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  )31( ها اينترنت آدم

هاي  شبكه  ،هاي خودمختار سالح، بدون سرباز پيروزي
   مدنيگفتگوهاي  در و هاي اطالعاتي اجتماعي در جنگ

 فر نوشته عليرضا محمدي □

  

اگر  كند. كند، فقط ظاهر آن تغيير مي گاه تغيير نمي ماهيت جنگ هيچ«
زنده  ]، و آشيل در متن اصلي1يوشع، داود، هكتور[ هاي دور ي  از گذشتهكسان
كردند،  هاي  سومالي و عراق تماشا مي هاي ما را در كوچه شدند و جنگ مي

كنند، فلز برنز  ها تكامل پيدا مي كردند. يونيفورم هاي زيادي را حس نمي تفاوت
هاي  شود، تيروكمان جاي خود را ممكن است به بمب به تيتانيم تبديل مي

هنوز كشتن دشمن تا زماني شونده با ليزر بدهد، اما قلب اين واقعيت  يتهدا
  » گان تسليم شوند و اراده شما را به اجرا در آورند.فتاي نجاتاست كه 

» كايآمر جهاني  ي: توسعه برترنيعظمت نو«ي از كتاب  پاراگراف
  . 2طلب و  ژنرال بازنشسته آمريكايي يك جنگ ،رالف پيترزنوشته 
  

  ي باستاني و كالسيكها جنگ
تا دفاع مقدس كشور عزيزمان  هاي باستاني ايران و يونان  از جنگ

 داراي نظامِ شاهد نبرد دو ارتشِ ،ايران در برابر ارتش صدام
ايم.  در مقابل يكديگر بودهكُشنده ح  انواع سال مجهز به  مراتبي و سلسله

به جلويي ل« ترين بخش آن  كه مهميك منطقه نبرد وجود داشته است 
تير و كمان و نيزه و شمشير به تفنگ و  .بوده است )نجملَ( »منطقه نبرد

دار هخامنشي به  هاي داس و ارابه ،توپ و خمپاره و موشك تبديل شدند
خود و زره و سپر و سنگر  براي محافظت از سربازان از كالهتانك. 

اگر  .استه و كنترل اسلحه در اختيار سربازان بود ه استاستفاده شد
هايي بدانيم كه با  هخامنشي و يونان را نخستين جنگ هاي ايرانِ جنگ
هاي با  منظم و مجهز و پيچيده و داراي هنگ هاي بزرگ ارتش

كشور توانيم دفاع مقدس  جام گرفته است مينويژه ا هاي مسئوليت
جنگي بدانيم كه با  آخرينارتش صدام  در برابررا  رانيا زمانيعز

هاي  دان آمدند كه به لحاظ شكلي مشابه ارتشهايي به مي ارتش
  اند. كالسيك و باستاني بوده

  

  يتيب8 يها زپردازندهيرو انقالب  زپردازندهيراختراع 
از زمان اختراع   افزارها و جنگ نظاميابزارهاي  ازبسياري 
 بيتي مانند8هاي  ريزپردازندهاز زمان ورود به ويژه  3ها ريزپردازنده

                                                 
1 Hector 
2 Peters, Ralph. New Glory: Expanding America's Global 
Supremacy, 2005. p. 30 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history) 
3 microprocessor 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
 كه يتوان ليبه دل ،تعصر اطالعادر بزرگ  اريبس يوجود دستاوردها

  يخصوص ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري
آن را  گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار
   .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي  كيدوران تار

به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 
 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ

 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ
IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  

نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 
هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره

، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس
ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين

سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك
كند. به بيان ديگر،  ر ميبه طور عمومي يا خصوصي منتش  نترنتيا

در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم
روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي

كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي
  متفاوت است. 

واند براي انسان و خالقيت انسان ت مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم
، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي

سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس
ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان

ها  را از ميان بر دارد و انگيزهانسان » خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 
ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي

را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك
بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 

  ناميم. مي ها براي آدم
چاپ شد  سلسله از مقاالت نيله اول از امقاكه  1393در  شهريورماه

با  Internet of Peopleيا  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح  تعريفي كه ما ارائه نموديم دست

به يك   اما امروزه نظران نبود، مورد استفاده كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. ت در دنياي فناوري اطالعا علمي و فني اصطالح 

را به جاي هاي اجتماعي  كه  كاربرد هوشمندانه  شبكه  اين مقاله
بخش پاياني  ادامه ،دهد فيلترسازي در جهت منافع ملي  پيشنهاد مي

تا  ايتانيدر سفارت بر ينينش از بست«همين سلسله از مقاالت با عنوان 
  است:در شماره گذشته   » تلگرام

http://rizpardazandeh.com/articles/riz267/rizpardaza
ndeh267p8.pdf 
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محصول  6800 زپردازندهير سري ،اينتلمحصول  8085 خانواده
توانستند به بازار  1980در اوايل دهه   Zilogمحصول  Z80، و موتوروال

را براي آنها فراهم  خودكارياي از  گونهحامل يك كامپيوتر شوند كه 
 شدند وساخت. اين ابزارها آغازگر تحولي نو در ميدان نبرد  مي

ورود به  يادگيري ماشين در و به ويژه هوش مصنوعيها در  پيشرفت
كمك كرد كه گذار ) Laws( 4مرگبار ي خودمختارها و سالح ها روبات
فضاي منطقه نبرد به  .كند را تسريع مي بدون سرباز هاي جنگه به دور
برخالف  كاسته شد.  لجمناهميت  از نيز توسعه پيدا كرد و سايبري
  ها در حال تغيير است.  ماهيت جنگ رالف پيترزنظريه 

  

  هاي بدون سرباز جنگ گذار به

هاي مهم مردم در طول تاريخ  از دغدغهيكي  جنگ همواره وقوع 
و در رده بعدي  ميليون كشته60با بيش از  ست.  جنگ جهاني دومبوده ا

ها  شاهد بيشترين كشته ميليون كشته 60آن هم با حدود  ها حمله مغول
ها كمتر شود  كشته براي اين كه تعدادها بوده است.  در تاريخ جنگ

تر  هاي مخرب ، سالحاما در همان حالها و سپرها اختراع شد،  انواع زره
  شد.   مي نيز ساخته

در دنيا  ها ريزپردازنده  چند سالي بود كهدر دوره دفاع مقدس 
شماري را نويد  دهاي بيراز همان ابتدا كارب و مطرح شده بودند

به بازار وارد شد بسياري از  Z80دادند. اما از زماني كه ريزپردازنده  مي
 دهزپردازنيراين  به دليل امكانات خوب طراحان كامپيوتر و الكترونيك

اي را كامپيوتري و  كردند هر وسيله تالش مي با آن و سهولت طراحي
  If-Then-Elseاز تعداد زيادي قاعده  براي هوشمندي خودكار كنند و
 ،به ويژهبهره بگيرند.  ساده   5يبازشناسي الگوهاي  و يا الگوريتم

كردن و  مهندسان صنايع نظامي از اين پردازنده براي كامپيوتري
بسياري از تجهيزات نظامي و همچنين  و هوشمندكردن يخودكارساز

  گرفتند.  هاي نظامي بهره مي ساخت روبات

 كشورمان در آن دوران به دليل نيازهاي دفاعيِطبيعي است كه 
هاي مختلف خودكارسازي و هوشمندسازي تجهيزات  مطرح و  طرح

                                                 
4 lethal autonomous weapons systems 
5 pattern recognition 

با  اه سيستمانواع توان فني الزم براي طراحي د. شده باش 6سنجي امكان
وجود  شد كه در آن زمان فناوري جديدي محسوب ميها  ريزپردازنده

 براي منظوره هاي تك داشت. حتي توان فني الزم براي ساخت پردازنده
                  د نيز باموجود نبويدكي آنها  پردازندهتجهيزاتي كه تراشه 

 خانواده ي مانند هاي و استفاده از تراشه bit-slice طراحيتكنيك 
يك  در آن زمان  كه ،فراهم بوددر كشورمان  AMD-2900 پرطرفدار

امروز يك فناوري  ،، هرچندشد محسوب ميو پركاربرد فناوري پيچيده 
و  ها زپردازندهيرگيري از  بهرهتوان فني در آن هنگام قطعاً . منسوخ است

براي كشورمان و يك موقعيت عالي  داشتيمها را  طراحي انواع سيستم
 كه در خريد تجهيزات نظامي پيشرفته مشكل داشت فراهم كرده بود،

نياز  نيز كافيو زمان اما براي  گذار به تجهيزات خودكار به فرصت 
و  با توجه به توان فني ،صادر شد 548نامه  قطعهنگامي كه . داشتيم

ن ايها و  اين امكان وجود داشت كه به  اين توانمنديكشور   مهندسي
از فرصتي كه   نامه قطعبا پذيرش زودهنگام  پتانسيل باال توجه شود و

ضمانت  ها به داليلي مانند  . اما تعللدوش گرفته د بهره رك فراهم مي
توان فني  .ديرهنگام بپذيريمرا نامه  قطعاين نامه سبب شد كه  اجراي قطع

رد ك فراهم مي نامه قطعو مهندسي باالي كشورمان و فرصتي كه اين 
  به اين پتانسيل توجه نشد.   د.باش 548 نامه قطعتوانست ضامن اجراي  مي

ها در آن هنگام اين نظر را تقويت  در هر حال، ريزپردازنده
اي دورتر  در آيندهو حتي  خودكارتوان  اي را مي كردند كه هر وسيله مي

گيري از  با بهره خودكارسازي هاي انديشهدر مجموع، كرد.  خودمختار
نشان  ها در فناوري اطالعات پيشرفت و قيمت هاي ارزان پردازندهريز
تغيير در حال ها نسبت به ميادين نبرد مرسوم  ماهيت جنگكه  ندداد مي

  .ادندد هاي شگرفي را براي آينده مي و نويد دگرگوني است

هاي  جنگ و ها ارتشگذار به  ،هاي اطالعات هاي فناوري پيشرفت 
و با  7هاي خودمختار سالحو با  اي اطالعاتيه جنگبا را  بدون سرباز

آغاز كرده  9اينترنت چيزهاي دفاعيو  8اينترنت چيزهاي ميدان نبرد
، حمالت سايبري  يعني  در ميدان نبرد سه انقالب جديد  است.
اثرات بزرگي را در شكل  هاي اجتماعي شبكه، و هاي خودمختار روبات

                                                 
6 feasibility study 
7 autonomous weapon 
8 Internet Of Battle Things 
9 Internet Of Defensive Things 
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ها  توانند در سرنوشت جنگ مي ها فناورياين  .اند ها پديد آورده جنگ
مقهورساختن دشمن بدون به  حتي ات بزرگي داشته باشند و اثرنيز 

 .يدرجه مهارت در جنگاور نيباالتر يعني ،برسند شليك گلوله
اي از كشورها در اين نوع  مدت ممكن است پاره هرچند، در كوتاه

جنگاوري برتر از كشورهاي ديگر شوند، اما در بلندمدت با توجه به 
گرها  و انواع حس زهايچينترنت اهاي خودمختار و  اين كه رشد فناوري

بيشتري نسبت به  حوزه صنايع نظامي بسيار سرعت  حوزه تجاريدر 
همه    دفاعيِو  هجومي چيزهاياينترنت دارد تجهيزات نظامي و 

سطح خواهد شد و نوعي موازنه قوا و بازدارندگي  كشورها تقريباً هم
  پديد خواهد آورد.

سربازاني   ،از سرباز ورمانگوييم ارتش بدون سرباز منظ وقتي مي
سربازان  و با شليك گلوله و موشك و مانند آن هستند كه با سالح
مواضع و   هامانند آن با بمب و موشك و يا ،كشند طرف مقابل را مي

محاصره كنند. به عنوان مثال،  هاي دشمن را تخريب مي زيرساخت
به  ، هاي مرسوم بوده است يك تاكتيك جنگي در جنگ نظامي

از لحاظ واردات و صادرات چنان  به  طرف ديگر مخاصمه اي كه ونهگ
 محاصره نظامي اصفهانطرف مقابل گردد. اراده بيفتد كه تسليم  تنگنا

 ينظام هاي مهم تاريخي محاصره يكي از نمونه محمود افغانتوسط 
 يتفاوت ياز ب ي آموز براي درس مان آن را و پدران مان معلمان است كه

. اما امروزه اند كرده  اند و  نقل  درس داده مردمو  حاكمان  انفعالاز و 
كه سربازي به مرزها بياورند به نام تحريم و از  آن كشورهاي قدرتمند بي

_  را توانند اهداف محاصره نظامي ها مي هاي ارتباطي بانك طريق شبكه
 يهاي نتيجه با مدت، اما تر در كوتاه هايي ضعيف هبا نتيج ،هرچند
  به دست بياورند.  _ندتر در بلندمدت قدرتم

  
  جنگ سايبري  

هاي جنگ بدون سرباز كه در گروه جنگ  اطالعاتي  يكي از روش
 به است. جبهه جنگ در جنگ سايبري  جنگ سايبريگيرد  جاي مي

با هايي كه جنگ سايبري  است. ميزان خسارتمشهور  فضاي مجازي
هاي  تواند به اندازه بمباران تواند به بار بياورد مي مي ديجيتال يها بمب

باشد، به  يا بسيار بيشتر از آن متعدد نيروهاي دشمنآتشين و انفجاري 
 مورد تجاوز در شهرهاي هوشمند چيزهااينترنت ويژه اگر تعداد وسايل 

   افزايش يابد.

  
هاي برق،  وانتقاالت بانكي، شبكه توانند در نقل هكرها مي 
هاي اطالعات سالمت، و مانند آن اختالل به وجود بياورند و  شبكه
ومرج يك هدف ديگر  سنگيني بر اقتصاد وارد كنند. هرجهاي  ضربه

هاي  هاي  تاكسي ، مثالً  با از كار انداختن شبكهجنگ سايبري است

  جنگ جهان بي

ها تبديل خواهد شد و  هاي بدون سرباز آينده به جنگ روبات جنگ
جنگ «هاي  هاي  فيلم هاي روبات هاي روباتي و جنگ بيشتر به بازي

هايي به دو دليل خيلي  شباهت پيدا خواهد كرد. چنين جنگ  »ستارگان
و گفتگوهاي مدني از  توازن قوا ن حذف خواهند شد:زود از صحنه جها

   هاي اجتماعي. طريق شبكه

 هاي امروزه  فناوري از يك سو،  چرا توازن قوا پديد خواهد آمد؟
ي گرها حس يها يفناورو همچنين  خودكار و  خودمختار هاي سيستم
هاي نظامي پيش  به دليل نياز شديد بازار به آنها از فناوري يتجار
هاي تجاري در حال حاضر به سرعت  اند. به عنوان مثال، خودران افتاده

 نيهمكنند و نيروهاي نظامي براي اهداف خود از  پيشرفت مي
گيرند و مثالً تانك خودران  ي بهره ميتجار يها خودرانهاي  فناوري

 يها ستميسهاي خودمختار  نظامي نسبت به  پيشرفت سيستم سازند. مي
 خودمختار يها ستميسل تقاضاي زياد بازار به تجاري به دلي خودمختار

ها در سطح فناوري  در نتيجه، تفاوت ها كمتر بوده است. مانند خودران
تجهيزات نظامي كشورهاي مختلف جهان به تدريج كاهش خواهد يافت  

ها يا  توليد انبوه خودرانو تقريباً در يك سطح قرار خواهند گرفت. 
شود كه قيمت آنها پايين بيايد  ره سبب ميهاي چندمنظو پهپادها يا روبات
به با اصالحاتي براي اهداف نظامي نيز آنها را  همه كشورها و صنايع نظامي

نيز به طور انبوه به كار گرفته  »دفاعي يزهايچاينترنت «كار بگيرند. 
هاي كامپيوتري  شبيه به بازي» اينترنت چيزهاي نبرد«جنگ با  خواهد شد.

  العاده زياد خواهد بود.  هاي آن فوق تفاوت كه هزينهخواهد شد، با اين 

ها و صنايع نظامي كشورهاي مختلف براي اين كه دشمن  از سوي ديگر، ارتش
هاي خودمختار را طوري طراحي كنند كه  آنها را نابود نكند ناچارند سالح

دشوار باشد. اين وضعيت جنگ را براي  »شان كردن خاموش«نشوند يا » خاموش«
  آورد.  كند و نوعي بازدارندگي به وجود مي وري بسيار دشوار ميهر كش

هاي رواني و سايبري محدود خواهد شد، اما اين  ها به تدريج به جنگ جنگ
ها  ها نيز به دليل آشناشدن مردم با ترفندهاي مورد استفاده در اين جنگ نوع جنگ

  د شد. نحو خواهمسرانجام  تر امن  ديجد يها يفناور ظهور و

هايي را براي حل  بسياري از مسائل از طريق  دم جهان امروزه حركتمر
هاي  چالشحل   يبرا ييها حركتاند، مانند  هاي اجتماعي  آغاز  كرده شبكه
خوبي به دست بسيار هاي  ها موفقيت محيطي. بعضي از اين حركت زيست
حل  به سمت د شد و نجهاني خواه تر و عمومي ها به تدريج اند.  اين حركت آورده
د ند رفت  و اجازه نخواهنمقابله با برپايي جنگ خواه تر مانند  هايي بزرگ چالش

اند در  هاي مختلف در طول تاريخ بشر پديد آورده هايي كه جنگ داد كه تراژدي
  □يك جهان متمدن رخ بدهد.
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دهنده ترافيك  هاي نشان اينترنتي يا با دادن اطالعات غلط به برنامه
   ترافيك. تعمدي  ايجاد قصده ها ب خيابان

گيري گسترده عامه مردم از انواع گوشي هوشمند،  به دليل بهره
امروز  هاي هوشمند،  و خانه زهايچاينترنت تاپ، و  كامپيوتر، تبلت، لپ

اي نداريم كه دشمن نتواند وارد آن شود و مسئله به وجود  ديگر قلعه
  نياورد. اسب تروا در همه جا حضور دارد.

  
  شبكه اجتماعي افزار جنگ

دسترسي تقريباً اكثر مردم جهان به گوشي همچنان كه گفته شد 
از يك سو به  ميدان نبردهوشمند و كامپيوتر سبب شده است كه 

و ساير  زهايچاينترنت ها،  ها، تبلت افزار كامپيوترها، گوشي سخت
 به ، به ويژهافزارها گر به نرموسايل كامپيوتري كشيده شود و از سوي دي

   براي تغييردادن رفتارها و باورها. هاي اجتماعي شبكه

 10عمليات روانييا  جنگ روانيكه به _ عمليات تأثيرگذاري و  القا 
 تواند مي هاي اطالعاتي جامعه گيري از ضعف با بهره _نيز مشهور است 

 .و مانند آن ،هاي مخرب  به وجود بياورد ، شايعهدنبيافريافكني  اختالف
استفاده از  هاي اجتماعي شبكهبا  يجنگ روان متداول يك روش

  هاست. 11ترول
  

  
                                                 
10 psychological operations 
11 troll 

نگراني كارشناسان هوش مصنوعي 
  خودمختار يها سالحاز 

هاي خودمختار  روباتكه يكي از انواع مرگبار  خودمختار هاي سالح
از لحاظ اخالقي پسنديده نيستند و بسياري از كارشناسان هوش  هستند

  مصنوعي مدتي است كه در پي ممنوعيت استفاده نظامي از آنها هستند. 

را  هاي پرنده خودمختار در اندازه حشرات  به عنوان مثال، روبات
در نظر بگيريد. اندازه آنها به  ساخته شده است  هاهايي از آن كه نمونه

هايي بسيار جزئي است. حاال اگر  توليد انبوه آنها با قيمت امكان معني
اي پيشرفت كنند كه كيلومترها بتوانند پرواز كنند و  به يك  اينها به گونه

ها عدد از آنها  سوزني مجهز شوند و ميليوننيش نيش ميكروبي يا حتي 
شده پرواز داده شوند چه  هاي مشخص ي مأموريت به مكانبراي اجرا

 آيا ند بيفتها  ها در دست تروريست اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر اين روبات
  ؟دنخواهند آفريفاجعه 

 كم براي امنيت از همين روست كه معتقديم مردم جهان دست 
 حذف جنگ وهمچنين و  هاي وحشتناكي  خودشان در برابر چنين سالح

 از طريق  يمدن يگفتگوهابه سوي   ناچارند  ظ محيط زيستحف حتي
  □.دارندگام بر  ي به منظور حل اين مسائل اجتماع يها شبكه

  
 تر است. عكس از كمي از يك مگس بزرگ RoboFlyروبات 

http://www.washington.edu/news/2018/05/15/robofly  

  خودمختارهاي  روبات
  و پرسش قديمي جبر و اختيار 

و    نياز دارند  »مهارت« كه به  هوش مصنوعي در بعضي از تكاليف
در هوشمند  يها روباتها برتر است، مثالً  از انسان هستند  »مند قاعده«يا 

بهتر از  _ خودرو خط توليد مثالً_  هايي از يك خط توليد بخش
هوش مصنوعي در اينجا هوشي است كنند.  كارگران انساني عمل مي

، يعني تكاليفي  كه »جبري«تكاليف شده و  براي اجراي تكاليف مشخص
  نياز ندارند.» راده آزادا«به  

عدم  ي قرار بگيريم كه در شرايطباشد و شرايط پرابهام اگر اما  
آزاد »  اختيار«حاكم باشد و براي اجراي يك تكليف به اراده و  قطعيت

تر و بهتر عمل  گيري سريع ها در تصميم انسان  در حال حاضر، ،نياز باشد
د شد كه به تدريج ها در هوش مصنوعي سبب خواه كنند. پيشرفت مي

، يعني )autonomous systems(  خودمختار هاي و سيستم ها روبات
جاي انسان را  )، از كم تا كامل(هاي داراي اختيار و  اراده آزاد  روبات

كه در شرايط عدم قطعيت و پيچيده  ،نددر بسياري از مشاغل بگير
ارد شبيه به در اكثر مو گيري تصميم و نتيجه ،نددارگيري  تصميم توانايي
   د.خواهد بوهاي باتجربه و بامعلومات و حتي بهتر   گيري انسان تصميم

) ممكن است با John Searle» (جان سرل«فيلسوف بزرگي چون 
هوش «هاي خودمختار و  خود اثبات كند كه روبات» اتاق چيني«مثال 

ندارند (براي اطالعات بيشتر » ادراك) «Strong AI» (مصنوعي قوي
هوش مصنوعي: «به مقاله  »هوش مصنوعي قوي«و  »اتاق چيني«درباره 

 1369انتشار آذر  ماهنامه ريزپردازنده 5و4در شماره » واقعيت يا خيال
 افتد  ها اتفاق مي )، اما آنچه در عمل با اين روبات!مراجعه بفرماييد

   □اجراي تكاليف با حدي از اراده آزاد خواهد بود.
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نيز به  12ها داده كالن توانند از هاي اطالعاتي مي نيروهاي جنگ 
 مند هدف هايِ پيام هاي آنها  و با تحليل دادهبهره بگيرند خوبي 

استفاده  بدهند. انتشار  ياجتماع يها شبكه از طريق  بسازند و  تأثيرگذار
كه  به كار گرفته شودچنان ي جنگ اطالعاتتواند در  مي ها داده كالن از

مانند آن  هايي  افكني اختالف ها از هم و حتي به جدايي خانواده
ها  و  داده پيشرفته، يك كشور مهاجم از كالنجنگي ت عمليادر  بينجامد.
استفاده كند كه  مردم  تواند يم اي شناسي به گونه هاي روان تكنيك
مطابق اراده كشور در مواردي ويژه  ،جنگوقوع هدف بدون  كشورِ

  مهاجم عمل كنند.

به عنوان يك  ياجتماع يها شبكهدر مجموع، استفاده دشمن از    
براي جامعه يك تهديد است. جامعه مدني، احزاب، دولت، افزار  جنگ

توانند اين تهديدها را به سرعت شناسايي  و با بايد ه مدارس، و دانشگاه
به لحاظ  افزار جنگبه عنوان  ياجتماع يها استفاده از شبكهخنثي كنند. 

مردم جهان در روزي باالخره اخالقي به هيچ عنوان پسنديده نيست و 
در برابر آنها مقاوم  ها با انواع آموزشيا  ، وداايستخواهند   برابر آن

  .خواهند شد

  
و  ي براي گفتگوهاي مدنياجتماع يها شبكهاستفاده از 

  جنگ جهان بيساختن رؤياي  متحقق
به  ياجتماع يها رسانه و دسترسي به  نترنتيبه ا يدسترسامروزه 

بشر  يحق اساس كيها دارند  دليل منافع بسيار زيادي كه براي انسان
ترنت چنان بسياري از مردم جهان را به هاي اين فايده .دشو يمحسوب م

هاي اجتماعي  بدون اينترنت و بدون رسانه خود وابسته كرده است كه 
هاي اجتماعي گفتگوي مدني بين مردم  شبكه توانند زندگي كنند. نمي

ي به وجود انسجام اجتماعتوانند  اند و مي جهان را بسيار ساده كرده
                                                 
12 big data 

، به اَپ واتس، به توييتر، به بوك فيستقريباً همه مردم دنيا به  بياورند.
دادن ر حال تغييرهاي اجتماعي د و مانند آن وصل هستند. رسانه چت وي

دستيابي به يك  يحتنحوه جنگيدن و  به ويژه در مورد  فرهنگ بشر
افزون بر آن كه  جنگ هستند.جلوگيري از  آرزوي ديرين انسان، يعني

بسيار مخرب در برابر دشمن قيمت اما  به عنوان يك سالح جنگي ارزان
توانند به عنوان يك وسيله براي گفتگوي  شوند مي به كار گرفته مي

  مدني و جلوگيري از جنگ نيز استفاده شوند.

استفاده  در عين حال كه  ياجتماع يها شبكه ترديدي نيست كه  
مفيد و  هاي بسيار ، استفادهاز آنها مانند استفاده داعش ،دندار  نامسئوالنه

 هاكه براي حفظ محيط زيست از آن كسانيمانند  ،دندارنيز سئوالنه م
، اما هرچه در زمان پيش برويم، جامعه جهاني جويند بهره مي
هاي  هاي نامسئوالنه و خطرناك را شناسايي خواهد كرد و روش استفاده

ها را حذف  و تا جاي ممكن اين روش مقابله با آنها را خواهد آموخت
  . دكربيشتر خواهد از آنها را تفاده مسئوالنه و اس خواهد كرد،

به  هرچند،_ هاي اجتماعي در سراسر جهان  با آن كه از شبكه  
 مردمنيز استفاده شده است،  افزار جنگبه عنوان  _اي محدود  گونه

نها آبه  ها شبكهاين  كه ممكن است ندفكر كنو  ندنگران شو ديانب
هاي  هايي كه پيام پايگاه تأسيس با ، با كمي آموزش ودكنن كيشل

توانند با خيال راحت از اين  كنند مردم مي خصمانه  را آشكار مي
براي  هاي اجتماعي  با رسانه گفتگوي مدني و از ها بهره بگيرند شبكه

  .حل مسائل جهاني سود بجويند

 يها رسانهاز طريق گفتگوي مدني  نكته ظريف اينجاست:  
 ،كارانه نيست اتي فريبهاي اطالع برخالف جنگ  ياجتماع
و  گويد ها مي و صادقانه از واقعيت ،هاي غيرواقعي ندارد نمايي سياه

. گفتگوي كند صادقانه در پي حل مسائلي است كه جهان را ناامن مي
كه  ي رااز همبستگ يسطح باالتر  ياجتماع يها رسانهاز طريق  مدني

  تواند فراهم كند.  مي امروزه مردم دارند،

  
   مسئوالنه يينآفر حركت

اجتماعي آسان است،  هاي اجتماعي با رسانه جنبش يك  ايجاد  
براي تعداد قابل توجهي از مردم جالب يا در بايد فقط موضوع و هدف 

مفيد براي جامعه باشد. از دوستان يك امر حق يا  يك جهت احقاق
تمام دوستان خود را براي پيوستن به نيز آنها شود،  نزديك آغاز مي

كه ديگران   كنند ميتشويق  آنها را  همچنين و كنند  يمگروه دعوت 

 )trollترول (
د يا مردم را با آور ترول شخصي است كه مجادله پديد مي

يا خارج از موضوع  ،راه بي ،نامربوط ،آميز هاي تحريك كردن پيام پست
با هدف برانگيختن   ،كند يم يعصب يهاي برخط اينترنت در انجمن

توانند  مي  ها   ترول هاي احساسي. ها به بروز واكنش نندگان آن پيامخوا
براي   ها. اين كار، و مانند آنافكني كنند اختالف ،ندكنسردرگم مردم را 

اي  سود ويژه ان حاوي ش و يا براي داردسرگرمي جنبه يا  ها  ترول
  □.است

  https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_troll         منبع:
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 چنانچه اگر موضوع و هدف انساني باشد،دعوت كنند.  نيز  را
شوند به دقت و توسط  گذاشته اشتراك به بايد كه اي نمونه هاي پست

ها به ، و متخصصان تهيه شوند و ديگران از آنتوانا هنرمندان، نويسندگان
ها  دعوت  تر بهره بگيرند، هاي خالقانه يه پستبراي ته ييالگوها عنوان
المللي برسد. هرچه  تواند از سطح ملي خارج شود و به سطح بين مي

  ها بيشتر باشد اثرگذارتر خواهد بود.  اليك كننده و تعداد مشاركت

گيري  فراهم است، فرهنگ بهرهي نيآفر حركتزيرساخت و بستر 
ا  گسترش بدهد كه  جهان را ر  گفتگوي مدنياي  از آن بايد به گونه

ها  كن كند، محيط زيست را از آلودگي جنگ كند، فقر را ريشه بي
عدالتي مقابله كند،   و مانند  شكنان را رسوا نمايد، با بي بزدايد، پيمان

د كه با برسنمردم دنيا به اين نتيجه ديري نخواهد پاييد كه آن.  
هاي جهاني از طريق  بسامانيمقابله با نا كردن و  حل مشاركت در

  تر خواهند بود. هاي اجتماعي خوشبخت رسانه

 و با هاي موفق رويدادهاي مختلفي در گذشته به عنوان نمونه 
به عنوان مثال،  هاي اجتماعي به وقوع پيوسته است. مثبت رسانه اثربخشيِ

با آن كه در كشور عزيزمان ايران در ابتداي دوران دبستان با اين بيت 
كه جان دارد و جان  - كش است كه دانه يمور ازاريم«ور مشه بيان و  خوش

وبيگاه رخ  گاهآزاري  شويم، بازهم حيوان آشنا مي» خوش است نيريش
ها در  آزاري هايي از اين حيوان داده است. در چند سال اخير نمونه

اي موفق  هاي اجتماعي به نمايش در آمد و بعضي از آنها  به گونه شبكه
آزاري تهييج كنند كه اين شعر  عليه حيوانچنان  توانستند جامعه را

در _ كه سعدي بزرگ آن را به خوبي ترويج داد _ فردوسي بزرگ 
و  آزاري حيوانطول قرون متمادي نتوانست چنين مؤثر و كارآمد قبح   

حتي سبب شد كه يك  نمايان كند.براي مردم را  دوستي حسن حيوان
آزاري در مجلس محترم شوراي اسالمي در  اليحه در مورد حيوان
هاي  قدرت و تأثير شبكههمين نمونه به خوبي  يرد.دست بررسي قرار بگ

   دهد.  هاي پيشين نشان مي نسبت به رسانه رااجتماعي 
هاي اجتماعي را  قدرت پنهان و پتانسيل باالي رسانه مجموع، در 

سازي جوامع و  توان براي دگرگون كم گرفت، از آنها مي نبايد دست
توانند صلح را  يم ياجتماع يها رسانهها بهره گرفت.  حتي دولت

هاي مختلف را بين مردم كشور طلبانه ي صلحگفتگو و گسترش بدهند،
و اثر كنند،  هاي  نژادپرستانه را بي توانند انديشه تشويق كنند. آنها مي

هاي  توانند پلي باشند بين قوميت ميو  ،مدارا و تفاهم را افزايش بدهند
    مختلف.

  خودمان را تحريم نكنيم
مان تجارب ارزشمندي براي جنگاوري و  تاريخِ پر از جنگ

مان تيز شده  هاي دفاع در اختيارمان گذاشته است. بايد گوش
 كه ميآموخته باش ديباباشد و صداي شيهه اسب چنگيز را بشنود. 

هاي كامل كشور و انفعال مردم  در  مندي عدم توجه به توان
جنگ بار بوده است. در  دوران محاصره اصفهان چه فاجعه

و رشادت  تكه بيشتر به شجاع تركمانچايجنگ چالدران و در  
 تر هاي پيشرفته جه كرديم و حجم سالحمان تو سربازان و افسران

توازن قوا به خوبي اهميت بايد درباره  دشمن را در نظر نگرفتيم 
هاي تاريخي بايد به ما آموخته  درس گرفته باشيم. اين شكست

هاي مقابله با آن  باشد كه در هر زماني   تهديدها و پتانسيل
ها را از دست  و فرصت  تهديدها را به دقت شناسايي كنيم

  .ندهيم

هاي اجتماعي بهترين وسيله براي گفتگوي مدني  امروزه شبكه
به منظور حل مناقشات جهاني و پيروزي بدون سرباز و جهان 

اي پيشرفت كرده است  جنگ هستند. تمدن جهاني به اندازه بي
كه بتواند مسائل جهاني را بدون جنگ حل كند.  گفتگوي مدني 

دس و استاد خواهد، نويسنده و هنرمند و مهن سرباز نمي
براي مقابله فعال با تهديدهاي  ياجتماع يها شبكهخواهد.  مي

  امروز ابزارهايي بسيار كارآمد هستند.

 بشر تاريخ در فناوري انقالب گمان قدرتمندترين بي اينترنت
 از فعال طور به كه افرادي تعداد سال، 20 حدود در. استبوده 

 2018 سال در نفر ردميليا 3 از بيش به كنند مي استفاده اينترنت
بوك در جهان در سال  فقط تعداد كاربران فيس . است هرسيد

تعدادكاربران يوتيوب يا  ميليارد كاربر است. 2جاري بيش از 
توانيم بيابيم  كدام رسانه را مي ميليارد كاربر است. 2نزديك به 

توانيم تا جايي كه ممكن  كه اين تعداد كاربر دارد و در آن مي
   شكني بايستند؟ باشد از مردم جهان بخواهيم كه عليه پيمان

ي به معني آن است كه  خودمان اجتماع يها شبكهازي فيلترس
  ايم. خودمان را تحريم كرده

  

 يها شبكهمان  با  گفتگوي مدني متحدانه و فعاالنه مردم 
شكني و تحريم، پاشنه آشيل دولت  ي عليه پيماناجتماع
  □طلبِ ترامپ است. شكن و جنگ پيمان
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باالخره روزگاري فرا خواهد رسيد كه مردم  دنيا متمدنانه  به 
طلب بايستند و   مدارانِ جنگ ماعي در برابر سياستهاي اجت كمك شبكه

گرِ بدون سرباز آينده كه بيشتر  به شكل جنگ  هاي ويران از جنگ
گيري كنند و البته آن روزگار خيلي زود فرا  ها خواهد بود پيش روبات

ي به منظور گفتگوهاي مدنيِ اجتماع يها شبكهاستفاده از خواهد رسيد. 
محيطي  هاي زيست ها مانند چالش الشبراي بسياري از چ جهاني
خت و بستر مورد نياز گفتگوهاي و زيرسا هاست آغاز شده است مدت

به وجود آمده است. استفاده هاست  مدت نيزمدني در اينترنت 
تواند دستاوردهاي بسيار  بزرگي را براي  كارآمدتر از اين ابزارها مي

ابله با فقر به صلح، حفاظت از محيط زيست، رونق گردشگري،  و  مق
كشورهاي قدرتمند كشورهايي خواهند بود كه مردم  ارمغان بياورد.
ي به منظور گفتگوهاي اجتماع يها شبكهگيري كارآمد از  آنها در بهره
  توانمند باشند. مدنيِ جهاني

  

  پيروزي بدون سرباز: گفتگوي مدني

تا  ايتانيدر سفارت بر ينينش از بست«در مقاله در شماره گذشته 
هاي اجتماعي فايده چنداني براي  گفتيم كه فيلترسازي شبكه 13»لگرامت

اندازي يك  توانيم با راه كشور عزيزمان ايران ندارد، اما در برابر مي
 شكني  و ضدپيمان گفتگوي متمدنانه و  يك حركت بزرگ ضدتحريم

يا  ها در سراسر جهان جلوي تحريمي بايستيم كه بسياري از دولت
 يامكان برا نياز ا مطمئناً اند. اجبار به آن پيوسته از روي ها شركت

و از انفعالي كه  مييسود بجو ميتوان يم يبه خوب شكنان مانيمقابله با پ
اين مقاله چنين در بخشي از  .متأسفانه به وجود آمده است دوري كنيم

  آمده است: 
نه صادقا ياتم يانرژ يالملل نيآژانس بهاي  مطابق اطالعيه

جمهور آمريكا  ايم، اما رئيس مان را در برجام به اجرا درآورده تعهدات
شكني كه به تحقير اتحاديه اروپا  شكني كرده است؛ از اين پيمان پيمان

توانند به عنوان  يك  مداران كشور مي نيز انجاميده است سياست
هاي  وطنان از توان شبكه فرصت بهره بگيرند و با همت همه هم

هاي مختلف سود بجويند و يك حركت بزرگ بر  رسان و پياماجتماعي 
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شكني يا حتي تحريم كاالهاي آمريكايي را آغاز كنند و از  ضد پيمان
ي شكن مانيپمردم اروپا و ساير نقاط جهان بخواهند كه در برابر اين  

 »ها اينترنت آدم«بزرگ بايستند و كاالهاي آمريكايي را تحريم كنند. 
در اروپا، آمريكا، كانادا، و... وصل  »ها اينترنت آدم«را از ايران به 

كشورهاي ديگر جهان زندگي  ما در  وطنان كنيم. تعداد زيادي از هم
كنند كه براي مقابله با تحريم كشورشان، براي  صلح جهاني، و براي  مي

شكني همراه خواهند شد. مردم اروپا به دليل  مقابله با پيمان
تر به اين حركت خواهند پيوست.  راحت شان هاي تحقيرشدن دولت

  اند، و....  ها از اين اقدام ترامپ ناراضي حتي در خود آمريكا دموكرات

اي كه ذكر   توانمندي اين راه حل چنان است كه براي نمونه
مداران است)   كرديم (كه تشخيص اجرا يا عدم اجراي آن با سياست

ن استعداد و پتانسيل را اياگر هنرمندانه و منطقي به كار گرفته شود 
دارد كه بتواند آمريكا را به برجام بازگرداند و يا بدون قيد و شرط به 

ضمن آن كه برداشتن فيلترها سبب خواهد  پاي ميز مذاكره بكشاند،
هاي اجتماعي مختلفي بهره بگيرند  ها و شبكه رسان شد كه مردم از پيام

تاكنون چنين و انحصار تلگرام شكسته شود. شگفت آن است كه 
  طرحي به اجرا در نيامده است.

 نگذشته بود كه  از انتشار اين مقاله ي آن كه چند تر شگفت
 نشيني آشكار در يك عقب غيرمنتظرهبه طور  كايآمر جمهور سيرئ

در با ايران است!  مذاكرهحاضر به و شرط  ديبدون قاعالم كرد كه 
   گانه بود. 12حالي كه پيش از آن سخن از شروط 

تر  به ويژه با نگاه دقيق يمدن يگفتگو دكترينِيا  رهنامهيك تدوين 
و  گيري از جنگ تنها براي پيش نههاي اجتماعي  به استفاده از شبكه

براي بلكه   ،تواند مؤثر باشد مي در سراسر جهان هاي ناعادالنه تحريم
، جذب گردشگر، ترغيب كمك به محيطي هاي زيست مقابله با چالش
  د.ارزشمند باش د توان نيز مي و مسائلي مانند آنها يركشورهاي فق

  
  ها اتفاق پتانسيل

ي اجتماع يها رسانه قياز طري مدن يگفتگودر عصر اطالعات   
آورد كه با تمام پتانسيل يك كشور انجام  زماني موفقيت به ارمغان مي

به   ياجتماع يها رسانه قياز طر هاي رواني جنگبا  بيگانگان بگيرد. 
 قياز طر توانند از اختالفات بهره بگيرند و گفتگوي مدني ي ميراحت
از  اما براي يك گفتگوي مدني حاصل كنند. را بي ياجتماع يها رسانه
بين خودمان گفتگو  ميبتوان ديبادر دنيا ابتدا  ياجتماع يها رسانه قيطر

   .، در غير اين صورت، اثربخشي آن اندك خواهد بودكنيم
دو  يبه جاگاه متأسفانه  كه _ه دو ديدگاه كسال است  120 حدود

در كشور پديد آمده است كه در _ اند  تبديل شدهدو اردوگاه  به حزب
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با تغييراتي  حاال و  نام داشتند خواه مشروطهو  خواه مشروعهابتدا 
از همان ابتدا اين دو ديدگاه نتوانستند به  تقريباً .طلب اصالحو  گرا اصول
در كنار هم مانند دو  هاي شديد و بدون تنش آميز اي مسالمت گونه

 اختالف گره ناگشوده و اين اينحزب با دو ديدگاه متفاوت كار كنند. 
مردم در بسياري از ها نيز راه يافته است، هرچند،  قديمي در خانواده

با وجود شان را  اند صميميت توانستهتا حدود زيادي شان   هاي خانواده
دهد حفظ  رخ مي سطح سياسي هايي كه در  بدون تنشاختالف نظر 

  كنند.  

براي ايجاد انقالب مشروطيت تعدادي ديگر از كشورها  در دوران
نظام پارلماني را پذيرفته بودند. چرا در  ،تنش گو  و كم يك نظام پاسخ

 با يك نظام پارلماني مدرن هاي مختلف آن كشورها احزاب و ديدگاه
كننده، بدون  وسهاي مأي اند تقريباً در اكثر موارد  بدون تنش توانسته

د نبحران، و بدون انسداد سياسي قدرت را در آرامش دست به دست كن
ل و توانمندي كشورشان براي پيشرفت و رفاه مردم بهره يو از تمام پتانس

كه در خاورميانه و آسيا در شمار نخستين كشورهاي  و ما  ،بگيرند
برسيم، و دچار  ايم به چنان آرامشي هنوز نتوانستهايم  داراي پارلمان بوده

 هر دو ديدگاهاندازند؟  هايي نشويم كه منافع ملي ما را به خطر مي تنش
توان آنها را  پايگاه اجتماعي خودشان را دارند و نمي و هر دو پتانسيل

ها سبب شده است كه  تقابل اين پتانسيل از سوي ديگر،  ناديده گرفت. 
هايي كه فراديواني و ناديواني  و ديوان ،گو به وجود بيايد دواير ناپاسخ

و مقابله با  فساد دشوار  ،اعمال نفوذ راحت شود ،كنند شكل بگيرد مي
كنند و پارلمان و شورا ضعيف  ها با تمام پتانسيل كار نمي گردد. ديوان

  كنند.  عمل مي

  

  گشا گرهفرمول 

يس جمهور محترم كه براي حل بسياري از مسائل كشور  پروژه رئ
براي موفقيت آغاز شد و  (برنامه جامع اقدام مشترك) برجامبا 
و  قيپروژه دقتكميل شود و ناتمام ماند  برجام داخليبا  ستباي مي

  ي بود. جامع

كه در مقاالت اخير اين سلسله از مقاالت گفته شده است  گونه همان
نظام  برقراري همچنين  ديواني كه هوش مصنوعي خواهد ساخت و

سرانجام به اين اختالفات خاتمه  ،در آينده  AI-Democracy   مشروطه

خواهد داد، چرا زودتر خودمان به اين اختالفات قديمي به ويژه در اين 
  دوران تحريم خاتمه ندهيم؟

در اين دوره تحريم كه همچنان كه گفته شد در عمل به  يك 
 اي از  استلزامات و با كردن پاره محاصره نظامي شباهت دارد با برطرف

و با يك گفتگوي مدني جامع به منظور يافتن يك  يك برجام داخلي 
توانيم با تمام  مي_  كه نبايد يافتن آن دشوار باشد_  گشا گرهفرمول 

عليه  را جهاني پتانسيل مردم كشور عزيزمان ايران يك گفتگوي مدني
گفتگوي مدني  شكل بدهيم. ياجتماع يها شبكه از طريق شكني پيمان

 گفتگوي مدني جهاني و به نتيجه نرسد، كل نگيردداخلي اگر ش
ها را   فرصت .گرفت توان يبه اتفاق جهان م يآر كارآمد نخواهد بود.

  □يم.دهناز دست 

  

  كارآمدي با تمام پتانسيل
رسي حدود دو سال است به دليل هاي بو نماد يكي از شركت

شده بسته شده است. يك  رسي هاي مالي حساب عدم ارائه صورت
داران بايد  پاسخ جالب نهاد ناظر آن بوده است كه سهام

اي را انتخاب كنند كه چنين تخلفاتي را انجام  مديره هيئت
درصد از سهام  اكثر  51كم  دانيم كه دست دهد. مي نمي

دار عمده است كه كنترل  ق به چند سهامهاي بورسي متعل شركت
مديره را در دست دارند و سهامداران خرد كه  و انتخاب هيئت
مديره  درصد هستند معموالً توانايي تغيير هيئت49مالك كمتر از 
درصد يا كمتر در اين شركت بورسي اگر نياز 49را ندارند. اين 
ندارند. در  ند هيچ راهي براي تبديل سهم خود به پولمالي پيدا كن

شان بر نيامده است، هيچ نماينده  اين دو سال كاري از دست
درصد يا 49بپرسد حقوق  پيگيري كند و  مجلسي هم نيست كه

شود. حال آن كه اين شركت  شركت چه مياين از صاحبان كمتر 
براي رشد و توسعه و حتي ادامه كار به افزايش سرمايه يعني به 

خرد نياز دارد و داشته است. جالب پتانسيل هر دو گروه عمده و 
آن كه اين شركت در حوزه فعاليتش آغازگر  تحوالتي چشمگير 

هاي ديجيتال بهره  شد و به خوبي توانست از مزاياي فناوري
گيرد در حال  بگيرد، اما امروز چون از تمام پتانسيل خود بهره نمي

  □عقب افتادن از همتايانش است.


