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  )1مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (
براي حمايت از  درآمد پايه همگاني■

  بيكاران و مصرف بهينه انرژي
از كارگران هاي بيكاران،  گيري از شورش براي پيش«

  1»حمايت كنيد، نه از مشاغل
اگر هيچ كارگري نباشد يا هيچ كاري نباشد كه دستمزد داده شود، 

روباتي را چه كسي خواهد خريد؟ مسئله  هاي محصوالت توليدي كارخانه
  بيكاري گسترده را چگونه حل كنيم؟ 

سوبسيد  ممكن است. اينترنت چيزهامصرف بهينه انرژي با ابزارهاي 
هاي پاك و  و انرژي اينترنت چيزهاگذاري روي  هاي انرژي سرمايه براي حامل

بسيدهايي چنين سو .دهد پذير مورد نياز شهرهاي هوشمند را كاهش مي تجديد
  چگونه حذف شوند؟ 

كه هاي پاك  براي بيكاري و براي حركت به سمت انرژييك راه حل 
درآمد پايه اند  تعدادي از كشورهاي پيشرفته آزمايش آن را آغاز كرده

) است.   به عنوان مثال، در يك دهكده در سوئيس يك UBI( 2همگاني
قرار است انجام  3يندهآزمايش دهكده آبا عنوان  يهمگاندرآمد پايه آزمايش 

  .5هايي را انجام داده است . دولت اتريش نيز آزمايش4بگيرد

در ايران يك نمونه موفق از اين نوع درآمد بوده  هاي انرژي يارانه حامل
براي آينده  و براي   يهمگاندرآمد پايه است، كه متأسفانه در مورد آن با نيت 

هاي انرژي  كه  حامل  گراني شهر هوشمند پژوهش كافي انجام نشده است. هم
كارگران نتوانند از عهده پرداخت آن بر بيايند و هم   بيكاري گسترده ممكن 

هاي گسترده منتهي شوند و گذار به شهر هوشمند  است به اعتراضات و شورش
ترين اهداف شهر هوشمند مصرف بهينه انرژي  د. يكي از مهمنرا آهسته كن

گذاري  سوبسيد داده شود، شوق به سرمايه  هاي انرژي است. اگر براي حامل
شود و  شود كمتر مي كه سبب مصرف بهينه انرژي مي اينترنت چيزهاييروي 

  تر. گذار به شهر هوشمند آهسته

                                                 
1 protect workers not jobs 
2 universal basic income 
3 Village of the Future Test 
4 https://basicincome.org/news/2018/10/switzerland-a-basic-
income-experiment-is-on-the-verge-of-starting-in-
switzerland 
5 https://basicincome.org/topic/austria/ 

هوش مصنوعي در شهر هوشمند است كه با مديريت بهينه مواد اوليه و 
اي پاك و ه گيري بهينه از انرژي مصرف بهينه توليدات قابل بازيافت با بهره

حل  را به وجود بياورد.  لذا بهترين راه عصر فراوانيتواند  مي 6تجديدپذير
براي  يهمگان هيدرآمد پاهاي انرژي و برقراري يك   حذف سوبسيد حامل

  مردم است. 

ها و  ندسازي يارانهمهدف شايان ذكر است كه در زماني كه قرار بود  طرح 
در ايران در سال  هاي انرژي حامل براي افزايش قيمت نقدي يارانه اختصاص 

انجام بگيرد نظريه تعدادي از اقتصاددانان و سياستمداران اين بود كه  1387
هاي خاصي يارانه پرداخت شود، در حالي كه آمار دقيقي براي  فقط به دهك

 قانون جامع كي بيبدون تصو ها وجود نداشت و بنا بود دولت اين دهك
از معدود  ماهنامه ريزپردازندهمشخص كند. ها را  رأساً اين دهك  خودش

نشرياتي بود كه در آن هنگام روش مورد نظر توزيع يارانه را كه قابل 
رسي نبود نقد كرد و طي يك مقاله روي توزيع عادالنه سوبسيد مربوط  حساب
، يعني »يارانه«كردن مترادف واژه  هاي انرژي تأكيد كرد و   با عنوان به حامل

ممكن است در اگر قانوني وجود نداشته باشد هشدار داد كه » دوستانه«واژه 
آن به نفع خود بهره » دوستانة«رسند از تعبير  آينده احزابي كه به قدرت مي

ها و  سازي فرصت عدالت در فراهمبگيرند، و در انتهاي مقاله نيز عنوان كرد كه 
اين هشدار نيز ضمناً در آن مقاله  .7امكانات يكسان پيشرفت  براي همگان  است

نيز مطرح و   به فقرا كمك ماليبه معني   يارانهداده شد كه ممكن است واژه 
به جاي يارانه استفاده » نفتانه«اي مانند  ترجمه شود و پيشنهاد گرديد كه از واژه

  شود، كه با پرداخت همگاني اين ايراد برطرف گرديد. 

و  خوانده شدندهاي مشابه  ها و  مقاله تحليل معدودخوشبختانه اين مقاله و 
هاي انرژي براي همه مردم ايران به طور  حامل نقدي سبب گرديدند كه يارانه

هاي انرژي با كمترين  برابر تخصيص بيابد. نتيجه آن شد كه اوالً  قيمت حامل
شدن قيمت  هاي پاريس   براي گران تنش افزايش يابد (مقايسه كنيد با شورش

نظران به اهميت  اي از صاحب وش مصنوعي كه پارهبنزين) و ثانياً در عصر ه
كنند ايران به  تكيه مي كمبود-دوره پسابراي گذار به   درآمد پايه همگاني 

اي  را به گونه درآمد پايه همگانييكي از نخستين كشورهايي تبديل شود كه  
كند. هرچند، بعدها در يك مقاله ديگر  موفق در سطح ملي تجربه مي

را پيشنهاد كرديم كه اجراي همزمان آن  با هاي انرژي  حامل شناورشدن قيمت
توانست سبب گردد كه شاهد مشكالتي نباشيم كه  مي درآمد پايه همگاني

  امروز شاهد آن هستيم. 

  

                                                 
6 renewable energy 
7 http://www.rizpardazandeh.com/riz177pdf/p46t47.pdf 
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تنها   درآمد پايه همگاني يك سياست اقتصادي سوسياليستي است كه نه
تواند  ند، بلكه ميباز ك كمونيسم شهر هوشمند اشرافيتواند راه را براي  مي

اي را نيز بگيرد  كه احتماالً به  جلوي اغتشاشات ناشي از بيكاري گسترده
 پس ازها  هاي كالسيكي انجام خواهد گرفت كه سال تحريك  كمونيست

آورند و تحت پرچم سرخ  بر مي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مجدداً سر
انقالبيوني  و انگلسمانيفست ماركس مطابق  كهكنند؛  وچكش شورش مي داس

  □گرا هستند. خشونت

  

  بيكار گناهكار نيست  ،بيكاري عار نيست ■
، شرطي را نقد كردم كه يكي از 8سال پيش در يك مقاله 15حدود 

بهره به مؤسسات اقتصادي وضع كرده بود: هرچه  ادارات براي دادن وام كم
كه  ه شد ه گفتشود. در آن مقال شغل بيشتري ايجاد شود وام بيشتري داده مي

مؤسسات اقتصادي و توليدي ما اگر بخواهند با مؤسسات خارجي رقابت كنند 
شان با تعداد  كارگر كمتري نسبت به توليدات مشابه خارجي  بايد توليدات

توليد شوند. حتي در آن مقاله  پيشنهاد گرديد كه از مؤسساتي حمايت شود 
با تعداد كارگر كمتري نسبت گيري از اتوماسيون و هوش مصنوعي  كه با بهره

به مؤسسات توليدي مشابه ميزان توليد برابر يا بيشتر دارند. تا به حال، به دليل 
مربوط به هوش مصنوعي و اتوماسيون  با معضل  به وجود آمدن مشاغل جديد

تنها نبايد از بحران  ايم. اما ديگر نه بودهرو  كمتر  روبه بيكاري ناشي از فناوري
شتغال هراس داشته باشيم، بلكه بايد شجاعانه به سمت توليد و بيكاري و ا

و هدف را روي تعداد خدمات بيشتر با هوش مصنوعي و كارگر كمتر برويم 
  توانيم جلوي پيشرفت بايستيم. . نميصفركارگر بگذاريم

ها در مواد  در مجموع، توليد خودكار (غيرهوشمند)  به دليل محدوديت
تواند دنياي فراواني و وفور را به  يب محيط زيست نمياوليه، انرژي، و يا تخر
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 هوشمنديوجود بياورد يا انسان را از زحمت كاركردن رها كند. اين 
تواند مصرف انرژي را به كمترين حد ممكن  ابزارهاي توليد است كه مي

افزارهاي هوشمند  ها و نرم و روبات اينترنت چيزهاپسند باشد.  برساند و طبيعت
كارها را از دست انسان خواهند گرفت: راننده، خلبان، ملوان،  بسياري از

دهنده كاال، خدمات  آشپز، گارسون، فروشنده، كشاورز، پيك تحويل
  داري، و ....  هتل

اند كه  هاي بدون فروشنده كار خود را آغاز كرده هايي از فروشگاه نمونه
شناسايي كند. تواند مشتري را  مي بازشناسي چهره در آنها هوش مصنوعي با

هايي كه به دليل  كارخانه(  9هاي تاريك كارخانه هاي بدون گارسون، رستوران
هاي  مزارع و باغ  گيري از كارگر به روشنايي نياز ندارند)، يا عدم بهره

اجراي   هاي ديگري هستند كه پيشتر باغبان نمونه  هوشمند بدون كشاورز و
از داشته است و حاال هوش بسياري از كارهاي آنها به هوش انسان ني

  .تواند جاي آنها را بگيرد نشان داده است كه مي  مصنوعي
روند فناوري نشان داده است كه بيكاري گسترده گريزناپذير است. لذا 

 .بيكار گناهكار نيست. بيكاري عار نيستفرهنگ جديدي آفريده خواهد شد: 
تواند انجام  شين مياتفاقاً كارهاي  خارج از شأن انسان، يعني كاري كه ما

مان از حاال بايد دنياي آينده را بشناسند و از اين كه  بدهد  عار است. فرزندان
ممكن است در آينده بيكار باشند نبايد دچار اضطراب شوند. در اينجا بازهم 

كنيم منظور از كار، كار متعارفي است كه مطابق يك قرارداد ميان  تأكيد مي
تواند آن كار را  گيرد، و ماشين مي انجام مي يك كاپيتاليست و يك كارگر
  انجام بدهد، حتي بهتر از انسان. 

دانيم كه  داند و مي داري بيكاري را يك امر منفي مي دنياي سرمايه
ها در هوش مصنوعي بيكاري را زياد خواهد كرد، چاره چيست؟ چه  پيشرفت

در سال بر روي  ها خواهند آمد، ميلياردها دالر بخواهيم چه نخواهيم خودران
ها نفر را در  شود كه ميليون گذاري مي ها در سراسر جهان سرمايه خودران

هاي مرسوم در برابر  سراسر جهان بيكار خواهند كرد. رانندگان تاكسي
تظاهرات كردند اما شكست خوردند،  Uberهاي اينترنتي مانند  تاكسي
در برابر مرسوم  يها يتاكستر خواهند بود، شكست  تر و ارزان ها ايمن خودران

آور  توان بيكاري خفت اين بيكاري اجباري را نميقطعي است.  نيز اين فناوري
ها اسباب سرشكستگي باشد. ماركس به  تواند براي دولت ، و نميدانست

 در شأن  داند، زيرا درستي اين نوع بيكاري را آزادي و  يك هدف انساني مي
شود. بيكاري  ا يك ماشين به كار گرفته به عنوان يك كاال ي  نيست كه  انسان

كند.  هدف هوش  براي انسان اوقات فراغت فراهم مي كمبود- پسادر شرايط 
ها بايد  مصنوعي آن است كه زندگي انسان را راحت كند.  اساساً هدف دولت

توانند انجام بدهند به ماشين باشد. جامعه  ها مي سپردن همه كارهايي كه ماشين
گيري  يك جامعه با مصرف بهينه توليدات قابل بازيافت با بهره براي اين كه به
 نبايد از بيكاري هراس داشته باشدهاي پاك و تجديدپذير برسد  بهينه از انرژي

گام بردارد. حل معضل  اينترنت چيزهاو بايد  به سوي اتوماسيون هوشمند و 
پرداخت ا ، و بدرآمد پايه همگانيبيكاري با كاهش ساعت كار در هفته، با 

  □تواند حل شود. مي سازي حق داده
                                                 
9 dark factory 
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  سازي داده حق ■
   )اينترنت آباداني و حق نسق و ريشه (حق 

  »ديپلماسي ديجيتال«و 
  »سازان جهان متحد شويد داده«

اي از اطالعات را در  كنيم و گنجينه وقتي در اينترنت يك وبگاه برپا مي
كنيم، وقتي انواع  شر ميها روزانه مطلب منت گذاريم، وقتي در وبالگ آن مي

گذاريم،  هاي اجتماعي به اشتراك مي عكس، ويدئو، صدا، و پيام را در شبكه
 كارگران اطالعاتيِكنيم ما به عنوان  را غني مي پديا ويكييا وقتي مطالب 

ها  انسان همكاري جمعيِكنيم. اينترنت با  جيره و مواجب، اينترنت را آباد مي بي
  يل شده است.اي عظيم تبد به گنجينه

هوش مصنوعي نيز براي اين كه كار كند به مقادير انبوهي داده نياز دارد. 
كنيم،  صحبت مي دستيار گوگلكنيم، وقتي با  جستجو مي گوگلوقتي در 

گيريم، وقتي در  براي مسيريابي بهره مي Google Mapsوقتي از برنامه 
كنيم به رايگان در  خريد مي آمازونزنيم، يا وقتي از  اليك مي بوك فيس

ياز هوش مصنوعي هاي مورد ن ها هستيم تا ياد بگيرند و داده خدمت اين برنامه
كنيم  ها كار مي در عمل به عنوان كارگران اين شركت كنيم؛ را فراهم مي

پذيريم كه در برابر  گيريم، عمالً مي كنيم)،  اما دستمزدي نمي مي سازي داده(
شان كار كنيم. حتي در مواردي مانند استفاده  هند برايد خدماتي كه به ما مي

 واتسوناز خدمات پزشكيِ هوش مصنوعي، مانند خدماتي كه از طريق 
  كنيم.  شود، پول هم پرداخت مي ام ارائه مي بي آي

سبب اينترنت چيزها افزارها به ويژه  هاي همراه و انواع سخت گوشي
رفتن اطالعات مفيد از گنجينه اند. براي گ شده ها داده كالنآمدن  پديد
هاي هوش مصنوعي ضروري بوده است.  ها پيشرفت فناوري داده كالن

آوري و تحليل  ها را جمع داده توانند كالن مي گوگلهاي بزرگي چون  شركت
  شود. روز به روز قدرتمندتر مي يادگيري ماشينكنند. گوگل با 

 خواهيد ي را كه ميداند كه چيز استفاده كند مي آمازونهر كسي كه از 
. عالي است .دده به شما پيشنهاد مي پيش از آن كه بگوييد بالفاصله  ، بخريد

را _ تان  آزادي و  حريم خصوصي _ تانتوافق اين است كه اطالعات خود
معامله هر  ، نيست يبراي يك نتيجه اقتصادي بهتر مبادله كنيد. كار جديد

  است. يي اينترنتهاي اصل برنامهبراي استفاده از  نروزما

  

است.  وزن اقتصاد بيهمچنان كه پيشتر گفته شد اقتصاد اين دوران بيشتر  
افزاري و زمين  افزاري است تا سخت نرم ،ها از لحاظ ارزش امروزه اكثر سرمايه

شدن و  شدن و هوشمندشدن خط توليد، كامپيوتري كارخانه. كامپيوتري
شدن  و هوشمندشدن  مين كشاورزي و تراكتورها، كامپيوتريهوشمندشدن ز

كننده خط توليد و  افزار اداره بسياري از خدمات به معني آن است كه نرم
هايي كه  از داده يادگيري ماشينهاي  كشاورزي و خدمات خواهد شد. برنامه

كارهايي را انجام دهند كه  كه گيرند كنند ياد مي مردم و كارگران توليد مي
ها يا  دهند، هرچند در مالكيت خصوصي شركت مردم و كارگران انجام مي

كنند  عدالتي است: سهامداراني كه كار نمي جهان شاهد نوعي بي افراد هستند.
  كنند.  و كارگراني كه سهمي ندارند اما كار مي

  چين و هوش مصنوعي
كنندگان يك كنفرانس درباره هوش مصنوعي كه  شركت اظهاراتبر طبق 

هاي چيني معتقدند هوش  اي از كمونيست پاره در پكن برگزار شد، اخيراً
بازار شده كارآمدتر از يك اقتصاد  ريزي مصنوعي در يك اقتصاد متمركز و برنامه

تجزيه و تحليل وش مصنوعي با هكه  نظر به اينچرا؟ كند.  عمل مي آزاد
عيب  يك كند سازي توزيع منابع را فراهم مي امكان بهينه ها داده اطالعات كالن

فنگ « پروفسور راه نظرياين  .كند مي برطرفشده را  ريزي اقتصاد برنامه مهم
هوش مصنوعي و كه معتقد است  او بيان كرد. به خوبي  )Feng Xiang( »ژيانگ
او هشدار داد كه اگر هوش  .در دستان خصوصي باقي بماند نبايد ها داده كالن

اُليگوپولي  تواند به ظهور  گيرد، ميبمصنوعي تحت كنترل نيروهاي بازار قرار 
)oligopoly (كه در آن  دبينجام ها داده كالن؛ انحصار گروه اندك

ها را  شده توسط روبات جديد كل ثروت مادي خلق) oligarchsساالران ( اندك
 گيرند.  آورند و مردم بيكار در حاشيه اجتماع قرار مي نگ خود در ميبه چ

شده يا مدل چين از  ريزي تحت يك اقتصاد برنامه ،انگيفنگ ژاما به باور  
توزيع عادالنه منابع و ارزش افزوده را  هوش مصنوعي اقتصاد بازار سوسياليستي، 

گذاري  يشترين سرمايهاز همين روي، چين ب .كند در ميان همه افراد تضمين مي
 دهد، به ويژه بر روي فناوري بازشناسي چهره. را روي هوش مصنوعي انجام مي

آنها را دارند كه مالكيت » بابا علي«هاي بزرگ اينترنتي مانند  ها شركت چيني
  ، اما برخالف غرب تحت نظارت قدرتمند دولت قرار دارند.استخصوصي 

ان هستند كه هوش مصنوعي در دست با وجود اين، بعضي از كارشناسان نگر
هاي خصوصي را ترجيح  هاي افراطي قرار بگيرد، و در نتيجه شركت دولت

هاي  هاي هوش مصنوعي را شركت دهند. حتي در چين اكثر پژوهش مي
انجام  iFlyTek)، و Tencent)، تنسنت (Baiduبابا، بايدو ( خصوصي علي

در مالكيت يك كشور يا يك  دهند. آنها معتقدند كه هوش مصنوعي نبايد مي
  دولت باشد، نتيجه شبيه اقتصادهاي كمونيستي دوران جنگ سرد خواهد شد.

 اند  هاي سنگيني كرده گذاري هوش مصنوعي سرمايهدر  ها ينيچ با اين همه، 
برتر از هوش  هوش مصنوعي باشند كه به ييكشورها نيدر شمار نخست ديو شا

  □.ديند رسكمبود خواه-پسا  دوره اسان و به 
  منبع:

https://sputniknews.com/science/201805131064412838-ai-

marx-legacy/ 
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اند كه براي حل مشكل بيكاري  دانان دنيا پيشنهاد كرده بعضي از حقوق
دستمزد بگيريم، حتي  سازي دادههاي هوش مصنوعي، براي  ناشي از فناوري
كار نكنيم. به اين  كنند ها را ارائه مي هايي كه اين فناوري اگر در شركت
هاي  گيريم داده وري نيز بيشتر خواهد شد، چون دستمزد مي ترتيب، حتي بهره

  با كيفيت باالتر توليد خواهيم كرد. 

هاي اجتماعي  فتگوي مدني در شبكهتوانند با گ سازان جهان مي داده  
 هاي بزرگ خشونت صاحبان شركتبدون متحد شوند و بدون انقالب و 

ها به  هوش مصنوعي را به دادن دستمزد و حتي واگذاري مالكيت شركت
نخستين اقدام خواهد  سازان اتحاديه جهاني دادهجامعه وادار  كنند.  تشكيل 

تواند با  را ندهند اين اتحاديه خودش ميسازان  ها حق داده بود. اگر اين شركت
آيد  كه در بخش بعد مي  سازي باز برنامه و  ها اينترنت آدم هاي فناوري

  (اقتصاد ديجيتال) را بسازند. اقتصاد بدون وزنخودشان ابزارهاي 

شمار مورد  اي بي گونه هاي توليدي ما ممكن است بارها و بارها و به داده
توان دستمزد خواست و يا  اي اين استفاده مكرر نيز مياستفاده قرار بگيرند. بر

تواند يك كاپيتاليسم جديد  مبلغ آن را به صندوقي عمومي منتقل كرد كه مي
  كند.  سازان را راضي مي را به وجود بياورد، كه داده

حق  در هر حال، سرانجام روزي كه بيكاري گسترده دنيا را فرا بگيرد
اند محاسبه  ي  مردمي كه اينترنت را آباد كردهبرا حق آباداني و سازي داده

خواهد شد. اينترنت با تالش جمعي مردم جهان آباد شده است. اگر هر 
كه مرزهاي  داشت ميداخلي (شبكه ملي اطالعات)  10اينترانتكشوري يك 

كند به يقين اين پيشرفتي كه  هايش را از مرزهاي كشورهاي ديگر جدا مي داده
 فارسي پدياي ويكيآمد. به عنوان مثال،  ت به دست نميامروزه حاصل شده اس

پدياي انگليسي   است، زيرا براي ويكي پدياي انگليسي ويكيتر از  بسيار ضعيف
يعني يك _ كنند. هر كشوري كه جدا شود  همه كشورهاي  جهان كار مي

ضمن اين كه  _براي خودش به وجود بياورد  داخلي اينترانتيا  شبكه ملي
افتادگي اقتصادي  سازد و دچار عقب ز بازار اينترنتي جهاني جدا ميخودش را ا

 نيب ديبا ياضاف داتيتول .سازد حق آباداني را نيز از خود سلب ميشود  مي
 ميتقس يجهان اسياند در مق نقش داشته يهوش مصنوع يكه در آبادان يكسان
ند حاال اگر كشوري خودش را از اين ساختار در دست توسعه جدا ك شود.

سازي مزايايي  جهاني طبيعي است كه حق آباداني برايش منظور نخواهد شد.
، اما معايبي و يا اخذ حق آباداني اينترنت در آينده دارد مانند كاهش فقر مطلق

كه با  مانند تغيير وضعيت جوي يا نابرابري گسترده نيز داشته است، 
  .توانند برطرف شوند هاي ديجيتال مي فناوري

هاي كشور چين را مثال  پذيرند موفقيت استدالل فوق را نميكساني كه 
تواند مثال خوبي باشد. چرا؟ چون چين به دليل جمعيتي  زنند، كه اصالً نمي مي

هايي را توليد و تحليل كند  داده كه دارد به تنهايي اين پتانسيل را دارد كه كالن
بيني  اي پيش كه براي ارتقاي كيفيت هوش مصنوعي كافي باشد و حتي پاره
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اند كه چين از كشورهاي ديگر زودتر به فناوري هوش مصنوعي برتر از  كرده
به تعامل با جهان ارتقا  نيا يبراهوش انسان برسد، هر چند، كشور چين بازهم 

 يبرا  مبابوهيرا با كشور ز يا نامه توافق نيبه عنوان مثال، كشور چمعتقد است. 
 نِيماش يريادگي يها تميالگور  ازينعكس مورد  يآموزش يها ارائه داده

 افتيدر يدر ازا ييقايآفر يها چهره يبازشناس  يبرا ينيچ چهره يبازشناس
   افزار امضا كرده است. نرم  نيامكانات استفاده از ا

هاي اجتماعي را كه  تنها نبايد شبكه نه براي گرفتن حق آباداني اينترنت
از  بايدند فيلتر كنيم  بلكه ابزارهايي كارآمد براي گرفتن اين حق هست

را به منظور كسب حقوق مردم و حفظ حريم  ديپلماسي ديجيتالاكنون  هم
و همكاري فعال  گوگلهاي بازيگران بزرگ همچون  فرم شان در پلت خصوصي

. زماني كه بيكاري گسترده ساير كشورها را براي كسب اين حقوق جلب كنيم
هاي اجتماعي خواهان اين  ريق شبكهبا گفتگوهاي مدني از ط نيز شود  مردم

  □.حق خود خواهند شد

   

  

خيابان فروشان در   الكچري
در شهر  ميالن   »مونته ناپلئون«

ايتاليا  كاالهاي خود را به 
آيا فروشند.  هايي گزاف مي قيمت

قيمت كاالهاي الكچري در دوره 
  كمبود پايين خواهد آمد؟-پسا
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  )2مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (
  عصر اَبرفراواني محتوا ■

  كمبود محتوا -ها در عصر پسا هاي اجتماعي، و رسانه اينترنت، شبكه
 يها شبكه نترنت،ياايم.  شده محتوا 1ياَبرفراوانعصر هاست كه ما وارد  سال
اي  رههاي ماهوا تلويزيون وري، -هاي بلو ها و ديسك دي وي دي ،ياجتماع

براي هر چيزي ويدئو، تصوير، صدا، و نوشته دارند. عازم يك سفر گردشي به 
پيدا كنيد كه به  يوتيوبتوانيد در  پاريس هستيد، صدها ويدئو را مي

پردازند. هزاران صفحه وب درباره آثار تاريخي  گري در پاريس مي گردش
ها عكس از  ميليون گران ديگر پيدا خواهيد كرد و پاريس و خاطرات گردش

ايم.  شده عصر فراواني محتواآثار تاريخي پاريس خواهيد ديد. بله، ما وارد 
هاي  تلويزيون و ها،  ها و حافظه انواع ديسك ،ياجتماع يها شبكه نترنت،يا

در هر ثانيه در سراسر جهان . بازنشر محتوا اي  وسايلي هستند براي ماهواره
ارزش  گاه اين بخش به ن شود. محتواي جديد توليد ميقطعه ها  ميليون
و مباحث دزدي  ؛آور باشد تواند مطلوب يا نامطلوب و زيان ست كه ميامحتو

هاي ديگر  ها و مانند آن را در بخش داده استفاده از كالن اطالعات و سوء
  ايم. توضيح داده

آور، به ويژه در ميان توليدات خارج از  وجود محتواي نامطلوب  و زيان
در برخورد با ابزارهاي پخش محتوا شده است. يدگاه دو د سرچشمه  كشور، 

و ديگري اشباع توليد محتواي مطلوب. به عنوان و ممنوعيت يكي فيلترسازي 
آن است كه از شبكه جهاني اينترنت جدا اول ديدگاه  يافراطمثال، حالت  
  داخلي يا شبكه ملي اطالعات برپا كنيم.  2اينترانتشويم و يك 

  
عيب مهم دارد، اوالً خودمان را از گنجينه    سه اول  برخورد ديدگاه و 

 در  »سازي ادهدحق «كنيم و ثانياً  عظيم محتواي مطلوب جهاني جدا مي
توانيم از  كنيم و نمي هاي اجتماعي را از خودمان سلب مي شبكهدر اينترنت يا 

را در سطح جهاني همكاري باز   امكانات كه  ها آدم اينترنتكامل  هاي فناوري
 احقاق  ترين ابزارهاي انسان براي كه مهمبهره بگيريم  آورند به وجود مي

  د بود. نحقوق خود خواه
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كننده را در پي خواهد داشت: استفاده  ثالثاً، فيلترسازي دو واكنش خنثي
مثال، هنگامي كه  هاي جديدتر. به عنوان فرم از فيلترشكن و مهاجرت به پلت

 تلگرامبسياري از مردم به شبكه اجتماعي فيلتر گرديد،  وايبرشبكه اجتماعي 
هاي جديدتر و كارآمدتر  مهاجرت كردند. از سوي ديگر، گاهي نيز فناوري

روند و فيلترسازي را  ها مي خيلي سريع به سمت اين فناوري آيند و مردم  مي
هاي اجتماعي  شبكه  عنوان مثال، اگركنند. به  براي فيلترسازان دشوار مي

گيري اين فناوري  به دليل بهره رواج يابد  3چين بالكفناوري  كننده از  استفاده
اين روند بارها تكرار  شود. فيلترسازي آنها بسيار دشوار مي ذخيره نامتمركزاز 

  شده است.
هاي  از طريق شبكه» گفتگوي مدني جهاني«در شماره پيش خصوصيت 

ها را به  و در شماره پيش از آن معايب استفاده گسترده از فيلترشكن  اجتماعي
در اين بخش به راه ها عنوان كرديم.  عنوان داليلي براي رفع فيلتر اين شبكه

از  يرسان محتوا و خبر و اطالع ديامروزه بازار تولدر مجموع،  پردازيم.  حل مي
و محدود بود  خاصدولت و اشخاص  اريقبل كه در اخت يحالت انحصار

 دهيفراهم گرد امعهجافراد  كيكاي يامكان برا نيرفته ا خارج شده و رفته
هرچه محتواي مطلوب بيشتري توليد شود مراجعه به محتواي نامطلوب  است.

دادن، و  زدن، ستاره است كه با اليك مردمضمنًا اين وظيفه كمتر خواهد شد. 
  تر محتواي مطلوب را فراهم كنند. مانند آن امكان پخش گسترده

هاي ضبط و پخش ويدئوي  دستگاه 1360در دهه  يك مرور تاريخي.
ند كه بسياري از مردم امكان هايي رسيد و بتاماكس به قيمت VHSآنالوگ 

خريد آنها را براي استفاده در منزل در سراسر جهان داشتند. اما در كشور 
عزيزمان ايران متأسفانه برخورد اوليه با آن به عنوان يك وسيله مفيد براي 

ها نبود و حتي به عنوان يك كاالي ممنوعه مطرح گرديد و در  خانه
كه  دكتر علي الريجانيكه  1371. در  سال  ها برابر بود با فحشا ديوارنويسي

عالوه بر فلسفه در علوم كامپيوتر نيز تحصيل كرده بود بر مسند وزارت  
حل درست و  فرهنگ و ارشاد اسالمي تكيه زد در مدتي كوتاه با يك راه

كه _ محترم اين وزير راه حلمنطقي مسئله را حل كرد و نوار ويدئو آزاد شد. 
اشباع بازار فرهنگي با نوارهاي ويدئوي حاوي  _  بود  راه حل درست مسئله

هاي متعددي متعلق به بخش  ها و فروشگاه شركت هاي مجاز بود. فيلم
خصوصي  در سراسر كشور براي توزيع اين نوارها تأسيس شدند و عالوه بر 

اي را كه به يك معضل  هاي شغلي جديدي به وجود آمد مسئله آن كه فرصت
دي و  تبديل شده بود به سادگي حل كرد. بعدها كه سيبزرگ براي كشور 

هاي ماهواره   دي آمد چنان مشكلي ديگر وجود نداشت. براي  گيرنده وي دي
ي مطلوب با تأسيس ي محتوافراوانيعني  ، كه بعدها آمدند راه حل همان  بود

  كه به كار گرفته نشد.  ،اي توسط بخش خصوصي هاي ماهواره شبكه

آنچه در قانون اساسي درباره انحصار دولتي  راديو ت كه اين در حالي اس
در  راديو و تلويزيون آنالوگ با آنتن زمينيو تلويزيون آمده است به فناوري 

                                                 
3 blockchain 

يك شبكه  ،فرق دارد اينترنتكه با  اينترانت يادآوري:
فقط از  گيرد، اما  ره ميهاي اينترنت به از پروتوكل خصوصي است كه

طريق كاركنان يك مؤسسه يا سازمان قابل دستيابي است و اطالعات 
اينترانت باشد.  هاي آن براي عموم مردم قابل دستيابي نمي و  سرويس

يك شبكه مبتني بر اينترنت است كه شبيه به اينترنت در يك  ملي
  □شود. كند و جايگزين اينترنت جهاني مي كشور كار مي
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هاي كالن نياز  زمان تصويب قانون اساسي اشاره دارد كه برپايي آنها به بودجه
ت داشت و براي عدالت در انتخابات و نشر آزاد انديشه و همچنين عدال
اي به  اقتصادي  به انحصار دولت در آمد. فناوري راديو و تلويزيون ماهواره

ويژه نوع ديجيتال آن كامالً با آن فناوري متفاوت است و بودجه برپايي آنها 
چون در اما هاي زميني است،  تر از راديو/تلويزيون آنالوگ با آنتن بسيار پايين

انون درباره آن ساكت است. زمان تصويب قانون اساسي معمول نبود اين ق
عدم توجه به اين نكته اتفاقاً برخالف روح قانون اساسي بوده است كه 

اي ناعادالنه در  خواست در اين مورد عدالت برقرار شود. عمالً فضا به گونه مي
اختيار كساني قرار داده شد كه در خارج از كشور هستند. به عنوان يك نمونه 

ليل در دوره فعال خودش  به د ريزپردازنده ماهنامهبسيار كوچك، وقتي 
توانست تبليغات مؤثر براي جلب  وسيما نميهاي صدا هاي سنگين آگهي قيمت

سي  بي بي كليكخواننده داشته باشد، طبيعي است كه تعداد بينندگان  برنامه 
باشد. از سوي  زپردازندهيماهنامه رهزاران برابر بيشتر از تعداد خوانندگان  

شود براي رقابت  به دليل انحصار داخلي ناچار مي سيماي رسمي اوصدديگر، 
با تلويزيون خارجي برنامه مسابقه آشپزي بسازد، آيا وظيفه دولت ساخت 

راه حل همان راه حل نوار ويدئو بود. به جاي برنامه مسابقه آشپزي است؟ 
هاي  هاي ماهواره كافي بود كه امكان تأسيس شبكه ساختن گيرنده ممنوع

به منظور توليد فراوان محتواي مطلوب فراهم براي بخش خصوصي اي  اهوارهم
توان اشباع  تنها مي اي نه هاي خصوصي ماهواره كردن شبكه با قانونيشود. 

توان  كردن نيازهاي مردم پديد آورد بلكه مي محتواي مطلوب  را براي برطرف
ضمناً با قوانين  را به شدت افزايش داد. رونق توليدها  در اين دوره تحريم
توان به هدف اشباع محتوا رسيد. مثالً وقتي متولي صدور  محدودكننده نمي

صداوسيما باشد كه يك رقيب چنين  اي و خصوصي  هاي ماهواره شبكه مجوز
  كند.  هايي است امكان رسيدن به وضعيت اشباع محتوا كاهش پيدا مي شبكه

تواند در  رزش محتوا مينيز به لحاظ  ا  هاي اجتماعي شبكه در محتوا 
مجموعه محتواي مطلوب و نامطلوب قرار بگيرد و در نتيجه ديدگاه فيلترسازي 

 اَبرفراواني درست براي آن مطرح بشود. در اين مورد نيز راه حلِو ممنوعيت 
محتواي مطلوب است تا كاربران به سمت محتواي نامطلوب كشيده نشوند. 

مت تهيه محتواي مطلوب را به دوش موافقان فيلترسازي براي اين كه زح
چون مردم كمتر كه _  گويند مي پيوسته از مضرات محتواي نامطلوب نكشند

كنند يا كمتر آنها را اليك  كنند و كمتر آنها را فوروارد مي به آنها توجه مي
و   ؛به طور معمول تعدادشان بسيار كمتر از محتواي مطلوب استزنند  مي

ترين آنها  رند، كه يكي از مهمگي را ناديده ميها  ين شبكههاي بسيار زياد ا فايده
هاي  حمايت از محيط  يا حركت طلبانه هاي سلطه هاي ضدجنگ ايجاد جنبش

حق «گرفتن  تواند براي  زيست و مانند آن در حال حاضر است و در آينده مي
و مانند براي توليد ابزارهاي توليد  همكاري بازاينترنت  و ايجاد زمينه » آباداني

   .   به كار گرفته شودآن 

                                    گفتگوي مدني و  ■
   بدون جنگ فروپاشي  امپرياليسم

هاي اجتماعي آن است كه  ترين خصوصيت اينترنت و به ويژه شبكه مهم
هاي مرسوم  ترين تفاوت آن با رسانه ست.  اين خصوصيت مهمگفتگوابزار 

سويه  ي يكمحتوازيون يا مطبوعات نيز هست كه صرفاً حامل مانند راديو/تلوي
ميليارد نفره باشد. اينترنت چندتواند دونفره تا  در اينترنت  مي گفتگوهستند.  

هاي  شدند (يا رسانه اين پتانسيل را دارد كه صداهايي را كه پيشتر شنيده نمي
كند.  به  كردند) پخش و دموكراسي را جهاني مرسوم آن صداها را پخش نمي

عنوان مثال، صداهاي مردم سراسر جهان عليه تخريب محيط زيست، 
هاي اطالعاتي، و تجاوز به حريم خصوصي  روز  هاي خودمختار، جنگ سالح

ها، و  ، وبالگ  هاي اجتماعي به روز قدرتمندتر و متحدتر از طريق شبكه
كند،  هاي اطالعات  پيشرفت مي شود. هرچه فناوري ها منتشر مي گاه وب

يابد، صداهاي  ها  افزايش مي تجارب جهاني مردم در مورد اين فناوري
توانند با چنين اتحادي  توانند متحدتر شوند،  و مسائل جهاني را مي پراكنده مي
به واقعيتي ملموس تبديل خواهد  لوهان مارشال مك دهكده جهانيحل كنند. 

  شد. 
تند، آنها ابزارهايي هس 4فرم پلت همگي تلگرام، يا توييتر، بوك فيس

هايي هستند  راه گيرد، مانند بزرگ هستند كه گفتگوها بر روي آنها انجام مي
كنند، يا مانند قطارهاي مترو هستند كه  آنها عبور مي روي كه خودروها از

هايي اندك از اين ابزارها  گيرند. گروه انتقال بهره مي و مردم از آنها براي نقل
برداري، يا  از آنها براي  اموري مانند نژادپرستي، كالهكنند و  استفاده مي سوء

ها را به دليل تخلف  راه كه بزرگ گونه گيرند. همان پورنوگرافي  بهره مي
بري تعطيل  بندند، يا مترو را به دليل چند مورد جيب تعدادي راننده نمي

از  با آوردن چند مثال ها را فرم هاي بسيار فراوان اين پلت كنند، فايده نمي
ها اگر جامعه مدني  فرم توان ناديده گرفت. اين پلت نمي محتواي نامطلوب 

كردن بسياري از مسائل جهاني را  بهره بگيرد  پتانسيل حل هادرست از آن
  دارند. 

و گفتگوهاي مطلوب و  وفور محتواگفتيم،  پيشهمچنان كه در بخش 
تواند  مي يهاي اطالعات جنگها يا   جذاب و همچنين آشكاركننده فريب

هاي اجتماعي را برطرف كند.  ها را به حاشيه براند و عيوب شبكه سوءاستفاده
هاي مطلوب نزديك شويم صداي  محتوا و گفتگو اَبرفراوانيهرچه به وضعيت 

تر  و گفتگوهاي نامطلوب كمتر شنيده خواهد شد و راحت نامطلوبي محتوا
هاي  فرم پلت شهر هوشمند جهاندر   نتايج نامطلوب آنها خنثي خواهد شد.

هاي  گفتگواَبرفراواني توانند وضعيت اَبرفراواني محتوا و  تنها   مي جهاني نه
توانند صداهاي  هاي هوشمند مي مطلوب را به وجود بياورند، بلكه با الگوريتم

نامطلوب مانند صداي تروريسم را خاموش كنند. البته واضح است كه اين 
بايد براي مردم شفاف  AI-Democracy  نظام مشروطه ها در يك الگوريتم

ها جلوي صداهاي مطلوب و  عمل كنند و مردم اطمينان يابند كه اين الگوريتم
  ارزشمند را نخواهند گرفت. 

                                                 
4 platform 



 

^   

  18/صفحه 269/شماره 23سال 

  
  يدار هيمرحله سرما نيباالتر ،سمياليامپر

شهرت  امپرياليسمبه  بازهم اگر بخواهيم از ادبيات كمونيستي براي آنچه
اشاره كنيم:  لنينتوانيم به عنوان كتابي از  پيدا كرده است بهره بگيريم مي

در عصر انقالب  لنيناين كتاب را ي. دار هيمرحله سرما نيباالتر ،سمياليامپر
صنعتي نوشته است و به احتمال زياد خبري از هوش مصنوعي نداشته است. اما 

مرحله  نيباالتر توان اين توصيف ز ميني عصر هوش مصنوعيامروز در 
توليد و خدمات به مدد هوش مصنوعي تر دانست،  زيرا  را دقيق يدار هيسرما

وري و سود انجام خواهد  با كمترين دخالت كارگر انساني با باالترين بهره
اين مرحله  .  داري را به باالترين مرحله خود خواهد رساند گرفت، كه سرمايه

گرتر  ويران را قدرت امپرياليسم، به مدد سرمايه و هوش مصنوعي از كاپيتاليسم
د. امپرياليسم مجهز به هوش مصنوعي و كراز هر زمان ديگري خواهد 

تواند حريم خصوصي   افزارهايي چون بازشناسي چهره مي ها و نرم داده كالن
تك افراد سراسر جهان را در معرض خطر قرار دهد. تعريف امپرياليسم  تك
توان خالصه كرد:  كنترل  صر هوش مصنوعي را به صورت زير ميدر ع

سياسي و اقتصادي كشورهاي ديگر از سوي يك كشور امپرياليست از طريق 
افزارهاي  و نرم گوگلها و ابرجستجوگرهاي اينترنتي همچون  داده تحليل كالن

  مشابه ديگر به منظور فروش كاال و خدمات و سود بيشتر. 
گذاري براي دستيابي  هاي سرمايه براي ايجاد زمينه داري هسرماي به اجمال، 

بيكاري گسترده ناشي از هوش مصنوعيِ  حل مسئله  و همچنين به سود بيشتر
د، به كرخواهد پيدا هاي امپرياليستيِ بيشتر سوق  تر، به سوي سياست پيشرفته

ه تجهيز شد خودمختارهوشمند و  يها سالحداري به  اين سرمايه ويژه آن كه
، اينترنت چيزهاهوش مصنوعي،   اي هستند كه از هاي جنگنده كه روبات باشد
ند كه به لحاظ عواملي مانند   گير بهره ميهاي ديگر  ، و فناوريها داده كالن

نترسي و شجاعت و فداكاري نسبت به  سربازان انساني كامالً برتري دارند. 
ت حذف سرباز به پيش هاي دنيا به سم آمد ارتش 268همچنان كه در شماره 

ها  را چنان  قدرت  امپرياليست ها يفناور نياخواهند رفت. در حال حاضر، 
هاي پرشتاب  سابقه بوده است. پيشرفت اند كه در طول تاريخ بي افزايش داده

تر خواهد كرد. همچنان كه در شماره پيش  ها اين قدرت را پرتوان فناوري
هايي اشتباه است  و اگر  ين قدرتگفتيم انتخاب گزينه جنگ در برابر چن

 بخش كوچكي از  هاي اجتماعي براي گفتگوي مدني به خوبي از طرف شبكه
گر  به كار گرفته شوند  اين قدرت ويران ) ونيم درصد سه( جهان بااراده مردم

 22را در صفحه  درصد 3.5قانون (توضيحات  ناتوان و بالاستفاده خواهد شد
نتيجه يك  جنگ فروپاشي يك كشور  امپرياليستي  .  حتي اگر مثالًبخوانيد)

فروپاشيده  وارد  امپرياليست  سرمايهباشد، تا زماني كه كاپيتاليسم حاضر باشد 
 هاي امپرياليستي خواهد شد كه سياست گريد امپرياليست  يا چند  كشور يك
  را قدرتمندتر ادامه خواهد داد. آنها 
نابود خواهد شد، يكي از هاي امپرياليستي به دو روش ضعيف و   سياست 

هاي  تواند به كنش ها كه مي جهاني عليه اين سياست طريق گفتگوهاي مدنيِ
مؤثر نيز تبديل شود و ديگري با فروپاشي كاپيتاليسم كه مردم جهان با تملك  

كنند.  به سوي اين وضعيت حركت مي همكاري بازابزارهاي توليد از طريق 
نفر از  3000بيش از  2018اه مارس سال : در ممؤثر يها كنشيك نمونه از 

با ارتش  گوگلطوماري را امضا كردند كه در آن همكاري  گوگلكارمندان 
و  انهيدر خاورمها هزار نفر را  آمريكا در برنامه كشتار توسط پهپادها را كه ده

). حال اگر Project Mavenبه قتل رسانده بودند محكوم كردند ( قايشمال آفر
قانون و مطابق  هايي در سطح جهان بيشتر شود ن چنين سياستتعداد معترضا

توان به ممنوعيت كامل استفاده از  ، ميدرصد برسد 3.5به  درصد 3.5
  اميدوار شد. پهپادهاي قاتل

شدن  از سوي ديگر همچنان كه گفته شد پيامد  بيكاري گسترده، عمومي
. فروپاشي كاپيتاليسم مالكيت ابزارهاي توليد و فروپاشي كاپيتاليسم خواهد بود

ها براي  خواهد داشت. بنابراين، بهترين راه پينيز فروپاشي امپرياليسم را در 
هاي  از طريق شبكه گفتگوهاي مدنيمقابله با امپرياليسم و فروپاشي آن، 

 همكاري باز براي  ها اينترنت آدمهاي  گيري كارآمد از فناوري بهره و اجتماعي
  است. در توليد ابزارهاي توليد

همچنان كه در شماره پيش ذكر كرديم، هوش مصنوعي و روباتيك در 
كند و چون همه كشورهاي  تر از حوزه نظامي رشد مي حوزه تجاري سريع
كنند يك توازن قوا در سطح جهاني  ها دسترسي پيدا مي جهان به اين فناوري

هاي  ا شبكهب سازد، اما استفاده از اسلحه را ناممكن مي به وجود خواهد آمد كه
  □اجتماعي و گفتگوي مدني نيروهاي جهاني امپرياليستي حذف خواهد شد.

  امپرياليستي  رقابتتكاملي و الگوريتم  انشيرا
) يكي از evolutionary computation( تكاملي انشيرا
 داروينهاي هوش مصنوعي است كه بر اساس قوانين تكامليِ  شاخه

الگوريتم كند.  سازي رياضي را حل مي عمل  و مسائل مختلف بهينه
ترين   شده ختهترين و شنا )  يكي از مهمGenetic Algorithm(   ژنتيك
امپرياليستي    رقابتالگوريتم است.  تكاملي انشيراهاي  روش

)Imperialist Competitive Algorithmهاي  ) يكي ديگر از روش
ها بر سر كشورهاي  تكاملي است كه به رقابت امپرياليست انشيرا

در  ها ستياليامپردر اين الگوريتم  تحت كنترل يا ضعيف اشاره دارد. 
هاي ضعيف را ساقط كنند   كنند كه امپرياليست مسير تكاملي تالش مي

مندتر شوند. حذف يك  تا بر كشورهاي بيشتري سيطره يابند و قدرت
ديگر  ستياليامپرمندترشدن يك يا چند  امپرياليست به معناي قدرت

گرفته شده است. در است. اين الگوريتم از يك واقعيت تاريخي بر 
كند و قدرتمندتر  دنياي واقعي نيز امپرياليسم با رقابت تكامل پيدا مي

شود. امروزه عامل رقابت و  هوش مصنوعي اين قدرت را  مي
دادن يك  مندتر از هر زمان ديگري كرده است.  جنگ و شكست توان

يعني در زماني كه مردم _ امپرياليست پيش از فروپاشي كاپيتاليسم 
 _ بزارهاي توليد و خدمات را خودشان براي خودشان خواهند ساخت ا

  به معناي پايان امپرياليسم نخواهد بود.
امكاناتي را براي كشورهاي تحت كنترل و  هاي اطالعات فناوري

ناپذير  ضعيف فراهم ساخته است كه بتوانند به اين چرخه ظاهراً پايان
    ِمكاري بازهرقابت و تكامل امپرياليسم پايان بدهند. 

)open collaboration مردم در سراسر جهان نشان داده است كه (
 پديا ويكيانگيزي چون  محصوالت شگفت  بدون عامل رقابتتواند  مي

هاي سياسي نيز اين توان را دارد كه  ند، و در ميدان كنشنرا خلق ك
ستي، امپريالسيم را هاي ماركسي بازي بدون جنگ و بدون چريك

تر كند و زمينه را براي  فروپاشي  كامل آن آماده  ضعيف و ضعيف
 □كند.



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 19صفحه/269 /شماره 

  )3مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (
   1همكاري بازها و  ابزارهاي اينترنت آدم ■

   »كارگران جهان خودتان ابزار توليد بسازيد«
در كاپيتاليسم در طول تاريخ  يكي از عوامل اصلي پيشرفت  رقابتعامل 

 يها يك بازي است كه هدفش بهترين قيمت براي كيفيت رقابتبوده است. 
اي در نظام  االها و خدمات مختلف است.  رقابت به گونهمتفاوت ك

شود كه عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات كارآمد  كاپيتاليستي مديريت مي
   باشد. يك قانون مهم براي رقابت قانون ضد انحصار است.

كشورهاي بلوك شرق در دوره جنگ سرد كه اين عامل مهم پيشرفت 
فته بودند به لحاظ اقتصادي از بلوك غرب در دنياي كاپيتاليسم را ناديده گر

بسيار عقب افتادند. اساساً آيا بدون عامل رقابت امكان پيشرفت اقتصادي 
  وجود دارد؟

اي اشاره دارد كه با آن يك  به همكاري  جمعي و داوطلبانه همكاري باز
شود، و  محصول (يا سرويس) خاص كه ارزش اقتصادي داشته باشد ساخته مي

آن را براي همگان، حتي  كساني كه در مراحل ساخت مشاركت  استفاده از 
كننده  در همكاري باز رقابت عامل تعيين سازد. اند به رايگان فراهم مي نكرده

در  كننده است.  كارآمدي نيست، خواست و اراده داوطلبانه جمعي تعيين
 زهمكاري بابه خوبي از   2افزارهاي منبع باز نرمدادن به   مراحل پيشرفت

يك نمونه موفق است،  لينوكسعامل  شود. سيستم سازان بهره گرفته مي برنامه
را به چالش بطلبد. با آن كه  ويندوز عامل ستميسكه توانست انحصار 

عامل منبع باز در نظر گرفت اما با  توان يك سيستم را نمي اندرويد عامل ستميس
را به عقب براند  ندوزويمنبع بازِ لينوكس  ساخته شده است كه توانست   ريشه

عامل جهان را به خود اختصاص بدهد.   ترين سيستم و عنوان پراستفاده
مدت  نيز توانستند انحصار طوالني فايرفاكسو  كروممرورگرهاي منبع باز 

گذاري  سرمايه سايت ، پديا ويكيرا در هم بشكنند.  اكسپلورر اينترنت
  ر همكاري باز هستند. نمونه موفق ديگ سه TEDxو  ، Kickstarterجمعي

بعدي  گرهاي سه شود، چاپ افزار محدود نمي نرم ساخت همكاري باز به
افزار با همكاري باز  اين امكان را نيز فراهم خواهند كرد كه انواع سخت

هايي كه به رايگان در اختيار همه  يعني داده 3هاي باز دادهارائه   ساخته شود.
 هاي همكاري باز است. مجموعهزيرر از نيز يكي ديگ است و حق تأليف ندارد

                                                 
1 open collaboration 
2 open-source 
3 open data 

باز است، مانند - هاي منبع شبيه به ساير جنبش 4باز- هاي منبع دادهجنبش 
، دانشِ  باز، دولت باز، آموزشِ 5بازباز، محتواي -افزار منبع افزار و سخت نرم

  باز، و دستيابيِ باز. 

  

                                                 
4 open-source data 
5 open content 

  به جاي انقالب ماركسيستي »افزار باز جنبش نرم«
ساز  ) يك برنامهRichard Matthew Stallman( ريچارد استالمن

را در  GNU Project   اي به نام پروژه افزار باز، جنبش نرمر گ و كنش
يونيكس شامل - عامل شبه براي ساخت يك سيستم 1983سپتامبر سال 

ها پيشتر روي  كامالً رايگان  بنياد نهاد. او سال كاربردي افزارهاي نرم
از او درخواست  Symbolicsكار كرده بود. شركت  Lisp مفسريك 

با ارائه يك مندانه  سخاوت استالمنسر را كرد و استفاده از آن مف
نگارش از كار خود با اين درخواست موافقت كرد. اما زماني كه 

شده  درخواست دستيابي مفسر تكميل Symbolicsاز شركت  استالمن
  را قبول نكرد. او اين  درخواست  Symbolicsرا كرد شركت 

ناميد، و  افزار ماحتكار نررا  Symbolics اين كار شركت  استالمن
را در پيش بگيرد و  نيلن ريميوالديا  كارل ماركسبه جاي اين كه راه 

لنينيستي روي ببرد راه جديدي را -به جنگ يا انقالب ماركسيستي
   افزار باز. جنبش نرمانتخاب كرد و جنبش جديدي را بنا نهاد: 

از پروژه  GNU projectگذار  بنيان ريچارد استالمنهدف 
گيري  با بهره لينوكسعامل  است. سيستم افزار سازي نرم گانرايخودش 

  از امكانات اين پروژه به وجود آمده است. چنين اقداماتي فراواني و
  آورد. افزار پديد مي را در حوزه نرم كمبود-پسا

    افزار آزاد بنياد نرم 1985او بعدها در اكتبر سال  
)Free Software Foundation مانيفست ) را تأسيس كرد وGNU  
)GNU Manifesto را منتشر كرد كه انگيزه او براي ساخت يك (

دهد.  او در گسترش  را شرح مي  GNUعامل رايگان به نام  سيستم
رايت   ) نيز همت گماشت كه برخالف كپيcopyleft( لفت كپيمفهوم 

  □كند. ار را فراهم ميافز امكان استفاده، ويرايش، و توزيع رايگان نرم
  منابع: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft  
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman  
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سپاري به  است. جمع 6سپاري جمعباز هاي همكاري  يكي ديگر  از روش
هاي مختلف توسط انبوهي از مردم داوطلب  در اوقات فراغت  اجراي پروژه

المنفعه نيز بهره  هاي عام سپاري براي تأمين مالي پروژه شود. از جمع گفته مي
، مثالً يافتن آثار اي از مسائل علمي نيز  براي حل پاره ناساشود. حتي  گرفته مي

سپاري بهره  از جمع  Seti@homeهاي دوردست با پروژه  يارهحيات در س
در اين پروژه، مردم بخشي از وقت كامپيوترشان را از طريق  اينترنت گيرد.  مي

قرار  ناسادر اختيار  ناساهاي  تلسكوپهاي دريافتي  براي تحليل سيگنال
  دهند. مي

  
اده است كه بديلي براي كاپيتاليسم وجود تاريخ و تجربه انسان نشان د

وري   ندارد. كاپيتاليسم با پيشرفت فناوري و باال رفتن هرچه بيشتر  بهره
اي گسترده  قدرتمندتر خواهد شد، اما در يك نقطه كه تعدادبيكاران به گونه

شود و تا مالكيت عمومي ابزارهاي  افزايش بيابد زوال كاپيتاليسم آغاز مي
توانيم  توانيم بايستيم، اما مي خواهد يافت. جلوي اين روند نميتوليد ادامه 

  □بيشتر كنيم. همكاري بازشتاب آن را با 
                                                 
6 crowdsourcing 

  

  سپاري چيست؟ جمع
چنين آمده  سپاري جمعدر بخش تعريف  پديا ويكي در 

و نويسنده را د  crowdsourcing  يا  سپاري جمع است:
 در  Mark Robinson و  Jeff Howe هاي نام به  Wired  نشريه
 سپاري برون هاي روش درباره مباحثاتي از پس 2005  سال

)outsourcing (با استفاده از اينترنت وضع  افراد به كارها
 كه رسيدند نتيجه اين به  Howe و  Robinson   كردند.
است، و » crowd به يا جمع به  سپاري برون« به شبيه سپاري جمع

  .گرفتند نتيجه آن از را  crowdsourcing اصطالح

آوردن سرويس،  دست سپاري به عمل به در مجموع، جمع
نظريه، يا محتوا از يك جامعه بزرگ برخط (به جاي كارمندان 

كنندگان مرسوم) اشاره دارد. اين جامعه بزرگ از تعداد  يا عرضه
كدام بخش كوچكي  گردد، كه هر زيادي داوطلب تشكيل مي

سپاري آن  يك عيب جمع دهند. از يك كار بزرگ را انجام مي
. نيستند مسئول گيرند، نمي دستمزد  چون  آن اعضاي  است كه

سپاري بسته  والً هيچ قراردادي با اعضاي دخيل در جمعمعم
  هاي موفق فراواني داشته است.  اما نمونه شود. نمي

 مردم  كه است عاتياطال از سپاري جمعيك نمونه موفق 
 طريق از هوا وضعيت يا خودروها ترافيك مانند اموري درباره
) Waze( ويزهاي كاربردي مانند  به برنامه هوشمند  گوشي

 برخط گرها حس و ها ماشين كه هنگامي اما  .كنند ارسال مي
  گيرد. سپاري را مستقيماً از آنها مي جمع اطالعات شوند،

 زيادي تعداد  ) شاملInternet of Things(  اينترنت چيزها
 ارتباط توانند مي اينترنت طريق از كه است گوناگون ابزارهاي از

. كنند مشاركت مؤثر اي گونه به سپاري جمع در و كنند برقرار
 دهد شكل را ها داده كالن يك تواند مي آمده دست به اطالعات

 هاي بينش تواند مي  ها داده تحليل كالن هاي برنامه با كه
   □.كند فراهم را جديدي

 پديا: موفقيتي كه با كاپيتاليسم ممكن نبود ويكي

ميليون مقاله به زبان انگليسي كه 6اي عظيم با حدود  نامه دانش
شود يك  اداره مي Wikimedia Foundationتوسط بنياد غيرانتفاعي 

نمونه بسيار موفق از همكاري باز است كه توانسته است به لحاظ حجم 
 بريتانيكانامه  هاي تجاري سنتي مانند دانش تر از نمونه مطلب بسيار غني

و  بريتانيكامقاله علمي  42تعداد  2005در سال  نيچرباشد. نشريه 
ن نتيجه رسيد كه به لحاظ انگليسي را مقايسه كرد و به اي پدياي ويكي

تر آن كه پايگاه وب  رسد. جالب مي بريتانيكابه  پديا ويكيدقت، 
در رده پنجم  آلكسابندي پايگاه  در حال حاضر مطابق رتبه پديا ويكي

 همكاري بازهاي وب پربيننده جهان قرار دارد. يعني  در ميان پايگاه
ه لحاظ تعداد بيننده تواند محصوالتي با كيفيت باال توليد كند كه ب مي

هاي وب تجاري  در رده باالتري  از تعداد بينندگان  بسياري از پايگاه
جاي بگيرد. كاپيتاليسم توان توليد چنين محصولي را ندارد. اين 

است  كه توانسته است به چنين موفقيتي دست  اقتصاد همكاري باز
   اقتصاد منبع بازو  اقتصاد همكاري بازپيدا كند. 

)open-source economicsتواند يك علت فروپاشي كاپيتاليسم  ) مي
كه به تضاد طبقاتي و انقالب ماركسيستي نياز  آن در آينده باشد، بي

  □باشد.
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  )4مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (
دولت  نامتمركز  در برابر دولت ■

   توتاليتاريسم هوش مصنوعي متمركز و
هاي  كند و از طريق الگوريتم هاي ما استفاده مي هوش مصنوعي از داده

ها كه در حالت مرسوم در  كند. اين داده خودش را بهتر مي 1يادگيري ماشين
دارند  قرار نشاني خاص در يك  شود چون ذخيره مي 2مركز دادهيك 
مقادير انبوهي سازي  ذخيرهزيرساخت استفاده قرار بگيرند.  توانند مورد سوء مي

گرفته  اَپ واتسيا  بوك فيسهاي اجتماعي مانند  هاي شبكه از داده ،ها از داده
مراكز داده يا   3ابرها و مؤسسات مختلف در  هاي محرمانه شركت تا داده
هاي فراواني را از لحاظ حريم خصوصي كاربران به پا كرده  بحث ،4متمركز

مراكز داده هاي كاربران را در  داده آمازونيا  گوگلاست. به عنوان مثال، 
هاي اين  كنند و با استفاده از فناوري هوش مصنوعي داده ذخيره مي متمركز

ندازند. يرا به خطر ب كاربران يخصوص ميحرتوانند تحليل كنند و  مراكز را مي
ذخيره ها فراهم كند به  هوش مصنوعي براي اين كه بينش بهتري را از داده

توتاليتاريسم تواند  نياز دارد. دانستن اطالعات جامع از افراد مي ها متمركز داده
  را به وجود بياورد. هوش مصنوعي

 نيكو تيب مانندارزهاي ديجيتال هاي مربوط به  سازي داده روش ذخيره
)Bitcoin( ذخيره شود در  مركز دادهتفاوت است و به جاي آن كه در يك م

شده   هزاران كامپيوتر مختلف كاربران شبكه ارز ديجيتال به صورت رمزنگاري
ها را  تواند امنيت داده سازي كه به خوبي مي اين نوع ذخيرهشود.  ذخيره مي

 6چين بالكگيري از فناوري  با بهره 5ها متمركز دادهناذخيره حفظ كند به 
ذخيره بر بنياد فناوري زنجيره بلوكي اين  مشهور شده است.) ها بلوك رهيزنج(

ها را در فضاي آزاد ديسك سخت كامپيوترهاي  توان را دارد كه بلوك
ذخيره كند _  7شبكه نامتمركزيعني يك   _  مختلف  كاربران در سراسر جهان

ها را  جيره بلوكها را دستيابي كند كه نشاني زن و فقط كسي بتواند بلوك
ها چنان بوده است كه  در امنيت داده چين بالكتوانمندي فناوري  داشته باشد.

  اند. دانسته») 8برنامه قانون است«(يا حتي  اعتماد به كامپيوترآن را آغازگر عصر 
هاي اجتماعي به كار گرفته  ها به ويژه اگر براي شبكه ذخيره نامتمركز داده

سانسور،  افزون بر اين،  صوصي كاربران محافظت كند.تواند از حريم خ شود مي
كننده از  هاي اجتماعي استفاده هاي كاربردي و شبكه فيلترسازي، و كنترل برنامه

  چين بسيار دشوار است.  كفناوري بال

و  ساالري ديوانچين چنان است كه بتواند در  توانمندي فناوري بالك
 ساختاردولت را از  ي شگرف به وجود بياورد وتتحوال دموكراسي

و قدرت را از دولت به  دتغيير بده  افقي ساختاربه  باال به پايينو  مراتبي سلسله
                                                 
1 machine learning 
2 data center 
3 centralized cloud storage 
4 centralized data center  
5 decentralized data storage  
6 blockchain 
7 decentralized data storage network 
8 Code is law 

با  يولتخدمات مختلف دبراي يك مزيت ديگر  شفافيت. جا كند مردم جابه
ها. هر ادعاي دولت  گيري سالمت رأي وارسي ، مانندچين است فناوري بالك

مرز يك مزيت ديگر  ه خدمات دولتي بيامكان ارائتواند بررسي شود.  مي
) در سوئيس Zug( زوگيا شهر  استوني  چين است.  دولت فناوري بالك

شهرهاي اند.  هايي از مراكزي هستند كه آغازگر چنين خدماتي شده نمونه
  دارند.  هوشمند به سوي دولت نامتمركز گام بر مي

  

 توتاليتاريسم يادآور  دوگانه ذخيره نامتمركزو  كزهاي ذخيره متمر فناوري
تواند قدرت  ها مي داده هستند. هوش مصنوعي با تحليل كالن آزادي فرديو 

هاي كمونيستي توتاليتر  هاي توتاليتر، به ويژه دولت فراواني را در اختيار دولت
   قرار بدهد.
را   9ها ادهمالكيت خصوصي دچِين  امكان  ذخيره نامتمركز بالك  فناوري

  كند. فراهم مي 10چِين خصوصي بالكاز طريق 
اما  ،برد چين هنوز در مرحله كودكي خود به سر مي فناوري بالك

مقاالت  داده است. چند شماره از سلسله تحوالت شگرفبراي  ينويدهاي
  □در آينده به اين فناوري اختصاص خواهد داشت.» ها اينترنت آدم«

                                                 
9 data ownership 
10 private blockchains 

 در ارزهاي ديجيتال» همكاري باز«  و  چين بالك

يك موفقيت بزرگ  )Bitcoin( نيكو تيب مانندارزهاي ديجيتال 
افزاري  كوين اساساً يك برنامه نرم بيت هستند.» همكاري باز«ديگر 
 كوين بيتهاي منبع باز،  ديگر از پروژه است. همچون بسياري  منبع باز

 كوين بيتافزار و كاربران  چند قاعده ويژه دارد كه همه سازندگان نرم
رد اجماع همه كاربران تبعيت كنند، و اين قواعد مو آنها از بايد
از هيچ مركزي وجود ندارد كه نحوه كار يا استفاده است؛  كوين بيت
  .را تحميل كند  كوين بيت

شود،  اضافه مي )ledger( دفتر كل عموميهر تراكنش در يك 
نامتمركزبودن  .است مشهور )ها بلوك رهيزنج(  نيچِ بالك كه به 
هاي زنجيره  بدين معني است كه فايل  ها زنجيره بلوك گرِ ذخيره
؛ node( هاي گرهاز  مركزي  )server(  سرورِها به جاي يك  بلوك

به بيان ديگر، مبادالت و شود.  كامپيوترهاي) مختلف دريافت مي
گيرد،   انجام نمي مركزي  ِسروِركوين در يك يا چند  هاي بيت تراكنش

  .شود ذخيره ميبلكه در هزاران كامپيوتر مختلف كاربران 
اي) ذخيره  ها در هر كامپيوتري (گره يا زنجيره بلوك دفتر كل

ساز  برنامهشود كه در شبكه زنجيره بلوك مشاركت دارد.  مي
 وشي ناكاموتوتساشود يك فرد يا گروه   به نام  كوين كه گفته مي بيت

)Satoshi Nakamoto ( است عالوه بر آن كه انقالبي جديد در تاريخ
  نيچِ بالكسازي نامتمركز  معرف فناوري ذخيرهوجود آورد،  پولي به

   □ها پديد آورده است. سازي داده نيز شد كه انقالبي را در روش ذخيره
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  )5مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (

  شهر آرماني بر بنياد دانش و فناوري جهان■
هاي دنياي آينده و  طراحان شهر هوشمند بر اساس واقعيتاز آن روي كه 

شهري كه بنا  كنند آرمان مسير دانش و فناوري  شهر هوشمند را طراحي مي
ها  بر اساس واقعيتشهر  تا زماني كه آرمان .خواهد بودكنند تخيلي ن مي

كه در مقاالت  گونه هرچند، همان توان آن را تخيلي دانست. طراحي شود، نمي
هاي  پيشين شرح داده شده است چنانچه طراحي شهر هوشمند بر بنياد آزادي

فردي  و اجتماعي و حفاظت از  حريم خصوصي انسان انجام نگيرد نتيجه 
» 1984«در داستان ورج اورول جخواهد بود و همان خواهد شد كه  شهر ويران

  شرح داده است.
را  اَبرفراوانيو   كمبود- عصر پساتواند  است كه مي و فناوري اين دانش 

دادن آنها در شأن او نيست رها  بيافريند و انسان را از شر كارهايي كه انجام
 داريِ و امپرياليسم و سرمايه بسازد و آن كارها را به ماشين بسپارد

سرنگون بدون خشونت هاي بسيار زياد را  هاي با فاصله ده نابرابريوجودآورن به
 هاي فرادانش روشبا توان ايستاد.  شهري نمي در برابر چنين آرمان سازد.ب

  . هاست  رسيد اي كه آرزوي انسان توان به جامعه نمي
شهرهاي خود  آرمان ينازنظر به اين كه اتحاد جماهير شوروي و آلمان  

 دانششهر بر اساس  كردند طراحي  آرمان عنوان ميبشري  شدانرا بر اساس 
» 1984«هايي چون داستان  كند، داستان نوعي واهمه در ميان مردم ايجاد مي

با وجود اين،  با  د.نكن ها را بيشتر مي نيز اين نگراني جورج اورولنوشته 
سازي هوش  هاي نگراني توسط دانش و فناوري و مشروط كردن ريشه برطرف

توان بدون دغدغه به سوي  وعي  و حفاظت از  حريم خصوصي انسان ميمصن
  آينده گام برداشت.
از جمله نخستين كشورهايي است كه هدف خـود را    استونيكشور به عنوان نمونه، 

رسيدن به يك شهر  كامالً هوشمند و جامعه ديجيتال  قرار داده است و دستيابي اينترنـت  
 سيســتم نــامتمركزرســميت شــناخته اســت و  يــك  را بــه عنــوان يــك حــق انســاني بــه

)decentralised systemمتصل گوناگون  به وجود آورده است.   هم هاي به ) از شبكه 
  

نيست؟  پردازي خيالالكچري  چرا شهر هوشمند  
دو پرسش  .گرايانه است همچنان كه پيشتر گفته شد نگرش اين مقاله واقع 

تجربي بهره دو قانون  توان از  آنها مي پاسخ به كه براي   مهم  وجود دارد
در آينده نيز هاي فناوري همچنان  پرسش اول آن است كه آيا پيشرفت. گرفت

توان  همكاري بازو پرسش دوم آن است كه آيا  يا نه،  پرشتاب خواهد بود
قانون جادويي و تجربي  يك. يا نه تغييرات اساسي را در جامعه خواهد داشت

در آينده  هاي فناوري پيشرفت ادامه) Moore’s Law(   قانون مورمشهور به 
ونيم  قانون سهقانون جادويي و تجربي ديگر مشهور به   يكدهد و   را نويد مي

 ، كه اشاره دارد موفق  همكاري بازِو  نياز از انقالب هاي بي حركت هب درصد
سازي  سرنگون ساختن مالكيت ابزارهاي توليد و  به ويژه براي عمومي

  . تواند به كار گرفته شود مي امپرياليسمكاپيتاليسم و  خشونت   ونبد

  قانون مور 
                 قانون مور در صنعت الكترونيك قانوني هست مشهور به 

)Moore’s Law(» :ها و يا توان  هر دو سال تعداد ترانزيستورهاي ريزپردازنده
اين قانون ». ر خواهد شدبراب 2) كامپيوترها processing powerرايانش (

رايانش هاي جديدتر و  حدود نيم قرن  است كه صادق بوده است، و فناوري
  سبب خواهند شد كه اين قانون همچنان  در آينده صادق باشد. موازي

، در اينتلگذاران شركت  )، يكي از بنيانGordon Moore( گوردون مور
توان در يك تراشـة   كه مي بيني كرد كه تعداد ترانزيستورهايي پيش 1965سال 

كامپيوتري جاي داد (كه يك معيار توانمندي پردازنده نيز هست) هر سـال دو  
  IBM PC(يعني،  شش سال پيش از آن كه اولـين   1975شود. در سال  برابر مي

، .  قـانون مـور  بيني خود را به هر دو سـال تغييـر داد   ، پيشموربه صحنه بيايد)، 
هاي كامپيوتري را هدايت كند. زندگي  ختلف تراشههاي م ها توانست نسل سال

شـد،   ساده بود. كاربران پيشرفته هر دو سال، كه كارايي پردازنده دو برابـر مـي  
خريدنـد. امـروزه، نيـز بسـياري از مـردم حـدوداً  هـر         يك كامپيوتر جديد مـي 

گمـان در   ناپذير بـي  هاي پايان خرند. اين پيشرفت دوسال يك گوشي جديد مي
دادن هــوش مصــنوعي در جهــت رســيدن بــه قــدرتي كــه بســياري از  پيشــرفت

  ها را انجام بدهد مؤثر خواهد بود. كارهاي انسان
 

  درصد ميون سه قانون
) و  همكارش در Erica Chenoweth( اريكا چنووت رفرم يا انقالب؟

هاي خشن و بدون خشونت گوناگون را از سال  ها و رفرم انقالب ،دانشگاه دنوِر
هاي بدون  مقايسه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه جنبش 2006سال  تا 1900

اند. اين روند به  خشونت بودههاي با تر از انقالب فقوخشونت جهاني  دو برابر م
هاي ديجيتال و  و امروزه به مدد فناوري فزايش يافته استامرور زمان 

موفق بسيار  طلبانه و اجتماعيِ هاي اصالح هاي اجتماعي  تعداد حركت شبكه
  .زياد شده است

همه  .ضروري هستندتنها درصد كمي از مردم  اتبراي ايجاد تغيير
را به دست  درصد از مردم 3.5مشاركت فعال و پايدار فقط  كه  يهاي جنبش
درصد  3.5ها از حد  و اگر اين جنبش اند مواجه شده پيروزيبا  اند  آورده

امروزه اين قانون شوند.  جمعيت پيشي بگيرند، همگي بدون خشونت مي
كند، زيرا  آفريني مي لحظه به لحظه موج هاي اجتماعي به مدد شبكهتجربي 

  ونيم درصد از مردم جوامع مختلف بسيار آسان شده است. گردآوردن سه
هاي سياسي بوده  بيشتر در مورد جنبش اريكا چنووتبا آن كه پژوهش 

ساختن  ه منظوركارآمد ب ِهاي باز همكاريتواند براي  قانون مياين است 
براي مردمي كه  حق آباداني و  سازي داده حق ابزارهاي توليد و يا اخذ

درصد  3.5اند نيز صادق باشد. با آن كه رسيدن به آستانه  اينترنت را آباد كرده
هاي اجتماعي  بر بوده است، شبكه آسان نبوده است و در بسياري از موارد زمان

تر شوند و مردم بيشتري به فكر حقوق خود بيفتند  هتر و پيشرفت هرچه گسترده
دستيابي به اين عدد جادويي دشوار نخواهد بود. با تدوين يك برنامه جامع و 

توان تعداد فعاالن يك جنبش را به   يك نقشه راه دقيق براي نيل به هدف مي
اين مقدار رساند. براي يك جنبش در سطح جهان، اگر جمعيت جهان را 

شود. جمعيت  ميليون نفر مي280درصد آن   3.5 نفر در نظر بگيريمميليارد 8
بسيار بزرگي است، اما اگر مردم، به ويژه نخبگان جامعه احساس نياز كنند 

   □پذير خواهد بود. بسيج اين تعداد از مردم امكان
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  از واقعيت تا رؤيا
دولت نامتمركز  در برابر دولت متمركز و «همچنان كه در مقاله 

 ديوانهاي كنوني  ديوانگفتيم يك عيب مهم » يهوش مصنوع سميتاريتوتال
كه در  1چين بالكاست و فناوري  عمودييا  ييناز باال به پا يا مراتبي سلسله

را داده  هاي افقي ديوانآفرين  تحولبرد نويد  دوران كودكي خود به سر مي
  است. 

مطلبي داشتيم با  »ها اينترنت آدم« همقال در حاشيه  1396ماه ديدر شماره 
كه  از مشكالتي را كه براي ساختمانيي بخش در آن مقالهعنوان همين مقاله. 

ذكر كرديم و گفتيم كه يكي  رخ داده است كند دفتر مجله در آن فعاليت مي
در اختيار گرفته را  آن ساختماناز ادارات دولتي وكالت فروش سه دانگ از 

هاي منتشرشده در  مقاله و در مقاله آندر  مشكالتاز آن  كوچكيبخش  .است
هدف اصلي اين مقاالت آمد.  1397تيرماهو   1397ماه ارديبهشتهاي  شماره

اي از   هاي كنوني بوده است و پاره مقايسه دولت در شهر هوشمند و دولت
به عنوان نمونه شده در يكي از ادارات   هاي مشاهده ها  و فراديواني ناديواني

   هوشمند شرح داده شود. هاي  انديوآمد تا مزاياي 
در   شدن آن سه شماره)  (يعني پس از چاپ 1397ماه بهمناواخر در 

با تالش  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهرانمقام  چندخبرها آمد كه 
. البته دليل ذكرشده براي  بازداشت در اند پيگير  نيروهاي امنيتي بازداشت شده

را  ها يوانيكه وجود ناد نداشت زپردازندهيماهنامه ر  مطالبها ربطي به  رسانه
مشكالت اين براي ما نشان داد كه  ، امابه چاپ رسانده بود وانيد نيدر ا

   بيش از آن است كه  ما گفتيم.  بسيارديوان 
هاي  يكي از زيرمجموعه سازمان اوقاف و امور خيريهكنيم كه  يادآوري مي

متولي  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم. است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
بايد آن  اعالم وصول مطبوعات، كه با توجه به رويه مطبوعات كشور نيز هست

پيش از دولت كنوني در دولت شايان ذكر است كه . ها را خوانده باشد مقاله
ريزي كردند  پايه اعالم وصول مطبوعاتاي را براي امور اداري  متأسفانه رويه

، آن اصول قانون اساسي كشور عزيزمان ايران در تعارض باشد تواند با كه مي
در عصر . دادنام  محتوا 2عصر اَبرفراواني توان  آن را مي اي كه هم در دوره

دادن يا تغيير  زدن يا با ستاره با اليك رفراواني محتوا اين مردم هستند كهباَ
كدام است طلوب كنند محتواي م  مشخص مي كنترل از راه دور كانال با دكمه 

مطبوعات پيش از چاپ  ،مطابق اين رويه جديد اما .كداممحتواي نامطلوب  و
اداره آنچه را قرار است چاپ كنند از طريق اينترنت به  اف دي بايد فايل پي

ارسال كنند و پس از چاپ نيز نسخه چاپي را به اين  كل مطبوعات داخلي
  اين كارنبايد تفاوتي داشته باشند.  اداره تحويل بدهند و قاعدتاً اين دو نسخه

ناچار است فايل  اداره مطبوعات داخليكه  سن دارد  و آن ايناما يك ح
با آنچه چاپ به دقت بخواند و  اف ارسالي از سوي مطبوعات را  دي پي
وزارت فرهنگ و ارشاد يعني ند. اعالم كتطابق را  عدم مقابله كند و  شود مي

  .است خواندهرا رشده ذكهر سه مقاله  ياسالم
عكسي از بخش آرشيو مجله كه بدون اجازه در يك گوشه در مقاله اول، 

ي از ا ها گفتيم، و نمونه ها و فراديواني تلنبار كردند چاپ كرديم، از ناديواني
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باالدستداران  ن اسناد را چاپ كرديم، ديوا

                                                 
1 blockchain 
2 superabundance 

كار  وجود اين مسائل را رسيدگي نكردند تا چرا مديران باالدستيكجا بودند؟ 
  نيروهايي خارج از وزارتخانه  وارد عمل بشوند؟ رسد كه به جايي ن
و معموالً بازدهي خوبي  مشاع دردسرهاي فراواني دارد شدن ملك وقف
سهمي كه وكالت فروش يك مقام اين اداره  . يك از مالكين ندارد براي هيچ

اظهار  شتاي دا اختيارات گسترده و بودگرفته را در اختيار از  ملك مشاع  
حتي به قول هم ، و بفروشد و هم وقف كند ملك را دنتوا هم مي دارد كه مي

از همان ابتدا  در عمل  اتاين اختيار  تواند به نام خودش كند! مي خودش
در برابر  يعني  د،گير ميبر روي سر ما قرار  شمشير داموكلسهمچون يك 

را بخريم و  سه دانگ مشاع كنيم كه قبول مي اعتراض كنيم. يد ها نبا ناديواني
  شويم. سنگيني ميبسيار براي تهيه پول خريد متحمل زيان 
د، كنن معرفي مي معامله اجراي اين  برايرا  فردي خارج از اداره اوقاف 

 يدفتر بدون تابلو هاي فراوان براي خريد به  شويم چندبار با نگراني ناچار مي
اجراي امور معامله هايي مانند اين كه  چرا   ، براي  پرسشمراجعه كنيم اين فرد

اي است كه به ياد  ها به گونه گيرد پاسخ در ساختمان اداره اوقاف انجام نمي
فرد خاصي از طرف  روز بار يكبه عنوان نمونه، شمشير داموكلس بيفتيم. 

براي معامله   نامه به نام اوست مشخص شده از طرف مسئول اوقاف كه وكالت
درخواستي چك تضميني مبلغ سنگين با زحمت  ،شود ملك اطالع داده مي
بازهم با نگراني  دفتر اين شده در  شود، در ساعت تعيين براي معامله تهيه مي

پس از مدتي حضور، با مقام مسئول اوقاف تماس گرفته شويم،  حاضر مي
. ان شركت دارنددر يك سمينار يك شهرستفرمايند  اعالم مي ، شود مي

  ؟آيين افتخارآميز وقفكردن  شمشير داموكلس
را در اختيار دو  يك واحد اين ساختمان  بدون مزايده بيش از يك سال

قرار دادند كه يكي از نخستين مرتبط با اداره اوقاف  اداري استفاده براي  خانم
هاي  اجازه دوربين كردن بي شان پس از ورود به ساختمان خراب كارهاي

توانيد  مگر مي كنندشمشير داموكلس  وقف را  وقتياختمان بوده است. س
آمد  و چگونه است كه براي مؤسسات خصوصي رفتاعتراض كنيد؟ ضمناً 

ها در آن مشغول به كار باشند  اي كه خانم آقايان به دفتر شركت يا مؤسسه
اما  مقرراتي چون نصب تابلو براي دفتر و درب باز در  ساعات فعاليت دارد، 

  مقررات نبوده است؟  اين وآمد آقايان  براي اين دفتر تابع رفت
دادخواست هاي مربوط به  استعالم غيرطبيعيشدن  مداركي از طوالني

كه شمشير داموكلس  _  فروش  ملك مشاع در اداره ثبت اسناد و شهرداري
توجهي مجموعه  بيرسد،  ها به چاپ مي در آن مقاله _كند تر مي را برنده

بست  بناز  .كند نيز قدرت اين شمشير را دوچندان مي ست در وزارتخانهباالد
و كسي  كنند بست برخورد مي هاي ديواني به بن گفتيم كه  همه راه ديواني
براي اين كه   .گوي خسارات سنگيني كه بر ما تحميل شده است نيست پاسخ
هاي  هاي كنترل زيرمجموعه كارآمد شود يكي از روش داري  عمودي ديوان
كردن  هاي مختلف  و برطرف ها از ديوان دستي توجه به انتقادهاي رسانه پايين
است كه  ها و رسانه مطبوعات نقدهاي عدم توجه بهاست.  ذكرشده عيوب
گران  پژوهش .ببرد انقالب مشروطههاي ماقبل  تواند ما را به ناديواني مي

با كارآمدي بسيار  داري افقي ديوانبتوانند  چين كبالاميدوارند با فناوري 
  تر مردم را حاكم كنند.  باالتر و نظارت دقيق

بوده  در كشور عزيزمان ايران افتخارآميز   نيك هاي آيينيكي از  وقف
 در دوره قاجار رسد. اي كهن دارد و به روزگار ساسانيان مي پيشينه است كه 

و ساخت  يني به توسعه  فرهنگي و اجتماعياين عمل د  انقالب مشروطهپس از 
منجر گشت كه تحولي نوين را در كشور پديد  دارالفنونمدارسي چون 

تواند  ها در اين ديوان پرافتخار كشورمان مي ها و  فراديواني ناديوانيآوردند. 
 □به اعتبار تاريخي آن لطمه وارد كند.
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  )6مانيفست كمونيست شهر هوشمند اشرافي (

  اشرافيت براي همه ،الكچري براي همه ■
در يك تظاهرات در  2000را در اواسط دهه  كمونيسم الكچريهاي  ريشه

آمده است  Plan C1توان يافت كه مطابق آنچه در وبگاه    شهر برلين مي
   سر دادند. را» 2الكچري براي همه«اعضاي اين گروه در آن تظاهرات شعار 

شده ناسازگار پنداشته  شايد در تركيب اشاره الكچرييا  اشرافيواژه 
و هاي كالسيك اصالً ضداشرافيت بودند و هستند،  شود، چون كمونيست

كنند. از  اشراف جستجو مي هنابودي كاپيتاليسم را از تضاد طبقه كارگر و طبق
پروازانه به نظر سوي ديگر،  حتي شايد زندگي اشرافي براي همه مردم بلند

تواند زندگي اشرافي  برسد، اما پيشرفت  فناوري در كاپيتاليسم به سادگي مي
  را براي همگان فراهم كند. سناريوي زير را بخوانيد:

: امروز جمعه است، مردم در قديم اين روز را خيلي دوست داشتند ساالر ■
  ك روز تعطيل بود. كردند، چون ي شان را در اين روز برگزار مي هاي  ميهمانيو 

ناهار مطابق برنامه غذايي باشد يا  ساالرخان): دستيار ساالركاپو (روبات  □
  خواهيد  يك غذاي خاص را سفارش بدهيد؟ مي

  ولي يك بستني اضافه كنيد. ،: مطابق برنامه باشدساالر ■

             كند. رو ميكاپو غذا را تهيه و براي ارباب س  

  ه همراه غذا عالي است. : موسيقي زندساالر ■

  كاپو: آهنگ ترانه جمعه اثر خواننده قديمي فرهاد چطور است؟  □

  چرا جمعه؟: ساالر ■

كه  اين  آهنگ و شعرخواهم بدانم واكنش انسان امروز در برابر  كاپو: مي
  چيست. پرطرفدار شد  در زمان انتشارش

   !و بخوان بنوازپس : ساالر ■

  

هر رماني بخوانيد ياد يك خانواده بورژوا و سناريوي باال را اگر در  
همچون يخچال و  هاي دستيار روباتاشرافي خواهيد افتاد. در آينده 

لباسشويي جزئي استاندارد از يك خانه خواهند شد. از سوي ديگر،  در  ماشين
كنيم به ياد  حال حاضر وقتي از سبك زندگي الكچري صحبت مي

افتيم. در  و مانند آن مي لويي ويتون ،جورجيو آرماني، ورساچهمحصوالت 
تواند اجناس الكچري  دنياي كاپيتاليسم كسي كه پول بيشتري كسب كند مي

بخرد. قانون كاپيتاليسم اين است كه اگر سخت كاركني و قانون را رعايت 
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بخري. در حال حاضر، اجناس الكچري به اجناسي  ورساچهتواني  كني مي
ساز  كنند و معموالً دست نها را طراحي ميشود كه طراحان بزرگ آ گفته مي

فون  قيمت هستند، مانند يك گوشي آي كاررفته در آنها گران هستند، و مواد به
  با قاب طال. 

از يك سو، توليد در مقياس جهاني قيمت كاالهاي الكچري را به شدت 
درو وبرخالف خهاي هوشمند  گوشيدر مورد آورد. به عنوان مثال،  پايين مي

بين در  شوند، تفاوت قيمتي چنداني توليد مي تريباال بسيار چون در تيراژ
قيمت وجود  هاي ارزان هاي متوسط و رده هاي مشهور به پرچمدار و رده رده

محصول سامسونگ كه در حال  S10ندارد. قيمت گوشي ده ميليون توماني 
ردم شود در حدي هست كه بسياري از م باال محسوب مي حاضر يك مدل رده

  توان خريد آن را دارند. 

كمبود ممكن است بخش بزرگي از مردم -از سوي ديگر، در آينده پسا
ند و ياورساز الكچري روي ب به ساخت كاالهاي دست خود  اوقات فراغتدر 

عرضه زياد، قيمت آنها را پايين بياورد، و بازهم به احتمال زياد نوعي 
ي شكل بگيرد. كاالهاي اساسي لمو ع يبر محور آثار هنر كاپيتاليسم محدود

هاي در مالكيت عمومي  خواهند ساخت و ميان مردم توزيع خواهند  را روبات
توانند كاالهايي چون آثار هنري را براي زندگي الكچري  كرد، مردم نيز مي

  بسازند و بفروشند (كاپيتاليسم در كنار كمونيسم). 

و  ي) نيز طراحي را آسانبعد (چاپ سه 3توليد افزايشي هايي مانند فناوري
البته  توانند عرضه محصوالت  الكچري را زياد كنند. كنند و مي مي  ارزان 

نبايد فراموش كرد كه كاالي الكچري در حال حاضر به كاالهاي بسيار 
ها پايين بيايند ديگر  شود و اگر به دليل عرضه زياد قيمت قيمت گفته مي گران

ري ناميد. عنوان الكچري يا اشرافي فقط در توان الكچ چنان كاالهايي را نمي
  □مقايسه با كاالهاي الكچري امروزي به كاالها داده خواهد شد.
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