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 از ييها ترجمه بخش ،سلسله از مقاالت نيبخش از ا نسوميدر 

 ينيب شيكه هر حركت شما را پ يياي: در دنانيعر ندهيآ« مقدمه كتاب
 از يكيكه را آورديم  1تاكر كيپاتراثر  »گذرد؟ يچه م كند يم

ي حريم اساساً كه در آن كند  ي را درباره آينده مطرح ميهاي ديدگاه
. اما آيا آينده آن گونه كه ماند باقي نميخصوصي انسان  براي حريم

هايي كه بتوانند  ؟ آيا فناوريخواهد بودحريم  يا بيگويد عريان  مي تاكر
  كنند وجود نخواهد داشت؟  حفاظت انسان يخصوص ميحر از

نيز وجود  رمزنگاري ديجيتالهايي مانند  يدي نيست كه فناوريترد
پيشتر در بخش توانند از حريم خصوصي محافظت كنند.  دارد كه مي

ها را معرفي  از اين فناوري اي نمونه سلسله از مقاالت نهمياز هفتم 
و نمونه نسبتاً  پول ديجيتالبه  نيز  .  در اين شمارهTor شبكهكرديم: 

به ديگر است كه   يفناورپردازيم، كه يك  مي  2نيكو تيبموفق آن 
ي از هاي بخشتواند  مي Torهايي مانند شبكه  گيري از شبكه ويژه با بهره

   كند. را پنهان  هاي اقتصادي فعاليت

بخش  هاي اقتصادي ها بر فعاليت دولت عصر طاليي نظارت 
افزون اي روز فناوري اطالعات به گونهگيري از  بهرهبه مدد  خصوصي
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) تاكر كيپاتر تعبير (به  آينده عريان ا تحقق يافتن ب و  ،يابد توسعه مي
گيري از  . بهرهاقتصادي به اوج خواهد رسيد هاي  در عرصه  فعاليت

فرار  سال به سال تواند مي ها داده كالنو  كاوي دادههايي چون  فناوري
  بدهد.  را افزايشها  دولتمالياتي را كاهش بدهد و درآمد مالياتي 

ها در حريم  تر شويم، محدوديت حريم نزديك هرچه به آينده بي
خصوصي به ويژه در مسائل اقتصادي ممكن است به تدريج 

هايي كه بتوانند  فناوري  آهسته  ورد و آهستهبياهايي را به وجود  واكنش
چنين  پول ديجيتال د.وندر برابر اين وضعيت قرار بگيرند پديدار ش

پيامد محتمل چنين وضعيتي  استقبال گسترده از آن  وتواني را دارد 
به تكامل خود ادامه دهد و اشكاالت خود  تاليجيپول د چنانچه است. 

برطرف كند و به عنوان كوين  اي مانند بيت با در نظر گرفتن تجربهرا 
نظارت   ييعصر طالاين به  تواند يم يك پول باثبات مطرح شود

   .خاتمه بدهد يبخش خصوص ياداقتص يها تيها بر فعال دولت

انحصار  ،براي نخستين بار در تاريخ نيكو تيببه عنوان مثال، 
 ، و در عملبشكنددر هم توانست ها در  توزيع و كنترل پول را  دولت

حريم خصوصي وارد كه را ها  رؤياي يك ارز ديجيتال مستقل از دولت
  د.كنتحقق مشود   خريدار و فروشنده نمي

به دليل توانمندي  Torهايي مانند  ل به همراه شبكهارزهاي ديجيتا
توانند  كاال يا خدمات مي ةداشتن خريدار و فروشند نگه خود در مخفي

ها بخواهند  از سوي ديگر، چنانچه دولتفرار مالياتي را افزايش بدهند. 
تواند به افزايش تورم  شان  پولي را چاپ كنند كه مي هاي براي هزينه

آنها را به  شاندامن بزند، ممكن است مردم براي حفظ ارزش پول خود
 ارزهاي ديجيتال معتبر تبديل كنند. با پديدارشدن ارزهاي ديجيتال معتبر

سازي خواهند  ها ناگزير به كوچك دولت فرار مالياتي ميزان و افزايش
  تواند نظارت آنها را كاهش بدهد. شد، كه در مجموع مي

كم تا  دست _براي خريداران آن ارزشمند را كوين چه عواملي بيت
كوين جهاني  مهم آن است كه بيت عامل؟ يك كرد  _يك سال پيش 

ت. است و به حضور فيزيكي نياز ندارد و كارمزد تبديل آن اندك اس
وانتقال  وانتقال الكترونيك جهاني ديگر، نقل هاي نقل برخالف سيستم

كوين شبيه به  رديابي بيتگيرد.  كوين تقريباً رايگان انجام مي بيت
كوين  رديابي پول نقد دشوار است. تركيب اين دو مزيت است كه بيت

كه  آن بي _ خواهند در سراسر دنيا تجارت كنند  را براي كساني كه مي
  □جذاب كرده است. _ داري مرسوم قرار بگيرند قيدوبند نظام بانكدر 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر ت و ارتباطات هاي اطالعا فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

زگار به دليل منافع هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين رو فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

ايم  كه  پرداخته ييها در اين مقاله به يكي از فناوري مطرح شود.
  كنند.  حفاظت در حوزه اقتصاد انسان حريم خصوصياز توانند  مي


