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اينترنت آدمها

  شهر هوشمندحاكميت در 
  فرعليرضا محمدي □

هايي مورد توجه حاكميت در شهر هوشمند چگونه است و چه مدل
براي  كشورمان كدام  اند؟ كارآمدترين  مدلو مورد استفاده قرار گرفته

هاي كارآمد  بر سر راه خود با چه موانعي هاست؟  مدلمدل يا مدل
  رو هستند؟روبه

مدل مقبول و مطلوب در  1دولت- ملتدوران مدرن  مدل  در
 دانشنامه بريتانيكادر  دولت-ملتبوده است. درباره مدل  سراسر جهان 

  چنين آمده است:

 يداراي مرزهاي مشخص با حكومت مستقل دولتيك قلمروي 
كند كه خودشان را به اي از شهروندان حكومت ميكه بر جامعه

به عنوان يك مدل  دولت-ملتد.... كننعنوان يك ملت معرفي مي
اصل استقالل و حاكميت دهد: دو اصل را به هم پيوند مي    سياسي،

آمد،  1648در سال  2پيمان صلح وستفاليابار در  ، كه نخستيندولت
شان را بدون دخالت ها بر حكومت بر قلمروهايكه حقوق دولت

اقوام و ، كه حقوق اصل حاكميت مليكند؛ و خارجي شناسايي مي
  3كند....هاي  ملي را بر حكومت بر خودشان شناسايي ميگروه

 آرام در حالآرام هاي ديجيتال، اينترنت،  و هوش مصنوعيفناوري
ساز جديد وارد معادله هستند. يك تصميم و اين مدل اين دادن تغيير

. هوش مصنوعيفناوري ارتباطات و اطالعات و : اين معادله شده است
 -دولت-گانه ملتسهبه  دولت- دوگانه ملتر هستيم از در حال گذا

به مرور، نقش دولت كمتر و كمتر  و در آينده با اين همه، .  فناوري
با  نقش ملت و هوش مصنوعي بيشتر و بيشتر خواهد شد و در بلند مدت 

خودحاكميتي و رسيدن به حذف دولت مشاركت گسترده مردم و 
  هيم رسيد. خوافناوري  -دوگانه ملتبه  جامعه

 فناوري -دولت- ملتگانه در حال حاضر، شهر هوشمند شهر سه
 سنخي را و ناهم اي تناقضگونهتوانيم ميدر مفاهيم آن  ، كه است

                                                 
1 nation-state 
2 Peace of Westphalia 
3 http://www.britannica.com/topic/nation-state 

سبب شده است كه مفاهيم حاكميتي  مشاهده كنيم. اين تناقض 
هاي آن را معرفي ترين گونهمهم در ادامه، كه د بيايديمتفاوتي پد

           برخالف دوگانهين تناقض در اينجاست كه ا خواهيم كرد. 
فراملي و ذاتاً  فناورياست،   گراميهن ملي و  كه ذاتاً  دولت- ملت
بيشتري را نصيب صاحبان و  سودخواهد است، چون مي گراميهنجهان

  سازندگان فناوري كند. 

آن است كه با  فناورييك خصوصيت ديگر ، در عين حال
كند هزينه توليد را كاهش بدهد، كه در تالش مي وريبهرهباالبردن 
كه  ،خواهد رسيد هزينه توليد صفربه  افراد جامعه همكاريبا  بلندمدت

 فراوانياَبَرو  سودحذف به معني پايان كاپيتاليسم و حذف سود است. 
مرزهاي ملي را از بين خواهد برد و خود ، كاال، و خدمات خودبهانرژي
به مرور فناوري به اين ترتيب، د. د آورخواهيد را پد شهر هوشمندجهان

شويم، هرچند، تا زماني كه  گراترميهنجهانشود كه سبب مي
  گرايي نيز وجود دارد. كاپيتاليسم هست ميهن

كه  بسته به اين نوع حاكميت در شهر هوشمند  ،اما در حال حاضر
بر عهده چه كسي  اينترنت چيزهاو ابزارهاي اداره هوش مصنوعي 

بر اين اساس  متفاوت است.  ، مردم، يا هادولت، هاشركت، باشد
توانيم شهرهاي هوشمندي را  كه در نقاط مختلف جهان شكل مي

                  شهرهاي هوشمندگرفته است به چهار گروه تقسيم كنيم: 

هاي بزرگ ، مانند شهرهاي هوشمندي كه شركتحكمران-شركت
در  آمازون، يا بوكفيس، تسال، گوگلن هاي ديجيتال همچوفناوري

                  شهرهاي هوشمندنقاط مختلف در دست ساخت دارند؛ 

كند اداره بهينه شهر كه تالش مي بارسلون، مانند شهر حكمران-شهروند
انجام دهد؛  باال  از پايين به و طراحي را با مشاركت گسترده شهروندان

كه با اقتدار دولت از  سنگاپورمانند  ،حكمران-دولتشهرهاي هوشمند 
شهرهاي هوشمند شود؛ و سرانجام، باال به پايين طراحي و اجرا مي
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اركت و شها با درجات مها، مردم، و شركت، كه در آنها دولتمختلط
ماهنامه ر همين شماره از دند. حضور داردرجات حاكميت مختلف 

 نوع سه» هر هوشمندهاي حاكميت در شگونه« در مقاله ريزپردازنده
               ، وحكمران-شهروند، حكمران-شركت  شهرهاي هوشمندمدل 
   ايم.بررسي كرده يرا به تفصيل بيشتر حكمران- دولت

  

  خواهشهرهاي تماميتو  شهرهاي هوشمند

از سوي ديگر، همچنان كه در شماره گذشته توضيح داديم، شهرها 
هاي ارتباطات و اطالعات در دو جهت توسعه گيري از فناوريهبا بهر

. توتاليتريا  4خواهشهرهاي تماميتو   شهرهاي هوشمندكنند: پيدا مي
 از  خواهي چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش تعريفي راتماميت
» خواهتماميت علم و فناوريِ«آوريم كه در كتاب ميخواهي تماميت
 خواهيدر تماميت علم و فناوري نقش  به ه ك_	 پل جوزفسوننوشته 

  : 5آمده است _	د تأكيد دار

  

  خواهانهدانش تماميت

براي ساخت  در تالشژوزف استالين و آدولف هيتلر 
دانشمندان و مهندسان را به خدمت هاي قدرتمند، دولت
گرفتند. اين ديكتاتورها در پي قدرت صنعتي و توان نظامي مي

سيدن به اين اهداف آنها در نهادهاي علمي برتر بودند. براي ر
) سنگيني را اختصاص R&D( 6تحقيق و توسعههاي بودجه

به دقت پروژه بمب  استالينبود و » رسالحبَاَ«عاشق  هيتلردادند. مي
  كرد. اتمي شوروي را پيگيري مي

خواه هاي تماميتهنگامي كه درباره علم و فناوري در رژيم
افتيم كه بر روي لمان نازي و پزشكاني ميكنيم، به ياد آفكر مي

ها دهند (كه اين آزمايشانجام ميزندانيان آزمايشات مختلفي را 
رفت). گشهرت يافت انجام مي 7علم آريايي بر اساس آنچه كه به 

 ،تحت كنترل يك ديكتاتور علمِ ي ازن نوعچنيتصور ديگرمان از 
ت كه از نام در اتحاد جماهير شوروي اس  8ليسنكوئيسمتصور 

 1965تا سال  1935كه از سال  ،گرفته شده است   9تروفيم ليسنكو
كرد و از قدرت كنترل ميدر شوروي شناسي را تحقيقات زيست

  علم ژنتيك مدرن بهره گرفت.  كردنممنوعخود براي 

                                                 
4 totalitarian city 
5 Josephson, Paul R. Totalitarian Science and Technology. 
New York: Humanity Books. 2005. p12. 
6 Research and Development 
7 Aryan science 
8 Lysenkoism 
9 Trofim Lysenko 

      ، مطلقهنامشروطه و نظريه واليت فقيه 
                                         ،يك دروغ بزرگ

  بزرگ  پروردگاربه نام 
   تزهاي مختلف گذشته با استناد به در شماره

و  سازينظريات مدرن تصميم ، با استناد به1تورينگ- چرچ
هاي ، با استناد به امكاناتي كه اينترنت و فناوري2هادادهكالن

، با 3) فراهم كرده استآنارشيسم( دولتيهمهديجيتال در گذار به 
 مكانيسم تعامل غيرمستقيمويژه ، بههاي همكاريمكانيسماستناد به 

تناد به با اسهمچنين ، 4نيز مشهور است مكانيسم شهرتكه به 
هاي ديگر نشان داديم كه اي از استدالل، و پاره5نظريه بازي

اي ناكارآمد و تنها نظريهنه  نامشروطهيا  نظريه واليت فقيه مطلقه
داليلي  نادرست براي يك    نظام حكمراني است، بلكه مطابق

شد با بنيادهاي دين تعارض دارد. به بيان ديگر، با انواع كه  ارائه 
هاي عقلي، رياضي، و علمي نشان داده شده است  كه استدالل

هيچ ربطي به دين و خداوند بزرگ  نظريه واليت فقيه مطلقه
اي ندارد  و يك دروغ بزرگ به نام خداوند بزرگ و   نظريه

اين نظريه بر  در نتيجه، كامالً ناكارآمد براي حكمراني است.
آمده است،  پديد  بنياد يك تفسير ويژه و نادرست از متن مقدس

   □اند.كه حتي بسياري از علماي طراز اول شيعه آن را نپذيرفته
1 rizpardazandeh.com/articles/riz271/rizpardazandeh271.pdf  
2 rizpardazandeh.com/articles/riz280/rizpardazandeh280.pdf 
3 rizpardazandeh.com/articles/riz273/rizpardazandeh273.pdf 

1.pdf8/rizpardazandeh281zandeh.com/articles/riz2rizparda  4  
5 rizpardazandeh.com/articles/riz282/rizpardazandeh282.pdf 
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هايي هستند كه علم را در اما آيا اين موارد نمايندگان آن چيز
صرفاً دهند، يا آيا آنها ل ميخواه تشكيهاي تماميترژيم

شناسان هستند؟ بسياري از مورخان و جامعه هاي موردينابهنجاري
 .كندعلم مطابق اصول دموكراسي عمل ميپيشگام معتقدند كه 

آنها مدعي هستند كه اين اصول جلوي اعضاي جامعه علمي را در 
گيرند و هاي مختلف ميشان درباره پديدهنماياندن نظراتمقدس

و  رقابتيدهند كه كشف علمي يك پروسه اين اطمينان را مي
مايكل كند. تر مينزديك» حقيقت«است كه ما را به  انباشتي

و نه  است يرفعُتصديق كرد كه علم  1960در دهه  10پوالني
علمي بين دانشمندان  ات. او استدالل كرد كه اقتدار در نظريقدس

كارل ، پوالنيحقيقت، شود، نه از باالدست آنها. در تعيين مي

بودن علم به اين دليل ، و ساير فيلسوفان علم درباره عرفي11پوپر
  و مانند آن موضع بگيرند.   13ليسنكوئيسم، 12علمشبهنوشتند كه عليه 

اول، يك انحصار  خواه چگونه رژيمي است؟رژيم تماميت
قدرت وجود دارد كه معموالً خودش را به شكل حكومت 

هد. يك رهبر يا يك باند كوچك بر صدر دحزبي نشان ميتك
اين حزب قرار دارد، با قدرت شخصي ناپاسخگو و خودكامه. 
اعضاي نخبه حاكم با يك تعهد پرشور براي تغييردادن جامعه 

گيرند يك كنند. يكي از ابزارهايي كه به كار ميهمكاري مي
 افراد  به اهداف دولتكردن براي وابسته متعصبانه باورهاي لسلهس

ي درست يا نادرست، افسانهكه شامل عقايد ا باورها. اين است
و/يا سرزمين  گرايي، سرزمين پدريعدالت و مكافات، ملي

هايي كه به طور عشق به رهبر است از طريق رسانه مادري، و
شود. دولت به  پليس مخفي ند منتشر ميوشمركزي كنترل مي

براي رسيدن به  اتكا دارد كه از ترور، اعمال فشار، و خشونت
ها به وجود دشمنان براي بسيج تودهگيرد. اهداف خود  بهره مي

. آينده يك بخش بنيادي است كه جويدداخلي و خارجي توسل مي
رايش مانند  ،كندرحمانه غلبه ميبر مبناي آن يك منطق بي

جامعه (دوام حزب نازي آلمان به مدت هزار سال) يا  هزارساله
  .طبقهبي

                                                 
10 Michael Polany 
11 Karl Popper 
12 pseudoscience 
13 Lysenkoism   

  ليسنكوئيسم چيست؟
 بريتانيكا) را دانشنامه Trofim Lysenko( تروفيم ليسنكو

معرفي  استالينشناسي كمونيستي در دوره زيست» ديكتاتور«
بحران كردن براي حل استالين 0193كرده است. در دهه 

 نيانشده از نظرات اثباتكشاورزي  اتحاد جماهير شوروي 
بر اساس  ليسنكوخيال پشتيباني كرد. خوش شناسستيز

نشده قول داد برداشت محصوالت هايي ابتدايي و اثباتآزمايش
در اين باره  بريتانيكااي كمتر افزايش بدهد. كشاورزي  را با هزينه

  ست: آورده ا

شناسي شوروي تكيه هنگامي كه او بر صدر مسئوليت زيست
محيط مناسب كاشته شود يك زد ادعا كرد كه گندم اگر در 

د، كه شبيه به اين ادعاست كه اگر داخواهد  ثمرهاي چاودار دانه
   سگ را به دنياي وحش ببريد روباه به دنيا خواهد آورد.

مخالفت  ليسنكوهاي شناساني كه با  روشتعداد زيادي از زيست
و  كردند، از كار بيكار شدند، و تعداد زيادي از آنها  به زندان افتادند

علم «. او علم ژنتيك را ي از آنها در زندان به دليل گرسنگي مردنداپاره

در  ليسنكوهاي ناميد. تكنيك» فاحشه كاپيتاليسم«و »  بورژوواهاي مرتجع
يج وخيمي براي كشاورزي مقياسي گسترده به كار بسته شد و نتا
گرسنگي شد.  به دليل ها نفر شوروي پديد آورد و سبب مرگ ميليون

ها را به كار بست كه اين تكنيك مائو انبعدها دولت چين نيز در دور
 از پيامدهاي آن بود و سبب شد كه 1961تا1959هاي قحطي سال

   ميرند.نفر از گرسنگي بميليون 40تا03نفر و شايد ميليون15كم دست

از آن هنگام معادل هر نوع تحريف  ليسنكوئيسم اصطالح
هاي علمي با همكاري ها يا نظريهانه فكتفريبكارعمدي يا 

كه به شناخته شده است رهبري سياسي كشورها  براي اهدافي 
  .هاي ايدئولوژيك باشدآرمان سو باهمتواند لحاظ سياسي  مي

به  خروشچفآمدن و  استالينبا مرگ  ليسنكوديكتاتوري  
	 چينرشد اقتصادي امروز  پايان رسيد. هاي كه تجربه هزينه_

	را دارد  ليسنكوئيسمبسيار سنگين  مرهون پرهيز رهبران آن در _
   □است. ليسنكوئيسمافتادن در دام 
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، يا در مندو رنج خواهتماميت ،ايرانشهر هوشمند
  مسير پرخطر ليسنكوئيسم

در اين سلسله هاي پيشين توضيح داديم، همچنان كه پيشتر در مقاله
(در وسعت  ايرانشهرايم و نگرفته» city«را فقط معادل  شهراز مقاالت 

ايم تا تأكيد نظر گرفتهرا نيز در (در وسعت جهان)  جهانشهرايران) و 
بايد  وريهبهرداشته باشيم كه طراحي شهر هوشمند براي بهترين 

 را هاي مناسب سكونت، كشاورزي، و صنعتوهوا، مكانجغرافيا، آب
  شهرت يافته است.  آمايش سرزمينبه به لحاظ فني كه در نظر بگيرد 

در حال پرسش اين است كه ايرانشهر با نظام حكمراني كنوني خود 
تواند حركت كند و چه مي در چه مسيري كند ياچه مسيري حركت مي
متأسفانه تا در مسيرهاي پرخطري كه داشته باشد اصالحاتي الزم است 

  ساز بينجامند نيفتد. توانند به فروپاشي اين ديار كهن و تمدنمي
  

  واليت-امت  يا دولت-ملت
به نسبت  يك مشكل براي طراحي شهر هوشمند در كشورمان

وجود دارد،  دولت- ملت مدل آن است كه در ظاهر كشورهاي ديگر 
شود. اداره مي مطلقه فقيه واليت-امتاما در عمل كشور با  مدل 

گوييم مرادمان  مردم با هر عقيده و مسلك مي ملتهنگامي كه از 
شود فقط مجموعه كساني سخن گفته مي امتاست، اما هنگامي كه از 

 امتعقيده دارند. در نتيجه،  واليت فقيه مطلقهبه گيرد كه را در بر مي
، ضمن اين كه تواند كل مردم يك كشور متكثر را در بر بگيردنمي

است و پيروان واليت فقيه در ساير كشورها را هم در بر  فراملي
. به عنوان مثال، اگر انتخابات اخير رياست جمهوري را در نظر گيردمي

يك تكليف  در عمل  ركت در انتخاباتبگيريم، با توجه به اين كه ش
درصد  50عدم شركت بيش از با شرعي براي پيروان واليت فقيه است، 

درصد از مردم با نظريه  50كه بيش از  توان نتيجه گرفت مياز مردم 
 فقيه واليت- امتواليت فقيه مطلقه موافقت ندارند. به بيان ديگر، مدل 

هوشمندي در شهر هوشمند  شود.بخش بزرگي از جامعه را شامل نمي
  وريبهرهبراي افزايش  نگريستن همه افراد  جامعهبه معني  يكسان

تقسيم جامعه به خودي و ناخودي با  فقيه واليت- امتمدل است. 
 دهد كه با هدف شهر هوشمند در تناقض است.وري را كاهش ميبهره

 مدلبودن  و مليفقيه  واليت-امتبودن مدل گذشته از آن، فراملي
  آورد.نيز تعارض پديد مي منافع مليبراي  دولت- ملت

از سوي ديگر،  نظام واليت فقيه مطلقه نظامي ايدئولوژيك است، 
در نتيجه از فناوري اطالعات و اينترنت چيزها و هوش مصنوعي براي 
اجراي مناسك و تكاليف شرعي مانند حجاب يا محدودكردن 

گيرد. براي بخش دن مردم بهره ميبرهاي اينترنتي به منظور بهشترسانه
آور است و اگر همچنان كه هايي رنجبزرگي از مردم چنين محدوديت

 284در شماره » رخندگي رنج كوتاه كردفشهر هوشمند: به «در مقاله 
مدل كردن رنج باشد، شهري كه با گفته شد هدف شهر هوشمند كوتاه

كه با هروندان شود براي بخش بزرگي از شبنا مي واليت فقيه-امت
هاي اينترنتي تكاليفي مانند حجاب يا محدودكردن رسانهاجراي اجباري 

توان شهر هوشمند د بود و چنين شهري را نميهآور خوارنجمخالفند 
  است. خواهانهشهر تماميتيا  مندشهر رنجناميد، نام شايسته آن 

شهر آرماني  به سمت ايرانشهرمانو توسعه جهت حركت  با آن كه 
، كه با اقتدار از باال به پايين تالش بَران استخواهانه بهشتتماميت

 ماهنامه ريزپردازنده 284، همچنان كه در شماره شود انجام بگيردمي
رسيدن به  ،جمهوريت و اسالميت افراز منصفانهتوضيح داده شد بدون 

 معل كردنزهيدئولوژيايكي از دالئل آن چنين مقصدي ناممكن است، 
  است.
  

 كردنزهيدئولوژياخطر فروپاشي كشور با 
  سميسنكوئيلعلم، و م، شبهعل

ها و فجايعي كه امروز در هاي  بسياري از بحرانها و علتريشه
آبي،  بحران كرونا، برقي، كمكشور ما در حال وقوع است، مانند بي

چهل سال  تورم باال،  و مهاجرت گسترده مردم، به ويژه دانشگاهيان 
است كه با  نظريه واليت فقيه مطلقه يسته در همينخبره و شا
هايي كه به يسازمحوركردن تصميمو با فقيه كردن علمايدئولوژيزه

اين پديده با كند. آفريني ميتحصيالت دانشگاهي نياز دارند بحران
  در تعارض است. نيز هوشمندي در شهر هوشمند 

را از  كرونا ويروسدرباره  واليت فقيه مطلقهكافي است نظرات 
براي كشور   ، كه14گيري تا امروز بررسي كنيدابتداي شروع اين همه

انگيز بار و حزنبزرگي چون ايران با داشتن دانشگاهيان شايسته تأسف
                                                 

ها، و دادهها، تنددادهسازي مدرن با كالنتصميم«براي اطالعات بيشتر مقاله 14 
  را بخوانيد. ماهنامه ريزپردازنده 281شماره  23در صفحه» هوش مصنوعي
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است. سپردن سرنوشت كشور به دست نادانشگاهيان كه استعداد خوبي 
ين همه اي جز ادارند نتيجه علمشبهو  سمليسنكوئي در افتادن در باتالق

توانسته است داشته باشد. هنگامي كه واليت فقيه مطلقه بحران نمي
پزشك  2500حدود و كند واكسن آمريكايي و انگليسي را ممنوع مي

بدون هيچ مدرك و سند قابل اعتنايي اين ممنوعيت را ممنوعيتي بر 
و  كردن علمايدئولوژيزهكنند با پديده بنياد علم عنوان و توجيه مي

رو هستيم. اين پديده براي همه امور كشور به ويژه در روبهسم ئيليسنكو
  آفرين و بسيار خطرناك است.  امور سالمت فاجعه

با آشكارشدن ابتال به ويروس كرونا در كشور، مقاالتي را در اين 
اي، و بازي تنازع بقا، ايمني گله«باره منتشر كرديم، از جمله مقاله 

در كه  273در شماره » 19- بله با كوويدكرد آنارشيستي براي مقاروي
و گفتيم  المللي تأكيد كرديمهاي مردمي و بينبه اهميت همكاريآن 

مراتبي براي مقابله با اين هاي مديريت عمودي و سلسلهكه  روش
پيش از آن كه از سوي رهبري . چرا ويروس كارآمد نيست

ي آكادميك هاهاي كشور درباره منشاء ويروس كرونا بررسيدانشگاه
منشاء  ستي، ليسنكوئيو  علميشبهخودشان را انجام بدهند بر پايه ادعاهاي 

چرا شود؟ هاي آمريكا و هدف آن ايران اعالم ميويروس آزمايشگاه
ولي  ،پزشكي و داروسازي در كشورزيادي متخصص  با وجود تعداد

كرونا   يك مسئله كند؟ فرمان صادر مي واكسنبراي واردات   فقيه
  . آفرينيتنشالزم است، نه  همكاريهاني است و براي حل اين مسئله ج

اگر اينها واكسن بلد بودند «شود گفته ميبا تمسخر  1399در دي ماه 
قدر كشته نداشته باشند. كردند، ايندرست كنند خودشان مصرف مي

ممكن است اينها بخواهند اين واكسن را روي مردم ديگر كشورها 
  »امتحان كنند.

چنين استداللي براي  در اين اظهارات كامالً هويداست.سم يسنكوئيل
با توجه به  متخصصان.آور است، چه برسد به آموزان حيرتدانش

اين توان يقين حاصل كرد كه مي رهبرياظهارات پيشين و بعدي 
مخترع دانيم مييك خطاي سخنراني قابل اغماض نيست. سخنان 
و  بوده است انگليسي 15رد جنرادوا سال پيش200در حدود  واكسن

ترين مخترع واكسن در مهم آمريكايي 16موريس هيلمن دانيم كه مي
ها را طول تاريخ است و در قرن بيستم  بيش از هر دانشمندي جان انسان

                                                 
15 Edward Jenner 
16 Maurice Hilleman 

ترين كشور دنيا در پيشرفتهگذشته،  آمريكا  اينهانجات داده است. از 
هاي واكسن فراموش نكنيم كه است.علم و در دانش پزشكي 

مجوز تجويز  ،هاي مختلفبا لحاظ ريسكآمريكايي و انگليسي 
  اند.چند سال زمان آزمايش متداول را نگذراندهاند و اضطراري گرفته

هاي كافي از نامؤثربودن يا مضربودن در شرايط كنوني تا زماني كه داده
   كنيم. توانيم استفاده از آنها را منع ها نداشته باشيم نمياين واكسن

  
خوشبختانه با توليد واكسن در «: 1400اَمرداد 20يا در سخنراني 

داخل، مسير واردات خارجي آن نيز هموار شد، در حالي كه تا قبل از 
آن با وجود پرداخت بهاي واكسن، فروشندگان خارجي بدعهدي 

  »كردند.
 ليلي داشت  كه  ورودو چه د لزوم دادند،  چه اگر واكسن نمي

واكسن آمريكايي و انگليسي را  ممنوع كنيد و آنها را به دليل اين كار 

  چرا انستيتو پاستور ايران نتوانست؟
اي بس درخشان در سابقه انستيتو پاستور ايراندر يك قرن گذشته 

 همچون و دانشمنداني برجسته  هاگيريليد واكسن و كنترل همهتو
ر زيرساخت بسيا زينداشته است. وزارت بهداشت  آذر انداميروانشاد 

 دارد يتي بسيار خوب، و امكانات آيبي در همه روستاها و شهرهامناس
براي سراسر  هاواكسن نام براي واكسيناسيون و توزيعكه در ثبت

	كشور  توانست بسيار موفق عمل  _ اي استپيچيده واقعاً كه كار _
در نيروهاي نظامي كشور  بخش پزشكي خوبهاي يا توانمندي. كند
با اغ پرندگان تهران شاهد هستيم. باكسيناسيون انبوه مانند آنچه در و

اين سابقه درخشان و اين زيرساخت، انتظار آن بود كه واكسن ايراني 
يه و آمريكا و انگلستان ساخته كم همزمان با واكسن چين و روسدست
در شد و به كشوري نمونه با كمترين آسيب جاني و اقتصادي مي

شديم. مديريت ناكارآمد  چهل سال اخير كه در رأس تبديل ميجهان 
كه اسباب فرار مغزها را فراهم كردند قرار دارند  يآن نادانشگاهيان

مونه به اظهارات اگر به عنوان ن افتادگي است.ترين علت اين عقبمهم
در فروردين سال  ويروس كرونا  انگيز مقام اول كشور دربارهحيرت
كه ناشي از  _ هاييافتادگيهاي چنين عقبتوجه شود به ريشه 1399

براي   شده  يك بخشگفته« توان پي برد: مي _است  ليسنكوئيسم
هاي با استفاده از آشناييتوليد شده است.  بالخصوصايران 

، اين اندست آوردهكه از وسايل مختلفي به د ايراني  تيكژن
  □.»اندبخش را براي ايران درست كرده
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به وضوح در اين اظهارات  سمليسنكوئيغيرانساني تبرئه كنيد؟ عالئم 
هاي از  بحرانديگر اي را در پاره سمليسنكوئيعالئم  شود.ديده مي

 توانيم ببينيم.ور نيز ميكش آبيبرقي يا بحران كم، مانند بحران بيامروز
العاده گزاف بر روي  يك هاي فوقبرقي پيامد صرف هزينهبحران بي

عدم  ها و سازيدخالت نادانشگاهيان در تصميم نوع خاص از انرژي و
  آبي..... بحران كم17است اقتصاد انرژيتوجه به دانش 

در نهادهاي ديگر كشور نيز رسوخ كرده است، كه  سمليسنكوئي 
  ساخت  كروناياب است.داستان مونه آن يك ن

از اين باور غلط و خطرناك و در كشورمان  كردن علمايدئولوژيزه
گيرد كه ولي فقيه نماينده خداوند بزرگ است سرچشمه مي 	ضدديني 

و در نتيجه هر نظر او نظر خداوند بزرگ و درست است و بر اساس آن 
ديگر را پذيرفته باشند.  ايبايد عمل كرد، حتي اگر دانشگاهيان نظريه

 2500دانشگاهيِ نظريه واليت فقيه، مانند آن  واضح است كه باورمندانِ
اختيارات بسيار پزشك، ناچارند همه نظريات ولي فقيه را بپذيرند. 

 است و رأي و نظر  اوكرده قاضيِ علم و سياست و دين را او  گسترده
  االجرا.الزم را

در  محاكمه و مجازات كساني كه با  اين اختيارات بسيار گسترده
را  سمليسنكوئينهاد واليت فقيه مخالفت كنند خطرات رأي و نظر  
كند و احتمال وقوع فجايع گوناگون همواره افزايش دوچندان مي

  يابد. مي

يك سخن يك امام جمعه تهران به خوبي اين اختيارات بسيار 
ي كابينه به من گفت  يكي از وزرا«كند كه گفت: را توصيف  مي گسترده

ما معتقديم اگر حضرت آقا همسر آقاي رئيس جمهور را طالق بدهد، همسر 
  »تواند به او دست بزند.شود و رئيس جمهور نميرئيس جمهور برايش حرام مي

جايگاه امامت جمعه تهران جايگاهي باال در كشور است كه تا به 
انتخاب شده است و  مقام رهبري و يك رهبر از ميان آنانحال يك قائم

تواند يك نامزد بالقوه رهبري در كشور باشد. از اين روي، سخن مي
آن كه اين سخن اهميت دانست، به ويژهتوان بيچنين كسي را نمي

پردازان اي از نظريهو افزون بر اين، پاره ،گاه تكذيب نشده استهيچ

                                                 
ماهنامه  281ره شمارا در  ايانرژي هستهمربوط به  ت براي اطالعات بيشتر مقاال١٧ 

  بخوانيد. ريزپردازنده

تري براي ردهاختيارات بسيار گست ،خواه نيز عالوه بر فسخ نكاحمشروعه
اند. اين سخن مخالفان واليت فقيه ذكر كرده واليت فقيه در مجازات

و نه هيچ مقام ديگري قدرت ندارد  رئيس جمهور نه دهد كهنشان مي
 كردن علم و فناوريايدئولوژيزهو  علمشبهو  سمليسنكوئيكه در برابر 

   د. نبايست
با اين نوع شايد تا به حال همسر هيچ رئيس جمهوري در كشور 

	 رو نشده باشدمجازات روبه هاي كه قاعدتاً نبايد به دليل مسئوليت_
، اما وجود چنين اختياراتي با طالق اجباري مجازات شود شوهرش 
هاي حاكم هاي ديگر  در زيرمجموعهبه شكل توانسته استهمواره مي

يك پس از انتشار   1380در اواخر دهه  توسعه يابد. به عنوان نمونه،  
ها از ، يكي از شبريزپردازندهدر مجله  هاهدفمندي يارانهدرباره مقاله 

يكي از  آپارتمان ساختمان و وارد اي هدفمندبه گونه روي ديوار
انتشارات (مدير مسئول  مژده حمزه تبريزيخويشاوندان خانم 

با مجله و  نوع همكاري هيچ اصالً كه  ، شوند)  ميريزپردازنده
نقشي در  هيچاني كه خويشاوندآيا  !ه استنداشت ردازندهريزپانتشارات 

فقط به اين دليل كه  اندهنداشت نمايانده شده است  آنچه  جرم و خالف
شوند؟  مجازاتهستند بايد  نگار) (مثالً روزنامه خويشاوند يك مسئول

هيچ  كندتوصيه مي تقويچنين اقداماتي با ديني كه همگان را به 
  .سنخيتي ندارد

  

  و شهر هوشمند پرياليسم ام
تنها نسبت به شهر خودشان مسئول هستند شهروندان شهرهاي هوشمند نه
در مورد مسئله  ه،ژيو به مسئول هستند، نيز  نسبت به ساير شهرها و مناطق جهان

امروزه خدماتي مانند خدمات  افزون بر اين، وهوايي و آلودگي.تغييرات آب
پاافتاده متداول و پيش يخدمات ،Airbnb نامه، مثالً برمدت خانهاجاره كوتاه

شهرهاي هوشمند را وري و بهره، كه امكانات براي شهرهاي هوشمند هستند
 هايي بهره بگيريمپتوانيم از چنين اَ نمي به دو دليل . اما در ايرانكنندبيشتر مي
ين د، مگر اندهبراي ايران سرويس نمياوالً : گيري از آنها دشوار استيا بهره

نياز  يالمللهاي بانكي بينكم  به كارتدستثانياً كه با فيلترشكن وارد شويم، 
ن مسائل تحريم هاي ايترين علتد كه تهيه آنها در ايران دشوار است. مهمندار

  چرا رابطه وجود ندارد؟ رابطه سياسي بين ايران و آمريكاست. و نبودن 

تا را  امپرياليسمرزه با كه مباهمچون ماركسيسم  واليت فقيه- امتمدل 
 ،داندكسيستي ميرپرولتاريا وظيفه كارگران و كشورهاي ماپيروزي  طبقه 
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با  . از همين روي، داندمقابله با كافر يا شيطان بزرگ را وظيفه مؤمنان مي
امپرياليسم را معادل كفر و استكبار گرفته است، كه  ،هاي نادرستسازيمشابه

اين در حالي است كه پيامبران و  . آيدشمار مي جهاد با آن جهادي مقدس به
بوده است و  جهلترين مسئله آنها مهم اند كهامامان با شياطيني مقابله كرده

مردم نبودند، خودشان را  منتخبشر براي مردم خيري نداشتند،  به جز تقريباً 
را از  آزاديو داشتند، مي پرستي وادانستند يا مردم را به اجبار به بتخدا مي

كاسبان مبارزه با امپرياليسم و شيطان  شگفت آن كه  كردند.سلب مي مردم 
شان در شر مطلق بودن آمريكا درست از هايسازيمشابهبزرگ براي اين كه 

سازي  آمريكا  را كه جان كنند حتي خدمات واكسنآب در بيايد تالش مي
ه است ناديده بگيرند يا ها نفر از مردم را در نيم قرن اخير نجات دادميليون

معموالً گريبان  هامشكوك جلوه بدهند. اين در حالي است كه شر امپرياليست
كشورهايي را گرفته است كه نهادهاي دموكراتيك قدرتمند در آنها پا نگرفته 

  العمر دارند. هايي ماداماست و حكومت
 را كه در سرزمين خودشانمانند آمريكا هايي اساساً امپرياليست

توان نميشان هستند دموكراسي دارند و حاكمان آنها منتخب مردم سرزمين
هايي سازي كرد. چنين امپرياليستبا مستكبران زمان پيامبران مقايسه و مشابه

به عنوان مثال، هايي مختلط از خير و شر هستند. سيستمبلكه شر مطلق نيستند، 
مان كنيد چقدر از وقتمان آمريكايي است، فقط فكر بخش بزرگي از زندگي

هاي گذرانيم، چقدر فيلمرا با ويندوز، با اندرويد، با گوگل، يا با يوتيوب مي
ايم يا هايي كه در دانشگاه خواندهبينيم، چند كتاب از كتابآمريكايي مي

مان از دانش چقدر از دانش پزشكانخوانيم كتاب تكست آمريكايي است، مي
، محل تحصيل بسياري از استادان زبده پزشكي آمريكا گرفته شده است

ي وبو  اينترنت آمريكا بوده است،_	ايم شان نشستهكه پاي درس _ كشورمان
آنها اختراع و دهيم مان را روزانه به آن اختصاص ميها وقتكه ساعت را

گذاري كردند، كه امروز تقريباً همه مردم جهان از مواهب آن بهره پايه
  و.... گيرند، مي

از چهل سال است كه بين كشور عزيزمان ايران و كشور آمريكا  بيش
هايي جنگي سرد در جريان بوده است كه گاه در مواردي معدود و در اندازه

در مقياسي بسيار در عمل، بسيار محدود  به جنگ گرم تبديل شده است. 
 و با اقتصاد و امكانات  ايمعمل كرده اتحاد جماهير شورويتر شبيه به كوچك

ر  مقابله با فايده و خودويرانگانه در مسير بيواركيشوتتر دونبسيار كوچك
است كه اين جنگ سرد  . كشور آمريكا نيز تالش كردهايمقرار گرفتهآمريكا 

احتماالً با هدف  رويورا شبيه به جنگ سرد بين خود و اتحاد جماهير ش
خواهيم كه هرگز مياداره كند (كه از ايزد يكتا  فروپاشاندن يك تمدن كهن

هاي چنين نشود). در اين جنگ نابرابر كشور عزيزمان به واسطه تحريم
  ويرانگر خسارات فراواني را متحمل شده است.

به زيان  دارد و كالً  نهيچ نفعي به حال كشور عزيزمان   اين جنگ
پيروز اين كشورمان ايران كه فرض كنيم براي پاسخ كافي است  ؟، چراماست

فردا آغاز و تا چند ماه همين برابر باشد و مقدمات فروپاشي آمريكا از نبرد نا
در اين چند ماه چه باب شود. » آمريكاي سابق«و اصطالح   ،ديگر تكميل شود

آمريكايي از كشور آمريكا داران سرمايههاي اتفاقاتي خواهد افتاد؟ آيا سرمايه
يا به  ،خواهد كردكشور ايران به عنوان پيروز اين نبرد پرواز سوي به 

 هايي مانند اتحاديه اروپا يا حتي چينكشورهايي مانند انگلستان يا مجموعه
  ؟ خواهد رفت

  

  

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

گوريتم الكند. سازي رياضي را حل ميعمل  و مسائل مختلف بهينه
ترين  شدهترين و شناخته)  يكي از مهمGenetic Algorithm(   ژنتيك
امپرياليستي    رقابتالگوريتم است.  تكاملي انشيراهاي روش

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

در  هاستياليامپرتحت كنترل يا ضعيف اشاره دارد. در اين الگوريتم  
هاي ضعيف را ساقط كنند  كنند كه امپرياليستمسير تكاملي تالش مي

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

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

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

يعني در _ اليست پيش از فروپاشي كاپيتاليسم دادن يك امپريشكست
زماني كه مردم ابزارهاي توليد و خدمات را خودشان براي خودشان 

  به معناي پايان امپرياليسم نخواهد بود. _ خواهند ساخت 

امكاناتي را براي كشورهاي تحت كنترل و  هاي اطالعاتفناوري
ناپذير هراً پايانضعيف فراهم ساخته است كه بتوانند به اين چرخه ظا
    زِ همكاري بارقابت و تكامل امپرياليسم پايان بدهند. 

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

ين توان را دارد كه هاي سياسي نيز اد، و در ميدان كنشنرا خلق ك
هاي ماركسيستي، امپريالسيم را بازيبدون جنگ و بدون چريك

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



 

^   
 

  10/صفحه 285/شماره 31سال 
 

يافتگي پذيرش چنين پاسخ واضح است، ايران ظرفيت و توسعه 
امپرياليست ها را يك بخش بزرگي از اين سرمايههايي را ندارد. سرمايه

امپرياليست به يك  كه سبب خواهد شد كه ، جذب خواهد كرد ترضعيف

هاي سياست كه، احتماالً قدرتمندتر از آمريكاي سابق! شودتبديل  قدرتمندتر
اين طبيعت كاپيتاليسم است.  امپرياليستي آمريكاي سابق را ادامه خواهد داد!

 سود بيشتري د وركند كه امنيت بيشتري داسرمايه به كشورهايي كوچ مي
  تواند توليد كند.مي

  

، به نفع بازيگران ديگردر عمل  بازياين به بيان ديگر، ايران در 
رد حتي در صورت بُكند و بازي مي تر، هاي ضعيفيعني امپرياليست

؛ براي كشورهايي كه نفعي عايدش نخواهد شدهيچ در اين بازي 
(اگر مبارزات  خواند نيز نفعي نخواهد داشتشان ميمستضعف

گمان دامپرياليستي ايران نفعي براي مردم كشورهاي ديگر داشت بيض

آمدند و با تحريم كاالهاي در اين دوره تحريم به كمك مردم ايران مي

و غيره در استارباكس، دونالد، كوكاكوال، آمريكايي مانند همبرگر مك

يليارد جمعيت م8درصد از  10حتي اگر ايستادند. برابر تحريم آمريكا مي

پيوستند دولت آمريكا تحت چنين فشاري ان به چنين حركتي ميجه

   .كرد)تحريم را لغو مي

اين مگر هست، اين بازي ادامه دارد. و سود تا زماني كه كاپيتاليسم 
 ها رااي از واكسنپارهواردات ست كه نيكاپيتاليسم  و سودسازي بيشتر 

به جز  ا به حال(ت  كندبراي كشورمان ممنوع مي به نفع يك نهاد ويژه
اي براي اين ممنوعيت ذكر نشده هيچ دليل منطقي داليل مضحك 

تنها نهد و نكنظاهر اخالقي را رعايت مي ييان آمريكا ،كمدست  ؟است)

، بلكه مقادير قابل توجهي دنكنبراي هيچ كشوري واكسن را ممنوع نمي
 ا وجود اين، ب .گذارندرا نيز به رايگان در اختيار بسياري از كشورها مي

و  فساد،  ، انحصارطلبي،وهواييتغييرات آب ،نابرابري اقتصادي
از تبعات  كنند ها آتش آن را تهيه ميامپرياليستهايي كه جنگ

هايي غارت منابع كشورهاي ضعيفي كه حكومتكاپيتاليسم است. 
  العمر دارند از پيامدهاي ديگر كاپيتاليسم است.غيردموكراتيك و مادام

هاي دشمني با آمريكا را استيزان معموالً يكي از علتآمريك
دانند. در اين كه آمريكا و انگليس  نبايد مي 1332اَمرداد  28كودتاي 

اند هيچ ترديدي نيست. در كردهدر امور داخلي كشورمان دخالت مي
نبودن دموكراسي نبود يك جامعه مدني قدرتمند و نهادينهواقع، آنها از 

كودتا را در  ناچيز بسياراستفاده كردند و با پولي بسيارءدر كشورمان سو
كه _	د داشتيم منجامعه مدني قدرتيك سامان دادند، آيا اگر  مانكشور

در كشور شكل نتوانست  خواهانمشروطههاي فراوان با وجود تالش
با آنان بوده  خواهانمشروعه، كه يك دليل مهم آن اختالفات دبگير
  به موفقيت برسد؟  توانستكودتا مي_	 است

داري در مجموع به رشد اقتصادي و رفاه بيشتر با اين حال، سرمايه 
توانند با امكاناتي كه تا زماني كه مردم ن، و مردم جهان نيز انجاميده است

د يك اقتصاد نكنهاي ديجيتال و شهر هوشمند فراهم ميفناوري
نند گزينه بهتري سوسياليستي قابل رقابت با اقتصاد كاپيتاليستي برپا ك
قدرتمند معايب  وجود ندارد و بايد با برپاسازي نهادهاي دموكراتيكِ

  . كاپيتاليسم را به حداقل رساند

هوده، و ، بيعبث تقابلمان را بر سر اين ل منابعبيش از چهل سا  
ايم.  به از دست دادهجهت بيهاي توسعه را فايده هدر و فرصتبي

ز كشورها با علم ديپلماسي از رقابت بين جاي آن كه همچون بسياري ا
از آن به نفع خودمان بهره سود بجوييم و به عنوان فرصت ها امپرياليست

  ايم. تر تبديل شدههاي ضعيفبگيريم در عمل به  بازيچه امپرياليست

هاي استفادهها و سوءفراموش نكنيم كه بيشترين دخالت
هاي دموكراتيك ضعيف و ها در كشورهايي است كه نهادامپرياليست

العمر مطلقه  بسيار العمر دارند. نفوذ در نهادهاي مادامحاكمان مادام
(اگر در  است. قدرتمند   تر از نفوذ در نهادهاي دموكراتيكهزينهكم
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هاي اجتماعي كشور عزيزمان ايران در اين عصر اينترنت و شبكه
توانست  ينم ترامپحاكم بود  مداراو  گراييكثرتو  دموكراسي

  ).18شكني كندپيمان

هاي امپرياليستي به دو روش ضعيف و  نابود خواهد شد، سياست
 هاي اجتماعي از طريق شبكه يكي از طريق گفتگوهاي مدنيِ جهاني

هاي مؤثر نيز تبديل شود و تواند به كنشها كه ميعليه اين سياست
بزارهاي توليد ا  ساختديگري با فروپاشي كاپيتاليسم كه مردم جهان با 

  كنند.به سوي اين وضعيت حركت مي 19همكاري بازاز طريق 
همكاري و مشاركت بيشتر مردم در امور جامعه از دموكراسي، 

منبع افزارهاي ، توليد نرم20سپاريجمعطريق ابزارهاي شهر هوشمند، 

	هاي سوسياليستي ديگر ، و راه حل21باز  يهايروش مجموعكه در _
راه حل مقابله با معايب كاپيتاليسم و مقابله با  _د هستن  رفرميستي
و افتادن در دام هاي ضدمردمي امپرياليستي است، نه جنگ سياست

   پرهزينه. مسابقات تسليحاتي
هاي نادرست آمريكاستيزي به تحريم از سوي ديگر، سياست

كشورمان از سوي آمريكا انجاميده است كه  سبب شده است كه منابع 
گذاري بر روي شهرهاي هوشمند پيشرفته نداشته ايهكافي براي سرم

  باشيم.

  

  برپايي شهر هوشمند با افراز منصفانه

رخندگي رنج كوتاه فشهر هوشمند: به «در شماره پيش در مقاله 

 كردن و حذف رنجكوتاهترين هدف شهر هوشمند گفتيم كه مهم» كرد
مديريت است. گذشته از آن، گفتيم كه ادغام جمهوري و اسالمي با 

تنها سبب شده است كه استفاده از ناكارآمدي كه پديد آورده است نه
ابزارهاي  اينترنت چيزها و شهر هوشمند در مجموع در جهت كاهش 

                                                 
ماهنامه  282در شماره » اينترنت را ول كنيد«توضيحات بيشتر در اين باره در مقاله ١٨ 

  آمده است.ريزپردازنده 
19 open collaboration 
20 crowdsourcing 
21 open source 

تر رنج  شهروندان عمل نكند، بلكه سبب شده است رنج آنها افزون
  جمهوري و اسالمي پيشنهاد داديم. 22افراز منصفانهگردد. راه حل را نيز 

بودن واليت فقيه و به به دليل نادانشگاهيواليت فقيه -امتمدل 
اي كه براي محاكمه و مجازات مسئوالن كشور دليل اختيارات گسترده

و نظارت استصوابي مجلس خبرگان انتخاباتي دارد و به دليل ساختار 
شود به آساني العمرشدن رهبري ميشوراي نگهبان كه سبب مادام

و كشور  ،همچنان كه افتاده است ،بيفتد ئيسمليسنكوتواند در دام مي
تنها نه افراز منصفانهساز ايران را حتي دچار فروپاشي كند. كهن و تمدن
در جامعه و قدرتمندكردن جامعه  رواداريبا افزايش سطح  اين خطر را

خواه  خواه و مشروطهكند بلكه به هر دو گروه مشروعهبرطرف مي مدني
  مورد نظر خودشان را بسازند. آرماني وشمند دهد كه شهر هامكان مي

شود كه گروه سبب ميبين دو گروه  بودجه ةمنصفان افرازگمان، بي
مورد بسيار هاي بيو به فكر كاستن از  هزينه بين شودخواه واقعمشروعه

هاي بسيار هنگفتي كه بابت هنگفت خود بر آيد، مانند هزينه
هاي بسيار هنگفت تبليغاتي، كند، هزينهصداوسيماي ناكارآمد مي

هاي بسيار هنگفت مبارزه با يا هزينهاي، مورد انرژي هستههاي بيهزينه
آن است كه از يك سو تقسيم بودجه  يك پيامد ديگر  استكبار جهاني.

شود كمتر روي بدهد، و از و سبب مي بردرا باال مي ليسنكوئيسم ريسك 
بر كل كشور تحميل نخواهد كرد را  ليسنكوئيسمهاي هزينه  سوي ديگر،

كم تورم باالي الينقطع در و اقتصاد كشور نفس خواهد كشيد و دست
خواه از بين خواهد رفت. به اين ترتيب، كشور همزمان بخش مشروطه

واليت فقيه را در كارآمدترين -دولت و امت-هر دو مدل ملت
  هاي ممكن تجربه خواهد كرد. حالت

هاي اجتماعي خواه  با شبكهماميتشهر هوشمند برخالف شهر ت
و كند حركت مي 23دموكراسي-ايكردن جهت نهادينهقدرتمند در 

هاي اجتماعي در  شهرهاي هوشمند با ارتباطات قدرتمندي كه با شبكه
هاي ضدمردمي و تواند در برابر سياستكند ميسراسر جهان برقرار مي

   □.ها بايستدضد محيط زيست امپرياليست

  

                                                 
22 fair division 
23 E-Democracy 
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  ليسنكوئيسم

هايي طوالني در اتحاد به قحطي 1تروفيم ليسنكوتحقيقات جعلي و دروغين 
  ها نفر را به كشتن داد. منجر شد و ميليون استالينر دوره دجماهير شوروي 

از  تروفيم ليسنكوتوان ادعا كرد كه با آن كه آمار دقيقي وجود ندارد، مي
بيشتري انسان را به كشتن داده هر دانشمندي در طول تاريخ احتماالً تعداد 

باشد. ساير دستاوردهاي علمي كه كاربردهاي دوگانه خير و شري دارند 
هاي بمبيا اند: ديناميت، گازهاي سمي، هزاران هزار نفر را به كشتن داده

شناس اهل شوروي، از طريق تحقيقات ست، يك زيليسنكواتمي. اما 
 به كام  و كردگرسنگي  چاردا ها نفر رو دروغين ميليون جعليكشاورزي 

   ترديدي انجام داد.احتياط و و اين كار را بدون هيچ _	 فرستادمرگ 

هاي انقالب كمونيستي شوروي باور داشت. در نتيجه، قلباً به وعده ليسنكو
هاي كمونيسم در برابر هم قرار هاي علم و دكترينهنگامي كه دكترين

شناسي با اين اطمينان كه زيست ،كردي، همواره دومي را انتخاب مگرفتندمي

گاه چنين نشد. اما اين چهي دهد.در نهايت خودش را با ايدئولوژي مطابقت مي
حفظ   همچنان را در روسيه ليسنكوتعهد به ايدئولوژي به دو دليل شهرت 

خصومت او با غرب و عدم اعتماد او به علم غربي سبب محبوبيت  :كرده است
  كه در آن احساسات ضدآمريكايي قدرتمند است.  ،او در ميهنش شده است

. در آن دوره، ژنتيك بودتنفر ماو عقايدي احمقانه داشت و از علم ژنتيك 
هاي روي خصوصياتي ثابت تأكيد داشت: گياهان و جانوران، با   ژن

شان انتقال شده، خصوصياتي پايدار دارند، كه آنها را به فرزندانرمزگذاري
چنين نظراتي را به اين شناس بود با آن كه رسماً يك زيست ليسنكودهند. مي

ها براي تغيير را كنند و همه ظرفيتدليل كه وضعيت موجود را تقويت مي
ها را قبول (او در واقع وجود ژندانست. مي ارتجاعي و شيطانيپذيرند نمي

  نداشت.)

تنهايي به است كه داد كه محيط اين نظر ماركسيستي را رواج مي ليسنكو
آنها را  در وضعيت اگر گفت كند. ميدهي ميگياهان و جانوران را شكل

هاي درست قرار دهيد آنها را در درجاتي درست و در معرض محرك
توانيد تغيير شكل بدهيد. نظرات او شبيه به اين بود كه اگر دم نهايت ميبي

دعي بود كه با م وآورد. ايك گربه را ببريد، فرزنداني بدون دم به دنيا مي
تواند محصوالت زراعي روسيه را بسيار زياد و هايش ميكارگيري روشبه

ان اتحاد رهبرهايي حاصلخيز تبديل كند.  مينيزرع را به زهاي لمزمين

                                                 
1 Trofim Lysenko 

 يهادر دهه .جماهير شوروي دوست داشتند دقيقاً چنين ادعاهايي را بشنوند
بار طرح فاجعه ليسنكوبا پشتيباني  ژوزف استالين 1930و اوايل  1920

سازي كشاورزي را به اجرا در آورد و مردم را مجبور كرد در مزارع مدرنيزه
به اصالحات  استالينجمعي كار كنند. نتيجه   قحطي بود. با اين همه،  دولتيِ

هاي مبتني بر نظرات افراطي جديد خواست كه با روش ليسنكوتن نداد و از 
ن مثال، او كشاورزان را مجبور كرد كه بذرها خود بحران را حل كند. به عنوا

او،  گياهان » هايقانون حيات گونه«را بسيار نزديك به هم بكارند، زيرا مطابق 
كنند. او همچنين استفاده از  سم و هرگز با هم رقابت نمي» طبقه«متعلق به يك 

  كود را ممنوع كرد. 

مطابق  هتقريباً هر چيزي ك ، وزميني، چغندر قندگندم، چاودار، سيب
 استاليناين كاشته شد،  خشك شدند يا پوسيدند. بازهم  ليسنكوهاي روش

ميليون نفر را  7ها سزاوار سرزنش است، كه حدود به خاطر قحطياست كه 
تر و كمبود شديد غذا را طوالني ليسنكوبه هالكت انداخت، اما اقدامات 

آسيب  ليسنكوئيسموي نيز به دليل تشديد كرد. متحدان اتحاد جماهير شور
را انتخاب  ليسنكوهاي روش 1950ديدند. چين كمونيستي نيز در اواخر دهه 

پوست  با رو شد. كشاورزان ناچار شدندتر روبههاي وخيمكرد و با قحطي
ميليون  30كم درختان و فضوالت پرندگان و حتي مردگان تغذيه كنند. دست

  نفر از گرسنگي جان باختند. 

شد. ناديده گرفته مي ليسنكوانتقادهاي دانشمندان خارجي درباره اقدامات 
كرد.  غربي را ابزارهاي  امپرياليسم معرفي مي» بورژوواي«دانشمندان  ليسنكو

به زندان  ليسنكوصدها نفر از دانشمندان شوروي به دليل مخالفت با نظرات 
به دليل  بود كه در زندان 2نيكالي واويلفانداخته شدند (كه مشهورترين آنها 

 به دليل دشمني با خلق اعدام شدند.نيز اي از آنها در گذشت). پاره گرسنگي
اتحاد جماهير شوروي بهترين انجمن  1930شگفت آن كه پيش از دهه 

آن را نابود كرد، و تقريبًا  ليسنكودانشمندان ژنتيك دنيا را داشت. 
   قرن به عقب برد.شناسي روسيه را نيمزيست

اي از نظرات او را درست دانسته امروزي پاره 3پيراژنتيكبا آن كه دانش 
سيار وخيم منجر با شيادي علمي كه به نتايج ب ليسنكوئيسماست اصطالح 

    □شود پيوند خورده است.مي
  منابع:

-https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/trofim
8786/russia/54-union-soviet-lysenko 
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  شهر هوشمند درحاكميت هاي گونه

  
هاي گوناگوني براي حكومت بر يك شهر هوشمند وجود روش

با وجود اين، يافت مختلف هستند. اي از چند رهدارد و اكثر آنها آميخته
نيز كند انواع آميخته را سه رهيافت اصلي وجود دارد كه كمك مي

هم بينش توصيفي و هم بينش آرماني از ت اين سه رهيافبفهميم. 
ت سدهند. يك رهيافت آن احاكميت در شهر هوشمند را به دست مي

اداره شهرهاي اصلي  و مقتدر ، مسئول1ِدولت- ملت در مدل، دولتكه 
كه ميزان مشاركت بخش  را داشته باشد  اين قدرت و  هوشمند باشد

ا تعيين كند. يك ها رخصوصي و ساير سطوح دولتي در اجراي پروژه
سازان اصلي تصميم هاي خصوصيشركترهيافت ديگر آن است كه 

شهرهاي هوشمند باشند. سرانجام، شهرهايي وجود خواهد داشت كه 
  كند.سازان شهر هوشمند ميتعهد به دموكراسي را تصميمم نِشهروندا

اين سه گرايش وجود دارد، هر چند، مطلق نيستند. هر شهري كه  
 از ي رقابتي نميدايوندد، بپجنبش شهرهاي هوشمند  هبخواهد مي

با اين . آوردپديد مي شهروندان، و هاشركت، دولتها به سمت گرايش
 يمطلوب  حاكميت سه نوعِاين  بهها گرايشو ميزان همه، بررسي گستره 

 ميزان ، زيرا كندشهر هوشمند كمك ميكارآمدتر به طراحي 
 ابتدا  بنابراين،  . كندمشخص مي را  هاي مورد نياز گذاريسرمايه

                                                 
1 nation-state 

اينترنت هاي اي را بررسي كنيم كه از فناوريهاي اقتصاد سياسيآرايش

  گيرند. براي ساخت شهر هوشمند بهره مي چيزها

  

  كند؟چه كسي حكومت مي

  محور-شهرهاي هوشمند دولت )1(
شهرهاي هوشمندي است كه با يك  از يك نمونه مشهور سنگاپور

شهر «تدارگرا پديد آمده است. در اين باره، نويسنده كتاب دولت اق
كه اين مقاله چكيده همين كتاب  _» هوشمند در يك  دنياي ديجيتال

  چنين آورده است: _است 

به عنوان يك استاد  2009در سال  را يك ترم دانشگاهي
هتل مدعو در دانشگاه سنگاپور گذراندم. در اين مدت در يك 

شدم. از وآمدها ميم و متوجه رفتاقامت داشتدر منطقه دانشگاه 
هاي چيني شدم كه بوروكراتهمين روي، خيلي زود متوجه 

مدت به شكل اتوبوسي وارد هاي كوتاهراندن دورهبراي گذ
سنگاپور از  ند. درباره اين بازديدكنندگانِوشمنطقه دانشگاه مي

روش «دانشجويانم پرسيدم. پاسخ دادند كه آنها براي يادگيري 
كه چگونه  بدانندبراي آنها ارزشمند بود كه آيند. مي» سنگاپور

بخش حفظ كرد و همزمان از  توان   يك دولت اقتدارگرا رامي
	 خصوصي  _ در جهت  منافع دولت باشد به هنگامي كه_

پشتيباني كرد و يك ظاهر قابل قبول از مشاركت شهروندان و 
چند ناقص و دموكراسي را براي رسيدن به مشروعيت، هر

از لحاظ كاپيتاليسم  نغيرعمومي، برپا كرد. چين در آن زما
براي گام بعدي در كشوري  ،در واقعو  ،وارد بوددولتي نسبتاً تازه

سنگاپور يك جهت و  در حال بازسازي بود مائوكه پس از عصر 
از اين . كردارائه مي در يك مقياس كوچك راشده پيمودهراه 

كه سنگاپور مدلي را براي كشورهايي روي، جاي تعجب نيست 

هاي اصلي حاكميت در شهر هوشمند براي اين كه با گونه
شهر هوشمند در «اي از مطالب كتاب آشنا شويم، ترجمه چكيده

ت خوبي كه اطالعا  وينسنت مسكونوشت » يك  دنياي ديجيتال
  دهد در اين مقاله آمده است.در اين باره به دست مي

  مشخصات كتاب:
Mosco, Vincent.  The Smart City in a Digital 
World. United Kingdom: emerald Publishing, 2019. 



 

^   

  14/صفحه 285/شماره 31سال 

شهر  دولت ملي متمركزخواهند تحت كنترل فراهم كند كه مي
شهر معموالً در -دولتاين هوشمند بسازند، به ويژه در آسيا. 

هاي بنديباالي بسياري از رتبه هايردهيا در  ترين ردهباال
شود. توصيف سنگاپور شهرهاي هوشمند پيشرو جهان ديده مي

را به رشك مشتاقان شهر هوشمند  ي كهوان شهر هوشمندبه عن
انگليسي گر پژوهشيك  ،به عنوان نمونهمبالغه نيست. اندازد مي

گيري كرده در تحليل خود از موفقيت سنگاپور چنين نتيجه
  است:

اي ساير رتواند به عنوان يك درس بپيشگامي سنگاپور ميروح 
به كار گرفته كنند، آغاز ميها هايي كه سفرشان را به ناشناختهملت
انگيز اي غمكه به گونه _د، اما براي بسياري از كشورهاي دنيا شو

تخيلي به نظر - ناشدني و علمي _شود شامل مي بريتانيا را  نيز 
كنم كه هنگامي كه پاي توانم روزي را آرزو رسد. فقط ميمي

تانيا بريآيد ساخت يك ملت واقعاً ديجيتالي آينده به ميان مي
    نگري كند. همچون سنگاپور آينده

اند اثرگذار سنگاپور به ويژه  روي مسيري كه چين و هند برگزيده
هاي گسترده بازسازي شهري و ساخت بوده است، زيرا هر دو برنامه

اند. اين اي اطالعات آغاز كردههيناوركارگيري سنگين فبا بهرا شهر 
شهر هوشمند در بزرگ هاي اي براي پروژهكشور به عنوان نمونه

براي  امارات متحده عربي برنامه  مانند ،عمل كرده است نيز خاورميانه
، يك شهر شهر اقتدارگراي مشابه-دولتنوع ، يك دوبيساخت  

انواع با  شدههاي اطالعات، كاملهوشمند توانمندشده با فناوري
  . 2چينبالكفناوري از گسترده  ها و استفادهروبوكاپ

ملت  برنامههوشمند خود را كه به طور رسمي  رور طرح شهسنگاپ
اي براي افزايش گسترده با برنامه 2014نام دارد در سال  3هوشمند

 هسته آغاز، ساخت يك نظارت زيرساخت و مردم آغاز كرد. از 
العاده زياد و استفاده از مقادير فوقعمليات را براي مديريت  يمركز
شود آوري ميجمعاز شهر بازديدكنندگان  هايي كه از شهروندان وداده
شهر -دولتاين  هنگام شهرت آن اساسريزي كرد. اين برنامه بر برنامه
شخصي،  هايرفتاربراي مقررات سخت وضع نظارت گسترده و  در

خانماني ريختن و عدم تحمل بيهاي سنگين براي آشغالشامل جريمه
، اين كشور حاال به اچيزهاينترنت هاي ساخته شد. با ورود فناوري

ترين گسترده«آن را  ژورنالاستريتوالمشهور است كه  چيزيخاطر 

                                                 
2 blockchain 
3 Smart Nation 

ها از زندگي روزمره كه تا به حال در يك شهر آوري دادهتالش براي جمع

  . توصيف كرده است »انجام شده است

هاي خصوصي مختلف دولت سنگاپور با شركت، 2016از سال 
در هر جايي كه الزم باشد بسته  قراردادهايي را براي نصب حسگر

دهند كه كل شهر را تحت نظر است. اين حسگرها به دولت امكان مي
بگيرد، از مقدار زباله در فضاهاي عمومي تا ازدحام جمعيت در 

مسير كردن دقيق نيعيتهاي فراوان سنگاپور، و همچنين براي بازارچه
ها به طور نشده در اين كشور. بعضي از مكاحركت هر خودروي ثبت

عمومي  هاي سالمندانگيرند، مانند خانهگسترده تحت نظارت قرار مي
كه در آنها سطوح فعاليت سالمندان و حتي استفاده آنها از حمام تحت 

ها از هر اتفاق اي كه خانوادهگيرد، به گونهنظارت پيوسته قرار مي
م برخط فرها وارد يك پلتسوئي بالفاصله بتوانند آگاه شوند. داده

نام دارد، كه هم نماي نزديك و هم  Virtual Singaporeشود، كه مي
دهد. به دست مي 4زمان واقعينحوه كاركردن سنگاپور در نماي دور از 

ند كه دولت انتظار نكهايي را ممكن مياين امكانات ساختن الگوريتم
ها به يك حمله پاسخ جمعيت يا ها،بيني گسترش بيماريدارد كه پيش

د كه نتر، به دولت كمك كند، و مهمنتروريستي  را فراهم كن
د كه دولت آنها را رفتارهاي خوب نكن» تشويق«شهروندان را به آنچه 

ها را با بخش خصوصي به اشتراك كند. دولت همچنين دادهتعريف مي
اين  كند. ترپرانگيزهگذارد تا توسعه اقتصادي و موفقيت تجاري را مي

در  ريودوژانيرواز تجربه پيشگامانه شهر  گيري رهبا به شهر-دولت
خواست  زيمنساز شركت  ،ساخت يك مركز عمليات شهر هوشمند

 سازي برخطيك مركز عمليات  براي تسهيل عمليات تصميم كه 
  . بسازد

و بدون هيچ محدوديتي در استفاده  بدون مشورت عموميهمه اينها 
از دفتر  بيروندر جايي ها گيرد. برنامهها انجام ميدولت از داده

هاي شود. به مجتمعها آشكار نميو هزينه استوزير متمركز نخست
زندگي روزمره  امور مربوط بهكند كه اكثر متعلق به دولت كمك مي

ونقل، هاي حملرا در اختيار بگيرند و كنترل كنند، به ويژه زيرساخت
دولتي زندگي  هايدرصد از جمعيت در خانه 80ارتباطات، و مسكن (

 به اين معني نيست كه دولت پايش و كنترل اين اموركنند). مي
ملت شود. وزير مسئول اه نميمسائل بالقوه كشور آگساير سنگاپور از 

                                                 
4 real time 
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ت از امنيحفاظت از حريم خصوصي و «كند كه قبول مي هوشمند
دهد كه تا جاي و او تعهد مي» وردار استاهميت بسيار بااليي برخ

هاي مردم ناشناس باقي بماند. درك دقيق اين اظهارات ممكن داده
 ،آور نيستاما اين كه وزير چنين تعهدي بدهد تعجبدشوار است، 

هاي امنيتي متعددي كشف شده است؛ يكي از چون پيشتر حفره
ترين ، كه در تاريخ اين كشور بزرگ2018جديدترين آنها در سال 

ميليون بيمار  1.5هاي هشدن دادحمله هكري نيز بوده است دزديده
اين شامل شده در خدمات سالمت ملي اين كشور بوده است.   ثبت

 وزير،نخستشود، كه در ميان آنها اطالعات پزشكي نفر مي160000
  ، و چند وزير  نيز بوده است.5سين لونگهلي 

 هاي يك شهر هوشمند داراي دولتفايده-سنگاپور به خوبي هزينه
كند. در ازاي اداره كارآمدتر شهرها، با ف ميرا تعري مسلطمركزي 
خانمان، هاي تميز، جرائم اندك، تعداد اندك مردم بيخيابان
باند، -ونقل كارآمد، و دسترسي گسترده به ارتباطات پهنحمل

كه كنند را پرداخت مياي العاده گستردهشهروندان هزينه نظارت فوق
  مديريتگونه نظارت پليسي باروزمره را  يهاي زندگتقريباً همه جنبه

كند. آنها همچنين بايد آماده برخورد با حمالت معمول و پرهزينه مي
  هكرها نيز باشند. 

  كند؟چه كسي حكومت مي

  شهرهاي هوشمند خصوصي) 2(
  

  كنيدكافي است به ما يك شهر بدهيد و ما را مسئول 
  ل؛ گذار و مدير عامل پيشين گوگبنياناريك اشميت، 

  ل آلفابتمدير عام
  

  ديزنيكمي درباره  ،پيش از همهاما 

به عنوان  نخستين نمونه  حاكميت خصوصي بر فضاي  6ورلدديزني
را براي مردم  ماوسميكيكه  ديزنيعمومي مطرح شده است. شركت 

                                                 
5 Lee Hsien Loong 
6 Disney World 

پيش جهان خلق كرده است بسياري از اختياراتي را به دست آورد كه  
حكومت بر مردم براي  ه ك يها، و مسئوالنن به شهرها، استاناز آ

العاده از جادوي سياسي فوق ورلدديزني شوند تعلق داشت.انتخاب مي
براي تأسيس يك پادشاهي جادويي بهره گرفت و راه را براي شهرهاي 

  هاي ديجيتال هموار كرد. هوشمند خصوصي مجهز به انواع فناوري

 پس از امضاي سه اليحه براي ساخت مناطق ورلدديزنيتأسيس 
ممكن شد.   فلوريداتوسط فرماندار  1967ماه مه  12منظوره در تك

تر اي از وظايف حاكميتي در داخل مناطقي بزرگمطابق اين قانون پاره
توانست در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. از يك شهر يا استان مي

توانست در ساخت و اداره با اين قانون مي ديزنيبه عنوان مثال، 
ماليات نطقه تحت نفوذ خود مستقل از دولت عمل كند، هاي مجاده

هاي بگيرد، امكانات فرودگاهي احداث و اداره كند، ايستگاه
ونقل عمومي را اداره كند. موفقيت نشاني تأسيس كند، يا حملآتش

حاكميت شهر هاي اي بسياري از نمونهرراه را ب ورلدديزنينمونه 

زه كشور آمريكا تعداد بسيار امروامروزي باز كرد.  هوشمند خصوصي
مشهورند،  BID7 زيادي منطقه تحت حاكميت بخش خصوصي كه به 

 شراكتهاي تحت ودمختاري بخش خصوصي، و منطقههاي با خمنطقه

آمريكا حتي در صادركردن اين ) دارد. P3s( 8خصوصي-عمومي
 پيشگام و شهري به كشورهاي ديگر جهان هاي جديد مديريتروش

  ت. مؤثر بوده اس

  

ك يآمازون در سياتل: هنگامي كه يك شهر بزرگ به 
  شودآزمايشگاه خصوصي تبديل مي

حوزه فناوري اطالعات مفهوم شهر  هايشركت اي از پاره
برند. پيش از آن كه به يم ديزنيخصوصي را چند گام جلوتر از 

ريزي كنترل خصوصي كامل كار پردازيم كه روي برنامهمواردي ب
را كه  سياتلكنيم كه شهر را يادآوري مي آمازون كنند سياستمي

در آنجا هستند به يك آزمايشگاه  آمازونكارمند  45000مديران و 
فروشي  تبديل كرده است. كردن خدمات خردهخصوصي براي امتحان

                                                 
7 Business Improvement Districts 
8 public-private partnerships 
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هاي را كه فروشگاه Amazon Goهاي به عنوان مثال، فروشگاه
كه فروش را   FreshAmazonدار هستند يا خودكار بدون صندوق

انجام تحويل سريع  يا كاالهاي سوپرماركتي را  از راه دور با  خواروبار
 يافتن از موفقيت آنها پس از اطمينان حان كرد وامت سياتلدر  دهدمي

هاي هاي ديگر را بعدًا در شهرهاي ديگر تأسيس كرد. تالشنمونه
اي ديگر از مونهارائه خدماتي مانند خدمات پست دولتي نبراي  آمازون
سازي خدمات دولتي و مديريت شهري ها به سوي خصوصيحركت

   خصوصي  است. 

  

  شهرها-شركت
كنند شهرهاي هاي فناوري كه تالش ميدر ميان غول گوگل

هاي بزرگ در پي اي از شركتموجود را متحول كنند تنها نيست. پاره
بر روي نظرات  كارآفرينان امروزيساخت شهر هوشمند از بنياد هستند. 

هاي نوين جديد خود براي ساخت شهرهايي آرماني كه بر بنياد فناوري
هاي امروزي و كنند. آنها از شهرهايي كه گونهگذاري ميند  سرمايهباش

شهرت دارد  شهر-شركتيا  9شهر شركتيمدرن آنچه در آمريكا به 
                           10لوولنخستين شهر صنعتي آمريكا شهر كنند. صحبت  مي

توسط صاحبان كارخانجات نساجي  كامالً بوده است كه ماساچوستدر 
  شده است. اداره مي

گسترش يافت و در كشورهاي ديگر،  شهر آمريكايي- شركتمفهوم 
حدود  11وژنگژبه ويژه در چين نيز پا گرفت. به عنوان مثال، شهر 

را  پلاَ هايونآيفهزار نفر كارگري را در خود جاي داده است كه 350
خوابند، غذاي هاي شركت ميگاهسازند، كه همگي در استراحتيم

خورند، و اول هر صبح با موسيقي شركت ورزش شركت را مي
  كنند. مي

آپ به يك استارت«) كه به عنوان NEOM( نيوم پروژه مگاسيتيِ

» اندازه يك كشور كه روش زيستن و كار را براي ابد تغيير خواهد داد

                                                 
9    company town  
10   Lowell  
11   Zhengzhou  

كامالً متحول كند: شهرها را -شركت چهره خواهدمي ه استي شدآگه
يك مركز فني كه عربستان سعودي اميدوار است به پيشتازي  در  گذار 

متنوع برسد. اين پروژه  محورِ-از اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد فناوري
قرار دارد طبق برنامه قرار است كه در سال  سلمانبنكه تحت رهبري 

در كنار درياي سرخ در ميليارد دالري 500عنوان يك پروژه  به 2025
  مربع افتتاح شود.كيلومتر    26000مساحتي بيش از

هاي كامپيوتري اداره خواهد شد. سرمايه الزم با اين شهر با برنامه 
هاي نفتي دولت  به دست خواهد آمد و با فروش سهام شركت

 نيومته خواهد شد. اگر ساخ آمازونو  باباعليهمكاري دو غول بزرگ 
تبديل خواهد    12شهرشركتدولتمرسوم را به  شهرشركتموفق شود 

  كرد.

  

  

  YarraBendايالن ماسك و شهر هوشمند 

، در حال ساخت يك شهر هوشمند در تسالگذار ، بنيانايالن ماسك
از   YarraBendاسترالياست. جاي تعجب نيست، شهر جديد 

، و تسالونقل ، حملتسالانرژي خورشيدي هاي ، سيستمتسالهاي باتري
ميليارد دالري  1.5اين پروژه در گيرد. بهره ميتسال هاي شارژ ايستگاه

قيمتي حدود هر كدام خانه كه  2500قرار است  Yarraدر سواحل رود 
، تسالهاي باتري ها از بستهد. اين خانهوشساخته يك ميليون دالر دارند 

  گيرند. بهره ميتسال خورشيدي  هاي، و پنلتسالهاي مبدل

اين  ساكنان و همكاران محلي اين شركت،تسال هاي مطابق اطالعيه
هاي هوشمندي كه در مراحل ساخت به كار گرفته فناوريبا  شهر
درصد اتالف  80حدود  نسبت به ساكنان شهرهاي معمول شودمي

درصد كمتر آب مصرف 43 مصرف انرژي خواهند داشت و كمتري در
افزون بر اين، آنها اين امكان را خواهند داشت كه از  هند كرد.  خوا

هاي شارژ به طور رايگان بهره بگيرند. يك برنامه شما را به ايستگاه
  كند. ونقل عمومي، آموزش، امنيت، و سرگرمي وصل ميخطوط حمل

  

                                                 
12   corporate state city  
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  شهرهاي شناور پيتر تيل

گذاري بنيانميلتون فريدمن كه توسط نوه  13اِستِدينگسيمؤسسه 
هاي در آب هاشهرهاي شناور بر روي اقيانوسشده است  روي پتانسيل 

اي كه اين شهرها از ديد ضد حريم كند، به گونهمي المللي مطالعهبين
وهوايي در امان ها و همچنين تهديدهاي تغييرات آبخصوصي دولت

هاي خود از پشتيباني مالي يك اين شركت براي اين پژوهش  .دنباش
 14پيتر تيلشرفته، يهاي پهوادار فناوري خواه و آزادي اردرميلي

رسد، پشت با آن كه طرحي دور از دسترس به نظر ميبرخوردار است. 
اين پروژه پول سنگين و حتي پشتيباني دولتي جاي گرفته است. دولت 

هاي شركت را فراهم مكان مورد نياز براي آزمايش 15فرانسه نزيليپ
       ثروتمند مندانو عالقه نزيپلياني دولت با پشتيبكرده است. 

بر اين باورند كه عمليات اين پروژه  داران ، طرف16خواهآزادي-آناركو
  يك شركت جديد به نام دينگستِاِسيساخت به زودي آغاز شود. 

 Blue Frontiers سازد شهر جديد را مي يك تأسيس كرده است كه
 2020ساخت را در اوايل دهه زير 12با اين هدف كه  ،كندو اداره مي

هاي مسكوني، ميليون دالر شامل مكان 60اي حدود اينها با هزينهبسازد. 
هتل، دفاتر اداري، رستوران، و فروشگاه خواهد بود. اين بناها قرار است 

هايي سبز داشته باشند و از مصالحي مانند چوب محلي، شامل بامبو و بام
بهره بگيرند. هدف  ت و پالستيك بازيافتي، و همچنين فلزانارگيلفيبر 

است، كه هر كدام  2050بلندمدت بناكردن هزاران شهر تا سال 
  را تجربه خواهند كرد.  حاكميت بدون دولتهاي جديد شكل

  

   بيل گيتس در صحرا

 آريزونادر صحراي  17بلمونتبراي ساخت  شهر جديد بيل گيتس 
كيلومتر مربع  140  وسعت كند، كه قرار است در زميني بههمكاري مي

خودش ادعا بيل گيتس  با وجود اين، ساخته شود.نفر 200000اي رب
كند، كه همكاري مي  Belmont Partnersپروژه  با نكرده است كه 

شركتي است كه عمليات اجرايي اين پروژه را در دست دارد.  
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16 Anarcho-libertarian 
17 Belmont 

 و هاي اين شهر شامل خودران، اتكا به انرژي خورشيدي،فناوري
    است.  باالي ديجيتالهاي سرعتشبكه

  

  چين در آمريكاشهر بالك

تنها شركتي نيست كه شهر هوشمند را در صحرا بنا  بلمونت
در حال ساخت شهري  ains LLChBlockc، شركت نواداكند. در مي

هاي زندگي شهري را در همه جنبه چينبالكفناوري است كه از بنياد 
ش مصنوعي، نانوتكنولوژي، و چاپ دهد، و كاربرد گسترده هوقرار مي

كيلومتر  280كند. اين شهر در زميني به وسعت بعدي را فراهم ميسه
شود. اين زمين را مدير اين ساخته مي صحراي نواداي شماليدر  مربع 

ميليون دالر  170به قيمت  2017در سال  18جفري برنزشركت، 
مين آب شهر خريداري كرده است. در اين مورد نيز درباره نحوه تأ

  سخني گفته نشده است. 

  

فناوري بزرگ اداره خواهد شهرهاي هوشمند را آيا 
  كرد؟

، به ويژه آنها كه موفق فناوري هايي نيست كه شركتجاي شگفت
هستند و همچنين رهبراني كه مسير موفقيت مالي اين  وليسيليكاندر 

ت ها را هدايت كردند، براي بازسازي شهرها و نحوه حاكميشركت
، ايالن ماسك، 20مارك زاكربرگ، 19اريك اشميتآنها تالش كنند. 

هنري  پيش از خودشان،  مردان بزرگ همچون بيل گيتس، و پيتر تيل

در هر » تحول«ايجاد كه موفقيت براي آنها هستند  والت ديزنيو  فورد
هاي انتخابي دهند. فقط به اين دليل كه دولتم ميكه انجااست كاري 

اند به اين معني نيست كه آنها نيز همان ا را اداره كردهدر گذشته شهره
هاي ها، به ويژه شركتراه را بروند. باالخره، در نگرش آنها، شركت

هاي اند كه بخش خصوصي در مقابله با چالشخودشان، نشان داده
اين  كند. آياند بخش عمومي عمل ميكُهاي روكراسيوشهري بهتر از ب

سازي، زدايي، خصوصيها مقرراتدههاز قي يك بسط منط طرز تفكر 
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آيا وقت آن نرسيده است كه از شده نيست؟ ليبرالي هايبستانو بده
ها پياده شويم، پيروزي بخش خصوصي را اعالم كنيم، و P3قطار 

ها آنها را دولت را فقط براي امور معدودي نگه داريم كه هنوز شركت
  اند؟نكرده و كاالگونه بازارپذير

هاي بزرگ پول رهاي شهه از آن، بايد از بازسازي زيرساختگذشت
براي اين كه پتانسيل  اين طرز تفكر طرفدارانبزرگ به دست بيايد. 

ها د بحثننها را متحقق ككامل تبديل شهرها به مراكز سود شركت
هاي شهر هاي تجاري را در سراسر زيرساختدرباره استفاده از آگهي

و   اشخاص ثالث كه بخواهند كه به مشترياناند. هوشمند آغاز كرده
هاي زيرساخت شهر دسترسي پيدا كنند، بخشي از هزينه هاي آنانداده

 گوگلروش دادن به آگهيشبيه به  ناددهوشمند را از طريق آگهي
هاي شهر هوشمند به جاي اتكا به براي تأمين هزينهد. خواهند كرتأمين 

  اتي بهره گرفت.توان از درآمدهاي تبليغماليات مي

  

  كند؟چه كسي حكومت مي

  حكمران- شهرهاي هوشمند شهروند )3(

  
افزار، كنيم، بر بنياد نرممان را  حول  حاكميت فني تدوين ميهايسياست

، كه به لحاظ فني ممكن است، به لحاظ هاي آزاد و بازدادهها، و فرمت
  اقتصادي پايدار است، و به لحاظ اجتماعي منصفانه است. 

  شهر بارسلون

   

  مگر شهر به جز مردمان آن است؟

  ويليام شكسپير 

  شهروندان و مشاركت
      شهرهاي هوشمنداي در اداره با آن كه شهروندان تا اندازه

دخالت دارند، مشاركت آنها معموالً  محور-شركتو  محور-دولت
شود، معموالً يك انفعالي و حداقلي است. آنچه مشورت ناميده مي

هاي شهر هوشمند براي سازي ساكنان درباره برنامههعمل آگا

گيري بهتر  سطوح پشتيباني يا ضديت است. اصالحاتي ممكن اندازه
ها به طور كامل كنار گذاشته است صورت بپذيرد،  اما به ندرت برنامه

را  ها انواع نظرسنجي هاي خودبرنامهها  درباره شهرداريشوند. مي
به شده خود را هاي از پيش تصويبوالً طرحدهند اما معمانجام مي

به ويژه براي مسائل مهمي  ،دكنننميچشمگير اصالح اساسي و اي گونه
هاي ديگر ها را كنترل خواهد كرد. گزينهچون اين كه چه كسي داده

نادر است، به جز  محور- دولتو  محور- شهر هوشمند شركتبه جاي 
دارد. با اين همه،  دشهروناي روي دهيك مكان كه تأكيد گستر

د كه ساخت يك شهر هوشمند ندهان ميششواهدي وجود دارد كه ن
تعهد خالص به فضاي عمومي دموكراسي، برابري اجتماعي، و  با لحاظ

  هاي اصلي شهري ممكن است.در سياست

هاي مهم در ادبيات شهر به يكي از بحث مشاركتو  شهروندي
اي توسط طرفداران و ستردههوشمند تبديل شده است. آنها به طور گ

هاي فني شوند تا پشتيباني از آنها در سيستممندان به كار گرفته ميعالقه
شهر طراحي از باال به پايين داران رفمتداول شود. با وجود اين، ط

دهد گرايش ه ارتقاي شهروندي معني ميهوشمند به تضعيف آنچ
و  21ولو كاردولوپاانظران اين نوع طراحي، دو تن از صاحبدارند. 

مفهوم نئوليبرال از «عنوان   اب شهر با چنين گرايشي، از 22كيچينراب

  ،كنند، كه در بافتار شهر هوشمنداشاره مي» شهروندي

به نفع گزينه مصرف و خودمختاري فردي در چارچوبي از 
محور را براي مسائل -هاي بازارحلقيدوبندهاست كه راه

قدامات اداري (براي دارد، از طريق اشهري مقدم مي
گيري آنچه پدرساالرانه مدني (تصميماقدامات شهروندان) و 

شود كه توسط بهترين است) تقويت ميبراي شهروندان 
 بنيادد، به جاي  آن كه بر آيدر مياجرا به ها ها و شركتدولت

  و خير عمومي استوار باشد. حقوق مدني، اجتماعي، و سياسي 

  

هاي پيشگامان فروش  فناوري كه ،سيسكوو  امبيآيآنها آنچه را 
به كار » محور- شهروند«اصطالحاتي مانند  شكل، به هستند شهر هوشمند

                                                 
21 Paolo Cardullo 
22 Rob Kitchin 



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 19صفحه/285 /شماره 

در گونه كه ند، همانگيرميبه كار اند در مطالب بازاريابي خود گرفته
كه اتحاديه اروپا پشتيباني  ييگذاري دولتي، مانند آنهاهاي سرمايهبرنامه

   .وجود دارد كرده است

هاي كنيم، و آن را از پروژه ترسيمبراي اين كه اين نكته را بهتر 
و  متمايز كنيم، به يك مقاله كالسيك محور- شهر هوشمند شهروند

سودمند است. كنيم كه مراجعه مي مشاركت شهرونداندرباره  مشهور 
ريزان برنامهانجمن ژورنال مؤسسه در  1969اين مقاله كه در سال 

شري آر نوشته » 24نردبان مشاركت شهروند«وان با عن 23آمريكايي

ريزان شهري نامهمورد توجه بسياري از بر  چاپ شده است 25آرنشتاين
گري داران رهيافت كنشقرار گرفته است، به ويژه در ميان طرف

شهري، به همراه آنهايي  گر، كنشجين جيكوبز. 26جين جيكوبز شهريِ
هاي زندگي هستند، به نبهدادن دموكراسي در همه جتوسعهكه در پي 

  دند. اين مقاله، بارها تجديد چاپ شده است.ركمك كاين مقاله رواج 

بين شهروندان و مسئوالن را متمايز كرده   ارتباطسه نوع  آرنشتاين
در  دستكاريجاي دارد، كه  27عدم مشاركتهاي پاييني است. در پله

، آرنشتاينبراي  در پله بعدي آن قرار دارد. درمانترين پله و پايين
ريزي يا برنامه درآن نيست كه مردم را  اين سياستهدف واقعي «

ساختن صاحبان توانمندالت بدهند، بلكه براي خها دهدايت برنامه
  ». كنندگان استمشاركت» درمان«يا » آموزش« هقدرت ب

 سازي اندكي از اطالعات  وصرفاً يك عمل فراهم عدم مشاركت
گيرند تحت تأثير قرار مي كه است ي كسانبه  يناناطم دادن اين همچنين

و حتي براي آنها سودمند خواهد  زدنخواهد  به آنهاكه پروژه آسيبي 
ترين پله شامل است، كه در پايين  مشاركت ظاهريط نوع دوم ابترابود. 
يا  تسكينو سپس  مشورتاست كه به سمت  سازي شهروندانآگاه
با اين نوع رود. باال مي  هانارضايتي ميزان  كاستن از وزدايي خشم
گيرند، به شوند يا مورد مشورت قرار ميشهروندان آگاه مي ،ارتباط

شان شنيده شود، اما شود كه بشنوند، يا حتي صدايآنها اجازه داده مي
مطابق شان تبعيت شود. هايد كه از  نگرشدهبه آنها نمياين قدرت را 
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، در نتيجه، شودفراهم مي نه قدرتو  نه پيگيري«، آرنشتايننظريات 

فقط امكان  تسكين» هيچ اطميناني براي تغيير وضع موجود وجود ندارد.
كه صاحبان  از اين كند، بدون هيچ اطمينانيكردن را اضافه مييحتصن

مشاركت  ارتباطاين شنوند اعتنا كنند. بخش  نهايي قدرت به آنچه مي
آورند كه يك ا به دست ميران است، زيرا شهروندان اين امك واقعي

فايده را ممكن -هزينه كه مذاكراتِ ،   صادقانه را حس كنند شراكت
ويژه  اختياراتهروندان در عمل شهاي بااليي نردبان، به در پلهسازد. مي

بخش  به ترين شكل  مشاركت، آنهاشود، يا در دموكراتيكاعطا مي
 كنترل مديريتي كاملكنند كه دست پيدا مي سازيقدرت تصميم اعظم 

  كند. را براي شهروندان فراهم مي

  

  

  مشاركت واقعي

  

  انشهروندمديريتي كامل كنترل 

  قانوني اي اختياراتپاره

  شراكت

  مشاركت ظاهري

  )tokenism(توكنيسم؛ 

  تسكين

  مشورت

  سازيآگاه

  

  عدم مشاركت

  درمان

  دستكاري (فريب)

  

  

مفهومي او نقائصي  ةاز ابتدا متوجه شد كه اين طرحوار ينآرنشتا
دارد. به عنوان مثال، چيزي درباره موانع مشاركت وجود ندارد. همچنين 

وجود ندارد. با اين همه،  همكاريچيز زيادي درباره عمل پيچيده 
طرحواره مفهومي او يك زبان دقيق براي پرسيدن درباره كاربرد 

شهر   نمسئوال ،اغلب . سازدفراهم مي» تمشارك«هايي مانند واژه
گذارند كه در آنها شهروندان اي ميبه هنگامي كه جلسههوشمند 
درباره يك  و هدقرار است روي بدبراي تعريف آنچه يابند، حضور مي
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مقصود و مفهوم شان را بپرسند، هايتوانند پرسشبشوند، و پروژه آگاه 
  از همين روي،   .دگيرنمير به اشتباه  به كانردبان مشاركت را 

آنها تا اندازه » مشاركت«رسند كه معموالً به اين نتيجه مي شهروندان
هاي شهر هوشمند كه توسط اكثر پروژهگونه است. زيادي مناسك

اين سطح حداقلي از شود دولت و بخش خصوصي رهبري مي
ركت دهند. واضح است كه سطوح باالتر مشامشاركت را نشان مي

  كنند. را متمايز ميرا شهرهاي هوشمند شهروندگكه است 
  

: ủBarcelona en Comفرم پلت
  ينقشه قبلدموكراسي با 

ونه شهر هوشمندي ترين نممهم »توانيمبا هم مي«تحت بنر  بارسلون
مشاركت شهروندان در آن بسيار  ،ساخت زمان باشده است كه هم

جاي  28هاي بازداده تعهد به فضاي عمومي و در  در آن اساسي است و
هاي مهمي را براي گام هاترديد وجود ندارد. با آن كه ساير شهر

اند، در حقيقت، تنها شهري است كه يك مشاركت شهروندان برداشته
جامع بر پا كرده است و در عمل سعي كرده است  دموكراتيكِ راهبردِ

، هادولت- ملتآن را پياده كند. اصالً هم جاي شگفتي نيست. در عصر 
، اتحاديه اروپاهاي فراملي مانند ، و مجموعههاي بزرگشركت

مسئوليت عملي را بر عهده شهروندان در آن كردن يك شهر كه پيدا
د كه پيامدهاي چشمگير سياسي و اقتصادي داشته است نشته باشدا

رو با وجود همه موانعي كه با آن روبه بارسلون در العاده است.خارق
و  شهروند فعاالنه با نظرات 40000بيش از 2018سال  تا اوايلاست بوده 
اري كهم بارسلون  شهر هوشمندِ هاي خود  در  ساخت پروژهكنش
هاي هاي كوچك، در شنيدناند. در جلسات پرجمعيت و در گروهكرده

هاي اجتماعي هاي جنبشها، و در بسياري از تجمعدولت، در شهرداري
 وندان آگاه از مسائل سياسيربا شهكه تقريباً همواره در اين شهر 

فناوري ، مردم به بحث درباره آينده دموكراسي و نقش شودبرگزار مي
از اين شهر  بدون شك، دفاع پردوام و اغلب جنجالي  دهند.ادامه مي

هاي اجتماعي مترقي به جنبش ازو پشتيباني آن  كاتاالنفرهنگ مستقل 
  . كرده استن رهيافت كمك ايتداوم 
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را  آلترناتيو ، اين شهر بهترين يين خصوصيات ممتازچنود با وج
 بخش خصوصييا تحت مديريت  مركزي- شهر هوشمند دولتبراي 

در صف مقدم يك جنبش جهاني مشهور به  بارسلونكند. فراهم مي
 در جو سياسي كنوني، هرچند، .استجاي گرفته  29مونيسيپاليسم

تنها به عنوان كه  است شي براي نگر مناسبنامي نسبتاً نا مونيسيپاليسم
مطرح  پوپوليسم جناح راست مليو  جهانينئوليبراليسم آلترناتيو براي 

يافته نماينده تنها اميد سازمان ها، شهربارسلون. براي رهبران شده است
                  فرمهستند. پلت حاكميت بازبراي دموكراسي، جامعه، و 

»ủBarcelona en Com30«  عنوان افتتاح شد، به  2014كه در سال
گيرد. كه شهر سياست خود را از آن مي شده استفرمي معرفي پلت
در يك مصاحبه در سال  بارسلون، شهردار 31كوال آداگونه كه همان
  گفته است: 2018

فضاي عمومي مكاني  عالي براي دموكراسي است: فضايي 
اكثر  همان فضايفضا كه متعلق به همه ماست. از اين روي، اين 

هاي دموكراتيك بايد به ر  است،  كه  سيستمپذيمردم آسيب
هاي كمتري فرصت از د: مردمي كهنآنها امتيازاتي بده

فضاي  مقابل، رند. اگر فضاي خصوصي كم داريد، در برخوردا
	عمومي و خدمات عمومي بيشتري داريد  كتابخانه، ساحل، _

تنها فضايي است براي مالقات با يكديگر، بلكه پارك. نه
توانيد همان كسي باشيد كه دوست كه در آن ميفضايي است 

و در نتيجه، فضايي است اين فضايي براي آزادي است. _	داريد 
سازيد. از همين روي، از كه در آن شهر را با كمك ديگران مي

اين ديدگاه، هرچه فضاي عمومي بيشتري وجود داشته باشد و 
د هرچه كيفيت آن بهتر باشد، كيفيت دموكراسي بهتر خواه

  بود. 

  

 ،شهردار ،كوال آداپذيرها، اين تعهد به آسيب دادنشانبراي ن
يك رشته از اقدامات را براي  بالفاصله پس از ورود به شهرداري

دادن اجاري و توسعههاي مهارگسيخته امالك كردن تخليهمتوقف
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اي كه توسط خانه 600تمديد اجاره  حدود و ، مسكن اجتماعي
  . انجام داد ليه آنها را گرفته بودندهاي بزرگ حكم تخبانك

هاي اجاره كتو ساير شر Airbnb ايشهرداري همچنين مقرراتي بر
هاي مسكن و اجاره را بسيار زياد قيمت كهضع كرد مدت وملك كوتاه

كرده بودند. بسياري از شهرها به هنگام برخورد با چنين مسائلي بسيار 
روند، كه در كن ميزود به سمت بهتركردن زيرساخت و ساخت مس

 يريگپسدر پي باز بارسلوندهند. در مقابل، دولت بلندمدت نتيجه مي
رساني رفت، كه ها و آبهايي مانند نيروگاهكنترل زيرساخت

آمدند. با فشار سنگين از هاي آنها بر نمياز پس هزينهشهروندان فقير 
به سوي اين گزينه رفت كه مسكن  بارسلوندم، دولت رسوي م

هزينه بر پا كند، و دستيابي هاي كميمت تأمين كند، نيروگاهقزانار
  تر كند.امكانات ارتباطي عمومي را سهل

ترين مشاركت عمومي ممكن در با تعهد خود به كامل بارسلون
خودش را از  ،دادن شهروندي نسبت به فناوريبا تقدمزندگي مدني، 

در  بارسلوناين،  ساير شهرهاي هوشمند متمايز كرده است. با وجود
بوده بافتار يك شهر دموكراتيك  از نقش بسيار مهم فناوري غافل ن

مدير نوآوري و » 32مدير فناوري«ان صاز متخصست. اين شهر ا

سازي تركيب دموكراسي و گيرد، كه وظيفه بهينهبهره مي» 33ديجيتال
كه چالش سياسي مهم قرن است  بر عهده دارند. مدير را فناوري 
گيري شهر هوشمند فقط بهره«گويد كه در اين باره مي ارسلونبفناوري 

هاي شهر هاي جديد نيست، پروژهاز ابزارهاي ديجيتال و فناوري
. ما ايدارتري را فراهم كنندبايد يك سيستم اقتصادي پ هوشمند

ها شفاف گر كه در آن دادهنظارتخواهيم كه از مدل كاپيتاليسم مي
توانند ر كنيم كه در آن شهروندان مياگذ نيست دور شويم و به مدلي

براي پيشبرد دموكراسي ديجيتال  بارسلوندولت ». ها باشندصاحب داده
كند. هاي خود را با شهرهاي هوشمند مشابه مبادله ميها و سياستبرنامه

هاي فناوري اطالعات خود با سازي سياستبراي بهينه بارسلون
باط در ارت دوبي، و مسكو، برلين، ردامآمست، ركونيويشهرهايي چون 

  است. 

ها و اقدامات شهر هستند، اين اصول مصالحي عملي براي سياست
شهرت » كنندگان فناورياليگارشي فراهم«شامل كاستن از آنچه به 
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توانند وابستگي هايي كه مييافته است، با عدم انعقاد قرارداد با شركت
پديد  زيمنس، يا سيسكو، مابيآيهاي بزرگ مانند بلندمدت به شركت

فناوري يا  كنندگانبياورند. نتيجه يك بازار باز ديجيتال براي فراهم
يك سياست مهم به ويژه _	اندازه است -يا متوسطتر كوچك خدمات 

هاي هاي آن در اندازهدرصد شركت 90براي كشوري كه بيش از 
  متوسط هستند.  وكوچك 

عباراتي  مانيقراردادهادر ما «گويد، مي بارسلونفناوري  ديرم
در » گنجانيم.ميرا ها ها و مالكيت عمومي دادهمانند حاكميت بر داده

 ، به عنوان هاي طرف قراردادهاي شركتمورد امكان تغييردادن سياست
كند. با مي ياد  ودافونقرارداد بزرگ با غول مخابراتي اروپا،  از ،نمونه

هاي مشتريان و نحوه بر داده گريد بزرگ اصرار شهر، اين شركتِ
در برابر، از اين شركت خواسته است كه استفاده از آنها  كنترل ندارد. 

شدن توسط ماشين به شهرداري ها را به شكل قابل خواندههمه ماهه داده
پشتيباني  هااستقالل  دادهارائه بدهد. اين ويژگي با يك تعهد برابر به 

قراردادي بايد از اين اصل پيروي ود كه بدين معني است كه هر شمي
 به هنگام ،شده در باره شهروندانآوريهاي جمعكند كه داده

متعلق به شهروندان است و بايد  ،بازار در شدن  خدمات جديدعرضه
كه شود اين گرايش سبب ميشان به امانت حفظ شود. توسط نمايندگان

قرار  كنندگان بخش خصوصيتحت فشار فراهم شهرداري مذاكرات
هايي بگيرد، اما براي شهر چنان اهميت دارد كه تن به قرارداد با شركت

دهند، زيرا شهر روي حفظ ندهد كه حتي قيمت پايين پيشنهاد مي
  ها اصرار دارد. كنترل بر داده

درصد از 70، اختصاص بارسلون ديگر  يك سياست 
گيرد كه هايي انجام ميافزارهاي جديد شركتها در نرمگذاريسرمايه

دهند. نظر ارائه مي 35باز- پروانهو  34باز- افزارهاي منبعنرمبراي اين شهر 
هاي فناوري چندمليتي بزرگ به عدم پذيرش چنين به اين كه شركت

يابد. مي شهاي محلي افزايشرايطي گرايش دارند، پشتيباني از شركت
ازي سپارچههاي خود براي يكافزون بر اين، اين شهر مطابق برنامه

ها دهاي برنامهاشتن كُگذاشتراكاز طريق به كاتاالنشبكه شهرهاي 
هاي شهر از مديريت و توزيع دادهبه  بارسلونكند. سرانجام، عمل مي
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متعهد است كه امنيت،  Open Data Portalطريق يك پرتال به نام 
و حقوق ديجيتال شهروندان را مطابق مقررات  ،حريم خصوصي

  . كنديد اتحاديه اروپا تأمين ميهاي جدحفاظت داده

ها را يت دادهمنامه اخالقي كه رمزنگاري و حاكاينها با يك مرام
در واقع، همه اينها  شود. كند پشتيباني ميبراي شهروندان تشويق مي

  ي. نقشه قبلساخت دموكراسي با  جهت اقداماتي است در

ي از ثابت كرده است كه دموكراسي با نقشه قبلي دور بارسلون
كرده است.  اينترنت چيزهااي از فناوري نيست و استفاده بسيار گسترده

  چند نمونه در زير آمده است:
هاي خياباني هوشمند، كه بر اساس فاصله عابرين تنظيم برقچراغ ●

 .كنندهاي كيفيت هوا را گردآوري ميشود. حسگرها همه دادهمي
هاي شخصي داده. ستاشهر فراهم  در نقاط مختلف رايگان فايواي
بر خالف شهرهاي ديگر، از دوربين براي شناسايي و شود. يمآوري نجمع

  . شودها بهره گرفته نميخانمانانتقال بي
يع آب را حس و كنترل ها توزهاي آبياري پاركسيستم ●

اند و ها مجهز شدهها تا به حال به اين سيستمسوم همه پارككنند. دومي
يك خط درصد افزايش پيدا كرده است.  25به  جويي در آبصرفه
پوشش  ايستگاه 23با  كيلومتر را 30دون راننده كه ونقل عمومي بحمل
 شده و اين سرويس كارآمدتر  ايمني بهبود پيدا كرده است ؛دهدمي

تواند به طور خودكار با تقاضاي مسافر خود را است چون اين سيستم مي
   تنظيم كند. 

 دردهد كه هوشمند به رانندگان امكان مي فضاهاي پاركينگ ●
كجا فضاي آزاد وجود دارد. با اين همه، براي  نطقه در در هر ميابند كه 

هاي اين شهر در تعداد كلي مكان ،كاستن از ميزان هواي آلوده
  كند. كردن محدوديت ايجاد ميپارك
 ارائه اطالعات نمايشهاي ديجيتال اتوبوس داراي صفحهايستگاه ●

ها، زمان رسيدن اتوبوس، و ابزارهايي براي پيداكردن به توريست
فاي هر ايستگاه همچنين واي س هستند. بوهاي ديدني با اتومكان

هاي اتوبوس كند. ايستگاهفراهم مي USBرايگان و امكانات شارژ 
هاي عمومي همچنين اطالعات خوبي درباره برنامه استفاده از دوچرخه

  كنند. فراهم مي
هاي پرازدحام نصب حسگرهاي سروصداي مزاحم كه در مكان ●

گذارد. شود در سروصداي مزاحم در آخر شب محدوديت ميمي
هنگامي كه سروصداي مزاحم براي اهالي محل بيش از حد شود  به 

  كنندگان را به نقاط ديگر انتقال بدهند.دهد تا ازدحامپليس اطالع مي

طلبانه و خشي از اقدامات جاهتضميني وجود ندارد كه همه يا ب
در بلندمدت پايدار باشد. به نظر  بارسلونشهروندمحور شهر هوشمند 

نشيني باشد. با رسد كه دموكراسي در سراسر جهان در حال عقبمي
به عنوان يك براي نحوه ساختن يك شهر هوشمند اين همه، دست كم، 

 محور-يخصوصبخشو  محور-دولتهاي آلترناتيو مهم به جاي مدل
  كند. ميعمل 

 

uishare O در پاريس  
اي به هاي جنبش اجتماعي در داخل شهرها به طور فزايندهسازمان

خارج هايي را آورند تا سرويسهاي اقتصادي اشتراكي روي ميشبكه
توليد و توزيع كنند. اينها را نبايد با وكارهاي فرامليتي از مدار كسب

Airbnb ،Uberبنياد اشتباه گرفت كه از -فرمي پلتها، و ساير سازمان
اي براي سود بهتر بهره به عنوان وسيله» 36گذارياشتراك«اصطالح 

است كه در شهرهاي مختلف اروپا،  Ouishareگيرند. يك مثال، مي
مند به كند، تا مردم عالقهآمريكاي التين و شمالي و خاورميانه كار مي
را به هم پيوند همكارانه   اقدامات دموكراتيك، حاكميت نامتمركز، و

كه اين سازمان در آن تأسيس شده  پاريسآن در اصلي بدهد. شعبه 
گران كمك كرده است، كه كنش sẻDataCitاست، در برپايي پروژه 

ها يك منبع عموم آورد كه باور دارند كه دادهرا گرد هم مي ايشهري
 وكار. هدف آنها آن است كهمردم است و نه يك كاالي كسب

از ن كاستونقل، و هاي جديد براي ارائه خدمات پايه انرژي، حملمدل
شده برپا كنند. هدف اشتراك گذاشتهبههاي با استفاده از داده هااتالف

هاي مشترك ساختن يك شهر هوشمند است و براي اين كار از داده
ها و خدماتي كه بر بنياد تجاري توسط كنند و نه با فناوريآغاز مي

  شود. هاي بزرگ فناوري فراهم ميتشرك
  

  اري در سئولگذاشتراكخدمات 

هاي نفوذ و باالترين نرخ  با بعضي از، پايتخت كره جنوبي سئول
بسيار مهم  استفاده فناوري اطالعات در دنيا، به عنوان يك شهر ديجيتالِ 

به خوبي شهرت پيدا كرده است. با وجود اين، نام آن در ميان شهرهاي 
د پيشگام جهان حضور نداشته است، چون چيز زيادي كه بتواند هوشمن

آن را از لحاظ فناوري شهري و حاكميت دموكراتيك متمايز كند 
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اين وضعيت شروع به تغيير كرد، هنگامي  2012نداشته است. اما از سال 
اي براي را ارائه كرد، برنامه Sharing City Seoulكه شهرداري طرح 

شهروندان  گذاري جديدي كه براياشتراكز خدمات پشتيباني ا
دهد، مسائل كند، اتالف را كاهش ميامكانات جديدي را فراهم مي
گذارد، و ها را به اجرا ميو راه حل ،كنداجتماعي و محيطي را بيان مي

هاي اين برنامه كه از شبكه  بادهد. هاي اقتصادي را توسعه ميفرصت
گذاري اشتراكتواند شهر مي گيرد،ديجيتال قدرتمندي بهره مي

پروژه  60گذاري كتاب، و گذاري اتاق، اشتراكخودرو، اشتراك
شهروندان را تشويق كند و به اجرا در آورد. همه اينها  يمشاركتديگر 

اي شهروندمحور دارد عالي به نظر براي ساخت شهري كه جامعه
   رسد. مي

  

حاكميت شهر هوشمند و گريزناپذيربودن تغيير 
  وهواييآب

هاي شهر هوشمند از لنز حاكميت نگاه كرديم. تا به حال به پروژه
هاي شود بر سيستممي البي كه  درباره شهر هوشمند نوشتهاكثر مط

تأكيد دارد كه پايش هر چيزي و هر كسي  را در  هااينترنت چيز
سازد. قابل فهم است، چون اين هاي خود در عمل ممكن ميمرز

كنند كه يك نهاد ند هستند و فرصتي را فراهم ميها قدرتمفناوري
متحول كنند. با اين هاي دنياي ديجيتال ترين تازه، را با تازهشهرقديمي، 

هايي اوريكند  كه چه فنهمه، اين توجهات اين پرسش را مطرح مي
اي منفعت چه كساني. اين ه هدفي و برشوند، براي چانتخاب 
نان براي آينده زندگي شهري قديمي از حاكميت همچ هايپرسش

شهرهاي هوشمند  هادولتاين مهم است كه آيا مانند. پراهميت باقي مي
قدرت  توسعهآنها را به عنوان  هاشركتبسازند،  توسعه دولترا به عنوان 

اي براي ساخته خود را به عنوان وسيله شهروندانبر پا كنند، يا  بازار
از  ادبيات فنيبا وجود ش ببرند. و مساوات به پي دموكراسيپديدآوردن 

شهرهاي فني و يك اندازهاي آرماناي كه تردستانه چشمافتادهنفس
  هوشمند هايشهر دهند،، را نشان ميشهر هوشمندشاهكار ديجيتال، 

اي ريختههمرقابتي به ميدان، هستند شهرها در سراسر تاريخ همه شبيه به
هم رقابت  با بيشتر درتقكسب براي  يببر روي آن نيروهاي رقكه 
ها، شامل توازن قواي نتيجه، بسيار اهميت زيرا پيامد اين رقابت ،كنندمي

   دارد. 

ها درباره شهر هوشمند به در مواردي كه در آنها گزارش
آنها به ماندن در  أكيدحاكميت توجه دارد، تدولت و هاي دخالت

سازي سياست شهر برايكه گرايش دارد مرزهاي شهر  و توازن قوايي 
چگونگي ارتباطات نيروهاي جهاني و به  كنند. آنها به ندرتمي

به . كنندمي توجهدهي شهر هوشمند  روي ساخت و شكل بر ايمنطقه
كه  ايهاي فرامليتيشركتو  كاپيتاليسم  نئوليبرالعنوان مثال، قدرت 

را  هوشمند خصوصي يشهرهاد رشد ونشميهاي آن منتفع از سياست
، يا سازيجهانيراند. اين در اصل از آن روست كه آنچه به ش ميبه پي

، به شهرت يافته است هاي دولتيگسترش بازارهاي جهاني بدون نظارت
امكان داده است كه بدون  بوكفيسو  گوگلهايي مانند شركت
 هايهاي فناوريوكارآنها در كسب پيشينيان رشد كنند كه  ينظارت

در قلب . كردندوپنجه نرم ميهايي دستنظارت با چنانزماني  مخابراتي
، و كاالسازي بيشتر هر چيزي و هر خدمتيحذف مقررات،  نئوليبراليسم

مرزهاي ملي جاي دارد. به عنوان مثال،  به فراتر ازو توسعه بازرگاني 
هاي خارجي را ناممكن كد مالياتي در كانادا سودسازي روزنامهزماني 

هاي ارتباطات راه دور شدت عمليات شركت كرده بود، مقررات ملي به
اي قدرتمند قدرت را محدود كرده بود، و قوانين حفاظت داده

هاي فناوري اطالعات خارجي را محدود كرده بود. اينها به شركت
اي، و اطالعاتي داد كه بر روي خدمات فرهنگي، رسانهكانادا امكان مي

ي ملي و اهشركت از  نهمچنيملي خود تا حدودي كنترل داشته باشد. 
تحت شعارهاي تبليغاتي  كرد. نئوليبراليسممحافظت ميها كارمندان آن

از  پشتيبانيتنها نه و با پشتيباني دولت كانادا در هر سطحي،  خود
تواند يكي از مي گوگلحاال  ،هاي ملي را كاهش دادشركت
ساخت براي در ثروتمندترين شهر كانادا را  هازمينترين قيمتگران

افزار، و به طور عملي كل فناوري، نرم ،اشغال كنديك شهر هوشمند 
هاي سايتي را كه در حال ساخت آن است هاي كاربردي، و دادهبرنامه

  .اشغال كند

هاي از زيرمجموعه  Sidewalk Labsشركت : مترجم يادآوري 
به  كانادا تورنتويدر  را 37كايسايدقرار بود پروژه شهر هوشمند  گوگل

 گوگلپاندمي كرونا سبب شد كه اجرا كند.  شهر-شركتشكل يك 
  .را متوقف كنداجراي اين پروژه 
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كند، توسعه بعضي از انواع شهر هوشمند را تسهيل مي ئوليبراليسمن 
هاي به ويژه آنهايي كه بخش بزرگي از كنترل خود را به شركت

زي توانند كاالساهر چيزي را كه مي تادهند خصوصي اختصاص مي
  كنند. 

ي وكارها اين شانس را ندارند كه كنترل خصوصي كاملهمه كسب
براي حاكميت به دست بياورند تا بيشترين سود را كسب كنند، زيرا  را

ها را نابرابريتواند وجود دارد كه مي ايهاي اجتماعيهزينهشهري 
، مل هزينه ساخت و نگهداري زيرساختد. اينها شاكاهش بده

ماتي مانند آموزش و پرورش، خدمات سالمت، پليس، دن خدركفراهم
اي ناچار است آنها را كه هر جامعه است هاييو برخورد با چالش

هايي اتكا دهند كه به دولتها معموالً ترجيح ميشركتمديريت كند. 
خلق ثروت را  فقط  كنند وها را سوسياليزه ميكنند كه اين هزينه
  دارند. خصوصي نگه مي

ه، ما انواعي از شهرهاي هوشمند تحت مديريت دولت را در نتيج
دهند كه ، آنچه را انجام مينئوليبراليسميابيم كه در بافتار مي

طي  كههستند هايي سياست كهشود، خصوصي ناميده مي 38كنزيانيسم
را شهرها  كه  دشوگرفته ميبهره  اي به گونه از درآمدهاي مالياتي آنها 

شركت در -دولت  هايبا آن كه تنش كنند. سودآورها براي شركت
ام نظگرايان عليه  هاي مليهاي اخير بيشتر شده است، به ويژه با قيامسال

اموري كه براي بخش كردن مليهاي بازرگاني جهاني، فرصت
آنها زمين زيرا  ،در حال رشد است خصوصي سودآوري زيادي ندارد 

اگر   ،كنند. بنابراينا فراهم ميگراهها و مليستيبراليئولمشتركي براي ن
فقط  مشابههايي از شهرهاي و نمونه بارسلوندر اين بافتار نگاه كنيم، 
نماينده آنها  ،شهر هوشمند غالب نيستند گيريآلترناتيوهايي براي شكل

اقتصاد سياسي  شديد بههاي در سطح شهري عليه گرايشمقاومت 
  جهاني هستند. 

  

   وهوايييرات آبشهر هوشمند ُاسلو و تغي

حاكميت رهبر بالمنازع  بارسلوندر ميان شهرهاي هوشمند، 
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هاي گونه كه تقريباً ساير  پروژه، همانآوردكم ميحاكميت آن  ديآيم
امكانات  واقعيت آن است  كه در  .انددهكم آورشهرهاي هوشمند 

نحوه استفاده از انرژي و  درباره  ساختن اطالعاتفراهم برايرها گحس
، اغراق شده است (بالدرنگ)  زمان واقعيوهوا در پايش وضعيت آب

اختالل در هاي شهر هوشمند براي مقابله با امواج فناورياز همين روي، 
. در ورندبياموج پديد بتوانند به زحمت  وهوايي جهانوضعيت آب

هاي ساحلي و پروژهدر مورد  اران شهر هوشمندحقيقت،  طرفد
هاي شهر هوشمند نشده كه فناوريخيز با ادعاهاي توجيههاي سيلمكان

ند. زمان براي دهمي خودشان را فريب از آنها حفاظت خواهند كرد 
گرفتن تغييرات جدي درداران شهر هوشمند و شهرهاي آنها طرف
   ه است. دير شدوهوايي بسيار آب

مخلوطي از  آنها كههاي شهر هوشمند، ري از پروژهاميان بسيدر 
موردي كه د، تنها هستن ي مختلفهاي حاكميتها و شكلفناوري

در دست  نروژرا جدي گرفته است و توسط دولت  ييوهواآب راتييتغ
. در اين مورد جاي تعجب نيست، چون است اسلوهر شساخت است 

هري بوده است. به عنوان مثال، اين شهر يك شهر پيشگام در نوآوري ش
به  را اسلو، شهر 2019كردن ورود خودرو به مركز شهر در سال ممنوع

  د. كريكي از عابرپسندترين شهرهاي جهان تبديل 

هر جديد شساخت يك  اييك ديد نوآورانه بردولت نروژ اكنون، 
 راتييتغبرابر  در آوريتابدارد كه اميدوار است يك مدل براي 

باشد. اين شهر كه در نزديكي فرودگاه شهر قرار دارد و با  ييوهواآب
است  يشهر ،شهر فرودگاهي اسلوآن ارتباط نزديكي خواهد داشت، 

بنياد به عنوان يك شهر هوشمند شروع از   2019از سال  ساخت آن  كه
 مترميليون  1 شهر نياهنگامي كه براي استفاده آماده شود، شده است. 

شهر كامالً با ي اين ژانرماني خواهد داشت. مربع زيربناي ساخت
شود و حتي انرژي اضافي آن به ذير تأمين ميهاي تجديدپانرژي

فرودگاه و شهرهاي ديگر فروخته خواهد شد. مركز شهر كامالً بدون 
توانند در شهر خودرو خواهد بود. در حقيقت فقط خودروهاي برقي مي

وص دوچرخه خواهد هايي مخصوآمد كنند. تمام شهر جادهرفت
    □داشت.
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