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در مقاله های پیشــین منتشرشده در صفحه علم روزنامه «شــرق»، نشان داده ایم که 
نقش ستودنی فناوری در پیروزی های ارتش های جهان و نیز ارتش ایران در بازه های زمانی 
گوناگون چه بوده اســت. نشان دادیم آزادسازی خرمشهر در جنگ هشت ساله و عملیات 
اچ-سه و نقش اف ۱۴ها تا چه اندازه در پیروزی و پاسداری مهم بوده است. همچنین نشان 
دادیم که ضعف فناوری و ساختار مدرن ارتش در جنگ های ایران و روسیه چگونه زخمی 
بر دل ایران نهاد که هنوز التیام نیافته است. از دریچه فناوری به جنگ های نادرشاه و نبرد 
چالدران نگاهــی انداختیم که می توانید در بایگانی روزنامه بخوانید. امروز می خواهیم از 
فناوری های کوانتوم- پایه ســخن بگوییــم که برگ برنده ارتش هــا در جنگ های امروزی 
هستند. اجازه دهید پیش از پرداختن به چند فناورِی کوانتوم- پایه این جمله را با پافشاری 
بر اهمیت آن بازگو کنیم و امیدواریم فرماندهان ارتشــی نیز هر روز این جمله را به خود و 
همکاران شان یادآور شــوند: «دانش و فناوری برگ برنده جنگ های آینده است». نخست 
می خواهیــم از چند فناوری نوین نــام ببریم که امروزه ارتش هــای گره خورده با دانش و 
فناوری روی آنها متمرکز شــده اند. فناوری های لیزر- پایه، رادارهای کوانتومی و رادارهای 
شناختی، هوش مصنوعی، موشک های کروز، سالح های هسته ای، سالح های زیست شیمی، 
فناوری های الکترونیِک کوانتومی، ابرشاره ها، ابررسانایی، فناوری نیم رسانایی و جز آن. اما 
در این میان بخش چشــمگیری از این فناوری ها کوانتوم- پایه اســت. کوانتوم- پایه یعنی 
فناوری هایی که به رغم تفاوت در کارکرد و ساختار، جملگی از دستاوردهای دانش کوانتوم 
و کاربردهــای آن تولیــد شــده اند. کارمان را با فناوری هــای لیزر- پایه  آغــاز می کنیم. در 
فناوری های نوین ســالح های ارتشــی و حتی ابزارهای صنعت، از پزشکی تا اخترشناسی، 
لیزرها باریکه های قدرتمندی از نور هســتند. آنها ویژگی های منحصربه فرد خود را مدیون 
این واقعیت اند که فوتون های آنها همه همدوس هســتند. یعنی قله ها و فرورفتگی های 
امواج آنها، همگام و همســاز بــا هم، به صورت پله ای در یکدیگر قفل  شــده اند و اجازه 
می دهد پرتوهای تیز و بسیار متمرکز شکل گیرد. واژه لیزر برگرفته از حروف نخست واژگان 
در عبارت انگلیســی «تقویت نور به روش گسیل القایی تابش» است. این پدیده بر ماده ای 
به نام محیط لیزری که به شــکل بلور یا گاز اســت، تکیــه دارد. هنگامی که الکترون های 
اتم های محیط به  وســیله یک میدان الکتریکی یا نور شــدید، پرانرژی شدند، به تراز انرژی 
باالتــری می جهند. در حالت عادی آنها باید تصادفی یا کاتوره ای فوتون هایی با طول  موج 

یکســان گسیل کنند تا به  طور طبیعی به حالت پایه خود بازگردند. هرچند در اینجا کاواک 
لیزری محیط، این فوتون ها را به دام انداخته است، رفت وبرگشت در محیط آنها را تقویت 
می کند. هر بار برهم کنش فوتون ها با الکترون های تحریک شــده ســبب انتشار می شود و 
الکترون را ناچار می کند فوتون دیگری آزاد کند که ویژگی های یکسانی با فوتون پیشین دارد 
و باریکه کلی را پرتوان می سازد. آنچه گفتیم اساس کار لیزر است و در سالح های لیزر- پایه 
چنین سازوکاری برقرار اســت. اما خود لیزر یکی از کاربردهای مکانیکِی کوانتومی است. 
اگرچه به نظر می رســد رفتار شگرف ذرات در دنیای کوانتومی دور از تجربه روزمره است، 
اما به هیچ روی چنین نیســت که فیزیک کوانتومی تجردی باشد و مورد عالقه فیزیک دانان 
نظری. درواقع فیزیک کوانتومی دانشی کاربردی است که خود را با جنبه های بی شماری از 
زندگی روزمره فرد به فرد و نیز اقتصاد و فناوری و سیاست ادغام کرده است. در همه جا، از 
وســایل الکترونیکی و جاسوسی مدرن گرفته تا دستگاه ِان ام آر وسط میدان جنگ، فناوری 
کوانتومــی کار خود را انجام می دهد. بــدون مکانیک کوانتومی بســیاری از فناوری های 
امروزی وجود نداشتند. برخی حتی بر این باورند که کوانتوم، پایه و اساس آگاهی است. به 
لیزرها بازگردیم. ســالح لیزری به چند دســته کلی بخش می شــوند؛ لیزرهای شیمیایی، 
لیزرهای حالت  جامد و لیزرهای الکتروِن آزاد. هرکدام از این رده لیزرها کاربردهای ویژه ای 
دارنــد و می توانند در هر چهار نیروی ارتش ایــران، زمینی، دریایی، هوایی و پدافند، به کار 
گرفته شــوند. سالح لیزری مزایای زیادی دارد. ازجمله هزینه پایین توان آفندی آن. پس از 
اتمام ساخت سالح لیزری، هزینه شلیک با آن بسیار پایین تر از موشک های پرتابی گوناگون 
است. ســامانه های لیزری روی بســیاری از ابزارهای جنگی آفندی و پدافندی نصب پذیر 
هســتند. ســامانه لیزری می تواند در پهپاد و جنگنده و تفنگ دوش پرتاب و رزم ناو و قایق 
تندرو و تانک و بســیاری دیگر به کار گرفته شود. بگذارید پیش از پرداختن به ادامه بحث 
فناوری های ارتشِی کوانتوم -پایه دو نکته را بسیار روشن بیان کنیم. در دنیای امروز و برای 
کشــورهایی که تنش های جنگی با دیگر کشــورها دارند، صرف داشتن پهپاد و موشک و 
جنگنده و تانک کافی نیســت. بدیهی اســت که کشــوری مثل ایران با شرایط ژئوپلیتیک 
امروزی اش باید پهپاد داشــته باشد. اگر نداشته باشــد، کم کاری نیروهای مسلح و دولت 
است. مهم این است که پهپاد چه توان و چه ابزارهایی دارد و در میان قدرت های پهپادی 
چه حرفی برای گفتن دارد. درباره موشک و جنگنده هم چنین است. داشتن و حتی ساختن 

جنگنده چندان نباید ما را مغرور کند. باید دید آنچه ساخته ایم تا چه حد در میان قدرت های 
جنگنده ای دنیا توان رزمی و عملیاتی دارد. همین حاال در همسایگی خودمان، پاکستان و 
ترکیه از ســازندگان پهپاد هســتند. کشــورهای عربی ناوگانــی از جنگنده های درجه یک 
آمریکایــی دارند. رقیبان ژئوپلیتیــک و جنگی ما همگی تجهیزات دارنــد و برگ برنده با 
تجهیزات بهتر و کارآمدتر است. گمان می کنیم جان کالم را به خواننده هوشمند رسانده ایم؛ 
بنابراین به ادامه فناوری هــای کوانتومی می پردازیم. فناوری دیگــر رایانه های کوانتومی 
است. رایانه های کوانتومی دنیای نبردها را چنان تغییر خواهند داد که باورش دشوار است. 
رایانه هــای دیجیتــال مرســوم در تحلیل حجم زیــادی از داده در میدان نبرد با مشــکل 
مواجه انــد. درحالی که رایانه هــای کوانتومی با پردازش موازی داده، تــوان مقابله با این 
چالش را دارند. رایانه های دیجیتالی داده را به  صورت «بیت» های دودویی با مقادیر صفر 
و یک ذخیره می کنند. اما رایانه های کوانتومی از برهم نهی حالت های کوانتومی ذرات برای 
ذخیره ســازی داده در واحدهایی با نام «کیوبیت» اســتفاده می کنند. برهم نهی کوانتومی 
ســرعت پردازش رایانه های کوانتومی را باال می برد. ســرعت پردازش باال یعنی اشــراف 
اطالعاتی بر دشــمن و این یعنــی پیروزی در جنگ. در دوره پیشــا جنگ هــم رایانه های 
کوانتومــی می توانند بهترین مدل ســازی از نبردهــای آینده را ارائه دهنــد. رده دیگری از 
تجهیزات ارتشــِی کوانتوم- پایه، ســالح های هســته ای اند. شکی نیســت که سالح های 
هسته ای بسیار فاجعه برانگیز هستند. هر سه نویسنده این مقاله بارها و بارها در نوشته های 
پیشین به لزوم خلع  سالح هسته ای اشاره کردند و بر تمایز میان دانش و صنعت صلح آمیز 
هسته ای از سالح هسته ای تأکید داشته اند، اما در این مقاله صرفا می خواهیم فناوری آن را 
معرفی کنیم و امید آن را داریم که این ســالح کشتار جمعی از روی زمین محو شود. پس 
از کشف کوانتوم و دنیای حاکم بر هسته های اتمی، دانشمندان دریافتند در دل دو فراروند 
شکافت و گداخت هسته ای چه نیروی هنگفتی نهفته است. از یک  سو نیروی هسته ای به 
تولید انرژی و دیگر دســتاوردهای صلح آمیز پیش رفت (از رآکتور یا واکنشــگاه هسته ای 
گرفته تا رادیودارو و پرتودرمانی و روبش الکترونی از بدن) و از سوی دیگر به سمت ساخت 
ســالح گام برداشت. دو رده ســالح کلِی هســته ای کوانتوم- پایه وجود دارد: شکافت و 
گداخت. در ســالح شکافت هسته ای بن پار یا عنصر سنگین پرتوزا در واکنش های زنجیری 
مهارناپذیر شکافته شده و انرژی انفجاری بسیاری تولید می کند. همانند آنچه در هیروشیما 
و ناگازاکی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم اســتفاده شــد. رده دیگری از ســالح های 
هسته ای گداختی یا گرماهسته ای اند که بر مبنای ایزوتوپ های بن پار هیدروژن کار می کنند. 
اما اینجا پایان داســتان سالح های هســته ای کوانتوم- پایه نیست. سالح های نامتعارف و 
کمتر شنیده شده دیگر عبارت اند از: اســلحه رادیولوژی، اسلحه نوترونی، اسلحه پادماّده، 
اســلحه گسیل القایی گاما و اســلحه شکافت-گداخت تقویت شــده. فناوری دیگری که 
می خواهیم کمی درباره آن ســخن بگوییم رادار کوانتومی است. به زبان بسیار ساده رادار 
دســتگاهی اســت که از آن برای آشکارســازی،  تشــخیص و اندازه گیری اجرام در محیط 
پیرامونِی برد رادار استفاده می شود. ساخت رادار از برجسته ترین دستاوردهای صنعت به 
شــمار می رود و جنگ جهانی دوم به پیشــرفت رادارها کمک شایانی کرد. تا دو، سه دهه 
پیش داشــتن فناوری راداری برگ برنده بود، اما امروزه بیشتر کشورها سامانه های راداری 
دارند و برگ برنده با ارتشــی اســت که رادارهایش توانمندی های متمایــز دارد. جا دارد 
همین جا به این نکته اشــاره  کنیم که یک فناوری کوانتوم -پایه دیگر الیدار یا لیدار نام دارد 
که ترکیبی از رادار و پرتابه ســنجنده لیزری است. الیدار را حتی رادار لیزری هم می نامند. 
حال در این میان فناوری ای که بسیار نوپا و پیشرفته است، رادارهای کوانتومی است. رادار 
کوانتومی بر اساس سنجش از راه دور و اصول مکانیک کوانتومی همچون اصل ناتاشتیگی 
یا همان عدم قطعیت معروف و درهم تنیدگی کوانتومی استوار است. رادارهای کوانتومی 
بیشــتر برای ریزمــوج کاربرد دارند و توان تفکیــک باالتری دارند. پیشــینه این فناوری در 
تجهیزات ارتشــی به کمپانی معروف الکهید مارتین بازمی گردد. نوشــتن درباره رادارهای 

کوانتومی به مقاله ای مجزا نیاز دارد، اما همین قدر بگوییم که آینده جنگ ها و جنگنده ها و 
ســامانه های رهگیری و ترابرد داد کدگذاری شده به رادارهای کوانتومی گره  خورده است. 
یکی از موضوع های اساســی در فناوری های کوانتومی پدیده «مخابرات کوانتومی» است. 
مخابــرات نوین با میکروموج ها، لیزرهــا و تارهای نوری پدید آمده اســت. به ویژه لیزرها 
پدیده های کوانتومی هســتند که با دستکاری مســیری که در آن الکترون ها با جهش بین 
ترازهای انرژی فوتون گسیل می کنند، ساخته شده اند. شدت آنها به سیگنال های دیجیتالی 
اجازه می دهد به شــکل تپ یا پالس و نیز نور لیزر، بدون ازدست دادن توان، مسافت های 
دراز را با کابل های نوری طی کنند. در پایان این بخش می خواهیم این خبر خوش را بدهیم 
که نویسندگان این مقاله کتابی را درباره رادارهای کوانتومی در دست ترجمه دارند، اما در 
اینکه ناشــری پیدا شــود و چاپ کند، امیدی ندارند. تجربه تلخ چنین رویدادی را نویسنده 
سوم مقاله با یک کتاب مکانیک دوره پیشرفته دارد که برای اهلش کتابی کم نظیر است، اما 
در نهایت برای این کتاب هفتصد صفحه ای ناشــری پیدا نشد و مترجمان با خون  جگر با 
هزینه شخصی و مساعدت دوستان چاپ خواهند کرد تا الاقل در دست پژوهشگران باشد. 
آنچه در بخش نخست این مقاله گفتیم گوشه هایی کوچک از فناوری های ارتشِی کوانتوم-
 پایه بود که باید با پشتکار زیاد موردتوجه ارتش ایران قرار گیرد. امید آن داریم که خردمندی 
و رواداری و گفت وگو بر ســیاره زمین ســایه افکند و هرگز کار به جنگ نکشــد، اما جهان 

انسان ها با جنگ گره  خورده و جنگ های آینده با دانش و فناوری.
ارتش ایران و جنگ های آینده

در بخش قبلی درباره فناوری هــای کوانتوم -پایه گفتیم و در این بخش می خواهیم 
فرصت را غنیمت شــماریم و از آنچه به گمان نویســندگان این مقاله رسالتی افزون بر 
رســالت تعریف شــده کالســیک ارتش یعنی دفاع از تمامیت جغرافیایی ایران اســت، 
سخن بگوییم. اگر بخواهیم شــفاف به وضعیت امروز ایران نگاه کنیم، کشور در شرایط 

بحرانی است. بحران اقتصادی، بحران مناقشه هسته ای، بحران زیست محیطی، بحران 
سیاســی با برخی کشــورها، بحران آب و مــوارد دیگر. حتی می توان به این فهرســت 
بحران هایی همچون بی کاری، کاهش آهنگ زادوولد نوزادان، مهاجرت افراد بااستعداد 
و دانش آموخته و کارآفرین را افزود. شــاید در نگاه نخست شگفت انگیز باشد که ارتش 
را بــا این بحران ها گره بزنیم و در پی راه حل باشــیم، اما تجربه نشــان داده حل برخی 
بحران هــای بزرگ به تنهایی از توان دولت ها خارج اســت. اینکه چرا و چگونه به چنین 
شرایطی رسیدیم موضوع مقاله نیست و حتی چرایی آن هم چندان پیچیده نیست. بلکه 
می خواهیم نشــان دهیم ارتش چه نقشی می تواند ایفا کند. بگذارید با یک مثال شروع 
کنیم. طی چند سال گذشــته بحران های زاستاری یا طبیعِی زمین شناختی بسیاری روی 
داده اســت. زلزله بم یکی از آنهاست که ارتش با تمام توان وارد میدان شد. چرا؟ چون 
ارتش هواپیمای ترابری پهن پیکر دارد، سربازان جوان و نازنین و پرتوان میهن را در اختیار 
دارد، تجربه ســاماندهی دارد و تجربه کار در شرایط دشوار؛ بنابراین با رخداد زلزله خود 
را به میدان می رساند. در ســیل بخش هایی از کشور هم چنین بوده است. نتیجه اینکه 
یکی از جنگ های ارتش ایران، جنگ با چالش ها و پیامدهای رویدادهای پیش بینی نشده 
است. جنگ بعدی که ارتش می تواند در آن نقش آفرینی کند، جنگ آب است. ایران جزء 
کشورهای کم آب است و بهتر اســت بپذیریم کشورمان با بحران جدی آب روبه روست. 
مدیریت بحران آب نیازمند حضور تمام نهادها و ســازمان ها و آحاد مردم است. بحران 
آب را نباید به شــیر آب خانه ها و کاهش مصرف خالصه کرد. داستان فراتر از این است. 
روی بد سکه این است که چه بسا بر سر آب با کشورهایی که تنش آبی داریم درگیری پیدا 
کنیم که ارتش و دیگر نیروهای مســلح ناخواسته درگیر خواهند شد. اما روی خوب آن 
مدیریت فناورانه آب اســت. ارتش می تواند در تولید دستگاه های آب شیرین کن صنعتِی 
بــزرگ همکاری کند. می تواند در مدیریت بهره برداری به دیگر نهادها کمک کند. ممکن 

اســت برخی بگویند چنین چیزی در دستور کار ارتش نیست. بله چنین است. در شرایط 
عادی ارتش نباید درگیر چنین چیزی شود و باید تمرکزش بر آفند و پدافند باشد، اما برخی 
بحران ها چنان بزرگ شــده اند که باید بپذیریم نیازمند مشــارکت همه هستیم. باور ما بر 
این اســت که ارتش باید غرق در مدیریت هوشمند و ارتقای فناوری باشد. البته بی شک 
ارتش در سیاســت کشور حضور دارد و سیاســت مداران در هم اندیشی نزدیک با ارتش 
هســتند. دور نیست روزی که برسیم به نقطه ای که با نداشتن فناوری حتی فروش نفت 
و گاز هم برایمان سوددهی نداشته باشــد. آنجا نقطه ای است که باید روی رقابت های 
فناورانه حساب باز کنیم. اگر ارتش بال و پر بگیرد و موانع سیاسی رفع شود، می تواند در 
داخل کشور با کار تخصص محور تجهیزاتی را تولید کرده و صادر کند. صادرات تجهیزات 
آفنــدی و پدافندی از پردرآمدترین فعالیت های اقتصادی اســت. صادرات تجهیزات در 
نوع خودش جنگی بزرگ اســت و رقابتی شدید در دنیا دارد که ایران باید بکوشد با رفع 
مشکالت سیاسی و نیز سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش های فناورانه ارتش، وارد کار 

شود و سود کند. گفتنی در این باره بسیار است و به وقتی دیگر موکول می کنیم.
چالش های پیش روی ارتش ایران

در ایــن بخش می خواهیم صادقانه از چالش هایی بگوییم که گمان داریم پیش روی 
ارتش اســت. هم در این مقاله و هم در نوشــته های پیشــین نشــان دادیم هرچه زمان 
می گذرد، ارتش های جهان و در پی آن ارتش ایران بیش از پیش به دانش و فناوری گره 
می خورند. مدت ها پیش ما به همراه دوســتی دیگر در مقاله ای نشــان دادیم مهاجرت 
نخبگان و کارآفرینان چه آســیبی به کشور وارد می ســازد. حال می خواهیم بگوییم این 
مهاجرت ها به ارتش هم ســرایت کرده و آسیب رسان اســت. با هرچه فناورانه تر شدن 
ارتش ها دیگر مســئله این نیست که چه تعداد نیروی ارتشــی داریم، مسئله این است 
که چه تعداد پژوهشــگر و متخصص و نیروهای زبده فنــی و کادر آموزش دیده داریم. 

ارتش هم از بدنه غالبا طبقه متوسط مردم است. بیشترین طبقه ای هم که در پی دانش 
می روند، طبقه متوسط جامعه است. خروج نخبگان از کشور به ضریب هوشی متوسط 
نیروهای مسلح هم آسیب می زند. همان طور که پژوهشگران بااستعداد جذب نهادهای 
دانشی نمی شــوند، جذب نهادهای ارتشی-پژوهشی هم نمی شــوند. جان کالم اینکه 
شــرایط کشور باید به گونه ای باشد که ســازمانی همچون ارتش بتواند چنان امکانات و 
تســهیالتی برای جوانان دانش آموخته و فنی فراهم کند که برخــی از آنان ماندن را بر 
رفتن ترجیح دهند. خطر دیگری که پیش روی ارتش است، بودجه کم است. با نگاهی به 
ردیف بودجه کشــورهای توسعه یافته می توان دریافت بودجه ارتش کم است. بگذارید 
این گونه بگوییم: بودجه ارتباط مســتقیم با آهنگ پژوهش و تولید و جذب کارآفرینان و 
همکاری با نهادهای صنعتی دارد. همین امروز در رژه نیروهای ارتشــی از چند دستاورد 
خوب پهپادی و موارد دیگر رونمایی شده است. باور ما بر این است که در صورت مدیریت 
هوشمند و بهره گیری از توان باالی جوانان کشور، می توان این دستاوردها را چندین برابر 
کرد. ممکن است برخی بگویند پول نیست، اما ما باور داریم بیش از مقدار پول، مدیریت 
پول مهم اســت و توضیح بیشتر نیاز نیســت. چالش دیگری که گمان داریم پیش روی 
ارتش ایران است، گم شــدن میراث جنگ برای نسل جوان است. افسوس مندانه دست 
ما بسته است که در این باره با شفافیت دوچندان سخن بگوییم. حاال پرسش اصلی این 
است که ارتش چگونه توانست در مقابل ارتش تا بن دندان مجهز و آموزش دیده عراق 
دوام آورد؟ پاسخ در سه چیز نهفته است. میهن دوستی ارتش، آموزش های زمان صلح 
و تجهیزات کارآمد. با دست خالی و با شعار نمی توان با تانک و جنگنده نبرد کرد. برای 
میهن جان دادن هم ابزار می خواهد. اگر توانستیم فردای جنگ ۱۴۰ جنگنده را در آسمان 
عراق به پرواز درآوریم و عملیات کمان ۹۹ را بیافرینیم، شــک نکنید جز در سایه داشتن 
جنگنده هــا و نیروهای متخصص امکان پذیر نبود. میراث جنگ باید فهم فناورانه نســل 
پســاجنگ می بود. آری نسل های بعد از جنگ باید با این گنِج جنگ روبه رو می شدند که 
پیروزی ها در ســایه فناوری بود و شکست ها هم در سایه نبود فناوری. نسل ها از پی هم 
می آیند و هر نســلی رفتار و باورها و جهان بینی خودش را دارد. جوانان بیست ســاله ای 
که سال شــصت به دل دشمن عراقی زدند، جهان بینی شان با جوانان بیست ساله امروز 
متفاوت اســت. اما اگر جامعه به این ســو پیش می رفت که تمام جوانان کشــور با هر 
باوری و نگرشــی به جهان و زندگی، فردبه فرد خود را در قبال جان فشانی های جوانانی 
که در جنگ خون پاک خود را به پاسداری از میهن فدا کردند، مسئول می دانستند و ادای 
این مسئولیت را در کمک به پیشــبرد دانش می دیدند، امروز میراث جنگ دستاوردهای 
فناورانه بیشتری بود. نمی توانیم به نسل جوان و نوجوان کشور بگوییم چگونه بیندیشید، 
اما می توانیم به آنها بیاموزیم، هر جا که هستید و هر طور که می اندیشید در قبال میهن 
و خون جوانان، حتی نه فقط جنگ هشت ساله، بلکه خون هایی که طی قدمت بلند این 
سرزمین ریخته شده، مسئول هستید. ادای این مسئولیت هم با کوشش در پیشبرد دانش 
است. سخن در این باره بسیار است و امید ما به دریافتن جان کالم است. بگذارید سخن 
را بــا این موضوع تمام کنیم که ارتش در ایران نهادی دیرینه اســت. گاهی پیروز میدان 
بوده و گاهی شکســت  خورده است. اما در هر حالی محبوب مردمان این سرزمین بوده 
است. در بلندای تاریخ ایران، ارتش گاهی در تله بازی های سیاسی افتاده، گاهی پرشتاب 
و پرآهنگ تجهیز شــده و آموزش  دیده، گاهی ســخت جنگیده، اما مورد کم مهری قرار 
گرفته و گاهی وجودش حتی مانع از آغاز جنگ شده است. باور ما بر این است که ایران 
همواره کشــوری خواهد ماند که به ارتشــی قوی نیاز خواهد داشت. باز هم و برای بار 
چندم پافشاری می کنیم که در جهان امروز قدرت ارتش در بالندگی فناوری است. ارتش 
ماهیتی پویا دارد. چه پس از شکست و چه پس از پیروزی، چه پس از سی سال صلح و 
نجنگیدن و چه پس از جنگ های دراز که از قضا ارتش ایران بســیار داشته است. پویایی 
نیازمند بازنگری و تحول و دگرگشت است و امروز ما بر این باوریم که ارتش ایران نیازمند 
نوســازی و نوگرایی است. نوســازی پدیده ای سخت افزاری اســت و به رشد و پیشرفت 
ارتبــاط دارد. یعنی ناوگان های چهارگانه را نوســازی کنیم؛ چه با فناوری بومی و چه با 
فناوری وارداتی و چه با فناوری مشــارکتی با دنیا. اما نوگرایی پدیده ای نرم افزاری است 
که باید در اندیشه ها رخ دهد. نوگرایی یعنی اینکه اندیشه ها با تحوالت جهان همخوان 
باشد و بتواند در چنین جهان پیچیده ای، هوشمندی الزم را برای رفتارهای بهینه استفاده 
کند. ارتش ایران با مسئولیت هایی که بر دوش دارد و چه بسا بیش از حد متعارف باشد، 
نیازمند نوســازی و نوگرایی اســت. در پایان این مقاله را به نمایندگی از ۴۸ هزار شــهید 
ارتش در جنگ هشت ساله به سرلشکر خلبان علیرضا حراف جمعی هوانیروز پیشکش 
می کنیم که ققنوس وار در آتش ســوخت. او جمله ای ماندگار دارد: «به نســل های بعد 

بگویید ما تمام تالش مان را کردیم».

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد، نیروی ده ها «نادرشاه» هم به جایی نخواهد رسید
«نادرشاه افشار»

مصطفی روســتایی. فریدون علی مازندرانی.  حسن فتاحی: بیســت ونهم فروردین ماه به نام روز ارتش نام گذاری شده است. آنچه در ذهن مردم از روز 
ارتش بر جای  مانده، رژه نیروهای ارتش کشــورمان است. غرش جنگنده ها در آسمان ایران، صدای سوت رزم ناوها در شاخاب همیشه فارس و دریای 
کاسپین، رژه نیروی زمینی در میدان های اصلی شهر، رونمایی از برخی دستاوردهای ارتشی و نیز سخنرانی مقام های عالی رتبه سیاسی. همچنین تعداد 
زیادی تبریک و شــادباش از سوی مســئوالن نهادهای متفاوت و تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در چشم اندازهای عمومی شــهر، روز ارتش را یادآوری 
می کند. اما این تمام داســتان نیست و به باور ما حتی گوشــه ای از آنچه باید مردم درباره ارتش بدانند، نیست. باور نویسندگان این مقاله چنین است 
که دوســتداران واقعی ارتش و میهن دوســتان واقع اندیش، پا را فراتر از تبریک و تمجید می گذارند و برای هرچه پربارتر شدن کارنامه ارتش بحران ها 
و فرصت هــا را با ارتش در میان می گذارند. نمی  دانیم بابت این مقاله و پیشــنهادها پاســخی دریافت خواهیم کرد یا نــه، اما وظیفه خود می دانیم به 
پاسداشت خون های اهداشده ارتش ایران، نه فقط ارتش امروز ایران، بلکه ارتشی که قدمتی بلندباال دارد و فقط پسوند های آن عوض  شده، آنچه برای 
رشد و پیشرفت و توســعه ارتش می دانیم، بازگو کنیم. از یاد نبریم، ماهیت ارتش در تعریف کالسیک آن، نیرویی برای پاسداری از مرزهای جغرافیایی 
اســت و ایران، ازآنجایی که همواره کشوری با ســاختار امپراتوری بوده است و امروز هم کماکان شکوه پیشــین آن در نهاد مردمان این سرزمین ریشه 
دوانده؛ بنابراین همواره کشــوری ارتشی بوده است. یعنی ارتش از ارکان ایران بوده اســت. چه زمانی که شکست  خورده و کشور به تسخیر مهاجمان 
درآمده و چه زمانی که پیروز بوده و ســبب غرور شده است. ارتش در ایران ساختاری ملی و میهنی بوده است و مردم این نیروی نظامی را با نام ارتش 

ایران می شناسند که در برهه های تاریخی پسوندهای گوناگونی داشته است. در این مقاله به سه مسئله پیش روی ارتش ایران خواهیم پرداخت.

فناوری های کوانتوم-  پایه در نبردهای آینده

دانش و فناوری؛ سربازان نوین آفند و پدافند
ارتش ایران و نیاز به نوسازی و نوگرایی در رویارویی با بحران های پیش رو

پیشرفت در تکنولوژی و علوم پایه یا تعالی باورهای اخالقی و عدالت اجتماعی
کدام یک نیاز اساسی بشر امروز است؟

در آســتانه ســده جدید شمســی جهان پیرامون ما هنوز درگیر جنگ و خشونت 
اســت، اینکه اولین خاطره بشــر از هبوط آدمی به جنایت هابیل و قابیل گره خورده، 
شــاید بی ارتباط به حس جنگ طلبی و خشــونت در رفتار آدمیــان آن گونه که برخی 
نظریه پــردازان قرارداد اجتماعی از جمله تامس هابز بــاور دارند که طبیعت آدمیان 
طوری سرشــته شــده که جز تنازع و جنگ راهی برای بقا متصور نیســت؛ اما همین 
آدم از تــرس جان خویش و حفظ تمنیات درونــی اش تن به مدنیت می دهد؛ چراکه 
باور دارد اگر از سرشت جنگ طلبی خویش پیروی کند، دیر یا زود به هالکت می رسد؛ 
بنابراین بنا به جبر طبیعِت پیرامون خویش تن به اجتماعی شدن و قرارداد اجتماعی 
می دهد، در مقابل دســته ای دیگر از تئوریسین ها مانند روسو، مونتسکیو و الک، انسان 
را موجــودی پاک طینت و ذاتا اجتماعی می دانند تا به آنجا که وجه تمایز انســان از 
ســایر حیوانات را در ذات مدنی او دانسته انسان را حیوانی مدنی الطبع می دانند؛ اما 
نه مانند جانورانی که زندگی اجتماعی شــان از سر غریزه و کورکورانه است، ایشان بر 
این باورند که توقع انســان از زندگی اجتماعی مانند زنبور و مورچه تکرار یک نظام از 

پیش طراحی شــده نیست؛ بلکه اجتماعی بودن برای انسان هدف نهایی نبوده؛ بلکه 
وســیله ای اســت برای نیل به عدالت که هدف غایی نوع بشــر است. عدالت همان 
گم شده بشــر امروز است که با وجود دســتاوردهای درخور توجهی که در علوم پایه 
و تکنولوژی نصیبش شــده؛ اما هــدف اصلی اش از پذیرش زندگــی اجتماعی را به 
فراموشــی سپرده. به راستی جز پیشــرفت در تکنولوژی، بشر امروز پس از قرن ها چه 
دســتاورد قابل دفاعی دارد؟ بشــر امروز تا چه میزان در آموزه های اخالقی، باورهای 
قابــل احترام انســانیِت منتج به عدالــت اجتماعی به موازات تحول و پیشــرفت در 
تکنولوژی رشد داشــته؟ آیا هدف از خلقت انسان همانا رسیدن به تکنولوژی بوده؟ 
چه انگیزه و هدف متعالی در خلقت بشــر نهفته است که پروردگار عالم توصیفش 
از خلقت آدمی را احســن الخالقین می داند؟ با تطبیق و تحلیل دســتاورد بشر امروز 
پس از قرن ها تنها ثمره قابل دفاع او پیشرفت در تکنولوژی و علوم طبیعی است؛ به 
طوری که انگار تنها هدف خلقت انسان، رفتن به کرات دیگر و ساختن ربات آدم نما و 
گوسفند آزمایشگاهی بوده. بنا بر وضع موجود جهاِن پیرامون عیان و مبرهن است که 

هیچ نشــانه ای و شاید بهتر است بگوییم هیچ تالشی در شکل گیری عدالت اجتماعی 
دیده نمی شــود. به قول هاموِن داریوش مهرجویی؛ بر سر عشق چه آمد؟ بنابراین به 
نظر می رســد پیش و بیش از تالش و مســاعی برای یافتن و تحقق مصادیق عدالت 
اجتماعی، بشر امروز تکلیف دارد به پاشیدن بذر عشق و مهرورزی که به قطع و یقین 
جوانه های عدالت ثمره این رفتار نوع دوســتانه بشر در زمینی خواهد بود که جنگ و 
جنگ افــروزی آن را به کویر لم یزرع بدل کرده. کدام عقل ســلیم و نفس مطمئنه ای 
می پذیرد انســان امروز هنوز هم به روش هابیل و قابیل خواسته و تمنیات خویش را 
مطالبه کند و شــاید حق با آن دســته از فالسفه ای  است که طبع جنگ طلبی و خوی 
وحشی گری آدمیان را بر حس نوع دوســتی غالب می دانند!، جنگ و جنگ افروزی از 
دیرباز زبان مشــترک قلدران و زورگویان بوده؛ اما باید پذیرفــت و القا کرد که قرن ها 
از آن زمــان که قــدرت قلدران و زوِر بــازوی زورمندان مالک و معیــار برتری و زبان 
گفت وگوی انســان ها بوده، گذشته اســت و چندین برابر جمعیت بشر امروز طرح و 
تئوری و تحقیق دربــاره باورهای عدالت جویانه و القــای بایدهای عدالت اجتماعی 

صــورت گرفته؛ هرچند که بنا به وضع موجود گویی بی نتیجه بوده اســت. و در پایان 
طرح این پرســش که به راســتی کدام یک نیاز اساسی بشــر امروز است؟ پیشرفت در 
تکنولوژی و علوم پایه یا تعالی باورهای اخالقی و عدالت اجتماعی؟ با کدام یک از این 
دو، دیگری تحقــق خواهد یافت؟ بنا بر وضع حاضر که با وجود درنوردیدن قله های 
علــوم پایه و تکنولوژی هنوز هیچ عطر و بویی از عدالت به مشــام آدمی نرســیده و 
در مقابل بوی باروت و خون فضای جهان را تســخیر کرده، باید پذیرفت بشــر امروز 
ناچار است فکری اساسی برای تعالی ارزش های انسانی و بالفعل کردن استعدادهای 
بالقوه بشردوســتانه کند، چه بســا در ذات و باطن چنین تالشــی، هدف غایی خلقت 
آدمی بروز و ظهور بهتری خواهد داشــت و آن گاه تکنولوژی نه به منزله ابزاری برای 
کشورگشــایی و جنگ طلبی، بلکه وسیله ای خواهد شد در نشر و تکثیر برابری آدمیان 
و تکریم حقوق فردی و اجتماعی انسان ها. و چه تلخ است باور واقعیت قابل لمس 
امروز که انســان عصر حاضر با فکر و اندیشه اش قله های دست نیافتنی تکنولوژی را 

فتح کرده؛ اما از قدم زدن در مسیر انسانیت عاجز مانده است!

تحلیل آزمون های حضوری نشان از افت تحصیلی و کم سوادی دانش آموزان دارد
آموزش های مجازی و حباب یادگیری

آزمون های غیرحضوری در دو ســال گذشته که مدارس، تعطیل و آموزش ها مجازی 
بودنــد؛ بــا چالش های فراوانی روبه رو شــد که مهم ترین آنها تقلــب در این آزمون ها و 
غیرواقعی بودن نمــرات دانش آموزان در آزمون های مجازی بــود. دانش آموزان به هر 
شــیوه ای متوسل می شدند تا نمره باالتری را در آزمون های غیرحضوری به دست آورند. 
تقلب، جعل دانش یا باهوش نشان دادن خود از روی نیرنگ و نوعی بی صداقتی است و 
بیشتر دانش آموزان و دانشجویان نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل 
خود تجربه کرده اند. تقلب، تخلف از هنجارها محســوب می شود و شیوع باالی تقلب، 
هشداری برای جامعه است و گویای آن است که روند تبعیت از قانون، دچار مشکل شده 
اســت. مقایســه نمرات دانش آموزان ضعیف قبل از کرونا و تعطیلی مدارس با نمرات 
آنهــا در آزمون های مجازی، تفاوت معناداری داشــت که این امر اســتفاده از روش های 
مختلــف تقلب در آزمون های مجازی را نشــان می دهد. در یــک تحقیق میدانی که در 
مدارس متوســطه اول و دوم در آزمون های مستمر در دی ماه ۱۴۰۰ در شهر اراک صورت 
گرفت، مشخص شــد که علی رغم آموزش های حضوری و ترکیبی که در مدارس انجام 

می شود، دانش آموزان عالقه ای به شرکت در آزمون های حضوری ندارند و چون حضور 
در مدرسه الزامی نبوده و آزمون به  صورت مجازی نیز به  صورت هم زمان انجام می شود 
اکثر دانش آموزان تمایل داشــتند که در آزمون های غیرحضوری شــرکت کنند که دلیل 
این امر به خوبی مشــخص بود. تحلیل آزمون های حضوری در نوبت اول دی ماه نشــان 
از افت تحصیلی و کم ســوادی دانش آمــوزان دارد که معلمان را نیــز در ارائه درس با 
مشــکل روبه رو می کند چراکه دانش آموزان در دو سال گذشته مباحث پایه را علی رغم 
نمرات باال به درســتی یاد نگرفته اند. تقلب در آزمون های مجازی و کسب نمرات خوب و 
عالی، حباب بزرگی در یادگیری بیشــتر دانش آموزان به وجود آورده است که با برگزاری 
آزمون های حضــوری در آینده، این حباب یادگیری خواهد ترکید و ســواد علمی واقعی 
دانش آموزان نمایان خواهد شد. اگرچه تالش های زیادی توسط معلمان خالق و استفاده 
از نرم افزارهای مختلف بــرای جلوگیری از تقلب دانش آمــوزان در آزمون های مجازی 
انجام شــد، ولی به صفر رســیدن این تقلب ها غیرممکن است. به کارگیری نرم افزارهای 
مختلف آزمون مجازی نیز که احتمال تقلب را کاهش می داد به بهانه های واهی از طرف 

دانش آموزان و اولیا و اعتراضات آنها مواجه می شد تا این آزمون ها توسط مدرسه و معلم 
کنار گذاشــته شود تا دانش آموزان بتوانند نمرات باالتری را به دست آورند. جدی نگرفتن 
آموزش هــا و آزمون های مجــازی، دریافت نمــرات عالی و غیرواقعــی در آزمون های 
غیرحضوری، استفاده از خرد جمعی و مشورت در این آزمون ها، کسب نمرات عالی توسط 
دانش آموزان ضعیف، به کارگیری نفراتی به  غیر از خود دانش آموز به عنوان آزمون دهنده، 
عدم تالش و انگیزه برای یادگیری و درس خواندن و کســب نمره قبولی بدون زحمت، از 
جمله عواملی است که باعث شد دانش آموزان عالقه ای به آزمون های حضوری نداشته 
و تمایل به شــرکت در آزمون های غیرحضوری داشته باشند. این عوامل در طی دو سال 
گذشــته به طورکلی باعث شــده که بیشتر دانش آموزان از ســواد علمی کافی برخوردار 
نباشــند و در آزمون های حضوری یا امتحانات نهایی نمرات خوبی را به دســت نیاورند 
که عالوه بر اعتراضات فراوان به مدرسه، معلم و سیستم آموزشی، در سال های بعد نیز 
به علت نداشــتن پیش دانسته ها و اطالعات پایه در یادگیری مفاهیم، بیشتر دچار مشکل 
خواهند شد. دروس عمومی و خواندنی بیشتر تحت  تأثیر این سهل انگاری ها قرار گرفت 

و کاهش نمرات این دروس در تحلیل آزمون های نهایی بیشتر دیده می شود. پژوهش ها 
نشان می دهد که گرایش به تقلب می تواند به عوامل فردی و درونی مانند داشتن ضعف 
درســی، ترس از والدین، تحقیرنشدن پیش اقوام و دوستان، عدم مطالعه کافی، باالبردن 
نمره ها و مالك بودن نمره باشــد یا عوامل بیرونی و موقعیتی مانند مشکالت خانوادگی، 
فشــار والدین، بی توجهی و مســامحه گری معلمــان و مراقبان، تقلب کردن دوســتان و 
هم کالسی ها، سخت بودن تکالیف و دروس، تأثیر جو کالس و هم کالسی ها و تقلب کردن 
در افراد خانواده و فامیل. با توجه  به واکسیناسیون بیشتر معلمان و دانش آموزان و رعایت 
اصول بهداشتی در مدارس و برای جلوگیری از بیماری ها و آسیب های جسمی و روحی 
دانش آموزان در آموزش های مجازی و عدم تقلب و کسب نمرات غیرواقعی و همچنین 
برای جلوگیری از کم ســوادی و عدم تالش علمی دانش آموزان، شایسته است که اولیای 
گرامی فرزندان خود را برای حضور در مدرسه تشویق و ترغیب کنند و دانش آموزان را با 
معضالت، چالش ها و آسیب های آموزش های مجازی آشنا کنند تا در سال های بعد و در 

امتحانات نهایی و کنکور با مشکل مواجه نشوند.

یــادداشـت

خواب های شوم گوسفند های برقی
هوش  مصنوعی چگونه تسلیحات و میادین نبرد را متحول می کند؟

چند ســال پیــش دیده بان حقوق بشــر کمپینــی بین المللی بــرای توقف 
ربات های قاتــل یا به طور دقیق تر ربات های نظامی مســلح بــه راه انداخت. 
کمپینی که حتی گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد را نیز وادار کرد تا خواستار 
توقف تولید و توســعه ربات های خودمختاری شود که می توانند بدون کنترل 
مستقیم انســان آدم بکشند. خبری که شــاید در نگاه اول تداعی کننده تصویر 
خیالی فیلم هایی همچون ترمیناتور از آینده باشــد، اما در حقیقت به حوزه ای 
کامال جدی در توســعه تســلیحات مدرن اشــاره می کند. حقیقت این اســت 
که در چند دهه اخیر به لطف رشــد بســیار ســریع تکنولوژی هــای دیجیتالی 
شــاهد توســعه همه جانبه هوش  مصنوعی و یادگیری ماشینی بودیم. هوش 
مصنوعی همین حاال هم در بســیاری از ارتش هــای دنیا حضوری فعال دارد، 
اما نه دقیقا در آن شکل و قامتی که خیلی ها تصور می کنند. حقیقت آن است 
که بیشــتر آن چیزی که امروزه اســتفاده می شود همچنان بیش از آنکه واقعا 
هوش مصنوعی تمام عیار باشد سیســتم های هوشمندی هستند که می توانند 
بخش هایی از مأموریت را بر اساس داده های از پیش تعیین شده مدیریت کنند. 
به عنوان مثال پهپادهای نظامی تقریبا همگی خلبانی انسانی دارند که در تمام 
طول پرواز آنها را هدایــت می کند؛ پهپادهایی که البته عموما می توانند تقریبا 
تمامی مراحل پرواز و مأموریت شناسایی خود را به صورت خودکار هم انجام 
دهند. این شــامل کنترل فرمان آتش یا حمله به اهداف انســانی نمی شود. از 
ایــن نظر آنچه امــروزه در قامت هوش مصنوعی تعریف می شــود عموما در 
سیستم های مدیریت، کنترل و شناسایی میدان نبرد و زیرسیستم های کمکی که 
به کاربر انسانی در به کارگیری آسان تر و دقیق تر سالح یا تسلیحات خود کمک 
می کند، تعریف می شــود. با این حال این به معنی محدودبودن این فناوری یا 
بی خطربودن آن در آینده نیست. در حقیقت همین حاال هم رقابت تسلیحاتی 
پنهانی میان قدرت های بزرگ برای توســعه و به کارگیری بهتر و مؤثر تر هوش 
 مصنوعی در تسلیحات نظامی وجود دارد. توسعه ای که یکی از اهداف اصلی 
آن نه لزوما ســاختن تسلیحاتی مرگبار تر که کمک به کاهش هزینه ها، کاهش 
تلفــات خودی از طریق حذف کاربر انســانی حاضــر در صحنه، محدودکردن 
دامنه خطای انســانی و کاهش تلفات غیرنظامی بــا افزایش دقت درگیری و 
ســرعت تصمیم گیری برای آن اســت. این یعنی در هر حال دیر یا زود شــاهد 
ظهور هرچه بیشــتر تسلیحات هوشمند هدایت شونده توسط هوش مصنوعی 
خواهیم بود. آینده ای که با وجود تمامی نگرانی ها و مخالفت ها تقریبا گریزی 
از آن نیســت. مشــکل این آینده در نگاه اول حتی لزوما به تهدیدی که هوش  
مصنوعی به صــورت بالقوه می تواند ایجاد کند بازنمی گــردد، بلکه دنیایی را 
تصور کنید که هرکســی بتواند پهپاد هوشمند کوچک و مسلحی را در پارکینگ 
خانه خود ســر هم کند این یعنی با گســترش دسترســی به آن کنترل آن تنها 
در اختیار دولت ها نخواهد ماند. مشــکل دیگر بیشتر جنبه اخالقی ماجراست. 
موضوع این نیســت که آیا روزی ربات ها علیه ما شــورش می کنند یا نه بلکه 
موضوع این اســت که آیا اساســا دادن اختیار قضاوت روی جان یک انســان 
به سیستمی هوشــمند خصوصا در شــرایط خاص کاری اخالقی است؟ مثال 
همین حاال با چالش های این مسئله نه در دنیای جنگ افزارها بلکه در صنعت 
خودرو مواجهیم؛ همان جایی که ماشین های خودران در حال توسعه هستند و 
بحث بر سر شرایط خاصی که ممکن است سیستم هدایت هوشمند خودرو را 
وادار به قضاوت های سخت کند جریان دارد. این در حالی است که در مفهوم 
تکنولوژی نظامی که با جان انسان ها مستقیما سروکار دارد قضاوت مسئله ای 
بــه مراتب پیچیده تر نیز خواهد بــود. اینکه چه درصدی خطا در تصمیم گیری 
یک ماشــین قابل قبول خواهد بود؟ قضاوت او در مورد لزوم آتش به ســوی 
هدفی خاص چطور و تا چه حد می تواند قابل اطمینان باشــد؟ سؤاالتی از این 
دســت از جمله مهم ترین موانع حضور تمام قد سیستم های کامال هوشمند در 
میدان نبرد هستند؛ سیستم هایی که تکنولوژی آنها همین حاال هم وجود دارد 
و تا حدود مشــخصی هم استفاده می شــوند. اما این سؤاالت و موانع موجب 
نمی شــوند که تالش برای توسعه تســلیحات خودکار و کوچک ترکردن دامنه 
پاســخ های احتمالی دنبال نشــود. این مســئله را خصوصا در مقایسه خطای 
انســانی بررسی می کنند، سیستم تصمیم ســازی که قرن ها روی جان انسان ها 
قضاوت کرده و حاال با رقیب خودکاری مواجه است که طرفداران آن معتقدند 
می تواند دامنه خطا را کاهش دهد. کنترل مســئله مهمی است که هیچ کس 
با حذف کردن انســان از فرمول آن راحت نیســت، اما بــا محدودکردن دامنه 
دخالت آن چرا! سیســتمی را تصور کنید که بتواند با اهداف مشــخصی درگیر 
شــده اما تصمیم نهایی برای زدن را به کاربر یــا فرمانده خود محول می کند. 
این در بهترین حالت چیزی اســت که در قالب تســلیحات هوشــمند حاال هر 
نوع ســالحی در طول ســال های آینده می بینیم اگرچه تسلیحات شلیک کن و 
فراموش کن (تســلیحاتی که بعد از پرتاب نیازی به هدایت ندارند) نیز در کنار 
این موضوع توسعه خواهند یافت اما حتی آنها نیز به تصمیم کاربر اولیه خود 
برای درگیری وابسته اند. این نقشی است که حداقل با دانسته های ما از شرایط 
و نیازهای فعلی در ســال های آتی برای هوش مصنوعی متصوریم و حتما در 
طول دهه های بعد که همچنان تصویر روشنی از آن نداریم، تغییر خواهد کرد.

محمد حسین جهان پناه

وکیل پایه  یک دادگستری
محمدهادی جعفرپور

دانش آموخته دکترای برنامه ریزی درسی
حسین معافی

وقتی جنگ ها با مغز گره می خورند
نقش علوم اعصاب در جنگ ها و سالح های آینده

مــن یک طرفدار کامــل صلحم و ارزش گفت وگــو و تعامل را باالتر از هــر چیز دیگری 
می دانم. هیچ چیز باالتر از حفظ جان آدمی نیست. امیدوارم روزی بشر به قابلیت های 
بزرگ و درخشــان گفت وگو و تعامل پــی ببرد و توان گفت وگــو از ارزش های بزرگ او 
محســوب شــود. بتواند بر خشــم، آز، نفرت و طمع خود غلبه کرده و مشکالت خود با 
دیگران را با گفت وگو حل کند. بتواند به حقوق دیگران احترام گذاشته و تمام سعی اش 
ایجاد دنیایی بدون مرز و با صلحی عمیق و همه جانبه باشــد. صلحی که ذهن ها را درگیر 

خود کند و دغدغه آدمیان محســوب شــود. صلحی که از آرامش عمیق وجود برخیزد. 
شخصا نمی دانم آیا روزی بشر به چنین توانایی ای خواهد رسید. آیا معلمان بزرگی ظهور 
خواهند کرد که آموزه هایی این چنینی را به بشــر بیاموزند؟ شخصا امیدوارم شاهد چنین 
دنیایی باشم؛ اما متأســفانه در جهانی که زندگی می کنیم ناگزیر از داشتن ارتشی قوی و 
روزآمد هســتیم که با تمام توان بتواند از ملت و داشته های مان دفاع کند. ارتش باید در 
اختیار و خدمت مردم باشــد و هیچ کس نباید از رسیدن به چنین مهمی خودداری کند. 
تا طمع، آز و نفرت در وجود آدمی ســیالن می کنــد، ناگزیر از قوی بودن در مقابل چنین 

تهدیدهایی هستیم. آنچه در اینجا هم می نویسم، متأسفانه به دلیل همین نیاز است.

دنیا با سرعت در حال تغییر است. علم چهره همه چیز را تغییر داده است. و بسیار 
طبیعی است که کشورها بخواهند از آن برای هرچه مجهزتر کردن خود استفاده کنند. 
دنیا بــه جهانی پر از فرصت بدل شــده که اگر دولت ها به آن توجــه کنند، می توانند 

رفاه بســیاری را برای همه به ارمغان بیاورند. اکنون کشورهای بزرگ و پیشرفته هزینه 
بســیاری را صرف همین تحقیقات و استفاده از این فرصت ها و تکنولوژی ها در عرصه 
نظامــی می کنند. تحقیقاتی که کامال مخفی بــوده و می توانند چهره جهان را دگرگون 
کنند. علوم اعصاب با جهش های بزرگی که در چند سال اخیر پیدا کرده، نقشی اساسی 
 neuro-weapon در ایــن تحقیقــات دارد. به  طوری  که حتــی حوزه ای جدید به نــام
شــکل گرفته که از تأثیر علوم اعصاب در ســاخت ســالح های جدید ســخن می گوید.
 neuro-weapon بــه هر آن چیزی در این حیطه گفته می شــود کــه به ارتباط مغز با 
دیگری یا با یک وسیله منتهی شود. همان چیزی که از آن با عنوان ارتباط بین ماشین -
مغز یا ســایبورگ نام برده می شــود. و وقتی این اصطالحات مطرح می شود می توانیم 
ســراغ صدها فیلم علمی -تخیلــی برویم که از قدرت ســایبورگ ها صحبت می کنند. 
ســربازانی که در ترکیب مغز بیولوژیک با تکنولوژی های جدید به قدرتی بســیار دست 
یافته و می توانند به عنوان یک سالح به کار روند. کامال مشخص است که چنین امکانی 

به فیلم های علمی -تخیلی محدود نمانده و به ســرعت توســط قدرت ها به عنوان یک 
ســالح بالقوه مرگبار مورد توجه قرار می گیرد. واقعیت هم این اســت که خارج از ژانر 
علمی -تخیلی، ارتباط بین ماشــین و انسان در دو دهه گذشته رشد چشمگیری یافته و 
همین االن بسیاری از بهترین شرکت های تکنولوژیک دنیا در حال کار روی این موضوع 
هســتند. فرض کنید که سالح شــما بتواند در ارتباط مستقیم با ذهن و مغز شما باشد. 
هم کارایی ســالح و هم توانایی شــما در استفاده از آن به شــدت افزایش می یابد؛ اما 
اســتفاده از نوروتکنولــوژی در جنگ ها به این مورد محدود نیســت و محققان در این 
زمینه بسیار فراتر رفته و موضوعات دیگری را نیز بررسی می کنند. سؤال مهم اینجاست 
که چگونه می توانیم با اســتفاده از علوم شــناختی توانایی های ذهنی سربازان خود را 
افزایش و در عین حال توانایی های ذهنی دشــمن خود را کاهش دهیم. به جای اینکه 
از گلوله و موشــک و هزار وســیله دیگر برای از بین بردن دشــمن خود استفاده کنیم، 
می توانیــم قابلیت های شــناختی او را تحــت تأثیر قرار داده و کاهش دهیم و ســبب 

برتری خود بر دشمن شویم. استفاده از پروتزها و میکروچیپ ها که امروزه از مهم ترین 
بحث ها در ســطح جهانی است، می تواند به خوبی به تقویت قوای شناختی یک سرباز 
کمک کند. میکروچیپ ها به تراشــه الکترونیک کوچکی گفته می شــود که ابتدا برای 
درمان بعضی از بیماری ها مانند پارکینســون به  کار گرفته شد. این وسایل که با عمل 
جراحی در مناطــق عمقی مغز قرار گرفته و با تحریک آنها ســبب بهبود عالئم این 
بیماران می شــود. وقتی می توان با ارتقای توانایی یک بافت آســیب دیده، فعالیت و 
توانایی یک بیمار را ارتقا بخشید، بی شک این فکر سریعا به  وجود می آید که از همین 
امکانات برای افزایش توانایی یک فرد نرمال نیز اســتفاده شود. این توانایی می تواند 
بسته به مقصود فرد متفاوت باشد. و چه بسا در صنایع نظامی هدف افزایش توانایی 
ذهنی افراد در تشخیص موقعیت، تصمیم گیری سریع و به موقع و یادگیری توانایی ها 
و مهارت هایی باشــد که در حالت عــادی باید زمان زیادی برای آن وقت گذاشــت. 
از ســوی دیگر همین پروتزها می تواند وســیله ای برای برقراری ارتباط با یک وسیله 

یا ماشــین تلقی شــود. اینکه ارتباط یک سرباز با ســالحی که در دست دارد، نه یک 
ارتباط تکنولوژیک، بلکه کامال بیولوژیک تلقی شود و هر سالحی برای سربازی خاص 
طراحی شــود، این امکان را به فرد می دهد که از تمام توانایی های ذهنی و زیســتی 
خــود در میدان نبرد اســتفاده کرده و بتواند کنترل کاملی بر عملکرد خود با ســالح 
داشــته باشد. به سخن دیگر این رویکرد ســالح و فرد را یکی می کند و نسل جدیدی 
از ســربازان را به  وجود می آورد. نکته مهم اینجاست که با وجود ظاهر عجیب آنچه 
گفته شــد، تحقیقات بسیاری در این زمینه در حال انجام بوده و یکی کردن تکنولوژی 
و بیولوژی، آینده بشــریت در تمام ابعاد محســوب شــده و نقطه قوت هر کشــوری 
در جنگ های احتمالی پیش رو اســت. از این رو همان طور کــه دکتر «جیمز ژیاردینو» 
عنوان می کند، آینده جنگ ها را دیگر نه موشک های دوربرد و بالستیک، نه سالح های 
هسته ای، بلکه این مغز اســت که تعیین می کند. و یک ارتش قدرتمند برای دفاع از 

سرزمین خود نیازمند توجه همه جانبه به این پدیده جدید، مهم و رو به رشد است.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی
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