
 
  عبور   از   دریاهای   طوفانی   –   درس های   g0v.tw   برای   حامیان   جهانی   دولت   باز

 
 

 به   بخش   دوم   مصاحبه ی   ما   با   چیا-لیانگ   کائو   از   g0v.tw   خوش   آمدید . در   آخرین   شماره ی    باز   و   بسته    درباره ی   تأثیر
 رتبه دهی   بنیاد   دانش   باز   OKI   بر   سیاست های   داده    باز   تایوان   و   وضعیت   کلی   چشم انداز   داده    باز   در   تایوان   صحبت

 کردیم.   این   بخش   دوم   مصاحبه   به   بررسی   کار،   دستیافت ها   و   ساختار   سازمانی   g0v.tw   می پردازد   و   این که   چگونه   به
 آن ها   کمک   کرده   است   که   ابزاری   برای   چانه زنی   با   سیاست های   دولت   به   دست   بیاورند.

 
 

 
http://g0v.tw/en-US/about.html 

:g0v   منبع   مانیفست  
 
 
 

 هارشا:   g0v   صفر   (دولت   صفر)   الگوی   جالبی   را   برای   سازمانی   بدون   رهبر   پیاده   می  کند.   ماجرای   این   الگو   چیست؟
 
 

 چیا-لیانگ   کائو:   الگوی   ما   ایده ی   کلی   باهمستان های   منبع   باز   است.   سعی   می کنیم   همکاری   بین   انواع   مختلف
 متخصصان   را   تشویق   کنیم   و   اوضاع   را   تا   جایی   که   امکان   دارد   مرکزیت زدایی   کنیم.   مردم   می  توانند   هکاتون های

 پروژه های   دولت   صفرشان   را   به   هر   شکلی   میزبانی   کنند   منوط   به   این که   در   چارچوب   اصول   دولت   صفر   بگنجد   و
 سازگار   با   کارهایی   که   می خواهیم   محقق   کنیم   و   نحوه  ای   که   ما   انجام شان   می دهیم   باشد.   هدف   طراحی   باهمستانی   که   تا

  جای   ممکن   مرکزیت زدایی   شده   باشد   همیشه   بخشی   از   مانیفست   ما   بوده   است.
 هارشا:   کار   دولت   صفر   جنبه هایی   سیاسی   هم   دارد؟   یا   دولت   صفر   از   لحاظ   سیاسی   بی طرف   است؟

  
 

 چیا-لیانگ   کائو:   در   همان   مانیفست   اعالم   کرده ایم   که   غیر   جناحی   هستیم.   برگزارکنندگان   پروژه ها   دیدگاه ها   و   مواضع
 مختلفی   دارند.   کاری   که   ما   تالش   می کنیم   انجام   دهیم   این   است   که   داده هایی   تولید   کنیم   که   بی طرف   دیده   شوند   و   به   مردم

 می گوییم   که   دیگران   را   با   آن   داده ها   متقاعد   کنند.   ولی   ما   می خواهیم   این   را   هم   نشان   دهیم   که   داده ها   چطور   تولید
 می شوند.   اگر   مردم   دیدگاه شان   با   شما   فرق   داشته   باشد،   دست   کم   می توان   بر   اساس   همان   داده ها   با   آن ها   وارد   بحث   شد.

 آن ها   می توانند   ناخنکی   به   طرح   شما   بزنند   و   تفسیر   متفاوتی   از   آن   ارایه   کنند.   این   به   مردم   اجازه   می دهد   برای   هم زیستی
 دیدگاه های   مختلفی   داشته   باشند   ولی   داده    یا   کد   زیربنایی   مشترکی   داشته   باشند   که   برای   تسهیل   این   گفت وگوها   مهم   هستند.

 همان طور   که   می بینید،   مردم   با   داده    باز   و   سبک   سازمان دهی   ما   راحت   هستند   و   فضای   باهمستان   به   نظر   من   فضایی
 لیبرال   است.

 
 هارشا:   تا   به   حال   از   کدام   طرحی   که   اجرا   کرده اید   بیش   از   همه   لذت   برده اید؟

http://g0v.tw/en-US/about.html


 چیا-لیانگ   کائو:   من   در   آغاز   کارم   چند   طرح   را   انجام   دادم.   طرح   من   این   بود   که   سعی   کنیم   باهمستان   در   مشارکت های
 بین المللی   کار   کند،   وزن   و   مقیاسی   داشته   باشد   و   با   آن ها   درگیر   باشد   و   مردمی   را   که   در   اطراف   جهان   روی   طرح های

 مشابهی   کار   می کنند   به   هم   متصل   کنیم.   اولین   طرحی   که   انجام   دادیم،   مصورسازی   بودجه ی   عمومی   تایوان   بود.   این
 کاری   خیلی   سریع   بود   حتی   قبل   از   طرح   دولت   صفر.   طرحی   که   ما   داشتیم   این   بود   که   در   عبارت   دولت   (gov)   به   جای
 حرف   o   کاراکتر   0   (صفر)   را   بگذاریم.   کار   چشمگیر   این   بود   که   اگر   یک   کاراکتر   را   از   نشانی   اینترنتی   یک   وب سایت

 دولتی   عوض   کنیم،   آخر   کار   به   یک   وب سایت   با   طراحی   بهتر   می رسیم.   اگر   دولت   بخواهد   این   را   از   ما   بگیرد،   حتمًا
 می تواند   چون   کدش   باز   است.   ایده ی   اولیه   همین   بود.   و   درست   بعد   از   ساختن   ابزار   تصویرسازی   فکر   کرده   بودیم   که
 دولت   کاری   را   که   ما   داریم   می کنیم   می پذیرد   –   این   اتفاق   تا   سه   سال   نیفتاد   و   بعد   از   سه   سال   شهرداری   تایپه   کد   ما   را

 گرفت   تا   رسماً   به   مردم   بگوید   که   بودجه ی   شهر   چه   شکلی   است.   این   موفقیت   عظیمی   بود.
 

 
 

budget.g0v.tw   اسکرین شاتی   از   وب سایت 
 
 

 این   اجرای   بی نظیری   از   الگوی   چنگال   و   تلفیق   بود.   از   حیث   نرم افزاری،   شما   آزادید   که   به   کد   من   چنگال   بزنید   و
 تغییراتی   در   آن   اعمال   کنید   و   دوباره   آن   را   تلفیق   کنید   –   به   شکل   گیت هاب.   وقتی   به   طرح های   دولت   صفر   فکر   می کنیم،

 امید   ما   این   است   که   چنگالی   به   دولت   بزنیم   و   روزی   دوباره   آن   را   تلفیق   کرده   و   پس   بدهیم.   البته،   با   کمک   گرفتن   از
 کسی   در   باهمستان،   اتفاق   مشابهی   در   طرحی   که   روی اش   کار   می کردیم   افتاد.   این  ها   سیاست هایی   پیچیده   هستند   و

 چانه زنی   با   نسخه های   مختلف   قانون گذاری   دشوار   است.   کسی   در   باهمستان   ابزاری   ساخت   برای   مجسم سازی   این که
 چطور   نسخه های   مختلف   قانون گذاری   بر   هر   روز   کاری   معمول   شما   اثر   می گذارند.   وزارت   کار   این   کد   را   گرفت   و   از

 آن   برای   انتقال   نسخه های   رسمی    ابزارشان   استفاده   کرد.
 

 هارشا:   دولت   صفر   در   جریان   جنبش   گل   آفتاب گردان   سعی   داشت   به   چه   چیزی   برسد؟
 

 چیا-لیانگ   کائو:   هنگام   بروز   جنبش   گل   آفتاب گردان   مشارکت   عظیمی   به   دولت   صفر   سرازیر   شد.   باهمستان   طرح های
 زیادی   داشت.   شما   با   پیشینه ی   جنبش   آشنا   هستید؟   معامالت   تجاری ای   که   میان   چین   و   تایوان   اتفاق   افتاد   در   دستگاه   تقنینی

 بدون   رعایت   مراحل   قانونی   تصویب   شدند.   این   زمینه ی   مشترک   حرکت   مردم   بود.   نکته ی   جالب   این   است   که   مردم   با
 نفس   معامله ی   تجاری   مخالفتی   نداشتند   –   همه   با   فقدان   فرایند   قانونی   در   تصویب   آن   مخالف   بودند.   مردم   از   جریان   انجام

 ارزیابی   ناراضی   بودند   و   از   نحوه ی   اتخاذ   تصمیم   و   نحوه ی   تصویب   آن   در   کنگره   ناراحت   بودند.
 



 
 

/http://flipthemedia.com/2014/07/social-media-taiwan   :پخش   زنده ی   جنبش   آفتاب گردان   //   منبع 
 

 در   نتیجه،   اشغالی   اتفاق   افتاد   که   سه   هفته   طول   کشید.   مردم   زیادی   به   صحنه   رفتند،   ما   صفحه های   نمایش   پخش   زنده   را
 فراهم   کردیم   و   زیرساخت ها   و   پشتیبانی   اینترنتی   را   نیز   برای   فراهم   ساختن   پخش   زنده   مهیا   کردیم.   در   فضای   آنالین

 باهمستان   یک   ابزار   جست وجو   را   تولید   کردند   که   به   شما   اجازه   می داد   ببینید   آیا   شما   از   این   معامله ی   تجاری   متأثر
 می شوید   یا   نه   و   این ها   هفت   ماه   قبل   از   اعتراض ها   رخ   داد.   این   موضوعی   بود   که   باهمستان   تخصصی   شاهد   وقوع اش

 بود   و   هیچ   کس   درباره ی   آن   حرف   نمی زد.   این ها   سعی   می کردند   ابزاری   بسازند   که   به   مردم   اجازه   بدهد   بفهمند   معامله ی
 واقعی   چی ست.   این   معامله   در   واقع   بسیار   پیچیده   است.   اگر   تعرفه های   گمرک   را   بخوانید،   میلیاردها   درخواست   قیمت

 برای   خدمات   داشتند   و   نسخه های   مختلفی   از   فهرست   وجود   داشت   و   شما   تقریبأ   محال   بود   که   بتوانید   همه   این ها   را   باهم
 مقایسه   کنید.   شما   فهرست   صنعت   سازمان   ملل   را   داشتید،   و   فهرست   سرشماری   تایوان   و   فهرست   صنایع   متعهد.   آنها

 هشت   ماه   وقت   صرف   کردند   و   سعی   کردند   که   این   را   در   یک   موتور   جست وجوی   شبیه   گوگل   بگنجانند   –   شما
 می توانستید   اسم   شرکت   را   وارد   کنید   و   به   شما   می گفت   آیا   شما   تحت   تأثیر   این   معامله   قرار   می گیرید   یا   نه.   این   یک   ابزار

 بی طرف   اطالعات محور   است.   این ها   قبل   از   اعتراض ها   رخ   داد.   اعتراض ها   در   واقع   به   اوضاع   سرعت   بخشیدند.
 

 هارشا:   از   کار   کردن   در   دولت   صفر   چه   چیزهایی   یاد   گرفته اید؟   برای   فعاالن   داده   باز   در   اطراف   جهان   توصیه ای
 دارید؟

 
 چیا-لیانگ   کائو:   ارایه ی   درسی   کلی   که   برای   همه ی   کشورها   مفید   باشد   خیلی   سخت   است.   در   دولت های   خودکامه،

 احتمال   دارد   نخواهید   برای   انجام   کارها   با   دولت   همکاری   کنید.   ولی   فکر   می کنم   می توانید   متحدانی   درون   دولت   پیدا   کنید
 تا   اوضاع   را   به   سوی   فرایند ی   دموکراتیک تر   و   گشوده تر   پیش   ببرید.   فکر   می کنم   الزم   است   در   نقاط   مختلف   کل   جریان
 دولت   باز   متحدانی   پیدا   کنید.   اگر   در   کشوری   که   اوضاع   خیلی   آشفته   نباشد   زندگی   می کنید،   سازمان ها   اهداف   خودشان

 را   دارند   و   اگر   بتوانید   به   نحوی   آن ها   را   متقاعد   کنید   که   هدف   آن ها   هم راستا   با   هدف   شماست   و   چطور   داده    باز   به   آن ها
 برای   رسیدن   به   اهداف شان   کمک   می کند،   اوضاع   ممکن   است   تغییر   کند.   با   اعتمادسازی،   امکان   دارد   که   شما   بر   اهداف
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 آینده ی   آن ها   اثر   بگذارید.
 

 فکر   می کنم   اگر   درباره ی   داده های   باز   دولت   حرف   می زنیم،   همکاری   دولت   قطعأ   مهم   است.   اما   برای   جامعه های
 بسته تر،   فکر   می کنم   جمع آوری   داده   به   صورت   جمع سپاری   (crowdsourced)   بسته   به   موقعیت   ممکن   است

 خطرناک   باشد.   درس   بزرگ   این   است   که   برای   سازمان های   غیردولتی   که   روی   مسایل   خاص   تمرکز   می کنند،   بهتر
 است   بیشتر   با   باهمستان   فنی   همکاری   کنند.   بیشتر   اوقات   فنی ها   دنبال   این جور   مسائل   نیستند   چون   از   آن ها   بی خبرند.   اگر

 بتوانید   آن ها   را   متقاعد   کنید   که   موضوع   مهم   است،   باهمستان   منبع   باز   می تواند   برای   این   کار   چیزی   بسازد؛   آنها
 می توانند   چیزی   بسازند   که   دسترسی   و   دامنه ی   تاثیر   کار   شما   را   بزرگ تر   کند.   این   خود   می تواند   راه   تازه ای   برای

 درگیر   کردن   افکار   عمومی   با   این   موضوعات   باشد.
 

 هارشا:   به   نظر   شما،   آیا   ابزار   یا   فرایندی   وجود   دارد   که   دولت   صفر   انجام   داده   باشد   و   شما   آن   را   نوآورانه   بدانید؟
 

 چیا-لیانگ   کائو:   یک   طرح   عظیم   جمع سپاری   شده   که   ما   ساختیم،   کمپین   طرح   دیجیتال سازی   سرمایه گذاری   بود.   طرح
 کمپین   سرمایه گذاری   مفصل   با   اهدای   شرکتی   فقط   روی   کاغذ   موجود   است   ولی   جنبشی   وجود   داشت   که   چند   ده   نفر   آدم

 وارد   ساختمانی   می شدند   و   هر   چیزی   را   که   می توانستند   پرینت   می گرفتند.   این ها   اسکنری   پیدا   کردند   و   همه   چیز   را
 روی   گوگل درایو   آپلود   کردند   و   مهندسان   ٣٠٠٠   صفحه   داده ی   جدولی   را   تبدیل   به   تصاویری   کردند   و   آن   را   تبدیل   به

 سرویس   عکس   به   متن   (captcha)   کردند   که   مردم   می توانند   داخل   آن ها   چیز   تایپ   کنند.
 
 

 
https://hackmd.io/s/rJefb-hi   :نسخه های   اسکن شده ی   اسناد   کمپین   سرمایه گذاری   //   منبع 

 
 هارشا:   برای   من   جالب   است   که   در   کشوری   مثل   تایوان   که   رتبه ای   بسیار   باال   در   رتبه بندی   داده    باز   دارد،   شما   باز   هم

 مجبور   بوده اید   با   کاغذ   کار   کنید.
 

 چیا-لیانگ   کائو:   همان طور   که   قبالً   هم   گفتم،   آزادی   اطالعات   و   بیان   دو   چیز   مختلف   هستند.   ما   این جا   آزادی   بیان   خوبی
 داریم.   و   یک   قانون   آزادی   اطالعات   داریم   که   بیش   از   ١٢   سال   پیش   قبل   از   این که   اینترنت   همه   جا   را   تصرف   کند،

 تصویب   شده   است.   در   نتیجه   حاال   تمرکز   روی   ارایه ی   اطالعات   در   فرمت هایی   است   که   آسان تر   دسترس پذیر   باشد   که
 کار   دشواری   است.   آزادی   اطالعات   خودش   وابسته   به   سازمان هاست.   این ها   اگر   مثالً   نخواهند،   می توانند   از   شما   بپرسند
 روشن   کنید   دنبال   چه   می گردید   و   به   این   طریق   در   ارایه ی   داده ها   بسیار   کند   عمل   کنند   که   به   آن ها   اجازه   می دهد   پاسخ   را

 به   تأخیر   بیندازند.   یا   گاهی   دچار   مشکل   فنی   می شوید.   این   که   مردم   را   متقاعد   کنی   شفاف   باشند   هنوز   هم   کار   دشواری
 است.   کل   جنبش   حول   داده های   باز   این   است   که   اطالعات   را   حتی   قبل   از   این که   چنین   درخواستی   داده   شود   باز   کنید.

 آزادی   اطالعات   تنها   تضمین   می کند   که   وقتی   شما   درخواست   داده ای   بکنید،   دولت   پاسخ   بدهد.   برای   این که   اوضاع
 فعاالنه   باز   باشد...   این   ماجرای   دیگری   است.   این که   چطور   سازمان های   دولتی   داده ها   را   منتشر   می کند   واقعأ   قصه ی

https://hackmd.io/s/rJefb-hi


 دیگری   است.
 
 

 هارشا:   دولت   صفر   در   حال   حاضر   روی   چه   چیزی   کار   می کند   و   در   آینده ی   نزدیک   چه   کاری   در   دست   دارد؟
 

 چیا-لیانگ   کائو:   اآلن،   عالقه ی   شخصی   من   در   مشارکت   باهمستانی   و   فناوری   است.   چطور   مقیاس بندی   می کنید   و
 بحث ها   را   تبدیل   به   یک   فرایند   عظیم تر   تصمیم گیری   می کنید؟   این   کار   در   حال   حاضر   میسر   نیست.   ما   بیش   از   ۵   سال

 است   که   آزمایش های   زیادی   انجام   دادیم.   ما   معتقد   به   فکر   دموکراسی   سیال   هستیم.   فکر   می کنم   این   مسأله ای   جالب   برای
 حل   کردن   در   این   فضا   است.

 ما   به   این   پرسش   پاسخ   نداده ایم:   اگر   فناوری   نیم   میلیون   نفر   را   به   خیابان   بکشاند،   آن   وقت   فناوری   چطور   می تواند   کاری
 کند   که   درباره ی   چیزی   تصمیم   بگیرند؟   این   چیزی   است   که   دوست   دارم   در   طرح های   آینده   ببینم؛   تحقق   این   کار.   ما

 داریم   سعی   می کنیم   امسال   کمی   سرمایه   جذب   کنیم.   ما   بودجه ی   طرح های   فناوری   مدنی   را   ارایه   می کنیم   که   منبع شان   باز
 است   –   و   برای   هر   طرح   حدود   ١۵٠٠٠   دالر   می دهیم.   ما   با   باهمستان   آزمایش هایی   را   انجام   می دهیم   و   افرادی   که   در
 این   طرح ها   حضور   دارند   بسیار   متعهدند.   ما   می خواهیم   به   آن ها   کمک   کنیم   طرح های   صیقل یافته تری   ایجاد   کنند   و   این

 چیزی   است   که   امسال   سعی   می کنیم   بر   اساس   الگوی   صندوق   بنیاد   نایت   انجام   دهیم.
 

 
 هم چنین   از   ١٠   تا   ١۶   سپتامبر   جشنواره ی   فناوری   مدنی   را   در   تایوان   داریم.   اگر   عالقه مند   باشید   که   شرکت   کنید،   حتمأ

 باید   بیایید!
 هارشا:   خیلی   ممنونم   که   وقت   گذاشتید   با   ما   صحبت   کنید.

 
clkao@    :برای   مطالب   بیشتری   از   چیا-لیانگ   کائو،   او   را   در   توییتر   دنبال   کنید 
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