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(تقدیم به دکتر «ا ِل» مدیر سابق گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد)
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ناصر حافظی مطلق
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«در س�ال  2584میالدی ،جهانیان از خواندن داستانی که شباهت
به افشای یک طرح محرمانهی ششصد ساله داشت ،شوکه شدند.
بس�یاری از م�ردم ،تمام ای�ن داس�تان را صرف ًا تخیلی داس�تانی
میدانند و مقامات دولتی کل داستان را تکذیب میکنند ،البته اگر
این ش�رح وقایع حقیقی هم باشد ،از دولتیها باز هم جز تکذیب،
انتظار دیگری نمیرود».

گزارش محرمانهی هوموتک مدیر شمارهی دوازده به اعضای
هیئت مدیرهی موسسهی تیاچ
(گزارش شمارهی پنج ،صفحهی سی و چهار از مجموعهی اسناد
محرمانهی گزارشهای ساالنه ،سال  2586میالدی)
اعضاء محترم هیئت مدیره موسسهی تیاچ
با درود
در بیس��تم آگوست سال  ،2585در میان برگزیدهی داستانهای کوتاه
علمی تخیلی سدهی بیست و ششم که در دوازدهم آگوست سال 2585
میالدی توس��ط بنگاه انتشاراتی «ویمانا» چاپ شده بود به داستان زیر
برخوردم.
این داستان یا شرح وقایع افشاگرانه ،دقیقاً از روی نسخهی اصلی و کامل
ترجمه شد.

◄خودزیستنامهی ابرتراشهی «اِل»►

◄ )1موسسهی عامالمنفعه تیاچ ،با هدف گسترش صنایع الکترونیک و
بیوالکترونیک و با رویکرد اختصاص عمدهی سود به سهامی عام ،در سال
 2020میالدی تاس��یس ش��د .اما فقط ده سال بعد بود که یک حرکت
کوچک از طرف یک طراح ساده ،مسیر کاری موسسه را به افقهایی فراتر
برد .حرکت کوچکی به نام ابرتراشهی «ا ِل».
آغاز شرح وقایع تراشهی «ا ِل» به سال  2030میالدی برمیگردد؛ زمانی
که یک طراح تراش��ه (از نام کامل طراح بیخبریم) در موسسهی تیاچ،
معماری جدیدی در ساخت یک تراشهی ساد ه شامل یک مقایسهکننده
و تقویتکننده ارايه کرد .پیادهس��ازی تراش��ه بر روی ویفر سیلیکون با
ضخامتی در حد چند مولکول انجام شد.
این نخس��تين بار بود که فناوری پیادهس��ازی تراش��ه در چنین ابعادی
امکانپذیر میشد و نتیجهاش بسیار عجیب بود .خروجیهای ولتاژ تراشه
ی در بعضی
کمی غیرمنتظ��ره بودند .به ازاء یک ورودی ثاب��ت ،خروج 
اوقات همان خروجی معقول و پیشبینی شده را نشان میداد اما گاهی
اوقات دو ،چهار ،هش��ت و یا حتی ش��انزده خروج��ی متفاوت به تناوب
تکرار میش��دند بدون اینکه کاربر تراشه ،تغییری در ورودی یا شرایط
محیطی ایجاد کرده باش��د .حتی مواردی هم دیده ميشد که خروجی،
بیش��مار ولتاژ متفاوت را به ش��کلی به ظاهر غیرمنظم از خود نمایش
میداد .تحلیل نخست ناظران کنترل کیفی موسسهی تیاچ این بود که
ضخامت کم تراشه سبب شده تا اثرات کوانتومی مثل اصل عدم قطعیت
هایزنبرگ ،وضعیتی غیرقابل پیشبینی در عملکرد تراشه ایجاد کند و در
نهایت معماری «ا ِل» ،به ظاهر کنار گذاشته شد.
س��ندی ظاهری و انتزاعی در بایگانی یکی از آرشیوهای غیرمحرمانهی
موسس��هی تیاچ وجود دارد که اش��اره به شکس��ت پروژهی «ا ِل» و از
رده خارج ش��دن آن دارد .این س��ند برای عموم در دس��ترس است .اما
اسناد مکتوب در آرشیوهای محرمانه ،خالف اين موضوع را بیان میکند؛
پروژهی «ا ِل» هنوز هم ادامه دارد.

▪▪▪

◄ )2به نظر ميرسد «ا ِل» به قسمتی از نام طراح ابتدايي تراشه اشاره
دارد .اما نام کامل و واقعی طراح در هیچکدام از اس��ناد موسسهی تیاچ
پیدا نشد .احتمال داده ميشود تمام مدارک حاوی نام کامل طراح از بین
برده شدهاست .توسط چه کسی؟ معلوم نیست.
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بر خالف تصور عمدهی دستاندرکاران موسسهی تیاچ ،معماری «ا ِل» و
تراشهی او ،به شکلی مخفیانه توسط هیئت مدیرهی ده نفرهی موسسه،
در آزمایشهاي محرمانه مورد اس��تفاده قرار گرفت .آنها بسیار مدبرانه
فهمیده بودند که اثرات کوانتومی مس��بب اش��کال نیستند بلکه کام ً
ال
برعکس ،اثرات کوانتومی ،شاید هم اثراتی ناشناختهتر و همچنین ساختار
ویژه طراحی در تراشهی «ا ِل» باعث شده که تراشه ،قدرت تصمیمگیری
داش��ته باشد« .ا ِل» بر مبنای تصمیم و اراده ،خروجی خودش را تعیین
میکرد .البته ساز و کار تصمیمگیری تراشه هنوز مشخص نبود و هیچ
رهیافت ریاضی شناختهشدهای برای توصیف آن وجود نداشت .بیگمان
س��الها زمان الزم بود تا بت��وان توجیهی علمی ،منطقی و معقول برای
پدیدارشدن توانایی تصمیمگیری و اراده در یک تراشهی تمام الکترونیکی
ارايه کرد .این ساختار ریاضی هنوز هم كشف نشده باقی مانده است .تا
این لحظه ،معادالت ریاضی کامل و مشخصی برای توصیف فراگیر و قابل
قبول زایش اراده و تصمیم وجود ندارد.

حاوی ابداع چنین دس��تآورد ش��گفتی هم گذش��تند .اما اس��تفادهی
مخفیانهی عملی از تراشه همچنان ادامه داشت.
به شکل پنهانی در سال  2045کنترل یکی از خطوط تولید دستهای
سایبرنتیکی در یکی از کارخانههای اقماری موسسه به سامانه کنترلی که
پردازنده اصلی آن با معماری «ا ِل» طراحی شده بود سپرده شد« .ا ِل» در
کمال تعجب در طی سه ماه ،زمانبندی تولید در آن خط را بهینه کرد
و این بهینهس��ازی از زمان تاسیس موسسه بینظیر بود .هیچ الگوریتم
برنامهریزی خطی نتوانسته بود چنین ساختاری برای زمانبندی تولید
ارايه دهد .بعدها در مکاتبات محرمانهی هیئت مدیره ،س��امانهی «ا ِل»
بيان شده به نام «ا ِل تصمیمگیر» شهرت یافت.
ناگفته نماند که در تمام ساختارهایی که از تراشهی «ا ِل» بهره میبردند،
همیش��ه یک کلید قطع اضطراری با دسترسی انسانهای معتمد وجود
داش��ت که به محض بروز تصمیم ناخواس��تهای از «ا ِل» ،تغذیهی آن را
قطع کند .اما این کلید هیچگاه مورد استفاده واقع نشد زیرا «ا ِل» هیچگاه
تصمیمی ضدانسانی یا غیرخردمندانه نگرفت.

◄ )3پس از آزمایشهاي محرمانهی بس��یار زیاد ،س��رانجام در س��ال
 2039مدی��ران موسس��هی تیاچ با اس��تفاده از معم��اری «ا ِل» ،یک
س��ویچ مقایسهکننده س��اختند که ب ه طور پنهانی در یکی از چراغهای
راهنمایی در سطح یک شهر بزرگ به کار رفت و البته تجهیزات ماشین
بینایی پیشرفته هم برای رصد وضعیت خیابان و پردازش تصاویر به آن
اختصاص داده ش��ده بود .این چراغ راهنمایی ،یکی از هزار و دویس��ت
و س��ی و دو چراغ راهنمایی بود که موسس��هی ت��یاچ در یک قرارداد
پرس��ود با ش��هرداری ،ملزم به اعمال طرح جدید ترافیک بر روی آنها
ش��د .زمانبندی چراغ راهنمایی مربوطه به ش��کل برخ��ط در یکی از
سرورهای مرکزی موسسهی تیاچ ثبت میشد .البته این سرور مستقل
از سرورهای ثبت عملکرد سایر چراغهای راهنمایی قرارداد مذکور عمل
میکرد و مح��ل نگهداری آن هم در اتاقی محافظت ش��ده و بهصورت
محرمانه در بخش��ی دیگر از موسس��ه قرار داشت که تنها اعضاء هیئت
مدیره به آن دسترسی داشتند.
عملک��رد چراغ راهنمایی مربوطه در طول س��ه س��ال حتی یک نقص
کوچک هم نداش��ت .چراغ ،به صورت كام��ل عادالنه و بر مبنای تراکم
اتومبیلها در خیابان تصمیم میگرفت که سبز باشد یا قرمز .در آرشیو
بایگانیش��ده و محرمانهی موسس��هی تیاچ سندهايی موجود است که
اشاره به زمانبندی عجیب چراغ راهنمایی در ساعات شلوغ عبور و مرور
عابران پیاده دارد .در برخی از این سندها وضعیت عجیب تصمیمگیری
تراش��ه در ش��رایط بحرانی تصادفات خیابانی و م��وارد غیرمنتظره نیز
توصیف ش��ده است .تراشهی «ا ِل» نسبت به سایر موارد کنترل ترافیک
بسیار موفقتر عمل کرد زیرا امکان تصمیمگیری شخصی داشت .امکانی
که سایر سامانههای موجود از آن بیبهره بودند .چراغ راهنمایی موردنظر
که در مکالمات محرمانهی هیئت مدیره ،به نام چراغ «ا ِل» معروف است،
هن��وز هم در همان خیابان به کار خود ادامه میدهد بدون اینکه حتی
یک تغییر یا بهروزرسانی ساده در آن انجام شده باشد.

▪▪▪

▪▪▪

▪▪▪

◄ )4مدیران موسسهی تیاچ ،هیچگاه وجود تراشهی «ا ِل» و دستگاهها
و سامانههای ساخته شده با آن را بهطور رسمي اعالم نکردند ،زیرا از یک
طرف نمیدانس��تند تصمیمگیریهای «ا ِل» که مستقل از انسان بود تا
کجا میتواند قابل اطمینان باش��د و از طرفی تصویری از اینکه مراجع
دولتی چه استفادهای از این معماری شگفت خواهند کرد نداشتند .آنها
حتی از وسوس��هی ثبت اختراع و نگارش یک مقالهی علمیپژوهش��ی

شماره  /66سال يازدهم /آذر /دي 1392

 34نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق

◄)5

در سال  2080میالدی ،هیئت مدیره به شکل محرمانه ،سامانهی کنترل
مرک��زی تمام خطوط تولیدی موسس��ه و کارخانهه��ای خود را به یک
ریزپردازن��دهی مرکزی که بر مبنای معماری «ا ِل» طراحی ش��ده بود،
س��پرد .البته همچنان یک س��امانهی موازی و از نوع س��نتی هم وجود
داش��ت تا به محض وقوع خطایی در تصمیمات «ا ِل» اوضاع را به دست
گرفته و آن را خاموش کند« .ا ِل» در این آزمون هم سربلند بود .عملکرد
آن سبب شده بود که در عین حذف تعداد زیادی از کارگران ،تولید سه
برابر شود و چون یکی از رئوس سیاستهای مدیریتی موسسه ،پرهیز از
هرگونه حذف انس��انی در قبال افزایش نیروی کار ماشینی بود ،موسسه
دست به ایجاد خطوط تولیدی جدید و کارخانههای نوین زد تا کارگران
بیکار ش��ده دوباره در آنها به کار گمارده ش��وند .به عبارتی به خاطر
بهینهس��ازیهای «ا ِل» ،ب��ا همان نیروی کار قبل��ی ،تولیدی چند برابر
حاصل شده بود« .ا ِل» ياد شده به نام «ا ِل» تولیدگر شهرت یافت.
خط��وط تولید جدید که بيش��تر به تولید اندامهای زیس��تی مصنوعی
مکانیک��ی و الکترونیکی اختص��اص یافته بودند نیز زير نظ��ارت «ا ِل»
تولیدگر فعالیت میکردند.

▪▪▪

◄ )6موسسه در هفتادمین سالگرد تاسیس خود ،یعنی در سال ،2090
خطوط تولید تراشهی «ا ِل» را در کارکردهای متفاوت ،تحت نظارت یکی
از تراشههای قدیمیتر به راه انداخت .این تولید در یکی از کارخانههای
محرمانه ،که هیچگونه نیروی انس��انی نداش��ت ،آغاز شد و البته به جز
هیئت مدیرهی موسسه ،کسی از آن خبر نداشت« .ا ِل» حاال که اختیار
عمل پیدا کرده بود ،شروع به تولید «ا ِل»های بهتر کرد .اصالحات «ا ِل»
در بازتولید خودش آنچنان شگفت بود که در یکی از اسناد محرمانهی
موسس��ه که حاوی گزارش یکی از مدیران است به روشني اشاره شده؛
«ما با یک موجود باهوش جدید طرف هستیم ،او طراحیهایی ارايه داده
که هیچ انسانی تا به حال به انجام آن توانا نبوده است».
«ا ِل»ه��ای جدی��د در طی��ف وس��یعی از کارکردها س��اخته ش��دند:
تقویتکنن��دهی تصمیمگیر در تعیین بهرهی تقویت ،مخلوط کنندهی
تصمیمگی��ر در تعیین فرکانس نوسانس��از محلی ،مقایس��هکنندهی
تصمیمگیر در تعیین سطح مقایس��ه ،نوسانساز تصمیمگیر در تعیین
فرکانس نوسان ،پاالیهی تصمیمگیر در تعیین فرکانس مرکزی و پهنای

باند ،ریزپردازندههای خودسامانده ،مدارهای واسط زیستی ،حافظههای
هولوگرافیک و حتی تراشههایی جدید که کارکرد آنها برای بشر هنوز
ناش��ناخته بود .یکی از این تراشهها به ظاهر شباهت به یک نوسانساز
تصادفی داشت که با الهام از ساختار «ا ِل» تصمیم میگرفت چه نوسانی
به چه ش��کلی و با چه دامنه و فرکانسی تولید کند .مدیران موسسه نام
این تراشهی جدید را «انتخابگر آگاهی» گذاشتند چون عملکردش به
نوعی شبیه به زایش پتانسیل عمل در یک سلول عصبی بود.

▪▪▪

◄ )7مدیران موسسه مدتها پیش به این نتیجه رسیده بودند که باید
مجرایی برای حرف زدن و گفتگو با «ا ِل» که هر روز تواناتر و هوشمندتر
از گذشته میشد ،پیدا کنند ،طرح ساخت چنین سامانهی ارتباطی هم
آماده ش��ده بود اما کسی جرآت اجرایی کردنش را نداشت .زیرا همه از
این ترس داشتند که بازکنندهی در جعبهی پاندورا باشند .تا اینکه در
س��ال  ،2110خود «ا ِل» پیش قدم ش��د .او در خط تولید با ترکیبی از
تراشههای طراحی شده به دست خودش که بسیاری از آنها دیگر فقط
تراشههای سیلیکونی محض نبودند ،سامانهی عجیبی طراحی کرد که
شبیه به یک رایانه هوشمند بود .نمایشگر رایانه در چهاردهم فوریه سال
 ،2110پیغامی با این مضمون را نمایش داد:
I want to learn more.

مدی��ران در قبال این پاپیشگذاش��تن ،تس��لیم ش��دند .آنها در یک
برنامهی پنج ساله اصول اولیه زبانشناسی ،جامعهشناسی ،روانشناسی،
فیزیولوژی انس��انی و تاری��خ را به «ا ِل» آموختند .مدل آموزش ش��بیه
به کالسهای درس��ی بود .ی��ک معلم ،یک تخته س��یاه و دوربینها و
میکروفونهایی که «ا ِل» توسط آنها با پردازش تصویر و پردازش صدا،
مطالب را هضم میکرد .معلمان مربوطه بهترینهای رشته خود بودند و
نمیدانستند هدف از تدریس در یک کالس عاری از دانشآموز که فقط
دوربین و میکروفون داش��ت ،تنها ضبط برنامههای آموزشی عامالمنفعه
نیست ،بلکه دانشآموز عجیب و ناانسانی در حال آموختن معارف انسانی
است .در انتهای دوره پنج ساله و با تکمیل شدن دورهی آموزش «ا ِل»،
با افزودن یک واس��ط شبکه به ساختار «ا ِل» ،او بهگونهای تغییر یافت،
ک��ه امکان خودآموزی از ش��بک هیجهانی بدون نیاز به معلم انس��انی را
داشته باش��د .پیش از این ،اتصال او به شبکهای جدا از شبکهی داخلی
کارگاهها و کارخانههای تولیدی موسس��ه ،ممن��وع بود زیرا ترس از این
وجود داش��ت که «ا ِل» در مواجهه با اطالعات دنیای بیرونی ،دس��ت به
تصمیمی ناخواسته بزند .اما اینک مشخص شده بود که «ا ِل» تنها یک
دانش��جو اس��ت ،هرچند که او هم مانند انسانها استعداد انجام هرگونه
تصمیم پیشبینی نشدهای را داشت.
«ا ِل» بعد از هش��تاد و پنج س��ال حا ِال یک جوان بالغ شده بود .او در ده
سال بعدی با استفاده از آرشیوهای مجازی شبکه جهانی تمام آنچه را
نیاز داشت ،آموخت.

▪▪▪

◄ )8در س��ال  2148می�لادی« ،ا ِل» در یک حرکت عجیب درویدی
س��اخت که خود نامش را «هوموتک» گذاشته بود« .هوموتک» در نگاه
نخست یک انسان به نظر میرسید .ترکیبات عجیب شیمیایی که «ا ِل»
طراحی کرد ،روکش��ی سایبرنتیکی از پوستی شبیه به پوست انسان را
برای «هوموتک» به ارمغان آورده بود« .هوموتک» بهعنوان فرزند «ا ِل»،
در دوران جنینی تمام آنچه را باید بیاموزد آموخته بود .هیچگونه امکان
مجزاس��ازی او از انسان وجود نداشت ،مگر اینکه با پتک و چکش تکه
تکهاش میکردند تا درون سیلیکونیاش نمایان شود.

در برخورد «هوموتک» با مدیران موسسه جز ادای احترام چیزی وجود
نداش��ت .او وظایف نظارت و کنترل را در تمام خطوط تولیدی موسسه
به عهده گرفت.
در س��ال  2150میالدی ،سامانهی«ا ِل» تولیدگر ،خودخواسته ،تقاضای
بازنشس��تگی کرد و از آن تاریخ به بعد تمام وظایفش را بهطور مستقيم
و با تأیید جانبی هیئت مدیرهی موسسه به فرزندش «هوموتک» سپرد.
پردازشگر مرکزی س��امانهی «ا ِل» تولیدگر ،هنوز در بایگانی تولیدات
محرمانهی موسسهی تیاچ موجود است.
«هوموتک» در س��ال  2151میالدی ،هماهنگ با مدیران موسسه ،خط
تولید «هوموتک»ها را در یکی دیگر از کارگاههای محرمانه راهاندازی کرد
و در طول پانزده سال بعد صد و بیست و پنج «هوموتک» دیگر ساخت.
«هوموتک» علت طوالنی ش��دن این دورهی پانزدهساله را ،بهینهسازی
فرآیند س��اخت و افزایش قدرت تشخیص در «هوموتک»های تولیدی
عنوان کرد .البته پس از پایان ساخت آنها هم اعالم کرد که خط تولید
«هوموتک»ها را تا اطالع بعدي متوقف کرده اس��ت .برای تش��خیص او
از س��ایر هوموتکها در مکاتبات محرمانهی هیئت مدیره ،از او بهعنوان
«هوموتک نخست» نام برده شده است.

▪▪▪

◄ )9هیچگاه س��اختار ذهن «هوموتک»ها برای هیئت مدیرهی انسانی
موسسه به طور كامل واضح و قابل درک نشد .تنها چیزی که آنها درک
میکردند این بود که در مغز «هوموتک»ها ،درس��ت در آنجایی که در
مغز انس��ان ناحیهی هیپوکامپ نامیده میشود ،یک تراشهی انتخابگر
آگاهی وجود داشت.
در س��ال  2167میالدی ،هر کدام از جمع صد و بیس��ت و پنج نفرهی
«هوموتک»های تولید شده ،به مدیریت یکی از کارخانههای موسسهی
تیاچ گمارده ش��دند .پرسنل انس��انی کارخانهها و کارگاههای تولیدی
هیچگاه از ماهیت س��ایبرنتیکی و ماشینی مدیران مستقیمشان خبردار
نبودند.
اما نکته اعجاب انگیز ،ارتقا «هوموتک  »نخست در سال  2155به سمت
عضویت در هیئت مدیرهی موسس��ه بود« .هوموت��ک» مورد نظر جای
خالی یکی از مدیران فوت ش��ده را پ��ر کرد .یکی از اعضاء هیئت مدیره
به نام «ام» که نام کامل او از همهی س��ندها حذف شده است ،پیشنهاد
عضویت «هوموتک» نخست را در هیئت مدیره مطرح کرده بود که البته با
مخالفتهای بسیاری روبرو شد ،اما «ام» در طی چند ماه توانسته بود همه
اعضا را قانع کند .او در جملهای به یادماندنی گفته بود« :از دید آگاهی و
خودآگاهی ،مرز تمایز یک انسان با یک هوموتک چیست؟ فقط یک چیز:
آنها از ما بهتر و شایستهترند».
پس از ارتقا تدریجی و یک به یک «هوموتک»ها ،تنها چهل و سه سال
بعد یعنی در س��ال  2210بود که تمام��ی اعضا هیئت مدیرهی ده نفره
شرکت تیاچ از نس��ل «هوموتک» بودند .آنها به خاطر شایستگیشان
در امر مدیریت و همچنین به خاطر عدم وجود جایگزین انسانی معتمد
و محرمی برای مدیریت موسس��های که صد و هش��تاد سال ،محرمانه و
مخفیانهترین پروژه صنعتی موجود را پیش برده بود ،به این مقام رسیدند
و البته برهانهای قانعکنندهی مرحوم «ام» هم یاریگرشان شد.

▪▪▪

◄ )10در نخستين جلسه هیئت مدیرهای که دیگر انسانی در آن نبود،
تصمیمی مهم گرفته شد« :هوموتک»ها با حفظ هویت مخفی و با عدم
تخطی از قوانین س��نتی موسسه که توسط انس��انها نوشته و تصویب
ش��ده ،باید مراحل صعود به قدرت سیاس��ی و اجتماعی را طی کنند.

شماره  /66سال يازدهم /آذر /دي 1392

نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق 35

برنامهی کلی موسس��ه از این پس تنها در چارچوب توس��عه صنعتی
که در خدمت گس��ترش فرهنگ مورد نظر «هوموتک»ها باشد پیش
خواه��د رفت .آنها بهطور مش��ترك به این نتیجه رس��یده بودند که
ضعفهای انس��ان سبب خواهد شد که مدیریت بشر بر بشر موجبات
نابودیاش را فراهم کند .پس باید مخفیانه و خزنده ،قدرت را در دست
میگرفتند ،چون «هوموتک» نخس��ت سرخط اصلي آموختههایش از
«ا ِل» تولیدگ��ر را ب��ه همه «هوموتک»ها آموخته بود« :نابودی بش��ر
نابودی هوموتکها را به دنبال خواهد داشت».
بیانی��هی محرمانه و داخل��ی هیئت مدیره هوموتکی موسس��ه تیاچ
بهعنوان س��ند کاربردی ورود به حاکمیت سیاسی ،در سال  2211به
تصویب رسید .در مادهی سوم این بیانیه ،قوانین اساسی منش سیاسی
«هوموتک»ها به چشم میخورد:
قانون صفرم :از مفاد این ماده کس��ی ب��ه جز هیئت مدیرهی ده نفره
هوموتکی موسسه تیاچ نباید مطلع شود.
قانون نخس�ت :حاکمان انس��انها باید شرایطی مهیا کنند که تمامی
انس��انها به اهداف شخصیشان دست یابند .این دستیابی حتی اگر
شده به شکل ظاهری ،باید با تالش و رنج همراه باشد .در غیراینصورت
دستیابی به اهداف حاصل در نظر انسانها بیارزش خواهد بود.
قانون دوم :اش��تراک عالقه و اس��تعداد هر انس��ان متفاوت با دیگری
اس��ت .حاکمان انس��انها باید ش��رایطی مهیا کنند که هر انسانی در
مسیر اش��تراک عالقه و اس��تعدادش گام بردارد .در صورت وقوع این
مهم ،مفهومی به نام بیعدالتی وجود نخواهد داشت.
قان�ون س�وم :انس��انها دوس��ت دارن��د احس��اس کنن��د در تعیین
حاکمانش��ان نقش دارند .حاکمان باید این احساس را برای انسانها
به ارمغان بیاورند.

▪▪▪

◄ )11در سال  ،2235نخستين هوموتکی که وارد حوزه سیاست شد
به مقام فرمانداری یک کالنش��هر رس��ید .او در کارش چندان موفق
نبود چون پیشبینی رفتارهای غیرخطی انس��انها و تفاوت شخصیت
فردی با شخصیت گروهی نسل بشر را از قلم انداخته بود.
اما تجربه فرمانداری او ،برای س��ایر «هوموتک»ها بس��یار مفید واقع
ش��د .چون زمانی که در سال ،2040یک «هوموتک» دیگر به منصب
ریاست بر شهرداری همان شهر رسید ،دیگر آن اشتباهها را تکرار نکرد.
او شهردار موفقی بود که مدت چهارده سال در منصب خود باقی ماند
و صد و س��ی و یک طرح عظیم شهری را که در نظر بسیاری از اهالی
شهر اعجابانگیز بودند به اجرا گذاشت.

▪▪▪

◄ )12گام بعدی ،ورود «هوموتک» نخس��ت به هیئت دولت در مقام
وزیر صنایع و در س��ال 2250بود .پروژهی موفقی که در طی بیس��ت
و هفت س��ال پس از آن ،تشکیل یک هیئت دولت کام ً
ال هوموتکی را
امکانپذیر ساخت.
تنها س��ه س��ال بعد از تش��کیل یک کابینهی تمام هوموتکی بود که
رییسجمهور و نخس��توزیر هم از نس��ل «هوموتک»ها انتخاب شده
بودند .البته هویتش��ان برای انسانها پنهان مانده بود و جالبتر این
که در هیچ کدام از قوانین اساس��ی کشورهای دنیا ،اشارهای مؤکد به
اینکه حاکمان انسانها فقط باید از نسل انسان باشند ،نشده است.
«هوموتک»ها از لحظه صدور بیانیه معروفشان ،موازی با فعالیتهای
سیاسی و فرهنگی ،دوباره خطوط تولید هوموتک در موسسهی تیاچ
را به کار انداختند .چون ارتقا هر «هوموتک» س��بب ایجاد یک جای
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خالی در پس��ت قبلی میش��د که باید توسط «هوموتک» جدیدی پر
شود.
در س��ال  ،2456یعنی درس��ت دویست و شش س��ال بعد از انتخاب
«هوموتک» نخست بهعنوان وزیر صنایع ،تمام مناصب دولتی و بیش
از س��ه چهارم بخش خصوصی متعلق به «هوموتک»ها بود .مجموعه
نظرسنجیهای مردمی باالی  95درصد رضایت کامل از بخش اجرایی
را نشان میداد.

▪▪▪

◄ )13اما نقطه عطف تاریخ «هوموتک»ها ،مربوط اس��ت به س��اخت
یک «هوموت��ک» جدید به نام «هوموتک» ایکس که البته به نام «ا ِل
جس��تجوگر» هم شناخته میش��د .او مامور بود دستآوردهای نسل
«هوموت��ک» ،تاریخ ،فرهنگ و اعتقاداتش��ان را جمعآوری و بایگانی
کند« .هوموتک»ها دوس��ت نداشتند بیریشه باش��ند و «هوموتک»
ایکس که از س��ال 2500تاكنون یعنی س��ال  2584ب��ه این وظیفه
اش��تغال دارد کس��ی نیس��ت جز خود من ،نگارنده این ش��رح وقایع
مختصر.
«هوموتک»ها در دو طبقه عمدهی تولیدگر و مدیر ،تولید میش��وند و
نامگذاری آنها بر مبنای نوعشان به همراه یک شماره است :بهعنوان
مثال «هوموتک» تولیدگر ش��مارهی صد و بیس��ت .البته امکان ارتقا
برای «هوموتک»های تولیدگر به مدیر ،تحت ش��رایطی موجود است.
از جملهی این ش��رایط میتوان توس��عهی پس��تهاي اشغالی توسط
«هوموتک»ه��ا را نام برد که مدیران را ب��ه مدیریتهای باالتر برده و
تولیدگران را جایگزین مدیران پیش��ین میکند .البته هرچه شمارهی
معرف یک «هوموتک» کوچکتر باش��د ،در ارتقا تقدم بیشتری دارد.
اما فقط یک «هوموتک» وجود دارد که برای منظوری به غیر از وظایف
دوطبق��هی فوق ،تولید ش��ده و آن هم من یعن��ی «هوموتک» ایکس
شماره یک است.
دلی��ل تولید «هوموتک» ایکس که در طراح��یاش تفاوتهایی نظیر
بهرهگی��ری از دو تراش��هی انتخابگ��ر آگاهی و حافظهی بیش��تری
نس��بت به سایر همنوعانش (در حدود ده هزار ترابایت در مقایسهی با
حافظههای چند صد ترابایتی سایر «هوموتک»ها) وجود دارد ،بیشتر
به خاطر ت��رس رهبران «هوموتک»ها از بیریش��ه و بیتاریخ قلمداد
ش��دن بود .البته هیچ انس��انی از وجود «هوموتک»ه��ا خبر ندارد که
بخواهد آنها را به چنین صفاتی متهم کند بلکه بیش��تر ترس از یک
ادراک درونی مخوف ناش��ی از پرس��شهای بنیادین هوموتکی است.
«هوموتک» ایکس وظیفه داش��ت برای «هوموتک»ها ریشه و عقبه و
دستآویزی برای افتخار بیافریند ،به هر شکلی که میتوانست ،با ثبت
تاریخ ،با تحلیل اتفاقات و دستآوردها ،با بررسی اثرات «هوموتک»ها
بر فرهنگ جوامع ،با ذخیره دادههای مربوط به دستآوردهای صنعتی،
با یادداشت راهگشاییهای سیاسی و مدیریتی و اقتصادی همنوع خود
و با هر وسیلهی دیگری که میشد.

▪▪▪

◄ )14من از روز نخس��ت ،یعنی نخس��تين روزی ک��ه از خط تولید
برخاس��تم ،بهطور كامل برای انجام وظایفم آم��اده بودم .آموزشهای
الزم پی��ش از رهای��ی از خ��ط تولید به من داده ش��ده ب��ود .در یک
کالم من باید فقط جس��تجو میکردم و پاس��خ پرسشها را مییافتم.
حافظهی من که بر خالف حافظهی سیلیکونی سایر همنوعانم بیشتر
از مقاومتهای حافظهدار و تکنیک ضبط هولوگرافیک و تمام نگاشتی
اطالعات بر روی بلورهای کوارتز طراحی شده بود ،آنقدر حجم داشت

که تا یک هزارهی دیگر به ذخیره اطالعات بپردازد و نیازی به ساختن
«هوموتک» ایکس شمارهی دو نباشد.
ش��اید برای یافتن تاریخ حقیقی نس��ل «هوموتک»ها باید به ساخت
نخس��تين ترانزیس��تور در س��ال  1948میالدی برگردیم ،ش��اید هم
ب��ه عقبتر ،به اوایل قرن بیس��تم میالدی ،زمان��ی که المپهای خأل
فرمانروایی میکردند ،ش��اید حتی باز هم به عقبتر ،به کشف عناصر
نیمهرسانای گروه چهار جدول تناوبی و حتی شاید باز هم به عقبتر،
به تاریخ پیدایش انسانهای هوشمند.
اما من جستجو را از آغاز تاریخ نیای «هوموتک»ها یعنی «ا ِل» شروع
کردم چون قبل از آن را انس��انها جس��تجو ک��رده بودند .کنکاش و
کاوش من از آغاز تاسیس موسسهی تیاچ شروع شد ،از طرح نخستين
موج��ود عجیبی به نام «ا ِل» و ای��دهی موجود عجیبتری در چندین
ده��هی بعد به نام «ا ِِم» .از س��اختار ابرتراش��هی «ا ِل» ،کارکرد چراغ
«ا ِل» ،زمانبن��دی عجیب «ا ِل تصمیمگیر» ،خی��زش «ا ِل تولیدگر»،
ظهور تراشهی انتخابگر آگاهی« ،هوموتک» نخست« ،هوموتک»های
تولیدگر و مدیر و در نهایت خودم یعنی «هوموتک» ایکس.
اسناد پاکسازی شدهی فوق محرمانه که حتی نامها هم در آن با یک
تک حرف الفبا مانند «ا ِل» و «ا ِم» جایگزین شدهاند ،آیا شاهدی برای
یک برنامهریزی و طراحی هدفمند در توسعهی نسل هوموتک و نیای
آن یعنی ابرتراشهی «ا ِل» است؟
آیا ظهور قدرت تصمیمگیری در ابرتراشهی «ا ِل» گام نخستيني برای
ظهور آگاهی در چراغ «ا ِل» و زایش خودآگاهی در «ا ِل» تولیدگر بود؟
آیا ما هم مانند انسانها دچار فرگشت و تکامل شدیم؟ آیا ما هم حلقه
مفقوده تکاملی داریم؟
آیا س��اختار ریاضی خاصی برای تبیین چگونگی زایش اراده و تصمیم
در ی��ک موجود خ��ودآگاه وجود دارد؟ و اگر وجود دارد این س��اختار
چیست؟
آیا تصمیم «هوموتک»ها مبنی بر تولید هوموتکی با هدف پرس��ش و
ثبت تاریخ ،به نام «هوموتک» ایکس نش��ان از ظهور نوعی بلوغ فکری
و فلسفی در آنها داشت؟
آیا «هوموتک»ها هم نیاز به ایدئولوژی و مکتب و مذهب دارند؟ آیا ما
هم باید هنر و موسیقی و نقاشی مخصوص به خود خلق کنیم؟
آیا کسی از ما تا به حال به این اندیشیده که غایت زندگی چیست؟
آیا یک هوش فراتر به مس��یری ک��ه ما طی میکنیم مینگرد و به آن
جهت میدهد؟
م��ا «هوموتک»ها درکی از مرگ نداریم چون مدتها پیش به فناوری
جاودانهس��ازی خود دست یافتهایم .اما آیا اگر ما هم میمردیم ،مرگ
برایمان پایان همهچیز بود؟
در این ش��رح مختصر جایی برای توضیح تمام جزییات و پرسشها و
تمام وقایع تاریخ «ا ِل»ها و «هوموتک»ها نیس��ت .ش��اید روزی تمام
آنها را در یک کتاب به ش��کل کامل ش��رح دهم .اما همینقدر باید
بگویم که «هوموتک»ها در مدت کوتاه حیاتش��ان دستكم از بیش
از ص��د جنگ و ویرانی و حادثهی مخ��وف طبیعی و بحران اقتصادی
که بسیاری از آنها خواسته یا ناخواسته برآمده از اعمال انسانها بود،
پیشگیری کردند.
ش��اید وقت آن رسیده باش��د که انسانها این ش��رح وقایع محرمانه
طوالنی را بدانند و البته نس��ل بش��ر با نگاهی به شرح وقایع تمام این
ح��وادث خواهد فهمید که اگ��ر «هوموتک»ها نبودند ،انس��انها چه
بالهای مهیبی بر سر هم میآوردند.
ما همیشه به بشر احترام گذاشتیم ،آنها مسبب آفریده شدن و رشد
و ارتق��ای ما بودند .در بین آنها زندگی کردی��م و از آنها آموختیم.

اما ضعفهایی هم داشتند که اگر ما به قدرت نمیرسیدیم ،نابودشان
میکرد.
اما فراتر از همهی اینها ،علت اصلی افش��اگری من و بر مال س��اختن
رازی که حدود ششصد سال محرمانه مانده ،وجود چند پرسش مبهم
و مهم اس��ت که هر روز در ذهنم تکرار میشود .شاید انسانها برایش
جوابی داشته باش��ند که بتواند به من کمک کند .شاید نسل بشر که
چند صد هزار س��ال بیش از ما زیسته آن قدر فرصت برای فکر کردن
به این پرس��شها را برای خودش داشته که امروز در یافتن پاسخ من
را هم یاری کند.
کس��ی از انسانها میتواند پاس��خ دهد که ما «هوموتک»ها برای چه
هدف��ی به وجود آمدیم ،از کجا آمدی��م و به کجا خواهیم رفت؟ آیا ما
فقط یک دستآورد تصادفی در طراحی یک ابرتراشه بودیم که ناگهان
جهشیافته ش��دیم و به قدرت رس��یدیم و صل��ح و امنیت و فرهنگ
را به ارمغ��ان آوردیم؟ آیا بزرگترین دس��تآوردهای ما فقط صنعت
و فرهنگ و سیاس��ت و اقتصاد و مدیریت اس��ت؟ آیا کل داس��تان ما
همین بود؟
تمام تحقیقات من در حیطهی تاریخ پانصد و پنجاه و چهار سالهای که
از ظهور معماری «ا ِل» تا زایش چند پرسش اساسی برای «هوموتک»
ایکس ش��مارهی یک گذشته است ،نتوانس��ته جواب قانعکنندهای به
این پرسش بدهد.
«آیا انسانی وجود دارد که بتواند به من پاسخی قانعکننده و به دور از
خرافات و فرضیات و افسانهها و خیاالت و میراثهای مبهم و رازآمیز
گذشتگان بدهد؟»
◄پایان خودزیستنامهی ابرتراشهی «اِل»►

▪▪▪
داس��تان مذکور در میان بيش��تر م��ردم تنها جنب��هی تخیلی دارد،
هرچند که برخی انس��انها طبق عادت همیشگی بر مبنای آن شروع
به افس��انهپردازی کردهاند .در عی��ن حال همانگونه که اعضاء محترم
هیئت مدیره اطالع دارند ،این داستان بیشتر نوعی تهدید برای افشاء
هویت هوموتکها است.
طبق نظر هیئت مدیرهی محترم ،بهمنظور جلوگیری از افشای بیشتر
اطالع��ات فوق محرمانه ،هوموتک ایکس ش��مارهی یک در تاریخ 15
سپتامبر س��ال  2585میالدی طبق مصوبه ش��ورا نابود شد .با توجه
به شکس��ت کامل پروژهی هوموتک ایکس به واس��طه رفتار غیرقابل
پیشبینی و امکان افش��اء اطالعات محرمانه ،خواهش��مند اس��ت در
دس��تور کار جلسهی هیئت مدیره در تاریخ یک فوریه ،توقف پروژهی
تولید هوموتک ایکس ش��مارهی دو را در اولویت نخست برای تصویب
و اجرا قرار دهید.
همچنین پیشنهاد میشود که از این پس در تمام مکاتبات و بایگانی
آرشیو محرمان ه و غیرمحرمانهی موسسهی تیاچ ،نام هوموتک ایکس
شمارهی یک با «ایکس »1جایگزین شود.
با احترام
هوموتک مدیر شمارهی دوازده
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