
تأثیر شبکه های اجتماعی بر دموکراسیتأثیر شبکه های اجتماعی بر دموکراسی

جعلیات؛ کرونای اجتماعی
یکی از نگرانی های مهم این روزها، رشد و شیوع اخبار 

شایان مرشدی

جعلی ســت؛ اخباری که مخل سالمت جسم و روان و 
مهم تر از آن، زایل کننده اســتدالل و تحلیل اســت. با 
ظهور شــبکه های اجتماعی، مــا بیش ازپیش غرق در 
اخبار شــده ایم. این اتفاق، ظاهر خجسته ای دارد اما 
محاط آب بودن، نیازمند شناگری ســت. در نگاه خوش بینانه، شــبکه های 
اجتماعــی، از انحصار خبر در ید قدرت، ما را نجات داده و کمک کرده اند تا 
تحلیل و اخبار غیررســمی را هم بشــنویم اما من آن قدر خوش بین نیستم، 
چراکه از یک سو شبکه های اجتماعی، دور از دسترس شبکه قدرت و ثروت 
نیستند و از سوی دیگر با افزایش حجم اخبار، به جای تحلیل، آن را »مصرف« 
می کنیم. بنابراین حتی اگر صرفا با اخبار درســت هم مواجه باشیم، باز هم 
در معرض مبدل شــدن به مخاطب بی تحلیل هســتیم. حــال این را در نظر 

بگیرید که در کنار کمیت زیاد، با اخبار جعلی هم مواجهیم.

جعلیات غالبا منجر به تصمیمات اشتباه می شوند. این تصمیمات، وقتی در 
بعد جمعی قرار می گیرند، فجایع بزرگ تری را به همراه خواهند داشت.  برای 
مثال، همین داســتان پیام های ضدماسک یا دروغ انگاشتن کرونا را در نظر 
بگیرید که حتی اگر بخش قلیلی از جامعه آن را باور کنند، می تواند یک خطر 
جمعی به دنبال داشــته باشــد. اغلب جعلیات، هدفمند بوده و با اثرگذاری 
بر تصمیمات، نوعی تصمیم ســازی برای مردم اســت که برای درآمدزایی یا 
اهداف سیاسی اســتفاده می شود. معموال جعلیات، از باورها یا احساسات 
تغذیه می کنند و باعث تشدید تعصبات و تعارضات می شوند. کارکرد برخی 
از اخبار جعلی، چندپارگی جامعه است. این چندپارگی معموال یا اتحاد مردم 
برای یک خواســته را برهم می زند یا با تخریب متخصصان، مردم را نسبت به 
آنان بی اعتماد می کند. از یک ســو نظر متخصصــان از اهمیت می افتد و از 
ســوی دیگر، یک امر نادرست منتشر می شــود و عواقبش جامعه را به خطر 
می اندازد. یکی دیگر از کارکردهای اخبار جعلی، تخریب واقعیات از طریق 

وصله ناجور اســت، یعنی با چســباندن یک امر جعلی به یک واقعیت کلی، 
باعث باورناپذیری کلیت آن واقعیت می شوند و با ایجاد بدگمانی نسبت به یک 
امر، آن را از حیطه مقبولیت خارج می کنند. از این روش اغلب برای تخریب 
واقعیات یا ایدئولوژی های ضدمنافع قدرت حاکم اســتفاده می شود. برای 
مثال در انگلیس با ایجاد خبر جعلی در تأیید گرمایش جهانی، تشکیک در 

کلیت این اتفاق را رقم زدند.
در باب عواقب عدم شناخت و مقابله با اخبار جعلی، صفحه ها می توان نوشت 
اما این گریز کوتاه برای این بود که حواس مان به این سم مهلک باشد. در نظر 
داشته باشیم که اخبار جعلی همچون کرونا شیوع باالیی دارد و نفس جامعه 
را می گیــرد. اعضای جامعه را به جان هــم انداخته و تصمیم گیری را مختل 
می کند. راه مقابله با اخبار جعلی، رشد تحلیل و تفکر نقادانه است؛ همچنین 
به یاد داشته باشیم که مصونیت ما در برابر جعلیات کافی نیست و باید تالش 
کنیم »همه« در برابر اخبار جعلی مجهز باشند تا عواقبش دامان مان را نگیرد.
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پویش تهیه دستگاه های هوشمند برای دانش آموزان نیازمند

یک نفر امروز غایب نیست
گاهی سکون هم الزم است

ورزشــی  نشــریه  شــماره هفتــم 
»حرکت« به همراه ضمیمه »کوریره 
دال شــریف« در مهر ۹۹ منتشــر شد. 
مــروری بــر عملکــرد پرســپولیس در 
فصــل اخیر، نگاهی به بــازی دور اول 
پلی آف NBA، چرایی بخشیده شــدن 
محرومیت باشــگاه منچسترســیتی، 
یکه تازی میالن در پساکرونا، کندوکاوی 
در بــاب قانون منع جــذب خارجی ها 
در فوتبال، گزارش مســابقات والیبال 
بین دانشــگاهی در کنار یک مصاحبه 
بــا محمدمهــدی رفیعــی بــا عنــوان 
»بدن ســازی یا آمادگی جســمانی؟« 
متون این شماره حرکت را می سازد. در 
صفحه آخر نشریه نیز با عنوان ورزش از 
دریچه سینما به بررسی تعدادی از آثار 
سینمایی ورزشی پرداخته است. طرح 
جلد حرکت هفتم با تیتر »فوتبال پشت 
ســیم های خاردار« و تصویر تعدادی از 
ســرمربی های خارجی همراه اســت؛ 
طرح جلدی که ترکیب رنگی آن ضعیف 
اســت و تصاویر ســرمربی ها هم گویی 
روی آن کالژ شــده اند. ایده جالبی که 
حرکــت دارد قرار دادن تعدادی توییت 
در انتهــای برخــی از صفحه هاســت، 
البته نباید در ایــن کار زیاده روی کند. 
یک نکتــه جالــب حرکت هفتــم قرار 
گرفتن لوگو و نام نشریه دکوپاژ در متن 
صفحه آخر است که احتماال حکایت از 
همکاری دو نشریه در نوشتن یادداشت 
»ورزش از دریچه سینما« دارد. در آخر 
نیز به حرکــت توصیــه می کنیم کمی 
صفحه آرایی خود را ســاده تر کند و در 
به کار بردن رنگ ها و فونت ها و تصاویر 

مختلف افراط نکند.

محکم است ولی نما جای کار دارد!
شماره ششم ســال سوم نشریه »مجله 
عمــران« وابســته بــه انجمــن علمی 
دانشــکده عمران در مهر ۹۹ منتشــر 
شــد. با طرح جلــدی در قالــب زیبا و 
خــاص همیشــگی اش و البتــه بدون 
تیتــر جلد! سیســتم دیــوار باربر بتن 
مســلح با قالــب  عایق مانــدگار، نقش 
سیســتم های ترافیکــی هوشــمند بر 
محیط زیست، شــبکه های آبرسانی، 
یادداشــتی درباره ورکشاپ معماری، 
معرفی برگزیدگان جایزه توکلی، اپالی 
و در نهایت معرفی اعضای جدید ایستا 
تعدادی از نوشته های این شماره مجله 
عمران هســتند. توصیه اول و جدی ما 
به مجله عمران استفاده صحیح از تیتر 
و زیرتیتر اســت، چراکــه زیرتیتر اصال 
در مجله عمــران جایگاهی ندارد ولی 
بعضی تیترها ماهیتا زیرتیتر هستند. تم 
رنگی یک دســت نشریه آن را زیبا کرده 
ولی بهتر است سایه تصاویر حذف شود 
و در جای گذاری آنها نیز بازنگری شود. 

»حسنی به مکتب نمی رفت«ترین
اسفندماه گذشته که کرونا پای آموزش مجازی را به دانشگاه باز کرد، 
اســتادان زیادی اعتقاد داشتند کالسی که حضوری نباشد، کالس 
نیست. با همین ذهنیت و البته با امید به اینکه گرمای بعد از عید کرونا 
را فراری دهد، گفتند اسفند را بدون کالس سر می کنیم تا بعد از عید 
دانشگاه باز شود و عین بچه آدم برویم سر کالس. البته پیش بینی ها 
به واقعیت نپیوست و آموزش مجازی و کرونا میخ خودشان را محکم تر 
کردنــد تا همه مجبور شــوند زحمــت ورود به ســامانه VClass را به 
خودشان بدهند. کم کم نشستن در خانه و درس دادن پشت لپ تاپ 
زیر زبان استادها مزه کرد و حتی روزهای تعطیل و ساعات آخر شب 

را هــم برای جبران عقب ماندگی مربوط به تعطیلی اســفند غنیمت 
شمردند. این مزه کردن و چهارنعل دواندن اسب آموزش مجازی به ترم 
جدید هم کشیده شده و دیگر تعطیلی رسمی تقویم هم برای برخی 
استادها معنایی ندارد. شنبه این هفته از بچه ها پرسیدیم چند نفرشان 
یک شنبه کالس درس یا حل تمرین دارند و ۲۷درصد از حدود ۱۲۰۰ 
پاسخ دهنده به سوال روزنامه جواب مثبت دادند. حداقل از برگزاری 
۸ کالس و ۵ حل تمرین هم در روز یک شنبه خبردار شدیم. الحق که 
»حسنی به مکتب نمی رفت«ترین شایسته این استادان است، باشد 

که در رویه شان تجدیدنظر کنند تا تجدیدنظر شوند.

آموزش مــدارس هم مثــل دانشــگاه ها از همان 
اســفند شــکل مجازی به خــود گرفــت و بچه ها 
بســاط کیف و کتاب و دفتر مشق و قلم و پاک کن و 
مدادتراش را کف خانه و کنار خانواده پهن کردند. ارتباط معلم ها 
و دانش آموز هــا در این مدت از طریق شــبکه های اجتماعی و 
سامانه های مختلف مجازی پیگیری شده، حاال برخی هرطور 
بود با »شــاد« کنار آمدند و برخی هــم واتس اپ و تلگرام و باقی 
پیام رســان های خارجــی و داخلــی را ترجیح دادنــد. از همه 
مشــکالت و دغدغه های آموزش مجازی مــدارس که بگذریم، 
دسترسی نداشــتن به یک وســیله هوشــمنِد هرچند ساده که 
حداقــل به اینترنت وصل شــود و بتواند محتــوا دریافت کند و 
بفرستد، مسأله ای ست که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان با 
آن درگیرند؛ فرزنداِن خانواده هایی که دست شان کمی سخت تر 
از متوســط جامعه به دهان شان می رســد. افزایش سرسام آور 
قیمــت دالر در تابســتان داغ ۹۹ و بــه دنبــال آن قیمت هــای 
عجیب وغریب تلفن های همراه و تبلت های هوشمند باعث شده 
آموزش هم مثل خیلی نیازهای دیگر برای این بخش از کودکان 

ایرانی به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شود.
گروه هــای خیریه دانشــگاه نیز با توجه به این موضوع دســت 
به کار شــدند تا این بار نوع کمک شــان به خانواده های نیازمند 
شناسایی شــده را تغییــر دهند و بســاط آموزش مجــازی را به 

خانه های این کودکان برسانند.
گروه فردای سبز برای این کار پویش »یک نفر امروز غایب است« 
را راه انداختــه و هدف اولیه اش را جمع آوری ۷۵میلیون تومان 
برای تهیه ۲۵ دســتگاه تبلت لنوو، مــدل TAB M۷ قرار داده 
است. این ۷۵میلیون در قالب ۳هزار سهم ۲۵هزار تومانی قرار 

است جمع شود.
در ایــن پویــش تــا االن بیــش از ۳۰میلیون تومان به حســاب 
بچه های فردای ســبز واریز شده و ۱۰ دستگاه تبلت دست دوم 
هم به دســت آنها رسیده و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 

۳۵ تبلت آموزش مجازی ۳۵ دانش آموز ایرانی را میسر خواهد 
کرد. تهران، قم، یزد و هرمزگان چهار اســتانی هســتند که این 
تبلت ها به دســت دانش آموزان آنها خواهد رســید. شناسایی 
دانش آموزهای مستعد و نیازمند هم با همکاری مدیران مدارس، 
آموزش وپرورش و رابطین و معتمدین محلی و بررسی اطالعات 
تحصیلــی و خانوادگی دانش آموزان صــورت می گیرد تا یقین 

حاصل شود که آموزش نیاز اصلی دانش آموز است.
برای پیوســتن به پویش بچه های فردای ســبز هــم می توانید 
کمک های نقدی خودتان را به حساب اعالم شده در کانال آنها 
به نشانی FSabzStudents@ واریز کنید و هم اگر تبلت یا تلفن 
همراه هوشمندی گوشه خانه تان بدون استفاده افتاده، به دست 
آنها برسانید تا دانش آموزی بتواند با آن سر کالسش حاضر شود.
خیریه هیئت الزهراء )س( نیز با هدف تأمین نیازهای آموزشی، 
به ویژه ملزومات آموزش غیرحضوری برای دانش آموزان نیازمند 
پویشــی راه انداخته کــه هم با کمک های نقــدی و هم اهدای 
دستگاه هوشمند بالاستفاده می توانید در آن سهیم شوید. در 
پویش بچه های هیئت تاکنون حدود ۳۰ میلیون پول نقد جمع 
شــده و ۳ دستگاه هوشمند شامل ۱ تلفن همراه، ۱ لپ تاپ و ۱ 

تبلت از طرف خیرین اهدا شده است.
بچه های هیئت تمرکز پویش خود را در شهر فرون آباد شهرستان 
پاکدشــت قــرار داده اند و با ارتباطــی که با مدیر مدرســه آنجا 

داشته اند، فهرست دانش آموزان نیازمند تهیه شده است.
البته خوشبختانه فروشنده ای پیدا شده که قول داده هر تعداد 
تبلت که پولش در پویش خیریه های دانشــگاه جمع شــود، به 
همان تعداد هم از طرف خودش تبلت به این پویش ها اهدا کند تا 
از این طریق دوبرابر کمک های جمع آوری شده به دست بچه های 
دانش آموز ایرانی برسد و بتوانند تحصیل خودشان را امسال هم 
با خیر و خوشــی ادامه دهند. اطالعات مربوط به پویش خیریه 
 @kheiriehazratezahra هیئــت را در کانال آنها بــه نشــانی

پیدا کنید.

گزارش

این رود همیشه جاری است
شماره ۷۸ نشریه بسیج دانشجویی، 
»میدان انقالب« با موضوع اربعین 
حســینی، ۲۷ مهر منتشــر شــد. 
میدان انقالب ســعی داشته تا این 

رویداد بزرگ را از جهت تمدنی واکاوی 
کند. »اربعین و تحیر انســان مدرن«، 
»مخاطرات ســازمان شدن«، »اربعین 
رجعت اختیار«، »جمهوری اربعین«، 
»خودت را به یاد می آوری؟« و »چقدر از 
تاریخ را فاتحان می نویسند؟« تعدادی 
از نوشتارهای پرونده این شماره میدان 
را شــکل می دهد؛ به عــالوه مصاحبه 
با دکتر موســی نجفی درباره عشــق، 
اربعین و زیست تمدنی و چند یادداشت 
دیگر. صفحه یادداشت آزاد نشریه هم 
دو یادداشت دارد که یکی از آنها به یاد 
شهدای تازه تفحص شــده خانطومان 
و دیگری یــک متن انتقــادی در مورد 
ســاختمان جدید آموزش اســت؛ این 
متن با تیتر »توســعه در بــاال، فرهنگ 
در پایین« به این مســأله می پردازد که 
با افتتاح دو ســاختمان جدید شــمال 
دانشــگاه، توزیع جمعیت در شــمال 
دانشگاه بیش از پیش خواهد شد، حال 
آنکه نمازخانه ساختمان جدید آموزش 
کوچک تر از حدی ست که گنجایش این 
جمعیت را داشته باشد؛ قسمت دیگر 
متن نیز منتقل شدن دفتر تشکل های 
اســالمی از همکف ساختمان آموزش 
را مــورد انتقــاد قرار می دهــد و معتقد 
است این اقدام ســبب به حاشیه رفتن 
فعالیت هــای فرهنگی و دانشــجویی 
می شود. تیتر جلد میدان انقالب »رود 
همیشه جاری« است که بر تصویری از 
شب مسیر نورانی پیاده روی اربعین قرار 

گرفته است.

بگو چیست کار
خبرنامه مکانیک شــریف، »خمش«، 
نشریه باسابقه انجمن علمی دانشکده 
مکانیک اســت که در مهر ۹۹ شــماره 
دوم دوره ۲۸ آن منتشــر شد. خمش با 
تیتر جلد »برو کار می کن مگو چیست 
کار؟!« ســعی داشــته تا به رابطه کار و 
دانشــجو پرداخته و از زوایای مختلفی 
آن را بررســی کنــد. وضعیــت درس 
آزمایشــگاه و کاربردی بــودن آن برای 
دانشــجوها، روایــت دانشــجویان از 
کارآموزی ای که در تابستان گذراندند، 
دوره  در  کــردن  کار  تأثیــر  بررســی 
دانشــجویی و چندوچــون آن در کنار 
مصاحبه با موضوع فعالیت دانشجویی 
و بازنشر یک مصاحبه با موضوع صنعت 
و مهــارت و دوران دانشــجویی متــون 
پرونــده این شــماره خمش هســتند. 
بخش اجتماعی خمش هم با دو متن به 
موضوع ریسک در بازار بورس و اخالق 

مهندسی پرداخته است. 
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بخش خبری



گزارش تریبون آزاد دانشجویی »کالف سردرگم« با موضوع سربازی

زنهار از این بیابان
ســربازی، از آن قصه های پرغصه ای است 
که ذهن های بسیاری را با خود درگیر کرده؛ 
از نوجوانــی که از تــرس رویارویی با آن، به 
دامــان درس و کنکــور و تحصیالت عالیه 
پناه می بــرد، تا جوانی که ایــن موضوع را 
مانعی بر ســر راه ازدواج و تشکیل خانواده اش می بیند. 
به نظر، سربازی با وجهه های مختلف زندگِی بسیاری از 
افراد جامعه، گره خورده و کالفی ســردرگم را پدید آورده 
است. انجمن اسالمی دانشجویان، بنابر مشاهدات خود 
مبنی بر پیچیدگی این معضل، به برگزاری برنامه هایی با 
موضوع سربازی اقدام نموده است. یکی از این برنامه ها 
تریبون آزاد با موضوع »سربازی؛ خدمت مقدس یا اجبار 
نامقدس؟!« بود که روز پنج شــنبه، ۱ آبان، برگزار شد تا 
دانشجوها به بحث و تبادل   نظر درباره جنبه های گوناگون 
این معضل بپردازند و دیدگاه های مختلف، شنیده شود.

مغایر با قانون اساسی
در ابتدای جلسه، مجری در مورد روند برنامه توضیحاتی 
داد و همچنین اشــاره ای هم به اتفاق ناگوار پیش آمده 
بــرای هم دانشــگاهی ســابق مان، امیرمحمد بهمنی 
داشــت کــه در دوره ســربازی دار فانــی را وداع گفته 
بود. نخســتین شخصی که صحبت های خود را مطرح 
کرد، با اشــاره به اقدام اخیر در رابطه با ۲۴ماهه کردن 
سربازی بومی، برای پذیرفتن سربازی به عنوان بخشی 
از زندگی، ابراز تأسف کرد. او همچنین سربازی را مغایر 
با اصل های ۱۰، ۲۰ و ۴۳ قانون اساسی دانست. سپس 
نام کشورهایی را که هنوز بیش از ۱۸ ماه سربازی دارند، 
بر زبان آورد و خاطرنشــان کرد که طبق قانون ۴ وظیفه 
عمومی، ســربازی ۲ ســال نیست و ۳۰ ســال است! 
در پایــان، این دانشــجو از هزینه های آشــکار و پنهان 
سربازی، نظیر تحصیالت تکمیلی اضافه دانشجویان 

و هدررفت استعدادها سخن گفت.

منافع مالی، مانع اصالح
دومیــن فردی که پــای تریبون آمد، ابتــدا از تغییرات 
اندک قانون ســربازی طی یک قرن اخیر گله داشت و 
اضافــه کرد که یکی از علل تغییرنیافتن قانون، گردش 
مالی ایجادشــده برای برخی نهادهاســت که در برابر 
تغییر یا اصــالح قانون، مقاومت می کنند. او ادامه داد 
یکی از بهانه ها برای تــداوم وضع فعلی، بحث افزایش 
توان دفاعی است، حال آنکه ما حداکثر به ۳۶هزار نفر 
برای مرزبانی نیاز داریم. او در پایان صحبت های خود، 
آمارهای تکان دهنده ای در رابطه با اعتیاد و خودکشی 

در سربازی، طبق تحقیقات انجام شده ارائه کرد.

شخصیتی که برای مرد شدن خرد می شود
ســومین شــخص صحبت کننــده، یکــی از دختــران 
حاضر بود کــه صحبت هایش بــر محوریت فرهنگ ها 
و هنجارهای غلط درباره ســربازی قرار داشت؛ نمونه 
این موارد را می توان در جمالت »مرد باید قوی باشد«، 
»مرد باید با اسلحه کار کند« و... مشاهده کرد. از دیگر 

موضوعاتــی که او بــه زبان آورد، بحــث تعرض و تجاوز 
به مردان در دوره ســربازی، معضــل دوری از خانواده 
و همچنین آســیب به سالمت روانی ســربازان به دلیل 

سرکوب شدن و اهانت دیدن از سوی فرماندهان بود.
مجددا نفر نخســت، بخش دیگری از صحبت هایش را 
بیان نمود. او تأکید داشت مهارت های نظامِی چندانی 
در ســربازی تعلیم داده نمی شود؛ پس نمی توان بهانه 
افزایــش توان دفاعــی را مطــرح کرد. او از پیشــرفت 
جنگ افزارها نیز ســخن گفت که سبب کاهش نیاز به 
نیروی انســانی شده اســت. بار دیگر، نوبت به نفر دوم 
رسید؛ او سعی در ارائه راه حل برای رفع مشکل داشت 
و از شناســایی آسیب ها و انجام کار رسانه ای، به عنوان 
راهــکار برون رفت از این معضل حرف زد. همچنین در 
تکمیل صحبت های نفر ســوم، از ســطح پایین سواد 

افرادی که سربازان در اختیارشان هستند گله کرد.

وقتی سیاست ها متفاوت است، مقایسه معنایی ندارد
چهارمین نفری که شــروع به صحبت کــرد، دیگران را 
از مقایسه سیســتم کشورهای مختلف، به دلیل تفاوت 
در سیاســت های کالن، بر حذر داشــت. او اضافه کرد 
سیاست کشور ما ایدئولوژی هایی دارد و بنابر آنها، نیاز 

به سرباز دارد.
نفــر دوم، در ادامــه صحبت های خود، ســربازی را در 
درازمدت، به دلیل بی عالقگی جمع کثیری از سربازان 
از کاری کــه انجــام می دهند، دارای مشــکل امنیتی 
دانســت و گفــت: »ســربازی اجباری، تا یــک زمانی 
توجیه پذیر بود؛ مثال در زمان پهلوی اول و دوم که ارتش 

درست وحسابی نداشتیم«.
نفر پنجم، از لزوم تعویض ســاختارها سخن گفت و ادامه 
داد اگر ماهیت سربازی از لحاظ روانی، بهداشتی، مالی 
و... بهتر شود، اتفاقا باعث تقویت نیروی نظامی می گردد.
ششــمین فــرد، یــک جمع بنــدی از صحبت هــای 
مطرح شده داشــت و بیان کرد که دو موضوع اصلی را 
می توان چکیده بحث دانست: اولی اینکه تعداد نیروها 
بیش از حد نیاز است و دیگری اینکه نوع رفتارها، مغایر 

با کرامت انسانی به حساب می آید.

سربازی اصالح پذیر است؟
نفر هفتم که اندکی با دیگران اختالف نظر داشت، گفت: 
»حذف کامل سربازی، مخصوصا در شرایط فعلی، بحث 
مناســبی نیســت و نظر بنده روی اصالحات است«. 

او کمترکــردن مدت زمان ســربازی، ترمیم حقوق 
دریافتی، بهبود اخالق، رفتار و شــرایط زندگی 

ســربازها و همچنین دوجنســیتی کردن 
آن )مثال پشــتیبانی بانوان( را از جمله 

اصالحات واجب برشمرد.
نفر هشتم، بحث خود را بر محور 
لزوم وجــود تــوان دفاعی برای 
کشــور، پیش برد. وی بیان کرد 

اگر فکــر می کنیم مردم به ایدئولــوژی موجود پای بند 
هستند و درصورت وقوع جنگ، برای دفاع برمی خیزند، 

دیگر نیازی به ســربازی اجباری نیست و در صورتی که 
احساس می کنیم افراِد کمی خود را مکّلف می بینند، 

باید در ایدئولوژی های خود تجدیدنظر کنیم.
نفــر اول، در پاســخ بــه صحبت های نفــر هفتم، بحث 
پشــتیبانی بانوان در زمــان جنگ را متناســب با زمان 
ندانست و آن را نگاهی صدراسالمی پنداشت. همچنین 
بحث اجباری بودن در زمان کم را بی مورد تلقی کرد. نفر 
چهارم نیز در تکمیل این صحبت ها، اذعان داشت که در 
هر مقوله ای، اجباری بودن، پاسخی معکوس در پی دارد.
نفر هفتم، مجددا در مقام دفاع از ســخنان خود برآمد 
و بر اهمیت نیروی انســانی در زمان حساس کنونی، با 
ذکر مثال هایی از نبرد در کشورهای همسایه تأکید کرد.

بردگی مدرن یا سربازی اجباری؟
آخرین نفری که صحبت هــای جدیدی مطرح کرد، از 
نیازمندی ارتش به ســربازهای حرفه ای در جنگ های 
چریکــی و بی نیــاز بودن به ســربازهای عادی ســخن 
گفت و ســربازی اجباری را »بردگــی مدرن« خواند. او 
مثال جنگ تحمیلی را جهت تبیین ارجحیت سربازی 
اختیاری به ســربازی اجباری بیان کرد. نفر دوم نیز در 
ادامه یکی از دالیل سقوط رژیم پهلوی را فرار سربازهایی 
دانســت که اجبــارا به این پیشــه مشــغول بودند. نفر 
هفتم هم آموزش های عمومی را ضروری دانســت و در 
نهایت، نفر چهارم مقایسه با ژاپن را به دلیل تفاوت های 

اقتصادی با این کشور، بی اعتبار قلمداد کرد.
برنامه در نهایت با صحبت هــای نهایی مجری و بعد از 
حدود سه ســاعت پایان یافت. صوت کامل این برنامه 
را در کانــال انجمن اســالمی دانشــجویان می توانید 

پیدا کنید.

کمتر به عقب برگردید
جایی یک نزاع بر سر زمین رخ داده. 
اختالف بر سر این زمین البته سابقه 
دارد. برای پیدا کــردن جواب و راه 
حل تا کجای تاریخ عقب می روید؟ 
احتماال تا جایی که اســناد رسمی ای 
وجود داشته باشــد. برای پس گرفتن 
زمین پدری به اســطوره ها یا تاریخ دو 

هزاره گذشته ارجاع می دهید؟
حاشیه نزاع قر ه باغ هم از این ماجراها 
کم ندارد؛ از کاربران ایرانی که از تعلق 
تاریخی قفقاز جنوبی به ایران می گویند 
تا نقشه هایی که به شما نشان می دهد 
در دو هزار ســال پیش ارمنستان بزرگ 
تا ساحل خزر بوده یا جنوب ارمنستان 
و زنگــزور هــم روزی محــل زندگــی و 
حکمرانی آذری ها. حاال این که چه طور 
چنیــن نزاع پیچیــده ای را می توان به 
پیــش از ۱۹۰۰ میالدی ارجــاع داد، 

ماجرای غریبی است. 
آش از این هم شــورتر است. آتش نزاع 
قره باغ به دامن نزاع قومیتی در ایران هم 
می افتد. برای حل این اختالف گالیه یا 
هر چیز دیگر چه باید کرد؟ جست وجوی 
بی حاصل دربــاره نژاد مردم آذربایجان 
و تغییر زبان احتمالی مشــکلی را حل 
می کنــد؟ برای حــل موضــوع باید به 
دوران ســلجوقی برگردیم یا ساسانی و 
هخامنشــی یا پیــش از ورود آریایی ها 
به ســرزمینی که امروز فالت ایران می 
خوانیم؟ برای حل دعوای مرکز-حاشیه 
در ســال ۱۳۹۹ شمســی دنبال کدام 
راه در ســده های پیش از میالد مسیح 
هســتیم؟ مرزهای کشــورهای امروز را 
با معیار امپراتوری هــای پیش و پس از 
اسالم تعیین کنیم؟ یادمان باشد صدام 
خودش را سردار قادســیه می دانست 
و دیگــری هم انگار می خواهد شــکوه 
سلطانان گذشته را در حاشیه مدیترانه 

زنده کند. 
راســتش را بخواهید ما فرزندان همین 
یکی دو نسل پیش هستیم، نه فرزندان 
پادشاهان سده ها و هزاره های گذشته. 
هویــت تاریخی چیز بدی نیســت، در 
ایــن حد کــه بدانیم در این ســرزمین 
شــکوه و جــالل هم ســابقه داشــته. 
مشــکل امروز نــه تنها با قواعــد دیروز 
کــه بــا داســتان های دیــروز هم حل 
نمی شــود. جــای کل کل فوتبالی در 
اســتادیوم اســت و کری خوانی پیش 
و پــس از بازی. تاریــخ را کل انداختن 
عاقالنه نمی نمایــد. وقتی همه چیز را 
از دید کوروش و سلطان سلیم و محمد 
فاتح و قادسیه ببینیم یعنی دیگر فرزند 
زمانه خودمان نیســتیم. جایی زندگی 
می کنیم که بی زمان است. بی زمان ها 
را هم آدم های زرنــگ گله می کنند، به 
جــان هم می اندازند و صــد البته لقمه 

خودشان را چرب تر می کنند.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

سید 
محمدحسین 

قاسمی

گزارش
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انتخابات 2۰16 آمریکا هنوز هم برای خیلی ها هضم نشده؛ چطور می شود پیش بینی ها و نظرسنجی ها رأی به پیروزی کلینتون می دهند و در نهایت 
تاجری به اســم ترامپ به کاخ ســفید راه پیدا می کند. از همان 2۰16 تاکنون بحث هایی بر ســر دخالت در انتخابات از سوی دیگر کشورها از طریق 
شبکه های اجتماعی و البته استفاده ستاد انتخاباتی ترامپ از ابزار شبکه های اجتماعی و به ویژه فیس بوک برای تغییر نظر مردم آمریکا شکل گرفته 
اســت. در این صفحه ترجمه گزارشــی از گاردین را درباره استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص و مقابله با پست های گمراه کننده در شبکه های 

اجتماعی آورده شده که به کارهای تحقیقاتی میثم علیزاده اشاره می کند. گفت وگو با علیزاده هم در صفحه 8 روزنامه انتظارتان را می کشد. 

کمپین هــای گمراه کننده خارجی در شــبکه های 
اجتماعی را می توان به راحتی با نگاه به سرنخ هایی 
شــامل زمان بندی آنها، طول پســت ها و همچنین

URL هایی که هر کدام دارند تشخیص داد.
از انتخابــات 2۰16 آمریکا تا برگزیــت و همچنین 
نمونه هــای بســیاری از اتفاقات سیاســی که طی 
همیــن ســال ها رخ داده، به زعم بســیاری همگی 
مورد هجوم بعضی از این فعالیت های گمراه کننده 
خارجی در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است؛ 
از جمله شــبکه های پرطرفــداری مثل فیس بوک، 

توییتر و ردیت.
حاال محققان یک سیستم خودکار یادگیری ماشین 
)نوعــی از هوش مصنوعــی( را ابــداع کرده اند که 
می تواند این نوع پســت ها را بر اساس محتوایشان 

تشخیص دهد.
دکتر میثم علیــزاده، یکی از محققــان پروژه به ما 
می گوید: »مــا می توانیم بــا اســتفاده از یادگیری 
ماشین به صورت خودکار محتوای پست های مزاحم 
)Troll( را تشــخیص داده و بدون دخالت انســان 
یک عملیــات اطالعاتــی آنالین را دنبــال کنیم.« 
او می گویــد روش آنها صرفا یافتن بات ها نیســت، 
زیــرا اکثــر این گونــه پســت های منحرف کننده از 
سوی انسان ها ارسال می شــود. مقدار بسیار زیاد 
پســت های منحرف کننده در این گونه کمپین های 
مجــازی نشــان دهنده ایــن امر اســت کــه آنها از 
قالب هــای اســتاندارد و روش هــای معمــول بهره 

می برند.
 »advance science« این تیم گزارشــی را در مجله
منتشر کرده که نشــان دهنده کارکرد این سیستم 
در رابطــه با پســت های این  قبیل کمپین هاســت؛ 
کمپین هایی از طرف چین، روسیه و ونزوئال که علیه 
ایاالت متحده ســازماندهی شده بودند. توجه این 
تیم تحقیقاتی روی پست های مزاحمی بوده که در 
فاصله دسامبر 2۰15 تا دسامبر 2۰18 در توئیتر 
و همچنین بین جوالی 2۰15 تا دسامبر 2۰16 در 

ردیت پست شده بودند.
بعــد از امتحان سیســتم روی بخشــی از داده ها، 
چند ســوال مهم در این زمینه بــرای گروه تحقیق 
مطرح شد؛ آیا سیستم می تواند پست های مزاحم 
را از بقیه پســت ها به درســتی متمایز سازد؟ و آیا با 

پردازش سیســتم روی این گونه پست ها، سیستم 
می تواند پســت هایی را که از سوی کاربران مزاحم 
جدید در ماه بعد هم ارســال می شــود، تشــخیص 
دهــد؟ نتیجه نشــان داد روش آنها درســت از کار 
درآمده است. عموم پست هایی که از سوی سیستم 
عالمت گذاری شــده بودنــد، پســت هایی مزاحم 
 بودند، با این حال همه پست های مزاحم شناسایی 

نشدند.

پروفســور مارتین اینــز، مدیر موسســه تحقیقات 
امنیتی و جزایی دانشــگاه کاردیف می گوید: »این 
یک آنالیز مهم، هیجان انگیــز و بعضا خارق العاده 
اســت. این الگوریتم یادگیری ماشــین باید بتواند 
محتواهــای مشــابه بــا پایگاه داده هــای محدود را 
تشــخیص دهد که البته در این داده ها نشانه هایی 
وجود دارد که به سیســتم این امکان را خواهد داد 
ولی همان طور که سازندگان این سیستم به درستی 
دریافته اند، هنوز تا رسیدن به یک سیستم ایده آل 

فاصله داریم.«
تیــم تحقیقاتــی همچنیــن دریافته کــه عملکرد 
این سیســتم بسته به کشــوری که پشت این گونه 
کمپین هــای منحرف کننده قــرار گرفته، متفاوت 
اســت؛ برای مثال تشــخیص کمپین هــای چینی 

نسبت به هم نوعان روسی شان ساده تر است.

دکتر علیــزاده می گوید: »در رابطــه با کمپین های 
ونزوئالیــی عملکرد سیســتم نزدیک بــه بی نقص 
بــود؛ بــا 99درصــد صحــت. در مــورد چینی هــا 
عملکــرد ما نزدیــک به 9۰ تا 91 درصد اســت. در 
مــورد کمپین های روســی که از همــه پیچیده تر و 
تخصصی ترند، عملکردمان چیزی حدود 85درصد 

بوده است.«
علیزاده می گوید این موضوع به این دلیل نیســت 
که بازیگران اطالعاتی روسیه قوی ترند، بلکه »آنها 
بهتر می توانند نقش یک کاربر سیاســی آمریکایی 
را بــازی کننــد. البته دالیــل دیگری هم هســت؛ 
برای مثال ونزوئالیی ها همواره در مورد سیاســت 
حــرف می زنند اما ترول های روســی بعضا اصال در 
مورد سیاســت حرف نمی زنند )مشارکت کردن در 
هشتگ گذاری ها یا به اشتراک گذاشتن لینک های 
دانلــود موســیقی(. چرا ترول های روســی این کار 
را می کننــد؟ یک دلیل می تواند این باشــد که آنها 

می خواهند مخاطب جذب کنند.«
طراحــان ایــن سیســتم همچنیــن می گویند این 
سیستم می تواند نشان دهد که چگونه کمپین های 
خارجی به مرور زمان ممکن اســت تغییر تاکتیک 
دهنــد؛ برای مثــال در مورد فعالیت های روســی، 
اســتفاده از هشــتگ بین این کاربــران بعد از یک 
دوره اوج در اواخــر 21۰5 و اوایــل 2۰16 کاهــش 

یافته است.
علیــزاده می گوید: »مــا از همان ابتدا ایــن ایده را 
داشــتیم که یک فضــای عمومی درســت کنیم تا 
روزنامه نــگاران و مردم بتوانند هــر روز آن را چک 
کنند و متوجه شــوند چــه اتفاقی در شــبکه های 
اجتماعــی در رابطــه بــا عملیات هــای اطالعاتی 
خارجــی و داخلی رخ می دهد. ایــن قدم اول برای 
حفاظت از دموکراســی است و سپس ما باید این را 
به بقیه کشورها هم گسترش دهیم؛ کشورهایی با 

دموکراسی ها و زبان های متفاوت.«

تشخیص پست های گمراه کننده در شبکه های اجتماعی با کمک الگوریتم های یادگیری ماشین

دموکراسی نیاز به کمک دارد

درد بی اعتمادی را 
چاره چیست؟

آپارتایــد  رژیــم   ۱۹۹۴ در ســال 
امــا  فروپاشــید  آفریقای جنوبــی 
آن چیــزی که حیــرت جهانیــان را 

برانگیخــت، گــذار مســالمت آمیز بــه 
وضعیت جدید بود. چطــور ممکن بود 
ســیاهانی که سال ها، خشــونت هایی 
آشکار و تبعیض های ساختاری را تجربه 
کرده بودند، تن به زندگی مسالمت آمیز 
با سفیدپوســتان بدهند؟! پاسخ ساده 
بود: حرکات  نمادین سیاه پوســتانی با 
محوریــت ماندال و البتــه تضمین هایی 
عینی از سوی سفیدپوستان. اوج حرکات  
نمادین برای ایجاد اعتمــاد را در فینال 
جام جهانی راگبی در سال ۱۹۹۵ شاهد 
بودیم؛ جایی که تیم قدرتمند نیوزلند با 
آفریقای جنوبی دیدار می کرد، آن هم در 
شــرایطی که بازیکنان آفریقای جنوبی 
را سفیدپوســتانی تشکیل  می دادند که 
شهره به نژادپرستی بودند و به شدت مورد 
تنفر سیاهان. اما ماندال با پوشیدن لباس 
شماره ۶ که متعلق به پینار، کاپیتان تیم 
بود، جمعیت ۶۳هزار نفری استادیوم را 
که ۶۲هزار نفرشان سفیدپوست بودند، 
غــرق در حیرت کــرد. آفریقای جنوبی 
نیوزلند را در هم کوبید و بعد از مســابقه 
پینار به خبرنگاران گفت: این پیروزی در 
مقابل کاری که رئیس جمهور کرد، هیچ 
محسوب می شــود! امروز ما نه با کمک 
۶۳هزار نفر، بلکه با حمایت ۴۲میلیون 

نفر پیروز شدیم!
امــا ایــن حــرکات نمادیــن از ســوی 
سیاه پوســتان، اگــر بــا تضمین های 
عینی سفیدپوســتان همراه نمی شد، 
نمی بــرد. صنعتگــران  به جایــی  راه 
سفیدپوست که تا پیش از این انحصار 
صنایع را در دســت داشتند، شروع به 

توانمندسازی سیاهان کردند.
ایجــاد اعتمــاد اجتماعــی در جامعه 
قطب بندی شده ایران نیز کار سختی ست 
امــا نه ســخت تر از اعتمادســازی بین 
سفیدها و سیاهان در آفریقای جنوبی. 
اگر باور کنیم ایجاد اعتماد اجتماعی در 
ایران، امری زمان بر است، باید گفت تنها 
راه احیای این اعتماِد در حال احتضار، 
ایجــاد یک »شــوک بــزرگ« در جامعه 
است؛ شــوکی که با دادن تضمین های 
عینی به ایرانیان هوشمند، سخت باور و 
توانمند در تشخیص بازی های سیاسی، 
آنهــا را قانع کند کــه این بار بازی  جدید 
و صادقانــه ای در شــهر شــروع خواهد 
شــد. آن گاه می توان حــرکات نمادین 
جهــت انسجام بخشــی را نیــز از آنان 
انتظار کشــید. خیــال خام اســت که 
گمان شــود با جابه جایی چندمهره، با 
پاسکاری های سیاسی میان اهل قدرت 
و با عزل ونصب های نمایشــی می توان 

این اعتماد را بازآفرید!

 الگوریتم یادگیری ماشین 

باید بتواند محتواهای مشابه 

با پایگاه داده های محدود را 

تشخیص دهد که البته در این 

داده ها نشانه هایی وجود دارد که 

به سیستم این امکان را خواهد داد 

ولی همان طور که سازندگان این 

سیستم به درستی دریافته اند، هنوز 

تا رسیدن به یک سیستم ایده آل 

فاصله داریم

محمدتقی 
ضرغام افشار

آن سوی 
آجرهای 

قرمز

ترجمه: سید 
رضا احمدزاده

گزارش
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در ســال های 2۰۰8 و 2۰۰9 فضای مثبتی 
نسبت به شبکه های اجتماعی وجود داشت. 
بهــار عربــی در همیــن دوران رقــم خــورده 
بــود، اوبامــا نیــز با کمــک فیس بــوک موفق 
شــده بــود و بــه نظر می رســید شــبکه های 
اجتماعی توانسته اند جای خالی سازمان یابی 
و تشــکل یابی را بگیرنــد و بــه جنبش هــای 
دموکراســی خواهانه پیشــرو کمک کنند اما 
ده ســال بعــد از آن اتفاقــات، امروز شــاهد 
آن هســتیم کــه ایــن نگرانی وجــود دارد که 
دموکراسی با امواج دیجیتال تخریب شود. در 
بریتانیا، جنبش ناسیونالیستی نایجل فاراژ از 
این فضا بهره می برد. چه شده که این اتفاقات 
رخ داده؟ آیا داستان قلب ماهیت پیدا کرده یا 
این خطرات وجود داشت ولی دیده نمی شد؟
هــر دو. هم این خطرات را نمی دیدند و هم اینکه مدتی 
طول کشــید تــا عــده ای از صاحبان قــدرت بفهمند 
می توان از این ابزار هم استفاده کرد و شبیه جنگ های 
نظامی یا اقتصــادی با کمک فضای دیجیتال به جنگ 
بــا دیگران رفــت. اولین نمونه رســمی اثبات شــده در 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای اثرگذاری بر افکار 
عمومی به مورد کره جنوبی در سال ۲۰۱۲ بازمی گردد 
کــه یکی از مأموران اطالعاتی کره در دادگاهی در آنجا 
افشا کرد سازمان های اطالعاتی کره در آن سال از این 
ابزار اســتفاده کرده اند تا در انتخابــات اثری بگذارند، 
اما این ماجرا جهانی نشــد و کســی به ایــن خبر توجه 
نکرد. رســانه های اجتماعی در دوران ماه عســل خود 
بودند و همه خوشــحال بودند که فیس بوک و... افراد را 
به هم وصل کرده اند. افــراد از حال واحوال همدیگر با 
خبر می شــدند. الیک می گرفتند و سبک زندگی شان 
تغییر کرده بود. این شــرایط تــا انتخابات ۲۰۱۶ ادامه 
داشت. در میانه انتخابات بعضی خبرنگاران و رسانه ها 
می گفتند شــواهدی از دخالت روســیه و کشــورهای 
خارجــی وجــود دارد، اما نه دانشــگاهیان به آن توجه 
می کردند، نه دولت و نه حتی افکار عمومی. وقتی ترامپ 
رئیس جمهور شد، بعد از مدتی قضیه کمبریج آنالتیکا 
افشــا شد و رســوایی پشت رســوایی رقم خورد. گوگل 
قرارداد همکاری با پنتاگون داشــته اســت، فیس بوک 
اطالعات متادیتــای تماس ها را ضبط و با کســب این 
اطالعات، پروفایل افراد را تکمیل می کرده تا در ارسال 
و نمایــش تبلیغات برای آنها متناســب بــا آن ویژگی ها 
عمل کند. این اتفاقات برای دانشگاهیان و خبرنگاران 
و نخبــگان و... اثبــات کــرد ویژگی هــای شــبکه های 
اجتماعی که در آن ســال های ابتدایی، فرصت خوبی 
بــرای نخبگان و مردم بــود تا دور هم جمع شــوند و به 
اصطالح کامیونیتی تشــکیل دهند، همان عوامل این 
شبکه ها را محل خوبی برای کشورهای خارجی کرده که 
علیه کشور یا حزبی وارد عملیات روانی شوند. اگر قبال 
می خواستید در کشــوری عملیات روانی انجام دهید، 
باید ده نفر را آموزش می دادید و به کشور دیگری اعزام 
می کردید اما اکنون به راحتی می توانید همان ده نفر را 
پشت کامپیوتری در کشــور خودتان فعال نگاه دارید. 
به همین دلیــل این بحث اکنون خیلی جدی شــده و 
اندازه گیــری این عملیات روانی اهمیت یافته اســت. 
باید بدانیم این عملیات روانی بر باورهای سیاسی مردم 
چقدر اثر گذاشته یا در انتخابات چقدر موثر بوده و حاال 

برای مقابله با آن چگونه باید برنامه ریزی کرد.
هابرماس ایده ای دارد با عنوان سپهر عمومی 
)public sphere( کــه در آن گفت وگوی افراد 
به رشد جامعه مدنی کمک می کند و از همین 

رو به شــبکه های اجتماعی از این جهت نگاه 
می شد که این امکان را برای رسیدن به تفاهم 
عمومی و اجماع فراهم می کنند اما اکنون به 
نظر می رسد در توییتر بحث ها سریعا به سمت 
قطبی شدن می رود. آیا شواهدی هم برای این 
رونــد وجود دارد؟ چند ســال پیش این بحث 
وجود داشــت که به دلیل محدودیت کاراکتر 
توییت ها –آن زمان 1۴۰ کاراکتری بود- افراد 
مجبور می شوند در کلمات محدودی منظور 
خود را بیان کنند. آن زمان رشــته توییت هم 
امکان پذیر نبود. بحث در آن دوره این بود که 
این ویژگی های توییتر به دوقطبی شدن منجر 

شده است. آیا امکان مداخله وجود دارد؟
این امر تاریخی است. پس از گسترش اینترنت و مجددا 
پس از شکل گیری شبکه های اجتماعی این ایده مطرح 
شد که ما در حال حرکت به سمت جهان مسطح هستیم. 
همــه مردم در این دوران به همگرایی می رســند. افراد 
می توانند عقاید مختلف را ببینند و به هم نزدیک شوند 
اما هرچه جلوتر رفتند، دیدند که نه، این اتفاق نیفتاد. 
از سال ۲۰۱۳ به بعد این ایده شکل گرفت که شبکه های 
اجتماعی به قطبی شــدن جوامع منجر شده است. در 
این برهــه، مقاالتی می آمد که شــبکه های ریتوییت را 
نشــان می داد که خیلی حزبی است. بحثی مطرح شد 
که عنــوان آن selective explosion اســت. این ایده 
می گفــت هر فرد در شــبکه های اجتماعــی گروهی را 
دنبال می کند و خودش انتخاب می کند که چه کســی 
را انتخاب کند و طبق قاعده هموفیلی فردی را انتخاب 
می کند که به او شبیه باشد. بر این مبنا این بحث شکل 
گرفت که رســانه های اجتماعی از این مکانیزم مسبب 

افزایش قطبی شدن فضا شده اند.
در دو ســه سال اخیر، دو ســه مقاله جدید با داده های 
زیاد منتشر شده و فیس بوک هم به این قضیه وارد شده 
و نشــان داده شــده که به آن زشــتی که تصور می شد، 
 incidental exposureنیست. این مقاله ها بر مکانیزم
تأکید داشتند. در اینجا شــما با محتواهایی مواجهید 
که اطرافیان تــان نیز الیک کرده اند. خود شــبکه های 

اجتماعی هم طبق الگوریتم هایی به شما محتوا نشان 
می دهنــد. این بحث در اینجا مطرح شــد که با الیک و 
ریتوییت نمی توان همه چیز را نشــان داد، زیرا بخشی 
از جامعــه وارد این فضا نمی شــوند. آنها می خوانند اما 
واکنش نشان نمی دهند، مثال برای بخشی از افراد، این 
کسر شأن اســت که محتوای افراد عادی را الیک کنند 
اما به این معنی نیســت که نخوانده و اثر نگرفته است. 
این مقاالت می گویند که رســانه های اجتماعی عامل 
دوقطبی شــدن نیســتند، هرچند می توان با عملیات 

روانی این کارها را فعال کرد.
خــب آیا ایــن الگوریتِم نمایــش بدین صورت 
نیســت کــه توییتــر بــه مــن از محتواهــای 
اطرافیانــم مطالبــی را نشــان بدهــد که من 

احتماال الیک می کنم؟
ما از این الگوریتم ها اطالع نداریم اما بر اســاس تجربه 
شــخصی به نظر نمی آیــد این گونه محتواهــا نمایش 
داده نشود. البته باید توجه کرد اگر فرد مخاطب، فقط 
بخشــی از گروه های هم ســوی خودش را دنبال کند، 
قاعدتا محتوای کمتری از سمت وســوی سیاسی دیگر 
دریافت می کند. این به شبکه های اجتماعی ربط ندارد 
و قبال در رســانه ها هم همین بود و ممکن بود شما فقط 

از سی ان ان یا فاکس نیوز استفاده کنید.
در مــورد جریان هــای داخلی اگــر بخواهیم 
صحبــت کنیــم، به نظــر می رســد بات های 
ســعودی، آلبانی و البته داخلی وجود دارند 
کــه این نگرانی را ایجاد کرده اند که فضا حول 
ایــن گروه ها شــکل بگیــرد. آیا شــواهدی از 
وجود بات ها و البتــه اثرگذاری آنها بر جامعه 

وجود دارد؟
شــواهدی از وجود بات ها داریم که عملیات روانی این 
بات ها را نشان می دهد. گزارشی محدود وجود دارد که 
این مطالب را نشان می دهد که با کمک شبکه ریتوییت 
می توان این شبکه ها را مشاهده کرد اما اثرگذاری کلی 
 PNAS این بات ها موضوع جدیدی ست. مقاله جدید در
می گوید کــه آیا عملیات روس هــا در انتخابات ۲۰۱۶ 
باعث تغییر باور شده یا خیر؟ ما فعال داده های کمی از 

expose شدن کاربران نداریم و این مقاله هم به همین 
موضوع اشاره می کند و اشاره می کند که اثری مشاهده 
نکردند. اینجا آمدند و گفتنــد چرا این تغییر رخ نداده 
است؟ نشان دادند که این افراد از قبل رادیکال بوده اند 

و در نتیجه نظرشان تغییر نمی کرده است.
در قضیه  ایران این بحث وجود داشــت که در 
انتخابــات 9۴ و 96 بــا ابزار تلگــرام تبلیغات 
صــورت گرفته اســت. آیــا در این مــورد هم 

می توان شواهدی نشان داد؟
من که شواهدی در مطالعات ندیدم و نظر شخصی من 
هم این اســت که بود و نبود تلگــرام در نتیجه انتخابات 
فرقی نمی کــرد. این بدین معنی نیســت که تلگرام در 
اتفاقات سیاســی بی اثر بوده اما باز هم باید اشاره کنم 
که منظور من این نیســت که اگر تلگرام نبود، آن اتفاق 
نمی افتاد. تأکید می کنم که این بحث های من کامال نظر 
شخصی ست، چون ما هیچ داده ای در اختیار نداریم. 
داده هــای تلگرام بی کیفیت هســتند و به ما اطالعات 
مشخص نمی دهد. در نتیجه تحقیقات اساسی و جزئی 
به ما نمی دهد. بر خالف توییتر که به ما اطالعات خوبی 

می دهد.
ولی سیاست گذار ایرانی در مورد فیلترینگ 
ایــن شــبکه ها از خــروج دیتای کشــور ابراز 

نگرانی می کند.
نــه، آنها که سرشــان به تن شــان بیــارزد می گویند ما 
اشــتباهی کردیم و با بستن شبکه های اجتماعی مردم 
را روانه پیام رســان هایی مثل واتس اپ و تلگرام کردیم. 
در نتیجه، فرصــت رصد فضای مجازی از دســت رفته 
و کیفیــت آن پاییــن آمده اســت. از یک طــرف باید به 
سیاست گذار بگوییم که می توانی با جمع کردن داده، 
از این فضا اطالعات خوبی به دســت بیاوری یا حتی با 
سرمایه گذاری روی این فضاها، به جهت دهی از طریق 
آن فکر کنی. فیس بوک و توییتر شــبکه های آمریکایی 
هســتند اما روســیه از همین فضاها استفاده می کند. 
از طرف مقابل هم البته نمی شــود اثرگذاری گروه های 

خاص سیاسی را در این فضا انکار کرد.
و در مورد تلگرام چه؟

این موضوع فیلترینگ تلگرام به یک دوقطبی در همین 
فضای پیام رســان ها دامن زد. اصالح طلب ها از همین 
تلگرام و واتس اپ اســتفاده می کردنــد و اصولگراها از 
شــبکه های داخلی. بعد از مدتی هم ملت دیدند که آن 
پیام رسان های داخلی چیزی نداشــتند، باز به همین 
تلگرام برگشــتند. در این مدت هم فرصت تولید محتوا 
در تلگرام از دســت رفت و بخشــی از جامعه از این فضا 

استفاده نکرد.
بحثی هم در مورد تلگرام وجود دارد که تماما 
کارکرد شبکه وب را از بین برد و انگار محتوا در 
یک سیاه چاله گیر کرده که خارج از آن امکان 

جست وجو و... وجود ندارد.
دقیقا همین اســت. االن پیام رســان ها کارکــرد تولید 
و توزیــع محتــوا را دارنــد و حتی به صفحــه ای لینک 
می دهند. یکی از عملیات های روانی هم همین اســت 
که در شــبکه های اجتماعی لینک را منتشر می کنند و 

با این کار به خبر خود مشروعیت می دهند. 
گام جدید مطالعات هم بر تلویزیون های هوشمند است 
که امکان نصب اپلیکیشــن دارند و دو ســه مقاله اخیرا 
منتشــر شده که نشــان می دهد این اپ ها از زندگی ما 
چــه اطالعاتی جمع آوری می کننــد. این حرفم به این 
خاطر اســت که بگویم عالوه بر شبکه های اجتماعی، 
ســایت ها و حتــی تلویزیون و هر چیزی کــه دیتا تولید 

می کند، مهم است.

گفت وگو با میثم علیزاده درباره تأثیر شبکه های اجتماعی بر دموکراسی

دوقطبی در جهان مسطح شبکه های اجتماعی
توییتر مدتی است فعالیت خود را برای کنترل محتوای این شبکه در دوران انتخابات آمریکا شروع کرده است. موضوعی که ناشی از تجربه انتخابات 
2۰16 این کشــور اســت که گفته می شود روسیه از شــبکه های اجتماعی برای دخالت در انتخابات استفاده کرده است. به همین مناسبت با میثم 
علیزاده به گفت وگو نشســتیم تا در مورد اثر شــبکه های اجتماعی بر دموکراسی بحث کنیم. علیزاده، محقق پسادکترا در دانشگاه پرینستون روی 

موضوع اثر دخالت خارجی بر انتخابات دموکراتیک است. او دکترای خود را در رشته  علوم اجتماعی محاسباتی از دانشگاه جورج میسون گرفته است.

 محمد 
مالنوری گفت وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  864
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به قدمــــت تاریخ
باالی سر گربه 

قره بــاغ از دو کلمه ترکِی »قره« و فارســِی »باغ« بــه معنی باغ 
ســیاه یا باغ بزرگ تشــکیل شده اســت. )قره باغ ترجمه لغوی 
آرتســاخ اســت کــه آر )ســوخته( و تســاخ )جنــگل، درخت( 
شــکل گرفته و به معنای جنگل ســوخته یا ســیاه است.( این 
منطقه در جنوب شــرق ارمنســتان و جنــوب غربی جمهوری 
آذربایجــان اســت و از ارتفاعــات قفقاز کوچک تــا زمین های 
پســت جلگــه ای بیــن رودخانه های کــر و ارس ادامــه دارد. 
درگیــری اصلی در حال حاضر بر ســر حاکمیت بــر منطقه ای 
تحــت عنــوان جمهوری آرتســاخ یــا جمهوری قره باغ اســت 
که شــامل منطقه قره بــاغ کوهســتانی و مناطــق پیرامون آن 
اســت. این منطقــه به صورت عملــی از جمهــوری آذربایجان 
جدا شــده امــا بر اســاس نظم پذیرفته شــده، هنــوز جزئی از 
آن جمهوری ســت )اســتقالل ایــن جمهوری تنها از ســوی ۳ 
 کشــور غیر عضو سازمان ملل و ارمنســتان به رسمیت شناخته 

شده است(.

جدا از ایران ولی همچنان مرتبط 
تــا میانه قــرن چهاردهم میــالدی، ارمنی ها اکثریت 
ارمنستان شرقی را تشــکیل می دادند. در پایان قرن 
چهاردهم پس از اردوکشی های تیمور، اسالم به دین 
مســلط تبدیل شــد و ارمنی ها در ارمنســتان شرقی 
تبدیل به اقلیت شــدند. ۸۰درصــد از جمعیت ناحیه 
ارمنستان ایران در دوره های صفویه و قاجار مسلمان 
بودنــد )فارســی زبانان، ترک ها، و کردهــا(، در حالی 
که ارمنی های مســیحی حدود ۲۰درصد از جمعیت 
را تشــکیل می دادنــد. در جنگ اول ایــران و روس در 
عصــر فتحعلی شــاه، ایــران مالکیت دربنــد، گنجه، 
باکو، گرجستان، ارمنســتان، چچن و به صورت کلی 
قفقاز شــمالی را از دســت داد. این مناطق که عمدتا 
مسلمان نشین بودند، تحت تســلط کفار روس-بنا بر 
ادبیــات آن دوره- قرار می گرفتنــد و این امر ناراحتی 
مردم را به همراه داشــت. در نتیجه، علمای شیعه این 
دوره، بــا صــدور جهادیه هایی آهنگ جنــگ کردند و 
دولت ایران نیز وارد جنگ با روســیه شد. این جنگ ها 
نیز نتیجه ای جز شکست نداشــت و شاهزاده قاجار، 
عباس میرزا مجبور شد عهدنامه ترکمانچای را در سال 
۱۸۲۸ میــالدی بپذیــرد که در نتیجه ایــن عهدنامه، 

ایروان و نخجوان و تالش نیز از ایران جدا شد.
پــس از اینکه دولت روســیه کنترل ارمنســتان ایران 
را در اختیــار گرفــت، ترکیــب قومی تغییــر پیدا کرد 
و بدین ترتیــب برای نخســتین بار پــس از چهار قرن، 
ارمنی تبــاران رفته رفتــه یک بــار دیگر اکثریــت را در 
بخشــی از ارمنستان تاریخی شــکل دادند. حکومت 
جدید روســیه ســکنی گزیدن ارمنی تباران از ایران و 
عثمانی را تشــویق می کرد. در نتیجه تا سال ۱۸۳۲، 
شمار ارمنی تباران با مسلمانان برابر شده بود. با جنگ 
کریمه و جنگ روسیه و عثمانی )۱۸۷۷–۱۸۷۸( موج 
دیگــری از ارمنی های ترکیه وارد این منطقه شــدند و 
ارمنی تبــاران دیگربار اکثریت قاطعی در ارمنســتان 
شرقی تشکیل دادند. با این وجود شهر ایروان همچنان 
تا قرن بیستم اکثریتی مســلمان داشت )طبق منابع 

عثمانی و روســی در شــهرهای آذربایجان مثل باکو، 
جمعیت قابل توجهی از ارامنه ساکن بودند. در مناطق 
آذربایجان و ارمنســتان در آن زمان، جمعیت ارامنه و 
مســلمان در کنار هم در ناحیه قفقــاز جنوبی زندگی 
می کردند(. به گفته هنری بلوس لینچ جهانگرد، شهر 
باکو در اوایل دهه ۱۸۹۰، ۵۰درصد ارمنی و ۵۰درصد 
مســلمان بود و مــردم آذری و فارس بــدون فاصله ای 

معنادار از هم زندگی می کردند.
بر اساس آمار ۱۹۱۶ روسیه تعداد مسلمان های ایالت 
گنجه در مجموع دو برابر مسیحیان آن منطقه بود ولی 
در بخش های کوهستانی، ارمنی ها بیش از ۷۰درصد 
از کل جمعیت آن مناطق را تشکیل می دادند. از آنجا 
که اکثر شهرستان های این ایالت به نحوی تعیین شده 
بودند کــه از بلندی ها تا جلگه هــا را دربر می گرفتند، 
در شــهر شوشــی، ارمنی ها اکثریت قاطــع اهالی را 
تشــکیل می دادند. در قره باغ کوهستانی که شوشی 
و بخش هایــی از گنجه را هم شــامل می شــد، تقریبا 
۱۶۵هزار نفر ارمنی و ۵۹هزار نفر مسلمان که ۲۰هزار 
نفر آنها در حوالی شهر شوشی اقامت داشتند و ۷هزار 
نفر روس زندگــی می کردند. اگرچــه وضعیت در این 
منطقه بد نبود و مردم در کنار هم زندگی می کردند اما 
در ترکیه روند حوادث به گونه ای بود که بازتاب آن در این 
منطقه هم اثر می گذاشــت. عبدالحمید دوم در چهار 
دهه آخر قرن نوزدهم با سیاست ضدارمنی خود دست 
به کشــتارهای بزرگ در ارمنستان غربی زده و بیش از 
۳۰۰ هزار نفــر را قتل  عام کرد. در مقابل هم ارامنه در 
ارزروم و وان و... بر این سیاست ها شوریدند و با کمک 
روســیه، انگلســتان و فرانســه در مسلح شدن، دولت 
عثمانی را تضعیف کردند. در این دوران در ارمنستان، 
نیروهایی با عنوان »داشناک« شکل گرفتند که حتی 
در انقالب مشروطه ایران و مقاومت آذربایجان در برابر 
استبداد صغیر محمدعلی شاهی نیز در کنار مبارزین 
قرار گرفتند. نیروهای موسوم به کمیته قفقاز هم دیگر 

نیروهای موثر در انقالب مشروطه بودند.

جنگ و خون 
در سال ۱۹۰۴ با شعله ور شدن آتش انقالب در سرتاسر 
روسیه با توجه به شرایط کارگری موجود در این منطقه، 
همبســتگی کارگری توانســت بر اختالفــات قومی و 
مذهبی مردم قفقاز چیره شــده و مردم را در مخالفت 
با ســن پترزبورگ متحد ســازد. دولت روسیه در تالش 
برای سرکوب انقالب سعی کرد با ایجاد نطفه تنش های 
قومــی، احزاب ملی گــرا را به این درگیری ها ســرگرم 
کند.این سیاست کارگر افتاد و با سرگرم شدن مردم به 
درگیری های قومی، در سال۱۹۰۵ تزار توانست آتش 
انقالب در این مناطق را خاموش کند. در سال ۱۹۱۴، 
جنگ جهانی اول شروع شد و تزار برای کسب حمایت 
ارمنی هــا به آنها قــول آزادی مطلق و اســتقالل داد. 
هم زمان با این اتفاقات، حکومت ترکان جوان دست به 
نخستین نسل کشی سده بیستم زد و بیش از یک ونیم 
میلیون ارمنی را در ارمنســتان غربی به کام نیســتی 
فرســتاد. این منطقه، شامل شش ایالت ارمنی نشین 
شرق امپراطوری عثمانی بود که ساکنانش به مناطق 
بیابانی سوریه و بین النهرین انتقال داده شدند. صدها 
هزار ارمنی که از خانه های خود رانده شــده بودند، یا 
قتل  عام شــدند، یا در خالل جابه جایی قومی، آن قدر 

پیاده راه پیمودند تا جان باختند.
با ســقوط روسیه تزاری خأل قدرت در قفقاز پیش آمد و 
دوباره گروه های مختلف آذری و ارمنی فرصت یافتند که 
منافع قومی خود را پیش ببرند. جمهوری دموکراتیک 
قفقاز )فدراسیون قفقاز جنوبی( از سوی دولت موقت 
روسیه برای حکم رانی بر این منطقه تأسیس شد. روسیه 
در این مدت درگیر انتقال قدرت به بلشویک ها نیز بود و 
با امضای عهدنامه برست-لیتوفسک از جنگ نیز خارج 
شد. لنین حق کامل تعیین سرنوشت ارمنستان غربی را 
اعالم کرد. این اعالمیه بازگشت بدون قید و شرط همه 
ارمنیان و تمام ارمنی های پراکنده شده در جهان را به 
سرزمین آبا و اجدادی می پذیرفت اما این مسأله پذیرفته 
نشــد. در بهار سال ۱۹۱۸، پایان کار رسمی جمهوری 
دموکراتیــک قفقاز )به دلیل اختافات داخلی( با اعالم 

استقالل جمهوری دموکراتیک گرجستان )۲۶ می(، 
جمهوری دموکراتیک ارمنستان )۲۴ می( و جمهوری 
دموکراتیک آذربایجان )۲۴ می( اعالم شد. در این ایام، 
عثمانی نیز به ارمنستان شوروی حمله کرد. سال بعد 
و با پایــان جنگ، ارتش جمهوری ارمنســتان مناطق 
گیومری و قارص عثمانی را تصــرف کرد. در این ایام، 
جنگ هایی میان ارمنســتان با گرجستان و جمهوری 
دموکراتیک آذربایجان نیز شکل گرفت. همچنین دولت 
ارمنستان طبق تصمیم مجلس شورای ملی و انجمن 
ارمنی های ترکیه الحاق شــش والیت ارمنی ترکیه را به 
جمهوری ارمنســتان اعالم کــرد و در مقابل، عثمانی 

باکو را تصرف نمود.
درگیری در این سال ها در منطقه ادامه داشت تا اینکه در 
سال ۱۹۲۰، ارتش سرخ وارد باکو شد. بعد از ورود ارتش 
ســرخ به قفقاز جنوبی و تثبیت مالکیــت آذربایجان بر 
قره باغ، آذری ها تالش هایی برای تغییر ترکیب جمعیتی 
منطقه و رشــد جمعیت آذری آن مناطق داشتند که از 
۱۹۲۰ تا ۱۹۸۸ ادامه داشــت. با اولتیماتوم شــوروی، 
ارمنستان نیز نیروهای خود را با تسلیم مهمات و آذوقه ها 
از قره باغ خارج کرد و ارتش سرخ وارد قره باغ شد و کنگره 
دهم قره باغ این منطقه را جزئی از شــوروی اعالم کرد. 
در نهایــت نیز معاهده ای در ۱۹۲۰ میــان عثمانی، از 
شکســت خوردگان جنگ جهانی اول و شوروی و دیگر 
کشورهای متفقین پیروز به امضا رسید تا عثمانی تشکیل 
کشور مستقل ارمنی را به رســمیت بشناسد و از شش 

ایالت ارمنی خود صرف نظر کند.
روسیه بلشویکی و مجلس ملی کبیر نیز تفاهم کردند که 
بخش های اشغالی ارمنستان را به ترکیه واگذار کنند. 
در مقابــل ترک ها دســت بلشــویک ها را در جمهوری 
سوسیالیستی شوروی آذربایجان باز گذاشتند تا بر این 
منطقه و به ویژه منابع نفتی باکو تسلط یابند. براساس 
ایــن معاهــده نخجوان و قره بــاغ از ارمنســتان جدا و 
به عنوان جمهوری خودمختار تحت حاکمیت جمهوری 

سوسیالیستی شوروی آذربایجان قرار می گرفت.

نگاهی به تاریخ اختالفی به نام قره باغ
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پرونده



در چنــد هفتــه اخیــر، دعواهای تاریخــی در جمهوری آذربایجان و ارمنســتان دوباره داغ و اختالف بین دو کشــور بر ســر منطقه قره بــاغ وارد فاز 
درگیــری نظامی شــده اســت؛ درگیــری و نزاعی که ادامــه اش به داخل ایــران نیز امتداد یافتــه و گروه هایی از مــردم با توجه به علقه هــای قومی یا 
مذهبــی خــود به یکی از دو کشــور تمایل نشــان داده و ایــن تمایل را از شــبکه های اجتماعی گرفتــه تا تجمع هــای خیابانی بروز داده انــد. در این 
میــان حتــی ائمه جمعه چهار شــهر نیز واکنش نشــان دادند و از حق حاکمیــت آذربایجان بر قره باغ دفاع کردنــد. البته تیر و ترکش درگیری نظامی دو کشــور 
نیــز بــه بخش هایی از مناطق مرزی شــمال غربی ایران رســید. ایــن موضوع ما را بر آن داشــت تا در مورد تاریخچــه این اختالفات و همچنیــن اتفاقات امروزی 
در ایــن منطقــه گزارشــی آماده کنیم؛ شــاید متوجه شــوید که چرا دو ســال پیش و در آســتانه بازی فینال لیــگ اروپا، بازیکن ارمنی آرســنال از بــازی در باکو 
 انصراف داد. البته حین خواندن این دو صفحه، گوشــه ذهن داشــته باشــید که جزئیــات و پیچیدگی های این اختالف خیلی فراتــر از این کمتر از 3۰۰۰ کلمه 

روزنامه است. همچنین سعی کرده ایم در این گزارش بیشتر بر روایت های منابع رسمی از این اختالف تکیه کنیم.

پرونده

پس از استقالل 
دعواهای قدیمی و نبودن قدرت مســلط، ســبب شد که جنگ دوباره بین 
دو کشــور شعله ور شود. در این ایام، ایران نیز که پس از جنگ هشت ساله، 
فرصت بیشــتری پیدا کرده بود، تمایل به میانجی گری در منطقه داشــت 
تا اثــرات جانبی جنگ همچــون مهاجرت جنــگ زدگان و امنیت منطقه 
را کنترل کند. رفت وآمدهای دیپلماتیک در دوران هاشــمی رفســنجانی 

صورت گرفت اما در نهایت شکســت خورد. این مذاکرات با حضور ســران 
ســه کشــور ایران و آذربایجان و ارمنســتان در تهران پیش رفت و در ۷ می 
توافقنامــه امضا شــد اما تنهــا سه ســاعت ونیم پس از امضــای توافقنامه 
تهــران، ارمنســتان مجــددا جنگ را آغــاز کــرد؛ اتفاقی که بــه برکناری 
ریاســت جمهوری آذربایحان انجامید. ادامه یافتن جنگ و تصرف مناطق 

متقابل، هم زمان با مذاکرات چندجانبه در این میان اتفاق افتاد. روســیه 
کــه در نقض آتش بس ۱۹۹۲ تهران نقش داشــت، این بار نقش بیشــتری 
در مذاکــرات پیــدا کــرد و در نهایت ۲ ســال بعد، توافــق آتش بس در این 
 مدت شــکل گرفت، هرچند مواردی مثل اشغال مناطق آذری حل ناشده 

باقی ماند.

استخوان های الی زخم 
دوره بعــدی، مربوط به دوران رهبری اســتالین بــود که دیدگاه های 
مورد نظر خود را در چهارچوب مهندســی ملیت ها در قالب سه طرح 
و به صورت هم زمان عملی نمود: اول، جابه جایی دسته جمعی اقوام 
و ایجاد اقلیت های قابل توجهی در دل جوامع یک دســت شرقی که 
عمدتا اقلیت ها روس بودند. در گام بعد، اقوام شرقی دیگر از سرزمین 
اصلی خود به ســایر جمهوری های شــرقی کوچانده شدند. کار دوم 
استالین ایجاد هویت های تجزیه شــده و مستقل بین اقوام مسلمان 
آســیای مرکزی و قفقاز بود که اختالف قومی را تشدید می کرد. طرح 
سوم عبارت بود از تعیین مرزهای جمهوری های شوروی به نحوی که 
یا اختالفات ارضی که در طول تاریخ و حتی قبل از اســتیالی روسیه 
بین برخی از این اقوام وجود داشــت باقی مانده و تشــدید شــود، یا 
ترکیــب ناهمگون قومی در یک واحد سیاســی ایجــاد گردد. اجرای 
سیاست های استالین موجب شــد عمده مرزهای بین جمهوری ها، 
نواحی و مناطق خودمختار بدون در نظر گرفتن ویژگی های همگون 
ملی شکل گیرد و ملیت های کوچک تر که فاقد شروط الزم برای اعمال 
حق حاکمیــت ملی بودند، جمهوری های خودمختار خود را شــکل 
بدهند و واحدهای خودمختار متعددی در قفقاز شمالی و جنوبی بدون 
توجه به واقعیت های جغرافیایی، سیاســی و اجتماعی شــکل گیرد. 
در غرب شــوروی هم اتفاق مشــابه رقم خورد و جنگ کریمه در چند 
سال گذشته در اوکراین از عواقب همین سیاست های استالین بود.

در اصالحیه ۱۹۴۸ قانون اساســی شــوروی، جمهوری خودمختار 
شوروی سوسیالیستی نخجوان و والیت خودمختار قره باغ کوهستانی 
در قلمرو جمهوری سوسیالیستی آذربایجان قرار گرفتند و شرایط به 
تعادل رسیده بود. در ۱۹۶۶، شوروی با برگزاری پنجاهمین سالگرد 
نسل کشــی ارامنه موافقت کرد. در این ســال حزب ملی ارمنستان با 
هدف استقالل ارمنستان شوروی، استقرار دموکراسی و از بین بردن 
پیامدهای نسل کشی ارامنه شکل گرفت که توسط کا.گ.ب سرکوب 
شــد. قانون اساسی شوروی مصوب ۷ اکتبر ۱۹۷۷ در اصل ۷۷ خود 
تصریــح کرد که ســرزمین های جمهوری متحــده را نمی توان بدون 

موافقت خود آن جمهوری تغییر داد.

دوباره قره باغ، دوباره جنگ 
در فاصله ســال های ۱۹۹۴ تا امروز منطقه قره باغ چندین بار محل 
مناقشه و درگیری بوده است. در تیرماه، درگیری هایی بین دو کشور 
شکل گرفت اما به سرعت خاتمه یافت. ارمنستان، رزمایشی مشترک 
با پدافند هوایی روسیه برگزار کرد و بعد آذربایحان رزمایشی با حضور 
ترکیه تــدارک دید. اردوغان که عالقه دارد راه ســالطین عثمانی را 
ادامه دهد، به رفتار ارمنستان در ادامه اشغال اعتراض کرد. در ۲۷ 
ســپتامبر، بین نیروهای آذربایجان و جمهوری آرتساخ، تبادل آتش 
صــورت گرفت که منجر به دور جدید جنگ شــد. مشــکل ادامه دار 

قره باغ این اســت کــه مناطقی از جمهوری آذربایجان که از ســوی 
جامعه بین المللی متعلق به این کشــور اســت، به تصرف ارمنستان 
درآمده اســت. به این منطقه، نارگونــو می گویند و در حال حاضر از 
ســوی جمهوری خودخوانده آرتساخ اداره می شــود. این کشور از 
حمایت تســلیحاتی، مالی، آموزش نظامی، و پشــتیبانی عملیاتی 
ارمنستان برخوردار است. اکثریت مردم این منطقه، ارمنی هستند 
و بنابر ایده استالین به عنوان یک استان در جمهوری آذربایجان قرار 

داشــتند و جنگ برای تسلط بر این منطقه است.

عصر فروپاشی 
در ۱۹۸۵، بــه بحران های شــوروی افزوده شــد و 
اتحاد برای حق تعیین سرنوشت به رهبری بارویر 
هایریکیان، از فعاالن ارمنی ضدکمونیست به عنوان 
نخســتین حزب سازمان یافته نســل دوم )احزاب 
مقطع استقالل( شــکل گرفته بود و برنامه خود را 
جدایی ارمنستان از اتحاد جماهیر شوروی و کسب 
استقالل سیاسی برای ارمنستان اعالم نمود و به 
تنش زایی در این منطقه اقدام می کرد. در ۱۹۸۸، 
تظاهرات وســیع در ایروان با شعار »یک قوم، یک 
جمهوری« برگزار شــد و شورای منطقه ای قره باغ 
کوهستانی ایجاد وســاطت میان جمهوری های 
سوسیالیستی آذربایجان و ارمنستان برای انتقال 
اســتان خودمختار قره باغ کوهســتانی به قلمرو 
جمهوری سوسیالیستی ارمنستان را تصویب کرد 
که کمیته مرکزی حزب کمونیســت شوروی آن را 
رد نمود. در فوریه این سال، درگیری های فیزیکی 
میان آذری ها و ارمنی ها تشدید شد تا اینکه بهانه 
الزم برای مداخله نیروهای نظامی شوروی فراهم 
آمد. مسکو در واکنش به وخیم تر شدن اوضاع اقدام 
به برکناری دبیران اول احزاب کمونیست ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان نمود و سرکوب فعاالن را در 
دستور کار قرار داد. در زمستان، زلزله شدیدی در 
منطقه اسپیتاک در شــمال ارمنستان رخ داد که 
در اثر آن ۴۰درصد تأسیسات زیربنایی جمهوری 
ارمنستان نابود شد یا به شدت آسیب دید. شوروی 
اجــازه ارســال کمک را صــادر کرد کــه موجبات 
همبســتگی ارمنی ها در سراســر جهان را فراهم 
آورد. گزارش هایی از وجود اسلحه در محموله های 
کمک به همراه خبر سقوط هواپیمای آذری حامل 
کمک آذربایجان اوضاع را به شــدت متشنج کرد. 

مخابره پیــام »زلزله را به شــما تبریک می گوییم، 
طبیعت کاری را کرد که ما در پی انجامش بودیم« 
و »ما آماده ایم تا وظایفــی را که طبیعت به موقع و 
جوانمردانه انجام داد به اتمام رســانیم« شرایط را 
بحرانی کــرد. در ادامه آذربایجان شــبکه راه آهن 
ارمنســتان را که ۸۰درصد کاالهــای وارداتی آن 
را تأمین می کرد، محاصره کرد. ارمنســتان نیز با 
بمب گــذاری و قطع ارتباط ریلــی بین آذربایجان 
و نخجوان واکنش نشــان داد. قطــع صدور نفت 
مورد نیاز و جلوگیری از رفت وآمد قطارهای باری و 
مسافری به سرعت اقتصاد منطقه را فلج کرد. پس 
از فشارهای بسیار جبهه خلق آذربایجان بر دولت 
مرکزی، شورای عالی اتحاد شوروی، قره باغ را تحت 
اساس نامه جدیدی که بر خودگردانی آن می افزود، 
تحت اقتدار آذربایجان قرار داد. با مخالفت هم زمان 
ارمنیان و آذری ها با تصمیم جدید مسکو، اوضاع 

منطقــه در ماه های پایانی ســال ۱۹۸۹ و ابتدای 
ســال ۱۹۹۰ میالدی متشنج تر شد. در ۱۵ ژانویه 
۱۹۹۰ میالدی میخائیل گورباچف با استناد به بند 
۱۴ ماده ۱۱۹ قانون اساسی اتحاد شوروی، طی 
فرمانی در جمهوری آذربایجان و قره باغ وضعیت 
فوق العــاده اعالم کرد. متعاقب این فرمان، حمله 
ارتش ســرخ شــوروی با ۳۰ هزار نظامی به شــهر 
باکو در ۱۹ فوریه ژانویه ۱۹۹۰ میالدی آغاز شد. با 
وجود این اتفاقات، جریانات ملی گرا موفق شدند 
در انتخابات بعدی پیروز شوند و اختالفات با وجود 
ســیطره شــوروی پررنگ شــد. هم زمان با بحران 
قره باغ، شــوروی نیــز دچار بحران بــود و کودتای 
کمونیست های رادیکال علیه گورباچف به بحران 
فزاینده انجامید. همیــن اتفاق به جمهوری های 
آذربایجان و ارمنستان فرصت داد تا اعالم استقالل 
کنند؛ اتفاقی که قره باغ را داغ تر از همیشه می کرد.

موضع ایران در ماجرای قره باغ 
ایران از یک ســو بــا آذربایجــان احســاس نزدیکــی عقیدتی می کرد )نســبت 
شــیعیان در این کشــور، با نزدیک به ۹۲درصد باالترین نسبت در جهان است( 
و بــا همراهــی محمــداف، حتی توافــق صلحــی را شــکل داد و همکاری های 
نظامــی با نیروهــای آذربایجانــی تعریف کرده بــود اما با ســرنگونی محمداف 
و نزدیکــی آذربایجــان بــه آمریــکا و بعــد اســرائیل، موضــع ایــران نســبت به 
آذربایجــان منفــی شــد. ایــران در موضع گیــری سیاســی خــود، بــا وجــود 
 پذیــرش حــق حاکمیــت آذربایجــان بر مناطــق اشــغالی، صلــح در منطقه را 

مفیدتر می داند.
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در این روزها که همه نگاه ها به انتخابات آمریکا دوخته شده و همه منتظرند مشخص شود چه کسی برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود، بحث 
درباره عملکرد دو نامزد در نظرسنجی ها نیز داغ و پرهیجان است. این حجم از نظرسنجی ها و تفاوت هایشان در نتایج مختلف، بسیاری را گیج کرده است. 
بعضی  به این موضوع اشاره می کنند که ما در ایران خودمان هم از این دست نظرسنجی ها زیاد داریم و حتی نامزدها تا آخر انتخابات هم در نظرسنجی های 
خودشــان، رتبه اول را دارند و نباید به این نظرســازی ها وقعی نهاد. بعضی هم می گویند طبق نظرسنجی های انتخابات 21۰6 هم کلینتون برنده بود اما در 

نهایت دیدیم که ترامپ برنده شد. چرا انتخابات آمریکا این همه نظرسنجی دارد؟ روش کاری این نظرسنجی ها چیست؟ تفاوت شان کجاست؟ 

چرا این همه نظرسنجی؟
یکــی از عباراتی که رســانه های ایرانی دوســت دارند، 
جمله ای است که با عبارت »نتیجه آخرین نظرسنجی 
در انتخابات آمریکا« شــروع می شود، گویا قرار است از 
یک امر قطعی و حتمی ســخن گفته شود اما باید توجه 
داشت که اینجا با نظرسنجی های مختلف مواجهیم که 
هرکدام با روش و نمونه گیری متفاوت اقدام به انتشــار 
نتایج می کند. هریک از نامزدها در طول یک سال منتهی 
به انتخابات، بالغ بر چندصد میلیون دالر هزینه می کند 
تا در نهایت به کاخ سفید راه یابد. درست مثل یک بنگاه 
اقتصادی که برای جذب مشــتریان بیشتر باید سلیقه 
بازار را تشــخیص دهد و متناســب با نیاز آنها کاال تولید 
کند، نامزدهــای انتخاباتی نیز باید بــه نیاز مخاطبان 
پاسخ دهند و در مورد مهم ترین دغدغه های آنها جواب 
داشــته باشند و توانمندی خود در حل این مشکالت را 
پررنگ کنند. در اینجا، احزاب و ســتادهای نامزدها به 
سمت استخدام نیروهایی روی می آورند که وضعیت بازار 
رأی دهنــدگان را ارزیابی کنند. این بنگاه ها، با توجه به 
تناوب خوب انتخابات در آمریکا دائما روی افکارسنجی 
کار می کنند. گروه دوم متقاضیان نظرسنجی، رسانه ها 
هســتند که عالقه دارند با انتشار و تحلیل های مربوط 
بــه انتخابات، افــکار عمومــی را جذب تیترهایشــان 
کنند. شــبکه های فاکس نیوز، ای بی ســی، سی ان ان 
و نام های دیگری که می شــنوید، بخشــی از مشتریان 
این نظرســنجی ها هستند. گروه ســوم نظرسنجی ها 
هم متعلق به موسســات دانشگاهی ســت که استادان 
و کارشناسان علوم سیاســی درگیر آن می شوند. شاید 
جذاب ترین ســوال برای ما خوانندگان عادی وضعیت 
تمایل جامعه مخاطب نظرسنجی به نامزدها و پیش بینی 
نامزد پیروز باشــد اما خود ستادهای انتخاباتی دوست 
دارنــد بدانند افــرادی که هنــوز تصمیم شــان را برای 
انتخابــات نگرفته انــد، چــه ویژگی هایی دارنــد یا چه 
موضوعاتی برایشــان دغدغه های مهم تری محســوب 

می شود.

تفاوت این نظرسنجی ها در کجاست؟
اولیــن و شــاید بدیهی تریــن تفاوت نظرســنجی ها در 
نمونه گیری آنهاســت. در این نظرسنجی ها، حضوری 
یــا تلفنی با مخاطبانی که به صــورت تصادفی انتخاب 
می شــوند، تماس گرفته شده و از تصمیم آنان در مورد 
انتخابات با ســوال »به چه کسی رأی می دهی؟« جویا 
می شوند. هر فرد عالوه بر سواالت سیاسی، به سواالتی 
در مورد ویژگی های شخصیتی خود نیز پاسخ می دهد. 
دلیل اهمیت این سواالت برای وزن دهی به مشاهدات 
است. به صورت عادی هر نمونه در نظرسنجی وزنی برابر 
با دیگر نمونه ها دارد اما تالش مدیران نظرسنجی ها این 
است که نتایج نظرسنجی متناسب با مشارکت کنندگان 
در انتخابات باشــد. دقیقا اینجاســت که هنر طراحان 
نظرســنجی ها بــه کار می آید. آنها با کمــک انتخابات 
پیشــین و روندهایی که در انتخابات ســراغ دارند، وزن 
متناســب با هر گروه از دســته های مختلف را تخمین 
می زنند و با این تخمین ها، سعی می کنند نتیجه نهایی 

انتخابات را پیش بینی کنند. 

کدام نظرسنجی؟
در این آشــفته بــازار پیش بینی ها و تظرســنجی های 
انتخاباتی می توان به یک نظرســنجی اطمینان کرد یا 
نه؟ نیت ســیلور، روزنامه نگار و آماردان آمریکایی ســت 
که روی نظرسنجی های انتخاباتی کار می کند. او امروز 

ســایتی به نام FiveThirtyEight دارد کــه متمرکز بر 
همین موضوع پیش بینی های انتخابات است. سیلور 
هم در سال ۲۰۱۶ در مورد نتیجه انتخابات اشتباه کرد 
اما در میان مدل های پیش بینی در انتخابات آن سال، 
او نسبت ۲ به یک را برای کلینتون در نظر گرفته بود که 

باالترین احتمال پیروزی برای ترامپ بود. 
او همین االن هم نظرســنجی های مختلف را بررســی 
می کنــد و بر اســاس تطابق عملکرد آنهــا در انتخابات 
مختلف به هر موسســه نظرســنجی یک نمره داده که 
در بعضــی ســایت ها می توانید کنار نام موسســه های 
نظرســنجی، این رتبه ها را ببینید. قاعدتا این کارها بر 
اساس عملکرد قبلی ست و ممکن است نظرسنجی های 
خوب گذشــته، این دوره خطا داشته باشند یا بازنده ها 
باالخره موفق شــوند؛ مثل تاسی که چندین بار پرتاب 

شده و ممکن است باالخره نوبت شش آوردنش رسیده 
باشد.

چرا نتایج 2۰16 اشتباه بود؟
در مورد نظرسنجی های آن سال، سه نکته وجود دارد که 
باید آن را مرور کنیم. اول آنکه نظرسنجی ها در سطح کل 
کشور اشتباه نداشتند و هیالری در انتخابات آن سال، 
بیشــتر از ترامپ رأی آورد. پس نتایج نظرســنجی های 
کشوری مشــکل اساسی نداشــت. این موضوع البته 
در ســطح نظرسنجی های ایالتی درســت نبود و نتایج 
ایالتــی هم پیش بینــی کرده بودند که هیــالری برنده 
می شــود اما نشد. داســتان اینجا مهم ترین موضوعی 
اســت که در درس آمار با آن مواجهیم. درست است که 
برای خواننده عــادی، فقط یک جواب و یک عدد مهم 

است اما در آمار با بازه اطمینان مواجه هستیم که به ما 
یــادآوری می کند در مقابل تخمیــن نقطه ای، تخمین 
بــازه ای وجود دارد و با توجه به ســطح اطمینانی که به 
مدل تخمین داده ایم، پارامتر تخمین گر با آن احتمال 
در بازه تخمین قرار می گیرد. در نتیجه ممکن اســت ما 
فقط به عدد نسبت آرای ۵۱ به ۴۹ درصد به نفع هیالری 
نگاه کنیم اما نتیجه نظرســنجی، در بازه اطمینانی ۳ 
واحد درصدی باشــد و در نتیجه اسم ترامپ از صندوق 
بیرون بیاید. نظرسنجی های سال ۲۰۱۶ در ایالت های 
رقابتی با همین اتفاق مواجه بودند و در بعضی ایالت ها، 
ترامپ با فاصله ای اندک در انتخابات برنده شد. در واقع 
به زبان آماردانان، اگر آزمون فرض پیروزی کلینتون در 
اینجا بررسی می شد، آن فرض رد نمی شد، نه آنکه آنجا 
پذیرفته شود و در مقابل، برای پیروزی ترامپ نیز همین 

موضوع برقرار بود.
سومین مورد که شاید به بازبینی در مدل های وزن دهی 
نظرســنجی ها ارتبــاط دارد، تخمین اشــتباه از میزان 
مشارکت سیاسی گروه های مختلف سنی، جنسیتی، 
نــژادی و درآمدی اســت. در قســمت مربــوط به روش 
نظرسنجی ها گفتیم که وزن مشارکت رأی دهندگان در 
انتخابات بر اســاس عملکرد دوره های قبلی انتخابات 
صــورت می گیــرد. در انتخابات ســال ۲۰۱۶، ترامپ 
تالش کرد صدای کســانی باشــد که عرصه سیاســی 
انتخابــات آمریکا را از آن خود نمی پنداشــتند و معتقد 
بودنــد که فالنــی و بهمانی با هــم فرقــی ندارند. این 
گروه ها، بازندگان سیاســت های اقتصادی بیست سی 
ســال اخیر در آمریکا بودند که در روند جهانی سازی و 
انتقال تولید صنایع به کشــورهای جهان سوم و چین، 
شــغل های خود در صنعت را از دســت داده بودند و با 
ایده هــای ترامپ در مورد لغــو قراردادهای تجارت آزاد 
همچون نفتا همراهی و موافقت داشــتند. میشــیگان 
قطب صنعت خودروی آمریکا بود ولی با توجه به تولید 
خودرو در چین، ســاکنان کارگری آن با مشکل مواجه 
شده بودند. با افزایش مشارکت این گروه ها در انتخابات 
که فراتر از پیش بینی مدل سازان بود، ترامپ توانست در 
انتخابات برنده شــود. کاری که این مدل ســازان انجام 
می دهند، به نوعی برون یابی اســت. در نتیجه، چنین 
خطاهایی در کارهای مدل سازی وجود خواهد داشت 
اما باید توجه کنیم که آنهــا هم بر خطاهای خود واقف 
هســتند و تالش می کنند خطاهای اصلی مدل خود را 
اصالح کنند. در انتخابات میان دوره ای ســال ۲۰۱۸، 
نتیجه نظرسنجی ها با انتخابات تفاوت چندانی نداشت، 
چون مدل ســازان با کمک نظرســنجی های موسوم به 
exit poll در انتخابات قبلی فهمیده بودند که وضعیت 
مشــارکت در انتخابات تغییر داشته و حاال باید آن را در 

مدل بیاورند.
عالوه بر خطای مدل سازی، گروهی نیز به این موضوع 
پرداخته اند کــه رأی دادن به ترامپ، مانند رأی دادن به 
کلینتون حاوی معناهای روشنفکرانه یا... نبود، ترامپ 
یک شــومِن آزارگر بود و رأی دادن بــه او، حاوی معنای 
همراهی با او بود. در نتیجه همین معنابخشی، افرادی 
که می خواستند به او رأی دهند، خود را جزء مرددین یا 
دیگر دسته ها معرفی می کردند. در ادبیاتی که آن سال 
درباره نظرســنجی های انتخابات آمریکا شکل گرفت، 
از این افــراد به عنوان حامیان شــرمنده یاد می شــد؛ 
حامیانی کــه احتماال ما نیز در فضای سیاســی با آنها 
مواجــه بوده ایم، ممکن اســت خیلــی در بحث درگیر 
نشــوند اما به هر حال در انتخابــات حضور دارند و رأی 

می دهند.

نگاهی به نظرسنجی های پرشمار انتخابات آمریکا

اعداد دروغ می گویند؟
 محمد 
مالنوری

گزارش
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ام آی تــی:  دانشــگاه  ماساچوســت، 
دانشــگاه از توهین، آزار و اذیت و بدرفتاری 
با دانشــجوهای تحصیــالت تکمیلی خود 
کامال آگاه اســت. با این وجــود هیچ کاری 

برای تغییر آن انجام نمی دهد.
»آیا به نمرات خود نگاه کرده اید؟« فراســت 
در یک روز ســرد ژانویه پنجره هــای دفتر را 
می پوشاند. من با این فرض که این آغاز یک 
گفت وگوی ســاده پس از تعطیالت باشــد، 
پاسخ کوتاهی دادم اما او گفت: »نه، منظورم 
نمره تحقیق شما است.« از گفتن این جمله 
لذت می برد؛ لذتی که به سختی می توانست 
 =( U درونــش پنهــان کنــد: »مــن نمــره
ناراضی( به پایان نامه شما در ترم آخر دادم.«
او توضیح داد که چرا از پیشرفت پژوهشی من 
راضی نیست. به دالیل نامعلوم، می خواست 
ایــن موضــوع در رونوشــت پایان نامــه من 
منعکــس شــود؛ رونوشــتی کــه به عنوان 
ســندی دائمــی، در تمــام دوران شــغلی 
همراه شماســت، مصاحبه کننــدگان آن را 
در نظــر دارند و یک نقطــه منفی در کارنامه 
تحصیلی تان قلمداد می شود. در این لحظه 
بــه لکنت افتــادم. پیش از ایــن هرگز مورد 
مشابهی را برای دانشجوی دیگری نشنیده 
بودم: »متوجه نمی شوم. در آخرین جلسه 
قبل از تعطیالت همه چیز را کامال بررســی 
کــردم. نه یک پانوشــت نامربــوط و نه هیچ 
عالمت منفــی از قلم انداخته نشــده بود. 
شما به من گفتید همه چیز خوب است.« با 
من موافق بود اما ظاهرا این بار نظر دیگری 
داشت که با سبکی عجیب وغریب آن را بیان 
می کرد. تصور من این بود که روابط شادمانه 
اســتاد و دانشــجو برای همه یکسان است 
اما آن دســته از ما که کمتر خوش شانسیم، 
جلسات مشاوره روی پایان نامه را با چشمانی 

خیس ترک می کنیم.

هر جلسه از جلســه گذشته مستقل به نظر 
می رســید. هر آنچه در یک جلســه راجع به 
آن بحث کرده بودیم یا او از آن پرسیده بود، 
در همــان جلســه می ماند و جلســه بعدی 
می توانست موضوعی کامال متفاوت مطرح 
کند. تهیه مسیری رو به جلو با این الگوهای 
زیگ زاگی دشوار بود. یک پانوشت نادرست 
کافی بود تا کل جلســه از مسیر خود خارج 
شــود. یک ترم طول کشــید تا گره هــا را یاد 
بگیرم، بفهمم چگونه جلسات را هدایت کنم 

که منحرف نشود.
این تنها نقدی نبود که اســتاد راهنمای من 
وارد کــرد. او دنبال ایــراد گرفتن از من بود. 
در طول تــرم، جمــالت ناامید کننده ای به 
من می گفــت. فکر می کرد مــن »هیچ گاه 
کارشناسي ارشد خود را به پایان نمي رسانم« 
و »وي با هیچ دانشجوي دیگري این مشکل 
را نــدارد.« بدترین حالت زمانــی بود که او 
به من گفت من »درســت فکــر نمی کنم«. 
چگونه می توانید یک استاد مشهور MIT را 
درک کنید وقتی چارچوب فکری شما را زیر 

سوال می برد؟
من با رئیس دانشکده مالقات کردم تا ببینم 
چه کاری می توانم انجام دهم. در واقع فقط 
دو مورد وجود داشت: در مدت یک ماه یک 
استاد راهنمای جدید پیدا کنم و یا MIT را 
ترک کنم. بســیار بعید بود که هر استادی با 
داشتن یک U در کارنامه ام مرا خیلی سریع 
قبول کند. بنابراین می خواستم این نمره را 
رسما بررســی کنم. من به رئیس دانشکده 
گفتم که اســنادی از کار خــود دارم، با این 
حال به من گفتند اگر بجنگم، هیچ اســتاد 

دیگری مرا نخواهد پذیرفت.
اســتاد من نه تنها آینده شغلی مرا مخدوش 
کرده بود، بلکه یافتن اســتاد دیگری را هم 
تقریبا از بیــن برده بود. اگر گزینه ســومی 

وجود داشت، من وقت بیشتری برای یافتن 
شخص دیگری داشتم تا بتوانم نوع کارهایی 
را که می توانم انجام دهم، بدون اینکه دائم 
مورد آزار زبانی قرار بگیرم، به نمایش بگذارم.
بنابراین من MIT را ترک کردم، بوســتون را 
ترک کردم، دوستانم و زندگی ای را که ساخته 
بودم ترک کردم. سال بعد ناامیدانه در تالش 
برای یافتن کار بودم. رزومه های بی شماری 
را بــه ســیاه چاله های فرصت های شــغلی 
آنالین ارســال کردم. در نمایشگاه های کار 
در دانشگاه هایم شرکت کردم و تمام تالش 
خود را به کار بستم تا لکه مدرک ناتمام خود 
را پنهان کنم. چرا وقتی یک فارغ التحصیل 
تازه کار پشت ســر من قرار دارد، آنها به من 
فرصت کاری بدهند؟ خرد شدن روحیه تان 

بــه دســت اســتاد راهنمــای MIT را کجا 
می توانید نشان دهید؟

یکــی از ســخت ترین قســمت ها دیــدن 
هم کالســی های مــن در آن طرف میزهای 
نمایشــگاهی بود که به جای التماس برای 
دریافت شــغل، در حال بررسی رزومه های 
متقاضیــان بودنــد. در نهایــت به عنــوان 
پیشخدمت رســتوران مشغول به کار شدم، 
درآمــد بســیار کمی داشــتم و هــر روز آرزو 
می کردم به جــای آن کار مهندســی کنم. 
باالخره یک سال بعد شرکتی به من فرصت 
شــغلی جدیدی داد. پس از پنج سال ونیم، 
راهی برای بازگشــت بــه MIT پیدا کردم تا 
ارشــد خود را به پایان برســانم. اگر اســتاد 
راهنمای من طور دیگری برخورد می کرد، 

این مســیر بسیار کوتاه تر و آسان تر می شد. 
اگــر او گزینه های دیگــری را با من در میان 
گذاشــته بود، به من کمک می کرد تا استاد 
دیگری را برای کار پیــدا کنم. اما او این کار 
را تا به امروز نکرده اســت. هنوز صدایش را 
در ذهنم می شــنوم که بــه من می گوید من 
»درســت فکر نمی کنم«. در واقع بعضی از 

زخم ها هرگز التیام نمی یابند.
برای اطمینان از تکرار نشدن داستانم برای 
دیگران، به کمپین RISE )نفی بی عدالتی از 
طریق توانمندسازی دانشجویان( پیوستم. 
اندکــی پس از پیوســتن، هــزاران حکایت 
هولناک شــنیدم، بسیاری شــبیه یا بدتر از 
داســتان های خودم. هر یــک از این موارد 
در دنیای حرفه ای می تواند جرم تلقی شود 
اما در MIT با اســتادان مانند پادشــاهانی 

دست نایافتنی رفتار می شود.
میزان خودمختاری که به اســتادها تفویض 
شــده غیرقابل قبــول اســت. در یک مورد 
هشــت دانشــجوی مختلــف از یــک گروه 
تحقیقاتی به دانشکده خود مراجعه و درباره 
محیط پژوهشی نامناسب خود درخواست 
کمــک کردنــد امــا اتفاقــی نیفتــاد و تنها 
هشــدارهایی باقی می ماند که دانشجویان 
سال های باالتر به ورودی های جدید درباره 

کار با استادان می دهند.
به دانشکده، به مسئوالن و به رئیس دانشگاه 
می گوییم: وقت آن اســت کــه این وضع را 
تغییر دهید. ما خواهان اقدامات ملموسی 
هســتیم که نظم و انضباط برای آن دسته از 
اســتادان راهنما به همراه آورد که به برخی 
از درخشان ترین ذهن های این نسل آسیب 
می زننــد. و ایــن کار با ارســال ایمیل های 
گروهی بــا الفاظ زیبــا انجــام نمی پذیرد، 
بلکه نیازمنــد آموزش های عملی برای این 
thetech.com :منبع استادان است. 

استادهایی که زندگی دانشجو را جهنم می کنند

همیشه حق با استاد است

قرارداد همکاری با QuTech با مایکروسافت، اینتل و فوجیتسو در زمینه توسعه کامپیوتر کوانتومی

همه راه ها به کامپیوتر کوانتومی ختم می شود
هلند، دانشــگاه دلفت: شرکت QuTech هم زمان در 
حال کار روی تولید چهار نــوع مختلف بیت کوانتومی 
یا کیوبیت اســت. توســعه بیت های کوانتومی و نقاط 
کوانتومی فوق رسانا در سیلیکون از سوی تولیدکننده 
تراشه آمریکایی، Intel پشتیبانی می شود. مایکروسافت 
بــه توســعه مایوراناهــای دیریــاب به عنــوان یک بیت 
کوانتومی عالقه مند اســت و اکنــون چهارمین گونه از 
بیت های کوانتومی، یعنی چرخش کیوبیت در الماس، 
یک شریک صنعتی پیدا کرده: شرکت ژاپنی فوجیتسو، 
تولیدکننــده کامپیوتر و قطعات الکترونیکی. در بیانیه 
مطبوعاتــی حاصل از ایــن همکاری از یــک »قرارداد 
چندساله« صحبت شده که جزئیات آن محرمانه است.
دکتر تامینیائو مسئول QuTech است. QuTech حاصل 
همکاری TNO )موسســه پژوهش های علوم کاربردی 
هلند( و دانشگاه دلفت است که روی کامپیوتر و اینترنت 
کوانتومی کار می کند. تامینیائو می گوید در رقابتی که 
برای ارائه اولین کامپیوتر کوانتومی در جریان اســت، 

QuTech هم زمــان در چندین زمینه فعالیت دارد: »ما 
قصد داریم یــک کامپیوتر کوانتومی مــاژوالر طراحی 
کنیم. نه تنها به چگونگی تولیــد بیت کوانتوم، بلکه به 
نحــوه قرار دادن آنهــا در یک تراشــه، چگونگی ادغام 
و همچنیــن ســاختن معمــاری رایانه با تمــام قطعات 
الکترونیکی و خنک کننده اطراف آن خواهیم پرداخت. 
هدف بلندمدت ما تولید تراشه هایی با حداکثر ۱۰۰۰ 

بیت کوانتوم است.
مــا بین بیت هــای کوانتومی فیزیکــی و منطقی تمایز 
قائل می شویم. یک بیت کوانتومی منطقی با استفاده 
از نوعــی تصحیح خطــای کوانتومــی از چند کیوبیت 
فیزیکی جمع آوری می شــود. این ترکیبی ســت که ما 
می خواهیم در این پروژه توسعه دهیم و برای انجام آن، 
در حال بررسی چگونگی تصحیح خطا در سیستم های 
ماژوالر به صورت هوشــمندیم اما هنــوز نمی دانیم این 
روش چــه تعداد کیوبیت منطقی قابل اســتفاده تولید 
خواهد کرد. هدف ما این است که سرانجام در مرحله ای 

قرار بگیریم که بدانیم چگونه کیوبیت های منطقی قابل 
کنتــرل تولید کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، 
ایــده ای در مورد چگونگی ســاخت سیســتم بزرگ تر 

خواهیم داشت.
ما روی ماژول هایــی کار می کنیم که به صورت نوری به 
هم متصلند. این به شــما آزادی تصمیم گیری در مورد 
فاصله مورد نظرتان را بین کیوبیت ها می دهد. می توانید 
۵۰ کیوبیت را در فاصله بســیار کم بــه یکدیگر متصل 
کنید و ســپس ۵۰تای بعدی را کمی دورتر قرار دهید و 
آنها را به صورت نــوری به هم وصل کنید، به گونه ای که 
در ماژول های مســتقل از یکدیگر باشند. تأثیر متقابل 
کیوبیت هــا کمک می کند تــا از بروز خطــا جلوگیری 
شــود. این امر منجر به این باور شــده که یک سیســتم 
ماژوالر را بتوانیم در مقیاس هــای بزرگ تر ایجاد کنیم. 
اگر دســتاوردهایی با ارزش اقتصــادی از این تحقیق 
 QuTech پدید آید، ما آن را به ثبت می رســانیم. هدف
انجام تحقیقات و همچنین تولید ارزش اقتصادی برای 

TU Delft، هلند و اروپا است. یک مزیت مهم بیت های 
کوانتومی چرخشــی در الماس این اســت کــه آنها در 
دمای باالتر از کیوبیت های فوق رســانا یــا مایورانا کار 
می کنند. کیوبیت های ما در دمای حداکثر ۱۰ کلوین 
کار می کند. ممکن است در مقایسه با میلی کلوین دیگر 
کیوبیت ها تفاوت کمی به نظر برســد اما در عمل کار را 

خیلی راحت تر می کند.

مرغ همسایه

گله دانشجو، به ویژه دانشجوهای تحصیالت تکمیلی از رفتار استادها با آنها در زمان کار پژوهشی روی پایان نامه و رساله های دانشگاهی برای خیلی از 
گوش ها داستانی تکراری ست. این گله آن قدر زیاد و بلند است که گاهی تعبیر بردگی برای آن استفاده می شود. در زیر یادداشتی از نشریه thetech دانشگاه 
MIT را می خوانیم که در آن یکی از دانشــجوهای این دانشــگاه روایتی از رفتار عجیب وغریب استادش درحین کار پژوهشی خود در مقطع کارشناسی 
ارشد را نوشته؛ رفتاری که زندگی حال و آینده دانشجو را به جهنم تبدیل کرده و شکایت این دانشجو از استادش نزد مسئوالن دانشکده و دانشگاه نیز راه به جایی نبرده است.

 ترجمه: 
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کمی آنسوتر



موج پشت موج
حتما درباره موج های شــیوع کرونا شــنیده اید. با یک 
نگاه ســاده به داده های مربوط به تعــداد مبتالیان در 
ایران می توانیم حدس بزنیم االن در موج ســوم به ســر 
می بریــم ولــی واقعا چرا شــیوع کرونا رفتــار موجی از 

خودش نشان می دهد؟
قصــد داریم با یک مدل ســازی نســبتا ســاده و با کنار 
گذاشــتن جزئیات غیرمهم این رفتــار را توجیه کنیم، 
به صورتی که ساختار و کلیت واقعیت مسأله حفظ شود. 
در هر حال شناخت ما از ویروس همچنان ناکامل است 
و مدل برهم کنش و ارتباط انســان ها با یکدیگر بســیار 

پیچیده و متفاوت.

جزئیات غیرمهم را دور بریز!
ابتدا به این ســوال می پردازیم که ویروس چطور در یک 
جامعه پخش می شود؟ نکته اصلی وجود شبکه ارتباطی 
میان انسان هاســت، اگر انسان ها با یکدیگر در ارتباط 
نبودند، ویروس هرگز موفق به شیوع در جامعه نمی شد. 
رفتار هر شــخص در این شبکه ارتباطی با شخص دیگر 
متفاوت اســت اما جــز موارد نادر و اســتثنا، رفتار اکثر 
افراد در یک حیطه و بازه مشــخص قرار می گیرد. اکثر 
افــراد در درجه اول با خانواده خود در ارتباط هســتند 
 و در درجــه بعــدی با دوســتان و آشــنایان و در نهایت 

با جامعه.
فــرض می کنیم در یــک جامعه بــا N عضو، افــراد در 
شبکه ای بسیار ساده با یکدیگر در ارتباطند، به این معنا 
که هرکس به طور متوســط با k۰ نفر دیگر ارتباط دارد. 

حال به سراغ عملکرد ویروس در این شبکه می رویم.
بــا کمی ساده ســازی و دور ریختن جزئیــات غیرمهم، 
فرض می کنیم یک شخص بیمار اگر با یک نفر سالم در 
جامعه در ارتباط باشد، با احتمال p آن شخص را بیمار 
می کنــد. در مرحله بعد عملکرد ویروس را در بدن افراد 

مدل سازی می کنیم.
افــراد بیمــار مدت زمانی را بــا عالئم بیماری ســپری 
می کنند و در ایــن دوره می توانند افــراد دیگر را بیمار 
کنند. این زمان را T در نظر می گیریم )به نظر می رســد 
این عدد برای کرونا حدود ۱۴ روز اســت(. پس از آن با 
احتمال d شــخص می میرد و از شــبکه حذف می شود 
و بــا احتمــال d-۱ بهبود پیدا کرده و دوبــاره به جامعه 
بازمی گردد. فرض می کنیم شخص بهبودیافته دوباره 

ممکن است بیمار شود.
شبیه ســازی مدل ســاده بــاال نتیجه عکس یــک را به 

دنبال دارد.
همان طور که مشاهده می کنید بیماری از صفر شروع 

می شــود و ۰.۶ جامعه را دربرمی گیرد و در نهایت افت 
کرده و به پایان می رسد. عدد ۰.۶ و سرعت رشد و افت 

بیماری با تغییر پارامترهای مسأله قابل تغییر است.
هرچند این نمودار با شهود ما منطبق است اما با واقعیت 
فاصله دارد. در واقعیت توقع نداریم چنین کسر عظیمی 
از جامعه درگیر بیماری شوند. در واقع می دانیم بیماری 
در امواج کوچک تر و متعدد به جامعه حمله می کند اما 
این نمودار یک تک موج بســیار بزرگ است. چه چیزی 
را در نظر نگرفته ایم؟ بازخورد جامعه در مقابل بیماری.

حواس جامعه جمع است
در مدل فعلی ما مردم مانند اعضای منفعل یک جامعه 
بدون هیچ تغییری در برهمکنش ها و ارتباطات خود در 
واکنش به بروز بیماری، منتظرند با یک احتمال بیماری 
را بگیرنــد و اگــر شــانس بیاورند زنده بماننــد. ولی در 
واقعیت این طور نیست. انسان ها با روند شیوع بیماری 
می جنگند، با آن مقابله می کنند و به آن واکنش نشــان 

می دهند. اما چطور؟
در اپیدمی کرونا دیدیم که یکی از مهم ترین مکانیزم های 
کنترل بیمــاری، قرنطینه و فاصله گــذاری اجتماعی 
است. قرنطینه به معنای کاهش ارتباطات فیزیکی ست 
کــه منجر بــه کاهش قــدرت پخش ویروس در شــبکه 
می شــود. چطــور می توانیــم قرنطینه را مــدل کنیم؟ 
انسان ها بر چه اســاس تصمیم می گیرند قرنطینه را با 

چه شدتی اجرا کنند؟
یکی از مهم ترین عوامل میزان گسترش بیماری ست. 
اگر یک نفر در یک جامعه چند میلیونی بیمار باشــد، 
مردم احتماال خطری احســاس نمی کنند و واکنشی 
نشــان نمی دهند. اما اگر یک میلیــون نفر در جامعه 

بیمار شــوند، مردم از ترس و وحشــت این عدد بزرگ، 
واکنش شــدیدتری به بیمــاری خواهند داشــت. در 
نتیجه همچنان که ویروس در حال گسترش در شبکه 
اســت، مردم نیز به گســترش بیماری واکنش نشــان 
می دهند. این واکنــش جامعه را به صورت زیر در نظر 

می گیریم:
هر شــخص بر اساس کســر افراد بیمار در جامعه در هر 
لحظه، تصمیم می گیرد که از k۰ لینک ارتباطی عادی 
خود با چند نفر در ارتباط باشــد. به نظر برای ترس تابع 
نمایی حدس خوبی باشــد. به این صورت که اگر کسر 
بیماران جامعه که با I نشــانش می دهیم، صفر باشــد، 
 k۰ تغییــری در رفتــار مردم رخ نــداده و آنها بــا همان
لینک ارتباطی خود در شــبکه فعــال خواهند بود اما با 
افزایش I، تعداد لینک های فعال هر فرد به صورت نمایی 
 I۰ افت می کند و در زمانی که کســر افراد بیمار به عدد
می رسد، عمال هیچ کس با هیچ کس دیگری در ارتباط 

نیست و قرنطینه کامل اجرا می شود.
حال اگر این مدل را شبیه سازی کنیم، نتیجه به صورت 

عکس ۲ خواهد بود.

شل کن، سفت کن جامعه
نمودار به دســت آمده همان چیزی ســت کــه دنبالش 
بودیم. مــوج بزرگ اولیه به چندین موج کوچک متعدد 
شکســته شــده اســت. در واقع طرح شــیوع بیماری 
فقط از سوی ویروس ســاخته نمی شود، بلکه ناشی از 
برهم کنش هم زمان انســان و ویروس اســت و هر دو در 

ساختش نقش دارند.
با این مدل ســازی ســاده توانســتیم موج های متعدد 
بیماری را توجیــه کنیم اما همچنــان نتیجه مدل ما با 

واقعیت تفاوت دارد. با توجه به تجربه کشــور خودمان و 
کشورهای دیگری که با موج های بعدی مواجه شدند، 
می دانیم موج های بعدی از موج های قبلی سهمگین تر 
و خطرناک ترنــد و درصد بیشــتری از جامعــه را مبتال 
می کنند. ولــی در نمودار باال موج ها هم اندازه و تقریبا 
یکسان مشاهده می شود. کجای کار ما می لنگد؟ جواب 

تاب آوری سیستم است.

مردم خسته می شوند
در این مدل تا اینجا فرض بر این اســت که نوع واکنش 
مــردم با گــذر زمان عــوض نمی شــود؛ مردم خســته 
نمی شوند، جامعه کم نمی آورد، اقتصاد توانش تحلیل 
نمی رود و همه چیز مثل روز اول اســت. ولی در واقعیت 
می دانیم و به تجربه دیده ایم که این طور نیست. با گذر 
زمان حساسیت جامعه به بیماری کم شده و اصطالحا 
بیماری برای مردم عادی می شود؛ مردم با وجود بیماری 
سر کار می روند، ارتباطات شان را دوباره برقرار می کنند 
و زندگی روال عادی خود را از سر می گیرد. این خستگی 

را چطور می توانیم وارد مدل کنیم؟
پارامتــر I۰ را به خاطر دارید؟ اگر کســر افــراد بیمار به 
I۰ می رســید، مردم از شــدت تــرس و نگرانی تمامی 
ارتباط هــای خــود را قطع می کردنــد و قرنطینه کامل 
می شد. دو جامعه را تصور کنید که در یکی I۰ مثال ۰.۷ 
باشــد و در دیگری ۰.۴. فرق ایــن دو جامعه با یکدیگر 
چیســت؟ در جامعه اول بیماری باید خیلی رشد کند و 
۷۰درصد جامعه را درگیــر کند تا مردم واکنش قاطعی 
از خودشان نشان دهند ولی در جامعه دوم این واکنش 
قاطع خیلی زودتــر رخ می دهد. بنابراین I۰ به عبارتی 
نشان دهنده حساسیت مردم و جامعه به شیوع بیماری 

است.
در واقعیت حساســیت مردم با گذر زمان کم می شــود، 
پس فرض می کنیم مقدار I۰ با گذر زمان ثابت نباشد و 
افزایش پیدا کند. نتیجه به صورت عکس ۳ خواهد بود.

موج هایی که بزرگ تر می شود
همان طــور که می بینید شــیوع بیماری بــه موج های 
کوچک تر و متعدد شکسته شده و هر موج از موج قبلی 
قوی تر است؛ همان چیزی که دنبالش بودیم. این مدل 
را باز هم می توان بهتر کرد و پارامترهای دیگری را به بازی 
گرفت تا پیش بینی ها و نتایج به واقعیت نزدیک تر شود. 
آگاهی جامعه نســبت به ویروس کرونا و راه های انتقال 
و پیشــگیری و دیگر حواشــی مرتبط با آن و البته اخبار 
و اطالعــات جعلی یکی از پارامترهای مهمی ســت که 

می تواند مدل سازی ما را دقیق تر کند.

درباره رفتار موجی شیوع کرونا

مرگ و شیون یک بار نیست
شیوع کرونا گروه های زیادی از جامعه علمی را به تکاپو انداخته، پزشک ها و داروسازها به دنبال دارویی برای درمان و واکنسی برای پیشگیری اند، مهندس ها 
دستگاه های ضدعفونی کننده و تجهیزات بیمارستانی می سازند و داده کاوها و اپیدمولوژیست ها هم مدل های مختلف شیوع بیماری را طراحی و آزمایش 
می کنند؛ کاری که شاید در نگاه اول صرفا کمی وررفتن با مجموعه ای داده و تعدادی مدل ریاضی باشد ولی پیش بینی های آن می تواند به سیاست گذاران 

و برنامه ریزان برای مواجهه بهتر با همه گیری کرونا کمک قابل توجهی کند. در این صفحه می خواهیم کمی درباره برخی مدل های شیوع یک بیماری در جامعه حرف بزنیم.

 یزدان 
بابازاده گزارش

عکس 1: درصد بیمار جامعه بر حسب زمان

تعداد مبتالیان فعال در ایران از ابتدا تا امروز

عکس 2: درصد بیمار جامعه بر حســب زمان در حالتی که مردم به 
شیوع بیماری واکنش نشان می دهند

عکس 3: درصد بیمار جامعه بر حسب زمان در حالتی که حساسیت 
مردم به شیوع بیماری با گذر زمان کاهش پیدا کند
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دختر آبادان، فرزند ایران
کمتــر کســی اســت کــه در هفته گذشــته 
از ماجــرای #دختر_آبادانــی باخبــر نشــده 
باشــد. تصاویری که حتــی دیدنش هم برای 
خیلی هایمان ســخت و باورنکردنی بود ولی 
مثــل همه چیزهــای دیگر بعــد از یک هفته 
تقریبا به فراموشی سپرده شده است. شاید 

برای فراموش شدن زود باشد.

 Mammad Shahidi

کاری کردن که از پسر بودن خجالت کشیدم
#دختر_آبادانی 

جیپ سوار 

همه ش داشــتم مقاومت میکردم نبینــم این ویدیوی 
کذایی رو 

نتونستم. خر شدم و دیدم. 
لجن از صفحه ی لپتاپ میپاشید بیرون.

دختر آبادانی 

 Hosein Kalantari

ایــن  مامور حراســت کیســت؟ انســانیت در وجودش 
هست؟

اگــر او را به گرگ تشــبیه کنیم، به گرگ ســتِم بی پایان 
کرده ایــم. این هــا می تواننــد امنیت بیاورنــد؟ این ها 

خودشان کارگزاِر ناامنی هستند.
#دختر_آبادانی  

احمد ابراهیمی 

چقدر فیلم اتفاق دختر آبادانی آزار دهندس تف تو ذات 
اون زنه که میبینه این افتاده و بازم میزنه

حماسه حضور در ینگه دنیا
انتخابات پرحاشــیه آمریکا و تأثیرات آن روی 
اوضاع کشور ما این روزها موضوع بحث انگیز 
بســیاری از جمع هاست. دونالد ترامپ و جو 
بایدن، دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا هفته 
گذشته با هم مناظره  جدال آمیزی داشتند و 
با نزدیک شــدن به زمان انتخابات جدال ها و 

بحث ها داغ تر هم می شود.
 Danial

چرا احساس می کنم بایدن برای ما بدتر از ترامپه؟ 

صالح رستمی 

 ،tiktok ،در جهانی کــه مدیاهایی مثــل اینســتاگرام
فیسبوک و توییتر مغز ملت ها را پر کرده اند و محتواهایی 
عمیــق جایی ندارنــد. تعداد مطالعه کننــدگان رمان، 
فلســفه و مقــوالت ذهنی به شــدت پایین آمــده، من 
پیش بینی می کنم که #ترامپ برنده ۲۰۲۰ خواهد بود. 
ترامپیست سال ها بر جهان حکم رانی خواهد داشت. 

 مهدی کیانی 

مدت هاســت این پیش بینــی را به نزدیــکان گفته ام. 
احتمال خطا در آن هم خیلی زیاد است.

اما فکر می کنم دوران ریاســت جمهوری ترامپ با رای 
دیوان عالی ۸ ساله خواهد بود. 

 Human after all

پیشبینی های انتخابات سال ۲۰۱۶ امریکا حتی یک 
روز قبل انتخابات هم پیــروزی قاطع کلینتون رو پیش 
بینــی میکردند. با در نظر گرفتن پنســیلوانیا و فلوریدا 
برای هیالری. ولی مدل هلموث نورپوث که بر اســاس 
آرائ کسب شده در Primary election هست، هم سال 

۲۰۱۶ هم امسال ترامپ رو پیروز معرفی کرده.

خداحافظ آقای مدیر
دکتــر مشــایخی از اســتادان برجســته و 
خوش نــام دانشــکده مدیریــت و اقتصاد که 
موسس این دانشکده نیز به حساب می آید، 
این هفته بازنشسته می شود. توییت روزنامه 

درباره این خبر واکنش های زیادی داشت.

 Mehrane Ghazalifard

علینقی مشــایخی با گپ زیاد زیباتریــن موجودی بود 
که میتونستید تو شــریف/تو زندگیتون باهاش برخورد 

داشته باشید...
بعدیش شانت باغرام عه...  

ک. م. م 

درس تحلیل دینامیک سیستم هایی که با دکتر مشایخی 
گذروندم قطعا تاثیر گذار ترین درسی بود که تو دانشگاه 
پاس کردم. نحوه ی فکر کردنم کال دگرگون شد و فهمیدم 

عالقه ام چیه.
 ایــن جمله هیچ وقت از یادم نمیره : جای این که وقایع 

رو تکی ببینی به رفتار پدیده ها توجه کن  

 MohammadMahdi Gorji

فــک کنم دکتــر مشــایخی تا فهمیــد ما داریــم میایم 
دانشکده مدیریت خودش رو بازنشسته کرد :)  

 Mohammad Saleh Ansari

چیز باحالی هم که از مشایخی به یاد دارم، واکنشش 
به ســرمقاله کیهــان بود که به شــدت به مشــایخی 
حمله کرده بود کلی اتهام بهش زده بود ولی بزرگوار 
 جوری رفتار کرد که یادآوری کرد »ســطح ما نیستی 

داداش«! 

از هر دری سخنی
 Zeinabmohebi

معلم داره ازشــون می پرسه نعمت هایی که 
خدا بهتون داده رو بگید

فاطمه میگه نعمت خیال پردازی. مخصوصًا 
تو این دوران کرونا که نمی تونیم دوستامونو 
ببینیم،می تونیم خیال پردازی کنیم که پیش 
آآآآآآه دوستامونیم و بهمون خوش بگذره 

تباه ترین قیامتم 

وقتــی آدم متوجه می شــه برنامه ریزی در 
زندگــی عبثه کــه برمی گــرده می بینه اگر 
کرونا نبود، آزمون ارشد ســر وقتش برگزار 
می شــد و نتیجه ش می اومد و منم احتماال 
ارشد ایران بودم؛ در رشته ای دیگه. اونایی 
که می خواســتن برن هم رفتــه بودن. االن 
چی؟ هرکس می خواســته بره مونده، منم 

زودتر از همه رفتم!

دنبال بندی بودم که بهش بند بشم، که بمونم 
این قســمت از مردمان شریف ســراغ یکی از بچه های 
کامپیوتر رفته ایم؛ با شــیر یا خط بین بــرق و کامپیوتر 
انتخاب رشته کرده، نه موقع انتخاب رشته و نه االن زیاد 
عالقه ای به شریف نداشته، هم زمان با دانشگاه و حتی 
قبل تر از آن به کار و کد زدن به هر زبانی مشغول شده و 
این اواخر هم با ماینور فیزیک و ســروکله زدن با کوانتوم 
ســرگرم بوده، البته دستی در شعر و ادبیات و هر هنری 
که نان و آب نشود هم دارد. به اخوان، مسافرت، هر زبان 
برنامه نویسی، مرتضی کیوان، مارلبرو از نوع قرمزش و 
فضاهای هیلبرتی عالقه مند و یحتمل از فرزندان خلف 
خیام در عصر ماست. به نظر خودش شانس و اتفاقات 
تصادفی در زندگی اش خیلی تأثیر داشــته و حاال مثل 
خیلی از هم دوره ای هایش بعــد از گذر کردن از همین 
حوادث عجیب این یک سال اخیر کشور، فعال بین یک 
چندراهی زندگی می کند، تا سحر چه زاید. سیدسجاد 
کاهانی، ورودی ۹۵ مهندســی کامپیوتر شریف است و 

داستانش از زبان خودش:
ما ورودی های دوره اول مدرســه  حلــی ۱۰ بودیم. از 
کارهای اصلی مون توی دبیرســتان آزار و اذیت ناظما 
و معلما بــود و اثبات اینکه ما بزرگ مدرســه ایم. حتی 
یادمه یه بــار برای اینکه به ناظم جدید مدرســه اثبات 
کنــم خیلی هــم نمی تونه به لباس پوشــیدن ما کاری 
داشته باشــه، با دشداشه رفتم مدرســه. چون درسم 
یه کم خوب بود، کاری به من نداشتن و خالصه زندگی 

خودمو می کردم.
هم زمان با درس مدرسه، المپیاد فیزیک می خوندم ولی 
کال خیلــی امیدی به عاقبت  به خیرشــدن توی المپیاد 
نداشــتم، کالســای المپیــاد رو هم تق ولــق می رفتم، 
توی کالسا می خوابیدم و خیلی جدی نبودم؛ تا اینکه 
یادمه یه روز یکــی از معلمای المپیاد منو کشــید کنار 
و بهــم گفت: »ســجاد من کار ندارم، ولــی اگه المپیاد 
نخونی خــودم...«، اگه تهدید معلم رو درســت حدس 

زده باشید، می فهمید که منطق حکم می کرد جدی تر 
المپیــاد بخونم و از اون به بعد همیــن کارو کردم، ولی 
هم زمان کنکور هم می خوندم. نزدیک مرحله دو المپیاد 
هر آزمون آزمایشــی می دادم پایین تر از کف می شدم و 
طبعا چندان امیدی به قبولی نداشتم. توی ذهنم این 
بــود که صرفا مرحلــه دو رو بدم و برگردم ســراغ زندگی 
خودم. ولی روز مرحله دو شروع یه دوره سه ماهه بود که 

کل زندگیم رو تغییر داد.
قصه مرحله دوی من این طور بود که آزمون که شــروع 
شد، آزمایش مرحله دو رو فقط در حد یک دهم تونستم 
انجام بدم و به خودم گفتم »خب ســجاد، دیگه المپیاد 
تمومه و رواله. بشــین یکی دوتا ســوال تئوری انتخاب 
کن، حل کن و برو.« شــروع کردم ســوال ها رو دیدن و 
حل کردن و یکی یکی حل شــد تا آخر. مرحله دو قبول 
شدم؛ تو باشگاه هم بخت باهام یار بود و خوندم و طالی 

المپیاد فیزیک شدم.
حــاال من طال بودم و بی کار؛ شــروع کــردم با آدم های 
مختلفی که باهاشــون حال می کــردم صحبت کردن. 
یه لیســت شاید پنجاه نفره داشــتم که با خیلی هاشون 
حــرف زدم. یه بــار می خواســتم بــا یکــی از معلمای 
دبیرســتان صحبت کنــم، گفت بیا شــرکت کافه بازار؛ 
رفتم شرکت، حین صحبت گفت »راستی تو که بیکاری، 
االن نمی خــوای کار کنی؟«. گفتــم: »کجا؟« گفت: 
»همین جا، رزومه ت رو بفرست اگه می خوای«، اول فکر 
کردم شوخی می کنه ولی همین جور الکی الکی قضیه 
پیش رفت و من دو هفته بعد از طالشدنم رفتم کافه بازار 

و هنوز هم هستم.
سال پیش دانشگاهی لیست آدم هایی رو که می خواستم 
باهاشــون صحبت کنــم تکمیل کــردم و تقریبا با همه 
حرف زدم. بین شــریف و تهران شک داشتم، می گفتن 
شریف مثل دبستانه و به خاطر همین از شریف خوشم 
نمی اومد )البته واقعا هست و هنوز هم خوشم نمیاد(. 

روز انتخاب واحد فکر می کردم باید برق رو انتخاب کنم. 
رفتم ســازمان ســنجش و اونجا یکی از بچه ها رو دیدم 
گفت: »سکه بندازیم، نهایت می ری کامپیوتر و عوض 
می کنی«. رفتم کامپیوتر و کامپیوتر بهتر بود و هنوز هم 

کامپیوتر هستم.
توی دوران دانشــگاه همیشــه از یه طرف به دانشــگاه 
وصل بودم و از یه طرف به شــرکت. توی شرکت یه مدت 
کارای علوم داده انجام می دادم. خوشــم نیومد، شاید 
چون خیلی »علم« نبود. یه ســالی هست اومدم سمت 
کوانتوم محاســباتی. هم زمان توی شــرکت تالشم این 
بود که یک بخش پژوهشــی راه بندازم. راســتش اوایل 
دانشگاه بیشــتر دنبال این بودم که زودتر اپالی کنم و 
برم. هرچی گذشــت و هرچی بیشتر دوست پیدا کردم 
و »وطن« برام معنــای خوش رنگ تری پیدا کرد، تعلقم 
به موندن بیشتر شد و فقط دنبال بهانه بودم و شاید هم 
هســتم که بتونم به اون بند بشــم و بمونم و بسازم. این 

اواخر که توی شــرکت درگیر ساخت پژوهشکده بودیم، 
همه خوش حال بودیم که داریم چیزی می سازیم مفید، 
شاید روزی بزرگ و شاید هم زیبا. که آبان شد، و امان از 
آبان. اینترنت قطع شد، هوا هم روز به روز سردتر. البته 
من که به اینترنت وصل بــودم، حتی یه روز اومدم البی 
کامپیوتــر و دیدم همه دمغ نشســتن، گفتم »خجالت 
بکشید، ناســالمتی شما دانشکده کامپیوتر هستید«. 
همون جا یه سرور باال آوردم و تنظیمات اتصال بهش رو 
نوشــتم و زدم روی دیوار البی. بعدا دیدم کلی از بچه ها 

بهش وصل شده بودن.
ولی آبان بود که نشســتم به این فکــر کردم که »جدا ما 
عقل مون سرجاشه که می خوایم برای جایی پژوهشکده 
بســازیم که اینترنت هم نــداره؟!«. واقعیت چند وقته 
طیب خاطرم در جیب وطن جا مونده. و حاال ما موندیم، 
و کتــاب ۵۰۴، و شــاید هم هنــوز امیدوار بــه پا به پای 

شادمانی های مردم پا کوبیدن.

مردمان شریف
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 اینترنت رایگان 
بهانه است

تقریبــا یک مــاه پیــش بود 
کــه وزیــر جــوان ارتباطات 
-دامــت نته- اعــالم کرد که 
قــراره اینترنت ســامانه های 

دانشــگاهی بــرای دانشــجوها رایگان 
بشــه. تصمیم گرفتیم بدون هیچ گونه 
پیــش داوری یا تبلیغات، ایــن طرح رو 
بررسی کنیم که چجوری تونسته منافع 

قشر دانشجو رو برآورده کنه.
در نگاه اول، طرح اینترنت رایگان برای 
دانشــجوها، این ســوال رو پیش میاره 
که »پس مشــاغل آنالیــن چی؟ ضمنا 
تمام ایــن مدت می تونســتید اینترنت 
دانشگاه ها رو رایگان کنید و نکردید؟«. 
در پاســخ باید گفــت پــول کار کردن و 
درس خوندن شــماها رو هم دولت باید 
بده؟ کار می کنید پول درمی آرید دیگه. 
مگــه مملکــت کمونیســتیه؟ بعدش 
چی، البد بهداشت و درمان رایگان هم 
می خواید؟ برید به همون برنی ســندرز 

رأی بدید اصال.
ثانیا، طبق آمارها فقط کمتر از ۲۰درصد 
افراد تونســتن به این اینترنــت رایگان 
متصل شن. احتماال ۸۰درصد جمعیت 
فضای مجازی کشور رو بات ها تشکیل 
می دن و جــور درمیاد، اما جدای از اون 
دقــت کنید که نظرســنجی آماری ما از 
دانشگاه شــریفه و حتی اگه ۲۰درصد 
دانشــجویان این دانشــگاه هــم به باال 
متصل باشــن، نشون می ده که عدالت 
کامــال بین مــردم عادی رعایت شــده. 
پس حتی با اصول کمونیسم هم کامال 

سازگاره.
ثالثا، باید دید چه استفاده ای می شه از 
اینترنت و متصل شدن به دامنه دانشگاه 
کرد. شاید فکر کنید بتونید با اینترنت سر 
کالس ها حاضر شید، یا خیلی زور بزنید 
از ایمیل شریف تون به رئیس دانشکده 
ایمیل بدید تا اون هم جواب نده، و بعد 
دوباره ایمیل بدید، و بــاز جواب نده، و 
بعد برید دم در اتاقش اما بســته باشه؛ 
بــا این تفــاوت که باز نشــه دیگه، چون 
کروناست و اصال به دانشگاه سر نمی زنه. 
اما متأسفانه اینترنت شریف کاربردهای 
دیگه ای هم داره؛ در آبان پارسال دیدیم 
که حتی در قطعی کامل اینترنت، بچه ها 
با اســتفاده از VPN شریف تونستن به 
اینترنت سراســری متصل بشــن. فکر 
کنید با VPN دست ساز از خونه، اون هم 
رایگان، چه کارها که نمی تونن بکنن؟! 
اصال کی گفته شریف باید VPN داشته 
باشــه؟ اینها توطئه س کــه مغز جوانان 
نخبه ما رو فاسد کنه. پس اجرایی نشدن 
این طــرح هم کامــال بــا آرمان های نه 

شرقی، نه غربی سازگاره.
در نهایت مــا در تیم تبلیغاتی روزنامه به 
طرح اینترنت رایــگان وزیر جوان نمره 
۹.۵ از ۱۰ می دیــم. برای هر قشــری، 
غنی و فقیر، دانشجو و استاد، گیاه خوار 
و گوشت خوار، شرقی و غربی و جمهوری 

اسالمی، چیزی برای عرضه داره.

گفتم که غمت چند خورم؟ گفت: مخور! /  گفتم چه بود چاره من؟ گفت: سفر!! گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت: نظر /  گفتم که به کویت چه کنم؟ گفت: گذر 
)کمال خجندی، قرن هشتم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به حس غریب انتظار، انتظار رسیدن فردایی بهتر، انتظار 
زندگی در دنیایی زیباتر، انتظار آرامشی بی نهایت، انتظار عدالتی جهان شمول، انتظار آمدن 
انسانی برتر. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به تنها تکیه گاه بشر، پناه بی پناهان، امید 
ناامیدان، سپیدی شــب های تیره وتار، منتهای خوش جهان، سرمه چشمان نگران، آرام 

دل های بی قرار، یاور غریبان و بی کســان. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به خواسته 
بشر در همه تاریخش که همان رسیدن به جهانی پر از صلح و بدون جور است، جهانی بدون 
آه و اشــک مظلوم، جهانی بدون حسرت و دلتنگی، جهانی بدون خون و خون ریزی و زور، 
جهانی بدون غصب و غارت. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه آنهایی که منتظرند.

272****۰91۰: گفتند قوت غالبمان نودل اســت. جانا 
برای ما که دایجستیو کاکائویی بود چی میگی؟ 

کمرمون زیر بار رشد قیمتش خم شد.
  باز شــما یه آلترناتیو ارزون دم دســت دارین، 
فقــط کافیه پول آب رو خودتون ندید تا ســوییچ کنید رو 

ورژن غیر کاکائویی.
911****۰913: ایــن پله برقــی پــل عابر پیــاده جلوی 
دانشــگاه قرار نیســت درســت بشــه؟ چند هفته اســت 

چرخ دنده هاش به امون خدا اون باال رها شــدن و کســی 
هم کار به کارشون نداره.

  اون موقــع که کرونا نبود، روزی دو بار پله های 
ابنس رو باال و پایین می رفتید، بعد هم خوشــحال بودید 
کــه ورزش هم می کنیم وســط کالس هــا. االن یه پله پل 
 عابــر رو می خوایــد بــاال برید، بایــد پله برقی اســتفاده 

کنید؟
732****۰912: ایــن ورودی هــا کجــان پــس؟ ما االن 

یه ســال و خورده ایه که ســال باالیی ها بهمون برچســب 
زده ان، کی نوبت ما می شه به سال پایینی هامون برچسب 

بزنیم؟
  بایــد جنمتون رو اثبات کنید. دوره های قبلی 
مثل شما سوســول نبودن، از همون دی دیگه برچسب 
ترمک نمی خــوردن. اینکه تا مهر ســال بعــد هنوز این 
برچسب روتونه نشون می ده پنج دوره دیگه هم ورودی 

بیاد روتون می مونه.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

 به فرموده تا اطالع ثانوی نه مدیرمسئول داریم، نه سردبیر و نه چیزهای دیگر.
لطفا سوال نفرمایید.

امیرحسین پویا

هردم 
بیلی

 دوتا یکی می خوریم نداریم
غذای دانشگاه که تکلیفش مشــخص است، تازه االن که 
خیلی خوب شــده و برنجش ایرانی ســت و کبابش کاربرد 
تسمه ندارد، باز دانشجو هفته ای یک بار حداقل باید با یک 
غذای خانگی تر و ســالم تر معده اش را آشــنا کند تا امعاء و 
احشاء نفســی به راحتی بکشند. حاال آن موقع ها که برنج 
از فــرط شــفتگی به آش و ســوپ تنه می زد و کوتاه شــدن 
چمن های دانشــگاه با قرار گرفتن قرمه ســبزی در برنامه 
غذایی ســلف ارتباط و هم بســتگی عّلی داشــت که دیگر 
بماند. به خاطر همین بوده و هست که کلبه خوراک علی آقا 
و دیزی ســرای ناصرخان طرشت کمی که نه، خیلی بیش 
از یک ساندویچی و رســتوران معمولی برای دانشجوهای 
شــریف جایگاه دارند، تازه پنج درصدی که ساندویچ های 
علی آقا تخفیف دانشــجویی می خورد و بهداد و نیمایی که 
در منوی ســاندویچی خودش کلی خاطــره و حرف دارد و 
ماست رایگان غذاهای ناصرخان برای دانشجوها هم مزید 
بر علت است که مزه غذای اینجاها بعد از فارغ التحصیلی 
هم زیر زبان بماند و از آن سر شهر شریفی ها بکوبند بیایند 
طرشت که بروند دیزی ناصرخان بخورند یا ساندویچ علی آقا 
برایشان کرورکرور خاطره زنده کند. البته دانشجوهای نیمه 

دوم دهه ۹۰ به بعد اینها را خیلی شاید نفهمند که همه اش 
اسنپ فود دم دست شان بوده و شریف پالس پاتوق روزهای 

گرسنگی شان.
ناصرخــان دیروز از بین ما رفت، در حالی که خیلی هایمان 
منتظر بودیم شر کرونا از سرمان کم شود و دوباره برویم قورمه 
ســفارش دهیم و ناصرخان بگوید »تا دیزی هست، قورمه 
برای چی؟«، دوباره دونفری برای ته بندی برویم طرشــت 
و یک دیزی ســفارش بدهیم و ناصرخان عتاب مان کند که 
»دوتا یکی می خوریم نداریم«، دوباره کوله برپشــت برویم 
مغازه و به دخل بگوید »ماســت دانشجویی براشون بزن«، 
دوباره ما ژیگول ها برویم و پشت میز بنشینیم و بیاید برایمان 
از محسنات دیزی بگوید و اصال دیزی خوردن یادمان بدهد، 
دوبــاره برویم و زل بزنیم توی عکس هــای دورتادور مغازه و 
ناصرخــان از رفاقتش با ناصــر ملک مطیعی بگوید، همان 
ناصر ملک مطیعی که بنر تسلیتش را ناصرخان بزرگ چاپ 

کرد و زد سردر مغازه اش.
ناصرخــان در ســال هایی کــه طرشــت دارد بــا تاریخش 
خداحافظی می کند و شــریف بدش نمی آید طرشت ولی 
را ورد زبان هــا کنــد، از معــدود نمادهای اصیل و ســنتی 

باقی مانده از محله بخت برگشته ای بود که روزگار مهد علم 
و تکنولــوژي ایــران را آخر پیری در دامنش گذاشــته بود. 
ناصرخان از نســل همان کاســب های مــردم داری بود که 
االن باید کلی بگردی تا در این شهر فرنگ پیدایشان کنی. 
ناصرخــان مرامش هم مثل کالهش به لوطی های »شــب 
دهم« رفته بود و رفتنش هم مثل شب دهم تلخ و سنگین بود.

وصله پینه

هر دانشجوی مکانیک که از 
پل عابر پیاده جلوی دانشگاه 

رد شود، با دیدن این صحنه 
یک بار طراحی اجزا را، آن هم 

در کالس دکتر دورعلی، مرور 
می کند.

عکس و 
مکث

صفحه آخر

شرح 
هجران
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