
    
  

      
  ومان ت10000بها:     صفحه32                                      1401        اَمرداد           293   هشمار                 32          سال                   

    
  
  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                            www.rizpardazandeh.com  

               ISSN: 2008-2088                                                                                                                                              
                                                       

       
  چين، و گذار   به آنارشيسم كوين، بالك بيت ●        
  

  گريزيتمركزي يا مركزگرايت 
  هاي نامتمركز گذار به نظامچين  در  نقش بالك ●

   هيفق تيوال هينظر سرشت، انهيگرا واپس  سانتراليسمِ ●
  توماس هابز در كجا بود؟نظريه لوياتان اشتباه  ● 
  واليت فقيه ريهدوراهي ديكتاتور و نظنظريه  ●

  نظريه دوراهي ديكتاتور و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ●

  نوشته محمدعلي فروغي»  انديشه دور و دراز«سيري در كتاب  ●

  شهر هوشمند، علم،  و  انرژي مقدس ●

  سال20، نه شود توانست حل  مي  ماه دودر  سازي به روش دانشگاهي  مسئله غني ● انرژي خورشيدي ●

www.rizpardazandeh.com 



  ماهنامه همگاني دانش و مهندسي كامپيوتر    
    1401   اَمرداد ، انتشار293 ره، شما32سال    

       )ISSN: 2008-2088( 2008-2088: شماره شاپا 
 فر : عليرضا محمدي صاحب امتياز و مدير مسئول ■      
  :88434169تلفن ماهنامه ريزپردازنده   

  :0912-5495546تلفن همراه 
 88421170: نمابر  
 مجله 6591/15875پستي صندوق ، تهران : نشاني ،

  ) 23، پالك ، نيكان (سهروردي    ريزپردازنده 
 :نشاني وب http://www.rizpardazandeh.com  
  :ايميلrizpardazandeh@gmail.com 
 :كانال تلگرام rizpardazandeh@ 

  
   

       
گذار چين  در  نقش بالك: گريزيتمركزي يا ركزگرايمت  ●

  3/هاي نامتمركز به نظام
چين، و گذار   به  كوين، بالك بيت): 58ها ( آدم نترنتيا ●

  10/ آنارشيسم
  18/ هيفق تيوال هينظر سرشت، انهيگرا واپس  سانتراليسمِ ●
  19/توماس هابز در كجا بود؟ اشتباه نظريه لوياتانِ ●
  20/واليت فقيه  هينظركتاتور و دوراهي دينظريه  ●
 توانست مي ماه دو در دانشگاهي روش به سازيغني مسئله ●

  20/سالبيست  نه شود، حل
نوشته محمدعلي »  انديشه دور و دراز«سيري در كتاب  ●

  22/ فروغي
دوراهي ديكتاتور و فروپاشي اتحاد جماهير نظريه   ●

  24/شوروي 
  26/شهر هوشمند، علم،  و  انرژي مقدس   ●
  30/انرژي خورشيدي  ●

  

  

  

    

  

      

     

دستگاه چاپي كه 
رد از گوتنبرگ اختراع ك

نوع فشاري                        
)printing press بود و از (

فلزي  جاپذير جابهحروف 
)movable metal type (

گرفت، شبيه به  بهره مي
دستگاه چاپ اين تصوير، اما 

بيشتر از جنس چوب. اصل 
دستگاه گوتنبرگ گم شده 

  است.
  مژده حمزه تبريزي)(عكس از 

چگونه محمدعلي فروغي بيش از يكصد سال پيش اختراع تلفن همراه، سينماي  
هاي مسري،  و انرژي خورشيدي  به منظور پيشگيري از بيماري خانگي، آموزش برخط

نوشته »  انديشه دور و دراز«سيري در كتاب مقاله بيني كرد؟   اي  را پيش و هسته
  را بخوانيد. محمدعلي فروغي
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  يگريزتمركزي يا مركزگرايت

  هاي نامتمركز  گذار به نظامچين  در  نقش بالك

ويليام مگنوساننوشته » چين: فناوري، قانون، و حاكميت مردم دموكراسي بالك«چكيده كتاب 

  
 1فهرست پستيِ، يك پيام بر روي يك 2008اكتبر سال  31در روز 

ساتوشي ار گرفت. اين پيام را شخصي به نام قر 2رمزشناسي گمنامِ
تا آن هنگام براي اين وبگاه پيامي  ناكاموتونوشته بود.  3ناكاموتو

ناشناخته بود. اما در نامي براي اعضاي آن وبگاه   نفرستاده بود، و 
بر روي يك پول « :كرده بود مطرح گپيامش، يك ادعاي بزر

است، بدون هيچ   4همتا ههمتابام كه كامالً  كرده الكترونيك كار 
   »اي. واسطه

يك لينك به  در اين پيام  حاال آماده رونمايي براي جهان بود. او
كوين: يك سيستم پول  بيت«گنجانده بود كه عنوان  5نامهپيدسيك 

به زبان  ناكاموتو، سپيدنامهداشت. در اين را   » 6همتا الكترونيكي همتابه
يا   ديجيتال پولرا درباره يك نوع  فكر خود اي پرشور و ساده انگليسيِ

  جديد شرح داده بود. 7اَرز-رمز
، به مردم 8كوين بيت ،ناميده بود ناكاموتوكه  گونه اين پول، يا آن 

اينترنت براي يكديگر  از طريق داد كه پول را به طور مستقيم  اجازه مي

                                                 
1 mailing list 
2 cryptology 
3 Satoshi Nakamoto 
4 peer-to-peer 
5 white paper 
6 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
7 cryptocurrency 
8 Bitcoin 

 .هيچ كنترلي روي اين سيستم ندارند ها و دولت ها ارسال كنند. بانك
يك نوع  كوين بيتد. وش  اداره  تواند مي در مقابل، توسط هر شخصي

هاي تراكنشي، بدون  پول خالص، كامالً دموكراتيك، با كمترين هزينه
دانيم كه اين  واسطه و كامالً ديجيتال بود. اگر به گذشته نگاه كنيم، مي

بزرگ بود. اما در آن هنگام خيلي جدي گرفته  انقالبپيام آغاز يك 
   هاي اوليه به اين پيام منفي بود. در حقيقت، اكثر پاسخ نشد.

  

  

   ؟) چيستwhite paper( سپيدنامه   ^يادآوري

ها و مؤسسات مختلف  يك گزارش يا سند اطالعاتي است كه شركت
درباره يك كاال، خدمت، يا راه حل براي ترغيب  مشتريان يا 

سازي به منظور استفاده از آن  منفعان ديگر به تصمي گذاران  يا ذي سرمايه
   □كنند. تدوين ميكاال، خدمت، يا راه حل 

  شبكه همتا به همتا چيست؟        ^يادآوري
ترين نوع شبكه است كه در آن دو كامپيوتر بدون دخالت  ساده

، با يكديگر ارتباط )server( سروراي، مثالً بدون دخالت يك  هيچ واسطه
كه كامپيوترهاي  ستارهكنند. برخالف يك شبكه مشهور به  مي ربرقرا

شوند و از طريق اين سرور با هم  شبكه به يك سرور مركزي وصل مي
تواند  هر كامپيوتر شبكه مي شبكه همتا به همتاكنند، در  ارتباط برقرار مي

به طور مستقيم با يك كامپيوتر ديگر شبكه ارتباط برقرار كند. از همين 
 هاي همتا به همتا شبكهو  متمركز يهاي شبكه اي هاي ستاره بكهشروي، 
  هستند.  نامتمركز يهاي شبكه

همچون تعداد زيادي از  »همتا به همتا«يادآوري: اصطالح 
ماهنامه دانش و مهندسي كامپيوتر  نخستين بار در  ديگرِ فنيِ اصطالحات

شد و به كار گرفته  »peer-to-peer«براي اصطالح    ريزپردازنده
  □امروزه به يك اصطالح رايج فني در زبان فارسي تبديل شده است.

در اين شماره را بخوانيد كه به روند » ها اينترنت آدم«له پيش از آن كه مقا
خواندن اين مقاله را كه  ،تمركزگريزي پرداخته است و روند آينده  تاريخي

چين در آينده تمركزگريزي دارد  توصيه  توضيحات مفيدي درباره نقش بالك
  . كنيم مي

هاي  نديشهگريزي را از سده هفدهم ميالدي با اتمركزهاي  ريشهمقاله اين 
 تمركزِ در عدم چين بالكبه نقش برجسته  همچنين  و ،كند بررسي مي جان الك
  پردازد. بيشتر مي
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پشتيباني از  هاي مثبت ها منفي نبود. يكي از معدود پيام البته همه پيام
ساز كامپيوتر كه مدتي در  نوشته بود، يك برنامه 9فيني هالاين پول را 

 شديدترِ تمركزگراييِرمزنگاري فعال بود. او از  جتماعيا هاي هشبك
بهره  اين منظوربراي  توانستند يمها كه از امكانات اينترنت  دولت

ناك بود و معتقد بود كه كامپيوترها اين پتانسيل را دارند بگيرند هراس
 ها پشتيباني كنند.  كه بتوانند از مردم در برابر دولت

                                ايميل به نام  گاريرمزن پيشتر يك سيستم فيني
»Pretty Good Privacy« )PGP ( ساخته بود، كه بتواند در برابر

حفاظت داشته باشد. هنگامي كه او طرح   ها دولت  و پايش فضولي
كه هم دموكراتيك بود  ،را براي يك سيستم پول ديجيتال ديد ناكاموتو

آميز  تشويق پاسخ  با    ناكاموتوشد.  شده، شيفته آن و هم رمزنگاري
  به تدريج شهرت پيدا كرد.    فيني

  

  
                                                 
9 Hal Finney 

 چين به بنياد بالكچگونه د ناكاموتو كُ
)blockchain( ؟تبديل شد  

اندازي يك  يك پديده عجيب براي راه رزاَ-رمزيا  پول ديجيتال
واقعاً صداي يك ده پديبوق شيپور اين صداي انقالب سياسي بود. 

كه فناوري مورد استفاده اين پول بود نقشي  10چين بالكانقالب بود. 
   د.كن بازي مياين انقالب  براي را اساسي

   چين  فلسفه بالك خاستگاه
در بحثي قديمي در فلسفه سياسي درباره  چين بالكهاي  ريشه

سوي بايد داشته باشد نهفته است. در يك  قدرتو جايگاهي كه  قدرت
قرار دارند، آنهايي كه باور  )ها سانتراليست( 11تمركزگراياناين بحث، 

كنيم. در  متمركزاي محدود  دارند كه قدرت را بايد در دستان عده
هستند، كساني كه بر اين  )ها دسانتراليست( 12انگريزتمركز ،سوي ديگر

دستان تعداد بسيار زيادي از مردم پخش  درباورند كه بايد قدرت را 
به درك رابطه درست بين  تمركز عدميا  تمركزيم. در نهايت، پرسش كن

هاي  ارزش بين كند. اغلب به عنوان برخورد كمك مي فردو  دولت
دانش  شود: قدرت دولت در برابر حقوق مردم؛ متعارض مطرح مي

استبداد يك پادشاه در برابر بحث و  يا نخبگان در برابر خرد جمعي؛
اين برخورد در بسياري از مسائل داغ امروزي هاي يك پارلمان.  بررسي

(آيا دولت قدرت محدودسازي  كنترل اسلحهشود، از  نيز ديده مي
يا آيا مردم حق بالشرط داشتن سالح را  ،مالكيت سالح را داشته باشد

كردن  (آيا دولت بايد قدرت ممنوع سقط جنينداشته باشند؟) گرفته تا 
گيري درباره بدن  ردم حق تصميممآيا يا  ،سقط جنين را داشته باشد

(آيا دولت قدرت واداركردن  تبعيضخود را داشته باشند؟) يا 
يا آيا مردم  ،رساني به همه مشتريان را داشته باشد ها به خدمت فروشگاه

شان را داشته  هاي ويژه بر بنياد باورهاي ديني ندادن به گروه حق خدمت
هاي ما درباره  انديشه به  ها  اين دست پرسشخاستگاه   . باشند؟)

 گردد. باز مي جامعهو  دولت دوگانه چگونگي كاركردن

                                                 
10 blockchain 
11 centralizer 
12 decentralizer 

   ؟) چيستblockchain(چين  كبال   ^يادآوري

، شبيه به يك اداره بايگاني از چين به زبان ساده يك دفتر ثبت كبال
براي چين  بالك . اما درهاي مختلف است هاي  مالكيت   ملك سند
تك آنها نام  خريداران و فروشندگان پيشين به ترتيب تاريخي در  تك

شده در يك زنجير  هايي ثبت شده است، كه  به طور رمزگذاري بلوك
براي ثبت و نگهداري  پايگاه دادهاز فناوري  چين بالك گيرند. مي قرار

يا هر چيز ديگري  بهره  كوين بيتفهرست صاحبان مثالً صاحبان 
شده در كامپيوترهاي  پايگاه داده به شكل توزيعاين زنجيره  .گيرد مي

هيچ كامپيوتر يا شود.  مختلف كاربران در سراسر جهان ذخيره مي
 □.نيست زنجيرحب صا ايمركزيسازمان

 PGPبرنامهآشنايي با            ^يادآوري
رمزنگارى و  هاي  يكى از پرطرفدارترين برنامهها  مدت PGPبرنامه  

سرواژه عبارت  PGP .استايميل و انواع فايل بوده  رمزگشايى
«pretty good privacy»  است »ريم خصوصي بسيار خوبح«به معني  .

در  1991در سال فيليپ زيمرمان ابتدا اين برنامه را شخصى به نام 
ساز  اين شركت براي  دومين برنامه هال فيني  . ساخت PGPشركت 

يك سيستم رمزنگارى است  PGP بوده است. PGPهاي  ساخت برنامه
ى بسيار ها دهد اسناد خود را با الگوريتم كه به كاربران امكان مى

   □قدرتمند و كليدهاى طوالنى محرمانه كنند.
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                    بين  هاي فلسفي داغ بحث
  الك جان    و   هابز توماس

هاي  اي نيستند؛ در حقيقت، بحث هاي تازه ها پرسش اين پرسش
 جانو  13هابز توماساند.  فلسفي داغي به ويژه در دنياي غرب بوده

شوب در تاريخ انگلستان زندگي هاي پرآ در يكي از سده 14الك
، انگلستان شاهد يك جنگ داخلي، ميالدي اند. در سده هفدهم كرده

شدن سر يك پادشاه بود. هم  يك انقالب، يك ضدانقالب، و بريده
مجبور به هاي مختلف  شان در زمان به دليل ترس از جان الكو هم  هابز

. شايد اين مآمستردابه  الكرفت و  پاريسبه  هابزترك وطن شدند، 
هاي  بيني تشابه رفتارها ما را به اين نتيجه برساند كه هر دو بايد جهان

بيني متضاد رسيده  مشابهي داشته باشند. در واقع، اين دو به دو جهان
سال فاصله منتشر شد، كتاب 38بودند، و دو اثر مشهور و متضاد آنها با 

  اثر »16درباره دولتدو رساله « كتاب  و )1651( هابز  اثر»  15لوياتان«
 .)1689( الك

را  17حالت طبيعيحيات انسان در  هابز، لوياتان كتاب در 
داند. منظورش اين بود كه اگر دولتي  مي» فرسا، ددمنشانه، و كوتاه جان«

عمال قانون وجود نداشته باشد، مردم در يك حالت پيوسته ترس، براي ا
ند. باورهاي او درباره كن از چپاول زندگي مي و  از دزدي، از خشونت،

 يهاي دولت قدرت  مشروعيت روشنِ نتيجه  انسان، او را به  طبيعيِحالت 
. حق »قدرت حاكم در كل كشور بايد مطلقه باشد«كه او نوشت رساند. 

دولت است كه حقوق افراد را تعيين كند. باالخره، مردم تصميم 
وضعيت زندگي  اند كه تحت يك دولت اجتماع داشته باشند تا از گرفته

جلوگيري شود. در اين  حالت طبيعيآور در يك  خطرناك و هراس
مند باشند، چون حالت  توانند از بدرفتاري دولت گله صورت آنها نمي

دولت مطلقه بد جايي خواهد بود.  جايگزين يك جنگ ابدي و همه
  .اما بهتر از بدتر است ،است

                                                 
13 Thomas Hobbes 
14 John Locke 
15 Leviathan 
16 Two Treatises on Government 
17 state of nature 

هاي  ترين بيماري لوعمم يكي از  گويد كه رود و مي فراتر مي هابز
شهروندان است. از نظر  رايبه اعطاي حقوق ب آنها يك ملت گرايش

، دولت قدرت برتر است و مردم زيردست و تابع هستند. هر نوع هابز
 حالت طبيعيآرايش ديگري به تباهي حكومت و بازگشت به 

معتقد است كه با آن كه اعطاي قدرت نامحدود به  هابزانجامد.  مي
 ،بار دارد، پيامدهاي عدم اعطاي اين قدرت دهايي شرارتدولت پيام

 كه بدتر است. ،جنگي ابدي بين همسايگان با هم خواهد بود

به نتايجي متفاوت  تمركزگرايي   درباره  الك جاناز سوي ديگر، 
پس از آن كه به دخالت در توطئه قتل  1683در سال  الكرسيد.  

در هلند  آمستردامار كرد و به انگلستان فر از متهم شد دوم چارلز شاه
تمام كرد و  1689را در سال  »دو رساله درباره دولت«رفت. او كتاب 

آن را كه بود تصميم گرفت  يهاي سياسي خطرناك چون حاوي انديشه
 با نام مستعار منتشر كند. 

كرد كه كامالً با  معرفي، نگرشي از دولت را الكدر اين كتاب 
،  انسان دولت را به الكطابق نظرات در تضاد است. م هابزنگرش 

نتيجه «ساخته است.    خود»  زندگي، آزادي، و سرنوشت« منظور حفظ
ن تحت حاكميت يك اش بزرگ و مهم اجتماع مردم و قرارگرفتن

اگر دولت از حد خود تجاوز كند، مردم » شان است. دولت حفظ دارايي
 حق دارند كه از دولت تبعيت نكنند.

به كار  انقالبتواند در توجيه  كه اين منطق ميمعتقد بود  الك
گرفته شود. اگر دولتي به گرفتن حق حيات، حق آزادي، و دارايي  
شهروندان اقدام كند شهروندان حق خواهند داشت كه آن دولت را 

بازدارنده قدرتمند در  عامل يك كنترل نامتمركزبراندازي كنند. البته، 
  انقالب از  را جامعه   تواند  كه مي ،تهاي دولتي اس استفاده ءبرابر سو
 ند. دور ك

به دو نگرش كامالً متفاوت درباره رابطه بين  الكو  هابزبنابراين، 
كه ، ديد 18لوياتاندولت را به عنوان يك  هابزدولت و مردم رسيدند. 

كه مردم در تجزيه و تحليل  دارد قتدر م كامالً  و مندقدرت  يك بدن 
دولت را يك ابزار تلقي  الكبعيت كنند. در مقابل، نهايي بايد از او ت

                                                 
اي   كتاب مقدس است؛ بر روي جلد  نخستين چاپِ  يك موجود  افسانه لوياتان   ١٨

اي در يك دست يك شمشير و در دست ديگر يك  ، اين موجود افسانهلوياتانكتاب 
 .عصاي روحاني دارد
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كرد: اقتدار نهايي در اختيار مردم است، و اگر دولت حقوق آنها را 
هاي شديد  ند، و يا در حالتپوشي كن چشمآن از توانند  مينقض كند، 

 دولت را براندازي كنند. 

در نهايت به بحث درباره مزاياي  الكو  هابزها بين  بحث
تمركزگرايي  هابزل پيدا كرد. از نظر قليت اييزدتمركز يا يتمركزگراي

يك خير ناب بود: شهروندان بايد حقوق فردي خود را به يك دولت 
كامالً قدرتمند واگذار كنند، در غير اين صورت، خودشان را به يك 

، دولت الكد. اما از نظر خواهند كردنياي چپاول و خشونت محكوم 
سادپذير است، و بايد عدم تمركز اصل متمركز يك چيز معيوب و ف

به  الكقرار بگيرد، حق اكثريت براي اعتراض به قدرت اقليت. البته 
اي از تمركزگرايي براي جلوگيري از چپاول و خشونت باور  درجه

بدون هيچ اقتدار مركزي را  و داشت و  يك جامعه كامالً نامتمركز
 دانست. بار مي زيان

در اين بحث برنده شد. امروزه تقريباً  الكاز لحاظ افكار عمومي، 
هاي دموكراتيك  دولتقدرت به طور عمومي پذيرفته شده است كه 

مردم از حقوق اساسي ويژه برخوردار  در برابر  و ،محدود باشدبايد 
 باشند. 

  تمركز آنارشيستي عدمرمزنگاري و 
هاي  ها و فايده درباره هزينه الكو  هابزاين بحث بين اما 
، برخط اي كوچك از رمزنگارانِ نظر جامعه در يي دازتمركز

گرد هم  1990 هايي كه در اوايل دهه  كامپيوتردانان، و آنارشيست
زنده شد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه يك راه حل از نو آمدند،  مي

تمركز  بازگشت به يك عدمبايد تهيه شود:  الكتر از راه حل  افراطي
 .حالت طبيعي افراطيِ

                       گرفتنيب قرارسدر معرض آ الب اينترنت و انق
  حريم خصوصي

گيري كرده بود.  ، اينترنت تازه شروع به شكل1990در اوايل دهه 
هاي دامنه نام، پهنا وب جهان مانند  _ستون فقرات اينترنت  زيرساخت ،

نترنت ساخته شده بودند. اما بسياري از ابزارهاي دستيابي اي _ها URLو 
مرورگرهاي هنوز موجود نبودند و يا در حال ساخت بودند. نخستين 

و برنامه  1994در سال   Netscapeكردند (برنامه  بايد انتشار پيدا مي وب

Internet Explorer  عرضه شدند). اينترنت در آن هنگام  1995در سال
گران دانشگاهي، و  هنوز فقط مورد استفاده كارمندان دولت، پژوهش

 هاي كامپيوتري بود. عدادي از شركتت

تر باشد. نشريه  خواهد بسيار بزرگ اما روشن بود كه اينترنت مي
Wired   انقالب «نوشت كه  1993در نخستين شماره خود در سال

نويد » ديجيتال اثري چون كشف آتش براي انسان خواهد داشت.
كه يك دن اطالعات و دانش در جهان براي هر كسي اناينترنت به گستر

 يك نويد  كامپيوتر داشته باشد، بدون توجه به مانع مرزهاي جغرافيايي،
 رسيد.  انقالبي به نظر ميكامالً 

رفت  اي به سمت و سويي كه اينترنت مي اي نيز عالقه هرچند، پاره
ها را از همه مرزها عبور بدهد،  تواند داده نداشتند. اگر اينترنت مي

به چنين قدرتي را دارند. يك دولت  ها نيز توانايي دستيابي دولت
هاي مردم سراسر جهان دسترسي پيدا  تواند به همه داده نامسئول هم مي

ديگر همچون گذشته  حريم خصوصيكند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه 
نخواهد بود. حيات، آزادي، و سرنوشت همگان با اين نوع دسترسي 

رار خواهد گرفت. يب قسهاي خصوصي در معرض آ ها به داده دولت
قدرت نابودي را  ،كند كه اينترنت قدرت سازندگي فراهم مي گونه همان

 كند.  نيز فراهم مي

  ها جنبش سايفرپانك
ي جنبش 21هافز اريك، و 20گيلمور جان، 19مي تيموتي 1992در سال 

ها با  شهرت يافت. هر سه مدت 22سايفرپانكرا آغاز كردند كه به 
هاي ارتباطي كار كرده بودند. آنها  تمكامپيوتر و رمزنگاري و سيس

گروهي را براي بررسي اينترنت، رمزنگاري، و كامپيوتر تشكيل دادند و 
 بازيِ ،جلسات ماهيانه منظمي را برگزار كردند. در نخستين جلسات

Crypto Anarchy  آموزش  ه منظورساخته بودند ب هافزو  ميرا كه
د. در يكي از جلسات مفاهيم رمزنگاري براي مدعوين معرفي كردن

را قرائت  »23رمزنگار هاي آنارشيست مانيفست«مقاله  مي تيموتيور، همش
  ، كه در بخشي از آن چنين آمده است: كرد

                                                 
19 Timothy May 
20 John Gilmore 
21 Eric Hughes 
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23 The Crypto Anarchist Manifesto 
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آنارشيست  ولغي در دنياي مدرن در حال ظهور است، ولغ« 
رمزنگاري. فناوري كامپيوتر اين توان را دارد كه به افراد و 

با  انهت كامالً گمنامحالدر يك  ها امكان بدهد كه گروه
توانند باهم پيام مبادله  يكديگر ارتباط برقرار كنند. دو نفر مي

كنند، تجارت كنند، و درباره قراردادهاي الكترونيك مذاكره 
كه نام حقيقي يا هويت قانوني يكديگر را بدانند.  آن كنند، بي

ها  شهرت ها غيرقابل رديابي خواهد بود... ارتباطات بر روي شبكه
ها ماهيت  از اهميت اساسي برخوردار خواهد بود. اين پيشرفت

قوانين دولتي را كامالً تغيير خواهد داد، امكان كنترل ماليات و 
داشتن اطالعات، و حتي  نگه هاي مالي، امكان محرمانه  تراكنش

 »د.كرخواهد  دگرگونماهيت اعتماد و شهرت را 

ترش اين فناوري را دولت البته تالش خواهد كرد كه گس«
هاي امنيت ملي،  دغدغه هايي مانند  به بهانه آهسته كند،

استفاده از فناوري براي معامالت مواد مخدر و فراريان ءسو
بسياري از اين هرچند، مالياتي، و هراس از فروپاشي اجتماعي. 

ها واقعي است؛ آنارشيست رمزنگاري اين امكان را  دغدغه
 .»مانه ملي را بفروشد...خواهد داشت كه اسرار محر

ها در دنياي  ها و شركت به گروه واضح بود: دولت مي تيموتي پيام
به نفع آنها   اينترنت اين توازن را  حتي ند، وا مدرن بسيار قدرتمند شده

بر اين باور بود كه بازگرداندن توازن  ميبا اين همه، . به هم زده است
، و ها ن. كامپيوترها، شبكهه در رد آن ،در استقبال از اينترنت است

د براي بهتركردن آزادي و كاهش كنترل دولت به نتوان مي رمزنگاري
اي  كار گرفته شوند. با آن كه اين انقالب رمزنگاري ممكن است به پاره

اخاذي، و   معامالت مواد مخدر،گسترش پيامدهاي نامطلوب (مانند 
كردن حريم  هاي امن ترور) بينجامد، اين پيامدها در مقايسه با فايده

هاي چپاولگر قابل اغماض  ها و شركت دولت در برابرخصوصي افراد 
  ها را كاهش بدهد.  تواند كنترل دولت است. رمزنگاري مي

 مي تيموتياز سخنراني هاي گسترده  زدن ها با كف سايفرپانك
دورنماي خود را براي  گيلمور، و هافز، ميگانه  ، و سهكردنداستقبال 

فقط با بيست با اين حال، تر تنظيم كردند.  دستاوردهاي گسترده
دند كاري كر همكاري مي با آنها كه در سانفرانسيسكو يساز برنامه
فهرست پستي يك آنها شد.  كار مي  جهانيبه طور بايد شد كرد،  نمي

ات خود مندان بتوانند نظر درست كردند تا از سراسر جهان عالقه ايميل
به اين  را درباره رمزنگاري، كامپيوتر، و اينترنت به اشتراك بگذارند، و

  افتتاح شد.  Cypherpunk Mailing Listترتيب،

زياد شد و روزانه صدها  پستي فهرست اين خيلي زود تعداد اعضاي
ها يك فرهنگ  و بر اساس اين پيام ،پيام از سراسر جهان رسيد

دولت به شدت ضد ها سايفرپانكدا كرد. متمايز ظهور پي سايفرپانك
. آنها درباره امكان تغيير از طريق تيآنارشيس با گرايشاتبودند، اغلب 

دولتي پارانوييد  هاي بين بودند. آنها در مورد پايش كامپيوتر بسيار خوش
 بودند. 

توجهات به اين جنبش نيز بيشتر شد و  ،هرچه تعداد اعضا بيشتر شد
شدن  درباره آنها مطلب نوشتند. با مطرحWierd نشرياتي مانند 

يك مانيفست «يك مقاله جديد با عنوان  هافزها ،  در رسانه ها سايفرپانك
نوشت، كه يك مجموعه جامع از نظرات اين جنبش  »24سايفرپانك

تمركز بود. او در ابتداي مانيفست نوشت  درباره فناوري، دولت، و عدم
در عصر  امعه بازجكه حفاظت از حريم خصوصي براي يك 

هاي  براي ساخت سيستم ها سايفرپانكما « :الكترونيك ضروري است
، مان با رمزنگاري ا از حريم خصوصيم كنيم. تالش مي شناسايي غيرقابل
دفاع  هاي ناشناس، با امضاهاي ديجيتال، و با پول الكترونيك با ايميل

نيكي هاي فراواني براي دريافت نسخه الكترو درخواست.» ميكن يم
 به فهرست پستي رسيد.  مانيفست سايفرپانك

  سايفرپانك مشهورترين ،آسانژ جوليان
بود.  25آسانژ جوليان ،سايفرپانكيكي از نخستين اعضاي انجمن 

شهرت پيدا كرد،  26ليكس ويكيبعدها به دليل تأسيس وبگاه  آسانژ
به  آسانژكرد.  يافته به بيرون را منتشر مي وبگاهي كه اسناد دولتي نشت

با كتابي را  2012داشت در سال  سايفرپانكدليل ديني كه به جنبش 
 منتشر كرد.  »27ها: آزادي و آينده اينترنت سايفرپانك«عنوان 
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  ارز-تاريخچه رمز
هاي  بود. همچون همه جنبش پول ها سايفرپانكاما جام مقدس 

خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه اگر  ها سايفرپانك، اجتماعي ديگر
واهند موفق شوند، به پول نياز دارند. اما آنها هر نوع پولي را بخ

به  فيني هالخواستند.  را مي پول مجازيخواستند. آنها  نمي
خواهيم از  گفت كه ما مي 1992ديگر در سال  هاي سايفرپانك
وكارمان را بر روي اينترنت  هاي ديجيتال بهره بگيريم تا كسب پرداخت

ها نگه داشته  كنند. در بانك ها منتشر مي انجام دهيم. پول را دولت
شود. اما در نگاه  ها كسب مي شود، و بيشتر توسط شركت مي

اين بود كه سيستم پولي طوري برپا نشده بدتر از همه  ها سايفرپانك
 ها سايفرپانكماندن كاربران پشتيباني كند.  است كه از ناشناس

   خواستند كامالً از كنترل دولت خارج باشند. مي

به پول مجازي به ابتداي تأسيس اين جنبش باز  ها سايفرپانكعالقه 
يك پيام براي   مي تيموتي ،پس از جلسه اول بالفاصلهگردد.  مي

ها نوشت و از اهميت ارتباط بين حفظ حريم خصوصي و  سايفرپانك
  گفت. سخن  پول مجازي

ست بر اين باور بود كه پول مجازي به اين دليل مهم ا مي تيموتي
اي حتي اگر رمزنگاري شده باشد در  كه بدون آن هر تراكنش مجازي

نهايت بايد از بانك عبور كند كه در آن دولت براي پايش و تحريم 
  افراد ابزار خودش را دارد. 

چيز  1990در اوايل دهه  ها سايفرپانكبراي  مجازي پولمفهوم 
بود.  28امچ يدديواي نبود. يكي از پيشگامان پول ديجيتال خالص  تازه
ها  ماندن تراكنش دان بود كه به رمزنگاري و ناشناسيك كامپيوتر امچ

در يك مقاله در مجله  1992عالقه داشت.  او در سال 
حريم خصوصي را پاشنه آشيل اينترنت دانست و  آمريكن ساينتيفيك
شدند ناقض حريم  هاي بانكي را كه در كامپيوترها ثبت مي پرداخت

فكر كرد كه بايد راه حلي پيدا كند. او پولي  خصوصي دانست. او
هايي را به دست  ساخت. اوايل موفقيت  ECashالكترونيك به نام 

 1998در سال   DigiCashآورد، اما سرانجام شركت او به نام 
 1990معتقد است دهه  امچورشكست شد و اين پول از سكه افتاد. 

 تجارت الكترونيك هنوز زمان خوبي براي اين پول نبوده است، چون

                                                 
28 David Chaum 

بود كه بر حفظ حريم  امچرونق نگرفته بود. هرچند، كوتاهي از خود 
گونه داشت و پيشنهادهايي مانند پيشنهاد  خصوصي اصراري وسواس

  را نپذيرفت. 95ويندوز در  ECashبراي اجتماع بيل گيتس 

هاي پشت آن همچنان  انديشه ،از صحنه خارج شد ECashبا آن كه 
هاي  پولها كار كردند.  روي اين انديشه ها فرپانكياسحضور داشت. 

شكست  گي. اما همشدساخته    ECash بنياد برديجيتال گوناگوني 
   خوردند.

 ،پول مرسوم يك ضعف اساسي سايفرپانكهايي مانند  از نظر گروه
ارز  راي. همين مسئله باستتوسط دولت مركزي آن شدن  كنترل

، كوين بيتقصد داشت عرضه كند،  ساتوشي ناكاموتوديجيتالي كه 
و  كوين بيت يفناوريك مزيت اساسي فراهم كرد. نظر به اين كه 

كه يك فناوري اساسي آن است غيرمتمركز است نويد  چين بالك
كند،  مسئوليت فراهم   دهد كه يك ديوار دفاعي در برابر دولت بي مي

خواهي و فساد نخبگان بانكي و  يك روش جلوگيري از زياده
 ،منتشر شد ناكاموتو سپيدنامهطلب. و هنگامي كه  مداران منفعت ياستس

سازي اين سيستم  گامي درباره نحوه پياده به هاي گام دستورالعمل
 د.آشكار شنامتمركز 

باشد، و  نامتمركزكوين را طوري طراحي كرد كه  بيت  ناكاموتو
خود در نخستين ايميل  ناكاموتو  يك شكل دموكراتيك از پول باشد. 

بر روي يك سيستم پول الكترونيك كار «كه  در اين باره آورده است 
به اين .» و بدون دخالت شخص ثالث است همتا همتابهام كه كامالً  كرده
آن   ، او روي ساخت پولي كار كرده بود كه اداره و نگهداري ترتيب

ها روي عمليات اين  ها و شركت دهند. دولت را خود كاربران انجام مي
سازند، آنها آن را نگهداري  ل دخالتي ندارند. آنها آن را نميپو

كنند. يك سيستم كامالً نامتمركز  كنند. و آنها آن را پايش نمي نمي
 شود. است كه توسط همتايان اداره مي

دهد كه او با تاريخ ارزهاي مجازي  نشان مي ناكاموتوهاي  نوشته
اً بالفاصله پس از تقريب 2009آشناست. در يك پيام در فوريه سال 

آن را  با كوين بيتبرد و اختالفات  مينام  امچاز كار  ،كوين بيتعرضه 
 د. ده ميتوضيح 
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  عدم تمركزو  هاي سياسي  رژيم

نيامده بود چگونگي اداره نامتمركز يك سيستم  كوين بيتتا زماني كه 
يك سيستم به  نامتمركزبودن راه حل را فراهم كرد. ناكاموتوپولي مبهم بود. 
شود كه در آن قدرت در  بيان ساده، به سيستمي گفته مي چه معناست؟ به

توان  دست اعضاي بسيار زيادي از آن سيستم است. در قلمرو سياست مي
 هايي آورد.  مثال

يا نامتمركزبودن  بودنتوان بر اساس ميزان متمركز هاي سياسي را مي رژيم
وع دولت خود پنج ن 29جمهوردر رساله  افالطونتعريف كرد. به عنوان مثال، 

(حكومت  دموكراسي(حكومت يك نفره)،  استبداديرا معرفي كرده است: 
ها)،  (حكومت بهترين 30آريستوكراسيهمه مردم)، و سه رژيم مياني 

  (حكومت مالكان). 32ساالري مالك(حكومت ثروتمندان)، و  31اليگارشي

ها را به  خود انواع دولت 33سياستدر كتاب  ارسطو از سوي ديگر،  
عضوي)،  (حكومت اندك آريستوكراسي(حكومت يك نفره)،  پادشاهي
   .بندي كرده است تقسيم (حكومت بسيارعضوي) 34سازماني

چهار نوع حكومت را معرفي  35گفتارهادر كتاب  ماكياولي در عين حال، 
(حكمراني  آريستوكراسينفره)،  (حكمراني يك سلطنتيكرده است: 

(كه توازني بين  جمهوريو (حكمراني همگاني)،  دموكراسيعضوي)،  اندك
  آورد). سه حكمراني ديگر پديد مي

همه اين انديشمندان بر اين باور بودند كه سطحي از تمركزگرايي در  
به عنوان  داخل يك رژيم سياسي پيامدهاي مهمي براي ماهيت دولت دارد.

تنها ساختار يك دولت را تعيين  معتقد بود كه تمركزگرايي نه افالطون مثال، 
تر، شخصيت شهروندان آن را  هاي اساسي و شايد مهم كند، بلكه سياست مي
 □كند. تعيين مينيز 

  
 منبع:

Magnuson, William. Blockchain Democracy: 
Technology, Law and the Rule of the Crowd. 2020: 
Cambridge University Press.  
                                                 
29 Republic 
30 aristocracy 
31 oligarchy 
32 timocracy 
33 Politics 
34 polity 
35 Discourses   

  )Cryptocurrencyارز  ( -رمز
هاي ضدجعل، مانند  ارزهاي مرسوم مدرن از انواعي از فناوري 
خصوصيت تغيير رنگ يا الگوهاي خطي دقيقي كه  هاي با مركب

بازتوليد آنها براي تجهيزات چاپ معمولي بسيار دشوار است بهره 
شود، و چنين پولي  توليد مي يپول جعلبا وجود اين، بازهم گيرند.  مي

  كافي است بتواند يك صندوقدار را فريب بدهد.

كه  كند اشاره مي ارز ديجيتاليا ارز  -رمزبه يك ارز  كوين بيت
كوين در واقع يك  اتكا دارد. هر بيت رمزنگاريبراي امنيت خودش به 

  است.  رياضي امن )token( توكن

 )open-source( منبع بازافزاري  كوين اساساً يك برنامه نرم بيت 
چند  كوين بيتهاي منبع باز،  ديگر از پروژه است.   همچون بسياري

 بايد كوين بيتافزار و كاربران  قاعده ويژه دارد كه همه سازندگان نرم
 كوين بيتتبعيت كنند، و اين قواعد مورد اجماع همه كاربران  آنها از

را   كوين از بيتوجود ندارد كه نحوه كار يا استفاده  مركزياست؛ هيچ 
  تحميل كند. 

 هشكوين بايد با استفاده از دو  به هنگام انتقال، هر تراكنش بيت
SHA-256  )256-bit Secure Hash Algorithm(  .رمزنگاري شود

  كليد خصوصيمنحصر به فرد و يك  )public key( كليد عمومييك 
)private key( يابد. هر  اختصاص مي كوين  يگانه به هر كاربر بيت

، مشهور به )public ledger(    دفتر كل عموميتراكنش در يك 
block chain ها ناشناس  تراكنشهاي  شود. همه طرف اضافه مي

توان با  ) را ميكوين بيت(يا جزئي از  كوين بيتا حركت هر مانند، ام مي
ها حاوي تقريباً  رديابي كرد، نه با نام افراد. نشاني كوين بيتهاي  نشاني

دهد  عددي هستند، كه به اين پروتوكل امكان مي-كاراكتر حرفي 33
هاي منحصر به فرد را اختصاص  نامحدودي از نشاني كه تعداد در عمل

  بيندازد. بدهد يا دور

ها در هر نشاني،  ها و دريافت كردن موازنه پرداخت براي مشخص 
را بررسي كنيد و ) ي(دفتر كل عموم block chainكافي است 

  هاي مربوط به آن نشاني را رديابي كنيد. تراكنش

مشهور ) Bitcoin Protocol(» كوين پروتوكل بيت«ه به تورم با آنچ
  □شود. است كنترل مي
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اينترنت آدم ها

به   گذار و  ،چين بالككوين،  بيت
  آنارشيسم

فر عليرضا محمدي □

هاي اوليه تا  ترين عامل پيشرفت جوامع انساني از تمدن گمان، مهم بي
ها در جامعه  همكاريسطح ها بوده است. هرچه  ميان انسان همكاريامروز، 

سبب شده است كه شود. آنچه  بيشتر مي وري بهرهها و  بيشتر باشد پيشرفت
بوده  شهرت سنحو  نيكناميافزايش يابد  در جوامع مختلف  ها سطح همكاري

ها را كاهش  ، حال آن كه بدنامي و سوءشهرت همواره سطح همكارياست
ها به  هاي مهم همكاري ميان انسان . در واقع يكي از مكانيسمداده است مي

براي اين كه مشهور است.  1ممكانيسم تعامل غيرمستقييا  شهرت همكاري مكانيسم
براي  رسانهدر جامعه به طور گسترده استفاده شود به  شهرت همكاري مكانيسم

گيري  براي اندازه هاي محاسبه يا رايانش ابزار و الگوريتمثبت شهرت و به 
 ابزارهايو  ها رسانهتربودن  براي امروز، به دليل گسترده نياز است.   شهرت
) نيز ICT( 2ارتباطاتو  اطالعات هاي فناورياصطالح به طور كلي از  رايانش

  توان بهره گرفت.  مي

از زمان تأسيس نخستين  )رايانشو  رسانه(اساساً اين دو دانش و فناوري 
ند. تا پيش از اختراع چاپ، ا شتهدا قدرترابطه مستقيمي با  ها تا امروز تمدن
  ت رياضي پيچيده، نوشتاري و محاسبا  ، يعني توان استفاده از رسانهسواد

 نوع  ها يا طبقات ثروتمند جامعه بوده است. اين تقريباً در انحصار حكومت
از باال به پايين در انحصار حاكمان نگه  عموديقدرت را به شكل  ،انحصار

  داشت. مي

دستگاه  و  قلم و  كاغذ   با  ات آسانمحاسبامكان و ، چاپرسانه  
كه  _  ند چهار عمل اصلي حساب براي محاسباتي مان دهدهي عددنويسي

باسوادي را   _ده است اي پيدا كر رواج گستردهحدود پانصد سال است كه  
اين به عنوان مثال، . مردم را افزايش دادند قدرت در نتيجه  و ،هزينه كردند كم

 گذار  انجاميد كه پايه انقالب انگلستانبه   در اروپا در ابتدا  افزايش قدرت مردم
                                                 
1 indirect reciprocity 
2 Information and Communications Technology (ICT) 

كه از سده هفدهم ميالدي  هايي دموكراسيد. شغربي  هاي موكراسيدنخستين 
و توانستند تمركز قدرت را بشكنند و   قدرت مردم را  به بعد شكل گرفتند

در عمل نشان  ها را به ميل خود تغيير بدهند چنان زياد كنند كه بتوانند دولت
در توسعه و  را افزايش بدهند و در نتيجه ها همكاري توانند اند كه مي داده

   پيشرفت كشورها نقش بسيار مهمي داشته باشند.

آينده را  يها يسطح همكاربراي اين كه بتوانيم روند از همين روي، 
 ابزارهايبر بنياد اختراع را   ها روند تاريخي سطح همكاريبيني كنيم،  پيش
 كه نفوذي گسترده در جهان پيدا كردندكنيم  بررسي مي اي رايانشيو  اي رسانه

. براي اين ها شكل بگيرد و سبب شدند موجي بزرگ از همكاري ميان انسان
  ايم كه در زير آمده است.  چهار مرحله را متمايز كرده منظور

   

ها و  همكاري ين جهش در سطحنخست   ■

 و هاي نخستين تمدنگيري  شكل

  شهرنشيني

هاي محاسبه، تخت  خط، نخ ، چوب3ها ابزار  رايانش: توكن ●
  چرتكه، حساب انگشتي، ... و تراب،

هاي گلي  كتيبه  آجرنگاره،  ،نگاره سنگ( رسانه: نوشتار ●
  )و كاغذ گياهي ،كاغذهاي پوستي ،پاپيروس

 4ها توكنمانند  اي ابزارهاي محاسبهو با  رسانه نوشتاربا  نخستين هاي تمدن 
ها  انسان جمعيت بزرگي از  همكاري  ميان دون ب شهرنشيني شكل گرفتند.

                                                 
3 token 
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و  رسانهشهري به ابزار كمكي  جمعيت بزرگ، و همكاري در ميان دنبومكن م
و  توكننياز داشت. در نقاط مختلف خاورميانه ابتدا ابزار محاسبه  رايانش

  را ممكن كرد. شهرنشينياختراع شد و  نوشتارها  مدتي بعد بر بنياد اين توكن

  

  
مورد   نويس بسته به ماده ساز يا دست شتار دستنو در دوران باستان،  

هاي گلي گرفته تا پاپيروس و  نگاره و آجرنگاره، و كتيبه ، از سنگاستفاده
ميزان لحاظ گستردگي نفوذ و  از، گياهي كاغذهاي پوستي و كاغذ

در دوران باستان  ماده مورد نياز نوشتار آفريني متفاوت بود.  همكاري
تيجه امكان باسوادي (توانايي خواندن، نوشتن، و قيمت بود و در ن گران

                                                                                    
ماهنامه  274شماره  در » چرا آنارشيسم؟ چرا كمونيسم؟«مقاله  براي اطالعات بيشتر ٤ 

  ريزپردازنده را بخوانيد.
 

كه  كاغذينويس  رسانه دستمحاسبه) تقريباً  فقط براي ثروتمندان ميسر بود. 
آوردن هزينه  به دليل پايين به كار گرفته شدبه طور گسترده در تمدن اسالمي 

كاغذي (رسانه اين ها را توانست در دوره  بيشترين همكاري ماده نوشتار
  افزايش بدهد. به همان نسبت وري را پديد بياورد و بهره ويس) ن دست

كه    اي شده به دليل قيمت تمام نوشتار رسانه و توان نفوذدر مجموع، اما  
مشاركت بتواند  ها هاي بزرگ امپراطوري در جمعيت قدر نبود كه آن داشت  

در  ها را كند و همكاري فراهمهمه يا بخش بزرگي از مردم را در حكومت 
دهد. از همين روي، به جز استثناي دموكراسي در  بتوسعه سطوح باال  

ي شهرهاي يونان باستان كه   جمعيت  و منطقه جغرافيايي محدود دولت
، يعني بودند سانتراليا  تمركزگراهاي اين دوران  حكومت تقريباً همه  ،داشتند

   . و باال به پايين عموديهايي  حكومت

 گيري ها و شكل همكاري  در سطح دوم جهش   ■

  ها دموكراسي
قلم و كاغذ و دستگاه عددنويسي  ابتدا ابزار رايانش:  ●

  كش مهندسي، كامپيوترهاي مكانيكي، ...  خطو بعدها ، دهدهي

تلگراف،  شدن و بعدها اضافه ،چاپ ابتدا رسانه: ●
  راديو، تلويزيون تلفن،
سازي  تصميم نظامِ ِدنكر نامتمركزيا  كردن دسانتراليزهبا  ها دموكراسي

 ،استبدادي ناكارآمدتمركزگراي هاي  حكومت توانستند نسبت به حكومت
گيري  افزايش بدهند. پيش از شكل توزيع قدرت ميان مردمها را با  همكاري

غالب رسانه پرهزينه  رسانه، در دوران مدرن دموكراسي در كشورهاي مختلف
داد كه از  هر جامعه امكان مي اي معدود در بود، كه فقط به عده نويس دست

ها ميان همه مردم به  اين رسانه بهره بگيرند. دموكراسي براي افزايش همكاري
  تر و پرنفوذتر نياز داشت. هزينه اي كم رسانه

اي كه كاغذهاي  سازي هاي كاغذ و تأسيس كارخانه چاپاختراع  
يكي از مقدمات  پانزدهم ميالدي سدهدر اروپا در  كردند قيمت توليد مي ارزان

 ها با مهندسي معكوسِ ايتاليايي ها بود. الزم براي ظهور دموكراسي
تر و  هزينه هاي توليد كم و استفاده از روشسازي ايرانيان  هاي كاغذ كارخانه

سازي ايران  با قيمت پايين به قصد رقابت با صنعت كاغذ  كاغذ همچنين عرضه
ول صنعت كاغذسازي در ايران افو    كاغذ متيق آمدن پايينتنها سبب  نه

هاي مشابه در آلمان و نقاط ديگر اروپا نيز  شدند، بلكه سبب شدند كارخانه
   ترشدن قيمت كاغذ انجاميد.  تأسيس گردد كه رقابت بين آنها نيز به ارزان

با آن كه   .  2015ل سال پيش تا سا 2000جهاني از  GDPنمودار 
با تخمين  ،هزارسال تاريخ انسان متمدن وجود ندارد10آمار دقيقي براي حدود 

وري، و براي سطح  هره، براي بGDPباال را براي  نمودار مشابهي توان نمودار مي
  ها پذيرفت.  همكاري

  منبع:
https://ourworldindata.org/grapher/world-gdp-over-the-last-two-millennia 
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بايد گو باشند و  ها مسئوالن بايد پاسخ در دموكراسي از سوي ديگر، 
دستگاه  ثالًم ، عددنويسي دوران پيشامدرنهاي  با دستگاه ،پس بدهند حساب

حساب دانش دشواري بود و تعداد كساني كه  ،يا رومي عددنويسي التين
، ندتوانستند دو عدد مثالً سه رقمي را در هم ضرب كنند بسيار اندك بود مي

توانند  كاري كه امروزه كودكان دبستاني سال دوم يا  سوم به باال  به راحتي مي
 دستگاه عددنويسي هنديدستگاه عددنويسي مرسوم امروز، يعني  دهند.بانجام 

بود كه يادگرفتن دانش حساب را بسيار ساده قيمت  و كاغذ ارزان  دهدهييا 
كم چهار عمل  كرد و سبب شد كه بسياري از مردم به راحتي بتوانند دست

  را انجام بدهند. حساب اصلي 

 كه_  حاوي عدد صفر  استفاده از دستگاه عددنويسي دهدهيگسترش   
توانست با قلم  مي و  ،با آن آشنا شدند خوارزمي هاي اروپاييان  با ترجمه كتاب

مقدمه الزم دوم براي   _ قيمت هزينه محاسبات را پايين بياورد ارزان و كاغذ
دادند كه تا پيش از  قدرتي به مردم مي ابزار، اين دوها بود.  ظهور دموكراسي

  هاي مطلقه بود. ر حكومتآن تقريباً در انحصا

، 5جان الكاز همين روي، انديشمند بزرگ سده هفدهم ميالدي، 
 بتوانند  كه با رأي مردم بر سر كار بيايند و كارآمد دانستهايي را  دولت

 عدم تمركزاي حكمراني با  حكومت متمركز استبدادي را كنار بزنند و گونه
كنند به وجود بياورند. در  مي محدود را از طريق نمايندگاني كه مردم انتخاب

قرار داشت كه حكومت  6توماس هابزسوي مقابل در همان سده ميالدي، 
دند؟ پاسخ را شيك برنده اين بحث  دانست. كدام مي تررا كارآمد متمركز
ها  ها در جهان بودند كه بيشترين همكاري : اين دموكراسيداده است    تاريخ 

 تر افقيها توزيع قدرت را  دموكراسياجمال،  بهها را پديد آوردند.  و پيشرفت
، كه يك نتيجه مهم آن را پديد آوردند ترينامتمركزهاي  كردند و حكومت

  .ها در جامعه بوده است افزايش سطح همكاري

  
                                                 
5 John Locke 
6 Thomas Hobbes 

  

  

  

  ركن چهارم دموكراسي

 يا   Fourth Estateاصطالح ركن چهارم يا قدرت چهارم (
Fourth Power) را توماس كاراليل (Thomas Carlyle نويسنده سده ،(

 مطبوعاتها  اين اصطالح به  نوزدهم انگليسي مشهور كرد. امروزه در دموكراسي
  سه قوه مستقل  مجريه، مقننه، و قضائيه اشاره دارد.  اي   براي به عنوان توسعه

ها صداي مردم و متخصصان و  شوند كه حكومت مطبوعات آزاد سبب مي
ها نظرات آنها را نيز مدنظر قرار دهند.  سازي نظران را بشنوند و در تصميم صاحب

ي ها نقش كردن حكومت كردن و دسانتراليزه به بيان ديگر، مطبوعات آزاد در افقي
 برجسته دارند.  

دستگاه  ميالدي در سده پانزدهميوهانس گوتنبرگ هنگامي كه  
) را كه در ايران به movable type( جاپذير جابهحروف چاپي با   چاپ

) آلمان اختراع كرد، Mainz( ماينتسدر شهر مشهورند   حروف سربي
 شدن كاغذ و چاپِ ارزان كاغذسازي در اروپا رو به رونق بود.

    هزينه، باسوادي گسترده را ممكن كرد. كم
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ها و  كاريهمدر سطح  سوم  جهش ■

                                                                                     )globalization (   شدن جهاني
  هاي هوشمند ، گوشيكامپيوترهاي شخصيابزار رايانش:   ●

چاپگر، ، هاي اجتماعي، ماهواره ، شبكهاينترنت رسانه: ●
  دي، ... وي دي، دي پي، سيهاي جانبي مانند ديسكت فال حافظه

ميالدي اختراع  1940نخستين كامپيوترهاي الكترونيك در اواخر دهه 
يا  ها سي پيشدند و عصر جديدي را در زندگي انسان پديد آوردند. 

 كامپيوتري به بازار آمدند قدرت  1980كه از اوايل دهه  شخصي كامپيوترهاي
به شدت  هاي بزرگ بود  تها و شرك كه پيشتر در انحصار دولت  مردم را

به تدريج به  شبكه اينترنتافزايش دادند و هنگامي كه اين كامپيوترها از طريق 
انفجار را جهاني كردند نخستين  وبو  اينترنتهم وصل شدند و خيلي زود 

با همكاري همه مردم جهان به  اينترنتپديد آمد و  ها رگ همكاريزب
هاي جهان و  گر داده ترين ذخيره ترين شبكه ارتباطي جهان و عظيم عظيم
العاده  فوق نظير و  بي شاهكاريگر جهان تبديل شد،  ترين محاسبه عظيم

  .  شكوه از همكاري مردم در سراسر جهانبا

به يك زبان مشترك  اندرويديا  ويندوزهايي مانند  عامل جهان با سيستم
ايين آورد. هاي ساخت يك شركت گلوبال را پ اينترنت هزينهدست پيدا كرد. 

با يك كامپيوتر شخصي يا با يك گوشي شما به تمام مردم جهان دسترسي 
به اين ترتيب،  پديد آمدند. آمازونو  گوگلهاي گلوبالي مانند  داريد. شركت
ام بشوند پديدار شد، مانند خدمات به طور جهاني انج بتوانند خدماتي كه

. Uberونقل  مل، يا خدمات حAirbnb، خدمات اجاره  گوگلوجوي  جست
  ساخته شد.  كوين بيتحتي پول جهاني ديجيتال مانند 

هاي جهاني  در گذشته، براي بحرانشد.  تر افقيدر سطح جهان  قدرت
كشور آمريكا رهبري  مقابله  ،2008مانند ويروس ابوال يا بحران اقتصادي سال 
گرفت. اما در دنياگيري ويروس   با بحران را در سطح جهان در دست مي

مسئوليتي را نپذيرفت و حتي از سازمان بهداشت جهاني خارج  ترامپكرونا 
گرديد. با اين يووال نوح  هراري شد، كه موجب نگراني انديشمنداني چون 

 يووال نوح هراريگونه كه دو سال پيش در نقد يك مقاله  همان حال،
ور از جهان با موفقيت در حال عبپس از دو سال و اندي  ،  7يمبيني كرد پيش

(در مفهوم مثبت  آنارشيستيهاي  اين بحران است. علت اين موفقيت همكاري
هاي مختلف در  ها، و سازمان ها، مؤسسات، شركت آن) ميان مردم، دولت

   گيري از رسانه قدرتمند اينترنت بوده است.  و بهره جهانسراسر 

                                                 
ماهنامه  273در شماره » رهبر يو جهان ب  ،يدولت نامرئ ،ياَبرهمكار«به مقاله   ٧

    ريزپردازنده مراجعه كنيد. 

                   رابطه يها چراغدر عصر اينترنت  
  ندروشن هست هميشه ييها چراغ

 دلم گرفته است
 دلم گرفته است 
 روم و انگشتانم را يم وانيبه ا 
 كشم يشب م   دهيپوست كش بر 
 كنديرابطه تار يها چراغ 
 كنديرابطه تار ياه چراغ 
 نخواهد كرد يفتاب معرفآمرا به  يكس 
 ها نخواهد برد گنجشگ يهمانيمرا به م يكس 
 را به خاطر بسپار پرواز 
  ست.ا يمردن پرنده 

 فروغ فرخزاد                                                       

زنده بود چنين شعري   عصر اينترنتامروز در  فروغگمان، اگر  بي
مانند است، در اين شاهكار شعري  شاعري بيكه  فروغسرود.  نمي

در يك دوران    كه دلگير است به اين دليل  دهد كه خود نشان مي
تواند صدايش   را به   )  نميشب   دهيپوست كشخفقان  و استبداد (

  .تاريكند   رابطه هاي چراغمردم  برساند،   
مان،  ، شاعر جاودانهگوتنبرگ چاپِپنج سده پس از انقالب 

هاي رابطه بين روشنفكر و  چراغ بودن فروغ و بي بودن از تاريك ،وغفر
روشن  رسانه چاپبا ها  گويد. اين كه چرا در غرب اين چراغ مردم مي

 به ويژه پس از انقالب مشروطيت ايران شدند و روشن ماندند، اما در 
اي  براي پاره رسانه چاپكه  گر اين حقيقت است بيان ،نماندند  روشن
آميز  گيري دموكراسي موفقيت نتوانسته است در شكلها  نگاز فره

كه فروغ آن را توصيف  اي بسته-اطالعاتجامعه با اين همه،  .عمل كند
هاي جديدتري مانند راديو،  كرده است به دليل قدرتي كه رسانه

نست ادامه يابد، و از توا تلويزيون، و نوار كاست به مردم داده بود نمي
  تمه يافت. همين روي، با يك انقالب خا

ه گذشته است، اما در همين دهسه حدود  رسانه اينترنتاز تولد  
تنها اين توانمندي را دارد  نشان داده است كه نهاين رسانه مدت كوتاه 

  برخطو  روشنهمواره هاي رابطه بين روشنفكر و مردم را  كه چراغ
د مانن يپديدهاي نو فناورينگه دارد، بلكه اين توان را دارد كه با 

تر كند و  دانش مردم را افزون و افزون ها داده آناليتيك كالن
  روشنفكري را ميان همه مردم بگستراند.

در اينجاست كه    برخط عصر اينترنتبا  چاپ رسانهتفاوت عصر 
 روشن هايي هميشه چراغ ها براي تقريباً همه فرهنگهاي رابطه  چراغ

و  كردني است، پفهايي هستند كه ايزد برافروخته  هستند، چراغ
  □نيستند! آفتاب را همه خواهند ديد. پذيرصيانت



 

^    

  14/صفحه 293/شماره 32سال 

گذار به و   ها همكاري در سطح چهارم جهش ■

) و آنارشيسم( دولتي همه

  اشرافي كمونيسم شهر هوشمند
، ها داده آناليتيك كالنهاي هوشمند،  گوشيابزار رايانش:  ●

چين، كامپيوترهاي  ، بالكمصنوعيهوش  ،شهر هوشمند
  كوانتمي، ...

هاي هوشمند، يا  ابزارهاي متاورسي مانند عينك رسانه: ●
ها،  مجازي، اينترنت آدمسربندهاي واقعيت افزوده و واقعيت 

  تر، ... هاي اجتماعي پيشرفته اينترنت چيزها، شبكه

و  هاي واقعيت افزوده عينك، 8ها داده آناليتيك كالنهايي چون  فناوري
هوش ،  10ها آدم اينترنتو  9چيزها اينترنت، هاي اجتماعي و رسانه متاورس
آينده     عوامجدر  ،11چين بالك، و هوشمند خانه، هوشمند شهر، مصنوعي
ماشين را در سطوح -ماشين و ماشين-انسان بين هاي بين مردم و همكاري

را  عدم تمركزخانوادگي، محلي، شهري، ملي، و جهاني افزايش خواهند داد، 
 د.كرخواهند  دگرگونهاي حكمراني را  د، و ساختار نظامداخواهند  گسترش

آناليتيك به عنوان يك ه شكل ب ها داده كالن  پيشرفته آناليتيك  به عنوان مثال، 
بسيار  امكانات_ اگر در اختيار همه مردم قرار بگيرد _  )AaaS(  12سرويس
هاي اجتماعي با هم  كه از طريق شبكه ،سازي را براي همگان تصميم قدرتمند

اگر در شهر هوشمند مواردي از يك   مثالً ؛فراهم خواهد كرد ارتباط دارند،
كه نيازي باشد كه يك مسئول يا سازمان  آن ويروس خطرناك ديده شود، بي

گير برنامه مقابله را تدوين و به مردم اعالم  هاي  ديواني وقت دولتي با روش
به  ها داده كالن آناليتيكهاي مقابله را بر بنياد بينشي كه از  وهيكند، خودشان ش

   آورند آغاز خواهند كرد.   دست مي

در  ها داده آناليتيك كالن مانند EITيا  13پديدهاي اطالعات  نو فناوري  
 هاي دگرگونيسبك زندگي، در سبك كاركردن، و در سبك حكمراني 

  ژرفي پديد خواهند آورد. 

                                                 
8 big data analytics 
9 Internet of Things (IoT) 
10 Internet of  Humans (IoH) 
11 blockchain 
12 Analytics as a Service 
13 emerging information technologies 

  

  ها انفجار همكاري
آناليتيك ، مثالً نوپديداطالعات   يها فناوري  اي از  پاره آثار در مورد 
ه مقالدر اين   ايم.  گذشته به تفصيل صحبت كردههاي  در شماره ها داده كالن

به جاي  ها همكاري سطح اثري است كه بر اندازه و  تأكيدمان روي
ي ها يهمكارانفجار يك  اينترنت ها همچون  گمان، اين فناوري بي .گذارند مي

   .  خواهند آورد ديپدتر   ، اما به مراتب بزرگديگر

  فروپاشي قدرتمندترين بلوك متمركز تاريخ
مردم را در غرب  قدرتكه  كامپيوترهاي شخصي اتاثر يكي از 

در آن بود كه  ، و بسياري از كشورهاي ديگر جهان  افزايش داد
ها از آن با  سيستكه مارك_ سانتراليسم حاكم بر بلوك شرق  ديوار 

و  شكاف انداخت _ بردند نام مي سانتراليسم دموكراتيكعنوان كاذب 
  سرانجام به فروپاشي آن منجر گرديد. 

در دوران جنگ سرد از لحاظ صنعت و  1960دهه  ازآمريكا 
دانش كامپيوتر فاصله معناداري نسبت به اتحاد جماهير شوروي به 

هاي  علتد جماهير شوروي اتحافروپاشي   دست آورد. با آن كه 
دانيم كه در اين دوران كامپيوترها نقش بسيار  متعددي داشته است، مي

كه  ،اند اجتماعي غرب داشتهو مهمي در توسعه اقتصادي، سياسي، 
ماندگي  سبب شد اتحاد جماهير شوروي از اين لحاظ دچار عقب

   شديدي شود. 

مقياس يا -اتحاد جماهير شوروي در ساخت كامپيوترهاي بزرگ
كه كپي  ES EVM)،  مانند سري mainframe( فريم مين

و  متمركزبودند، مشكلي نداشت، زيرا كنترل  IBM 360كامپيوترهاي 
اين كامپيوترها با ايدئولوژي ماركسيستي سازگاري داشت،   سانترال

و  تمركز عدم به كه كامپيوترهاي شخصي و توزيع اما براي ساخت
  توانست موافق باشد.  د نميانجامي ميرايانش قدرت  كردن دسانتراليزه

به كامپيوترهاي شخصي را نيز نتوانست  گورباچفاصالحات 
مهندسان به كه  اي گونه بهتعداد قابل توجه در كشور به كار بگيرد، 

گرفتند. با اين  كش محاسبه بهره مي همچنان از خط  CADجاي برنامه 
وصي روسيه، نخستين شبكه خص گورباچفحال، با اصالحات 

Relcom به ويژه براي  ساخته شد.  اين شبكه  1989، در اوايل سال
هاي تجاري طراحي شد و توانست صدها هزار  پشتيباني از فعاليت
، نقش مهمي در 1991در   كودتاي  اين شبكهكاربر پيدا كند. 

آوري و انتشار اطالعات و شكست كودتاگران داشت. فروپاشي  جمع
   □كودتا روي داد.شوروي پس از اين 
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به قدرتي   هر يك از مردم جهان كه  سبب شد  ها انفجار همكارينخستين 

به  هم با يك گوشي يا با يك كامپيوتر شخصي و  باورنكردني دست پيدا كنند
كه حتي _ حجم بسياربسيار بزرگي از اطالعات دسترسي فوري پيدا كنند 

و  _ ه چنين امكاني دسترسي نداشتندهاي پيشااينترنت هم ب بسياري از دولت
توليد و انتشار محتوا  در  براي ي راامكانات يا ركن چهارم شبكهبه عنوان هم 

اي كه هر يك از افراد اين امكان را پيدا  گونه به، ندبه دست بياورسطح جهان 
كنند كه از يك سو مسائل جامعه را با دقت بيشتري تحليل و نقادي كنند  و 

ويدئوها انتشار مثالً  ،و از سوي ديگر   با انتشار خبر ،كنند يرگذاراثدر جامعه 
حدود  كنند. به اين ترتيب،  اثرگذاريبازهم در جامعه   ،هاي خبري يا عكس

، الك جانتوسط انديشمنداني چون  ليبراليسمشدن  مطرح پس از  چهار سده 
ر و نامتمركزشدن محدود نظام حكمراني د شدن دسانتراليزهكه سبب 
 مردم    قدرت  كه  اينترنت، با نوع نظام را پذيرفتند كه اين شد  كشورهايي 

  و  دسانتراليسمجهان شاهد  ، ه استتر كرد ها بسيار افزون را در برابر دولت
جهان را به سمت    ،چنين دسانتراليسمي. ه استبيشتري شد گريزيتمركز

 پديا ويكي .دهد ميسوق  »دولتي همه«(در مفهوم مثبت آن) يا  آنارشيسم
در آنارشيسم  هاي چنين آنارشيسمي بوده است. از ميوه كوين بيتو تا حدودي 

شاهد بيشترين همكاري ممكن بين افراد مختلف جامعه باهم، با هوش 
  ها خواهيم بود.  ها با ماشين مصنوعي، و ماشين

  

  قطبي جهان چند
قطبي شد، اما ماهيت  جهان تا مدتي تك يشورو يفروپاشاز  پس
چنان بوده است  هوشمند هاي گوشيو  شخصي كامپيوترهايو  اينترنت

دهد برا در سراسر جهان افزايش ها  و سطح همكاريكه قدرت مردم 
بيشتري در جهان افزايش كشورهاي قدرت اقتصادي و سبب شود 

، اندونزي، كره جنوبي رت اقتصاديقد مانند اي پيدا كند،  العاده فوق
و تعدادي از كشورها مانند  ؛سنگاپور تركيه،  مالزي، تايوان يا

مطرح شوند. ماهيت  پديدهاي نو قدرتهندوستان يا برزيل به عنوان 
اي است كه با توسعه  هاي اطالعات به گونه رسانه اينترنت و فناوري

سياري از كشورها براي برا هاي توسعه اقتصادي   ها  فرصت همكاري
شاهد نيز هاي آينده  در سال؛ در نتيجه، احتماالً دكن ميفراهم 
  باشيم. ديگر  پديدنوهاي  قدرت
به  هاي اطالعات و ارتباطات نوپديد فناوري توسعه گمان، بي

 د، كه  انجاميخواهد  جهان در   قدرت  بيشتر توزيع 
  .را در پي خواهد داشت جهان شدن مديريتتر دموكراتيك

 ، لذاكند جويانه حركت مي جهان به سمت دسانتراليسم همكاري
شدن جهان در آينده  اي از انديشمندان درباره چندقطبي نگراني پاره

هايي  هاي اطالعات و ارتباطات ذاتاً فناوري مورد است. فناوري بي
ها  در روابط  . همكاريطلبانه ، نه جنگجويانه هستند همكاري

ها. روند  ها بسيار بيشتر خواهد شد تا تنش وريالملل با اين فنا بين
در مفهوم  آنارشيسمهاي اطالعات و ارتباطات به سوي  جهان با فناوري
   □مثبت آن است.

   گذاري طريق اشتراكتوليد جمعي از 
   به روش آنارشيستي  ساخت شهر هوشمند و

توليد همتاي «همچنين به دليل ابداع اصطالح  يوچاي بنكلر  
) نيز مشهور است، common-based peer production» (بنياد- مردم

اشاره دارد.  گذاري توليد جمعي از طريق اشتراكاصطالحي است كه به 
هاي اجتماعيِ ويژه طراحي،  داوطلبانه با  شبكهبه عنوان مثال، طراحان با 

)  يك STL(فرمت فايل  بعديِ همكاري همديگر فايل قابل چاپ سه
در اينترنت براي همگان  رايگان  به آن را سازند و ميطرح توليدي را 
توانند اين فايل را دريافت و بمردم كه  اي گونه ، بهكنند قابل دستيابي مي

  پ كنند.  بعدي چا با چاپگر سه

خودتان با  همكاري «ماهنامه ريزپردازنده در مقاله  270در شماره 
هاي توليد  ترين نمونه ، يكي از مهم»باز  شهر هوشمند خودتان را بسازيد

هاي متفاوت عنوان  زندگي  جمعي را ساخت شهر هوشمند براي سبك
به معني مشاركت همگاني در  ساخت جمعي شهر هوشمندكرديم. 
  . حكمراني آنارشيستي كامالً افقياي  است، گونه حكمراني

، اگر گسترش يابد پديا ويكيتوليد جمعيِ غيرانتفاعي، همانند مورد 
  هدايت كند.  »  سميكمون«تواند جهان را به  سوي  مي

  منبع:
   Benkler,  Yochai. The Wealth of Networks. 2006: Yale University Press. 

اي                                             شبكهركن چهارم 
)networked Fourth Estate(  

  يوچاي بنكلر را  اي شبكه ركن چهارماصطالح 
)Yochai Benkler  ها ثروت شبكه«)، در  كتاب خود با عنوان   «
هاي هوشمند   به مدد گوشي اي ركن چهارم شبكهطرح كرد. امروزه م

تقريباً همه مردم را به عنوان شهروندخبرنگار يا منتقد متخصص و 
تر از  نظر   و مانند آن در بر گرفته است، و  بسيار گسترده صاحب

  .شود كند و روز به روز پرتأثيرتر مي مطبوعات عمل مي

كردن و  آزاد در افقي  ماعيِهاي اجت به بيان ديگر، شبكه
اي  تنها در سطح محلي، ملي، يا منطقه ها نه كردن حكومت دسانتراليزه

  . توانند در سطح جهاني نيز تأثيرگذار باشند كنند، بلكه مي نقش بازي مي
  منبع: 

Benkler,  Yochai. The Wealth of Networks. 2006: Yale University Press.   
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  س خالقيتپارادوك

مسئله نبوده است.   نظر به اين كه     اما چنين دستاورد بزرگي  بي
ها    نيز پديد آمدند كه  انواع داده آمازونو  گوگلهايي جهاني  مانند  شركت
را تشكيل كنند  انحصارهايي بزرگ و قدرتمند   آوري و ذخيره مي را  جمع

كاربران را  حريم خصوصيكنند و  سانتراليزهرا  وباند  كه توانسته دادند 
  تر كنند. كوچك و كوچك

كرديم  را بررسي مي هوش مصنوعيهاي گذشته  هنگامي كه در شماره
انسان كمتر  خالقيتتر كنيم  را كوچك حريم خصوصيگفتيم كه هرچه 

گمان، ويژگي خالقيت در انسان يك عامل بسيار مهم در  . بي14شود مي
نباشد در عمل همكاري نيز وجود هاست، اگر خالقيت  افزايش سطح همكاري

                                                 
و به  » تواند فكر كند؟ كنند كامپيوتر نمي چرا مردم فكر مي«ه، به  مقاله به عنوان نمون  ١٤

  مراجعه كنيد.  ماهنامه ريزپردازنده 250در شماره »  خود چيست؟«مقاله 

در افزايش  گوگلهايي مانند  اينجاست، شركت پارادوكسنخواهد داشت. 
به  آنها ِسانتراليسم  اما اگر  ،اي دارند برجستهبنيادين و ها نقش بسيار  همكاري

كاهش پيدا شدن حريم خصوصي  انسان به دليل تنگجايي برسد كه خالقيت 
ها پديد بياورد. براي اين كه  در سطح همكاريتواند افت چشمگيري  كند مي

  توان كرد؟ دچار چنين پارادوكسي نشويم چه مي
 خدمات اينترنتي هاي نظرنامهنظرات منفي در درج پرشمار ، گذشته از آن
مرگ را منزوي كند و حتي به  آنهاتواند  مردم مياي از  براي پاره مختلف
ناشي از فناوري  انزواي اجتماعي توان جلوي چگونه مي آنها بينجامد. اجتماعي

  را گرفت؟

  
   چين بالك
 به مردم گوگلهايي مانند  شركتخدمات متمركز قدرتي كه ، با اين همه

بسياربسيار دهد  ميها  دولت به ، در مقايسه با قدرتي كه در مجموع ،دهد مي
هاي خودكامه،   ه دولتها، به ويژ بيشتر است، و از همين روست كه دولت

كنند با فيلتركردن چنين خدماتي يا حتي با حذف اينترنت و بناكردن  تالش مي
  در سطح كشوري از قدرت روزافزون مردم بكاهند.  15اينترانتيك 

                                                 
15 Intranet 

  و مرگ اجتماعي هاي الكترونيك پرونده
سيستم چين نخستين كشوري است كه براي شهروندانش يك 

بر اساس  ساخته است كه پرونده الكترونيكيا  اعتبار اجتماعي
دهد. شايان ذكر است  رفتارهاي  شهروندانش در اين پرونده امتياز مي

نيز  Uberيا  Airbnbهاي خصوصي مانند  ها شركت كه افزون بر دولت
 ها كه براي اين پروندهسازند،  شان پرونده الكترونيك مي براي مشتريان

ها  رانندهها و  خانه كنندگان و مسافران به  صاحب عالوه بر آن كه اجاره
ها و  خانه كنند، صاحب شان را درج مي دهند و نظرات امتياز مي

دهند و رفتارهايي را كه  شان امتياز مي ها نيز براي مشتريان راننده
هاي مؤسسات خصوصي به  كنند. پرونده دانند درج مي نامطلوب مي

توانند براي مردم خطرآفرين باشند. به عنوان  ويژه اگر تجميع شوند مي
گيرند از  هاي اقليت كه امتيازات منفي بااليي مي ال، اگر گروهمث

امكانات عمومي جامعه محروم شوند و به انزوا كشيده شوند ممكن 
  .شوند)  social death(   يمرگ اجتماعاست دچار   

هايي از مردم  داند كه گروه مرگ اجتماعي را حالتي مي پديا ويكي
مالً انسان پذيرفته نشوند، و به تر به عنوان كا از سوي جامعه بزرگ
هاي  برد. پرونده ها و نژادهاي خاص نام مي عنوان نمونه از برده

توانند  شوند مي الكترونيك چون به صورت انبوه و همگاني توليد مي
اي از  هاي زيادي از مردم را متمايز و مجزا كنند و آنها را از پاره گروه

پديده مرگ اجتماعي در  تواند خدمات عمومي محروم كنند، كه مي
   □جامعه را تشديد كند.

  منابع: 
https://medium.com/zipar/whats-wrong-with-china-s-social-
credit-system-b9e1a2ffe71c  

يا   يگريزتمركزويژگي كوين  استخرهاي استخراج  بيت
   اند  را به شدت تضعيف كردهكوين  بيتدسانتراليسم 

اوايل  كوين بيتنيست. نامتمركزبودن  زنامتمركواقعاً  كوين بيت
 نرخ هشدرصد  90شد، اما  امروزه  يك مزيت آن محسوب مي

 كوين، يعني قدرت استخراج آن بيت )collective hash rate( جمعي

كه   ،كنند ) كنترل ميmining pools(  استخراج استخرهايرا  
به اي  هستند كه بسته  كننده هاي همكاري جمعي  استخراج گروه

 _گذارند  اي كه در اختيار گروه مي شان در توان كامپيوتري مشاركت
پاداش يا _ مشهور است   استخراج  ) hashpower( قدرت هشِكه به 

 90گيرند. پنج استخر  استخراج بزرگ دنيا    بيش از  دستمزد مي
را در اختيار خود دارند. در نتيجه ديگر    نرخ هش جمعي درصد از 

شد باشد نيست. چنين  كه اوايل تصور مي نامتمركزيه شبك كوين بيت
  □باشد. چين بالكتواند تهديدي براي آينده  تمركزهايي مي

  منبع:
Rijmenam, Mark. The Organisation of Tomorrow: How AI, 
Blockchain, and Analytics Turn Your Business into a Data 
Organisation. 2020: Routledge.   
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به  17تي سي آييا  16تي آيهاي  هاي بزرگ فناوري با وجود اين، شركت
نان كه گفته شد يك خطر توانند همچ آورند مي دليل سانتراليسمي كه پديد مي

ها  هايي كه اين شركت براي حريم خصوصي كاربران باشند، حتي با تضمين
  كنند ارائه بدهند.  مي تالش

  
 چنين خدماتي است.  شدن دسانتراليزه براي يك راه حل 18نيچ بالك  

هاي خودش  اي كه هر كسي صاحب و مالك داده به گونه شدن زهيدسانترال
 19ساتوشي ناكاموتوهنگامي كه  گيرد. جلوي نقض حريم خصوصي را ميباشد 

                                                 
16 IT 
17 ICT 
18 blockchain 
19 Satoshi Nakamoto 

خبر عرضه در زماني كه بحران اقتصادي جهان را فرا گرفته بود  2008در سال 
كوين توجهات  بيت بودنِ رمزنگاريو  نامتمركزبودن ،را منتشر كرد 20كوين بيت

طرفداران حفاظت از حريم  را به خود جلب  كرد و اميدهاي فراواني براي  
كرد يك فناوري ويژه بود  مي نامتمركزرا  كوين بيتآنچه خصوصي آفريد.  

صرفاً يكي از كاربردهاي  كوين  بيتشهرت پيدا كرده است.   چين بالك كه به 
اي است كه در دوره كودكي خود  چين هنوز فناوري بالكاست.  چين بالك

عدم تمركز را  حل كند و به يك فناوري  برد و بايد بتواند  مسائل به سر مي
هاي بزرگ  (به عنوان مثال، شركت واقعي عدم تمركز تبديل شود

   .ند)ا هكوين، عدم تمركز اين رمزارز را تضعيف كرد كننده بيت استخراج

  

                                                 
20 Bitcoin 

  به زبان ساده  چين بالك
، شبيه به يك اداره بايگاني چين به زبان ساده يك دفتر ثبت كبال
ي براچين  بالك . اما درهاي مختلف است هاي  مالكيت   ملك از سند
تك آنها نام  خريداران و فروشندگان پيشين به ترتيب تاريخي در  تك

شده در يك  هايي ثبت شده است، كه  به طور رمزگذاري بلوك
براي ثبت و  پايگاه دادهاز فناوري  چين بالك گيرند. زنجير قرار مي

يا هر چيز ديگري   كوين بيتنگهداري فهرست صاحبان مثالً صاحبان 
تراكنش يك بلوك جديد را به زنجير اضافه  هر .گيرد بهره مي

است.  چين بالكترين مفاهيم فناوري  يكي از مهم عدم تمركز كند. مي
 اي مانند واسطههيچ نيست،  زنجيرهيچ كامپيوتر يا سازماني صاحب 

 كردن دسانتراليزهپتانسيل  چين بالك .حضور نداردنيز  بانك  يك
  شده دفتر كل توزيعاينترنت را  دارد، چون اين فناوري يك 

)distributed ledger technology(   كه مالكيت را است  نامتمركزو
  .كند توصيف مي

نامتمركزبودن آن است،  شده فناوري دفتر كل توزيعمزيت مهم 
اي محصول، خدمت، يا توكن  يعني هيچ دولتي يا بانك مركزي

قتصاد كند. كامالً توسط ا شده در چنين  دفتري را كنترل نمي ثبت
ها چنين بازاري را  شود. دولت بازار عرضه و تقاضا هدايت مي

اند. براي اين  دولتي را آغاز كرده رمزارزهايپسندند و   عرضه  نمي
را متوقف   يا مسدود    رمزارزكه هيچ دولت يا سازماني نتواند يك 

  □كند بايد كامالً نامتمركز باشد.

  چيست؟ نيكو تيب
توان پاسخي به بحران اقتصاد جهاني  را مي) Bitcoin( نيكو تيب
كردن معايب نظام اقتصاد جهاني  و تالشي براي برطرف 2008سال 

. به همين دليل، خيلي زود به يك نيروي اقتصادي قدرتمند و دانست
رو به رشد، و يك بستر آزمايشي براي نظرات جديد درباره پول، 

  هاي خريد و فروش  تبديل شد. ارزش، و روش

ارزها چند وظيفه در جامعه دارند، اما آنها اساساً به عنوان 
حفظ يك ارزش به كار گرفته   لهيوساي براي مبادله و به عنوان  وسيله
ها را در جامعه رو  تواند هر دوي اين نقش كوين نيز مي د. بيتنشو مي

كوين را در  ي بيتبه رشد خود بازي كند. تا زماني كه مؤسسات تجار
هايي وجود داشته باشد كه آنها را به  ها بپذيرند و صرافي پرداخت

كوين به عنوان يك وسيله مبادله باقي  ارزهاي ديگر تبديل كنند بيت
  خواهد ماند.

كوين براي خريداران آن  چه عواملي سبب شده است كه بيت
و  كوين جهاني است ارزشمند باشد؟ يك علت مهم آن است كه بيت

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

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

خواهند در سراسر دنيا تجارت كنند  كه مي كوين را براي كساني بيت
جذاب  _ داري مرسوم قرار بگيرند كه در قيدوبند نظام بانك آن بي _ 

  □كرده است.
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                                     هيفق تيوال هينظر سرشت، انهيگرا واپس  سانتراليسمِ

ممكن و    نوشتارو با رسانه  توكنبا ابزارهاي محاسبه مشهور به  شهرنشيني
به نداشتند،  قدرتنظر به اين كه هنوز مردم امكاناتي براي اعمال آغاز شد. 

 تمركزگرا خودكامه و هاي حكومتها و كشورهايي با  تدريج امپراطوري
  در اروپا چاپ   اختراعو  دهدهي عددنويسي دستگاهرواج اما   .ندشكل گرفت

در سده هفدهم  جان الك فكري چون   هاي فالسفه خوش و انتشار انديشه
در  دموكراسي ليبرال كارآمد نامتمركزِهاي  حكومتگيري  به شكلميالدي 
   . هايي از اروپا انجاميد بخش

هاي  آن را  از  ترجمه كتاب انيياروپاكه  _  دهدهي ددنويسيع دستگاه  
 هاي علمي  پيشرفتامل وترين ع مهمتوان يكي از  را مي _   ايرانيان آموختند

بسيار آسان را  ات رياضيمحاسباين دستگاه عددنويسي   ست. داندر اروپا 
به راحتي  را پادشاهان بودن آسمانيو  ناپذيري محاسبه شد ديگر نمي  .ده بودكر

و  پذير محاسبههاي  به سوي برپايي حكومت انيياروپا از همين روي، پذيرفت. 
طلبانه حاكمان از  را كه با تفسيرهاي نفع دادگام برداشتند. مفهوم  پذير سنجه

را  به  پذيري محاسبهدگرگون كردند و تبديل شده بود   بيدادمتن مقدس  به 
و  حاكمان بايد به رياضياتتعبير كردند.   بيدادبه  را ناپذيري محاسبهو  داد

علمي و بايد    شان هاي سازي بنياد تصميمو  ،دادند تن مي علم و حسابگري
  شد و نه تفسيرهاي سودجويانه از متن مقدس.  مي حسابگرانه

به _ مشهور شد  ركن چهارم دموكراسيكه به _  مطبوعاترسانه چاپ با 
بر بنياد اين  ، تاها را آشكار كنند يساز تصميم مردم كمك كرد كه محاسبات

به  د مسئوالن حكومتي را با انتخابات تغيير بدهند يا ابقا كنند.نتوانبمحاسبات 
  قدرتيهاي پيشين هيچ  به مردمي كه در حكومت حسابو  رسانهبيان ديگر، 

به » وند«(كه در آن پسوند  شهروندبه  رعيتآنان را از داد و  قدرتنداشتند 
كند) تبديل كرد و   مي »صاحب شهر«است و معني اين واژه را  »بصاح«معني 

گرفتن  قدرت د.بسيار فزوني بخشيجامعه  هاي آنان را براي پيشرفت همكاري
 را تمركز قدرت در دستان پادشاه يا امپراطور ،شدن دموكراسي مردم و حاكم

ها  اسيبرد، و با آن كه دموكر مياز بين  _مشهور است  سانتراليسم كه به _ 
يا  نامتمركزهاي  همچنان حدودي از تمركز را حفظ كردند به حكومت

شدن  شهرت يافتند. با اين حال، روند دسانتراليزه دسانتراليا  تمركزگريز
هاي بعدي در ابزارهاي رسانه و رايانش تا امروز  ادامه  ها با پيشرفت حكومت

هاي ضبط و  ، دستگاههايي مانند راديو، تلويزيون اختراع رسانهيافته است. 
اي مردم  پخش با نوار كاست صوتي و نوار ويدئويي در سده بيستم توان رسانه

سازي  بنياد تصميم ناچار  بهاي از كشورها  پاره  اي افزون كرد كه  را به گونه
سازي بر بنياد  تغيير دادند و مثالً از تصميم رفرمحكمراني   مطلقه خود را با 

گام برداشتند، چين يك و علمي  سازي حسابگرانه يمتصمايدئولوژي به سمت 
ايران نيز  1357انقالب سال  ها بوده است. نمونه موفق از اين دست حكومت

  بود.  بسته- اطالعاتيك سيستم  كردنبازيك انقالب در جهت 

 كامپيوترو  اينترنتتحول بزرگ بعدي در جامعه انساني ظهور رسانه 
را به  مردم قدرتدر نتيجه   مردم و ارتباطاتيو  توان محاسباتيبود كه  شخصي

رسانه بسيار كارآمدتر از  كهمشهور شد،  اي ركن چهارم شبكهواسطه آنچه به 
اي  شدت افزايش دادند، به گونهها اثرگذار باشد، به  تواند بر دولت مي چاپ
  . ندبپذيرليبراليسم را اصول  ناچار  بهتعداد بيشتري از كشورها  سبب شد  كه

تند با ابزارهاي قدرتمند محاسباتي و ارتباطي مانند توانس ميمردم حاال 
خودشان محاسبه كنند و از طريق   هوشمند گوشيو  كامپيوتر شخصي

به عنوان  قدرتي كه اين ابزارها ها را نقد كنند. هاي اجتماعي حكومت شبكه
بيشتر  تمركزگريزي را يا  دسانتراليسمدرجه  به مردم دادند   اي ركن چهارم شبكه

  كرد. 

 هاي اطالعاتي و  ارتباطاتيِ فناوريشدن قدرت با  روند دسانتراليزهاما 
ابعادي   شهر هوشمند، و اينترنت چيزها، ها داده  آناليتيك كالن، مانند نوپديد

به عنوان مثال، هوش مصنوعي، شهر هوشمند، و  .گيرد جديد به خود مي
گيرند. به بيان  مي ارخودمختها را به طور  سازي اينترنت چيزها بخشي از تصميم

توزيع  مصنوعي هوش، و حكومت، مردم گانه سهحاال بين  قدرتديگر، 
شدن امكان استفاده  با قدرتمندترشدن هوش مصنوعي و فراهمگردد.  مي

 1هوش مصنوعي به عنوان يك سرويس  هايي مانند فناوري عمومي آن از طريق
)AIaaS ( 2سرويسيك آناليتيك به عنوان ) ياAaaS(، تك افراد جامعه  تك

حل را همچون يك متخصص خبره به  توان تحليل مسائل و پيداكردن راه
با چنين قدرتي قابل مقايسه با انسان عصر اينترنت  دست خواهند آورد. انسان 

  عصر چاپ نيست. 

، اساساً ماهيتي ضدتمركز چين بالكهايي مانند  از آن گذشته، فناوري
گيري كارآمد از اين فناوري انجام  اي بهرههاي فراواني بر تالشو  ،دارند
اي به  به گونه چين بالكهايي مانند  با فناوريشدن قدرت  دسانتراليزه  گيرد.  مي

 دولتي همهكه ما آن را  _ در مفهوم مثبت آن آنارشيسمرود كه به  پيش مي
  برسيم. _ ايم  ترجمه كرده

همه مردم انجام خواهد  ها  بر بنياد نظرات تقريباً سازي تصميم آنارشيسمدر 
 گيري از ابزارهايي مانند تواند با بهره نظري مي هر  صاحبمثالً گرفت؛ 

هاي  نظراتي را كه براي جامعه سودمند است در شبكه ها داده  آناليتيك كالن
توانند آنها  اجتماعي ارائه بدهد و مردم با بررسي اين نظرات و با آراي خود مي

، كساني كه به يك سبك زندگي ويژه باور دارند مونهنبه عنوان  را بپذيرند.
  توانند به اتفاق هم شهر هوشمند خودشان را طراحي و اجرا كنند.  مي

، كه در آن دولت است آينده  روند آنارشيسمدسانتراليسم تا حد نهاييِ 
 روند  اينشود.   توزيع مي مصنوعي هوشو  مردمبين  قدرتحذف و 
، جهان  گذارد اثر نمينحوه حكمراني داخلي كشورها ستي  فقط بر دسانترالي

                                                 
1 AI as a Service 
2 Analytics as a Service 
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قطبي  قطبي، و سرانجام همه قطبي به چندقطبي و بعدها چندده نيز از حالت تك
 هايي قدرتشدن جديد جهان به معني ظهور  كند، هرچند، قطبي حركت مي

به طرف حل مسائل جهان  همكاريجديد در جهان است كه به جاي جنگ با 
چندقطبي يا  اصطالحات  فت (و شايد بهتر باشد كه به جايبه پيش خواهند ر

  بهره گرفت). قدرتي همهيا  چندقدرتيي مانند اتقطبي از اصطالح همه
 اي ركن چهارم شبكهبا چنين روندي، به دليل قدرتي كه رسانه اينترنت يا 

به تاريخ خواهند پيوست. حتي اگر در  هاي سانتراليستي نظام دهد به مردم مي
 اينترانت از   اي ركن چهارم شبكه هاي توانمنديسازي  براي خنثي وريك كش

هاي  حافظهيا  اي اينترنت ماهوارهگرفته شود بازهم ابزارهايي مانند  بهره
ها را  توانند اقدامات محدودكننده  دولت مي شده رمزنگاري ديِ اس-مايكرو

  را فعال كنند.  اي ركن چهارم شبكهخنثي و 

  ) و شهر هوشمندfair division( افراز منصفانه  
گرانه  تمركزگراي ناحساب  يك نظريه  نظريه واليت فقيه به عنوان نمونه، 

هاي مهم  بايد به واليت  سازي هاي كالن و تصميم سياست     و در آن است
دادن در  پس دادن ندارد و اساساً حساب پس فقيه ختم شود، كه نيازي به حساب

توصيفاتي كه در چهل و اندي سال گذشته شده است  مطابق  ، و شأن او نيست
دهد  او نماينده خداوند بزرگ است و قاعدتاً خداوند بزرگ اجازه نمي

اش اشتباه كند. البته در قوانين كشور به صراحت چنين توصيفاتي  نماينده
و  نظريه انتصابشود و يا آنچه حاميان  نيامده است، اما آنچه در عمل اجرا مي

يند همين توصيفات يا توصيفاتي با اختيارات بسيار بيشتر است. در گو مي كشف
گرانه  هاي ايدئولوژيك، ناحساب مجموع، نظام واليت فقيه همچون ساير نظام

هايش بر بنياد فقه و ايدئولوژي است و نه بر بنياد  سازي است، چون تصميم
رند، مثالً هاي كالن كشور هيچ ربطي به فقه ندا سازي بسياري از تصميمعلم. 
، در نتيجه در عمل، بنياد سازي يا غني اي سازي درباره انرژي هسته تصميم

  هايي جهل است. سازي چنين تصميم
اي  هاي ناحسابگرانه همچنان كه گفته شد عصر چنين سانتراليسم

هاست كه گذشته است. نظريه واليت فقيه حتي به عصر چاپ كه پانصد  سده
، دسانتراليسم نتيجه تكامل انسان استدارد. سال از آن گذشته است تعلق ن

نويس با انسان عصر چاپ و با انسان عصر اينترنت متفاوت  انسان عصر دست
پذيرد و تالش  واليت فقيه اين تكامل را نمي  گراي واپساست. نظريه ماهيتاً 

و به  هاي دور دسانتراليسم را به گذشتهو عصر  كند انسان عصر اينترنت مي
اي  چنين انديشه  اي ركن چهارم شبكهناحسابگرانه بازگرداند.   ليسمعصر سانترا
  تابد.  را برنمي

گيري از  و مثالً با بهره بسته- اطالعات جامعه اي با  بقاي چنين انديشه
 دوراهيحلي در نهايت به  ممكن نيست. چنين راه اينترنتبه جاي  اينترانت
آن كردن  ترنت و يا بستهانجامد، كه دوراهي پذيرفتن رسانه اين مي ديكتاتور

بقاي  كارآمد راه حلِفروپاشي سانتراليسم را در پي دارد.  است، هر دو راه
در مقاالت مختلف اين سلسله از مقاالت همچنان كه پيشتر  اي  چنين انديشه

    است. شهر هوشمند) و fair division( افراز منصفانهگفته شده است  

  هابز در كجا بود؟توماس اشتباه 
گفت، به  ليبراليسمي ادهايبن از الكدر همان عصري كه  هابز توماس

جامعه  »حالت طبيعي«توجه نكرد، و  رايانشو   رسانهكننده  هاي متحول پيشرفت
آور توصيف  گرانه، پرخشونت، و هراس نساني را حالتي ددمنشانه، چپاولا

حالت كردن اين  حل  برطرف را راه استبداديو  متمركزكرد، و دولت مقتدر و 
  دانست.   طبيعي

از نخستين كساني است كه استدالل را در فلسفه سياسي به كار  هابز
 ماترياليستياشت، كامالً باور د دوگانگي گيتيكه به  دكارتگيرد. برخالف  مي

، كه پيامد نگرش او به حالت طبيعي تنازعات براي بقا در  جامعه كرد فكر مي
 متمركزِ . به باور او آزادي براي انسان معني ندارد. جامعه بدون دولتاست

دانست كه همسايه عليه  اي مي ومرج و جامعه اي پرهرج خودكامه را جامعه
و تا رواج  چاپ رسانه كم تا اختراع مورد دست همسايه خواهد جنگيد. در اين

حق با او بوده است. اما انسان از زمان تشكيل  دهدهي عددنويسي دستگاه
هاي توليد  ها به دنبال آزادي بوده است؛ اختراع روش نخستين تمدن

 دستگاه عددنويسي دهدهيو اختراع  چاپو رسانه  كاغذقيمت رسانه  ارزان
  ست. براي همين منظور بوده ا

جامعه كافي  نيكناماندادن  در نشان قدرت رسانهواقعيت آن است كه اگر  
كند. هرچه نيكنامان با  بروز پيدا مي  هابزمورد ادعاي  ِحالت طبيعينباشد   
هاي پرنفوذتر قدرت بيشتري پيدا كنند و با قدرت محاسباتي خود  رسانه

بدنامان منزوي خواهند  با آنان را قطع كنند همكاريرا رسوا كنند و  بدنامان
  آيد.  با نيكنامي پديد مي همكاريشد. 

هاي مطلقه معموالً نيكنامي را  كند. در قدرت نيكنامي را جامعه تعريف مي
 و براي خودكامگان صفاتي خدايي نسبت  ،كند قدرت مطلقه تعريف مي

است و نيكنامي حاكمان با  پذير محاسبهها نيكنامي  د. در دموكراسيدهن مي
  كند. دهند تغيير مي داماتي كه انجام مياق

متوجه شد مردم امكان حسابگري  الكدر آن بود كه  هابزبا  الكتفاوت 
اند و لذا  كردن نيكنامان را پيدا كرده كردن بدنامان و مطرح را و امكان منزوي

 ،هابزريزي كرد. مشكل بسياري از فيلسوفاني چون  را پايه ليبراليسمفلسفه 
بوده است.  رسانهو  ابزارهاي حسابگرعقلي محض بدون توجه به هاي  استدالل
مسي را كه  سيمِ   اطالعاتيِِِ كرد و آينده ارتباط نيز اگر كمي تخيل مي ماركس
ديد،  امروزي مي اينترنتچيزي شبيه به  خود در تصورپديد آورده بود  تلگراف
  د كه نگاشته شد. ش كامالً متفاوت با آنچه مي »كمونيست مانيفست«اب  تشايد ك

كمونيسم و تاريخ قانون دارد حق داشت كه بگويد  ماركسبا اين همه، 
بر  بيشتر را تاريخماترياليست،  ِ هابز. او و همچنين پيشتر از او جبر تاريخ است

 تاريخ و حتي  بخش مهمي از همكاري اما سازمان داده بودند. رقابتبنياد 
گرفتن  جا بوده است.  ناديده در همين كسمارو  هابزتكامل است. اشتباه  نظريه

 اگر انجامد.  نيز مي دوگانگي گيتيگرفتن  به ناديده رقابتو  همكاريدوگانه 
با استناد  » ها آدم اينترنت«سلسله مقاالت  را همچون  نظريه تاريخي يك

هاي فراواني را  تواند پاسخ پرسش سازمان بدهيم مي تكاملنظريه  درست به 
    □بدهد.به دست
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به روش دانشگاهي سازي  مسئله غني
                               ،دوش حل  توانست ميدوماهه 

ني كه تحميل يالعاده سنگ هاي فوق چرا با وجود خسارت
  نشده باقي مانده است؟ سال حل 20كرده است 

 جور اين اروپايي هاي دولت از بعضي هاي حرف برخي از«
 تحمل را ها تحريم هم ايران، ملّت دارند توقّع اينها كه آيد  برمي
 اي هسته فعاليت از هم و كند، نرم وپنجه دست ها تحريم با و كند
 اين و بكشد دست است كشور ي آينده قطعي نياز كه خود

 اين به من. بدهد ادامه اند هكرد تحميل او بر كه را هايي محدوديت
 شد؛ نخواهد تعبير آشفته، خواب اين كه بدانند گويم مي ها دولت
 هم كه كرد نخواهند تحمل را اين ايران، دولت و ايران ملّت

 قرار اي هسته حبس و اي هسته محدوديت در هم باشند، تحريم
 موظّف اي هسته انرژي سازمان. شد نخواهد اين باشند؛ داشته
 به رسيدن براي را الزم هاي آمادگي و مقدمات سريعاً است
 و بكند فراهم -برجام چهارچوب در فعالً-  سو هزار 190
 را آن دستور محترم جمهور رئيس كه را ديگر مقدمات برخي
   ».كند آغاز فردا همين از دادند،

  13973مقام رهبري، چهاردهم خرداد 

سازي و هدف اصلي آن  منظور صنعت غني كه _ يا هسته تيالفعآيا 
كشور    ندهيآ يقطع ازين _هاي اتمي  است  توليد سوخت مورد نياز نيروگاه

فرض كنيد آفتي در كشورمان شايع شود كه هزينه  توليد  براي پاسخ،  ؟است
آفت  اين اي براي ميليون تومان برساند و چاره 100گندم را مثالً به كيلويي 

با چنان هزينه  به اندازه مصرف كشور قطعاًبعد آيا بايد براي سال  ،پيدا نكنيم
چنين   مسلماً با آن كه گندم غذاي اصلي ماست گندم بكاريم؟  سنگيني

توانيم گندم را  هم مي هاي ديگري هست، گزينه .نخواهيم دادكاري انجام 
و هم  به جاي گندم از غالتي ديگر بهره بگيريم. انتخاب نوع  ،وارد كنيم

 معقول. اگر قيمت استقيمت آن  تابعانتخاب نوع  غذا  نانرژي   نيز همچو
براي يك نوع ويژه از اگر قيمت سر به فلك بكشد، . كنيم مينباشد آن را رها 

، باشد تواند قابل قبول نميانرژي هيچ قطعيتي، هيچ تعصبي، و هيچ تقدسي 
  .حتي اگر يك انرژي پاك به شمار برود

                                                 
3 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796 

  واليت فقيه ريهدوراهي ديكتاتور و نظ
هايي مانند  و انديشه، دستگاه عددنويسي دهدهي، چاپ رسانه
هاي  اي از حكومت سبب  گرديد كه از دل پارهجان الك  هاي انديشه

دموكراسي  ليبرالهاي  جهان   حكومت  يِلوياتانتمركزگراي خودكامه 

 ، مانند كشور عزيزمان ايران،اي ديگر از كشورها اما پاره. سر بر آورند
و  مشروطيتشان نتوانستند  هاي فراوان مردم حتي با جانفشاني

  دموكراسي را در كشورشان نهادينه كنند.  

 مردم حكمراني به سبك حسابگريِو  چاپ رسانهبا اين همه، 
سبب شد لذا  و ؛دكردندشوار را دوران قاجار  هاي شبيه به  حكمراني

   حكومتتوانيم آن را  اي كه مي حكومت ويژه شورهااي از ك در پارهكه 
بناميم بر سر كار بيايد. اين نوع  استبدادي با دولت  مدرن حسابگر

مشهور شد، توسعه اقتصادي را  استبداد منورحكومت  كه در ايران به 
و به بيان ديگر حكمراني بر   ،آورد منهاي توسعه سياسي به اجرا در مي

گزيند تا اگر روزي  راني حسابگرانه را برميبنياد رياضيات يا حكم
بخواهد حساب پس بدهد كارنامه توسعه خود را به عنوان دستاوردي 

هاي چين، سنگاپور، يا  دولتاقتصادي كند، مانند كارنامه  مثبت مطرح 
  امارات.  

كرده  تررا بسيار دشوارو تمركز قدرت اينترنت اما ديكتاتوري 
وتر شخصي و گوشي هوشمند قدرت كامپي زيرا به همراه است، 
، افزايش داده است رسانه چاپتك مردم را بسياربسيار بيشتر از  تك
، يا از ديكتاتورها ناچارند يا دست از ديكتاتوري بردارند كه اي گونه به

يا كشورشان را حداكثر  چشم بپوشند، هاي اطالعات و ارتباطات فناوري
كه در عمل انزوا و ) مجهز كنند Intranet( اينترانتبه يك 

 وزير امور خارجه آمريكا شولتز جورجكند.  ماندگي را تحميل مي عقب
دوراهي به  كه  دانسته اين  وضعيت را يك  دوراهي 1985در سال 
است. كشور چين شده مشهور  )  Dictator’s Dilemma(  ديكتاتور

تاكنون توانسته است از دوراهي ديكتاتور بگريزد، چون از يك سو 
از  با كشورهاي غربي همكاري كند و  حسابگرانه ش كرده است كهتال

از ديگر سو، پشتوانه جمعيتي بسيار  اقتصاد تمركززدايي كند، وبخش 
  دارد.كردن توليداتش را  صرفه به برايقدرتمندي 

ها و  نظام واليت فقيه برخالف نظام كمونيستي چين به دليل تحريم 
با جهان روابط اقتصادي قابل قبولي  نه ،حكمراني ايدئولوژيك به دليل

صرفه تمام كند. اين  دارد و نه جمعيتي دارد كه بتواند توليداتش را به
 □شمالي خواهد كرد. شيوه حكمراني، كشور را كره
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كه نوع انرژي مورد استفاده كشورهاي مختلف جهان  با آن با وجود اين، 
وهوايي سبب شد كه  تغييرات آب  اندازه بسيار زيادي تابع قيمت است، تا 

، حتي هرچندقرار بگيرد. و بررسي اي نيز مورد توجه  مسئله گازهاي گلخانه
ترين عوامل  يكي از مهم معقولهاي تجديدپذير نيز قيمت  در انتخاب انرژي

  كننده است.  تعيين

انرژي  موضوع بسيار  هاي ملسازي در مورد انتخاب نيروگاه  و حا تصميم
ترين آنها   هاي ويژه نياز دارد، كه يكي از مهم اي است و به تخصص پيچيده

رشته  اين در دنيا  حدود نيم قرن است كه  است.» اقتصاد انرژي«تخصص 
  هاي مختلف تأسيس شده است. علمي در دانشگاه

اخته نيروگاه برق س يك در يك منطقه جغرافيايي خاصاگر قرار باشد 
يا  اقتصاد انرژيمتخصصان  و پيش از هر نوع تصميميشود،  معموالً ابتدا 

و همچنين  انرژي هاي حامل انواعقيمت  ظرفيت و ،ها دان انرژي-اقتصاد
منطقه  آن را براي هاي ساخت و نگهداري نيروگاه براي هر نوع انرژي هزينه

يت دارد قيمت كنند  آنچه اهم در گزارشي كه تهيه مي و كنند آناليز مي
شده برقي است كه توليد خواهد شد و  هيچ تعصبي در مورد نوع انرژي  تمام

هاي مختلف يك كشور   ندارند، مگر براي محيط زيست. ميزان ذخاير انرژي
اي كه باد كم  است  است. در منطقه يآناليز چنين درديگر نيز يك عامل مهم 
در شمال غرب  گرمايي زميني با وجود ذخاير انرژسازند.  نيروگاه بادي نمي

 گرمايي زميننداشته باشد ساخت نيروگاه  مزيت اقتصاديكشور، تا زماني كه 
روابط سردي با   ي كه ذخاير اورانيوم اندكي دارد، كشوردر اشتباه است. يا 

 توجيه  سازي  غني با آمريكا و اسرائيل خصومت دارد،  و دارد،  غرب 
  . گرفتار خواهد كرد و مذاكره تحريم امدو كشور را در  ندارد ياقتصاد

ها  بايد به رسانه  ها دان انرژي-اقتصاد در پي آن، واضح است كه گزارش
ديگر و  همچنين  هاي دان انرژي- اقتصادداده شود تا بررسي بيشتري از سوي 

ع انرژي صورت بگيرد و انوا يك از  هر يروگاه براي ن متخصصان ساخت
جويانه  باشد يا مسئله آسيب به  ر گزارش رانتاشتباهات تصحيح شود و اگ

محيط زيست را به خوبي در نظر نگرفته باشد جلوي اجرا بر آن اساس گرفته 
     شود.

بايد چه پيش از شروع به طراحي و  و روش دانشگاهي همين روند
 پيش  اگر شد.  سازي و چه در زمان مذاكرات انجام مي اندازي پروژه غني راه

 ها  دان انرژي-اقتصادبه   سازي، اندازي پروژه غني راحي و راهاز شروع به ط
اقتصاد سياسي، روابط  موضوعات شد، با توجه به اين كه با رجوع مي

، ظرفيت منابع كشور سازي، ظرفيت معادن اورانيم هاي غني الملل، هزينه بين
ها مانند آن ديگري  و عواملگرمايي كشور  نفت و گاز و خورشيد و باد و زمين

ند، ظرف يك ردك در محاسبات خود منظور ميرا  اين عوامل ، ندشتآشنايي دا

 توانستند مي به راحتي گمان بي ، كه در آندادند ماه گزارش خودشان را مي
سازي بر كشور تحميل كرده است  العاده گزافي را كه صنعت غني هزينه فوق

   شور را بگيرند.ك ن بر العاده سنگي هاي فوق بيني كنند و جلوي زيان پيش
   تا  شد  ه ميها داد ها و دانشگاه به رسانه حتماً بايد    يگزارشچنين نتيجه 
به نتيجه  توانست مي دو ماهه اين مسير  . دگيرمد نظر قرار هاي آنان نيز  بررسي

سازي را  نيز پيشنهاد  تأسيس صنعت غني گزارش ، حتي اگر نتيجهرسدب
  .كرد اي بدون مسئله را نيز گزارش ميگمان نحوه اجر ، كه بيداد مي

  سازي بر بنياد جهل تصميم
هاي كشور ما را  دليل نيست كه بسياري از كشورها كه موقعيت بي
و نه بر   هاي  دانشگاهي و آكادميك و دسانتراليستي روش ر بنياداند و  ب داشته

ازي س اند. روال تصميم سازي كردند در اين راه وارد نشده تصميم بنياد جهل
گرفتار و مذاكره  بود بيست سال در دام تحريم  اگر از ابتدا درست مي

  شديم.  نمي

به  اي شده است كه كشور درگير مسئلهكه بيش از بيست سال است 
شگفت آن كه هنوز هم  د.وش حل  توانست ميدو ماهه  هاي دانشگاهي روش
جنس مسئله به گيرد، در حالي كه  رساني از مذاكرات به سختي انجام مي اطالع
ها در اختيار دانشگاهيان قرار بگيرد با مباحثاتي كه  اي است كه اگر داده گونه

تري  بندي درست مداران با جمع ستدرباره اين مسئله شكل خواهد گرفت سيا
  تر سريع يهاي كمتر و با ترديد ،رو خواهند شد ها روبه حل راه در  مورد

دوران  در ها كاري لت مخفيآيا رانت عخواهند كرد.  سازي   تصميم
  مذاكرات نيست؟  

اي  مسئله در  هنگامي كه  سال طول كشيده است؟ 20چرا بيش از  
نادانشگاهيان دخالت كنند و مثالً بر بنياد فقه  ،و دانشگاهي العاده تخصصي فوق

و اطالعات آن را، چه در  رد،هيچ ربطي به فقه ندا كه  سازي كنند   تصميم
از  كامالً اي نكنند (كه شش كشور بيگانه رسانهمان مذاكرات، ابتدا و چه در ز

آنها مطلعند) تا همه متخصصان كشور امكان داشته باشند با مطالعه آنچه روي 
سازي  تصميم براي  را هاي كارآمد حل مسئله را تحليل كنند و راه داده است

آيا شد.  زده سال هم طول بكشد نبايد شگفت 100اگر   ،تر ارائه بدهند سريع
نظر بدهد يا بگويد كه  نياز سازي  غنيسو درباره چند كه فقيه انگيز نيست  شگفت
هنگامي كه واليت فقيه  ؟كدام نوع انرژي است كشور  انرژي آيندهقطعي 

كند. اهميتي ندارد كه يك مسئله  پذير نباشد،   احساس مسئوليتي نمي محاسبه
دارد كه چهل سال تورم مستمر كشور بيش از بيست سال طول بكشد. اهميتي ن

هاي پياپي رشد اقتصادي كشور پايين  باال داشته باشيم. اهميتي ندارد كه سال
باشد. اهميتي ندارد كه بسياري از مردم كشور به فكر رهاكردن كشورشان 

پيامد يك سانتراليسم ناكارآمد در عصر دسانتراليسم  اينها همگي  هستند. 
سرشت  انهيگرا واپس سانتراليسم . هاي دور تعلق دارد است، كه به گذشته

  □ست.اواليت فقيه نظريه 
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سيري در كتاب                        
»                    انديشه دور و دراز«

  نوشته محمدعلي فروغي

  
چگونه محمدعلي فروغي بيش از يكصد سال پيش اختراع تلفن 

همراه، سينماي خانگي، آموزش برخط به منظور پيشگيري از 
  ني كرد؟بي  را پيش اي  انرژي خورشيدي و هستهو  هاي مسري،  بيماري

و ايم كه يك اشتباه بسياري از فالسفه  مان ادعا كرده در بعضي از مقاالت
هاي رسانه و رايانش در  فناوري  نقشگرفتن  ناديدهدر روشنفكران 

ها و در توزيع قدرت  بين حكومت، جامعه، و امروزه   گيري تمدن شكل
هاي رسانه و  بيني روند آينده  فناوري از همين روي، پيش فناوري بوده است.

همواره براي فلسفيدن يا ارائه  _ انديشه دور و دراز، فروغييا به بيان  _ رايانش
است. به عنوان  هايي كه براي جامعه كارآمد باشند بسيار اهميت داشته انديشه

را  ناهوشمند اتوماسيوننوعي ) 1883-1818( ماركس كارلمثال، با آن كه 
اي  مثالً از روي آينده را    اينترنت رسانه  بيني كرده بود اگر چيزي شبيه به پيش

 كمونيست مانيفستبيني كرده بود  پيش بيني كرد  شد پيش مي تلگرافكه براي 
اي ممكن بود؟  بيني آيا چنين پيش نوشت.  به نوعي ديگر مي  انگلسرا به اتفاق 

 آورد، مي» انديشه دور و دراز«  كتابدر  فروغي محمدعلي ي كههاي ستداللا
اي ممكن  بيني كند كه چنين پيش ثابت مي ،منتشر شده است 1306ل كه در سا

سال است كه    10گويد كه بيش از  كتاب مياين بوده است. نويسنده در 
  :كرده است هاي داخل كتاب را براي دوستانش تعريف مي بيني پيش

  
العاده  فوق هاي بيني به بيان ديگر، بيش از يكصد سال از اين پيش 

برجسته كشور  ، و روشنفكرسياستمدار  دانشمند، فيلسوف،  اين انگيز  شگفت
برد،  انديشه دور و دراز ره به جايي نمي تنها فلسفيدن بي به اجمال، نه. گذرد مي

هاي اطالعات و ارتباطات و صرفًا با  انديشه روند فناوري روشنفكري نيز بي
هاي  نوي كارآمد  انديشه در زايششعر، يا داستان، يا ترجمه فلسفه غرب، 

اي را كه به انديشه دور  هاي كنوني يا آينده در زير فناوريد. بوخواهد سترون 
  ايم.  آورده هستندنزديك  فروغيو دراز 

   :وتي (پادكست)صروزنامه  ●

  
و توجه به آلودگي  اي انرژي خورشيدي و انرژي هسته ●

هاي  گيري از انرژي هاي فسيلي و لزوم بهره ناشي از سوخت
  :توان يافت؟) (آيا يكصدسال پيش روشنفكرتر از او  را ميجديدپذير ت

  
  به همراه استفاده از نيروي جزر و مد در زيرنويس آمده است. 

  هاي جانبي:  و حافظه الكترونيك شدن وسايل مينياتوري ●
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  گوشي هوشمند: ●

  

 و  ،هاي واگير آموزش برخط به منظور پيشگيري از بيماري ●
    :سينماي خانگي تلويزيون و

  

  

  ):teleportationدورنوردي ( )؟ cyborgسايبورگ ( ●

  

  
  منبع:

كتابخانه در وبگاه » انديشه دور و دراز«اف كتاب  دي ها از پي عكس
 اهللا سيستاني وابسته به دفتر حضرت آيت البيت آل، مؤسسه تخصصي ادبيات

)www.eliteraturebook.com(.  
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 و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ديكتاتور دوراهي

  

رو  روبها معما يخواه با يك دو راهي  هاي تماميت حكومتدر عصر اطالعات 
هاي اطالعات و ارتباطات را سركوب  ند: يا بايد تالش كنند اين فناوريهست

ها را مجاز  د، و يا اين فناوريكنند و در نتيجه از انقالب صنعتي جديد عقب بمانن
شود و از  ايشفرس تدريج دچار  شان به خواهانه كنند و ببينند كه كنترل تماميت

در  قد تمامتوانند  بين برود. در حقيقت، آنها راهي ندارند، زيرا آنها هرگز نمي
   پيشرفت فني بايستند. برابر

  1985، 1جورج شولتز
  

ا اين سخنان پيامبرانه را در زماني وزير امور خارجه آمريك شولتز جورج
رهبري اتحاد جماهير شوروي را در دست داشت  چرنينكو كنستانتينكه 

نگذشته بود كه  2اَفرز فاريندر نشريه  شولتزنوشت. چيزي از انتشار مقاله 
رهبري اتحاد جماهير شوروي را در دست گرفت و به  گورباچف ميخائيل
  د. تبديل ش شولتزترين شاگرد  برجسته

اطالعات در حالت فروپاشي اتحاد جماهير  فناوري نقش قالهماين 
يك  شولتزه بود. دبيني كر پيش شولتزكه  گونه كند، همان را بررسي مي يشورو

   3»ديكتاتور دوراهي«يا  »كتاتوريد يمعما«به كه  را مطرح كردنظريه ارتباطاتي 
  . مشهور شده است

  نقش اطالعات

را  اَفرز فارينشده خود در  ا هنگامي كه تز چاپخارجه آمريكامور وزير 
ه در كرملين ب» اطالعات عصر«با موضوع   كرد، يك كالس درس  تبليغ مي
در  شولتزهاي رياست جمهوري برگزار كرد.  شدن اجالس آماده هنگام

بر » تأثيري ژرف«خاطرات خود ادعا كرده است كه اين جلسات آموزشي 
   :گذاشت گورباچف

بازسازي   جامعه «العات صحبت كردم.... طعصر ا س دربارهپس
هايي بنيادين آغاز كرده است. جوامع بسته و  روش ابرا خودش 
. مردم بايد آزادي دتوانند از عصر اطالعات سود بجوين شده نمي تقسيم

مهاجرت  بتوانند  بيان داشته  باشند، مسافرت كنند، و اگر بخواهند

                                                 
1 George Schulz 
2 Foreign Affairs 
3 Dictator’s Dilemma 

  همچنان صادق است؟  »معماي ديكتاتور«آيا قانون 

شود  ذكر مي اتحاد جماهير شوروييكي از دالئل مهمي كه براي فروپاشي 
هاي اطالعات و  ماندگي شديد اين كشور و اقمار آن در فناوري ضعف و عقب

 يك محصول شيطانيِ  از  كامپيوتر به عنوان استاليناساساً است.   ارتباطات
داري با  ها بر اين باور بودند كه سرمايه داري  نام برده بود و استالينيست سرمايه

با اين همه، ساخت كامپيوتر قصد دارد از  حقوق كارگران تا جاي ممكن بكاهد.  
چون براي محاسبات نظامي و علمي به كامپيوترهاي الكترونيك نياز اين كشور 

گام كامپيوترهاي بزرگ  متعددي به سوي ساخت  ،ز استالينبه ويژه پس ا ،داشت
 فلسفه و  بودند كه با تمركزگراها  فريم كامپيوترهاي بزرگ يا مين. برداشت

 كه با كامپيوترهاي شخصي، اما ندايدئولوژي ماركسيستي حاكم سازگاري داشت
ماركسيسم توانستند يك فناوري سازگار با فلسفه  نمي  خواني داشتند هم عدم تمركز

آموزش تالش كرد  پرستوريكابا اصالحات تحت  گورباچفباشند. با اين همه، 
 كند، اما كيفيت پايين كامپيوترهاي شخصيِ همگانيكامپيوتر را در مدارس 
ها را  بودند اين تالش سي پي ام بي آياي از آنها سازگار با  ساخت شوروي كه پاره

  رو ساخت.  با شكست روبه

 اتحاد جماهير شورويعلت فروپاشي   به درستي  مشهوري كهيكي از مقاالت 
اي از انديشكده  هاي ارتباطات و اطالعات دانسته است مقاله را ضعف در فناوري

RAND  كريستوفر كدزايبه قلم )Christopher Kedzie(   معماي «است كه تز
 را كه واضع آن )Dictator’s Dilemma(  »دوراهي ديكتاتور«يا  »ديكتاتور

شولتز دوراهي  مشهور كرد. بود  ، وزير خارجه رونالد ريگان جورج شولتز
 (براي هاي جديد اطالعات و ارتباطات استفاده از فناوري دوراهيديكتاتور را 

يك  رسيدن به (براي يا عدم استفاده از آنها  )نامتمركز و جامعه بازيك  رسيدن به
   ي ديكتاتوري است. نابودراه دانست كه نتيجه هر دو ) متمركزو  جامعه بسته

شده به  و قانوني فراموش دبه نظر نرسشايد قانوني عام   دوراهي ديكتاتور
دق بوده است. حتي اص اتحاد جماهير شورويكم در مورد  ، اما دستدياينظر ب

يا  ، تلفن،ويدئو ،نوار كاست ،چاپ هاي تر ببينيم و رسانه اگر اين دوراهي را عام
نيز  پادشاه سابق ايرانشامل كنيم، اين قانون براي   را هم راديو و تلويزيون

ترين دليل براي انقالبي كه عليه نظام او پديد  مهم گمان بيصادق بوده است كه 
اي ممكن است  پاره بود.بسته -اطالعاتجامعه آمد تالش ساواك براي ايجاد يك 

نام ببرند. به عنوان يك مورد نقض اين قانون   موفق چيني ظاهر به سانتراليسماز  
و با  ،اتفاقاً نظام كمونيستي چين خيلي زود پيامدهاي اين قانون را درك كرد

هاي حسابگرانه و علمي به جاي  سازي ، مانند تصميمهاي رفرميستي اتخاذ سياست
و با تالش براي حفط رشد  ، مبارزه با فساد اداري، هاي ايدئولوژيك سازي تصميم

د، كافي است را بگيرقانون  وي پيامدهاي اينجل ه است توانست تاكنوناقتصادي 
مسئوالن پيشين چين  دست يك وپوش كارگريِرلباس مسئوالن امروز چين را با 

 هاي ايدئولوژيك سازي تصميم دهد كه از ه به خوبي نشان ميك( مقايسه كنيد
چين ناچار است به سوي ت با اين همه، دول. )!اند دست برداشته سازي مردم يكسان

 قانونبد كردن جامعه گام بردارد تا دچار پيامدهاي  بازكردن و دسانتراليزه
را كه از زمان اختراع  مردم قدرتديكتاتورها بسياري از نشود.   دوراهي ديكتاتور

و به ويژه از زمان اختراع كامپيوترهاي شخصي به هاي الكترونيك  و رسانهچاپ 
كريستوفر  مقاله  اي از  چكيده اند. كم گرفته است دستشدت افزايش يافته 

  آمده است.  اينجادر  كدزاي
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را بدون هراس  نقد كنند. در غير شده  هاي پذيرفته روش  ياكنند، 
هاي موجود سود بجويند. اقتصاد  توانند از فرصت اين صورت نمي

اتحاد جماهير شوروي بايد به طور بنيادين براي انطباق با عصر جديد 
شما بايد «كه برنجد به شوخي گفت كه  آن بي گورباچفتغيير كند. 

بگيريد، و  برعهده  ريزي را اداره برنامه مسئوليت در اينجا در مسكو
ريزي اقتصادي)  (وزارتخانه مسئول برنامه 4پلن گاسرئيس جديد 

  » والن آنجا نظرات نو داريد.ئبشويد، زيرا بيش از مس

هاي خود را به خوبي آموخت. سه سال بعد،  درس گورباچف ،به نظر
  كرد، گفت: هنگامي كه در برابر دبيركل سازمان ملل صحبت مي

ارتباطات، اطالعات انبوه و ارتباطات  هاي جديدترين تكنيك
تر از هر زماني كرده  تر و محسوس هر كسي ديدني يجهان را برا

تر از هر زماني شده است. اين  المللي حاال آسان است. ارتباطات بين
بماند. » بسته«اي ممكن نيست كه  روزها، تقريباً براي هيچ جامعه

)1988(  

براي نجات اقتصاد شوروي  چفگورباپيشنهاد  پيامدسه سال بعد،   
كشور بسته او از  همراه بود آشكار شد: كردن كنترل اطالعات با شلكه 

  هم پاشيد و شغل خود را به عنوان رهبر شوروي از دست داد. 

باره چنين  در اين 6استيو بنكسو  5كارل بيلدر، RANDگر  دو تحليل
  اند:  نوشته

هاي كنترل  سياستبلوك كمونيست فرو پاشيد، نه به   دليل  
هاي سنگين نظامي، بلكه به دليل  مركزي اقتصادي و نه به دليل هزينه

هاي انقالب اطالعات را كه  جوامع بسته آن كه در مدتي طوالني ميوه
  )1990كردند. ( سال در غرب پيشرفت كرده بود انكار مي 40حدود 

حاد شهر: چگونه اطالعات به ات فروپاشي آرمان«در كتاب  اسكات شين
اي استناد كرده است. در  به اسناد مهم و ويژه» 7جماهير شوروي پايان داد

را  كه به فروپاشي نهايي اتحاد جماهير شوروي  8وتا  كودتاي    شين ،نهايت
  كند: شتاب داد  چنين توصيف مي

                                                 
4 Gosplan 
5 Carl Builder 
6 Steve Bankes 
7  Shane, Scott. Dismantling Utopia: How Information Ended 
the Soviet Union. Chicago: 1994.  

خورد  عليه ميخائيل گورباچف كه با قيام مردم شكست مي 1991كودتايي در سال   ٨
  انجامد.  و به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي

كردن آن  انقالبي متأثر از اطالعات كه كودتا براي خاموش
يدئولوژي را سست كرده بود، هاي ا اطالعاتي كه پايهطراحي شد؛ 

ساالري ناكارآمد را در معرض ديد قرار داده بود، و خانواده  ديوان
بود. اما اين قدرت  دهاناز هم پاشهاي اتحاد جماهير شوروي را  ملت

  _ آزادكننده اطالعات نيز بود كه كودتا را محكوم به شكست كرد
جهان تغيير داده هم اطالعاتي كه طي پنج سال نظرات مردم را درباره 

هاي لحظه به لحظه به مقاومت  و هم اطالعاتي كه با گزارش ،بود
شته از پيامدهاي ذداد. مردم بسيار بهتر از گ مردم جان تازه مي

كرد آنچه را  خواهي آگاه شده بودند، كه به آنها كمك مي تماميت
  )1994شان است در يابند. ( كه به نفع

قدرت  كه در برابر كودتا مقاومت كردند كساني  بههاي اطالعات  فناوري
دند. از همين روي، نيروهاي مخالف مجهزشده براي نخستين بار در هفت دا

فردريك  دهه سلطه حاكمان شوروي به يك پيروزي بزرگ دست يافتند. 
» افقي«هاي ارتباطي  يكي از نخستين كساني است كه كارآمدي فناوري 9استار

بنياد نهاده بودند، كه  استالينو  لنينبه پاييني كه هاي باال  را در برابر سيستم
هاي  شبكه  ). 1988كنترل شوروي را در هم شكست توصيف كرده است (

پست الكترونيكي ماهيتي افقي داشتند و نخستين شبكه خصوصي روسيه، 
Relcom10شبكه برخط شد.   1989سال  ل، در اواي Relcom  به ويژه براي

تجاري طراحي شد تا      زيرساخت ارتباطي محدود و  هاي پشتيباني از فعاليت
شده شوروي را كنار بزند. اين شبكه كه با حق اشتراك  كنترل
شبكه   بر پيدا كند. رشد توانست صدها هزار كا كنندگانش پشتيباني مي استفاده

Relcom  به همخواني داشت،  گورباچف گالسنوستبه خوبي با روح جنبش
بود. با  گورباچفو حتي مورد حمايت   آزاد شوروي  بازسازي اقتصادمنظور 

هاي شرايط اقتصادي انجام شد اين شبكه  آن كه اختراع آن به دليل ضرورت
ثابت كرد كه يك سالح قدرتمند در برابر قدرت مركزي است. به عنوان 

و آوري و انتشار اطالعات  ، نقش مهمي در جمع1991مثال، در دوره كودتاي 
   □داشت.پيروزي عليه كودتاگران 
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اينترنت آدم ها

  علم،  و  انرژي مقدس ،شهر هوشمند
  فر عليرضا محمدي □

  گرفتش يكي سنگ و شد تيزچنگ  نگه كرد هوشنگ با هوش و سنگ
  جوي جست سوز مار از جهان جهان  به زور كياني رهانيد دست

  ردهمان و همين سنگ بشكست گ  بر آمد به سنگ گران سنگ خرد
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ  فروغي پديد آمد از هر دو سنگ

  ازين طبع سنگ آتش آمد فراز  نشد مار كشته وليكن ز راز
  نيايش همي كرد و خواند آفرين  آفرين دار پيش جهان جهان

  گاه قبله نهاد همين آتش آن  كه او را فروغي چنين هديه داد
  پرستيد بايد اگر بخردي  بگفتا فروغيست اين ايزدي

  داستان هوشنگ و كشف آتش
  حكيم ابوالقاسم فردوسي - شاهنامه 

  

هاي گذشته تعريف  در شمارهرا  كمونيسم شهر هوشمند اشرافي
را با  ابزارهاي توليدمردم خودشان  شهر هوشمندكرديم. در  اين 

گام  حذف سودسازند. آنها  با اين كار  به سوي  همكاري يكديگر مي
منابع انرژي  براي رسيدن به اين هدف استفاده ازبر خواهند داشت. 

يك اصل مهم از سوي ديگر،  قيمت يا رايگان بسيار مهم است. ارزان
گيري  بهره :است 1پايدار   انرژيمنابع استفاده از چنين شهر هوشمندي 

در  2اينترنت چيزها گذشته از اينها،  .پاكو  هاي تجديدپذير انرژياز 
لف و جويي در منابع مخت در صرفهرا نقش مهمي  اين شهر هوشمند 

ترين  د.  استفاده از ارزانكن بازي ميها  جلوگيري از انواع آلودگي
انرژي رايگان كه از منابع و حركت به سوي  ممكن تجديدپذيرِ انرژيِ

 3انرژي  سياستيك  توان به دست آورد  ميمنابعي مانند خورشيد يا باد 
خواهند به  كه مي_  خواهد بود هوشمندي هايمهم چنين شهر

براي  سياست انرژييك هاي اقتصادي پايان بدهند. در واقع،  نابرابري
با  ايم  مطابق تعريفي كه داشته كه_  كمونيسم شهر هوشمندرسيدن به 

 _ دهد بهاي رفرميستي بنا دارد كه فقر را در جهان كاهش  روش
پژوهش در زمينه منابع انرژي رايگان مانند نور خورشيد يا باد براي 

  هاي خورشيدي است.  ها يا پنل ساخت نيروگاه هاي  كاستن از هزينه

                                                 
1 sustainable 
2 Internet of Things 
3 energy policy 

  انرژي و تكامل 

پيدا كرده  تقدساي از اديان  انرژي به شكل نور و يا آتش در پاره
آن را فروغي ايزدي  كهكاشف آتش است  هوشنگدر شاهنامه است. 

  نامد.  مي

انرژي به شكل نور  ؛انرژي زندگي است 4كتاب تورات نينخستدر «
هاي يوناني، تاريخ  مطابق اسطورهشود.   آفرينش ذكر ميبه عنوان منشاء 

 ،شود دزدد آغاز مي مي پرومتهحيات انسان بر روي زمين با آتشي كه 
  انجامد.  ميابدي  و رنجي عملي كه به محكوميت او به درد 

نيز قانون افزايش آنتروپي (كه به  قانون دوم ترموديناميكمطابق 
ساختارهاي پيچيده، به  شامل  هاي حيات، مشهور است)، همه شكل

كارگيري انرژي وابسته هستند. به بيان ديگر، هر  ي و بهيابامكان دست
به انرژي  براي اين كه نظم پيچيده خود را حفظ كند  اي ارگانيسم زنده

آيد. با  مفيد و قابل استفاده  نياز دارد، كه با زحمت يا هزينه  به دست مي
انرژي ر جهان، به ويژه نور خورشيد، وجود مهيابودن فراوان انرژي د

  يك كاالي نادر است. مفيد
هاي متنوعي است كه  يك خصوصيت تكامل بيولوژيكي در روش

اي انواعي  كنند.  هر موجود زنده هاي مختلف  انرژي را جذب مي گونه
امنيت  براي اين كه  كند. از غذاها را به عنوان منبع انرژي مصرف مي

 ها يك شرط براي بقاي پايدار گونهكه  _ شدوجود  داشته با انرژي
گيري از انواع منابع  امكان بهره در ميان موجودات زنده  تكامل _ است

هاي مختلف فراهم كرده است تا  انرژي (مثالً انواع غذاها) را براي گونه
بتوان براي ادامه  يا پرهزينه  شد اگر منبع خاصي تمام شد يا پيدا نشد

بر  5هايي سازگاري يا ها انطباق بهره گرفت. چنين حيات از منابع ديگر
  6»گذارد.  ها نيز اثر مي روي شرايط بقا و حيات ساير گونه

                                                 
4 Genesis 1: 2-3 
5 adaptation 
6 Zweifel, Peter., Praktiknjo, Aaron., Erdmann, Georg. 
Energy Economics: Theory and Applications. Berlin: 
Springer. 2017 .pp1-2. 
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نيز  جامعه انساني انرژي هاي اين تفسير را براي تكامل سيستم

 ، اوالً انرژي يك نياز طبيعي است وبه بيان سادهتوان به كار گرفت.  مي
 خود كه_ تقدسي ندارد و همچون غذا  هيچ لحاظ علمي انرژي از 

 انطباق يا مطابق اصل .براي بقا تنوع دارد_ يك منبع انرژي است
ويژه بدين معني  انرژيشدن يك منبع  در تكامل، كمبود و پرهزينه 7سازگاري

اين  تر برويم. تر و فراوان هزينه است كه در پي يك  انرژي جايگزين كم
منعطف طبيعي نسبت به انرژي همواره در طول تاريخ براي همه نگرش 

 ،تقدس نگاه ايدئولوژيك، عوامل جوامع بشري حكمفرما بوده است و
تكامل به ما ياد داده است  در واقع،يا حيثيت در آن راه نداشته است. 

و از انرژي  پيدا كنيم ) adaptation( سازگاريكه با محيط خودمان 
به عنوان مثال، بسته به شرايط  .بهره بگيريمتر  آالينده و كمتر  هزينه كم

براي ايم. در دوران مدرن  آبي ساختهآسياب جغرافيايي آسياب بادي يا 
بهره  بر بنياد دانش بشري سياست انرژي از يكي سازاين سازگار

  يم. ا گرفته

  

  و الگوي دانمارك  سياست انرژي
رژي براي ما بازي نقش بسيار بزرگي در آينده ان سياست انرژي

تكامل پيدا و پيشرفت دانش ها بسته به عوامل مختلف  كند. سياست مي

                                                 
7 adaptation 

جدي بر  يشدن قيمت نفت تغييرات كنند. به عنوان مثال، گران مي
شدن  گذاشت. مثالً دانمارك با گرانبسياري از كشورها سياست انرژي 

 داشت. كردن انرژي گام بر به سوي متنوع 1973قيمت نفت در سال 
سنگ كرد و  غالزاستفاده از  درپشتيباني سنگيني  دانمارك دولت

گازهاي هنگامي كه اما درصد افزايش داد. 20استفاده از آن را به حدود 
هاي  انرژيبه سوي پشتيباني از اين كشور افزايش پيدا كرد  اي گلخانه

 ي را به بيشترهواي خود  سهم  و و به دليل نوع آبرفت،  تجديدپذير
  . اختصاص داد باديانرژي 

  
درصد  50نزديك به دانمارك در توليد برق   انرژي باديسهم 

با  . اين كشور در جهان باالترين رتبه را دارداست و از اين لحاظ 
هاي فراواني كه در اين انرژي انجام داد  گذاري ها و سرمايه پژوهش

ادي خود را به كشورهاي مختلف هاي انرژي ب فناوريتوانسته است  
  كند.  و درآمد بااليي را كسبجهان صادر 

 2017در سال از برق مصرفي اين كشور را   %47بادي انرژي  
گيري از  بهره برسد. %80به حدود  2024ال و قرار است تا س تأمين كرد

 30به  1979درصد در سال  2از  در اين كشور  هاي تجديدپذير انرژي
 2050هدف اين كشور براي سال . ه استرسيد 2020 درصد در سال

از نيازهاي انرژي خود  %100براي   هاي تجديدپذير انرژي استفاده از
   هاست. در همه بخش

يك دانمارك  اي شبكه حرارت منطقهزيرساخت  گذشته از آن، 
در اين  ي متخصصان اين كشورها و پژوهش استانتقال آب داغ شبكه 
ت كه دانمارك به يك كشور مهم صادركننده سبب شده اس نيز حوزه

تنها وابستگي خود  ها تبديل شود. به اين ترتيب، دانمارك نه انواع پمپ

قانون ممنوعيت توليد برق از  1985مجلس دانمارك در سال 
اين در حالي  اي در دانمارك را به تصويب رساند. انرژي هسته

كه بخشي از دانمارك است _   دگردان گرينلندخو ناحيه است كه 
مطابق جدول ذخاير به لحاظ ذخاير اورانيوم بسيار غني است.  _ 

 60حدود پديا ذخاير اورانيوم گرينلند  اورانيوم دنيا در ويكي
اگر مقدار ذكرشده ذخاير  برابر ذخاير اورانيوم ايران است.

درست باشد  يبيتقربه طور  وبگاهدر اين  اورانيوم براي ايران 
سياست انرژي  در  اين عامل را اهميت كهدهنده آن است  نشان

  ايم.  خود در نظر نگرفته

بايرن آلمان.  يالتدر ا) Kirchdorf(هاي خورشيدي در كرشدورف  پنل
كند.  هاي حاصلخيز و پر از ابر بازدهي انرژي خورشيدي را بسيار كم مي زمين

ا هاي باير و آفتاب فراوان چرا بايد اقتصاد خود ر كشور عزيزمان ايران با زمين
ها  بيني مطابق بسياري از پيشهاي طوالني به يك منبع انرژي گره بزند كه  سال
  ؟رشدي اندك خواهد داشتآينده در 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي)
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بلكه با رفتن به سمت  ،ه استهاي فسيلي كاهش داد را به سوخت
تعداد زيادي شغل براي شهروندان خود پديد  ريدپذيتجد يها يانرژ
  Vestas Wind Systems A/S   شركت به عنوان نمونه،  .ه استآورد

بيش  2015در سال  _ كارمند دارد  20000كه بيش از _ در اين كشور 
  ميليارد يورو درآمد داشته است. 8از 

  

 برق انتقال يك خط كابل دانمارك به تازگي يك قرارداد نصب«
گاوات انرژي گي  1.5كيلومتر را امضا كرده است تا بتواند  600به طول 

كه معادل برق _ را  خود هاي بادي  الكتريكي توليدشده توسط نيروگاه
از طريق اين كابل به  _ اي بزرگ است  توليدي  يك نيروگاه هسته

   8»بلژيك انتقال بدهد.كشور 
ده است شكه به تازگي تصويب جديد دانمارك  برنامه يك «

سيار زيادي ب وي تعدادحاانرژي مصنوعي جزيره  نخستين ساخت 
سه ميليون  تواند برق گيگاوات است كه مي 10به ظرفيت توربين بادي 

                                                 
8 www.vrt.be/vrtnws/en/2021/02/04/denmark-to-supply-a-
nuclear-power-plants-worth-of-green-energy/ 

چند كشور اروپايي را  (فاز نهايي)  ميليون خانه 10 خانه (فاز اول) و 
ترين پروژه  تأمين كند. دانمارك اميدوار است اين پروژه كه بزرگ

   9»به پايان برسد. 2033ساختماني تاريخ دانمارك است در سال 
اي دنيا تا اندازه زيادي به  صنعت هستهاينها در حالي است كه 
مديون  10نيلز بوراي اين كشور، به ويژه  دانمارك و دانشمندان هسته

برنده جايزه نوبل ترين دانشمندان قرن بيستم و  كه يكي از بزرگ، است
ها و  تحقيقات ساختار اتمخدمات او در «به دليل  1922 سال فيزيك

آگه به نام  نيلز بورپسر  (يك است» شود از آنها ساطع ميشعشعاتي كه ت
اي برنده  به دليل نظرياتش در فيزيك هسته 1975نيز در سال  11نيلز بور

را بنياد نهاد  مؤسسه فيزيك نظري 1921در سال  بور .جايزه نوبل شد)
شكافت تغيير نام داد)، كه در آن  مؤسسه نيلز بوربه  1965(كه در سال 

مورد آزمايش قرار  1939اي نخستين بار در اوايل سال بر اي هسته
  گرفت. 

و  1957هاي  كتور تحقيقاتي داشت كه در سالآدانمارك سه ر
كتور در آادامه فعاليت اين سه رآغاز به كار كرده بودند.  1960
متوقف شد. پيداكردن يك مكان براي  2002، و 2001، 2000هاي  سال

تور همچنان به عنوان يك مسئله باقي هاي اتمي اين سه رآك دفن زباله
   12مانده است.

  

                                                 
9 www.euronews.com/living/2021/02/05/denmark-s-first-
artificial-energy-island-will-power-3-million-homes 
10 Neils Bohr 
11 Aage Neils Bohr 
12 world-nuclear.org 

 شهرهاي هوشمنديك هدف   )sustainability( پايداري
شهر هوشمند اشاره  ِدوستي طبيعتاست،  مفهومي است كه به 

 پذير هاي تجديد انرژيگيري از منابع  پيامد بهره پايداريدارد. 
تواند در برابر  مي يزهااينترنت چاست.   شهر هوشمند با امكانات 

ها را  هر چه كه با طبيعت در ستيز است بايستد و جلوي آلودگي
  است كه نيازهاي امروز انرژي را برآورده پايداراي  بگيرد. توسعه

هاي آينده  شدن نيازهاي نسل كه به امكان برآورده آن كند، بي مي
  آسيب وارد كند.

  
در كشور  2017درصد توليد برق بر اساس منابع انرژي مختلف در سال 

اي در جهان بوده است و  دانمارك، كشوري كه يكي از پيشگامان صنعت هسته
است. دانمارك با وجود اين سطح از  يك قرن تجربه در اين زمينه اندوخته

اي را ممنوع  توليد برق با انرژي هسته  1985در سال  تنها دانش و تجربه اتمي، نه
ه آينده از آن هايي پيوند زده است ك كرده است، بلكه  اقتصادش را به انرژي

  گونه است.  اين  اقتصاد انرژيو به ويژه دانش  دانش آنهاست. حكمراني بر بنياد

 »Renewable Energies in Danmark«پديا تحت  بع نمودار: ويكيمن
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  اقتصاد انرژي  تخصص
يك كشور مطابق با وضعيت جغرافيايي  سياست انرژيبراي اين كه 

اي تدوين شود كه تا جاي ممكن  هزينه پايين،  آن كشور به گونه
هاي ويژه  به تخصصپايين، و ارزش افزوده باال داشته باشد  آاليندگي

كه  انرژي مهندسييا  اقتصاد انرژيهاي  تخصصنياز است، مانند 
  اي هستند. هاي علمي پيچيده رشته

  

  
و   يك حوزه جوان دانشگاهي و پژوهشيكه _  اقتصاد انرژي  

مسائل اقتصادي منابع انرژي را _ بخشي از رشته اقتصاد كاربردي است 
محاسبه ميزان  كند. استفاده از اصول علم اقتصاد بررسي ميبا 

 چنين و سودي كه تا پايان  عمر  ها بر روي نيروگاه گذاري سرمايه
  اي پيچيده است.  د محاسبهشخواهد داده  هايي گذاري سرمايه

هاي ساخت  پروژه 13سنجي امكانآناليز يا تحليل اقتصادي براي 
هاي مختلف و شرايط جغرافيايي  ناوريهاي برق به دليل وجود ف نيروگاه

كه قيمت   1979و  1973هاي  و به ويژه در سال 1970مختلف در دهه 
و آناليز   ،نفت به شدت افزايش يافت به يك ضرورت تبديل شد

جهان تبديل كشورهاي مختلف به يكي از نيازهاي مهم » اقتصاد انرژي«
ه اقدام كردند. با هاي مختلف جهان به تأسيس اين رشت و دانشگاه ،شد

، يك عامل ديگر بازهم اهميت 1986هاي نفت در سال  افت قيمت
مسئله تغييرات را حفظ كرد:   اقتصاد انرژيها در  حوزه  پژوهش

  .وهوايي آب
 سازگارياز   ميزان زياديبراي مديريت كارآمد انرژي به 

)adaptation ( سازي سريع و هوشمندانه كارشناسان حوزه  تصميم و به

                                                 
13 feasibility study 

نياز داريم.  حل بسياري از مسائل انرژي، مسائلي مانند   اقتصاد انرژي
شناسي، يا جغرافيا تحميل  آلودگي هوا، مسائلي كه سياست، زمين

پيداكردن سريع كنند  به   نوآوري در صنعت انرژي، به معني  مي
ها الزم است به سرعت روي  نياز دارد. رفرم  هاي مناسب جايگزين

ل گذشته رشته اقتصاد انرژي بسيار پيچيده و متحول سا 50بدهند. طي 
  شده است. 

  

آلمان.                )Mainburgبورگ ( هاي خورشيدي در مين پنل
  (عكس از مژده حمزه تبريزي)

  
. نوار قرمز به توليد الكتريسيته 2050بيني توليد برق در جهان تا سال  پيش

هاي تجديدپذير  اي و نوار سبز به توليد الكتريسيته توسط انرژي توسط انرژي هسته
ي از الكتريسيته جهان توسط انرژي بخش كوچك 2020اختصاص دارد. در سال 

اي توليد شده است و در نتيجه بخش كوچكي از اقتصاد جهان به آن  هسته
انداز توليد برق  اي در چشم اختصاص دارد. توليد الكتريسيته توسط انرژي هسته

سال بعد، رشد اندكي دارد و بازهم بخش كوچكي از  30، يعني 2050در سال 
اص دارد (ضمن اين كه اين نمودار به واقع نموداري اقتصاد جهان به آن اختص

  اي است). بينانه براي انرژي هسته خوش

رو هستند. اين نمودار  هاي تجديدپذير با رشد قابل توجهي روبه اما انرژي 
كشورهاي مختلف جهان به اين » اقتصاد انرژي«دهد كه متخصصان  نشان مي

ديدپذير تعلق دارد و به هاي تج اند كه آينده به انرژي نتيجه رسيده
گذاري كنند. اصول علم  اند كه در اين حوزه سرمايه شان توصيه كرده هاي دولت

گذاري كنيم كه در آينده رقيب  كند كه روي صنايعي سرمايه اقتصاد حكم مي
اقتصادمان را به  بخش بزرگي ازباتجربه كمتر و تقاضاي بيشتري دارد. چرا بايد 

گمان،  وند بزنيم كه رقبايي با يك قرن تجربه دارد؟ بيبخش كوچكي از اقتصاد پي
اقتصاد «اي چون  نتيجه دخالت فرادانش در دانش  به ويژه در دانش پيچيده

تواند حاصلي جز  كردن يك منبع انرژي نمي سازي و حيثيتي و مقدس» انرژي
  العاده سنگين در پي داشته باشد.  هاي فوق زيان
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  منابع انرژي
منابع ، هاي فسيلي سوختشوند:  به سه گروه تقسيم مي منابع انرژي

مواد  اي انرژي هسته. نظر به اين كه اي منابع هسته، و پذير تجديد
كند كه سالمتي انسان  و محيط زيست را تهديد  آوري توليد مي زيان
نظر به اين كه همچنين و  كند و به مقادير بسيار زيادي آب نياز دارد، مي

محدود هستند، قيمت آنها متغير است، و گازهايي  هاي فسيلي سوخت
شود  وهوايي  مي و تغييرات آب كنند كه سبب گرمايش زمين توليد مي
، بادي، خورشيديپذير ( تجديد هاي مورد منابع انرژيها در  پژوهش

)  به شدت 17دريايي، و 16آبي، )ماده زيست( 15بيومس، 14گرمايي زمين
  افزايش پيدا كرده است.

  

  
                                                 
14 geothermal 
15 biomass 
16 hydropower 
17 marine 

خطر  در  اي ثابت و بي در اين ميان، خورشيد همچون يك رآكتور هسته
در نشدني  و تقريباً تمامد و انرژي رايگان كن مركز منظومه شمسي براي ما كار مي

  گذارد. اختيارمان مي

  

  

  توليد برق  براي هاي انرژي مختلف نرخ رشد گروه
سنگ با  الكتريسيته توليدشده توسط زغال 2017تا  2007از سال «

اي  توليد برق از طريق انرژي هستهمواجه شده است.   %1.7نرخ رشد 
، كه يك پيامد فاجعه كاهش پيدا كرده است  %0.4در اين دوره ساالنه 

بوده است. در اين بازه زماني،  2011در سال  فوكوشيما داييچياي  هسته
بوده  %16.4هاي تجديدپذير  نرخ رشد ميانگين  ساالنه گروه انرژي

 %7.1نيز ساالنه  بيومسو گرمايي  زمينهاي  است. توليد برق از انرژي

با نرخ رشد  به ترتيب داشته است. در مقابل، انرژي باد و خورشيدرشد 
   18»رو بوده است. روبه %50.2و  %20.8ميانگين 

  
  خورشيدي  انرژي

شود كه  هايي گفته مي بعي از  انرژيابه من هاي تجديدپذير انرژي
شود، مانند انرژي  اي بسيار دور نسبت داده مي شدن آنها به آينده تمام

ترين منبع انرژي جهان است.  . خورشيد بزرگنرژي باديا ا خورشيد
شدن قيمت نفت در دهه  خورشيدي با گران الكتريسيتهتاريخ مدرن 

                                                 
18 www.forbes.com/sites/rrapier/2019/07/07/wind-and-solar-
power-nearly-matched-nuclear-power-in-2018/amp/ 

توسط  2014استخراجي گاز طبيعي در جهان كه در سال منابع ذخيره و 
مطابق آن گاز طبيعي  ذخايرپتروليوم منتشر شده است. كشور عزيزمان كه  بريتيش

داشته است چرا بايد  رتبه اول جهاني را هاي گذشته آمارهاي منتشرشده در سال
زده  هاي طوالني به بخشي بسيار كوچك از اقتصاد خود گره مي اقتصادش را سال

  است؟  

  آينده از آن خورشيد است.
 Zweifel, Peter., Praktiknjo, Aaron., Erdmann, Georg. Energy: جدول منبع

Economics: Theory and Applications. Berlin: Springer. 2017 .pp132.  

 اي سهم انرژي هسته 2019در سال پتروليوم،   بريتيش  2020در گزارش سال 
هاي تجديدپذير  انرژي جهان كمتر از سهمالكتريسيته توليد با يك قرن سابقه در 
بسيار  هاي تجديدپذير انرژي رشداست.  ) گرمايي زمين (بادي، خورشيدي، و

سال آينده خواهد بود. چرا بايد  30اي در  بيشتر از رشد انرژي هسته
العاده سنگين روي يك انرژي داشته باشيم كه آينده بازار  فوق گذاري سرمايه

  متعلق به آن نيست؟  
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الكتريسيته م توليد ويك شود. در دهه دوم قرن بيست آغاز مي 1970
هاي تجديدپذير  ترين رشد را  نسبت به ساير انرژي خورشيدي سريع

) تشعشعات خورشيد را مستقيماً PV( 19سيستم فتوولتاييكداشته است. 
  كند. به الكتريسيته تبديل مي

مصرف ساالنه انرژي جهان بر روي زمين در حال حاضر معادل  كل
تابد. در  كمتر از يك ساعت انرژي خورشيد است كه بر زمين مي

نتيجه، اگر بتوانيم فقط بخش كوچكي از انرژي خورشيد را به 
بديل كنيم مسئله انرژي حل خواهد تو قابل استفاده هاي مفيد  انرژي
 در حال حاضر يك  يك بار براي هميشه. هرچند، اين تبديل ،شد

هاي خورشيدي نياز  : به فضاهاي وسيع براي نيروگاهبزرگ داردمشكل 
  20.دارد

  

  بالاستفادهزمين  به  نياز
 كه است W/m2 400تشعشع ورودي در خط استوا به طور ميانگين 

رسد. در آلمان، يك نيروگاه بر  حدود نصف ميدر اروپاي مركزي به 
گذاري شده  نرخ %15(فتوولتاييك) كه روي بازدهي  PVهاي  بنياد پنل
گرا باشيم و  تحويل بدهد. اگر واقع W/m2 30-20تواند   باشد مي

روزهاي ابري، عمليات نگهداري، و مانند آن را  را نيز به حساب 
                        ه اين عدد را نصف كنيم. باتر آن است ك تر و واقعي بياوريم دقيق

10 W/m2   1يك نيروگاه برق GW  كيلومتر مربع وسعت نياز  100به
 10كيلومتر در  10حدود  در ابعادي مثالً دارد، يعني يك محوطه
كشاورزي، يا زيرساخت وجود ندارد. فعاليت كيلومتر كه در آن خانه، 

ها نيز  كوچك بر روي بام ساختمان-با وجود اين، توليد برق مقياس
ممكن است. از سوي ديگر، نواحي بزرگ در مناطق بدون جمعيت در 

تصوير روي  تيره بر جهان وجود دارد. شش دايره بسياري از نقاط
 »يديخورش يانرژ باال در يبا بازده يكشورها«اي  مربوط به مطلب حاشيه

ند، بيش از كل نانرژي الكتريكي توليد ك TW 18ند حدود نتوا مي
   21مصرف ساالنه  انرژي جهان.

                                                 
19 photovoltaic 
20 Narbel, Patrick., Hansen, Jan Petter., Lien, Jan. Energy 
Technologies and Economics. Heidelberg: Springer. 2014. 
pp150. 
21 Narbel, Patrick. pp155-156. 

هاي  به تازگي پژوهشگران انرژي خورشيدي بر روي آينه
در مدت بسيار بيشتري  در  كنند تا بتوانند نور را اي نيز كار مي ماهواره

ه سبب بازدهي بسيار بيشتر اين هاي خورشيدي بتابانند ك طول روز به پنل
  ها خواهد شد.  پنل

  

  يك انقالب ساكت
در ماهواره  1958در سال  فتوولتاييكهاي  نخستين سلول

Vanguard 1 واتي  ي نيمها به كار گرفته شد. هزينه هر وات اين پنل 
كه نفت گران شده بود هزينه  1970الر بود. در اواسط دهه چندهزار د

وات انرژي لويكهر هزينه دالر رسيد. اخيراً  100وات به كيلوهر 
  خورشيدي در كشورهاي آفتابي به كمتر از پنج سنت رسيده است. 

 2050تا سال  كه احتمال داد IEA22بيني  يك پيش 2010در دهه 
سنت آمريكا برسد.  5هزينه هر كيلووات انرژي خورشيدي به كمتر از 
نانه بوده است. بيني بدبي چند ماه نگذشت كه مشخص شد اين پيش

  بيني محقق شده است.  همين حاال اين پيش

قيمت برق  اي از كشورها و مناطق در پاره در حال حاضر،
 برابري شبكه تر است. ارزان برق شبكهها  نسبت به  خورشيدي براي خانه

هاي  به معناي اين است كه قيمت برق توليدي انرژي grid parityيا 
شبكه شيدي برابر يا كمتر از قيمت برق تجديدپذير، مانند انرژي خور

با  ، به ويژه كشورهاي پيشرفتهكشورهاي مختلف دنيا تمام شود. برق
اند كه به ويژه براي  ي تالش كردهيك سياست انرژي سوبسيد

اي از آنها به  برسند و پاره برابري شبكههاي خورشيدي و بادي به  يژانر
كشور  اند. مسير قرار گرفتهاي ديگر در اين  اند و پاره موفقيت رسيده

برسد. در يك يا دوسال  برابري شبكهبه  2022چين قصد دارد تا سال 
به بيان ساده، به خواهند رسيد.  برابري شبكهآينده تقريباً همه كشورها به 
تقريباً در هر جايي از _ هاي خورشيدي  اين معني است كه نصب پنل

تأسيس  كه  ك نيروگاه تازهتري را نسبت به ي قيمت برق ارزان _ جهان 
المللي انرژي  آژانس بينسوزاند توليد خواهد كرد.  سوخت فسيلي مي

بيني كرده بود كه تقريباً همه  پيش 2018در سال  )IRENA( تجديدپذير 
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هاي  برسند و همه انرژي برابري شبكهبه  2020سال  كشورها در
ا به اين نتيجه تجديدپذير با سوخت فسيلي قابل رقابت خواهند بود. آنه

رسيدند كه انرژي تجديدپذير ديگر فقط يك تصميم عاقالنه براي 
اگر روند يك تصميم اقتصادي عاقالنه است.  ،محيط زيست نيست

گذار كامل به  2040شدن انرژي خورشيدي ادامه يابد، در دهه تر قيمت ارزان
  23.انرژي تجديدپذير اتفاق خواهد افتاد

نظيري  هاي كم به موفقيت برابري شبكه در رسيدن به قطر و ابوظبي«
الكتريسيته  فراواني دارد  آفتاب كه  قطر كشور درند. ا دست يافته

دالر  0.01567به قيمت  2020مقياس در سال -خورشيدي بزرگ
بي ابوظبنياد است. -هاي انرژي فسيل فروخته شد كه كمتر از همه شكل

  .ه استدالر رساند 0.0135اين قيمت را در سال جاري به 
هاي  فتوولتاييك به  مورد نياز براي برپايي نيروگاه اوليه  سرمايهامروزه،  

 ه استاي رسيد هاي  هسته مورد نياز براي برپايي نيروگاه اوليه  كمتر از سرمايه
  24 ».و اين كاهش ادامه دارد

  

  رژي خورشيدي و جنوب جهانيان

مورد توجه  هاي هاي تجديدپذير در شمار فناوري گمان، انرژي بي
جنوب  در ويكم باقي خواهد ماند، بسياري آثار عميق  آن را قرن بيست

 26شمال جهانيموبايل و اينترنت در   همچون آثار گوشي 25جهاني
 جنوب جهانيكنند. با اين حال، اين در كشورهاي فقيرتر  بيني مي پيش

هاي تجديدپذير، به ويژه انرژي خورشيدي  است كه در آن آثار انرژي
عدم توازن تاريخي  به كننده خواهد بود. حتي ممكن است يار متحولبس

كه از دوره استعمارگري بين كشورهاي فقير و غني پديد آمده است 
   27خاتمه بدهد.
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Manifesto, London: Verso, 2019. ISBN 9781786632623. 
pp.102-105. 

 grid parityتحت  پديا ويكيمنبع:   ٢٤
25 global south 
26 global north 
27 Bastani, Aaron. pp.106-107. 

  

  

همچنان كه گفتيم علم در دوران مدرن به دركي منطقي از انرژي 
از سوي . ه استاقي نگذاشتو جايي براي تقديس انرژي ب ه استرسيد

مفيد انرژي قيمت توانند  نشان داده است كه  مي  علم و فناوري ديگر، 
كه   ناگفته پيداستند و از فقر كشورهاي فقير بكاهند.  كاهش بدهرا 

هاي بسيار  اگر اين هزينه .كاستن از فقر يك عمل خداپسندانه است
روي پژوهش بر روي  ايم بر سازي انجام داده سنگيني را كه براي غني

هاي انرژي خورشيدي انجام داده بوديم همچون كشور  فناوري
توانستيم تعداد زيادي شغل ايجاد كنيم، و درآمد خوبي از  دانمارك  مي

  □ها كسب كنيم. صادرات اين فناوري

  كشورهاي با بازدهي باال در انرژي خورشيدي

 18TWدهند كه براي توليد  هاي تيره مساحت زميني را نشان مي دايره
هاي جنوب جهاني كه به لحاظ  درصد). سرزمين8الكتريسيته الزم است (با بازدهي 

 ها را براي هاي شمال جهاني هستند بهترين موقعيت اقتصادي فقيرتر از سرزمين
هاي تبديل انرژي خورشيدي به  گيري از انرژي خورشيد دارند. اگر فناوري بهره

هاي  افتادگي تواند عقب تر شوند جنوب جهاني زودتر مي هزينه الكتريسيته كم
ها به سوي  اقتصادي خود را نسبت به شمال جهاني جبران كند و حركت

  هاي اقتصادي شتاب پيدا كند.  برابري

شود ايران عزيزمان از اين لحاظ غني است.  ديده مي همچنان كه در تصوير
ايم كه بخش كوچكي از  اي گره زده ها اقتصادمان را به انرژي هسته سال

ايم اگر خرج  اي كرده اي را كه صرف انرژي هسته اقتصادمان بايد باشد. هزينه
توانستيم  بخش بزرگي از  تنها مي پژوهش در انرژي خورشيدي كرده بوديم نه

پديد بياوريم  يشغل فرصت ريسيته مورد نيازمان را تأمين كنيم و تعداد زياديالكت
 بهتوانستيم در كاهش فقر  با صدور اين دانش فني به كشورهاي جنوب جهاني  مي

هاي  . اصالح نابرابري، كه عملي خداپسندانه نيز هستاين كشورها كمك كنيم
هايي است كه  آمدتر از  روشاي بسيار  كار هاي رفرميستي اقتصادي با چنين روش

  شان اثبات شده است.  ناكارآمدي
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