ﺗﺮﺳــﻨﺎک ﺗﺮﯾــﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﻫــﺎی
اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ از آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ
اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام زﻣﺎن ﻣﺎ
ﺑﻮد .او ﻓﻬﻢ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ
داد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ ،ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻠﻤﺎن را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ،او ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﻫﺎوﮐﯿﻨــﮓ ﺑﻪﺗــﺎزﮔﯽ در  ۷۶ﺳــﺎﻟﮕﯽ ،ﭘــﺲ از  ۵۲ﺳــﺎل زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی
) (ALSو درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهی ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺮاث ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از او اﺳﺖ .ﻣﻮارد زﯾﺮ ،از ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ او در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهی ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺖ:
دیگر آب از سرمان گذشته است .ما باید فناوری هوش مصنوعی را
روزبهروز بیشتر ارتقاء بدهیم؛ اما باید در مورد خطرات حقیقی آن
نیز بیاندیشیم .ترس من از این است که روزی ،بهکل جای بشریت را
بگیرد .اگر افرادی ویروسهای کامپیوتری طراحی کردهاند ،فردی هم
]در آینده[ وجود خواهد داشت که بتواند هوش مصنوعی با قابلیت
تأیید و تکرار خودکار طراحی کند .این نوع جدید زندگی بشر در
آینده خواهد بود.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺧﻮدﻧﺎﺑﻮدی
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ در روﯾﺪادی در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ در ﺳﺎل ۲۰۱۶

ﮔﻔﺖ:

بهزودی زمین برای زندگی ما بسیار کوچک خواهد شد .جمعیت جهانی
روزبهروز در حال افزایش است و به مرز هشدار رسیده .ما در خطر
خودنابودی هستیم .من در مورد زندگی آینده و طولانیمدت موجودات،
خوشبین نیستم.
ﻫﺎوﮐﯿﻨـﮓ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ را در رﻓﺮاﻧـﺪوم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﺑـﺮای
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
نسل بشر تنها یک قرن دیگر میتواند روی زمین دوام آورد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از ﺑﺮآورد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ
ﺑﻮد.

ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  BBCﮔﻔﺖ:
ما به نقطهای نزدیک شدهایم که گرمای جهانی قابل بازگشت نیست.
کار ترامپ ،شرایط زمین را شبیه زهره میکند؛ بهصورتی که دما به
 ۲۵۰درجه برسد و باران اسید سولفوریک ببارد.
تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین خطرات پیش روی ما است و اگر
هماکنون اقدام کنیم ،میتوانیم از آن دور شویم .دونالد ترامپ با
انکار تأثیرات تغییر اقلیم و مخافت با اقدامات اقلیمی ،تأثیرات
مخربی بر سیارهی زیبای ما خواهد گذاشت و زندگی ما و کودکانمان
را به خطر خواهد انداخت.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ راه ﺣﻠﯽ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﯿﺎره
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺸﻨﻮارهای در ﻧﺮوژ ﮔﻔﺖ:
اگر بخواهیم بشریت تا یک میلیون سال دیگر ادامه پیدا کند ،آینده
بسیار سخت خواهد گذشت؛ بهگونهای که هیچ کس تابهحال ندیده است.
جای کافی روی زمین رو به اتمام است و برای زندگی باید جهانهای
دیگر را در نظر بگیریم .زمان کشف منظومههای خورشیدی دیگر رسیده
است .من باور دارم که ترک زمین و پراکنده شدن ،تنها راه نجات ما
است.
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ اداﻣﻪ داد:
امیدوارم چالشی که برای همهی ما وجود دارد ،تمامی ملتها را متحد
کند .یک برنامهی فضایی جدید میتواند مردم )جوانان( را به
اخترفیزیک و کیهانشناسی ترغیب کند.
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ :ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﻪ
ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﻣﻨﺒﻊ :زوﻣﯿﺖ

