندگی یا تحصیــل ،بلکه نیتهای
سازمانیافته و شِ بهســازمانیافتهای است که در قالب یک دستگاه عظیم
تبلیغاتی ،ســعی بر بســتن روزن ه امید و فعالیت در کشور و در نهایت هم
هدایت و بدرق ه نخبگان برای زندگی و فعالیت حرفهای و شــغلی در خارج
از کشــور و خالیکردن دســت جامع ه ایرانی از اســتعداد ایرانی را دارند.

نگذارید «امید» اختالل پیدا کند...
البته کلید مهم تحقق هم ه اهداف و آرمانهای بلند و
حفظ و صیانت از حرکت علمی کشور ،مسئله «امید» است:
جدا ً در این زمینه اصرار میکنم؛ هم به شما ،هم به
«من ّ
اساتید ،هم به پیشروان حرکت علمی که نگذارید امیدی
که به وجود آمده به پیشــرفت علمی در کشــور ،خدای
نکرده اختالل پیدا کند .این جور نباشد که ما مشکالت را
قیتهای
به صورت یکطرفه و یکجانبه طرح کنیم ،مو ّف ّ
بزرگ را نبینیم ...مشکالت هست ا ّما در کنار این مشکالت،
قیتهــای بزرگی وجود دارد 1398/07/17 ».و البتّه
مو ّف ّ
مهم امید عبارت است
های
ه
مای
از
«یکی
که
دانست
باید
ّ

نگاهی به مسئولیتهای مهم نخبگان علمی در مسیر پیشرفت ایران اسالمی

پیشگامان «ایران قوی»
ِ

«بنده در دفاع از جامع ه نخبگان
و از حرکت علمی کشــور ،تا
نَفس دارم ذ ّرهای کوتاه نخواهم
آمد ».ایــن تعابیر و توصیفات
بهیادماندنی بخشــی از بیانات
رهبر انقالب اسالمی خطاب به
نخبگان علمی ایران اســامی
اســت ،اما رمز این تعابیر بلند
و این حمایتهای مســتحکم
دلگرمکننــده و همیشــگی
حضرت آیــتاهلل خامنهای از
نخبگان علمی کشور چیست؟

رهبر انقالب« :آنچه نگاه بــه نخبگان را بهعنوان یــک فریضه ،بهعنوان
یک واجب غیرقابــل اجتناب بر هم ه مســئوالن الزم میکند ،یک هدف
بزرگ اســت ،یک هدف بزرگــی در اینجا وجود دارد؛ بــا این هدف حتم ًا
جدی ،یک نــگاه عمل ّیاتی ،یک نگاه
بایســتی نگاه به نخبگان یک نگاه ّ
دلســوزانه و پیگیر باشــد ،آن هدف چیســت؟ آن هدف عبارت است
از تبدیل کشــور ایران به کشــوری پیشــرفته ،قدرتمند ،شــریف»...

هستیم؛ باید ســرعتمان آنقدر زیاد بشود که خودمان
را بتوانیم به صف جلو برســانیم 1395/07/28».جوانان
نخبه از سویی باید «مرزهای دانش» را گسترش دهند:
«امروز دانش در ســطح بشری -نه در سطح کشور -در
یک مرزهای مشخّ صی قرار دارد؛ خب ،ما سهم ایفا کنیم
در شکســتن این مرزها و جلو رفتن ،مرزها را گســترده
کردن 1397/07/25 ».و از سوی دیگر باید «تولید علم»
را دنبال کنند« :آنچه نیاز هســت و بایستی انجام بگیرد
آفرینش علم اســت؛ باید ّ
خلق باشید ،باید تولید کنید
علم را ...جوان نخب ه ما باید دنبال این باشدّ :
خل ّقیت در
دانش»  1400/08/26در این زمینه «باید جوری حرکت
بکنیم که در یک فاصل ه معقول زمانی ـ بنده چند ســال
قبل گفتم پنجاه ســال بعد ـ ایــران در دنیا منبع علم

«نخبگی یک نعمت الهی است ،یک موهبت خدایی است
و نعمت الهی را باید شکر کرد 1400/08/26».و در این
زمینــه توجه به «تقوا» و مراقبت از خود حیاتی اســت:
«نخبگان عزیز خودشان از خودشان مراقبت کنند ...جنگ
است .از ترور جســمی خطرناکتر ،ترور مغزی و فکری
است ...دانشمند ما اسیر نباید بشود 1396/07/26 ».نکته
کلیدی دیگر توجه نخبگان به «نیازهای کشــور» و ارائه
راهحل علمی برای حل مسائل و مشکالت است« :برخی
از مسائل کشور در زمینههای اقتصادی ناشی از کمبودهای
تحقیق علمی است؛ جوانهای ما باید وارد بشوند.
امروز مث ًال فرض کنید در زمین ه مسائل اقتصاد ،مسئله
تورم ،مســئله کاهش قدرت پول ملّی ،مســئل هاشتغال،
ّ
مسئل ه مسکن ،در زمین ه مسائل اجتماعی ،مسئل ه ازدواج،

ایران باید در هوش مصنوعی بین  ۱۰کشور اول جهان باشد

هفت نکته مهم درباره تأکید آیندهنگرانه رهبر انقالب

رهبــر انقالب در دیدار اخیر بــا جمعی از نخبگان و
استعدادهای برتر علمیکشــور فرمودند« :من پیشنهاد
توجه و تعمیق
میکنم یکی از مســائلی که مورد تکیه و ّ
واقع میشــود ،مســئله هوش مصنوعی باشد که در اداره
آینده دنیا نقش خواهد داشــت؛ حاال یا در معاونت علمی
رئیسجمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا
حداقل در [بین] ده کشــور ا ّول در مورد هوش مصنوعی
ّ
قرار بگیریم که امروز نیستیم» .به همین بهانه ،ذکر چند
نکته کوتاه درباره هوش مصنوعی و موضوعات پیرامون آن،
خالی از فایده نیست:
یک :اگر هوش مصنوعــی ( )Artificial Intelligenceرا
در حد یــک فناوری تنزل دهیــم ،در حقیقت یک نگاه
کاریکاتــوری به آن داشــتهایم .هوش مصنوعی را نه یک
تکنولوژی ،بلکه باید فراتر از تکنولوژی دانســت .یعنی ما
بــا مجموعهای از اصول ،قواعد و روشها روبهرو هســتیم
که با بهرهگیری و جمع شــدن آنها ،چارچوبهایی برای
ساخت یک ابزار پیشنهاد میشود .در نتیجه نباید فقط به
محصــول نهایی توجه کنیم و به عبارتی ما با یک الگواره
( )Paradigmروبهرو هستیم.
دو :هــر چند هوش مصنوعــی کاربردهای گوناگونی
دارد اما بهطور کلی ،یکی از اساســیترین گامها در اجرا
و نظارت بر قوانیــن و همچنین کنترل جوامع در فضای
سایبر ،توجه به مسئله هوش مصنوعی است .کشورهایی
که در این عرصه ،صاحب فناوری و مســتقل نیستند ،در
واقع خود را در پرتگاه قرار داده و طعم استعمار و استثمار
را خواهند چشید .البته این کنترل و دخالت در امور افراد
و سایر کشورها فقط در فضای سایبر اتفاق نمیافتد ،بلکه
در فضای فیزیکی هم رخ خواهد داد؛ زیرا ارتباط تنگاتنگ
و مستقیم میان این دو فضا وجود دارد.
سه :قطعاً جمهوری اســامی باید وارد مقوله هوش
مصنوعی بشــود اما نه با نگاه اومانیستی و غرایز حیوانی

✍

محمدصادق علیزاده

قطع ًا جمهوری اسالمی باید وارد مقوله هوش مصنوعی بشود اما نه با نگاه
اومانیستی و غرایز حیوانی که در دنیای غرب مورد توجه قرار میگیرد ،توسعه
هوشمصنوعیبایددرراستایافزایشتواناییهایانسانوهمچنینبهرهبرداری
مفید او از دنیای پیرامون تعریف شود ،بر اساس دیدگاه اسالمی ،ممکن نیست
که بگوییم با توسعه هوش مصنوعی باید به فکر عبور از دوران انسان باشیم.

که در دنیای غرب مورد توجه قرار میگیرد .توسعه هوش
مصنوعی باید در راســتای افزایش تواناییهای انســان و
همچنین بهرهبرداری مفیــد او از دنیای پیرامون تعریف
شود .بر اساس دیدگاه اسالمی ،ممکن نیست که بگوییم
با توسعه هوش مصنوعی باید به فکر عبور از دوران انسان
باشیم .این سخن مربوط به کسانی است که انسان و جهان
آفرینش را به خوبی نشناختهاند.
چهار :اساســاً از همان ابتدا باید مشــخص شود که

تعریف ما از هوشــمندی چیســت؟ آیا هوش اصطالحی
همان عقل است؟ چه فرقی میان هوش مصنوعی و هوش
طبیعی وجود دارد؟ هوشــمندی ماشین در زمره چه نوع
هوشمندی قرار میگیرد؟ در صورتی که حوزههای علمیه
و دانشگاهها بهصورت عمیق به این موضوعات وارد نشوند،
این دنیای کفر و الحاد اســت که مبانــی خود را در این
زمینهها به نخبگان و عوام جامعه ما تحمیل خواهد کرد.
پنج :فلسفه غرب و نگاه انسانمحوری در دنیای غرب،

رضا

صف
ری

پس از ســالها اکنون به جایی رســیده است که هوش
مصنوعی را با سازوکارهای مورد نظر خود بهوجود آورده
اســت .نکتهای که باید در نظر داشته باشیم این است که
ضمن بومیکردن هوش مصنوعی و جریان یافتن مباحث
علوم انسانی اسالمی در آن ،با بهرهگیری از فلسفه اسالمی
و مبانی کالن اسالمی ،به این فکر باشیم که حتی چیزی
فراتر از هوش مصنوعی بــه دنیا معرفی کنیم .از این راه
میتوانیم از مرزهای دانش نیز عبور کنیم.
شــش :باید مراقــب بود که هــوش مصنوعی مانند
موضوعات مرتبط با فضای مجازی نباشد که ما را وابسته
و ب ه اشــغال سایبری دشــمن درآورد و بعد به آن افتخار
شــود! آنچه که در هوش مصنوعی مهم اســت ،کاربری
و مصرفکننده بودن نیســت -که در دنیای امروز عین
عقبماندگی اســت -بلکه صاحب فنــاوری بودن و ارائه
مدل بومیو مستقل مبتنی بر زیرساختها و پروتکلهای
داخلی است.
هفت :نکته دیگر این اســت که به بهانه پیشرفت در
هوش مصنوعی ،نباید برخی مقدمات و پیوستهای ضروری
را نادیده گرفت .اول اینکه زیرســاختهای استاندارد آن
طراحی و اجرا شــود .عالوه بر این ،باید مســائل اخالقی
مربــوط به هوش مصنوعی که هــم اکنون در همه جای
دنیــا این موضوع محل اختالفنظر و چالش اســت ،حل
شــود .همچنین همانگونه که مقام معظم رهبری قب ًال
نیز تصریح کردند ،در مورد این نوع پدیدهها باید پیوست
فرهنگی وجود داشته باشد.
ایشــان چند ســال قبل به این موضوع مه م اشــاره
کردند« :ما گفتیم مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم
پیوست فرهنگی داشته باشد ،معنای آن این است که یک
حرکت اساســی که در زمین ه اقتصاد ،در زمینه سیاست،
در زمینه سازندگی ،در زمینه ف ّناوری ،تولید ،پیشرفت علم
میخواهیم انجام بدهیم ،ملتفت لوازم فرهنگی آن باشیم».

تقابل شــش ساعته دریایی سپاه با ارتشتروریستی
آمریکا برای بازپسگیری محموله نفتی ســرقت شده در
روز دوم آبان  ۱۴۰۰در یک شرایط جنگی صورت گرفت
و عم ًال میتــوان از آن بهعنوان جنگ نیــمروزه ایران و
آمریکا یاد کرد.
میزان توان نظامی که آمریکاییها برای بازپسگیری
نفکتش در دریای عمان طی دو مرحله به صحنه آوردند،
نشان میدهد که آنها برای مأموریت واقعی جنگی به میدان
فرســتاده شده و در یک صحنه حقیقی جنگی مجبور به
عقبنشینی شدند.

آمریکا در منطقه اســت .واقعیت این اســت که حوادثی
همچون منهدم کردن گلوبا ل هاوک ،موشکباران عیناالسد،
توقیف نفتکش انگلیس ،ارسال مقتدرانه نفتکشهای نفتی
ایران به لبنان و اینک بازپسگیری محموله نفتی ایران از
دســت نیروهای دریایی آمریکا ،در حال ایجاد محاسبات
راهبردی جدیدی در منطقه و جهان اســت .این حوادث
به ظاهر چند ساعته در حال شکلدهی آینده نظم جدید
منطقه در خلیجفارس است .سپاه در تقابل دریایی اخیر
با آمریکا وقتی در حال فراری دادن ناوهای ســنگین وزن
نظامــی آمریکا از دریای عمان بــود در اصل یک تصویر

نشان داد که اراده عمیقی برای تحمیل اراده جنگی خود
به آمریکا دارد و در ارتش آمریکا نیز زمینه پذیرفتن این
اراده وجود دارد .رهبر معظم انقالب در اردیبهشت سال ۹۸
در نوع مواجهه و برخورد ایران و آمریکا در دیدار مسئوالن
نظام اظهار داشــتند« :جنگی بنا نیست انجام بگیرد و به
توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت .نه ما دنبال جنگیم،
آنها هم به صرفهشــان نیســت که دنبال جنگ باشند و

چرا سپاه میتواند اراده خود را
به آمریکا تحمیل کند؟
مهدی جهانتیغی

میزان توان نظامی که آمریکاییها برای بازپسگیری نفتکش در دریای عمان طی
دو مرحله به صحنه آوردند ،نشان میدهد که آنها برای ماموریت واقعی جنگی به
میدان فرستاده شده و در یک صحنه حقیقی جنگی مجبور به عقبنشینی شدند.
***
مدتهاست که صحنه هماوردی ایران و آمریکا تبدیل به جنگ ارادهها شده؛
سپاه در این تقابل چند ساعته نشان داد که اراده عمیقی برای تحمیل اراده جنگی
خود به آمریکا دارد و در ارتش آمریکا نیز زمینه پذیرفتن این اراده وجود دارد.

ی فرمانده کل ســپاه در سخنرانیهای
ســردار سالم 
متعددی بر این موضوع تأکید کرده که ســپاه پاسداران
سالهاست شکست دادن نظامی آمریکا را تمرین میکند.
رویداد دریایی اخیر نشانهای از وجود نقشههای عملیاتی
کارآمد در ایران برای پیروزیهای نظامی بزرگ علیه ارتش

راهبردی را نیز به نمایش گذاشــت؛ تصویر ابر قدرتی که
در ذیل راهبرد انتقام سخت ایران ،ناوهای آن محکوم به
فرار کردن از خلیجفارس خواهند شد.
مدتهاست که صحنه هماوردی ایران و آمریکا تبدیل
به جنگ ارادهها شده است .سپاه در این تقابل چند ساعته

میدانند که به صرفهشــان نیســت .ما هم که خب اهل
ابتدا به کا ِر نظامی نیســتیم  -هیــچ وقت نبودیم ،االن
هم نیســتیم  -این برخورد ،برخورد ارادهها اســت؛ این
رویارویی ،رویارویی ارادهها است؛ و اراد ه ما از آنها قویتر
است .ما عالو ه بر اراد ه قوی ،تو ّکل به خدا را هم داریم .و
اراد ه ما از آنها قویتر است ».سپاه در رویداد دریایی اخیر
به خوبی این جمالت رهبر معظــم انقالب را معنا کرد.
جالب آنکه ســپاه بدون شلیک یک گلوله توانست اراده
خود را بر اراده آمریکا تحمیل کند.
روح شهید حاج قاسم سلیمانی ،حسن طهرانی مقدم
و حاج محمد ناظری شاد .این شهدا در طول زندگی خود
نشان دادند که با ارادههای پوالدین میتوان شکستهای
واقعــی به آمریکا تحمیل کرد .تا وجود چنین شــهدایی
در سپاه پاســداران الهامبخش ارادههای بزرگ باشد ،در
جنگ ارادهها این ایران اســت که همواره بر آمریکا پیروز
خواهد شد.

