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

جيمز پتراس
مقدمه:
گزارش ويژۀ فايننشال تايمز ) ،(١۶/٢/٢٠١٧چھار صفحه ای دربارۀ »استفاده و خطرات احتمالی )ناشی از( ھوش
مصنوعی را منتشر کرده است« .خالف روزنامه نگاران معمولی مزدور که بهعنوان بلندگوی واشنگتن در صفحات
سرمقالهھا و ستونھای سياسی خدمتگزارند ،اين گزارش ويژه مقالهای بامالحظه است ،که بسياری از مسائل مھم را
مطرح میکند ،حتی اگر چه اساسا ً ضعيف و ناقص اند.
نويسنده ،ريچارد والترز ،به چندين مشکل مھم اشاره میکند ،که ھوش مصنوعی را از »تشويش عمومی گرفته ،تا
نابرابری و عدم امنيت شغلی« ھمراھی میکند  .والتر از آنکسانی که او آنھا را »کنترلکنندگان سيستم ھای مستقل«
میخواند ،درخواست میکند که به اصطکاکھای »سياسی و اجتماعی« توجه کنند و يا باالخره با »اختالل« اجتماعی
مواجه میشوند .کارشناسان و روزنامه نگاران ،دربارۀ تخريب طبقۀ کارگر و مشاغل خدماتی در بلند مدت و در مقياس
بزرگ بحث میکنند ،و ادعا میکنند که ھوش مصنوعی را میتوان از طريق مديريت و مھندسی اجتماعی اصالح کرد.
اين مقاله اقدام به طرح مسائل اساسی ،و پاسخھائی اشاره میکند که منجر به رويکردی جايگزين برای ھوش مصنوعی
میشود ،که بر تجزيه و تحليل طبقاتی متکیست .ما با شناسائی نيروھای اجتماعی ،که امور مالی ،طرح و ھوش
مصنوعی را ھدايت میکنند و از تأثير منفی اجتماعی آن بھره مند میشوند ،وھم و خيال دربارۀ ھوش مصنوعی را به
عنوان يک »فرانکشتاين« رد میکنيم.
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سؤاالت عمومی :ابھام زدائی از ھوش مصنوعی
بھترين و بدترين کارشناسانی که دربارۀ ھوش مصنوعی گزارش میدھند ،مدعی اند که سيستمیست مستقل ،که بدون
ھرگونه پيوند با ساختار طبقاتی عمل میکند .نسخۀ آنھا از جبرگرائی فنآوری ) تکنولوژيک( ،باال و فراتر از نيازھا
و خواستهھای سرمايه داران و متناسب با ايدئولوژی روزنامه نگاران مزدور کورپوراتھا )شرکتھای بزرگ( و
کارشناسان است.
سؤاالت اساسی که بايد مطرح شود عبارتند از:
» (١ھوش مصنوعی« ،برای چه کسی؟؛
 (٢چگونه استفادهھای باروری از ھوش مصنوعی بين سرمايه و کار توزيع میشود؟؛
 (٣زمان کار ،درآمد و حقوق بازنشستگی چگونه بين صاحبان فن آوری و نيروی کار توزيع میشوند؟؛ و باالخره
 (۴ھوش مصنوعی در خدمت چه نوع از فعاليتھای اقتصادی و اجتماعیست؟
»ھوش مصنوعی« و نوآوریھای تکنولوژيک مرتبط با آن تأمين مالی ،طراحی ،و کنترول شده ھستند و درنھايت
توسط شرکتھای بزرگ و مؤسسات مالی به منظور کاھش ھزينۀ نيروی کار و افزايش سود و رقابت بين رقبای
سرمايه داری اعمال میشود.
ھوش مصنوعی و تغييرات تکنولوژيک سرمايه داری مشابه ،ھمراه با جابه جائی خارج از کشور اطالعات فن آوری و
محصوالت توليدی ،نابودکنندگان اصلی مشاغل و ستاندارد زندگی کارگران در امريکا ھستند.
تکنولوژی ھوش مصنوعی ،ھمراه با ھزينه ھای عظيم جھت جنگھای امپرياليستی و تدارکات نظامی ،ضمانتھای
مالی چند ميليارد دالری جھت نجات بانکھا و ترويج سرمايۀ مالی بيش از مولد ،نشان دھندۀ نيروھائیست که
دستمزدھا ،حقوقھا  ،ستاندارد زندگی ،بازنشستگی ،و اخيراً اميد به زندگی طبقۀ کارگر به حاشيه رانده شده و
جمعيت روستائی را کاھش می دھد.
نوآوران و ترويجدھندگان ھوش مصنوعی ،میخواھند افراد باشند يا گروهھای کوچک ،از سرمايه داری جھت سرمايه
گذاری ،بازار و »به دست آوردن« »اکتشافات« خود کمک مالی میگيرند .درواقع ،کل صنعت در مقياس بزرگ ،در
مراکز تحقيقاتی دولتی و آزمايشگاهھای دانشگاهھا از مالياتی ساخته شده اند ،که برای ساختمان و ھمچنين حقوق ھای
دانشمندان و استادان پرداخته میشود.
اغلب سود مرتبط با فن آوری اطالعاتی و ھوش مصنوعی درميان مجتمع صنعتی – نظامی ،انحصارات کيميائی
صنعتی  -کشاورزی و حمل و نقل و نخبگان توليد کنندۀ کاالھای مصرفی توزيع میشود .در حالیکه روزنامه نگاران
مزدور و کارشناسان ھمکاری و سھم کمک ھوش مصنوعی را به بھداشت ،آموزش و خدمت اجتماعی ذکر میکنند ،اما
آنھا فراموش میکنند که اين »نوآوریھا« توسط شرکتھای بزرگ خصوصی» ،منشور« مدارس خصوصی و
نخبگان آموزش بخش خصوصی کنترول شده اند که ھدفشان افزايش سود ،کاھش حقوق معلمان ،قطع برنامه ھا و
تضعيف فضل و کمال دانشآموزان است .وضعيت ماللت انگيز ،و تکه تکه شدۀ توزيع بد بھداشت و مراقبتھای
بھداشتی و آموزش و پرورش در امريکا ھرگز به طور جدی مورد بحث قرار نمیگيرد ،برای اينکه آنھا برای
جمعيت وسيعتر دربارۀ مزايای ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی ،ادعاھای پوچ دروغ ساخته اند.
به دور از »استقالل« و موضوع )مربوط( به »کنترول کنندگان« مطلق ،ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی و
تکنولوژی باال در خدمت تمرکز ثروت ،قدرت و سود برای بخشھای متعدد طبقۀ حاکمیست که تعيين میکنند که چنين
فن آوریھائی چگونه بايد استفاده شوند.
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سرمايه گذاران ھوش مصنوعی وشرکای آنھا دانشمندان ،مھندسان و بازاريابان را اداره میکنند .روزنامه نگاران
مزدور حقوق میگيرند که ورود »تاريخساز« نوآوریھا را قبالً جار بزنند .رسانه ھا ھوش مصنوعی را به عنوان
»ماشين يادگيری« ،شکلی از الگوی پيشرفته مشخص فن آوری توصيف میکنند و برای تجزيه و تحليل مقادير زيادی
از داده ھا قضاوت میکند )که( »میتواند مکمل فکر انسان باشد« )گزارش ويژه فايننشال تايمز.(١٢.٢/٢٠١٧ ،
خالف مفروضات فوق الذکر باال» ،قضاوتھا« توسط طبقۀ حاکم ،با استفاده از پارامترھای تعيين شده توسط نخبگان
ساخته شده اند ،که بر سر چه نوع از » الگوھای به رسميت شناخته شده« تصميم بگيرند که بتوانند آن نوع از اطالعاتی
را که نياز دارند استخراج کنند تا سود ،ايجاد جنگ ،حداکثر کشتار و مھندسی اخراج ھای گستردۀ کارگران را افزايش
دھد .در يک کالم ،فرضيات طبقاتی ،استفاده از اين نوآوری ھا را به ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی ديکته
میکند.
نتيجه گيری :جايگزين ھا
اگر طبقه ھوش مصنوعی را تعيين میکند و در امريکای امروز که به معنای طبقۀ حاکمست ،پس تنھا تغييرات در
ساختار طبقاتی میتواند پرسش و پاسخھای متفاوتی به مشکالت اصلی ذکر شدۀ ما بدھد .تنھا با تشديد مبارزات
طبقاتیست ،که میتوان حاکميت کارگران و زحمتکشان را بر بانکھا ،کارخانهھا و مؤسسات اجتماعی جايگزين کرد،
و فرضيات جديد ھوش مصنوعی و فن آوری اطالعاتی و ديگر نوآوریھا را با رھبری کارگران به نفع اکثريت جامعه
ھدايت نمود.
تنھا کارگران ،متخصصان و دانشمندانی که اولويت )فراھم کردن( نيازھای اجتماعی را جايگزين سود کنند ،میتوانند
يک ھوش مصنوعی توليد کنند که سن بازنشستگی را کاھش دھد ،مراقبتھای بھداشت ملی را افزايش دھد،
تصميمگيری کارگران را تسھيل کند ،آموزش با کيفيت باال و اطالعات به شھروندان را توزيع کند ،نابرابریھا را
کاھش دھد و درآمدھا را از سرمايه داری به کارگران و زحمتکشان منتقل دھد.
* جھت اطالعات بيشتر دربارۀ ھوش مصنوعی يا ھوش ماشينی ،لطفا ً به لينک زير از ويکیپيديای فارسی مراجعه
نمائيد:
https://fa.wikipedia.org/wiki/
** جھت تعريف »فرانکشتاين« ،به آدرس ويکیپيديای فارسی مراجعه نمائيد:
https://fa.wikipedia.org/wiki/
دربارۀ نويسنده:
جيمز پتراس ،استاد بارتل )بازنشسته( جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون ،نيويورک است .آدرس سايت اينترنتی:
http://petras.lahaine.org/
برگردانده شده از:
Artificial Intelligence: ‘Frankenstein’ or Capitalist Money Machine, By James Petras
http://petras.lahaine.org/?p=2129
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