
 

 

 دیجیتالی گراییانساندرباره بیانیه وین 
 (0921)اردیبهشت  9102وین، می 

 

  ایجاد اوجودبدیجیتالی شدن فرایند که کند میتأکید رت با ذکر این عباگذار وب رز لی بنیانبرنِتیم  – "شکست است در حالسیستم "

میز آافراطو رفتارهای  عقایدافزایش و ظهور ، ی شدن اینترنتانحصار؛ به همراه آورده است با خودرا  جدی یهاینگرانی، نظیربی یهایفرصت

بنا به مصططتحت و نظرات موافی یا ملالب بلشططی از  های اینترنتیجسططتجونتایج  تغییر دادنو  محدود کردن، های اجتماعیرسططانه توسطط 

ستفاده از ارتباطات بین فردی یا تکرار  سیستمبزرگنمایی یک عقیده در ایجاد پژواک عقاید برای و  کاربران   زد کاربرانن آن عقیدهمداوم با ا

صی و همچنینو  (حقیقتپراکنده از  یجزایرهمچون ) شل سترش  از بین رفتن حریم  جوامع را  های دیجیتالت دیجیتالی. فنّاورینظارگ

سان بودناز مفهوم ما درک و  ملتل نموده  سؤال میرا  ان سان که در آن  کراتیکودمو  عادالنهای ایجاد جامعهد. نبرزیر  پیشرفت مرکز در ان

  نیازمند اجتماعینوآوری و اسططت اجتماعی نوآوری محتاج  فنّاورانهنوآوری . اسططتنبوغ عتمی  همراه با عزمی راسطط نیازمند ، باشططد فنّاوری

 است.گسترده اجتماعی  مشارکت

   و آینده است. حال در توسعه فنّاوریدر جهت عمل و  اندیشهبرای  فراخوانی بیانیهاین 

ستمداران، جوامع ما  سیا صنعتی،  شگاهی، رهبران  ستدان صّ  گذارانسیا سر دنیرا صان و متل سرا شویی میا در   دهیشکلدر تا کنیم ت

شی خ  سعه فنّاوری م شارکت فعال تو شندم شته با صلما نیازهای . دا شمندان و نوظهور  یفرآیند حا ست که دان صان ا ص شتهمتل ها و ر

وندان و شهرصان متلصّ  عنوانبهاست. ما  گردآوردهه و با بیم و امید نسبت به آینده در کنار هم ساخت متّحدبا یکدیگر ملتتب را موضوعات 

 .آگاه هستیم و آینده حالوضعیت نسبت به  از مسئولیت مشترک خود

  کنیم.را تجربه می تیّبشرفنّاوری و  زمانهمتکامل  امروزه

  یسیاس یساختارها و داقتصا ،یاجتماع یانهاده، یانسان تتعامالدر  رتغیی ارا ب هجامع رساختا ،یمحاسبات تقدر و هامالگوریتها، داده لسی

مشاغل جدید ایجاد باعث  زمانهم طوربه اختاللاین نیستند.  مستثنااز این قاعده  انسانیعتوم توم و عهای ملتتب حوزه .کرده است لملت

ستمحی به رواب  ما با  صدمه زدنبهبود و  و، تولید و نابودی ثروت موجود شاغلمتهدید و  یر با تغی این اختالل شود.میپیرامون خود  زی

 کند.رنگ میرا کمجایگاه انسان و ماشین مرزبندی بین ساختارهای قدرت، در 

 است.  گراییانسانتالشی در جهت روشنگری و  ،بیانیهاین 

ساز تیقابت سان  یشناخت یهاتیفعال یخودکار ست. کیانفورمات و انهیاز عتوم را یجنبه انقالب کیان شین ا سیارما  زنظراکارها از  یها در ب

نتقادی تفکرات اهای انسانی را با اند. اکنون زمان مناسبی است که آرمانفتهپیشی گر هاتحتیتی از انسانهای استنباطسرعت، دقت و حتی 

شرفت فنّاوری  که درباره سانعقالنی ت سنّجنبش به  این بیانیه راما . آوریم گرد هموجود دارد پی شابه های جنبشو  گراییان رای ب کهآنم

 دهیم.پیوند میکنند، روشنگری بشریت تالش می

 . شونداز ناکجا ظاهر نمی بارهیکها فنّاوریسایر  مانندهای دیجیتالی فنّاوری

شکار و پنهان هایی انتلاباز ها این فنّاوری شکیلآ صادی و مجموعهسپس و  شدهت  نکهیدرباره ا فرضیاتیای از متغیّرها، هنجارها، منافع اقت

س بر اسا یافتهتوسعهافزارهایی در نرمهای پنهان و آشکار انتلاب. بسیاری از این اندتشکیل دادهرا  باشد دیبا ایما چگونه است  رامونیجهان پ



 

 

 ،وینتفکر ن ٔ  درزمینه هاآنهمکاران حتقه وین و  مشهورراستا با گروه همقصد داریم ما مانند. میباقیپنهان  ،غیرقابل تشلیص هایالگوریتم

 حمایت کنیم.است،  موردنیازآینده ساخت برای  کهای رشتهاستدالل منطقی انتقادی و میانروش از 

 . دنرا شکل دهها انساناینکه اجازه دهیم فنّاوری بجای ، شکل دهیم انسانیهای را مطابق با نیازها و ارزش هافنّاوریباید ما 

سانهای از نوآوریحمایت بتکه های اطالعاتی و ارتباطی، فنّاوری های منفیجنبهکنترل  تنهانهما وظیفه  ستمحور ان  از نوعیبه دنبال ما . ا

با  شططربپیچیده  تعامل ،برای سططاخت جامعه و زندگی بهترجهانی بشططر با احترام کامل نسططبت به حقو  دیجیتالی هسططتیم که  گراییانسططان

 باشد. گذاراثربر آن تر از همه مهمفنّاوری را تشریح و تحتیل کرده و 

 

 کنیم:میاعالم را زیر  اساسی اصول در پایان،

 طراحی شوند. ارتقاء جامعهو  دموکراسی ترویجهای دیجیتالی باید برای فنّاوری  

یازمندبرای ارتقاء هر چه بیشطططتر جوامع این امر  نابرابری یاژهیوش تال ن ناییاسطططتفاده از و  موجودی هابرای غتبه بر  بالقوهتوا  های 

 .استهای دیجیتالی فنّاوری

  باشند.ما ی هافعالیت محورباید و هستند  دموکراسیاسی های اسو آزادی بیان از ارزش خصوصیحفظ حریم  

طالعات ، انتشار ابیان آزادانه عقایدچه بیشتر از  حفاظت هر برای ،آنالین یبسترهای ارتباطاجتماعی و  هایرسانهمانند  یتولیدات روازاین

 .هستندتغییر  نیازمند و حفاظت از حریم خصوصی

 گردند تدوین عمومی گفتمانیک بر اساس  های اجرایی بایدنامهآئینو  مؤثرمقررات  وانین،ق.  

 .را تضمین کنندافزاری های نرمو برنامه هاالگوریتمو شفافیت  پاسلگوییها، عدالت و برابری، بینیدقت پیشاین قوانین باید 

 مداخله کنند.انحصار فنّاوری در مسئله گذاران باید قانون  

از  ها را پیشنوآوریتواند می، انحصاری صورتبه قدرت بازارمتمرکز کردن فنّاوری با زیرا انحصار ؛ مری ضروری استابازار رقابتی احیای 

 واگذار کنند. را به بازار گیریتصمیم وحهمه سطها نباید دولت روازاین برد.بدر نطفه از بین  تولّد

  وند.ش گرفته انسانکماکان توسط  باید، را داردها فردی یا گروهی انسانحقوق بر  تأثیراحتمال  هاآنتصمیماتی که عواقب 

صمیم صمیمات خود بوده و باید  گیرندگانت سئول ت سبت به م سامانه هاآنن شند.  سلگو با صمیمهای پا در نها تباید  ،خودکارگیری ت

 .جایگزین کنندبا تصمیمات خود را انسان تصمیمات ، نه اینکه انسان کمک کنندبه گیری تصمیم

  های پیش رو هستند.برای مقابله با چالشنیازی پیش، اندشدهحاصل های مختلفرشتهترکیب از که رویکردهای علمی 

  میتعهای بحثتا از  همکاری کنندباید با عتوم اجتماعی، عتوم انسططانی و سططایر عتوم یا انفورماتیک  رایانهمانند عتوم ی های فنّرشططته

 .شودجتوگیری  هنتیجو بیمحض 

 تفکرات انتقادی هستند. شپرورد دانش جدید و ها مکانی برای تولیدانشگاه  

 .باشند آن آگاه از بایدکه  دارندعهده رای بمسئولیت ویژه درنتیجه

 صنعتی  نمحققا شگاهی و  سترده طوربه بایددان  أثیرتبر رویکردهای اجتماعی بتوانند و  نمودهارتباط برقرار  جامعهبا  ایگ

  .بگذارند

 .درآمیزدای جدید هتولید دانش و فنّاوری روندبا باید ر، ضمن دفاع از آزادی عتم و تفکّاصل این 

  



 

 

  را بپذیرند.اطالعات فنّاوری تأثیر نسبت بهمسئولیت خود باید متخصصان سراسر دنیا  

 باشند.داشته  حساسیتآن بالقوه مزایا و معایب الزم است نسبت به نیست و تأثیر بی فنّاوری هیچکه بدانند باید  هاآن

 علوم اجتماعی و مطالعات علوم انسانیحاصل از ترکیب ی دانش با جدید آموزشیهای برنامهتدوین در انداز نوینی چشم ،

  است. موردنیاز  مهندسی

آموزش مهندسین و  در زندگی انسانملتتب های و هوش مصنوعی، خالقیت و توجه به جنبهخودکار گیری تصمیم هایسامانهدر عصر 

 است.حیاتی بسیار ن آینده متلصصی

 آغاز شوددر اسرع وقت  باید هاآنو تأثیرات اجتماعی انفورماتیک و  رایانهعلوم های رشته آموزش. 

 ند.و بکار گیر نموده ترکیبرو  اجتماعی پیشملاطرات های اخالقی و جنبهاطالعات را با های فنّاوریمهارتبیاموزند که دانشجویان باید 

 

 .طی کنیمرا  صحیح مسیرو  وارد عمل شویمباید  ؛قرار داریمنسبت به آینده مقطع حساسی ما در 
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