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  ھوش مصنوعی منبع درآمد سرمايه داريست
  يا ماشين پول سرمايه داری» **فرانکشتاين« :*ھوش مصنوعی

  
  جيمز پتراس

  :مقدمه

ھوش ) ناشی از(استفاده و خطرات احتمالی  «ۀ، چھار صفحه ای دربار)١۶/٢/٢٠١٧( فايننشال تايمز ۀگزارش ويژ

عنوان بلندگوی واشنگتن در صفحات  خالف روزنامه نگاران معمولی مزدور که به.  »مصنوعی را منتشر کرده است

ای بامالحظه است، که بسياری از مسائل مھم را  ين گزارش ويژه مقالهگزارند، ا ھای سياسی خدمت ھا و ستون سرمقاله

  .ًکند، حتی اگر چه اساسا ضعيف و ناقص اند مطرح می

تشويش عمومی گرفته، تا «کند، که ھوش مصنوعی را از  نويسنده، ريچارد والترز، به چندين مشکل مھم  اشاره می

» کنندگان سيستم ھای مستقل کنترل«ھا را  کسانی که او آن لتر از آنوا. کند  ھمراھی می» نابرابری و عدم امنيت شغلی

اجتماعی » اختالل«توجه کنند و يا باالخره با » سياسی و اجتماعی«ھای  کند که به اصطکاک خواند، درخواست می می

مدت و در مقياس  کارگر و مشاغل خدماتی در بلند ۀ تخريب طبقۀکارشناسان و روزنامه نگاران، دربار. شوند مواجه می

  .توان از طريق مديريت و مھندسی اجتماعی اصالح کرد کنند که ھوش مصنوعی را می کنند، و ادعا می بزرگ بحث می

کند که منجر به رويکردی جايگزين برای ھوش مصنوعی  ھائی اشاره می اين مقاله اقدام به طرح  مسائل اساسی، و پاسخ

ما با شناسائی نيروھای اجتماعی، که امور مالی، طرح و ھوش . ست متکیشود، که بر تجزيه و تحليل طبقاتی  می

 ھوش مصنوعی را به ۀشوند، وھم و خيال دربار کنند و از تأثير منفی اجتماعی آن بھره مند می مصنوعی  را ھدايت می

  .کنيم رد می» فرانکشتاين«عنوان يک 
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  ابھام زدائی از ھوش مصنوعی: االت عمومیؤس

، که بدون  ست مستقل دھند، مدعی اند که سيستمی  ھوش مصنوعی گزارش میۀين کارشناسانی که درباربھترين و بدتر

، باال و فراتر از نيازھا )تکنولوژيک( آوری  ھا از جبرگرائی فن  آنۀنسخ.  کند  عمل می ھرگونه پيوند با ساختار طبقاتی

و ) ھای بزرگ شرکت( ھا  نگاران مزدور کورپورات و متناسب با ايدئولوژی روزنامه ھای سرمايه داران و خواسته

  .کارشناسان است

  :االت اساسی که بايد مطرح شود عبارتند ازؤس

  ، برای چه کسی؟؛»ھوش مصنوعی«) ١  

  شود؟؛ ھای باروری از ھوش مصنوعی بين سرمايه و کار توزيع می چگونه استفاده) ٢ 

  شوند؟؛ و باالخره صاحبان فن آوری و نيروی کار توزيع میزمان کار، درآمد و حقوق بازنشستگی چگونه بين ) ٣ 

  ست؟ ھای اقتصادی و اجتماعی ھوش مصنوعی در خدمت چه نوع از فعاليت) ۴ 

ل شده ھستند و درنھايت وھای تکنولوژيک مرتبط با آن تأمين مالی، طراحی، و کنتر و نوآوری» ھوش مصنوعی«

 نيروی کار و افزايش سود و رقابت بين رقبای ۀ کاھش ھزينسسات مالی به منظورؤھای بزرگ و م توسط شرکت

  .شود سرمايه داری اعمال می

جائی خارج از کشور اطالعات فن آوری و ه ھوش مصنوعی و تغييرات تکنولوژيک سرمايه داری مشابه، ھمراه با جاب

 .تند زندگی کارگران در امريکا ھسدمحصوالت توليدی، نابودکنندگان اصلی مشاغل و ستاندار

ھای  ھای امپرياليستی و تدارکات نظامی، ضمانت تکنولوژی ھوش مصنوعی، ھمراه با ھزينه ھای عظيم جھت جنگ

ست که   نيروھائیۀ مالی بيش از مولد، نشان دھندۀھا و ترويج سرماي ری جھت نجات بانکالمالی چند ميليارد د

 کارگر به حاشيه رانده شده و ۀ اميد به زندگی طبق ًھا ، ستاندارد زندگی، بازنشستگی، و اخيرا مزدھا، حقوق دست

  .دھد جمعيت روستائی را کاھش می

ھای کوچک، از سرمايه داری جھت سرمايه  د افراد باشند يا گروهنخواھ دھندگان ھوش مصنوعی، می نوآوران و ترويج

نعت در مقياس بزرگ، در درواقع، کل ص. گيرند خود کمک مالی می» اکتشافات» «دست آوردنه ب«گذاری، بازار و 

چنين حقوق ھای  ھا از مالياتی ساخته شده اند، که برای  ساختمان و ھم گاه ھای دانش گاه مراکز تحقيقاتی دولتی و آزمايش

  .شود مندان و استادان پرداخته می دانش

يميائی ک نظامی، انحصارات –اغلب سود مرتبط با فن آوری اطالعاتی و ھوش مصنوعی درميان مجتمع صنعتی 

که روزنامه نگاران  در حالی. شود  کاالھای مصرفی توزيع میۀ کشاورزی و حمل و نقل و نخبگان توليد کنند-صنعتی 

کنند، اما  کاری و سھم کمک ھوش مصنوعی را به بھداشت، آموزش و خدمت اجتماعی ذکر می مزدور و  کارشناسان ھم

مدارس خصوصی و » منشور«ھای بزرگ خصوصی،  شرکتتوسط » ھا نوآوری«کنند که اين  ھا فراموش می آن

ل شده اند که ھدفشان افزايش سود، کاھش حقوق معلمان، قطع برنامه ھا و ونخبگان آموزش بخش خصوصی کنتر

ھای   توزيع بد بھداشت و مراقبتۀوضعيت  ماللت انگيز، و تکه تکه شد.  آموزان است تضعيف فضل و کمال دانش

ھا برای  که آن گيرد، برای اين طور جدی مورد بحث قرار نمیه رش در امريکا  ھرگز ببھداشتی و آموزش و پرو

  . مزايای ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی، ادعاھای پوچ دروغ ساخته اندۀتر دربار جمعيت وسيع

 و مطلق،  ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی» ل کنندگانوکنتر«به ) مربوط(و موضوع » استقالل«به دور از 

کنند که چنين  ست که تعيين می  حاکمیۀھای متعدد طبق تکنولوژی باال در خدمت تمرکز ثروت، قدرت و سود برای  بخش

  .ھائی چگونه بايد استفاده شوند فن آوری
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روزنامه نگاران . کنند مندان، مھندسان و بازاريابان را اداره می سرمايه گذاران ھوش مصنوعی وشرکای آنھا دانش

رسانه ھا ھوش مصنوعی را به عنوان . ًھا را قبال جار بزنند نوآوری» ساز تاريخ«گيرند که ورود  وق میمزدور حق

کنند و برای تجزيه و تحليل مقادير زيادی  رفته مشخص فن آوری توصيف می ، شکلی از الگوی پيش»ماشين يادگيری«

  ).١٢.٢/٢٠١٧گزارش ويژه فايننشال تايمز، (» تواند مکمل فکر انسان باشد می«) که(کند  از داده ھا قضاوت می

خبگان ن حاکم، با استفاده از پارامترھای تعيين شده توسط ۀتوسط طبق» ھا قضاوت«خالف مفروضات فوق الذکر باال، 

تصميم بگيرند که بتوانند آن نوع از اطالعاتی » رسميت شناخته شدهه الگوھای ب« ساخته شده اند، که بر سر چه نوع از 

 کارگران را افزايش ۀنياز دارند استخراج کنند تا سود، ايجاد جنگ، حداکثر کشتار و مھندسی اخراج ھای گستردرا که 

 استفاده از اين نوآوری ھا را به ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی ديکته ،در يک کالم، فرضيات طبقاتی. دھد

  .کند می

  

  جايگزين ھا: نتيجه گيری

ست، پس تنھا تغييرات در   حاکمۀ و در امريکای امروز که به  معنای طبق کند يين میاگر طبقه ھوش مصنوعی را تع

تنھا با تشديد مبارزات .   ما بدھدۀھای متفاوتی به مشکالت اصلی ذکر شد تواند پرسش و پاسخ ساختار طبقاتی می

سسات اجتماعی جايگزين کرد، ؤھا و م ھا، کارخانه توان حاکميت کارگران و زحمتکشان را بر بانک ست، که می طبقاتی

ھا را با رھبری کارگران به نفع اکثريت جامعه  و فرضيات جديد ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی و ديگر نوآوری

  .ھدايت نمود

توانند  کنند، می نيازھای اجتماعی را جايگزين سود ) فراھم کردن(تنھا کارگران، متخصصان و دانشمندانی که اولويت 

ھای بھداشت ملی را افزايش دھد،  وعی توليد کنند که سن بازنشستگی را کاھش دھد، مراقبتيک ھوش مصن

ھا  را  گيری کارگران را تسھيل کند، آموزش با کيفيت باال و اطالعات به شھروندان را توزيع کند، نابرابری تصميم

  .کاھش دھد و درآمدھا را از سرمايه داری به کارگران و زحمتکشان منتقل دھد

پيديای فارسی مراجعه  ً ھوش مصنوعی يا ھوش ماشينی، لطفا به لينک زير از ويکیۀ جھت اطالعات بيشتر دربار*
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