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  شگفتاریپ

 «فتد؟یب یقرار است چه اتفاق ندهیآ یایدر دن»دهد که  یپاسخ مآور  مهم و دلهرهپرسش  نیبه اصنایع آینده  کتاب

سال  مربوط بهکتاب ها و مطالب  آخرین یافته) 51۹5تا  ۹۱۱5 یها سال یط یعنیگذشته  سال ستیدر ب

 یاثرات نوپدیدصنعت  اینرنت به عنوان یک گذرد می نترنتیا یجهان شدنریکه از ظهور و فراگ است( 51۹5

در همه و بیشتر  عتریسر یحت یراتییتغ با ندهیسال آ ستیب درگذاشته است.  و همه جا زیگسترده بر همه چ

تعدادی از و تحوالت در  رییتغ نیا حیبه تشر ندهیآ عیو کتاب صنا بود های زندگی بشر مواجه خواهیم عرصه

 .هم ترسناک است بخش و لذت پردازد که هم آموزنده و یم ها عرصهاین 

 و خارجه وقت امریکا بوده استوزیر  نتونیکل یالریه ینوآور حوزهمشاور ارشد  کتاب سندهینوآلک راس 

تا پناهندگان در کنگو  یاه از اردوگاه سفر کرده است. اوکشور جهان  ۱۹به و کیلومتر  ونیلیمونیم  کی بیش از

کتاب در راس کرده است.  دارید ها کسب و کار و دولت یایدر دن اشخاص نیقدرتمندتربا و  هیسور یمناطق جنگ

 یبراها  فرصت نیکند. او بهتر یم حیدهند تشر یم رییکه جهان را تغ ییروهایدرباره ن خودمشاهدات  ندهیآ عیصنا

 بازاز حرکت  ایشوند  یم کشورها شکوفادر این دنیای جدید دهد چگونه  یم حید و توضراشم برمیرا  شرفتیپ

 یرسبراز همه شکل خواهد داد  شیب ندهیدو دهه آ کی یما را ط ندهیکه آ ینیمع یها . راس حوزهستندیا یم

 یفناور ریتاث ،یبریسا تیامن ک،یژنوم یساز یتجارها  کالن داده ،یهوش مصنوع ک،یروبات عیکند شامل صنا یم

 .کوین شدن ارزها و بیت، دیجیتالی شده های رمزنگاری پول ،نیبالکچ ،تالیجید

 یروهایخواهد نیهر کس م» سدینو یکتاب م نیا یدر معرف نینکدیعامل ل ریو مد انگذاریهافمن بن دیر

الک راس  یها نشیدهند متوجه شود از ب یرا شکل م جهان یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد ندهیکه آ یدـیکل

 یها کتاب منافع و چالش نیا» دیگو یم یاسیس لگریتحل نگتنیهاف انایآر ای.« بردخواهد  های زیادی استفاده

به  یو عموم یخصوص یها در بخش یها کار جد کند. آلک راس با سال یم حیرا تشر یجهان ینوآور یموج آت

 سندهینو ساکسونیوالتر ا نیهمچن.« میکند که در حال حرکت به کجا هست نییتوانسته است درک و تب یخوب

دهد  یمو راس نشان  کند یم اثرات خود را بر وارد شتریهر چه ب ندهیآ» سدینو یجابز و نوآورها م ویاست یها کتاب

 .«باشد زیانگ جانیحال جالب و ه نیتواند ترسناک و در ع یچگونه هم م ندهیآ

گوناگون  یها لیپتانس کتاب. برد یم نیدر چ کیژنوم یبه توال و در ژاپن کیربات ندهیرا به آ خواننده سندهینو

 نیند. کتاب همچننک یم میترسرا  یبهتر ندهینه آسازد که چگو یما روشن م یرا برا وترهایها و کامپ یفناور

 .کند یمطرح م راما  یبر زندگ یفناور اترییتغ گی تاثیرگذاریدرباره چگون یو اخالق یفلسف یها پرسش

 یها نیتوانند زم  یپ همراه میک برنامه اَچگونه کشاورزان با استفاده از  میخوان یاز کتاب م صفحاتی در



 یبرابرمحصول چند ده  تاو برداشت کنند کشت  ،دهندکود  یبهتربسیار به نحو در قطعات بسیار کوچک خود را 

 یفناور در یاتیکشف ایشوند  یم یو رمزنگار سایبریکشورها وارد جنگ های آینده  در جنگ ای داشته باشند

ها  انسان یو همدم یو پرستار ینگهدار فهیها وظ ربات ایرا نجات خواهد داد  یاریبس ی ها یکه زندگشود  میژنوم 

 ییاجرادر حال  عیسر یلینبوده بلکه خ یو باورنکردن بیو غر بیعج یها دهیا نهای. ارندیگ یبرعهده م یرا به خوب

 .شدن هستند

 شوند و یم تیتثب یدر اقتصاد جهان کیو مکز ل،یبرز ،یمانند اندونز ییدهد چگونه کشورها یم حیتوض راس

. ابدییم انیپا یداخل یها شوند و جنگ یتر م ها باثبات که دولت یطیکند در شرا یم یابی شروع به قدرت قایآفر قاره

 یاستونبدهند. کشور کوچک  یادیز رییتغ قایمردم را در افر یو زندگ یتلفن همراه توانستند وضع رفاه یهاشرکت

 ک،یرباتموضوع خاص مانند  کیهر فصل را به  سندهیاست. نو افتهی دست ییرفاه باال به سطح اطالعات یبا فناور

زنان به که  یاختصاص داده است. راس معتقد است هر کشور کیمانند ژنت شرفتهیپ یستیعلوم ز ،یبریجنگ سا

کند  یمبحث  باره در این ییفصل انتها .عقب خواهد ماند یرقابت جهان ابقهتوانمند نکند در مسآنها را بها ندهد و 

 در .میدهآموزش  یآت رییورود به بازار کار بسرعت در حال تغو  دیجد ندهیآ نیچگونه به کودکان خود درباره اکه 

و  ینوآور یخود را برا یآموزان و نظام آموزش و کودکان و دانش ندهیذهن نسل آ دیباورزد که  تاکید می نتیجه

 یوتریکامپزبان  یک و یزبان خارجیک کم  دستو  یلیتحل یها و مهارت یتفکر انتقاد. به آنها میکن تیابتکار ترب

 .پیدا کنند دیجد یها فرهنگ و جهانتری نسبت به  یاد بدهیم تا دید گسترده و واقعی

 یها است و به پرسش ختهیدرآم ییسرا نرا با داستا یاقتصاد لیو تحل هیتجز یخاص یبا هنرمند راس

 خوانندگانبه  ای روشن و عالمانه دگاهی. راس ددهد پاسخ می میده قیتطب دیجد یایخود را با دن که چگونهضروری 

گذاشت. خواهد  ریتاث ندهیو آ الما در ح یزندگ وهیبر ش یجهان ریفراگ ید که چگونه روندهاارد یم خود عرضه

و گذار  هیسرماتا بازرگان و  یدولت ریتا قانونگذار و مد استمداریاز س انیرانیما ا یکایک یابرروندها برا نیا از یآگاه

شویم که و متوجه  میباز کن شتریخود را ب یها دارد تا چشم تیاهم اریبس زیتا کارگر و آموزگار ن یخصوصصنعتگر 

 یبراکودکان خود را  یعنی ینسل بعدو نیز  میکن یدگکار و زن در حال تغییر و تحولی یایدر چه دن قرار است

 سازیم.نوظهور آن آماده  عیو صنا ندهیآ

 یورز سالح نیحس                                                                                           

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 یر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص        و قائم مقام دب                                                                             

  



 سپاسگزاری

و شود. من به والدینم، الکس شب آغاز میای از کار کردن من در شغل نگهبانی شیفت نیمه خاطرهاین کتاب با 

کسی بسیار مدیون هستم که باعث شدند چنین کارهای سختی را انجام دهم. این مشاغل مرا به آن  راسبکی 

 که امروز هستم تبدیل کرد. 

آمریکا  کردم، هیالری کلینتون وزیر خارجه وقت شب کار میبیست سال پس از زمانی که من در شیفت نیمه

ای دیپلماتیک و توسعهتوانیم یک دستورکار جدید برای نوآوری تهیه کنیم تا اهداف بست که ما می شرط

وی گذراندم، فرصت و امتیاز ارشدی پیشرفت شگرفی پیدا کند. چهار سالی که در پست مشاور  متحده االتیا

وزیر از شد. بانوی « ندهیآ عیصنا»ساز نوشتن کتاب  هایی ایجاد کرد که زمینهو بینش خدمت به عموم را به من داد

 شما متشکرم. 

آغازین  ای من از جاناتان کارپ و جاناتان کاکس به دلیل خردمندی و پشتکارشان در پیشبرد آنچه تنها ایده

کردم به ای که تهیه  نویس اولیهارم. پیشسپاسگز قاًیعمبا من برای تبدیل آن ایده به این کتاب،  بود و کار کردن

کار تعلق داشت. توجه، راهنمایی و ویراستاری ای تبدیل شد که به یک نویسنده تازه هزار کلمات آشفته 166

 باعث شد این کتاب به شکل کنونی در دستان شما قرار گیرد.   ها آنفراوان 

کرد و اینکه فرض و بررسی دقیق هر جمله استفاده وی خود برای آزمون هر  166کیو از آریل رتنر که از آی

 هرگز اجازه نداد روح و اصالت این کتاب از دست برود، ممنونم. او یک شریک ضروری برای این کار بود. 

من چنین  که پس از فهمیدن اینکه iهای کارگزارم، دان اپستین در شبکه استعدادهای برتر من از تالش

 کنم.قدردانی می قاًیعمام امکان انتشار آن را فراهم کرد،  کتابی نگاشته

از خِرَد، من به گروهی از دوستان و مشاوران اساسی تکیه داشتم که در سراسر فرآیند نوشتن کتاب، مرا 

ی واالچ، بن نصیب نگذاشتند. در میان این عده کثیر، باید به جارد کوهن، آرقضاوت و مهر و محبت خود بی

بصیرت اسکات، جاناتان الف و رابرت بول اشاره کنم. جارد همیشه وقتی بیشترین احتیاج را داشتم تشویق کرد و 

نگارش این کتاب را بهتر از همه درک کرد. همه باید  چراییداد. او مرا بلندپرواز نگه داشت. این آری بود که 

ی گذار استیسترین ذهن باشند. بن تیزهوشداشته مانند آری از اعتقاد، یک فرد راهنمای دانشگاهی  نظر صرف

او کند.  خدمات دائمی کاالهای عمومی کار می صحنه پشتام دارد. او در  کار کـرده ها آنرا در بین کسانی که با 

کند که کاری بدون سپاسگزاری است. جاناتان و راب در هنگام خشم و ناراحتی  همچنین مرا از شرّ خودم حفظ می

 تان متشکرم.کردند. از شما برای دوستیهای زیادی من شوخی

                                                                                                                                              
i. Greater Talent Network 



تبدیل های پژوهشی کامل  ها را به نوشته های افراد زیادی کمک گرفتم تا ایده ها و توانایی من از مهارت

نسبت به زنان در عدالت و انصاف  که نیاکنم. از تیل پنبکر برای افشای اسرار بالقوه ژنوم و اطمینان دادن به 

کنم. از اولگا بلوگولوا نیز برای تبیین کار پنهانی و خطرناک در حوزه  است، تشکر می مانده یباقه این کار هست

 سایبر سپاسگزارم.

منسباخ،  جنیفر سیتاک، شانا ازجملهاز کارآموزان و پژوهشگران متعددی که سخت و طوالنی کار کردند، 

اریکسون، پل میر و نیمیشا جایسوال، سارافین دنانی، فیونا آلیسا ارالندو، کریستوفر مورفی، تریسترام توماس، 

   کیت گالوین نیز بسیار سپاسگزارم.



 نویسنده بارهدر

مشاور سال در پست  6، از کارشناسان برجسته آمریکایی در زمینه نوآوری است. او ۹۱9۹الک راس متولد سال 

برجسته جایزه »ارشد نوآوری وزارت خارجه هیالری کلینتون خدمت کرد که به دلیل ایفای موفق چنین نقشی، 

 ،گذاران حاضر استاد دانشگاه جانز هاپکینز و مشاور سرمایهرا از وزارت امور خارجه دریافت کرد. وی در حال « iافتخار

 کند.  ردسالش در بالتیمور زندگی میخها و رهبران دولتی است. راس با همسر و سه فرزند  شرکت

سوی  است و از شده ترجمهزبان  ۹4منتشر شد، به  16۹2از این نویسنده که در سال « صنایع آینده»کتاب 

 سیتأسدر  1666کتاب سال انتخاب شد. وی در سال  عنوان بهآفرین جشنواره ترایبکا  بنیاد نوآوری تحول

«One Economy » اطالعات  نیروی فناوری و از رویکردهای نوآورانه برای رساندن کههانی جیک سازمان غیرانتفاعی

مشارکت کند،  درآمد استفاده می های بهداشتی و سایر معضالت مهم افراد کم آموزش، مشاغل، مراقبت های به حوزه

سال نقشی کلیدی در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری باراک اوباما داشت و در  1668داشت. الک راس در سال 

برای خود در تمام مواردی که « دست راست» عنوان بهوارد وزارت خارجه شد. هیالری کلینتون از وی  166۱

کمک به سایر کشورها از طریق توسعه  هایی برای برد. او همچنین تالش اند، نام می  آزادی اینترنت انجام داده

ای  ، کارزاری راه انداخت تا فرماندار بعدی ایالت مریلند شود، کرسی16۹9دیجیتال انجام داد. راس در آوریل 

یکی  عنوان به، «جایزه برجسته افتخار»خواهان است. او تاکنون عالوه بر  اختیار جمهوریکه در حال حاضر در 

 موسسه اینترنت»شده است.  برده امـننیز  16۹۹الملل در سال  ه در توسعه بینـسال 66زیر   شخصیت 66از 

دیجیتال قدرت  ۹66خود را به وی اعطا کرد. نام راس همچنین در شاخص  16۹۳نیز جایزه سال « آکسفورد

 عنوان به و از سوی هافینگتون پست قرارگرفتهمتفکر جهانی مجله معتبر فارین پالیسی  ۹66نامه نیوزویک و  هفته

   شده است. برده نام« تغییردهندگان بازی»یکی از 

                                                                                                                                              
i. Distinguished Honor Award 



   



 مقدمه مترجم

وقایعی  نگریسته و اشتیاق نسبت به آگاهی از آن و آینده را همیشه با بیم و هراس می احتماالًبشر روزگاران کهن، 

 اشتیاقاین گذاشته، در درونش وجود داشته است  وی اثر می پیرامون شده با طبیعت نامطمئن که بر زندگیِ عجین

و محیط  یا تضمین وضعیت خویش مناسک آیینی و حتی دست زدن به جادو برای تغییر یسو بهگاهی او را 

، ادیان ورسوم آدابدر ضمانت حیات خویش و همنوعانش، بشر برای  تمایل شدیداطرافش سوق داده است. 

و ابداعات تا حدود زیادی جایگزین  فناوریاست. امروزه علم و فرزند آن یعنی  هودمشها نیز  افسانه کهن و

  برعهدهاند و نقش بسیاری از قهرمانان و خدایان عصر کشاورزی را  های ابتدایی بشری شده سرایی جادو و داستان

مناسبات جادوی عصر جدید در حال تغییر دادن چهره زمین و  مثابه به. فناوری و پیامد آن یعنی نوآوری اند گرفته

رفتارهای اقتصاد و متغیرهای مربوط به آن فراتر رفته و بر هنجارها و  ازها است. دامنه این مناسبات  میان انسان

 گذارد.  می ریتأثافراد در جامعه نیز 

میل  نیا است. مانده یباقدر وی  چنانهمنگری  های گوناگونی که بشر داشته میل به آینده پیشرفت وجود با

ا از فناوری را نیز ـهای م رود و هراس راتر میـجالب و تفننی ذهنی ف اًـصرفبه آگاهی از آینده از موضوعی 

وکارها با  برخی کسبو از دست رفتن مشاغل در « تخریب خالق»هراسی که ریشه آن ناشی از ؛ ردیگ یبرم در

و نوآوری پدید رشد هر چه بیشتر فناوری  واسطه بههای علمی و خودکارشدن تولید است که  توجه به انقالب

برخی مسائل آید. در حال حاضر دامنه این ترس به برخی مسائل اجتماعی نظیر حفظ حریم خصوصی و  می

گاهی ممکن است به ت که سرعت زیادی نیز گرفته، اخالقی و هنجاری نیز کشیده شده است. هراس از این تغییرا

اما ترس از از سوی برخی نویسندگان یا حتی سیاستمداران و مردم عادی بیانجامد،  آرمانشهرهاخلق ضد

از مزایا و معایب ای که در حال رسیدن است سودمند نبوده و نیست، بلکه باید برای آن آماده بود و با آگاهی  آینده

 وبی اندیشید.آن، تمهیدات مطل

برای  عطش خوانندگان را که نیااست تا عالوه بر  شده نوشتهنیز به دالیلی مانند باال « صنایع آینده»کتاب 

کند، به  است، سیراب می درراههای نوین  ای که با پیشرفت سریع فناوری و ورود فناوری از آینده نسبی درک

دارد نیز پرداخته و به نحوی خوانندگان را برای پذیرفتن  ادافرها بر زندگی و مناسبات  که این نوآوریتحوالتی 

اندازی برای آگاهی از روندهای نوین فناوری در  کند چشم کند. این کتاب سعی می است، آماده  درراهای که  آینده

یع توان نسل آینده را برای کسب مهارت در آن آموزش داد، ارائه دهد. کتاب صنا هایی که می زمینهحتی جهان و 

برای آگاهی فعاالن سیاسی نیز که ممکن است اطالع اندکی در مورد روندهای نوین فناوری داشته حتی آینده 

های نزدیک نگاه کنند.  گشاید تا از طریق آن به جهان در دهه است و دریچه نوینی برای آنان میمناسب باشند، 



داشت.  امدهایی جدی برای زندگی بشر خواهداست و همانند سه انقالب پیشین پی راه درانقالب صنعتی چهارم 

باشند،  شده آمادهدر حوزه اقتصاد  خصوص بهبرداری از آن  کشورهایی که برای این تحوالت و بهره مردمان و

نیست های اقتصادی جدید خواهند گرفت. نیازی به یادآوری  گیری و فرصت صنایع نوینِ در حال شکل بامزد آن را 

 قافله چه تبعاتی در پی خواهد داشت.عقب ماندن از این که 

بسیار های ایشان و دقت نظرشان در این کار برای من  در پایان از آقای دکتر جعفر خیرخواهان که راهنمایی

معاونت دانم از  گرفت، بسیار سپاسگزارم. همچنین الزم می ارزشمند بوده و بدون ایشان ترجمه کتاب شکل نمی

که داد  یع و معادن و کشاورزی ایران و مدیریت محترم آن آقای دکتر مرتضی الهاقتصادی اتاق بازرگانی و صنا

همکاران های گوناگون برای ترجمه این اثر را فراهم کردند تشکر ویژه کنم. آقای صالح نیازی و سایر  پشتیبانی

کردند انتشار کتاب ایفا سازی برای  ای در بازخوانی و سایر مراحل آماده ایشان در معاونت اقتصادی نیز نقش ارزنده

 که جا دارد از آنها نیز سپاسگزاری به عمل آید.

7931امیر شاملویی     



 مقدمه

 .است طبیعت گریزناپذیر انتخاب ،تهالک یاانطباق  همیشه، همچون اینک

 (۲۲۱۱ن )جها مختصری از چهتاریخ ولز،. جی. اچ

  شدنجهانی ناخوشایند چهره

 ویسکی بوی کههستم  ایآوردهباال محتویات کشیدن تی و تمیز کردن مشغول من و است شب مهین سه ساعت

 .است غربی ویرجینیای چارلستون شهر در )سبک( کانتری موسیقی کنسرت برگزاری. اینجا محل دهد می

 دانشکده در تحصیلی سال نخستین گذراندن از پس دقیقاًو  ۹۱۱۹ تابستانکنم در  که تعریف می ای واقعه

 را خود کارورزی ،وسترن نورث ی من در زمان تعطیلی دانشگاهدانشگاه هم ندوستا بیشتر که درحالیرخ داد. 

 ند،دگذران می واشنگتن یا نیویورک در گذاریسرمایه های بانک و مجلس نمایندگان دفاتر حقوقی، هایبنگاه در

 هزار ۹۳گنجایش  با نوچارلست امور شهری مرکزت در کنسر از نظافتی پس دمهفر نگهبان و خن شش از یکی من

 بودم. نفر

. است بدترهم  iنیطوال هوایی سفر به هم خوردن ساعت بدن بر اثر یک از ،شب مهین شیفت در کردن کار

 حساب گونه نیا ن. مباشد روزتیا پایان  آغازتو  کار شروع به خواهی میآیا  بگیری تصمیم باید چنین شغلی در

 حدود سپس و کنممی کار صبح 8 تا شب مهین ۹1 از خورم،می «صبحانه» شوم،می بیدار شب ۹6 ساعتردم: کمی

 وم.ر می رختخواب به عصر ۳ ساعت

 ها آن از یکی. بودند ایزدهفلک اما خوب های آدم ها آن. بودند قلچماق یایه آدم خدماتی کادر دیگر نفر پنج

 قریباًاو که تد. نوشیمی شب مهین ۳ ساعت در« نهار» صرف هنگام که داشت پشتش جیب در ودکایی بطری

 و چهل سنین حدوداً با سایرین. بود آمده غربی ویرجینیای منطقه از داشت و آشفته قرمز یهابود مو من سن هم

 شدند. می مند در سن و سالی قرار داشتند که باید از بیشترین درآمد در چرخه اقتصادی زندگی خود بهره پنجاه،

 که جایی تا مردم که است صورت این به غربی ویرجینیای در کانتری موسیقی هایکنسرت برگزاری شیوه

 مواد بزرگ هایظرف با را محوطه تاییشش ما. بود ها آن کار نتیجه کردن تمیز ما وظیفه. نوشندمی توانند یم

 جلزوولز صدای ریختیممی سیمانی کف بر این مواد را که یهنگام. دادیممی رنگ فلوئورسنت شستشوآبی شیمیایی

 .دادمی

 گذاران،سرمایه برندگان از گروه یک. آورد به وجود بازندگانی و برندگان،  شدنجهانی وی نوآور موج آخرین

                                                                                                                                              

i .jet lag زند.می  هم   به را یداریوب خواب هایساعت کننده هوایی که سفرهای بسیار طوالنی و خسته 

asham
Highlight
خاطرم میآید ساعت سه نیمه شب بود که مشغول تمیز کردن و تی کشیدن زمین کثیف شده محل برگزاری کنسرت موسیقی کانتری در شهر چارلستون ویرجینیای غربی بودم.

asham
Highlight
زمین را کثیف می کنند

asham
Highlight
حذف شود



 اختراعات و رشد حال در سرعت به بازارهای گرداگرد که بودند مهارت باالیی دارای کارگران و کارآفرینان،

 که بودند یا توسعه درحال کشورهای انساکن نفر میلیارد یک از بیش برندگان، دیگر طبقه. شدند جمع جدید

 جهان روی به را خود کشورهای درهای که این محض به چون آمدند باال متوسط طبقه سمت به فقرحضیض  از

 بازندگاند. ش مزیت یکبرایشان  ها آن هزینه کم نسبتاً کار نیروی ،شدند جهانی اقتصاد از بخشی و کردند باز

 مهارتشان و کردندمی زندگی اروپا و مریکاآ متحده االتیا مانند باال دستمزد کار بازارهای در که بودند مردمی هم

 آن در من با همراه که هایی . آدمبرود پیش شدهجهانی بازارهای و انهفناور اتتغییر آهنگ با همپا توانستنمی

 توانستند می پیش ها سالمشاغلی که  چون ،داشتند تعلق بازندگان گروه به کشیدند می تی را زمین شبنیمه شیفت

 ۹۱66 هایدهه در ها آن که دیگری شغل هر و شده، جایگزین آالت ماشین باداشته باشند،  سنگ زغال معادن در

 شبنیمه . نگهبانبود شده منتقل هند یا مکزیک به ، اینکندآور به دست کارخانه یک در توانستندمی ۹۱86 تا

 آمد. به حساب می باقیمانده هایگزینه تنها از یکی ها آن برای ،بود تفننی تابستانی شغل من برای که بودن،

 اینجا در زندگی شبیه هم دیگر جاهای در زندگی کردممی گمان ام شده  بزرگ غربی ویرجینیای در که من

 در که ایپدیده اماکنار بیایید.  اقتصادی شرایط افول بتوانید با تا بکنید را تالشتان حداکثر باید. یعنی است

 مناطقی سایر و کردم سفر جهان اطراف به که شد معنادار کامالً من برای هنگامی تنها بودم شاهد غربی ویرجینیای

 .بودند، مشاهده کردم شرفتیدر حال پ یغرب یاینیرجیبا افول و زمان هم که را

 باالترین با و دیدممی را جهان آن اینک من ،شب مهین تشیف در زمین روی دنکشی تی از پس سال بیست

در  من. داشتم وبرخاست نشست جهان اطراف هایدولت و فناوری های شرکت نیتر بزرگ در رهبری سطوح

 به که یزمان در درست را پست این. او کردم خدمت کلینتون هیالری ،خارجه وزیر نوآوری ارشد مشاور مقام

 تسهیلگر عنوان به کنم، کار کلینتون برای که این از . من پیشکرد ایجاد من برایشد، می مشهور« iوزیر بانوی»

 جمهوری ریاست یمقدمات مبارزات در که کردم خدمت اوباما انتخاباتی ستاد در ایرسانه و فناوری سیاست

 موفق بنگاه یک مدیریت به کمک صرفنیز  را سال هشت توانست از هیالری کلینتون پیشی بگیرد. 1668 سال

 امور وزارت در من شغل. بودم آن گذاران انیبن از خودم که بودم کرده فناوری پایه بر اجتماعی گذاری سرمایه

 سیاست هایچالش وفصل حل برای جدید رویکردهای و ابزارها یریکارگ به و دیپلماسی رویه ینوساز خارجه

مبتنی بکنم که تا آن زمان  خارجه وزارترا وارد  نوآوری از هاییجلوه تا کرد استخدام را من کلینتون. بود خارجی

 رتبه کردیم ترک را آنجا 16۹۳ سال در هر دو که یهنگام و میافتی دست زیادی هایموفقیت به ما. بر سنت بود

 هایبرنامه ما. کردیم کسب فدرال دولت در کابینه سطح درات ادار تمام بین را پسندنوآورانه فرهنگ داشتن اول در

                                                                                                                                              
i. Madame Secretary 



 مرزی شهرهای و یتیهائ کنگو، مثل یمتنوع هایمکان در نامطلوب هایچالش به تا را پیش بردیم موفقی

کردم،  نقشی که من ایفا می موارد، این پس تمام دررسیدگی کنیم.  مکزیک شمال در هاکارتل کنترل تحت

 بود. مریکاآ دیپلماتیک دستورکار و مریکاییآ نوآوران بین یپلایجاد 

 از بسیاری بودم دولت در که زمانی از پس و پیش من. ما هگذراند هاراه در را عمرم بیشتر ،وسال سن این در

ای  مرا صاحب نگرش ویژه کردم می کار کلینتون هیالری برای که سالی چهار به نزدیک اما دیدم را جهان نقاط

هایم به چند  شد. مسافت مسافرت می جهان دهنده شکل نیروهای بهنسبت  نزدیک فاصله از کرد که شامل دید

 د.ش استرالیا به سفر یک اضافه به ماه به وبرگشت رفت سفر معادل کیلومتر، هزار هشتصد از بیشده کشور، 

 از هایی بخش در را توسعه به رو بانکداری ابزارهای جنوبی، کره در را بعد نسل رباتیک علم خویش چشم به من

 و لند،یزنیو در را کشاورزی تمحصوال افزایش برای رفته بکار لیزر فناوری نداشت، وجود بانکی هیچ که آفریقا

 مشاهده کردم. اوکراین در کردندمی تبدیل شفاهی زبان به را ناشنوایان اشاره زبان که دانشجویانی

 ببینم، شوندمی رونمایی آتی های سال در کهرا  هاییفناوری از بسیاری که مبرخوردار بود شانس اینن از م

 صرف که هایی م. سالکن یم فکر کردیم  با هم کار می که مردانی و شب مهین نگهبانی کار آن به اغلب هم  هنوز اما

 در زندگی چرا کنم درک دقیقاً تا کرد کمک من به کردم جهان به دهندهشکل نیروهای درباره نگر کل دیدگاه کسب

که  هرروز جهان بقیه در مردم بیشتر زندگی چرا و شدمی تر انهرحم بی و ترسخت گذشتمی که هرروز زادگاهم

 .شدمی بهتر گذشت می

 شده دگرگون شدت به نوآوری، موج آخرین با که بود، قدیمی صنعتی اقتصاد شدم، بزرگ آن در که جهانی

 .شدنجهانی ،خودکارسازی ،فناوری: نیست پوشیده کس چیه بر اینک آن اجرای. مبود

 بود، گرفته زیادی شتاب شدنجهانی یندآفر خواندم،می درس دانشکده در ۹۱۱6 دهه ابتدای در من که درحالی

 اتحادبه خط پایان رساند.  کردندمی تعریف را دیروز اقتصادهای که اقتصادی و سیاسی هاینظام از بسیاریو 

 آزادسازی برای اقتصادی اصالحات رشتهشروع به یک  هند 1.ریختند فرو آن اقماری هایدولت و شورویجماهیر 

 نیز چین 2.کرد شده جهانی اقتصاد بازی زمین وارد را نفر میلیارد یک از بیش سرانجام که کرد، خود اقتصاد

 از بیش که توانست کرد خلق ترکیبی داریسرمایه از جدید قالبیشکل و  داد، تغییر کامالً را خود اقتصادی الگوی

 3.آورد بیرون فقر از را نفر میلیارد نیم

 ،متحده االتیاو  گرفت، واقعیت رنگ( نفتا) شمالی آمریکای آزاد تجارت توافقتشکیل شد.  اروپا اتحادیه

 و یافت پایان آپارتاید 4.کرد ادغام است جهان آزاد تجارت منطقه نیتر بزرگ اینک آنچه درون را مکزیک و کانادا

 .شد انتخاب جنوبی آفریقای جمهوری ریاست به ماندال نلسون



iجهانی گسترده شبکهرفت.  ن پیش میشد آنالینسمت  به تازه جهان بودم، دانشجو که زمانی
 کنار در 

 من که روزهایی همان در. کردند کار به شروع الکترونیکی تجارت و جستجو، موتورهای اینترنتی، مرورگرهای

 .شد تأسیس آمازون، کردممی رانندگی دانشکده از بیرون در مشغل نخستین کارورزی محل سمت به

در اثنایی  اما رسید،نمی نظر به مهم اکنون اندازه به من برای انهفناور و سیاسی تغییرات این زمان آن در

 ما زندگیشیوه  ،کهگرفت شتاب اینترنت خیزش با و داد روی تغییراتی شدممی بزرگ غربی ویرجینیای در که

 .دآورمی نظر به دور بسیار ایگذشتهشبیه  را پیش سال 16 تنهادر 

 ها آنوضع رفاهی  که یهنگام ،بدتری دارند شغلی امنیت پدرانشانکه در قیاس با  من زادگاه هایآدم آن

 رفاهی یتوضع ز هم ازهنو کنیم، مقایسه می پیشهای  دهههایشان نسبت به  دریافتی یامروز با قدرت خرید را

 خودروهای و تر،سالم غذاهای تا بگیرید بیشتر و بهتر هایسرگرمی و ارتباطی امکانات از :دارندبرخور بهتری

 حجم میان از ها آنحال  . درعینداردمی نگه زنده بیشتری های سال را ها آن که پزشکی هایپیشرفت و تر ایمن

 بعدی موج در آنچه با مقایسه در تغییرات این همه ود انکرده گذر منفی،چه  و مثبت چه تغییرات،از  عظیمی

 .بازدمی رنگ ،سازدمی متأثر را زمین کره روی کشور ۹۱2 همه و دید خواهیم نوآوری

 آزاد هم یدرپ را شناختیجامعه و اقتصادی انه،فناور تغییرات از موجی داریم پیش در که شدنیجهانی عصر

 رشد واسطه هب ،کردم تمام را دانشکده که یهنگام پیش سال بیست که تغییراتی همانتراز  هم کرد، خواهد

 .داد تکان بیستم سده در را زادگاهم ،شدندیجیتالی و اینترنت

 کشاورزی، و افزارجنگ فاینانس، زیستی، علوم مانندزیاد  فعالیتی تنوعدرجه  با هایوکارکسب هایحوزه در

روی  کردن کار حال در پیش یمدت از که وجود دارد کسی کنید، می تصورخود  ذهن در را یپیشرفت چنانچه

 .است کردن آن بوده تجاری و توسعه گیچگون آن و

 هاپیشرفت ،متحده االتیا درش هستند. گستر به رو نیز شوند می تجاری ها در آنجا نوآوری که هاییمکان

 ی بیرونشمال کارولینای پژوهشی مثلت از یا بوستون، رامونـپی ۹18 مسیر دورـکری از ولی، سیلیکون از تنها

. هستند مریلند و ویرجینیا در هاییحومه سی،دی واشنگتن سوتا،مینه یوتا، در پدیدارشدن حال در ها آن. آیدنمی

 شود. محدود نمی مریکای علمی به آهاگشایش این که البته

 سوی از ،نوآوری از امیدبخش ییهانشانه داشت، ریشه هزینهکم کار نیروی در کهاقتصادی  رشد ها سال از پس

 مریکایآ کشورهای. شود می مشاهده، کنندمی زندگی چین و هند برزیل، اندونزی، در که یاردنفریلیم سه

 هستند کردن کتاب حساب حال در مکزیک و کلمبیا، پرو، شیلی، شامل دارند، قرار آرام اقیانوس کنار که التین

                                                                                                                                              
i. World Wide Web (WWW) 



 حال در اروپا در مهارتدرجه  باالترین با کار بازارهاید. کنن تثبیت جهانی اقتصاد در را خود جایگاه چگونه که

 استونی در و نمایاند می کارتازه را آن و انگیزدبرمی را ولی سیلیکون حسد و رشک که هستند هاییآپاستارت ایجاد

 5.رسدمی نظر به الکترونیکی اقتصاد ،اقتصاد کل ،«توانست که یکوچک کشور» کوچک،

 ،ییکنگو پناهندگان هایاردوگاه در حتی که جایی است، آفریقا کردن دگرگون حال در نوآوری منوال نیبر هم

 کارآفرینان. کندمی متصل همدیگر و اطالعات به را مردمای  سابقه ، به طرز بیهمراه تلفن یسادگ به هاییفناوری

 وکارهای کسب از یجدید طبقه و کنند یم هیروند توسعه را تغذ دهند،می تغییر را قاره این چهره اینک آفریقایی

 .کنندمی خلق جهانی ریپذ رقابت

 شدهتثبیت نظم دنیچالش کش به حال در ،شهروندان هایشبکه و یافته قدرت تازه شهروندان ،ییجا هر در

چالش  به تا وکارکسب جدید های مدل ساختن از -نبود تصور قابل آن از پیش تا هرگز که هستند هاییشیوه به

 .قدیم اقتدارگرای هایحکومت دنیکش

 داروهای دهد،می رفتن راه اجازه هاافلیج و هامعلول به که دید یمخواه رباتی هایلباس نزدیک آیندهدر 

تسلیحات  یا المللیبین پول شکل به چه ایرایانه کدهای و کند،می محو را سرطان از معینی هایشکل که ترکیبی

 .شودمی استفاده جهانهر جایی از  فیزیکی های تزیرساخ کردن نابود برایکه 

 منافعستایشگر  خواهد تنها نمی اما د،کنمی ررسیـب را انهاورـفن و علمی هایاکتشاف چنین کتاب این

د. بر خواهند نفع بسیاری مردمشود.  نصیب همه نمی برابر شکل به ثروت خلق و هاپیشرفتباشد. منافع  نوآوری

 موج خالف. برداد خواهند دست از را خود مشاغل نیز بسیاری عده اما. برد خواهند عظیمی منافع مردم برخی

 بازارهای در را مردم از یشمار یب تعداد و ،رفت پیششدن به  یدیجیتال با که نوآوری و شدنجهانی پیشین

 چالش به هستند که جهان سراسر در متوسط طبقاتاین  بعدی موجدر  کرد، خارج فقر از هزینه مک کار نیروی

 جوامع و کشورها کل پیشین موج. کندمی تهدید فقرسمت  به را بسیاری تعداد شد و بازگشت دنخواه کشیده

 جریان وارد را ها آن و برد باال می خود با را دانش مرز در اقتصادهای تنها بعدی موج. اما کشید باال اقتصادی جنبه از را

 .کشدمی چالش به را افتهی توسعه اقتصادهای بیشتر در متوسط طبقات که درحالی ،کندمی اقتصادی اصلی

 های اختالل و ها نابرابری محاصره در یتازگ به کنندمی احساس مردم زمین، کره از ای گسترده هایپهنه در

 تر سخت رفتن جلو به یا جهان در خود ی برایجایگاه یافتن که فراگیر حس . ایناند قرارگرفتهناخوشایند فزاینده 

 است. در برگرفته را جوامع از بسیاری، شودمی

 در سابقهبی هایپیشرفت که نیروهایی همان. آوردمیبه همراه  تهدید و خطر هم و آرزو و امید هم نوآوری

 هک را تانخانه یا به سرقت ببرد را شما هویت دهندمی اجازهنیز  هکر یک به سازندمی ممکن را رفاه و ثروت



 در وکال تعداد د ازتوانمی همچنین بخشدمی سرعت را حقوقی اسناد لیوتحل هیتجز که ای رایانه همان. کند

 هایشکل یا بگیرد شکل جدید ارتباطات تا کنند باز را درها توانندمی اجتماعی های هشبک 6د.کن کم کار نیروی

 هایشکل یا کند تسهیل را تجارت تواندمی هاپرداخت شدندیجیتالی 7د.کنن خلق اجتماعی اضطراب از یجدید

 8.سازد ممکن را تقلب از جدیدی

 بود ما روی پیش که ایآینده از یاطالع کمترین بودم، دانشجو یاینترنت انقالب دم دهیسپ در که یهنگام

 پیدا کسی قطعاً. شد خواهد چه هابعد که بزند نیشتری تا بخوانم کتابی زمان آن در توانستممی کاش ایم. نداشت

 بعدی دور در آنچه به نگاهی بتوانم که امبوده شانسخوش کافی حد به من اما باشد چیزدانهمه که شود نمی

 .بیندازم رخ خواهد داد ها انقالب

  جهانی و نوآوری بعدی موج بداند خواهدمی که یهرکس برای کتاب ین. ااست آینده اقتصاد درباره کتاب این

 .است شده نوشته گذاشت خواهد ریتأث ما خود و ما، جوامع ما، کشورهای بر چگونه شدن

 قدیمی یاقتصاد در شدنبزرگ

 ن،وچارلست در من. است آمده کجا از که مکنی درک باید رودمی کجا به آینده در شدنجهانی اینکه درک برای

 اقتصادی موتور عنوان به مریکاآ قرنی چند خیزش دهندهبازتاب آن تاریخچه که شهری شدم بزرگ غربی ویرجینیای

 شده بنا سنگ زغال پایه بر غربی ویرجینیای. اقتصاد کرد کمک آن رشد به که ی استگردوخاک پر معادن ازبرآمده 

 اب غربی ویرجینیای ارتباطات واقع، به. شدند بنا خودرو پایه بر دیترویت و فوالد پایه بر بورگسپیت که طور همان بود

 و ویرجینیا از آن شدن جداباعث  کهبود،  امریکا داخلی جنگدرگرفتن  هنگام، سنگ زغال طریق صنعتی از شمال

 .شد بود، ترکشاورزی که جنوبمنطقه 

 انقالب ایکارخانه تولیدات هایپایگاه نخستین اب بود که معدنی مراکز شبیه سایر غربی ویرجینیای جایگاه

د، شدن صنعتیتولیدات  پایگاه لیدز و منچستر مانند میانی کشور شهرهای انگلستان، رارتباط داشتند. د صنعتی

 مرکز راین رود دره نزدیک روهر منطقه آلمان، در. آمدمی ولز از سنگ زغالد و کرمی نیتأم را مالی منابع لندن

 .آمدمی لهستان و آلمان شرق از سنگ زغالکه  شد درحالی صنعتی تولیدات

 سنگ زغال. اندشده جهان کارخانه شانگهای، و نژ شن پیرامون مناطق ژهیو به ساحلی، چین نقاط امروز

 شرقی شمالای  جزیرهشبه کمربند در معدنی مناطق ،همین ترتیب به. آیدمی استرالیا و چینغرب  از موردنیاز

 سایر و خود نوظهور اقتصادهای صنعتی هایپایگاه ،برزیل کاتارینای سانتا منطقه و ترکیه، آناتولی منطقه هند،

 پیوندها سمت به اولیه بنای سنگ که هستند معادن این منطقه، هر در. کنندمی نیتأم را جهان سراسر در اقتصادها

 کنند.می فراهم مدتی برای کمدست بیشتر را، اقتصادی های فرصت و



 عنوان به را جایگاهش که داد بسط را یلیتکم صنایع شد بنا خود سنگ زغال رونقبر پایه  که غربی ویرجینیای

در  نوچارلست بیستم، قرن ابتدای در. داد افولش از خبر هم سرانجام و کرد مستحکم صنعتی منابع نیتأم مرکز

iکارباید یونیون شرکت. شیمیایی: صنایع بود خود رونق دومین آستانه
 در را خود پتروشیمی کارخانه نخستین 

 9.کرد سیتأس غربی ویرجینیای ۹۱16 سال

 زمان تقاضاهای تا بود نیاز یمصنوع الستیک ایگسترده مقادیر به دوم، جهانی جنگ به مریکاآ ورود با

 برتر شیمیایی شرکت ده از یکی، غربی ویرجینیای در کارفرما نیتر بزرگ کارباید یونیون. کند نیتأم را جنگ

 تا ۹۱62 های سال بین شرکت درآمدهای. یافت ادامه جنگ از پس تا که کرد آغاز راخود  رشد دوره جهان، در

 86این شرکت  دوره، آن یط 10.یافت افزایش دالر میلیارد ۹6 از بیش به دالر میلیون 6۹4 حدود از ۹۱81

 11.بودند غربی ویرجینیای در ها آن تای هزار ۹1 حدود که داشت استخدام در جهان سطح در را نفر هزار

 از شهر این جمعیت ۹۱26 سال در. کردمی رشد نیز نوچارلست دادمی ادامه خود رشد به شرکت که طور همان

 12.بود کرده رشد نفر هزار 82 به دوم جهانی جنگ از قبل در نفر هزار 28 تعداد

 شیمیایی شرکت آن مهندسان هایبچه من هایکالسیهم از زیادی درصد رفتممی مدرسه که ها در آن سال

آمدند.  می جهان و کشور اطراف برتر هایدانشگاه ازباتجربه و کاربلد داشتند و  اغلب هایخانواده ها آن. بودند

 و شیمیایی، مواد سنگ، زغال -بیغر ویرجینیای قدیم اقتصاد صنعتی های حوزه ،قرن یک از بیشبه مدتی 

 13.بودند اتکایی قابل و باثبات شغلی هایانتخاب -پالستیک

 بحران طی کلرادو زغال معادن شغل خود را در پدربزرگم که آمد غربی ویرجینیای به هنگامی ام خانواده

 نتیجهتعطیل شد و در  مالی منابع به علت کمبود خواندمی درس وی که بیرستانیاز دست داد. د ۹۱۳6 دهه بزرگ

آن در  وی خوب بخت از. دادند دیپلمیک  من ساله زدهیس پدربزرگ ازجمله کس هر به وپرورش آموزشمقامات 

 .گذراند را زندگی امور دبیرستان، دیپلم داشتن باشد  هنوز می ها سال

 آن در. نامیممی کارآفرین افتخار با اینک ما که شد چیزی آن غربی ویرجینیای به ورود محض به پدربزرگم

 رفت می مردم هایخانه در به او بشوند، خود هایخانه در تلفن صاحب توانستند می بار نخستین برای مردم که زمانی

 نظافت وکار کسب و خودرو پارک زمین نانوایی، غذاخوری، سالن گلف، زمین گاراژ، او. فروختمی تلفن ها آن به و

، انجام کردندمی استفاده خودرو فروشندگان که، جایگاه یک از این کارها را بیشترکرد. او  را مدیریت می منزل

 داد. می

 رقابت بلکه فرصت تنها نه بودن ریسک معرض در کرد: درک را شدنجهانی جالب مسائل از یکی پدربزرگم

                                                                                                                                              
i. Union Carbide Corporation 



. بدهیم دست از آن جایگاه را هم سرانجام و ببرد سؤال زیر جهان در را ما جایگاه تواندمی که کند،می خلقنیز 

 طول طی خود شکوفایی اوج رسیدن به حال در امریکا، در صنعتی مراکز دیگر از یبسیار مانند غربی ویرجینیای

 نمایان به شروع نوین آالتماشین و جدید بازارهای سوی از جدید رقابت با آن ضعف نقاط اماد. بو پدربزرگم عمر

 .کرد شدن

 ،پدرم وکالت دفتر و نوچارلست بین رانندگی راهنیمه در بودم کودک که یهنگام آورممی یاد به خوب

 شروع همگی من و خواهرم ،مبرادر شدیممی رد نیترو جلوی از اینکه محض به قرار داشت. نیترو نام به یشهر

 شیمیایی هایکارخانه نامطبوع بوی از و حالمان کردیممی خودمان هایصندلی در دادوهوار و زیوخ جست به

 خورد. ن به هم میپیرامو

 بوی این»ت گفمی بینانه و با برخوردی واقع کردمی تنفس را هوا این راحت خیلی کردمی رانندگی که مادرم

 ربط -کردمی ایجاد پدرم برای که ایبالقوه مشتریان و -شدهخلق مشاغل به را نامطبوع بوی این او.« است پول

 .دادیم

در  نیوآرک ایندیانا؛ در ایالت گری مثل هایی مکان در بلکه نیترو در تنها نه پول بوی این قدیم، اقتصاد در

 چین، در صنعتی های مکان فراز بر بو همان امروزوجود داشت.  لوئیزیاناژ در ایالت رو باتون و نیوجرسی؛ ایالت

 .است کرده جا خوش امریکا قدیمی صنعتی مراکز برخی در هم هنوز اگرچه پیچیده مکزیک و هند

 قرن، یک باًیتقر مدت ه. ببود شده معروف« شیمیایی دره» به گذردمی نوچارلست میان از که کاناوه رود دره

 کارباید، نیون: یوبود متحده االتیا در شیمیایی مواد تولیدکنندگان تمرکز میزان باالترین میزبان شیمیایی دره

 .دیگر بسیاری و ف. ام. سی.(ا) آالتماشین و غذایی شرکت سانتو،نمو دوپونت،

 فوالدی هایسازه. رسیدمی نظر به نگرانهآینده تخیلی فیلم یک از ای قطعه شبیه باال از دره این ،ها شب

 به شدمی پخش شب آسمان در که دودی. کردندمی نورافشانی کوچک هایچراغ با شیمیایی کارخانجات برج

 رسید نمی نظر به که رودی -افتیمی بازتاب رودخانه در غریبی نحو به صحنه کلو  دافزومی رنگ ینارنج درخشش

 از هرگز شدممی بزرگ که هایی سال در من. باشد داشته وجود آن دردیگری  زنده موجود یا ماهی یک حتی

 .است گونه این چرا نپرسیدم خودم

 باروت یا سلولز تروین از را نامش داشت، قرار نوچارلست از رودخانه دهانه کیلومتری 16 ر فاصلهد نیترو شهر

 هامریکاییآ که بود شده  احداث یهنگام روـنیت. شد مینق پررو شهر اًاصطالح هم  آن ادبی معنای بود، گرفته

 دولت. شد مواجه باروت تولیددر  جدی کمبود با متحده االتیا که زمانیشدند  بسیج می اول جهانی جنگ برای

و  ،شد مشهور منفجره مواد ۳شماره  کارخانه به که ،کارخانه این ساختن صرف دالر میلیون 96 از بیش مریکاآ



 مواد محموله نخستین نکهیا از  پس دقیقاً ۹۱۹8 نوامبر در. کرد آن پیرامونی شهر عمومی های سازه همچنین

 14ت.یاف پایان جنگ ،آمد بیرون کارخانه از منفجره

 مونسانتو شیمیایی کارخانه ۹۱26 دهه در. کرد مشارکت جنگی تحرکات در نیترو که نبود باری آخرین این

 زداییبرگ برای از آن آمریکا نظامیان که کرد عامل نارنجی کشعلف سموم تولید به شروع نیترو در سابق

 از بیش سالمت ویتنام هایجنگل روی شیمیایی مواد این انداختن 15کردند. استفاده ویتنام جنگ در هاجنگل

 عضو نقص دچار کودک هزار ۹66 از بیش و انداخت خطر به را ییکایآمر سرباز هزار ۹66 و ویتنامی ونیلیم  کی

 16.شدند متولد

 بوی: بود مادرم با حق ما، زندگی محل منطقه برای زمانی، مدت برای اما بود، کثیفی و زشت تجارت این

 را غربی ویرجینیای و نوچارلست که صنایعی همان درنهایت. نبود دارادامه پول این اما. بود پول معنای به نیترو

 .شدند منجر نیز آن افول به ساختند

سنگ  زغال عدنچی. مشد منتفی دست با معدن حفر به نیاز، شدن مکانیزه با ،کاوی معدن صنعت مورد در

 . دردهد انجام را انسان صدها کار توانستمی که شد تبدیل ماشین یک اندازیراه به کلنگ و بیل حمل از بودن

 هاییمکان در را خود هایکارخانه توانستندمی وکارهاکسب که بود این معنای به شدنجهانی شیمیایی، صنایع

 به را خودتولید  عملیات شیمیایی هایشرکتمستقر کنند.  ترارزان کار نیروی و کمتر محیطیزیست مقررات با

 .دادند انتقال مکزیک و هند

 درصد 66 نوچارلست ۹۱۱6 تا ۹۱26 ازد. ش نوچارلست ساکنان از بسیاری برای عملی گزینه زادگاه ترک

 18د.ش ملی میانگین برابر دو به نزدیک غربی اییویرجین بیکاری نرخ ۹۱88 در 17.داد دست از را خود جمعیت

 از یا پدرانشان که  چون شدمی دیده مهندسان آن از کمتری هایبچه کردممی شرکت که درس های کالس در

 .بودند شده خارج کشور از یا و ایالت

اقتصاد  افول با که بودند جهان جای همه هایایالت و شهرها نماینده غربی ویرجینیای و نوچارلست

 خود موجود تولیدی صنایع و منابع به که مناطق این. بودند بانیگر به دست شدنجهانی خیزش و صنعتی

 یافت پایان رونق اینکه محض به اماشکوفا شدند.  اقتصادی باثبات رشد های سال رهگذر در بودند وابسته کامالً

 زمانی که ها آن کارخانجات و تولیدی ساتیتأس. خوردند جمعیت و سرمایه سریع فرار از سختی ضربه ها آن

 کارخانجات. هستند شهرها افق خط در متروک و خاموش فوالدی هایسازه امروز بودند ثروت هایمحرک

 سئول و توکیو از جدید رقابت با دیترویت خودروسازی صنعت که شرایطی در 19.شد تعطیل پیتسبورگ فوالد

 .افتی کاهش نفر هزار 966 به نفر ونیلیم ۹.8 از تیتروید تیجمع ،شد روبرو



 هزار 46 جهان صنعتی شهر نخستین منچستر. دیدند آسیب که نبودند شهرهایی تنها مریکاییآ شهرهای

 سال در معدن آخرین و شدند ورشکست جنوبی ولز در سنگ زغال معادن 20.داد دست از ۹۱96 دهه در را شغل

 نفر هزار ۹46 میزان به جمعیتش از و گشت نابود و تخریب جدید رقابت با مارسی بندر 21د.ش تعطیل 1668

 22کاسته شد.

 فراهم غربی ویرجینیای در مطمئن یمشاغل که شیمیایی ماده تنها ،خواندممی درس دانشکده در که زمانی

 جلزوولز زدممی تی نوچارلست امور شهری مرکز زمین را در  کفمن  که یهنگام که بود موادی همان کرد یم

 .کردندمی

 شدنجهانی خوشایند چهره

 مهاجرت و شدنجهانی نیروهای همان بود، مواجه یا چند دهه اقتصادی افول با غربی ویرجینیای که درحالی

 تشکیل را جهان جمعیت درصد 66 باهم که چین، و هند در. داشت دیگر جاهای در یمثبت راتـاث، کار رویـنی

 ت.اس دهبو کننده خیره تغییرات این دهندمی

و  23یافت کاهش درصد 11 به جمعیت درصد 26 از هند فقر نرخ 16۹1 تا ۹۱81 از ،سال ۳6 فاصله در

 کشور عنوان به هند بودم بلوغ سنین در من که یهنگام 24.کرد جهش سال 22 به سال 6۱ از زندگی به امید

 طبقه و جهانی، خدمات فناوری، با بیشتر هرچه که است کشوری امروزشد.  شناخته می قحطی و ترزا مادر

 .شودمی تعریف سریع رشد با متوسط

 ۹۳ به درصد 86 از دوره همین طی کشور این فقر نرخ 25.است بوده چشمگیرتر حتی چین در تغییرات

 ۳6 از تر بزرگ برابر 14 یاقتصاد با چین. کرد خارج فقر از را چینی میلیون 266 تقریباً و یافت کاهش درصد

 26.است شده متحده االتیا از پس جهان بزرگ اقتصاد دومین خود، قبل سال

 که درحالی. بود خوب خیلی جهان بقیه بیشتر و چین هند، برای بود بد صنعتی اروپای و مریکاآ برای آنچه

 کردندمی زندگی غرب در صنعتی هایایالت و شهرها در که را کسانی از بسیاری زندگی سبک ،نوآوری و شدنجهانی

 های دولت و افراد توسعه، درحال هایملت از فراترد. کر تقویت را نوظهور هایملت اقتصادی رشد ،کشید چالش به

 از ما کاالهای نیتر باارزش. رسیدند شکوفایی و رونق به جستند بهره فناورانه نوآوری موج از که جهان جای همه

 را ها نیا که مناطقیاند.  رفته خدمات و هاداده سمت به سپس و سوخت ،شیمیایی مواد به شکر و نمک تولید

 نوچارلست از کیلومتری 6466 فاصله در. کنندمی رهبری را جهانی بنیان دانش اقتصاد اکنون کنندمی فراهم

 زندگی شیوه که محصوالتی عالوه به شد خلق ولی سیلیکون در ثروت دالر تریلیون چند غربی، ویرجینیای در

 .داد تغییر بنیادی شیوه به خواندمی را کتاب این که یکس هر



 آینده صنایع

جهانی که ندخواند می را کتابی  ۹۱26 دهه در داشتند آرزو مادربزرگم و پدربزرگ یا مادرم و پدرمطمئنم 

 پیش سال 16 از بیش در دانشکده ترک هنگام داشتم دوست. دادمی شرح آوردمی جهان سر بر را آنچه و شدن

به کشف و  کتاب اینند. کمی کار چه جهان با شدندیجیتالی و اینترنت گفتمی من بهکه  بودم خوانده کتابی

 پیرامون آن فصولآینده را تغییر خواهند داد.  سال 16 در ما جوامع و اقتصادها که دپردازمی صنایعی کندوکاو در

 و سایبری، امنیت پول، گارینرمز پیشرفته، زیستی علوم رباتیک، علم -است گرفته شکل آینده کلیدی صنایع

 صنایع این من. آیندمی بیرون ها آن درون از که نسلی و فرهنگی ژئوپلیتیک، بافتارهای همچنین -هادادهکالن 

 و تر بزرگ جهانی دهایـرون از ادیـنم چون هـبلک هستند مهمدر جای خود  ها آن که خاطر این به تنها  نه را

 .کردم انتخاب، هستند نیز همدیگر بین در گونه همزیست

 چگونه کنند می بررسی ،«انسانی ماشین آینده»و « شوند می وارد ها ربات»وان عن با کتاب دو و یک فصول

 بیشمار ریتأث با -داد خواهند تغییر را ما زندگی و کار شیوه زیستی علوم و رباتیک علم در آورحیرت هایپیشرفت

 اشغال را ما پیرامون جهان بیشتر هرچه هاربات این اثنا که در .گذارندمی ما زندگی و معیشت بر که نابرابری و

 و است آن محرک ماشینی یادگیری و مصنوعی هوش که بود خواهد انقالب یک آبستن جهان اقتصاد کنند،می

 همین در. دارد کار نیروی برای تبعاتی رخ داده آن از پیش که دیجیتالی و صنعتی کشاورزی، هایانقالب همانند

 اجازه، دارند بیشتری مالی توان که کسانی آنبه  کم دست، مردم به زیستی علوم در آورشگفت های پیشرفت اثنا،

 و رباتیک علم در اقتصادی هایازدهب ،منوال همین بر. کنند زندگی قبل از ترسالم و ترطوالنی تا داد خواهد

 و دارند جدید هایپیشرفت این اقتباس یا خلق برای عالی جایگاه که کسانی بین نابرابر ینحو به ،زیستی علوم

جوامع  ،به این تغییرات واکنش در. شودمی توزیع ،باشند شده رها خود حال به بیشتر حتی است ممکن که ییها آن

 .کنند داینوظهور پ طیمنطبق شدن با شرای برای جدید هایروش نیاز دارند تا

 یمکنمی ررسیب« رمز از سازیحسال»و » اعتماد و بازارها پول، گارینرمز» عنوان با چهار و سه فصول در

ی قلمرو دو -واقعی و مجازی جهان در -اقتصاد جدید هایحوزه در ایرایانه هایرمز روزافزون کاربرد چگونه

 بیشتر ثباتیبی اغلب سریع یشرفت. پکرد خواهد متحول، هستند دولت انحصار در سنتی طور به کهرا  قدرت و پول

 فراهم جهانهای   بخش تمام در آدمی هر برای یجدید هایفرصت بازرگانی در امور رمز کاربردآورد.  به همراه می

 دفتر در من که استثنایی جایگاه از اثنا، همین ر. ددنده انتقال یا کرده خرج و نگهداری دریافت، پول تا کرد خواهد

 صحنه پشت کوچک ویژه کار از که دیدم را صنعت یک آینده داشتم، سفید کاخ وضعیت اتاق و کلینتون خارجه وزیر

 این. رمز از سازیحسال: شد تبدیل جهان در صنایع آورتریناللتاخ و نیپر رشدتر از یکی به اطالعات فناوری



 برای را بد بازیگران توانایی همچنین ها آن اما آورد ارمغان به جدیدی های فرصت شاید همدیگر با تحوالت

 .داد دنخواه افزایش الملل بین اقتصاد به مند نظام تاخسار واردکردن

میزان  هم« آینده بازارهای جغرافیای» و« اطالعات عصر خام : مادههاداده»ن عناوی با شش و پنج فصولدر 

 کرد خواهد وضع جهانیای بازاره بر ژئوپلیتیک که هاییمحدودیتهم  و دهدمی اجازه داده کالن که گستردگی

 ماده هاداده بود، صنعتی عصر خام ماده ،آهن و کشاورزی عصر خام ماده ،زمین که درحالییم. کنمی بررسیرا 

 این اتصال برای راهی اکنون اما است درهم و تلنبارشده اطالعات از یاقیانوس اینترنت. است اطالعات عصر خام

 برای شده یگذار هدف عمدتاً ابزار یک از داده. کالن دارد وجود آن از عملی وکارکسب دانش ترسیم و اطالعات

 لیتبد حاد اجتماعی مسائل حل برای و متنوع شرکتی هایبخش در عمیق کاربردهای با ابزاری به تبلیغات

 .است شده 

 ند.کنمی دگرگون را آن هم و شد دنخواه خلق جاری ژئوپلیتیک ساختار درون هم آینده صنایع ،حال نیدرع

 درد. بو راست برابر در چپ محور راستای در بازارها و سیاسی هاینظام بین مسلط بندیتقسیم بیستم، قرن در

 ییها آن ودارند  باز سیاسی و اقتصادی هایمدل که یی استها آن بین مسلط بندیتقسیم یکم و بیست قرن

 است کرده ایجاد جهان پیرامون ترکیبی های مدل سری یک سیاسی، ضرورت و جدید رقابت. هستند بسته که

 رهبران چگونه و بود خواهند نوآوری و پایدار رشدبرای  آتی منابع بازارهایی چه یمکنمی بررسی نهایی فصل دودر  و

 .کنند گذاری سرمایه کجا در را خویش منابع و زمان که بکنند باره نیدرا آگاهانه هایانتخاب توانندمی وکارکسب

 به شدن شکوفا برای افراد و هاخانواده جوامع، -پردازیممی پذیریرقابت کندوکاو به ما کتاب، سرتاسر در

 باره نیدرا نوظهور فرهنگی اجماع یک جهان وکارهای کسب و کشورها نوآورترین بین در. دارند نیاز چیزهایی چه

 نماگری وکرد  تقویت نحو بهترین به را مردمانشان یعنی ها آن منبع ترینحیاتی توانمی چگونه که دارد وجود

در هر  زنان کامل توانمندسازی و ادغامد. ندار وجوددر این خصوص  زنان توانمندسازی نوآورانه فرهنگ از بهتر

 خود پذیریرقابت تقویت برای تواندمی شرکت یا کشور یک که است گامی نیتر مهم تسیاس و اقتصاد دو عرصه

 بعدی موج در کنندنمی غلبه زنان با برخورد با رابطه در خود منفی فرهنگی هایمیراث بر که جوامعی. بردارد

 نوآوری موج جدیدترین اند در ی که خود را محدود و محصور کردهکشورهایآمد. آن  خواهندبه زانو در نوآوری

 نخواهند آینده وکارهایکسب و صنایع موطن در خود ندهند واقعی تغییرات که یدرصورتو  خواهند بود غایب

ه گرایانواپس های سیاست که کشورهایی در آن نوآور هایشرکت و افتدنمی اتفاق بسته هایمحیط در نوآوری. بود

 گذاری نخواهند کرد. ، سرمایهدارند زنان به نسبت

 صورت خود کودکان زندگی در توانمی مداخالتی چهکند  با نگاهی به پیش رو بررسی می کتاب سرانجام،



 فرزند تربیتساخت.  آماده روزافزون رقابت و تغییر پر از جهانی در موفق شدن برای را ها آن نحو بهترین به تا داد

 نظر به که برند می ارث به را جهانی و شد خواهند بزرگ ما کودکان و باشد، تواندمی یشخص هر  وظیفه نیتر مهم

 داده شرح کتاب صفحات در که نوآورانی درَخِ و فهم اتکا به با توانیممی مااست.  ما جهان از متفاوت رسد می

 آغاز اکنون هم که اقتصادی ایبر -کنیم آماده ،آیدمی آینده اقتصاد در آنچه برای را مانیها بچه و خودمان است شده 
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 دشونها وارد میربات 

 

بود  خوشامد بگویید. دهه آتی شاهد تحول جوامع خواهیم دزدان جدید مشاغلو  پرستارانبه 

 ها زندگی کنند. گیرند در کنار ربات ها یاد می زمانی که آدم

ترین شهروندان روی کره زمین است و بیشترین جمعیت سالمند را در بین تمام  ژاپن جایگاه مسن

مردان  رسد این روند تغییر کند. در حال حاضر امید به زندگی در ژاپن برای کشورها دارد که به نظر نمی

افزایش سال  19 و 05سال آینده، به ترتیب، به  54رود تا  سال است و انتظار می 08و برای زنان  08

 8سال به باال به  54، تعداد شهروندان ژاپنی 0804تا  0898های  رود در فاصله سال گمان می 9یابد.

و  3سال سن دارند 54درصد از جمعیت ژاپن بیش از  04امروزه  0ر افزایش پیدا کند.ـمیلیون نف

  5درصد برسد. 31ه ب 0848درصد و تا سال  01، این میزان به 0808شود تا سال  بینی می پیش

پایین  ، نرخ تولدحال نیبااتمام این جمعیت سالمند به کسانی نیاز دارند که از آنان مراقبت کند. 

)مراقبت از شد  ژاپن به معنای این است که آنچه پیش از این اساس زندگی خانوادگی ژاپنی محسوب می

یی جا بهیازهای این ملت نخواهد بود. پذیر در مقیاس ن والدین و پدربزرگ و مادربزرگ( الگویی امکان

 خواهیم رسید که به تعداد کافی نوه وجود نخواهد داشت. 

این  گیرانه ژاپن که موجب کاهش تعداد کارگران خارجی در های مهاجرتی سخت با تداوم سیاست

تعداد افراد کافی برای انجام امور وجود نخواهد داشت. وزارت بهداشت، کار و  وجه چیه بهکشور شده، 

ار برای مراقبت از ـمیلیون پرست 5به  0804بینی کرده است که این کشور تا سال  رفاه ژاپن، پیش

 هرژاپن  4ود دارد.ـار در این کشور وجـمیلیون پرست 51/9سالمندان نیاز دارد. در حال حاضر تنها 

  حسابکند و در صورت عدم وقوع تغییرات شگرف، این  هزار نفر ویزای کار صادر می 48نها برای ت ساله

 جواب نخواهد داد.  ها کتاب و
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خدماتی بسیار سخت مانند پرستاری از  -بر مشاغل صنعتی شدت بهکمبود نیروی کار در ژاپن 

شود چون پرستاران با توجه  بدتر هم می هرسالهمنفی خواهد گذاشت. این وضعیت  ریتأثسالمندان 

های مربوط به کار ناشی از جابجا کردن بیماران، نرخ گردش  به دستمزد اندک و نرخ باالی آسیب

 شغلی باالیی خواهند داشت. 

شوندیمواردهاربات

 طور هماناکنون در یک کارخانه ژاپنی در حال طراحی و تولید هستند. درست  پرستاران آینده ما هم

 9108میالدی و لوازم الکترونیکی مصرفی را در دهه  9188های ژاپنی، خودروها را در دهه  که شرکت

ون نیز در حال طراحی مجدد ترکیب خانواده هستند. ـراحی و اختراع کردند، اکنـاز نو ط میالدی

در دهه  میالدی به تصویر درآمدند، 9188و  9158های  های دهه ها و کارتون هایی که در فیلم ربات

 رنگ واقعیت خواهند دید.  0808

هستند  ژاپنی رقیب تویوتا و هوندا در حال استفاده از تخصص خود در مهندسی مکانیک  دو شرکت

، که «iربات شریک خانواده»بخشی از برنامه  عنوان بهها را اختراع کنند. تویوتا  تا نسل بعدی ربات

یک کنند،  عیت رو به فزونی سالخورده جهان مراقبت میهایی باشند که از جم قرار است گروهی از ربات

iروبینا -پرستار کمکی به نام روبینا ساخته است i از روی نمونه رزیi i iدار  ، ربات پرستار بچه و خانه

iها جتسون»کارتونی در سریال انیمیشنی  v» کیلویی با  58« زن». روبینا یک ربات -الگوبرداری شد

ا استفاده از کلمات و حرکات ارتباط برقرار کند. او چشمانی بزرگ، تواند ب متری است که می 0/9قد 

 و حتی یک دامن فلزی سفید گشاد دارد.  vتاپ مدل موی ماپ

ها را  ظرف تواند کند. او می خدمت می چندمنظوره، در نقش دستیار خانگی viبرادر روبینا، هیومنوئید

مدل البداهه فراهم آورد: یک  های فی ی سرگرمیبیمارند پرستاری کند و حت که یوقت  بشوید، از والدین

 C-3POهر دو نسخه، همزادهای ربات مشهور  حال نیباا 5نوازد. از آن ترومپت و مدل دیگری ویولن می

 ی طالیی، سفید براق  است. جا به ها آن، اگرچه رنگ هستندگان های ستارجنگفیلم در 

                                                                                                                                              
i. Partner Robot Family 

ii. Robina 
iii. Rosie 
iv. The Jetsons 

vای از آن جلوی پیشانی، پشت یقه و بخشی از گوش را  تاپ مدلی است با اندازه موی متوسط که دسته . مدل موی ماپ

 رسید.پوشاند. این مدل مو توسط گروه موسیقی معروف بیتلز به شهرت  می
vi. Humanoid 
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شبیه انسان  کامالًعملکرد  ازنظررا اختراع کرد، رباتی که  iاز سوی دیگر، شرکت هوندا آسیمو

 ساختهپیچیده  چنان آن رود. آسیمو تری که روی زمین راه میم 00/9است؛ شبیه فضانوردی با قد 

هایی  دوربینکند. این ربات مجهز به  است که احساسات، حرکات و مکالمات انسان را تفسیر می شده 

دنبال کند، دست بدهد  تواند دستورات صوتی را آسیمو می 8کنند. عمل میاست که همانند چشم انسان 

ها را با تکان دادن سر یا با صبحت کردن پاسخ دهد. او حتی برای سالم کردن به دیگران  و پرسش

سالمند تواند برای یک بیمار  دهد. آسیمو می ی نشان میخوب بههای ژاپنی را  کند و رفتار تعظیم می

  0انجام دهد.ای را از کمک کردن به وی برای بیرون آمدن از رختخواب تا گپ و گفت  وظایف گسترده

کمکی  های سازی خود را بر اندام رباتیک و دستگاه شرکت هوندا همچنین بیشتر تحقیقات و تجاری

iرفتن  کننده راه کمک»ای نیستند، متمرکز کرده است. دستگاه  های ساده که رباتیک بوده اما ربات i »

آنان شود و به  شرکت دور پاها و قسمت پشت افرادی که دچار ضعف عضالت پا هستند، بسته می این

و ها  رود شرکت هوندا در آینده، دست انتظار می 1دهد تا با پای خود حرکت کنند. نیرویی اضافی می

تند هسبازوهای رباتیک نیز طراحی کند. هدف آن چیزی جز این نیست که به کسانی که دچار فلج پا 

 در راه رفتن کمک کند و سرعت و قدرت جوانی افراد بسیار ناتوان را به آنان بازگرداند.

های ژاپنی متعدد دیگری هستند که بازیگران بزرگی همچون تویوتا و هوندا را تهدید  شرکت

iصنایع الستیک توکای»شرکت  98کنند. می i i » ریکن»در همکاری با موسسه تحقیقاتی ژاپنیi v» ،

 08هایی تا وزن  تواند آدم برداری کرده است که می پرده vهای بدنی تعاملی کمک منظور هبرباتی از 

است: این ربات شبیه یک خرس  شده یطراحرا بلند کند و زمین بگذارد و برای راحتی بیماران کیلوگرم 

است و با پوستی نرم پوشیده شده است تا مراقب زخم یا درد باشد. همچنین، شرکت  کریپ غولخندان 

viپارو»، «viآیست»خودکارسازی ژاپنی صنعتی  i »را خلق کرده است، رباتی که شبیه یک بچه فک 

viچنگی i i  آموز  با خز سفید پوشیده شده است. پارو بسیاری از رفتارهای مشابه یک حیوان دستاست و

است که توانایی نگهداری از یک  شده یطراحدهد. این ربات برای افرادی  نشان می راخانگی واقعی 

                                                                                                                                              

i .ASIMO متحرک نوآورانههای  مخفف: گامی پیشرفته در ربات  
ii. Walking Assist device 

iii. Tokai Rubber Industries 

iv. RIKEN 
v. Interactive Body Assistance (RIBA) 
vi. AIST 
vii. PARO 

viii .شود. ها که در اقیانوس اطلس شمالی یافت می ای از فک گونه 
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کنند که مجاز به  ها زندگی می هایی مانند آسایشگاه حیوان زنده را ندارند یا افرادی که در محیط

برد، زمانی که  گرفتن لذت می قرار ربات از مورد مراقبتاین  99نگهداری حیوانات خانگی نیستند.

 جمهور سیرئ که یوقتشود و دوست دارد چرتی هم بزند. چند سال پیش  ببیند عصبانی میآسیب 

غریزی  طور بههای رباتیک ژاپنی، پارو را دید،  سفری علمی و بازدید از نوآوری)سابق( باراک اوباما در 

ن این ربات شبیه یک حیوا  90برقرار کند و سر و پشت آن را نوازش کرد.ارتباط  سعی کرد با آن

یک دستگاه  عنوان بهزار دالر است و از سوی دولت آمریکا ـه 5هزینه آن  عروسکی بامزه است، اما

  93شود. بندی می زشکی درجه دوم طبقهـپ

میلیون ربات صنعتی  5/9هزار ربات صنعتی از  398پیشتاز علم رباتیک در جهان است و ژاپن 

پرستاری از  های تا حدودی به این سبب به رباتکنند. این کشور  موجود در جهان در این کشور کار می

خوبی همتا، موقعیت  سالمندان روی آورده که مجبور است و تا حدودی نیز به این دلیل که به طرزی بی

اما آیا  .است بشرچرخه عمر  کردن تر یطوالن منظور بهپیشرفته صنعتی  یفناوربرای به کار بردن 

 ها مراقبت کنند؟ توانند از انسان می واقعاًها  ربات

 5/05، دولت ژاپن 0893کنند. در سال  فکر می گونه نیا قطعاًهای دولتی و خصوصی ژاپن بخش

 95.بودند متمرکزشدهرباتیک از سالمندان پرستاری هایی اختصاص داد که بر میلیون دالر به شرکت

 معرفی کرد تا 0893اه مه سال ـشرکت را در م 05ارت و صنعت ژاپن، ـوزارت معروف اقتصاد، تج

های پرستار را پوشش  های تحقیق و توسعه ربات از هزینه دوسومهایی دریافت کنند که نیم تا  یارانه

نظارت ها؛ مواظبت و  ها شامل کمک به افراد سالمند برای حرکت بین اتاق وظایف این ربات 94داد. می

ریق بازی، آواز ـدن سرگرمی از طشوند و فراهم آور رسه زده و گم میـپ احتماالًدائمی بر کسانی که 

  95خواندن و رقصیدن است.

های  هایی که قادر به فعالیت فنی، طراحی ربات ازنظرهای دشواری وجود دارند.  چالش همه نیباا

اغلب  تخصص 98ای مانند حمام کردن بیماران یا مسواک زدن برای آنان باشند، دشوار است. صمیمانه

الکترونیکی سازند، در زمینه موتورهای صنعتی و خودکارسازی  را می ها های ژاپنی که این ربات شرکت

اد یک ارتباط احساسی که جنبه بسیار مهمی در ـبا فهم عمیقی در مورد چگونگی ایج ها آناست. 

 ها پیشرفتی که این شرکت وجود بااند. حتی  مراقبت از سالمندان است، وارد موضوع مراقبت نشده

، استاد مطالعات اجتماعی علوم و فناوری در دانشگاه iمانند شری تورکل -اند، برخی از ناظران داشته

اند که آیا بیماران هرگز قادر خواهند بود ارتباط احساسی واقعی  این پرسش را مطرح کرده -تی آی ام
                                                                                                                                              
i. Sherry Turkle 
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ایده  که نیابرای »د، ده که تورکل هشدار می طور همانبا پرستاران رباتی خود برقرار کنند یا خیر. 

این نشینی هوش مصنوعی برای ما تبدیل به موضوعی عادی شود، باید خودمان را تغییر دهیم و در  هم

های پرستار رواج  دهد که اگر ربات او شرح می« ها و ارتباط انسانی را بازسازی کنیم. فرآیند ارزش

ایجاد جاد کنند. تورکل با ارجاع به هدف تر و پیرتر شکاف ای های جوان پیدا کنند، ممکن است بین نسل

تنها افراد سالمندتر نیستند که باید صحبت »کند  هایی که بتوانند مکالمه کنند، استدالل می ربات

گویند نشان  ترها نیز باید گوش کنند. ما عالقه بسیار کمی به آنچه سالمندترهایمان می کنند. جوان

  90«کنند. مالً به آنان هیچ توجهی نمیسازیم که ع هایی می دهیم. ما دستگاه می

و های یک نفر را مسواک بزند؟( تواند دندانآیا یک ربات می که نیاهای فنی )مانند این پرسش

هر دو  ها ایجاد شود؟( ها و ربات تواند و باید بین انسان )آیا ارتباطات احساسی می شناسانه تردیدهای روان

دهد و  ها در ژاپن به پیشرفت خود ادامه می ، فناوری و قابلیت کاربرد رباتحال  نیا بامعتبر هستند. 

دارم تعداد اندک پرستاران، انتظار  باوجودشوند.  در آینده نزدیک داده می احتماالًها  پاسخ به این پرسش

 فناوری رباتی بخشی عادی از نظام خانوادگی ژاپنی شود. 

  آنین کار را به انجام برساند، پرستاران رباتی برای اقتصاد اگر این کشور در حال پیر شدن بتواند ا

ی جهشی در اقتصاد جهانی ایجاد خواهند کرد که نتایج بالقوه دور از زود بهمزیت خواهند بود و  کی

 دسترسی در پی دارد. 

گسترده  ای از پیر شدن بسیاری از دیگر کشورهای صنعتی جهان نیز در حال نزدیک شدن به دوره

کشور عضو اتحادیه  00دهنده وضعیتی مانند ژاپن است. در اروپا، جمعیت تمام  د که بازتابهستن

 98اروپا از ساله و بیشتر در  54های آینده درصد جمعیت  اروپا در حال پیرتر شدن است و در دهه

 باًیرتقدهد  به توسعه ادامه می که نیا رغم بهچین نیز حتی  91درصد افزایش خواهد یافت. 08درصد به 

رفتن ی در چین در حال از میان فرزند تکای از پیر شدن گسترده شده است. اگرچه سیاست  وارد دوره

فرزند  5/9متوسط  طور بهجمعیتی نامتعادل شده است. زنان چینی  ازنظراکنون  است، این کشور هم

شود که تعداد جوانان بسیار  منجر به این می جهینت دراست و  9/0رخ جایگزینی ـدارند که کمتر از ن

است که  متحده االتیاآشکار در این میان  کامالًکمی در برابر سالمندان وجود داشته باشد. استثنای 

 کند.  های مهاجرتی آن اثرات پیر شدن جمعیت را تا حدودی خنثی می سیاست

 یهابه بازار بزرگی برای ربات، این کشورها افتهی توسعهبا تداوم پیر شدن جمعیت کشورهای 

گام در  نینخست ک،یرباتاندام  یفناوردر کنار  پرستار، یهاربات. ممکن است شوندیم لیتبد یژاپن

خواهند ی نادر یفناورها  . رباتشوند یروزمره ما م یباشند که وارد زندگ یا  شرفتهیپ یها رباتاز  یموج
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ترین  پیشرفتهها  و زمانی که مادربزرگ شده لیتبدبود که ابتدا از طریق کاربران سالمند به جریانی اصلی 

 یابند. هایشان بکشند، گسترش می های آینده خود را به رخ فرزندان و نوه یفناوروسایل و 

رباتیک-اندازژئوچشم

شهروندان  که طور همانای متفاوت است. درست  گسترده طور بهها در کشورهای مختلف  انداز ربات چشم

های متفاوتی قرار دارند، کشورهای ثروتمندتر و  ورانه در جایگاهاسطوح فن ازنظرثروتمندتر و فقیرتر 

 هستند.  نیچن نیافقیرتر نیز 

 08جوامع پیشتاز در حوزه رباتیک مطرح کنند. عنوان بهاند خود را  چند کشور معدود توانسته

که  -دهد می ، کره جنوبی و آلمان رخمتحده االتیاها در ژاپن، چین،  درصد از کل فروش ربات 88د حدو

های  ربات ازنظرانداز  شوند. ژاپن، آمریکا و آلمان در این چشم کشور بزرگ در علم رباتیک شناخته می 4

ویژه های  ه رباتعمد دکنندگانیتولصنعتی و پزشکی ارزشمند، برتر هستند و کره جنوبی و چین نیز 

ژاپن رکورد بیشترین تعداد فروش ربات را در  که یدرحال 09تر هستند. و ارزان کننده مصرفبرای 

به  ،سو نیابه  0884از سال  هرسالدرصدی در  04ترین بازار را با افزایش  اختیار دارد، چین پرسرعت

 نمایش گذاشته است. 

و  کنندگان مصرفام ـد. این کشورها در مقه جهان وجود دارـکشور بزرگ و بقی 4شکافی بین 

 دشدهیتولهای صنعتی تعداد رباتگیرند.  ها، از تمام کشورهای دیگر پیشی می ربات دکنندگانیتول

که  میلیون نفر است، چند برابر بیشتر از تعداد رباتی است 48در کره جنوبی، کشوری که جمعیت آن 

میلیارد  0/0 درمجموعرفته در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آفریقا و هند با جمعیت  هم روی

در علم رباتیک فعال نیست. این کشور نه  اصالًاش،  بنیان صنعتی رغم بهشود. روسیه  نفری تولید می

استخراجی عوض صنایع خرد و در  ی ربات میتوجه قابلکند و نه مقدار  ی ربات تولید میتوجه قابلمقدار 

طریقی است که به همان  داشته نگههای تولید صنعتی را دایر  )گاز طبیعی، نفت، آهن، نیکل( و کارخانه

 کنند. کردند، شبیه بوده و کار می می میالدی عمل  9108و  9188که در دهه 

که این کشور بزرگ ممکن است حتی در آینده شتاب نیز پیدا کند، به این دلیل  4مزیت نسبی 

فراوان در نسل بعدی ورود رباتیک به جامعه، محل  احتمال بهکشورها همان کشورهایی هستند که 

خواهند بود و به  کنندگان مصرفهای  مالک نام برندهای ربات ها آنکنند.  کار و خانه نقش ایفا می

د. وقتی در مورد بخشن سازند، قدرت می هایی که اکوسیستم رباتیک را توانمند می افزار و شبکه نرم
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 رودررو های اینترنتی افتم. این تنها شرکت می 9118کنم، به یاد اینترنت در دهه  این همزیستی فکر می

تجهیزات  سازندگان بلکهزاده شده و در آنجا پا گرفتند؛ « سیلیکون ولی»نبودند که در  کننده مصرفبا 

iو ژونیپر نتورکس iشبکه نیز مانند سیسکو سیستمز i درگرفتند. امروزه سیسکو و ژونیپر  نیز شکل 

های  سامانه»واع مشابهی از ـازار دارند. انـمیلیارد دالر ارزش ب 945زار کارکن و ـه 04 مجموع

iصحنه پشت i i»  جایگاه  که نیاکشور بزرگ این صنعت از  4در صنعت رباتیک وجود خواهند داشت و

سود  کشور دیگر جهان مزیت دارند، 919به مشاغلی با دستمزد زیاد و انباشت ثروت باشند که نسبت 

 کنند. میهایی مانند سیسکو و ژونیپر در حوزه رباتیک ایجاد  خواهند برد. این پنج کشور بزرگ، شرکت

باشند  ممکن است با ورود به حوزه رباتیک قادر افتهی توسعهجالب اینجا است که کشورهای کمتر 

خطوط  که آناند بدون  ریقا و آمریکای مرکزی قادر بودهجهش کنند. کشورهایی در آف  در عرصه فناوری

قادر های همراه بروند و به همین طریق نیز ممکن است  سراغ تلفن ماًیمستقتلفن ثابت داشته باشند، 

 مجبور به ایجاد یک بنیان صنعتی پیشرفته باشند. که آنباشند در حوزه رباتیک جهش کنند بدون 

iشبکه رباتیک آفریقایی )افرون vنهادها  دهد. افرون که انجمنی از افراد و( مدل خوبی را پیشنهاد می

قاره هایی است که آموزش مبتنی بر رباتیک، تحقیقات و صنعت را در این  است، میزبان رویدادها و پروژه

، توسعه آموزش رباتیک «vیدالر دهچالش ربات »هایی مانند  افرون با ارائه مشوقبخشند.  رونق می

ای از دانشگاه  است، پروژه« viروبوآرم»کند. یکی از برندگان این چالش  را تشویق می نهیزه کمبسیار 

viاوبافمی آولووو» i » و روی موتورهای  شده ساختهدر نیجریه که ساختار بازو شکل آن از پالستیک

نوآوری  هزینه بر مبنای کمیابی مواد، ریشه در مفهوم توانایی ایجاد نوآوری کم 00کند. دو زمانه کار می

 بحث و بررسی خواهد شد.  5دارد که در فصل  صرفه به مقرون

ها،  ربات دهد، میزان موفقیت کشورها در عصر در شرایطی که علم رباتیک به پیشرفت خود ادامه می

پذیرند.  ها را در زندگی خود می ه افراد رباتـچگون که نیا -است ها آنه به فرهنگ ـتا حدودی وابست

دارند.  هایی گسترده کنند، تفاوت ها نگاه می چگونه به ربات که نیاهای شرقی و غربی در مورد  فرهنگ
                                                                                                                                              
i. Cisco Systems 

ii. Juniper Networks 
iii.  Back-end systemsقابلکه برای کاربران تارنما  شود گفته میروزرسانی، تغییرات تارنما و مواردی  نحوه کارکرد، به به 

 با سرور در ارتباط است. ماًیمستقنیست چون  مشاهده 
iv. AFRON 

v. 10 Dollar Robot Challenge 
vi. RoboArm 
vii. Obafemi Awolowo University 
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موضوع  ها دارد، بلکه تمایلی فرهنگی نیز نسبت به این ورانه به رباتانیازی اقتصادی و فن تنها نه ژاپن

iباوری حها پیرو آن هستند، به رو درصد ژاپنی 08، که iدارد. مذهب باستانی شینتو i  دارد؛ که اعتقاد

همراهان رباتی را  نتیجه، فرهنگ ژاپنی این باور هم اشیا و هم انسان دارای روح هستند. در بر اساس

در  03پذیرد. می همراهان واقعی مثابه بهبیند،  روح می هایی بی ها را دستگاه بیشتر از فرهنگ غربی که ربات

 عنوان به توان ها را می اتـشود، رب دار بودن نگاه میـجانجان بودن همانند  فرهنگی که در آن به بی

 نگریست.  ها آنبه شکل ابزار یا تهدید به  صرفاًی اینکه جا بهاعضای جامعه دید 

است. مصادیق خطر مخلوقات   در فرهنگ غربی جا خوش کرده قاًیعماز رباتیک   رسـبرعکس، ت

ای طوالنی از  رب فراوان بوده و تاریخچهـادبیات غرا کنترل کنیم، در  ها آنتوانیم  ه نمیـانسان ک

iی مانده است. پرومتهجا بهدر این مورد  هشداردهندههای  داستان i i زیرا  به مکافاتی ابدی محکوم شد

iها داده بود یا برای مثال وقتی ایکاروس آتش را به انسان v های مومی  بسیار اوج گرفت، خورشید بال

نیز مخلوق  ،viنوشته مری شلی vباعث مرگ وی شد. در کتاب فرانکنشتاینرد و ـمبتکرانه او را آب ک

منجر به مرگ خالقش  تیاـنه دررد و ـگی می کننده رانیودکتر فرانکنشتاین انتقامی  بیوغر بیعج

 است.  شده ساختههایی  های تجاری با بودجه اندک با چنین سوژه تعداد زیادی از فیلم -شود می

ازه بر فرهنگ شرقی سایه نیفکنده است. پویایی فرهنگی در ژاپن نماد و ی به این اندترس چنین

جلو  به سرعت  بهسازد تا  نماینده فرهنگ در بیشتر شرق آسیا است و صنعت رباتیک آسیا را قادر می

دهنده   بازتابگذاری در رباتیک  تعلقات فرهنگی دردسری تهدیدش نکند. سرمایه نظر ازحرکت کند و 

محیط ها است. در چین واحدهای خودکارسازی حضور فعالی در  فرهنگ راحت زندگی کردن با ربات

، متحده االتیاواحد خودکارسازی  85هستند. در مقایسه با  احترام مورد کامالًدانشگاهی داشته و 

ها  مجموع تعداد دانشگاه های چینی وجود دارند، اگرچه در دانشگاه خودکارسازیواحد  988بیش از 

  05بیشتر است. متحده االتیادر 

وجود دارد؛ اما در اروپا نگرش  کننده سیتدرهای ربات رش مثبتی نسبت بهـنگ جنوبی، در کره

ها همچون  ا رباتـاری از سالمندان، در اروپـهمانند موضوع پرست 04منفی است. ها آننسبت به 
                                                                                                                                              
i. Shinto 
ii. animism 

iii.  Prometheusهای یونانی که آتش را به انسان داد.      ومته یا پرومتئوس در اسطورهپر 
iv . Icarusموم به  هایی از پر پرندگان ساخته و با که برای فرار از زندان بال است مخترع های یونانی فرزند دیدالوس در افسانه

 .      خود متصل کردند
v. Frankenstein 

vi. Mary Shelley 
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شود.  یار و همدم بالقوه نگریسته می عنوان به ها آندر آسیا به  که یدرحالشوند،  ها دیده می دستگاه

نظام مهاجرتی آن  هم آنشود و دلیل  می زیپره عمدتاً هیقض نیابه  پرداختن، از متحده االتیادر 

هایی کار  کند که اغلب در حوزه را تسهیل می هزینه دید و نیروی کار کمکشور است که ورود افراد ج

جهان،  های های خدماتی واگذار شود. در سایر بخش ت به رباتکنند که ممکن است در غیر این صور می

ای اخیر در خاورمیانه نشان داد که مردم در برابر یک ربات شبه  ها اغلب تفاوت دارند. مطالعه نگرش

تری  صمیمانههای اثرگذار و  هایی که نقش خانه راحت خواهند بود اما در برابر ربات زکنندهیتمانسان 

به   آورانه ترکیب عوامل فرهنگی، جمعیتی و فن 05نخواهند بود. گونه نیامانند تعلیم را انجام دهند، 

ر شرق آسیا ها را د اتـخود به جهانی پر از رب یکل برداشت و تصوراست که ما نخستین ا ـاین معن

  خواهیم داشت.

هاکردنرباتیانسان

که اغلب  رفتگهایی را در برمی، شغلها و ربات خودکارسازینخستین موج جایگزینی نیروی کار با 

چه  خطرناک، کثیف و فرسایشی بودند و تعامل فردی اندکی با محیط پیرامونی داشتند، اما اینک هر

ازی س شخصی هایاند که به مهارت ها در کمین مشاغل بخش خدمات نشستهبیشتر شاهدیم که ربات

مصون  شدن تا حد زیادی از خطر نابودینیاز دارند. مشاغل بخش خدمات که در آخرین مرحله جهانی

و نیز  حوزهدر این  های مهم  اکتشاف ،های رباتیکشتاب گرفتن پیشرفت علتمانده بودند، اکنون به 

 معرض در ریاخ یهاسال در ،یمهندس و محاسبات اطالعات، تیریدمزمینه های جدید در  پیشرفت

 که یمشاغل انواع -شدیم تصور هاانسان یانحصار حوزه در یروزگار که یفیوظا. اند گرفته قرار خطر

 به -هستند یانسان قضاوت و محتوا درک ،یردستـزب و ییفضا استدالل ت،یموقع از یآگاه ازمندین

  .شوند یم گشوده هاربات یرو

ها و ارتباط ربات iازی فضای باورس: بهبود مدلاندشده توأمدو پیشرفت مهم برای تحقق این کار 

iابری صورت به i .مشخص دهد یک محیط  جازه میا ما به که دارد اشاره یاضیر یچارچوب به باور یفضا

کرده و نتایج احتمالی را بسط دهیم. اساس این کار، بر کاربرد  سازی آماری مدل نظر ازرا 

سازی فضای  ها، مدل در مورد ربات 08.دار کندآشفته را معنااست تا محتواهای جدید یا ها  الگوریتم

هایی مانند قدرت  کند. این موضوع به پیشرفت در حوزه برای آگاهی موقعیتی بیشتر باز میباور راه را 
                                                                                                                                              
i. belief space 
ii. cloud 
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ها بود. تا همین اواخر، انجام محاسبات  دشوار برای ربات ای شده است که زمانی وظیفهمنجر  درک

برای  دسترس درهای محدود تجربه رباتی بسیار پیچیده بود و به دلیل مجموعهباور فضای  ازیموردن

فصل  ها )که در ی صورت گرفته در زمینه تحلیل دادهها ، پیشرفتحال  نیا باشد. تحلیل، دشوارتر نیز می

نویسان تا برنامه اند شده  بیترکهای تجربی رباتی  از داده تر بزرگهای بسیار شود(، با مجموعه تشریح می 4

 .داشته باشند طشانیمحهوشمندانه با  تعاملیتوانند که اکنون می کنندهایی  توسعه رباترا قادر به 

ای بوده است، واژه« iرباتیک ابری»توسعه علت رباتی تا حد زیادی به  های دادهرشد نمایی اخیر 

iکه جیمز کافنر i  به  توانند ها با اتصال به ابر، می ربات 00ابداع کرد. 0898پژوهشگر گوگل در سال

 را به اشتراک بگذارند تا درک شان دسترسی داشته باشند و تجربه ها دادهای از  های گستردهگنجینه

بسیار  های دادهبه ها  د. پیش از برقراری ارتباط ابری، رباتـرا گسترش دهن شاناز فضای باور خود

قطعات  ها آنها. و چه یک دسته محدود از رباتچه به شکل تجربه خود  -محدودی دسترسی داشتند

شد. می درون همان واحد محدود افزار نرمافزار و هایی که به سختالکترونیکی خوداتکایی بودند با قابلیت

توانند  می کند، اکنون به ابر متصل می دائماًرا  ها آنکه  ای، های شبکه به دستگاه شدن لیتبدها با  اما ربات

 پرشتاببا نرخی « یادگیری»ت دیگری از نوع خود را به تجربه خود الحاق کنند و توان تجارب هر ربا

کس توانستیم به ناگهان ارتباطی مستقیم با دانش و تجربه هر  داشته باشند. تصور کنید اگر همه ما می

صورت، در این  -کرد دیگری در این سیاره برقرار کنیم، فرهنگ بشری چه جهش چشمگیری پیدا می

ربه و تخصص ـربه و تخصص محدود خود، بلکه از تجـاز تج تنها  نهگرفتیم،  مانی که تصمیمی میز

iکردیم. کالن داده میلیاردها نفر دیگر نیز استفاده می i i  چشمگیر و ناگهانی برای  جهشاین

 است. را ممکن کردهها  شناختی ربات ی توسعه

مواد  ها اجازه داده است با شود که به ربات می پیشرفت مهم دیگر در زمینه رباتیک از علم مواد ناشی

-R2یا  C-3POهای آلومینیومی که ویژگی ها را با بدنهجدیدی ساخته شوند. دیگر الزم نیست ربات

D2i v حتی  هایی داشته باشند که از سیلیکون یاتوانند بدنههای امروزی میبندی کرد. ربات بود، قالب
                                                                                                                                              

i. cloud robotics های ابری مانند رایانش ابری،  کند تا فناوری رباتیک ابری، یک گرایش از علم رباتیک که تالش می
کار گیرد. ای همگرا و خدمات مشترک را برای رباتیک به ه های اینترنتی دیگر در زمینه زیرساخت سازی ابری، و فناوری ذخیره

کنند. عنوان یک اکوسیستم واحد فعالیت  تا به اند شده یاز کامپیوترهای به هم متصل است که طراح یا فضای ابری مجموعه
، ارسال و دریافت داده و امکان یساز رهیتا یک یا چند سرویس مختلف را )اعم از فضای ذخ اند شده جادیفضاهای ابری ا

 استفاده نمایند. ها سیسرومختلف( عرضه کنند، تا کاربران بتوانند از راه دور از این  یافزارها نرماستفاده از 
ii. James Kuffner 
iii. big data 

iv .های جنگ ستارگان فیلمهای سری  هر دو از ربات 
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انعطاف شدت بهرسند. با اجزای و به طرزی عجیب، طبیعی به نظر می اند شده  ساخته عنکبوت تار

 متراکم را نگه شدت بههایی که هوای پرفشار  های هوا )که نیرو را از طریق لولهمانند ماهیچه -پذیر

هنگام  شونده با جریان الکتریسیته )که اندازه و شکل ربات را کنند(، پلیمرهای فعال دارند، پخش می می

 )عمدتاً سیاالت مغناطیسی که  iها دهند( و فروسیالگرفتن در میدان الکتریکی القایی، تغییر میقرار 

است که شاید حتی مصنوعی  شده  ساختههایی ربات -کنند( تر به انسان را تسهیل میشبیهت احرک

iرا تشخیص ندهید، درست همانند آدم مکانیکی آرنولد شوارتزینگر ها آنبودن  i یناتورترم در فیلمi i i .

iحتی ربات تقلیدگر کرم که پژوهشگران دانشگاه تافتس v برای انجام وظایف متنوعی همچون یافتن 

عمر محدودی داشته و پیر  ،، درست همانند ماکردندزمینی و تشخیص بیماری طراحی  های مین

 01.شود می

شوند.  ه میـقبل ساختتر از  و هم کوچک تر بزرگهای  اکنون هم در اندازه ها اتـعالوه بر این، رب

های  ماشیندهند که در آن  ای را وعده میکه هنوز در مراحل ابتدایی توسعه هستند، آینده« vها ربات نانو»

توانند  می تر از یک دانه شن است(که بسیار بسیار کوچک -1به توان  98)یعنی  نانومترمستقل در اندازه 

 نیتر بزرگهای انسانی را در سطح سلولی تشخیص داده و درمان کنند. در سوی دیگر این طیف،  بیماری

وزن تن  99متر ارتفاع و  94رود، یک اژدهای آتشین نفس ساخت آلمان است که  ربات جهان که راه می

این ربات ای دارند که  ها جشنواره آلمانی شود. ظاهراًخون مصنوعی پر میلیتر  85دارد و با بیش از 

  38.هم در آن حضور دارد

وقف چه بیشتری را  های اخیر ادامه خواهد یافت. این تنها دولت ژاپن نیست که منابع هرپیشرفت

ابتکار رباتیک »امه ـ)سابق( برن جمهور سیرئاما ـآمریکا، باراک اوب متحده االتیاکند. در  رباتیک می

صنعتی، کمک به  خودکارسازی منظور بهها  تا توسعه ربات دازی کردـان راه 0899را در سال « viملی

viبنیاد ملی علوم»سالمندان و کاربردهای نظامی تشویق شود. این برنامه را  i »قراردادی کند و   می  اداره

تعهد  فرانسه نیز برنامه مشابهی را آغاز کرد و 39میلیون دالر دریافت کرده است. 988به ارزش بیش از 

میلیون دالر اختصاص دهد. سوئد نیز  1/905وسعه این صنعت و رسیدن به آلمان، است برای ت داده

                                                                                                                                              
i. ferrofluids 

ii. Arnold Schwarzenegger 

iii. The Terminator 
iv. Tufts University 
v. Nanorobots 
vi. National Robotics Initiative 
vii. National Science Foundation 
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)دره « iدالنربات»است تا از طریق جوایز نوآوری مانند  تخصیص دادهها دالر به همین نحوه میلیون

 اعطا کند.ها  اندازی شد، جوایزی به افراد و شرکتراه 0899ربات( که در سال 

در  30کند. گذاری در این حیطه می چه باالتری اقدام به سرمایه هربخش خصوصی نیز در سطوح 

iبوستون داینامیکس»، گوگل 0893دسامبر سال  i» ی قراردادهای، شرکتی پیشرو در طراحی رباتیک که

iپنتاگون از i i  دیپ مایند». گوگل همچنین اری کردبه قیمتی نامعلوم خرید ارداشتi v » که شرکتی

را  بودآن  مؤسس vدر لندن است و جوانی موفق به نام دمیس هاسابیسفعال در زمینه هوش مصنوعی 

تخصصی دکتری  که  یوقتسال جهان بود و  95باز بزرگ زیر  نیز خرید. هاسابیس زمانی دومین شطرنج

نظریه به علت بسط یک « viساینس»گرفت، از سوی مجله خود را در رشته علوم اعصاب شناختی می

یکی  عنوان بهکند، موضوع که تخیل و حافظه چگونه در مغز کار می شناسی جدید برای اینزیست

 واقع در مایند، دمیس و همکارانش در شرکت دیپ  33پیشرفت مهم علمی آن سال انتخاب شد. 98از 

رباتیک ای برای هماهنگی دست با چشم ایجاد کردند که پیشتر هرگز در  چیزی معادل شکل رایانه

هایش آموخته بود  دمیس در یک نمونه اولیه به من نشان داد چگونه به رایانه 35بود. نشده  انجام

0588viهای ویدئویی آتاری  بازی i کردند،  بازی می ها آنها با  قدیمی را به همان طریقی که انسان

حریف، نگاه کردن به صفحه و تنظیم اقدامات از طریق فرآیندهای عصبی در پاسخ به اقدامات  اساس بر

کنند. کنند، فکر  ها فکر میای که انسان هایش آموخته بود چگونه به همان شیوهکنند. او به رایانهبازی 

 به قیمت نیم میلیارد دالر خرید و تخصص آن در زمینه یادگیری پس از آن بود که گوگل، دیپ مایند را

یافتن  توسعه  حال درکه برد  بکار میهایی  الگوریتم را برای تقویتها سیستم عصبیماشین و علوم 

 .به علم رباتیک هستندچه بیشتر  جستجوی اینترنتی و ورود هر فراتر ازبه 

های بزرگ )مانند گوگل، تویوتا و شرکتدرون رباتیک از  زمینه شرکتی در تحقیق و توسعهاکثر 

viهای جسورانهگذاریمالی سرمایه نیتأمآید، اما  هوندا( بیرون می i i در رباتیک با نرخی تند رشد می

میلیون  359به  0899میلیون دالر در سال  958سال، دو برابر شده و از  3کند. میزان آن تنها در مدت 

iگریشین رباتیکس»شرکت  34رسیده است. 0895دالر در سال  x »گذاری  در نخستین سال سرمایه
                                                                                                                                              
i. Robotdalen 
ii. Boston Dynamics 
iii. Pentagon 
iv. DeepMind 
v. Demis Hassabis 
vi. Science 
vii. Atari 2600 
viii. Venture capital 
ix. Grishin Robotics 
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ارزیابی  آپ را استارت 588ش از آغاز به کار گذاری اولیه انجام داده و پی میلیون دالر سرمایه 04خود، 

یک که « iتیمسینگیوالری»شرکت  35کند. خود همکاری می یپرتفودر  ها آناز  تا 0کرده و اکنون با 

میلیون دالری  988 دو کمک مالی سرعت بهگذاری جسورانه نوین اسرائیلی است، صندوق سرمایه

 38گذاری کنند. تدارک دیده است تا در رباتیک مراحل اولیه و هوش مصنوعی سرمایه کدام هربرای 

رقم تواند به می 0898کننده تا سال  های مصرف گذاران واضح است: بازار ربات جاذبه آن برای سرمایه

 دالرمیلیارد  58به  0808های صنعتی نیز تا سال  میلیارد دالری برسد و فروش ربات 318 توجه  قابل

 30 دست یابد.

ها  ربات با پیشرفت که نیادهد، بحثی در مورد ه میـکه فناوری به پیشرفت خود ادام طور همان

از ما  تینها درها  آیا ربات که نیازندگی انسان تا چه اندازه تغییرات بنیادین را تجربه خواهد کرد و 

ها از گوید که فراتر رفتن ربات میشود. در این رابطه یک دیدگاه  جلو خواهند زد یا خیر، مطرح می

توانند با ما رقابت کنند؛  ها احتماالً نمی ناپذیر است؛ دیدگاه دیگر این است که ربات ما امری اجتناب

رباتیک، ادغام شوند. در جامعه  هم باتوانند  گوید انسان و ماشین می دیدگاه سومی نیز وجود دارد که می

هوش ای فرضی از زمان که هوش مصنوعی با ین شده است، نقطهآینده فناوری با مفهوم تکینگی عج

ها و ای بین ربات انسانی برابر شده یا از آن فراتر رود. اگر تکینگی رخ دهد، مشخص نیست چه رابطه

سیستم  دهد، یک اینکه تکینگی رخ می محض  بههای ترمیناتور، ها برقرار باشد. )در مجموعه فیلمانسان

ها راه بیندازد.( مشتاقان وقوع تکینگی تصور گیرد جنگی علیه انسانخودآگاه تصمیم میای رایانه

)برای سودآوری  هاها در زمینه رباتیک کاری بیش از تقویت ارقام ترازنامه گذاریکنند که سرمایه می

کننده  کنند، وظایف کسل در رفاه بشر ایجاد می افزایشی اساسی ها آنانجام خواهند داد؛  ها( شرکت

 که نیادر مورد  فناوری مجامعکنند.  می برند و اندام بیمار یا پیر بدن ما را جایگزین را از میان می

را عمیقی دارند. یک اردوگاه معتقد است تکینگی تجربه انسان  نظر اختالفتکینگی خوب یا بد است، 

 ضدای دارد که این کار آینده دهد و اردوی دیگر که تعداد آنان به همان اندازه است، باور افزایش می

 شوند.  ها تبدیل میبه خدمتکاران ماشین ها انسانکند که در آن  ایجاد می یشهر آرمان

دهد؟یمرخینگیتکایآاما

کنند.  میآن دسته از افرادی که معتقدند تکینگی به وقوع خواهد پیوست، به چند عامل اساسی اشاره 

                                                                                                                                              
i. Singulariteam 
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، کرد توان در یک تراشه وارد گوید میزان قدرت محاسباتی که میکه می iقانون موره ب نخست، استناد

عالوه بر قانون مور  31های اندکی از کاهش سرعت آن وجود دارد.شود و نشانههر دو سال دو برابر می

 هایرود. اگر پیشرفت کند نیز به کار می ها را کنترل می ای که رباتها برای ترانزیستورها و فناوری رایانه

و رباتیک ابری را نیز به این موضوع اضافه کنید مشخص  هادادهسریع در یادگیری ماشین، تحلیل 

 از دهد. آن دسته از افرادی که به طرفداری است که قدرت محاسباتی به پیشرفت سریع خود ادامه می

iورنر وینج 58دارند. نظر اختالفزمان وقوع آن  باره، درآورند استدالل میتکینگی وقوع  i دان، ریاضی

iرخ خواهد داد؛ ری کورزویل 0803کند که این موضوع تا سال  بینی می پیش i i است  پژوه معتقد آینده

، پرسش مطرح در مورد تکینگی این است که آیا حال نیبااشود. محقق می 0854در سال  اتفاقاین 

 خیر. رود، وجود دارد یا تواند پیش بتا کجا می تینها درفناوری ما  که نیاسقف و محدودیتی در مورد 

امل اشاره ـآورند، به چند ع ه تکینگی استدالل میـپذیری نقط کسانی که در مخالفت با امکان

مغز افزاری الزم برای رسیدن به تکینگی نیازمند درک علمی مفصلی از های نرمپیشرفت 59کنند. می

گیرد.  میی را افزار ما از ساختار عصبی بنیادین مغز جلوی توسعه نرم ناچیز انسان است، اما درک

 ویژه ها خیلی ساده در یک کارآن ربات موجب  بههوش مصنوعی ضعیف، که  که یدرحالعالوه بر این، 

 بهکند، هوش مصنوعی قدرتمند، که  شوند، اکنون به شکل نمایی پیشرفت می خاص متخصص می

پیشرفت گذارند، تنها به شکل خطی  ها شناخت و هوشی همانند انسان را به نمایش می آن ربات موجب 

iامبیاختراعاتی مانند واتسون آی که یدرحالکند.  می v  بازیام که قهرمانان  بی در آی شده یطراح)رایانه 

viو برد راتر vi، کن جنینگز«vجپردی» i که آنانگیز هستند، دانشمندان پیش از  را شکست داد( هیجان 

ها از برنده شدن در یک بازی فراتر بروند، نیاز به درک بهتری از مغز دارند. واتسون واقعاً  پیشرفتاین 

اطالعات موجود در یک پایگاه داده  که بود جامع یجستجو موتور کی اساساً بلکه ؛«کرد فکر نمی»

viگلدبرگ کن که طور همان 50کرد. بزرگ را زیرورو می i i ی برکل دانشگاه استاد و کیربات کارشناس علم

. هستند انسان به شدن  لیتبد حال در شتریب گذرد که می روز هر هاربات» دهد،یم حیتوض ا،یفرنیکالدر 

                                                                                                                                              
i. Moor's law 

ii. Vernor Vinge 
iii. Ray Kurzweil 
iv. IBM’s Watson 

v. Jeopardy! یک مسابقه تلویزیونی در آمریکا 
vi. Ken Jennings 

vii. Brad Rutter 

viii. Ken Goldberg 
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  رقابلیغ یمدت تا که است ادیز قدر آن اختالف نیا -ماند خواهد یباق هاربات و هاانسان نیب شکاف اما

53 «.ماند خواهد ما با ندهیآ در ینیب شیپ
 

قبل با  سال 08دیدگاه من این است که لحظه فعلی در رباتیک بسیار شبیه وضعی است که جهان 

که  طور همانصفحه نخست آن. درست و آغاز چیزی هستیم: فصل اول،  نقطهاینترنت داشت. ما در 

شد خدمات ویدئویی اینترنتی مانند یوتیوب  ، مشکل میداشتیمآپ های دیالدر روزهایی که مودم

امروزه نیز برای  تصور کرد،شود  بارگذاری میدر آن  هرماهمیلیارد ساعت ویدئو در  5که بیش از را 

ها راه بروند، در  های شبیه افراد زنده ممکن است با ما در خیابانما دشوار است تصور کنیم که ربات

 در تهیهبرده و سپس به بیرون روی ما کار کنند یا والدین سالمند ما را برای پیاده کناریهای اتاقک

ما افتند، اما در طول زندگی اغلب  این موضوعات امروز و فردا اتفاق نمی 55کمک کنند. ها آنشام به 

شبکه، های  ها، فناوریگذاری در رباتیک، در کنار پیشرفت در کالن داده رخ خواهند داد. میزان سرمایه

یک رباتهایی در کنند تا پیشرفت ایجاد می 0808هایی برای دهه  علوم مواد و هوش مصنوعی بنیان

 . اصلی بکندجریان  دقیقاً واردپدید آید که موارد علمی تخیلی امروزی را 

تر، یا با هزینه  تر و ایمن ها کارها را سریع ربات -میزان ازنظرهایی  نوآوری در رباتیک پیشرفت

که  دهند داشت: آنان کارهایی را انجام میو نوع کارها در پی خواهد  -دهند ها انجام می کمتر از انسان

اجازه ساله محبوس در خانه  90به یک پسر بیمار  که نیاها ناممکن است، مانند  انجام آن برای انسان

 ناشنوا و الل قدرت سخن گفتن بدهیم. رفتن به مدرسه یا به افراد

کیربات)خدمتکاران(iزویجیسوبهباسرعت

شرکت اند.  فراگیر شدن خودروها در مورد ساختن خودروهای بدون راننده فکر کردهمردم تقریباً از زمان 

iجنرال موتورز» i » 9131مفهوم مدرن خودروهای بدون راننده را در نمایشگاه جهانی نیویورک در سال 

مدرن توسعه  ییک سیستم بزرگراه کنار رادیویی که بتواند درامواج مطرح کرد، خودرویی با هدایت 

iفایربرد ، این شرکت نخستین آزمایش خودروی بدون راننده به نام9140سپس در سال  54کند.پیدا  i i 

شد. این سیستم در ارتباط با  های الکتریکی متصل میکشی کابل را انجام داد که به مسیری با سیم

                                                                                                                                              

i. Jeeves:  برتی  بیکار به نامیک شخصیت داستانی نوشته نویسنده انگلیسی پی.جی ودهوس که خدمتکار شخصیِ یک جوان

 ووستر است. 
ii. General Motors 

iii.  Firebird پرنده آتشین معنی به 
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 هشباهت ببی -اصله داردـر چقدر فـداد هر یک بدانند با خودروی دیگ ازه میـخودروهای دیگر، اج

که از روش مشابهی برای حرکت خود و حفظ فاصله  بودخودروهای کابلی معروف سانفرانسیسکو ن

 کنند.  ایمن استفاده می

راننده تنها اندکی بیشتر از یک مفهوم ، خودروی بی0888تا پیش از دهه نخست  حال نیباا

iپروژه خودروی گوگل مؤسس« iسباستین ثران»که  طور هماننگرانه باقی ماند. آینده i دهد،  می شرح

و ها نبودند هیچ راهی نبود تا چیز جالبی بسازیم. حسگرها وجود نداشتند، رایانه 0888پیش از سال »

 55 شد.میلیون دالر می 088اش بود که هزینهها  نگاری نیز وجود نداشت. رادار دستگاهی بر فراز تپهنقشه

iکوانید در رادیوشـاین چیزی نبود که بت i i همکار وی در گوگل، آنتونی لواندوفسکی« رید.ـبخi v 

اندازها  ما پولی برای تعمیر دست»کند:  توصیف می گونه نیاهای الکتریکی اولیه را  کمبودهای مدل

 «گذاری کنیم؟ها سرمایه کشی جاده نداریم، پس چرا بخواهیم برای سیم

در حال تحقیق و ساختن نسخه خود از  این امروزه، تقریباً هر شرکت خودرویی بزرگی وجود با

 وجه چیه بهاین موضوع، شرکتی که در خط مقدم قرار دارد  رغم بهیک خودروی بدون راننده است. 

 انهیک شرکت خودروسازی سنتی نیست: گوگل. در شش سال گذشته، آزمایشگاه توسعه بلندپرواز

بیشتر  که یدرحالاست.  کرده  کار می راننده گوگل این غول فناوری، گوگل ایکس، روی خودروی بدون 

های آن را افشا کرده ویژگی نیتر مهماختصاصی و سری است، این شرکت چند مورد از  فناوریاین 

موضوع که  هایی برای اطمینان از اینها، خودروی گوگل شامل رادار، دوربین است. در میان سایر فناوری

همچون یابی سبک است. مواردی  مانند و یک سیستم تشخیص و محدودهخودروها درون مسیر باقی می

 هیتعباس پیشرفته و حسگرهای چرخ نیز در آن پی ی، یک سیستم جیبعد سه، تصویربرداری قرمز مادون

 . اند شده 

چند  وکار خودروسازی شود؟ این موضوع ناشی از خواست در وهله اول وارد کسباما چرا گوگل می

شود که توسعه یک  و مشخص می است مسئلهاین  در درگیر از افرادتعداد زیادی  ردانگیزه مهم 

 vتدکه سباستین ثران در یک گفتگو در  طور همانخودروی بدون راننده موضوعی عمیقاً شخصی است. 

                                                                                                                                              
i. Sebastian Thrun 
ii. Google Car Project 

iii. RadioShack سیم در آمریکا  ای کاالهای الکترونیکی و بی فروشگاه زنجیره 
iv. Anthony Levandowski 

v. TED talks مجموعه همایش جهانی که بنیاد Sapling  ارزش  یی کهها ایده»سازمان غیرانتفاعی خصوصی، با شعار یک

 .کند ، برگزار می«گسترش دارند
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  بهشرح داده است، بهترین دوستش در یک تصادف رانندگی کشته شد و این حادثه باعث تالش وی 

را  ام یزندگمن تصمیم گرفتم »ایجاد یک نوآوری برای از میان بردن تصادفات موجود شده است:  منظور

 58«شوند.(نفر کنم )که در تصادفات کشته می ونیلیم کیوقف نجات جان ساالنه 

است تا  را استخدام کرده« های ملیاداره ایمنی ترافیک بزرگراه»رئیس پیشین  iگوگل، ران مدفورد

 4به نزدیک  درمجموعها  دهد که آمریکایی خودروهای خودران آن باشد. مدفورد توضیح میمدیر ایمنی 

را هزار نفر در فرآیند رانندگی جان خود  38کنند و بیش از  رانندگی می سال هرتریلیون کیلومتر در 

در  ساله هرمیلیون نفر  3/9دهند. این آمار در سطح جهان بسیار عظیم است؛ نزدیک به  از دست می

  50شوند. تصادفات خودرو کشته می

 های دست البته گوگل به این موضوع نیز عالقه دارد که به مشتریانش اجازه دهد زمان بیشتری را با

طول ساعت را در  4/90  متوسط هر آمریکایی طور بههایشان آزاد باشد.  و تقریباً دست -خود صرف کنند

فرمان ی که پشت هرزمانگذارد.  نیمی از آن زمان می کند و هر اروپایی حدود هفته صرف رانندگی می

 توانید صرف استفاده از یک محصول گوگل کنید.  صرف نشود زمانی است که می

؟شدخواهدموفقدهیانیاایآآما

تر از رانندگی حال حاضر ما خواهند بود. دالیل فراوانی وجود دارد تا فکر کنیم رانندگان رباتی ایمن

 51، مستی و خطا در رانندگی.یآلودگ خوابپرت شدن حواس، دهند:  چهار عامل روی می براثرتصادفات 

کاهش دهد.  یتوجه قابل طور بهدهد که تمام این موارد را  وعده می)خودران( خودروی بدون راننده 

iکریس گردز» i»عامل دهد که خودروهای بدون راننده  ، استاد مهندسی دانشگاه استنفورد، هشدار می

نویس را از راننده به برنامه بخش زیادی از خطابرند، بلکه  کامل از بین نمی طور بهخطای انسانی را 

انسانی  اگر یک راننده خصوص بهکلی این کار گامی به جلو است،  طور به( حال نیباا؛ )کنند منتقل می

است  شده گرفتهد هواپیماها به کار ها در مورنویس بتوانند با هم کار کنند. فرآیند مشابهی سالو برنامه

عمل های حیاتی وارد  کنند و هنوز خلبان در زمان که اکنون عمدتاً با اتوپایلوت )خلبان خودکار( پرواز می

تر از رانندگان انسانی ی ایمنرباتفراگیر اعالم کنیم رانندگان  طور بهبتوانیم  که نیاشود. پیش از  می

قرار افزاری این فهرست توسعه نرم رأسدر  48که باید پر شوند. اند مانده یباقهای زیادی هستند، شکاف
                                                                                                                                              
i. Ron Medford 

ii. Chris Gerdes 
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غیرمنتظره  دارد که هنوز باید برای قادر ساختن رانندگی رباتی در هوای بد و در نظر گرفتن تغییرات

انجام کند( وجود دارد یا افسر پلیس ترافیک را هدایت می ترافیک )مانند زمانی که یک مسیر فرعی

رخ دادن این فرآیند و خودروی گوگلی که در هوای مساعد  سرعت بهکلی، با توجه  طور بها شوند. ام

راه رباتی در آینده نزدیک از  -کم رانندگی نیمه رود که دست خیلی خوب عمل کرده است، احتمال می

 برسد.  

تجاری  ایمنی وای از مالحظات فناورانه، قانونی، پذیری استفاده از خودروی گوگل به گسترهامکان

مردم ها خواهد شد؟ آیا تر شدن جادهوابسته است. آیا این فناوری کار خواهد کرد؟ آیا واقعاً باعث ایمن

 ؟داشتخواهد نقانونی  مشکلبه آن اعتماد کرده و آن را خواهند خرید؟ آیا 

هایی نوادا قانونکالیفرنیا، فلوریدا و  های التـای تنها که یدرحالنیستند.  یعلمهایی پرسش ها این

دانند،  می ها را مجازال عبور در جادهـخودمختار در ح اند که خودروهایکردهتصویب  0893را از سال 

از این عظیم هستند. خودروی بدون راننده اوت ـبا تفرانندگی  یهافرهنگ بازارها و بیانگراین موارد 

 .بزندبرهم را از بنیاد  های مختلف آن شاخهپتانسیل برخوردار است که صنعت خودروسازی مدرن و تمام 

مانند برخی هم  -همانند هر تحول و پیشرفت دیگری در علم رباتیک، بسیاری از مردم سود خواهند برد

خود را  اما قطعاً برخی دیگر مشاغل و جایگاه -مدیران و سهامداران گوگل ممکن است سود کالنی ببرند

، «iاوبر»اند. اکنون نیز بازار خودرو را به چالش کشیده ی نوین همهای فناوراز دست خواهند داد. شرکت

کند،  میبا اپلیکیشن تلفن همراه خود که مسافران و رانندگان را در ازای دریافت کرایه به هم متصل 

 مجهز بابازار تاکسی را به شکلی غیرمنتظره تغییر داده است. اوبر اکنون یک آزمایشگاه تحقیقات رباتیک 

که این   طوری به، «زنند استارت می را مستقلتوسعه ناوگان تاکسی »ندانی ساخته است که دانشم

ناوگان  راننده فعال در 38هزار و  950طبق آخرین حساب،  49تواند بدون راننده حرکت کند. ناوگان می

  40.هستند شدن منسوخ به رووجود داشت که اوبر 

آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، اغلب رانندگان تاکسی مهاجران یا سایر  متحده االتیا در

تاکسی  روند. عالوه بر این، رانندگی اجتماعی باال می -افرادی هستند که با این شغل از نردبان اقتصادی

شغلی با درجه باالیی از تعامل انسانی است. رانندگان تاکسی منبع خبری مهمی برای هر دیپلمات 

توان ارزیابی خوبی نسبت به  نگار تنبل هستند. از مکالمه با یک راننده تاکسی میکار یا روزنامه هتاز

بفهمیم فقط  که نییا ا، درآورد سرسیاسی  احوال و  اوضاعی یک ملت کسب کرد، از چگونگی وخو خلق

                                                                                                                                              
i. Uber 
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احتماالً با دقت  -وارد راـات بتواند تمام این مـزنم یک رب وهوا چطور خواهد بود. من حدس می آب

به تر  ؟ اگر بخواهیم دقیقنخواهیم دادبه شما بگوید. اما آیا ما تماس انسانی را از دست  -بیشتری

اقی برای ـرجیح دهند، چه اتفـها تهای راننده را به انسان ر مسافران رباتـقضیه نگاه کنیم، حتی اگ

 یخدمات دهند که مشاغل صنایع این دلیل از دست میافتد که شغلشان را به  های راننده تاکسی می انسان

 ؟گیرد جدی قرار می که هرگز سابقه نداشته است، در معرض خطر یا گونه بهنوآوری  بعدیدر موج 

کاالها نیز ممکن  دهنده لیتحو؛ رانندگان شود مربوط نمیها  راننده تاکسی بهاین موضوع تنها 

 دهنده لیتحو هاییا کامیون iآمازون سرنشین بدون هواپیمای با تحویل است جای خود را به سرویس

iاسخودکار بدهند. یوپی i وایی خود ـات تحویل هـهای خدمایش کردن نسخهـو گوگل در حال آزم

کامیون، تاکسی یا  راه رانندگیزندگی خود را از  متحده االتیادو و نیم میلیون نفر در  43هستند.

پذیر هستند. دشوار  جایگزینی با خودروهای خودران آسیبدر برابر  ها آنگذرانند و تمام  اتوبوس می

 است که درک خوبی از همه تغییراتی که ممکن است اتفاق بیفتند، داشته باشیم. من با مدیرعامل

پیشرفته )مانند سیستم جدید پارک کردن در  با فناوری دسترسی یرلـهای کنتسیستم شرکتی که

دهد، مالقات  گوید چند جای خالی در هر طبقه وجود دارد( را توسعه می میها که به شما فرودگاه

هرگز  کند. او به اختاللی اشاره کرد که من کردم و از وی پرسیدم چه چیز در مورد آینده او را نگران می

گذارند.  میهای پارک خودرو  به آن فکر نکرده بودم: خودروهای بدون راننده چه اثری روی مکان قبالً

؟ بازگردندآیا خودروها قرار است پس از رسانیدن افراد به محل کار به خانه برگشته و در وقت نیاز دوباره 

 باشد و در ازای آن پول پرداخت کنید؟ پارکینگچرا خودروی شما در 

ها را کند یا خودروهای بدون راننده که خیابان آن میزانی از تحویل هوایی کاالها که آسمان را پر می

 گونه نیاتا حدودی  -شود پذیری فناورانه و اقتصادی آن تعیین نمیامکان لهیوس به تینها درکنند،  میپر 

کنند،  میها ایجاد  ها تغییراتی را که فناوری شود که آیا انسانبلکه به این وسیله تعیین می -خواهد بود

والدین، کنید: یک دوست،  یخواهند پذیرفت یا خیر. شما بیشتر به چه کسی در پشت فرمان اطمینان م

توانید کنترل کنید؟ اگرچه تصادفات خودروها هر روزه رخ  یا جعبه سیاهی که نمی -شخص بیگانه

هر  که نیاافزاری بپذیریم؟ با عنایت به دهد، آیا مایلیم همین مقدار تصادف را از یک اشتباه نرم می

ای  زنجیرهنباشد. اگر تصادفات  طور نیا احتماالًشود،  سانحه هوایی چقدر با دقت موشکافی و تحقیق می

این سیستم  از کار انداختن، تقاضاهایی برای آیدوجود به افزاری  در بزرگراه به دلیل یک خطای نرم

                                                                                                                                              
i. Amazon’s airborne delivery drones 

ii. UPS: Universal Parcel Service 
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 ایم آمده افتد. ما با این موضوع کنار خواهد رسید. چنین چیزی هر روز در مورد رانندگان انسانی اتفاق می

عوض ای که در  شود. آیا ما سیستم رایانه نفر در سال منجر می ونیلیم کاز ی به مرگ بیش که رانندگی

نه. پذیریم؟ احتماالً کند، را می ها یا صدها هزار تلفات رانندگی از خودروهای بدون راننده ایجاد می ده

 است.جاگیر شود، باید ثابت کند که تقریباً کامل  به کار گرفته و همه که آنسیستم بدون راننده پیش از 

 مننیماش

در آن اند، این محلی دیگر است که تحمل خطا  ها شروع به ایفای نقشی مهم در اتاق عمل نیز کرده ربات

ربات جراحی با میانگین هزینه  9388، 0893. در سال مطرح استزندگی و مرگ  بحثصفر بوده و 

ای و  حرفهخدمات  کننده ارائههای  درصد از ربات 5، فروخته شدند که هرکدامیلیون دالر به ازای م 4/9

 هرهای رباتیک در  تعداد عمل 45دادند. ها را تشکیل می درصد از کل ارزش فروش صنعت ربات 59

 قرارمیلیون نفر آمریکایی تاکنون تحت جراحی رباتیک  9کند و بیش از  درصد رشد می 38حدود  سال

  44.اند گرفته

کاربردهای پزشکی رباتیک بسیار متنوع هستند. یک مورد سیستم جراحی داوینچی است که 

 اتیک کمـانه ربـتولید کرده است. این سیستم یک سام متحده االتیادر « iجراحی بصری»شرکت 

iراه دور تهاجمی i و  جادشدهیادریچه قلب  ترمیمهای پیچیده مانند  یاست که برای کمک به جراح

جراح را  این ربات دست یک 45گیرد. قرار می استفاده موردهزار جراحی در طول سال  088در بیش از 

iحرکات ریز»به  i i »کند. اما این سیستم که  ابزارهای بسیار کوچک رباتی تبدیل می ی ازتر دقیق

است.  یابیدست قابلها ها و انستیتو میلیون دالر است، تنها برای ثروتمندترین بیمارستان 0/9اش  هزینه

iریون»عالوه بر این،  v »های تجربی تر نیز وجود دارد که قادر به بررسی رویه یک ربات جراحی نوین 

هزار دالر گزینه بسیار  048است. این ربات با هزینه  شده  یطراحارتش آمریکا  برای استفاده بوده و

شود که از  نسبت به سیستم داوینچی است و نخستین ربات جراحی محسوب می یتر دسترس  قابل

                                                                                                                                              
i. Intuitive Surgical 

ii. minimally invasive remote robotic system انجام برای  یتر های جراحی دارد که برش کوچک اشاره به تکنیک

اولیه دهد. معموالً این روش هزینه  زمان التیام زخم و خطر ابتال به عفونت را کاهش می است و همچنین مدت ازیعمل موردن

جراحی باز ها مشابه  دن وسایل جراحی است ولی سایر هزینهتر بو هم گران دارد و علت آن بیشتری نسبت به روش جراحی باز

 از جراحی باز است. تر صرفه بهبوده و حتی در برخی موارد به علت ترخیص زودتر و بازگشت سریع به کار مقرون 
iii. Micro-movements 

iv. Raven 
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های جراحی از راه دور را  کند و اجازه استفاده از سیستم باز )اوپن سورس( استفاده می افزار متن نرم

 دهد.  میبا هزینه کمتر 

ش موجب تسکین بیماران تحت کولونوسکوپی شده و بی iسیستم سداسیس جانسون و جانسون

کند. خدمات متخصصان  جویی می صرفه سال هررا در  بخش آرامزینه داروی ـاز یک میلیارد دالر ه

 هیدییتأ دهد. سداسیس که هزار دالر افزایش می 0تا  588های جراحی را بین  ی معموالً هزینههوشبر

 948 ای معادل با هزینهها را نیز دریافت کرده است، امروزه تنها  اداره غذا و دارو و ارائه در بیمارستان

عوض، کند. در  این کار لزوماً متخصصان هوشبری را حذف نمی  48دالر به ازای هر عمل در پی دارد.

به دکتر کمک کرده  ، صرفاً)خلبان خودکار( هایی همچون سداسیس درست مانند اتوپایلوت سیستم

بدون دهند، نظارت کند،  می رخ زمان همعملی که  98سازند تا بر  و یک متخصص هوشبری را قادر می

 . باشدمتخصص هوشبری در هر اتاق عمل نیازی به حضور  که آن

هایی دسترسی  به محل توانستها حتی خواهند  رباتهای موجود،  عملهای  رویهورای کمک به 

iتحقیقاتی کن گلدبرگ گروهتوانند.  پیدا کنند که جراحان بشری نمی i استفاده ، روی درمان سرطان با

ی جا بهشوند تا تشعشع ایجاد کنند.  موقت وارد بدن انسان می طور بهکند که  هایی کار می باتاز ر

ها  رباتبرد، این  های سالم زنده را نیز همراه با سرطان از بین می تشعشع از یک منبع خارجی که بافت

با فرستد.  های سرطانی می کنند که تشعشع را با دقت زیاد به سلول یک اشعه رادیویی در بدن آزاد می

ی ا گونه بهو  دلخواه این کار را به نحوتواند  ، یک مهندس پزشکی حتی مییبعد سهاستفاده از چاپ 

 رود.  در هر جا که نیاز است، به کار ود که بتواند در بدن یک بیمار سفر کند ده مجانا

 ی را خیلی جدیفناورشهر  آرمان جهش بهاست که  مهموعده جراحی با کمک ربات،  رغم به

دردسرساز های گزارش نشده ناشی از جراحی رباتیک معموالً  در مورد آسیب شده مطرحنگیریم. ادعاهای 

iهای بهداشتی هستند. مجله کیفیت مراقبت i i 985  مورد مرگ مربوط به  89مورد جراحت و

های بیمه و  ها روی شرکت با فشاری که برای کاهش هزینه 40داوینچی را گزارش کرده است.های  یجراح

یک انسان  ان با کمک، نگران هستم زمانی که بیماروجود دارد های سالمتی مراقبت کنندگان  فراهم

ها  عمل کنند. ربات یها ها را وارد اتاق ازار، رباتـب یروهایفشار ن د،شون رسانی می خدمتبهتر 

 انسان خواهد بود اگر یسرشکستگ هیسالمت را بهبود بخشند، اما ما یها مراقبت جینتا توانند یم سرانجام

  به دکتر رباتی مراجعه کنیم. درنگ یب یمالحظات مال لیتنها به دل
                                                                                                                                              
i. Johnson & Johnson’s SEDASYS system 
ii. Ken Goldberg 

iii. Journal for Healthcare Quality 
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جهان،  سراسر های عمل نیز دارند. در ها اثراتی بر حوزه پزشکی در خارج از اتاق عالوه بر این، ربات

حل پزشکی برای  یک راه ندرت به. هستنداختالالت شدید شنوایی و گفتاری دچار میلیون نفر  88

های  محرومیتهایی دارند، اغلب در سطوح باالی  کر یا الل بودن وجود دارد و افرادی که چنین ناتوانی

مهندسی انان که دانشجویان کردم، گروهی از جو کنند. زمانی که به اوکراین سفر  اجتماعی زندگی می

حسگرهای نام داشت و از « iانیبل تاک»بودند به من یک دستکش رباتی مشکی و آبی نشان دادند که 

طریق دور انگشتان برای تشخیص زبان اشاره و تبدیل آن به متن در یک گوشی هوشمند از  شده خم

داد تا  میها اجازه  و به ناشنوایان و الل شد به گفتار تبدیل می تیدرنهاکرد. این متن  بلوتوث استفاده می

 و« انیبل تاک»هایی مانند ورود ربات  ا پیشرفتـبوده و بالفاصله بشنوند. ب« سخن گفتن»ادر به ـق

به پزشکی کمک کند، بلکه تمایز میان  تنها  نهگسترش حسگرهای رباتی، علم رباتیک ممکن است 

  .رود از بین میانسان و ماشین نیز 

iلیف مدرسه ابتدایی گرین»توانیم آغاز این از بین رفتن تمایز را در  میما  i »در اسپلندوراi i i تگزاس  در

iساله به نام کریستین مبتال به سرطان خون لنفوبالستیک حاد 90ببینیم، جایی که یک پسر  v  تشخیص

عوض،  د. درتوانست در مدرسه حضور پیدا کن داده شد. چون سیستم ایمنی بدن وی در خطر بود، نمی

 نشیند.  می ساخته بود، در ردیف نخست کالس به جای او ریوهمپشاینکه شرکتی در  VGoیک ربات 

پذیرایی  تا در اتاق دهد اجازه میبه شبکه دارد که به کریستین  ویدیویی مجهزاین ربات یک دوربین 

دهد، ببیند و بشنود. او  در کالس درس رخ می زمان همتاپش آنچه را که  خانه خود بنشیند و از لپ

دهد(، از سوی معلم فراخوانده  ات این کار را برای او انجام میـتواند دستش را باال ببرد )که رب می

 41توانند آن را از طریق بلندگوهای ربات بشنوند. شود و به پرسشی پاسخ دهد که معلم و تمام کالس می

رود  میراه  کند. او در تاالرها مان را برای تمرین اطفای حریق ترک میکریستین از طریق این ربات ساخت

سخن گفتن از طریق   ساله، 90آموزان با کریستین، پسر بیمار  ایستد. دانش آموزان در صف می و با دانش

 زنند. با رباتش حرف می

کالس درس ها در  کاربرد جذاب دیگری برای ربات vیک شرکت رباتیک فرانسوی به نام آلدباران

دستیار  عنوان بهارتفاع دارد،  متر یسانت 58که کمتر از  viایجاد کرده است: ربات شبه انسانی به نام نائو
                                                                                                                                              
i. Enable Talk 

ii. Greenleaf Elementary School 

iii. Splendora 

iv. acute lymphoblastic leukemia (ALL)   یکی از چهار نوع اصلی سرطان خون. 
v. Aldebaran 

vi. NAO 
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خدمت این ربات همچنین برای  58کند. کشور خدمت می 88های علوم و علوم رایانه در  معلم در کالس

 طور بهآموزان مبتال به اوتیسم کمک کند تا  تا به دانش شده ساختهدوستی صمیمی در کالس  عنوان به

آموزان  ، ربات نائو کنار میز دانشiدر یک مدرسه ابتدایی در هارلم 59کارآمدتری ارتباط برقرار کنند.

یک همه در حالی است که  ها نیاکند و  ایستد و به آنان در کار با ریاضیات کمک می نشیند یا می می

iاو ن دانشگاه کلمبیا )که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه کیاستاد از کالج معلما i  دریافت در ژاپن

  50کند. می و بررسی کرده است( بر این کار نظارت کرده و تعامالت و آموزش را مطالعه

 باًیتقر های درس های عمل و کالس های کنونی برای ورود به اتاق بینی پیشرفت ده سال قبل، پیش

گذاران در مورد کاربردهای جدید رباتیک  که محققان، کارآفرینان و سرمایه طور همانغیرممکن بود. 

انسان کارآمدتری از سوی ماشین نسبت به  صورت بهدیگر تنها وظایفی را که بتواند  ها آنکنند،  فکر می

هرگز ا ه کنند که انسان گیرند. آنان بیشتر و بیشتر در مورد انجام اموری فکر می انجام شود، در نظر نمی

گلدبرگ  کننده تشعشع های گسیل توانند تصور انجام آن از سوی خودشان را بکنند، مانند نانو ربات نمی

 کند. میراه رفتن هوندا که افراد محکوم به نشستن روی ویلچر را قادر به راه رفتن  کننده کمکیا ربات 

زیادی  مدت رانیگیماهجنوبی مشاهده کرد، که در آنجا  توان در کره یک مثال واضح اما خاص را می

های  . ستارهرا نداشتند وکارشان کسبهای دریایی بر  برخورد با اثرات منفی ستاره قدرت الزم برای

که  -کنند و سایر صنایع دریایی هزینه ایجاد می یریگیماهدریایی ساالنه میلیاردها دالر برای جهان 

iشهری به همین دلیل آزمایشگاه رباتیک 53رسد. میلیون دالر می 388بی به این میزان تنها در کره جنو i i 

iدر موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره، v جروسv ستاره دسته رباتیک حذف »که مخفف  -را ایجاد کرد

نرخی های دریایی را با  کننده بزرگ، و مستقل که ستاره یک مخلوط -به زبان انگلیسی است« دریایی

  55کشد. ستاره دریایی در هر ساعت، شکار کرده و می نتُ کیحدود 

 مشاغلوهاربات

ند انجام دهند، ستتوان ها هرگز نمی دهند که انسان را انجام می معینی کارهایها  ربات که یدرحال

شده  ها محسوب می شغل انسانها  انجام کارهایی است که برای قرن در همچنان ها آنکاربرد اصلی 
                                                                                                                                              
i. Harlem 

ii. Keio 
iii. Urban Robotics Lab 
iv. Korea Advanced Institute of Science and Technology 
v. JEROS 
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تخیلی  -های علمی ، نویسنده کتابi، از سوی کارل چاپک9108نخستین بار در سال « ربات»است. واژه 

i«روسوم سازی ربات کارخانه»ای با عنوان  اهل کشور چک، در نمایشنامه i  .چنین ، حال نیباابه کار رفت

های لغوی خود را از دو کلمه  کند. واژه ربات ریشه می برمالتر آن را  های تاریخی عمیق نامی ریشه

iچکی، رباتا i i به معنای کار اجباری( و رابوتنیک(i v گیرد که به تعبیر چاپک،  )به معنای برده( می

 ها خدمت کنند.  شوند تا به انسان است که خلق می« افراد مصنوعی»طبقه جدیدی از 

و  مانیکارهابرای انجام  فناوریت هستند: پیشرفت ادغام دو روند بلندمد بیانگر ها اساساً ربات

با  استفاده از یک طبقه خدمتگزار که بتواند نیروی کار ارزان را برای طبقات باالتر جامعه فراهم کند.

روز  بهشوند اما عالوه بر این، یک نسخه  محسوب می فناوریای از پیشرفت  ها نشانه این دیدگاه، ربات

 شدند.  های دیگر استثمار می رادی در قرون گذشته هستند که از سوی انسانوار اف از کار برده شده

شد که  ها به تولید انبوه خواهند رسید و این موضوع باعث خواهد ها با کاهش هزینه نسل بعدی ربات

بر عالوه  ها آنحتی با کارگرانی که کمترین سطح دستمزد را دارند، هر چه بیشتر رقابت کنند.  ها آن

مثالی گذارند.  ی شگرف بر الگوی اشتغال نیز میریتأثتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی،  ی گستردهروندها

 های مشاهده کرد، شرکتی تایوانی که گوشی آیفون را در کنار دستگاه vکان توان در فاکس از این قبیل را می

 نیتر بزرگ کند. تولید میاند،  هایی مانند اپل، مایکروسافت و سامسونگ توسعه داده دیگری که شرکت

کنگ، حدود نیم میلیون کارگر را  ژن در نزدیکی هنگ ای آن، در منطقه تولیدی شن مجتمع کارخانه

 مشغول به کار کرده است.   کارخانه مختلف 94در 

تری که  باشد، وکارها کسبشناسی  اقتصاد و جامعه از هر دو جنبه   آینده با اندیشیدن بهشاید 

میلیون ربات در  9طرحی را برای خرید  0899کان، در سال  کسفا ار و رئیس شرکتگذ ، بنیانviگو

است، کارگر انسانی که استخدام کرده  ونیلیم کرا به قریب به ی ها آنسال آینده اعالم کرد تا  3طول 

 فشار  تحتهایش و بدرفتاری با نیروی کار  به دلیل شرایط کاری نامناسب کارخانه« گو» 54الحاق کند.

شش ساعت در روز و  90کنند و تا  قرار دارد. بسیاری از کارگران این شرکت، درون کارخانه زندگی می

 ونیلیم کی ربات همکار داشته باشند، چه اتفاقی برای ونیلیم کی که یوقتکنند. اما  روز در هفته کار می

، به این اند شده  یطراحها  در کنار انسانکردن ها برای کار  ربات اگرچهافتد؟  می «گو»کارگر انسانی 
                                                                                                                                              
i. Karel Čapek 

ii. Rossum’s Universal Robots 
iii. rabota 
iv. robotnik 
v. Foxconn 

vi. Terry Gou 
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به  درواقعهای بیشتر نکنند. این کار  را مجبور به استخدام انسان« گو»شوند تا  منظور نیز طراحی می

 دهد.  های وی پایان می در کارخانهجدید خلق شغل 

مونتاژ  شوند تا مشاغل عادی مانند نقاشی، جوشکاری و به کار گرفته می« گو»های  اکنون، ربات هم

هزار دالر دارند که  04ای معادل  ها در حال حاضر هزینه لیه را بر عهده بگیرند. هر یک از این رباتاو

قصد دارد  iشرکت تایوانی دلتا ،این حدود سه برابر میانگین حقوق ساالنه یک کارگر است، با وجود

 ساتیتأسکان در  ، فاکس0899تا پایان سال  55هزار دالر بفروشد. 98به قیمت  را مشابه ای نسخه

، 0890 کارگر داشت. تا پایان سال 908هزار ربات یا به عبارتی یک ربات به ازای هر  98تولیدی خود 

« گو» 58بود. افتهی شیافزاهزار یا به عبارتی یک ربات به ازای هر چهار کارگر  388ها به  تعداد ربات

 50سال آینده دایر کند. 98تا  4را در  خودکارامالً امیدوار است نخستین کارخانه فعال ک

ناشی از  کند؟ یک دلیل آن ممکن است گذاری عظیمی در رباتیک می کان چنین سرمایه چرا فاکس

شرح  مزیتا ورکیوینای در  در مقاله 0890که او در سال  طور همانباشد.  «گو»سبک مدیریت خاص 

حیوان برای من دردسر درست  ونیلیم کها حیوان نیز هستند، مدیریت ی انسان که ییازآنجا»داد، 

سال گذشته، گو  98دهد. در  نیز پاسخ می یبازار صرفاًبه نیروهای  «گو»، حال نیباا 51«کند. می

 توانست چنین نیروی کار بزرگ انسانی را به دلیل ارزانی زیاد نیروی کار در چین، گرد آورد. اما می

در دهه گذشته  -اند زایش یافتهـز در این کشور افـرشد اقتصادی کلی چین، دستمزدها نی همگام با

هر را  ینیروی کار بزرگ چین این و حفظ -اند برابر شده 1تا  4دستمزدها برای مشاغل تولیدی بین 

  88اند. کرده تر گران روز

 برداری ها در برابر خرید و بهره نگاه کنیم، انتخاب بین استخدام انسان جنبه اقتصادی قضیهاگر تنها به 

ی یا ا مخارج سرمایه. نیروی کار انسانی شامل استمخارج  بستانی برحسب -مستلزم بده ،ها رباتاز 

iکپکس» i»-بسیار  -آالت و تجهیزات ها، ماشین مواردی مانند ساختمان بابت شده انجامهای  پرداخت

iکساوپ»کم، اما  i i »خیلی  -های روزانه مانند حقوق و مزایای کارکنان شامل هزینه -یا مخارج عملیاتی

زیاد، اما  ها آنای اولیه  های سرمایه ها ساختار هزینه کامالً متفاوتی دارند: هزینه شود. ربات زیاد می

داوم مخارج ـگیرند(. با توجه به کاهش م ها حقوق نمی اتـاندک است )رب ها آناتی ـهای عملی هزینه

برای  شود و بنابراین تر می ها سنگین ها در مقایسه با ربات های عملیاتی انسان ها، هزینه ای ربات   سرمایه

 . خواهد یافت یکمتر یتکارفرمایان جذاب
                                                                                                                                              
i. Delta 

ii. capital expenditures 

iii. operational expenditures 
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های بسیاری را از بین خواهند  ها شغل دهد، ربات میادامه  خود به پیشرفت فناوری همچنان که

ایجاد  کنند و ارزش فراوانی نیز هایی را خلق کرده و از برخی دیگر حفاظت می همچنین شغل ها آنبرد. 

شود.  نمیمساوی توزیع  طور بهها  ایم، این ارزش که در گذر زمان دیده طور هماناگرچه  –خواهند کرد

نند تا کارهای ک را آزاد می ها آنها دانست که  توان یک عطیه برای انسان ها را می رفته، ربات هم روی

و هایی را خلق کنند که نیروی کار، اقتصاد  ها سیستم که انسان اما تنها مادامی -مولدتری انجام دهند

 بهناپذیر تطبیق دهد. خطرات برای جوامعی که با این گذارها  را با این اختالل اجتناب ها آنجوامع 

 است.  روشن کامالًند، شو نمی روبرو یدرست 

 های نامه های کارگری که در مخالفت با موافقت ها و جنبش کنم مشابه همان اعتراض بینی می من پیش

 جدی خود را ها حضور ربات که یهنگامنیز  0808ایجاد شدند، در دهه  9118تجارت آزاد در دهه 

و تر  علم مواد زنده  ها با پیشرفت ، شکل بگیرند. هرچه این رباتکنند واقعاً شروع میدر محیط کار 

، در 0894 تری ایجاد خواهند کرد. در بهار سال تر و ترسناک های عصبانی تر به نظر برسند، واکنش یواقع

های  رسانهانداختم.  مسئلهخالل اعتراضات خشن بالتیمور، جایی که در آن بزرگ شدم، نگاهی به این 

گری نژادپرستانه پلیس به تصویر  شورش علیه وحشی عنوان بهالمللی این اعتراضات را  ملی و بین

 که یدرحالاست.  ها نیااز  چیزی فراتر مسئلهدانستند که  ، مردم بالتیمور میاین کشیدند. با وجود

خود  در بازداشت پلیس زد، پوست اهیسجرقه اصلی وقوع این وقایع را در ظاهر مرگ یک مرد آمریکایی 

جان »ری پلیس در شعار گ ش از وحشیراض خود را بیـریاد اعتعلت و ف های ریشه مرتب معترضان

بزرگ پوست  ای بود که از فقیر و سیاه دادند. این شعار درباره ناامیدی نشان می« پوستان اهمیت دارد سیاه

 به هایشان شد که با از دست رفتن پایگاه صنعتی و تولیدی بالتیمور، زندگی ای ناشی می شدن در جامعه

 یجهانپوست با  های طبقه کارگر سیاه بود. در واقعیت امر، خانواده شده گرفتهپس نادیده و س هدررفته

صنعت با استخدام در مشاغل  ها آنخودکار شده بود. بسیاری از  ها آنروبرو شده بودند و مشاغل  شدن 

 . گذراندند ی روزگار میسخت بهبا دستمزد اندک  و خدمات

ایم، خود را در  از دست رفتن مشاغل تولیدی شاهد بوده در مورددر کشورهای صنعتی، آنچه 

دسته از  کند. اکنون مشاغل صنعت خدمات نیز در خطر هستند یعنی دقیقاً آن سراسر اقتصاد تکرار می

. در طول مصونیت داشتند مکانیزه شدنموج آخرین در  مشاغلاز میان رفتن  در برابرمشاغلی که 

 دو 89کرد، بیکار شد. نفر یک نفر که در بخش فروش کار می 90هر ، از متحده االتیارکود اخیر در 

بررسی کردند، پژوهشی منتشر  لیتفص  بهنوع مشاغل را  888استاد دانشگاه آکسفورد که بیش از 
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خطر  رود بیش از نیمی از مشاغل در آمریکا در دو دهه آینده در آن احتمال می بر اساساند که  کرده

 باالخطر  ها در درصد از مشاغل آمریکایی به دلیل تسلط ربات وهفت چهل 80رد.ای شدن قرار بگی رایانه

که  مشاغلی دارایروبرو هستند. آن دسته از افراد  میانهدرصد دیگر با سطح خطر  91قرار دارند و 

اکنون ایمن باشند، اما آن دسته از افرادی  شاید -مانند وکال -قابل خودکار شدن است یسخت به

شود، در  خودکار می یسادگ به و کارشانمانند دستیار وکالی دادگستری، که مشاغل دفتری دارند 

درصد متعلق به آن بخش از نیروی کار  58هستند. بیشترین میزان خطر نیز با  باالییمعرض خطر 

 ر گرفتن اطالعات است.آوری و به کا آمریکا است که شغل اصلی آنان جمع

در  iنوجوانی بیش نبودم، مادرم دستیار وکیل دادگستری در دادگاه شهرستان پاتنام که  یهنگام

iوینفیلد i کیلویی و 8 بزرگهای  شامل زیرورو کردن کتاب اًـعمدت. شغل وی بودربی ـویرجینیای غ 

ها  کتاب تگی امالک بود. اینها و ورشکس های قدیمی دادگاه جستجوی اطالعات خاصی در مورد پرونده

را برای کمک به  ترم کوچکزیاد بود که مادرم من و برادر  قدر آن انبسیار سنگین بودند و حجمش

زمانی  آموز دبیرستانی بیکار در جهان پیشااینترنت بودم، خواند. حتی آن هنگام که دانش خودش فرامی

خیلی کردم رایانه باید  آورم که فکر می های خانگی داشتند، به یاد می که تنها معدودی از افراد رایانه

نخواهم  اگر این اتفاق بیفتد، من دیگر شغلی»گفت،  کارآمدتر قادر به انجام این کار باشد. اما مادرم می

به هم  است. من اکنون در مورد کار پدرمای شده  امروزه شغلی که مادر من داشت عمدتاً رایانه« داشت.

سالگی در دفتری درست جنب  88کنم، پدرم وکیلی است که هنوز در سن  همان موضوع فکر می

iخیابان مین در منطقه هاریکین i i وقتی  ،شدن یجهانکند. در موج بعدی  در ویرجینیای غربی کار می

دهند، شغل وی در معرض خطر  را توسعه میت حرفه وکالتر  های فرمولی ها توانایی کار با جنبه رایانه

شود. اما  مکانیزه نمی منصفه ئتیهجلوی دادگاه و  پروندهگیرد. نقش وکیل در دادرسی یک  قرار می

کاغذها به  ای از ایجاد و بازبینی قراردادها، آماده کردن توده -دهند انجام می واقعاًاکثر کارهایی که وکال 

 ترین و پیچیده نیتر بزرگدر تمام موارد جز در  -فروش مسکن یا خودرو دادتدوین قرارزبان حقوقی برای 

 معامالت از میان خواهد رفت. 

خودروهای  این موارد تنها نوک کوه یخ هستند. به رانندگان تاکسی فکر کنید که جای خود را به

i. شرکت پاناسونیکدهند میبدون راننده  v  انگشتی شوینده مو خلق کرده است که در  05یک ربات
                                                                                                                                              
i. Putnam County Courthouse 

ii. Winfield 
iii. Main Street in Hurricane 

iv. Panasonic 
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شد. ها نیز نصب خواهد  ها و خانه است. این ربات احتماالً در بیمارستان شده  شیآزماهای ژاپنی  سالن

 این ربات شکل و اندازه سر مشتری را اندازه گرفته و سپس شستشو کرده، شامپو زده، حالت داده و

 83کند. میخشک « مراقبت پیشرفته از پوست سر»های ادعایی  تواناییموهای وی را با استفاده از 

 اپذیری ازـن پیشخدمت بخش جدایی عنوان بهردن ـرسد. کار ک ها می سپس نوبت به پیشخدمت

آمریکایی  بزرگساالندرصد از  48ها نفر در سراسر جهان است. برای مثال،  مشخصات شغلی میلیون

بوده  ها آنگویند این کار شغل نخست  درصد می 04اند و  ها کرده انزمانی را صرف کار کردن در رستور

مشغول به  پیشخدمت عنوان بهآمریکا  متحده االتیامیلیون نفر در  3/0در حال حاضر، بیش از  85است.

این آنان را بگیرند. ها این پتانسیل وجود دارد که در طول زمان جای بسیاری از  برای ربات 84کار هستند.

افتادن  آزمایشی در حال اتفاق صورت بههای سراسر جهان  کار در حال حاضر در بسیاری از رستوران

اند.  آغاز کرده را شانیها رستورانها در  است. در آسیا، بسیاری از کشورها تجربه استفاده از ربات

مشتریان خدمت به ها،  های رباتی برای گرفتن سفارش در بانکوک فقط از پیشخدمت iرستوران هاجیمه

در جنوبی و چین  های مشابهی نیز در ژاپن، کره کند. رستوران و برداشتن ظروف از میزها استفاده می

iشرکت ژاپنی موتومن توسط ها که هستند. این ربات سر برآوردنحال  i  ریزی  برنامه، اند شدهطراحی

کردن توانند ابراز احساسات کنند و برای سرگرم  شوند تا بشقاب خالی را تشخیص دهند و حتی می می

 دهید. ب انعام  چگونهدقیقاً مشخص نیست که در ازای دریافت خدمات خوب  85مشتریان برقصند.

رفتن  ی به معنی از دستتر بزرگتواند زیان بسیار  رستورانی می مشاغل رفتن دست از بالقوه انیز

 یاهایرؤد که دهن اغلب کسانی انجام میرا پیشخدمتی شغل باشد. همراه داشته تحرک اجتماعی 

دانشگاهی ها و آن دسته از افرادی که مدرک  بزرگ اما حساب بانکی کوچک دارند. جوانان، زنان، اقلیت

استفاده ارتقا در جامعه  ابزار عنوان بهشوند و از آن  ها مشغول به کار می مناسبی ندارند، در این موقعیت

 کلیدرصد یعنی بیش از دو برابر میانگین  90 متحده االتیاکنند. در حال حاضر، بیکاری جوانان در  می

مهارت حداقل اگر  88بیکاری این کشور است و این رقم در بسیاری از نقاط دیگر جهان بسیار باالتر است.

تر  سخت ن برود، به دست آوردن اولین شغل چقدربرای ورود به مشاغل رستورانی کاهش یابد یا از بی

 شود؟ در مورد شغل دوم چطور؟ می

iجولفسون برین تی، اریک آی سوابق پیشین برای این نوع افول مشاغل وجود دارد. استاد دانشگاه ام i i ، از

                                                                                                                                              
i. Hajime 

ii. Motoman 
iii. Erik Brynjolfsson 
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نوآوری  ای رسیده است، سابقه وری به میزان بی بهره»کند.  تعبیر می« تناقض بزرگ عصر ما»آن به 

روبرو ، با کاهش میانه درآمدها و کمتر شدن مشاغل نیز زمان همتاکنون چنین سرعتی نداشته است و 

های  سازمانها و  کند اما مهارت هستیم. مردم شاغل عقب ماندند چون فناوری بسیار سریع پیشرفت می

کارمندان  ، بخش زیادی ازشدن یجهاندر موج قبلی  80«ما نتوانستند با سرعتی مشابه متحول شوند.

های  کیوسکهای خودپرداز دادند، کارکنان کانتر بلیط خطوط هوایی با  بانک جای خود را به دستگاه

 ها رباتهای مسافرتی نیز با تارنماهای سفر جایگزین شدند. در عصر  الکترونیکی تعویض شدند و آژانس

 . باشیمبه بخش فروش  یشدیدتر اتضرب اصابتممکن است شاهد 

متفاوت است. کشورهایی که بهترین  شدت بهبر از میان رفتن مشاغل در هر کشوری  ها اثر ربات

صادرات هایی هستند که سرگرم توسعه و ساخت صنعت رباتیک برای  موقعیت را در اختیار دارند، آن

ها کشورهایی مانند  تولیدی هستند. این ساتیتأسبوده و جایگاه اصلی استقرار کارها، مهندسان و 

 بی، ژاپن و آلمان هستند.جنو  کره

وابسته مانند چین به نیروی کار ارزان  اند مواجه مخاطرات با باالترینآن دسته از کشورهایی که 

بسیاری  هستند تا بنیان تولید خود را بسازند. با پیشرفت مداوم رباتیک، آنچه بر سر مشاغل تولیدی در

در کشورهای در حال صنعتی شدن نیز  یزود به، ممکن است آید میاز کشورهای پیشرفته صنعتی 

در که تری گو  طور هماناتفاق بیفتد. حتی در چین، که نیروی کار از گذشته بسیار ارزان بوده است، 

 صرفه بهها را  کند، مزیت اقتصادی چنان تغییر کرده است که خرید ربات می ابت ـکان ث مورد فاکس

  سازد. می

پیش ربع قرن  iمن آن ل واکنش نشان خواهد داد؟ قیام تیاندولت چین چگونه به این تغییر و تحو

کشور است. با رشد هر چه بیشتر چین، این  داده رخرخ داد اما در ذهن رهبران چین گویی همین دیروز 

در ثباتی سیاسی که ریشه  اولویت نخست خود را بر ثبات گذاشته است. آنان بیش از هر چیزی از بی

 خواهند.  ها معترضانی از نوع بالتیمور نمی . چینیرویگردان هستندد، تنگنای اقتصادی داشته باش

گذاری هنگفت  است: تمرکز بر توسعه اشتغال با سرمایه برگزیده یدوبخش یدولت چین رویکرد

نگه  های نیروی کار را پایین با استمرار سیاست شهرنشینی اجباری، هزینه که یدرحالدر صنایع آینده، 

نیمی از  امروزه، تقریباً 81کردند. درصد جمعیت چین در شهرها زندگی می 93، 9148دارد. در سال  می
                                                                                                                                              

i.  Tiananmenچین من شهر پکن، جمهوری خلق  آن ای از تظاهرات اعتراضی در میدان تیان من به مجموعه آن قیام تیان

 ژوئن همان سال ادامه داشت. 5تا  9101آوریل  94اشاره دارد که به رهبری دانشجویان صورت گرفت و از 
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 88به  0804جمعیت این کشور در شهرها جای دارند و دولت چین قصد دارد این آمار را تا سال 

شهری  های میلیون نفر از روستاها به کارخانه 048درصد برساند. این برنامه به معنی مهاجرت اجباری 

میلیون نفر جمعیت و  98بیش از  باشهر  منطقه کالن 4در مدت یک دهه خواهد بود. امروزه چین 

با  شهر کالندو منطقه  متحده االتیا. در مقایسه، داردنفر  ونیلیم کیجمعیت بیش از  باشهر  958

  یجاا در خود نفر ر ونیلیم کشهر این کشور نیز بیش از ی 50میلیون نفر دارد و  98جمعیت بیش از 

محیطی، سیاسی و اجرایی به برنامه شهرنشینی اجباری  موانع زیست رغم بهدولت چین  08.اند داده

انتقال  دهد، زیرا هدف آن این است که هزینه نیروی کار را پایین نگه دارد. با از میان رفتن خود ادامه می

کند؛ این نتیجه ساده  یش پیدا میمستمر مردم از روستاهای چین به شهرها، هزینه نیروی کار افزا

 هایبازار عرضه و تقاضا است. اگر هزینه نیروی کار به باال رفتن ادامه دهد، چین این مزیت ویژه خود در

بازارهایی با جهانی را از دست خواهد داد. در عوض، مشاغلی که پیش از آن به این کشور رفته بودند به 

 کنند.  نکا و بنگالدش انتقال پیدا میال تر مانند سری نیروی کار حتی ارزان

 یبند شرط با کهکند  این نوع راهکار در برابر چالش رباتیک، به سرنوشت آن کشوری شباهت پیدا می

عصر این گذشته اصوالً با  که یهنگامحتی  -آماده کند ندهیآ یبرا را خودخواهد  می گذشته یرو شتریب

با بازارهای  درست روبرو شدنای است که امید اندکی برای  . این استراتژینداردتناسبی هم حاضر 

 توان نمونه آن را در ویرجینیای غربی دید.  گذارد که می رقابتی آینده باقی می

 -اسکاتلندیریشه داشت. مهاجران  08و  91سنگ قرون  اقتصاد ویرجینیای غربی در صنعت زغال

 iیآپاالش کردند و وقتی هزینه استخدام این ساکنان بومی منطقه می ایرلندی نیروی کار ارزان را فراهم

 نیا باآورده شدند.  نهیهز کمنیروی کار  ارائهپوستان برای  باال رفت، مهاجران ایتالیایی و سپس سیاه

. گرفتندها را به خدمت  تر شد، کارفرمایان ماشین تر شده و نیروی کار گران ها ارزان ، وقتی ماشینحال 

iشش توانند اعتصاب کرده یا سیاه ها نمی باالخره، ماشین i جد من که  ای که پدر گیرند، بیماری نمی

سنتی  طور بهکرد را کشت. کارگران صنعتی که  سنگ کار می های زغال مهاجری ایتالیایی بود و در کمپ

بدون ایالت پیرتر و هایشان را از دست دادند و اقتصاد سقوط کرد. این  دادند، شغل اقتصاد را رونق می

داشت. میلیون نفر جمعیت  9/0متولد شدم، ویرجینیای غربی  9189جمعیت شد. روزی که در سال 

 میلیون نفر رسیده است.  8/9امروز جمعیت آن به 

                                                                                                                                              

i. پی،  سی سی میشده و تا شمال ایالت  آمریکا که از جنوب ایالت نیویورک شروع متحده االتینام حوزه جغرافیایی در شرق ا
 یابد. جورجیا و آالباما امتداد می

ii. شد. سنگ بین معدنچیان پیدا می بیماری سیاه شش در اثر تنفس خاکه زغال 
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های  از اقتصادی که بر قدرت شانه شدن لیتبدافول ویرجینیای غربی را در اصل باید شکست در 

سنگی  زغالادی دانست که بر پایه اطالعات و مکانیزه شدن بیشتر استوار است. به اقتص افراد بنا شده بود

استخراج ها پیش  شود، همان مقداری است که دهه های ویرجینیای غربی استخراج می که امروزه از تپه

هزار  49، 9180در معادن افت شدیدی کرده است. در سال  شده استخدامشد، اما تعداد کارگران  می

معادن کار نفر در این  85هزار و  08کردند؛ امروزه تنها  کارگر در معادن ویرجینیای غربی کار می 888و 

 اقتصاد امروز هستند. در سنگ معدنچیان زغال همانند کان کنند. کارکنان فاکس می

های مربوط به کار کمتر  دیدگی رد. آسیبـرای جامعه ایجاد خواهند کـها منافع روشنی ب ربات

شوند  می  یکمتر تهاجمتر و  های جراحی ایمن شود؛ عمل های ترافیکی کمتر می شد؛ تصادف اهدخو

 کنند پیدا میحضور در مدرسه  توانایینشین که  های بیمار خانه های فراوان جدیدی از بچه قابلیتو 

داشت. در اعطای قدرت گفتار به آن دسته از افرادی که ناشنوا و الل هستند، وجود خواهد  امکانتا 

 توان را می مسئلهکل که نگاه کنیم این رویدادها حامل پیامی خوب برای جهان خواهد بود. همین 

ثروت و رفاه افراد را در سراسر جهان  شدن یجهاننیز گفت.  شدن یجهانتر در مورد  گسترده طور به

نیروی بی( وجود دارند که افزایش داده است اما ایاالت و جوامعی )مانند ایالت زادگاه من ویرجینیای غر

 هدایت نکردند.  ه استرو به رشد بود ها آنهایی که اشتغال  حوزهآن  یسو بهکار خود را 

با آنان همکار بودم. چهل سال  شب مهین نگهبانانکنم که در شیفت  فکر می هایی باز هم به آدم

، 0808سنگ با دستمزد بهتر بودند. در دهه  های زغال صاحب مشاغلی در معادن یا کارخانه ها آنقبل، 

فرودگاه در  االن نیهمممکن است حتی با تی کشیدن نیز  قادر به گذران زندگی نباشند. درست  ها آن

زری و ـکنند از اسکنرهای لی طبقات را تمیز می که  یحال دراتی ـمنچستر در انگلستان، نگهبانان رب

 سلیسکنند. اگر این ربات با یک مانع انسانی روبرو شود، با لهجه  شناساگرهای فراصوتی استفاده می

 گردد. شخص میآن و سپس دور « ببخشید، من در حال تمیز کردن هستم»گوید  انگلیسی می

، نقشی کلیدی در چگونگی دهند و انطباق میوفق خود را با شرایط جدید جوامع چگونه  که نیا

جوامع و  های ناشی از فناوری جدید به بردها و پیروزی نیتر بزرگایفا خواهد کرد.  ها آنرقابت و پایداری 

برابر آن را دو  مثالًگذاری کرده و  رسد که نخواهند تنها روی مزیت گذشته خود سرمایه هایی می بنگاه

ع در حال رشد تطبیق داده و به آن سمت هدایت کنند. کنند بلکه بتوانند شهروندان خود را با صنای

قرار  توجه مورددر این کتاب  دیگری را نیز صنایعاست و در حال رشد رباتیک یکی از این صنایع 

کار خواهیم داد. این همان دلیلی است که چین خود را تنها به شهرنشینی اجباری برای تأمین نیروی 
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کند. باید در  گذاری می روی صنایع آینده نیز سرمایه شدت به؛ بلکه وابسته نکرده استهزینه  کم

اجتماعی  گذاری انجام شود اما عالوه بر آن به چارچوبی های در حال رشد همچون رباتیک سرمایه حوزه

کافی ی زمان مدتتوانند  دهند، می نیز نیاز هست که اطمینان دهد افرادی که شغل خود را از دست می

 نوینیهای  هایی بروند که امکانات و فرصت بایستند پیش از اینکه به صنایع یا موقعیتروی پای خود 

در اروپای شمالی در حال تقویت تور ایمنی اجتماعی  ژهیو بهکنند. بسیاری از کشورها،  پیشنهاد می

ه ای جدید را داشت امیدهایی برای ورود مجدد به حوزهها  با رباتهستند تا کارگران جایگزین شده 

اتیک خلق ـروتی که از حوزه ربـه چند میلیارد دالر از ثـباشند. چنین سیاستی به این معنی است ک

تاکسی ها برای رانندگان  گذاری مجدد در آموزش و توسعه مهارت و صرف سرمایه شده برداشتهشود،  می

 ها آنهای  تمام هزینهها این است که  شود. فرض در مورد ربات های جانشین شده می و پیشخدمت

ازای ای که در  های سرمایه های عملیاتی. اما باید دقت کنید هزینه ای است نه هزینه های سرمایه هزینه

خالص  کنند، یکه کارکنان هنوز مطالبه م یاتیعمل نهیفعالً شما را از هز د،یپرداز یم ها رباتاستخدام 

در  افراد داشتن نگهبرای رقابتی  یجارهای  هزینه که ینحو به میفرض را اصالح کن نیا دی. باکند ینم

روزرسانی  افزارها به به همان سهولت نرم توان ینم راها  . ما انسانمیریبگهم در نظر  رااقتصاد آینده 
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ژنتیکی ما  آخرین صنعت تریلیون دالری با کدهای صفر و یک ساخته شد. صنعت بعدی با کد

 ساخته خواهد شد.

تحت را  مهمانانتانکنید تا  هایی است که برای مهمانی شام دعوتش می از آن دسته آدم iلوکاس وارتمن

iگو ریورا های دیواری دیه قرار دهید. او پیشنهاد خود درباره دیدن برخی نقاشی ریتأث i  مکزیکوسیتی در

 ومعل های ترین آزمایشگاه در پیشرفته راًیاخهای درمان سرطان که  هایی از آخرین پیشرفت را با روایت

است، با مه شهر شیکاگو حو شده  بزرگکند. وارتمن که  است، ترکیب می داده  رخزیستی در جهان 

 صورتی گرد،زند. او آرام و جدی، با  های غرب میانه آمریکا حرف می رویی خاص اهالی ایالت خوش

iکازو های او با سگش ای کوتاه است. صفحه فیسبوکش پر از عکس چشمان آبی مهربان و موهای قهوه i i 

تمایلی  اش را بر تن دارد آزمایشگاهیساله آدمی تودار است و حتی وقتی کت سفید  83است. وارتمن 

 انگیزش برای دیگران ندارد.  یا بازگو کردن داستان زندگی شگفت به جار زدن تخصصش

کند.  می زندگی وارتمن ارزش شنیدن دارد. او روی فناوری بسیار پیشرفته ژنومیک کار همه  نیا با

 لوئیس، سرطان واشنگتن در سنتاین تومورشناس و پژوهشگر پزشکی، در آزمایشگاهش در دانشگاه 

تر  جالبهای ژنومیک جامعی از این بیماری ساخته است. حتی  کند و مدل ها را بررسی می خون در موش

 بار. سه  هم آنمبارزه کرده و زنده مانده است، ( ALL)حاد  اینکه خود وارتمن با لوسمی لنفوبالستیک

جایی  شناسی بود، خون پزشکی، دانشکده وارتمن در عالقه موردی روزگار اینکه کالس رحم یباز 
                                                                                                                                              
i. Lukas Wartman 

ii .Diego Rivera هنرمندان بزرگ قرن بیستم   و یکی از مکزیکی نامی دیوارنگار و نقاش 
iii. Kazu 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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وارتمن  کرد. او عاشق این کار بود. که زیر میکروسکوپ به اسالیدهای لوسمی )سرطان خون( نگاه می

پزشک سرطان  بازهمکنم حتی اگر هیچ تجربه شخصی از سرطان خون نداشتم،  فکر می»گوید:  می

را زیر یک  سرطان متوانی مینی یا مغز استخوان بیمار، شدم. تنها با نگاه کردن به لکه خو خون می

 ی با خود دارد،بخش تیرضاحس بسیار  یموقعیت چنین در گرفتن قرارمیکروسکوپ تشخیص دهیم. 

 « توانایی تشخیص سرطان با نگاه مستقیم به آن، بهتر از صرفاً مراقبت کردن از بیماران است.

پزشکی  دانشگاه واشنگتن گذرانده است. او کالج، دانشکدهای خود را در  وارتمن بیشتر زندگی حرفه

 لوئیس تکمیل کرد. و دوره رزیدنتی خود را در دانشگاه سنت

 ات داد.ـدن، نجـایین زنده مانـا وجود احتمال خیلی پـز زندگی او را، بـدانشگاه واشنگتن نی

ماندن  اغلب کشنده است. نرخ زنده ساالن بزرگاست اما در  درمان قابلحاد در کودکان  لنفوبالستیک

وقتی  بنابراین 1ای هم وجود ندارد. برای اولین عود بیماری کم است و برای عود کردن ثانویه حتی داده

 حاد شد، هیچ درمان ار لنفوبالستیکـسالگی دچ 88و در  1111ار در سال ـوارتمن برای سومین ب

 بدهد. همکارانش در موسسه ژنومیک دانشگاه ی وجود نداشت که بتواند او را نجاتا شده شناخته

کاری  خواستند هر می ها آندانستند که همه شواهد علیه زنده ماندن وارتمن هستند، اما  واشنگتن می

توانند انجام دهند، تا جان همکارشان را نجات دهند. پس تصمیم گرفتند کاری کنند که پیش از  می

iاِی( ان دو اسید دزوکسی ریبونوکلئیک )دیهر  iیابی آن انجام نداده بودند: توالی i  ریبونوکلئیک و اسید

iاِی( )آران i i بتوانند اِی از نمونه پوست وارتمن، تا  ان یابی دی های سرطانی وارتمن، سپس توالی از سلول

 1های سرطانی را مقایسه کنند. های سالم و سلول اِی سلول ان دی

ساختار  اِی یا با گذشت زمان یا بر اثر ان شوند. دی می اِی آغاز ان دیدن دی آسیب ها از تمام سرطان

بروز کند. با  بیند و در نتیجه جهش پیدا می ژنتیکی ارثی یا عوامل محیطی مانند دود سیگار آسیب می

کنند، مختل  می یهمکارها  یافته، که در ساختن پروتئین اِیِ جهش اِی و آران ان سرطان، عملکرد دی

منجر شوند )که به تشکیل تومور  های ناسالم نمی موفق به کنترل رشد سلول ها آنشود. در نتیجه  می

ها  سلول بیترت  نیا  بهشوند.  رمیم بدن مغلوب میـموتور ت عنوان بهای نقش خود ـشود( یا در ایف می

 شوند.  سرطانی می

                                                                                                                                              

Sequencing .i :نوکلئوتیدهای  معنی تعیین ساختار داخلی یک پلیمر )نظیر ترتیب علم ژنتیک و بیوشیمی، به، در یابی توالی

 ی( است.اِ ان سازنده دی
ii. DNA 

iii. RNA 
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ملکرد پروتئین دانشمندان برای درمان کسی مانند وارتمن، باید بدانند که آیا علت اختالل در ع

اِی در  ان نقش آر که نیاکند یا  ریزی ژنتیک مناسبی ایجاد نمی اِی، برنامه ان مذکور این است که دی

راهی  اِی، های سالم وارتمن، ژنوم سرطان و آران یابی ژن ایجاد یک پروتئین با اخالل روبرو است. توالی

 است. داده  رخ کجا در آسیب که بود مسئلهدقیق این برای تعیین 

یابی و  توالی  ماشین 12های وارتمن را در  ی از دانشگاه واشنگتن نمونهگروهبرای انجام این کار، 

یابی به کوچکی یک رایانه رومیزی یا به بزرگی یک  های توالی یک ابررایانه دانشگاه قرار داد. ماشین

گرفت.  می را اتاق یک ایفض از نیمیهستند که میالدی  31آسای دهه  زیراکس غول ریدستگاه تکث

. کار کردندتجهیزات روزهای متمادی را به کار گرفت و این  های نمونه وارتمن دادهآزمایشگاه همه 

های  پس از چند هفته، ماشین د.وط نامریی آرایش ژنتیکی یک انسان بوخط پی بردن به ها آنهدف 

مقادیر  های طبیعی وارتمن یکی از ژن یابی دانشگاه واشنگتن مشکل را پیدا کردند. مشخص شد که توالی

  8شد. باعث رشد سرطان وی می تیدرنهاکرد، پروتئینی که  تولید می FLT3زیادی 

جهش  یابی، توالی که یوقتآزاردهنده و پرزحمت است. حتی  ها بیشتر اوقات تالشی یابی ژن توالی

هیچ وجود دارد که جامعه پزشکی هنوز  مسئلهکند، اغلب این  ی مشخص میدرست بهژنتیکی مزاحم را 

اگر این جهش  خصوص بهگیری این مشکل باشد را پیدا نکرده است،  دارو یا درمانی که قادر به هدف

به نام دارویی  راًیاخ i«فیزر پی»، در مورد وارتمن، خبرها خوب بودند. غول داروسازی حال نیباانادر باشد. 

i«سوتنت» i توانست مانع از تولید  را توزیع کرده بود که میFLT3 کلیه  شود. هدف سوتنت درمان سرطان

 استفاده کرد. اش نخستین فردی شد که از آن برای لنفوبالستیک حاد  یابی بود اما وارتمن به دلیل توالی

آن،  پس از دو هفته مصرف این دارو، بیماری وارتمن رو به بهبودی گذاشت. مدت کوتاهی پس از

شکلی شد که یک پیوند مغز استخوان دریافت کرد تا مطمئن شود سرطان به  ی خوبقدر بهحال وی 

گردد. با گذشت بیش از چهار سال، سرطان لوکاس وارتمن  اره به سراغ وی بازنمیـدوب افتهی جهش

  4است.هنوز بازنگشته 

های  عفونت او در مدت درمان گرفتار عوارض جانبی خاص خودش بوده است. وی مشکالت چشمی و

باید سازد که این مشکالت بهای اندکی است که در ازای زنده ماندن  دهانی دارد، اما وارتمن روشن می

است.  وی هنوز از خطر رهایی نیافته اگرچهاست،  توجه قابلپرداخت. بر اساس تمام برآوردها، بهبود وی 

نتیجه نهایی ناشناخته که کند به این معنا  بندی می طبقه« ینیب شیپ رقابلیغ»دکترش بیماری او را 

                                                                                                                                              
i. Pfizer 

ii. Sutent 
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زنده او تا حاال  که نیاگوید  باقی بماند. وارتمن می دقیق نظارت تحت باید وی جسمی است و شرایط

ورد من، ـدارم. در مـهیچ شکی در این مورد ن»گوید:  یابی ژنتیکی است. او می ون توالیـده، مدیـمان

 «را نجات داد. ام یزندگ واقعاًیابی  توالی

های علم ژنومیک  ای از آغاز پتانسیل وارتمن نادر است، اما درمان وی تنها نشانه داستان لوکاس

  روزی که چندان دور نیست. -افتاده خواهد شد پا است. داستان لوکاس روزی عادی و پیش

 سرطان تدریجی بردن میان از: ژنومیک

داروهای  مصنوعی،  یم. قلبا نظیری در علوم زیستی بوده های بی گذشته، شاهد پیشرفت قرن میندر طول 

تر زندگی  تر و سالم دهد طوالنی انگیز جدید، پیوند اعضا و سایر تحوالتی که به افراد اجازه می شگفت

 کنند. 

ها  های جدید، این پیشرفت که در داستان لوکاس وارتمن اشاره شد، با ورود نوآوری طور همان

گیری  هدفکنیم که در آن قادر به  دنیایی زندگی میهای آینده، ما در  کوچک جلوه خواهند کرد. در سال

کنیم  میهای پیوند شده از حیوانات اهلی تنفس  های سرطانی با دقتی خوب هستیم، هوا را از شش سلول

های جهان به فقیرترین افراد، در دورترین نقاط زمین ارائه  و خدمات درمانی را از بهترین بیمارستان

 خواهیم کرد. 

، کشیش اهل جمهوری چک، که اصول اولیه وراثت را iیک از زمان گرگور مندلتحقیقات ژنوم

تالقی با  ، نقطه عطفی که ژنومیک را درحال نیباااست.  افتهی  گسترشدر میانه قرن نوزدهم کشف کرد، 

iهموفیلیوس یآنفلوانزا)  رخ داد، وقتی ژنوم یک ارگانیسم زنده 1991پزشکی قرار داد، در سال  i ،

  1شد. یابی در کودکان است( برای نخستین بار توالی خصوص بههای شدید  ای که عامل عفونت باکتری

گرفت. یابی کامل ژنوم انسان، در کانون توجه قرار  آمال ژنومیک، یعنی توالی خیلی سریع، قبله باًیتقر

که ما ناسایی کنیم و بفهمیم سازند، ش اِی ما را می ان ای که دی های پایه میلیارد جفت 8روزی که بتوانیم 

دانشگاه ها در سطح مولکولی چگونه هستیم، هنگامی خواهد بود که پزشکان لوکاس وارتمن در  انسان

  2کرد. توانند به ما بگویند سرطان وی چرا و چگونه رشد می واشنگتن می

سال  ژوئنجمهور بیل کلینتون در  ژنوم انسانی را رئیس« نویس اولیه پیش»خبر تکمیل نخستین 

                                                                                                                                              
i. Gregor Mendel 

ii. Haemophilus influenza 
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رسیده  یابی ژنوم انسان اطالع داد که کارش به پایان اعالم کرد و سه سال بعد، کنسرسیوم توالی 1111

محقق  ،iهای اریک لندر بر اساس گفته 7میلیارد دالر بود. 7/1ژنوم  نخستیناست. هزینه نگاشت 

کاهش یافت. لندر به « برابر ونیلیم کی»پیشگام ژنومیک انسانی، در طول ده سال بعدی، این هزینه 

i«برود  موسسه»گذار  وم انسان کمک کرد و اکنون رئیس و بنیانـیابی ژن توالی i  است که یک مرکز

تی و هاروارد به  آی ای مشترک از دانشگاه ام پزشکی و ژنومیک در چارچوب پروژه تحقیقاتی زیست

ای  ل پرپشت او به وی چهرهموهای مجعد آشفته و در حال سفید شدنش و سبی 3رود. شمار می

بسیار کند بهای نگاشت ژنوم انسانی همچنان با نرخی  داشتنی داده است. او به من گفت فکر می دوست

ورود سازی شده و موجب  سریع کاهش خواهد یافت و این موضوع سبب به وجود آمدن فرآیند تجاری

 شود.  بتنی بر ژنتیک میو داروهای جدید م  ، درمان گذاری بخش خصوصی به تشخیص سرمایه

شد و به نظر  میلیارد دالر تخمین زده می 11کمی بیشتر از  1118اندازه بازار ژنومیک در سال 

iرونالد دبلیو دیویس 9تر از تصور باشد. رسد رشد آن سریع می i iاستنفورد  ، سرپرست مرکز فناوری ژنوم

وضعیت امروزه ژنومیک را با  و استاد دانشگاه بیوشیمی و ژنتیک در مدرسه پزشکی استنفورد،

شد و پیش از  سیتأسازون ـد، همان سالی که آمـکن مقایسه می 1994الکترونیک در سال تجارت 

 11دانشجو کار خود را در زمینه جستجوی اینترنتی آغاز کنند. عنوان بهگذاران گوگل حتی  بنیان که آن

یابی و توانایی  های در حال کاهش توالی پیشران رونق ژنومیک در آینده نزدیک را هزینهدیویس 

 داند. های ژنوم، می استخراج دانش ترابایتی از دادهفزاینده در 

یی که پیرامون ژنومیک وکارها کسبکسی که به من کمک کرد تا پتانسیل محصوالت جدید و 

iشوند را درک کنم، برت وگلستین ایجاد می v بود. من با وی در زمین راکت بالv  بالتیمور در مرکز شهر

گشاد  کن گرممالقات کردم. برت که حتی با معیارهای آکادمیک نیز کمی ژولیده است، زانوبندی روی 

رنگی حمل  ه تیرهـکهن سامسونتخود پوشیده و لوازم راکت بال خود در سالن ورزشی را در کیف 

  شصتکردم او فقط یک ورزشکار الغر و استخوانی است که در دهه  کرد. تا مدتی طوالنی فکر می می

هاپکینز شناسی و پاتولوژی در دانشگاه جانز  ی خود قرار دارد. اما برایم روشن شد که او استاد تومورسالگ

 به مقاالت را در بین  اعـومیک است. وی همچنین یکی از بیشترین ارجـو متخصص سرطان و ژن
                                                                                                                                              
i. Eric Lander 

ii. Broad Institute 

iii. Ronald W. Davis 

iv. Bert Vogelstein 

v. نوعی تنیس بدون تور 
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 مقاله علمی منتشر کرده و 411سال گذشته، او بیش از  41در طول  11ان دارد.دانشمندان زنده جه

  11هزار بار به وی ارجاع داده شده است. 111بیش از 

 اِی به ان های دی میالدی، ثابت کردند که چگونه جهش 1931وگلستین و همکارانش در دهه 

 عنوان بهژن  111ی کارهای وی، بیش از  از آن زمان تاکنون و درنتیجه 18شود. می منجر سرطان

بین اند. وگلستین پس از اثبات رابطه  عوامل کلیدی دخیل در توسعه و گسترش سرطان مشخص شده

او اِی و سرطان، یک دوره گسترده تحقیق پیرامون این ارتباط متقابل را آغاز کرد.  ان دیدگی دی آسیب

در  ها آنها را زودتر تشخیص دهد، یعنی زمانی که توسعه  تواند سرطان چگونه میسعی کرد دریابد 

 پذیر هستند.  و عالج درمان  قابلحدی است که 

 شود و شود. یک نمونه خون از فرد گرفته می نامیده می« مایعبرداری  بافت»آخرین تالش وی 

 لهیوس بهگیرد. توموری که  مایش قرار میاِی، به دنبال وجود حتی کمترین مقادیر تومور، مورد آز ان دی

الزم برای تشخیص   اندازه صدم کشود، تنها به ی می برداری مایع وگلستین تشخیص داده  روش بافت

همچنین ابزار برای یافتن سرطان است.  نیتر نانیاطم قابلنیاز دارد. این روش در حال حاضر  آی آر با ام

 شود. میعوارضی تشخیص داده  هرگونهی کوچک است که سرطان حتی پیش از بروز ا اندازه بهاین مقدار 
پیدا کند، کافی کاهش  اندازه بهوگلستین باور دارد این اقدام در عمل به معنای آن است که اگر قیمت  14

آپ پزشکی ساالنه هر فرد باشد. این  تواند بخشی از چک گرفتن آزمایش خون برای سرطان می

دهد که روش  و نشان می گرفته انجامون توسط محققانی در چند ده موسسه پزشکی آزمایش تاکن

 که یدرحالاست.  کرده دایپاند را  هایی را که در مرحله ابتدایی قرار داشته درصد از سرطان 47وگلستین 

ر د توجه قابلای حاکی از پیشرفت  های اولیه تواند بهبود پیدا کند، چنین گام هنوز هم این روش می

اگر دارویی وجود داشت که نیمی از سرطان »گوید:  های غربالگری فعلی هستند. وگلستین می روش

وگلستین هدف  11«شد. در شهر نیویورک برایتان برپا می« iکاغذی نمایش نوار»کرد، یک  را معالجه می

گ شوند، تبدیل به تهدیدی برای مر که آنها در بیشتر مواقع پیش از  جهانی است که در آن سرطان

 شوند.  و درمان  شده  دادهتشخیص 

لوئیس  برداری مایع، همکار وی از دانشگاه جانز هاپکینز، شریک کلیدی وگلستین در توسعه بافت

iدیاز i  داونی  ساله که به طرزی عجیب شبیه به برادر دوقلو و دانشگاه رفته رابرت 41است. دانشمندی
                                                                                                                                              

i.  Ticker tape parade ،راه رفته جشن خاصی است که در آن فردی که به دلیل کسب چیز بسیار مهمی احترام زیادی دارد

 شود. های کوچک کاغذ پرتاب می های مرتفع برای وی تکه کند و از پنجره ساختمان یا رانندگی می
ii. Luis Diaz 
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 از برداری نمونهبرداری مایع، تکنیکی برای  است. دیاز عالوه بر کار با وگلستین روی بافت iجونیور

iآندومتر و های تخمدان تواند سرطان توسعه داده است که می رحم دهانه های سلول i  را در مرحله

گوید وقتی سرطان تخمدان در مرحله نخست تشخیص داده شود و  ابتدایی تشخیص دهد. دیاز می

 4درصد است. اما اگر به مرحله  91ها گسترش پیدا نکرده باشد، احتمال درمان  راتر از تخمدانبه ف

دیاز  12یابد. درصد کاهش می 1ها گسترش یابد، احتمال درمان به  سوی تخمدان سرطان به آنبرسد و 

 های تشخیص شوند. آزمون کشف می 4و  8ها در مراحل  این است که اغلب سرطان مسئلهگوید  می

ها را در مراحل ابتدایی خود کشف کرده و با نرخ موفقیت  پزشکان اجازه خواهد داد تا سرطانبهتر به 

ها  هایی که بتواند جان میلیون وگلستین و دیاز در راه معرفی آزمایش 17بپردازند. ها آندرمان باالتری به 

 اند.  را نجات بدهد، خوب عمل کردهنفر 

اما برای رفتن به  آمده دست بهی در این زمینه توجه قابلهای وگلستین و دیاز پیشرفت  با تالش

 ادی از مردم را درمان کند به چیزی بیش از کار کردن درـواند تعداد زیـبت ها آنای که کار  مرحله

ای بازار و بخش دهی نیروه انگیزه اید ازـاز است. آنان دریافتند بـآزمایشگاه با اهداف دانشگاهی نی

هاپکینز، ، دیاز و برخی از همکاران دانشگاه جانز 1119خصوصی استفاده کرد. به همین دلیل در سال 

i«تشخیص ژنوم فردی»ایکس یعنی  دی جی شرکت پی i i  علمیمشاور » عنوان بهرا که در آن وگلستین »

با یابی سرطان، مشابه  یایکس اکنون پیشنهاد انجام توال دی جی پی 13کند، راه انداختند. خدمت می

تحقیقاتی نیز کند و عالوه بر آن، یک بازوی  آنچه لوکاس وارتمن تحت معالجه آن قرار گرفت، را ارائه می

 دارد. 

همکارانش  ایکس در باراندازی در بالتیمور شرقی واقع است. دیاز و چندین نفر از دی جی دفاتر پی

 بهشود: همه  جان دیده می بی و غیرعادی خالی طور بهآن  دفاتر حال نیباااند،  مدتی را آنجا گذرانده

iمشغول پیرایش شدت  v درها  آنگویی . هستند دیوارها روی نصب برای ها داده تحلیل و تومورها 

  .شود ناگهان آغاز می شود وارد دفتر کار می با شتابکه وقتی دیاز  یتیمأمور هستند، تیمأموریک 

 ارزش رـنظ ازاکنون سرطان  هم»ایکس گفت:  دی جی زرگ پیـب از در اتاق کنفرانس ساده وـدی
اشاره  گفت، وی که در مورد خاستگاه این شرکت سخن می« یابی ژنوم، اولویت نخست را دارد. توالی

                                                                                                                                              

i .Robert Downey Jr  بازیگر مشهور هالیوود 

ii.  طان مخاط رحمداخلی رحم یا سرسرطان پوشش 
iii. Personal Genome Diagnostics 

iv .مولکولی است. پیرایش سبب تبدیل  یشناس ستیاصطالحی تخصصی در زRNA  اولیه بهRNA شود. می بالغ 
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یابی بیشتری از بیماران و  خواهد توالی رسد که می هایی به گروهمان می ما دیدیم درخواست»کرد 

یک  هایمان( قرار دهیم. ما )پژوهش رأستوانستیم آن را در  افراد خاص بکنیم و مشخص بود که نمی

ای نیاز داشتیم و تقاضایی در این زمینه  راد حرفهـآزمایشگاه پژوهشی هستیم، به همین دلیل به اف

 «مشاهده کردیم.

تومورشناس  ا باشد.تواند متخصص سرطان شم ایکس می دی جی اگر دچار سرطان شده باشید، پی

های  آورد تا سلول تان، این امکان را فراهم می ای از بزاق شما با فرستادن نمونه تومور و ظرفی شیشه

کند،  افت میـهای شما را دری هـایکس نمون دی جی ایسه شوند. وقتی پیـان مقـت سرطانی و طبیعی

کنند  می های شما را پاک و تمیز نمونه ها آنکنند.  یابی ژنومیک کار می دانشمندانش روی جادوی توالی

ها درون  ایکس آماده باشند. وقتی نمونه دی جی یابی پی تا برای یک گردش طوالنی در ماشین توالی

اِی به داده تبدیل  ان دی شوند تا هر ذره از ها در سکوت تکان داده می ماشین قرار داده شوند، ساعت

که  -اِی شما صدها گیگابایت اطالعات است ان خروجی دییابی به پایان برسد،  وقتی توالی 19شود.

 و منتظر تحلیل کردن است. -شود داده محسوب می اکنون کالن

را  ایکس دی جی سازی را انجام دهد. آنچه پی تواند این نوع آماده یابی ژنومیک می هر شرکت توالی

و مانند  شده دادهاپکینز توسعه اش است که در دانشگاه ه ای اختصاصی سازد برنامه رایانه متمایز می

حال ها در کدام نقطه در  شود پروتئین مشخص می قاًیدقکند. با این کار   یک شناساگر پرسرعت عمل می

خود جهش هستند که به معنی یافتن علت رشد سرطان است. با این کار، اطالعات بیشتری درباره تومور 

 آورید. در مقایسه با هر تومورشناسی به دست می

تواند به شما بگوید چرا سرطان  ایکس می دی جی پی گروهرود،  ی پیش میخوب به زیچ همهوقتی 

وجود هایی را متوقف کنند. گاهی اوقات آن دارو در بازار  دارید و چه داروهایی ممکن است چنین جهش

شود.  میرفته دارد. گاهی اوقات نیز یک مرحله آزمایش بالینی، برای تولید یک داروی امیدبخش در نظر گ

ژن به مدت چندین سال، یک »گوید:  دیاز می 11بیشتر اوقات داروهای مناسب وجود ندارند. حال نیباا

 توانیم مطالعه کنیم و اکنون می زمان کژن را در ی 11کردیم. سپس توانستیم  مطالعه می زمان کرا در ی

دهیم.  توسعه می زمان کمطالعه کنیم. در مورد داروها، یک دارو را در ی زمان کهزار ژن را در ی 11

 بیشتری داروهای به همین دلیل باید انقالبی در توسعه دارو صورت گیرد تا این وضع را تغییر دهد و

امروزه ناهماهنگی کاملی بین فرآیند توسعه دارو و سرعت و « داشته باشد. وجود ها ژن به نسبت

است که لوکاس وارتمن، با علم  پذیر شده وجود دارد. این مشکلی وی ژنومیک امکاندقتی که از س
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های پژوهشی خود را وقف  به بازار آمده بود، تالش قبالًشانس بود که سوتنت  چقدر خوش که نیابه 

 آن کرده است.

هدف  کند و وارتمن زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد توسعه دارو برای درمان سرطان می

میرند.  میافراد بسیار زیادی هنوز از سرطان »گوید:  درمانی است. او می اصلی وی از بین بردن شیمی

کنم کلید اصلی، افزایش درک  درمانی متعارف کافی نبوده است، بنابراین فکر می نرخ موفقیت شیمی

یابی  توالیهای  یبی از فناوریتوانیم این کار را از طریق ترک در مورد این بیماری تا حد امکان است. ما می

انجام  تک به تکهای سرطانی اصالحات  انجام دهیم. پس از انجام این کار، قادر خواهیم بود در سلول

 «دهیم.

زیرا »به معنی یک درمان واحد برای هر بیمار نیست  لزوماًیابی افراد  کند که توالی وارتمن فکر می

های  ، در عوض این کار به پدیدار شدن شکل«خواهد بوداین کار برای تومورشناسان بسیار دشوار 

خواهد متفاوت  کامالًگوید که در آینده، درمان سرطان  شود. وارتمن می تری از درمان منجر می تخصصی

ی متعارف نقش بسیار محدودی در درمان سرطان خواهد داشت. این چیزی است درمان یمیش»بود. 

 کنم های هدفمند استفاده خواهیم کرد... من همچنین فکر نمی درماناز  اساساًکه به آن امیدواریم. ما 

چشمگیر  سال آینده پیشرفتی 11کنم که در  فکر می واقعاًه برسیم. ـدو دهه طول بکشد تا به آن نقط

 «خواهیم داشت.

و  ی در حال درک مسیرهای فعال شدن سرطان هستیمخوب بهما »کند:  دیاز با صراحت اضافه می

است... باشند. این هدف نهایی  سرطان بردن نیب داروهای ترکیبی داشته باشیم که قادر به از امیدواریم

 «کشد. سال یا حتی زودتر طول می 81تا  11این کار 

بیشتر افزایش یافت. در این هنگام،   1111ویه سال ـداد انقالبی در ژانـاحتمال وقوع این روی

ای )یک( میلیارد  هـرح یک دهـدر یک ط متحده االتیااراک اوباما اعالم کرد دولت ـب جمهور سیرئ

برای ژنتیک یک فرد خاص و « iپزشکی دقیق»رای توسعه ـداوطلب ب ونیلیم کدالری، که شامل ی

 توسعه داروها با توجه به 11کند. گذاری می میلیون دالر سرمایه 111شد،  های تومور وی می ویژگی
پزشکی  ی است، در حرفهدرمان یمیشکه مخالف درمان هر بیمار سرطانی با  قدر هماند ژنتیک یک فر

                                                                                                                                              

i. precision medicines سازی روند مراقبت از سالمتی را به کمک تصمیمات پزشکی،  یک مدل درمانی که شخصی

کردن های تشخیصی برای پیدا  کند. در این مدل اغلب آزمایش یی مختص هر بیمار مطرح میها یا محصوالت دارو تمرین

  .شوند های درمانی بهینه بر اساس محتوای ژنتیکی شخص به کار گرفته می روش
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ترین  پیشرفته شود کند. این رویداد موجب می می ی در قرن نوزدهم ایجادهوشبرتغییری مانند آشنایی با 

 ابتدایی به نظر برسند. کامالًهای امروزی در مقایسه با آن  درمان

 مغز کشف رموز

 گذاران هیسرما. پژوهشگران و گسترش یافته استفراتر از پیشگیری و درمان سرطان  کامالًرشته ژنومیک 

اگر مثال کنند که کاربرد آن در مورد مغز ما چه خواهد بود؟ برای  هر چه بیشتر این پرسش را مطرح می

حتی گذارید؛  میخونی خود  های اولیه را روی آرنج کنید؛ یا نوار کمک زانویتان بشکند، آن را جراحی می

 دراین، یابی کنید. با وجود  توالی وارتمن ی نیز خواهید توانست سرطان خود را مانند لوکاسزود به

ز انسان ـزشکی باز شده است، مغـهای پ دن بر روی رمزگشاییـاسرار هر بخش دیگری از ب که  یحال

محکم در ای  های نرم است که با جمجمه بافت ای از شود. مغز مجموعه ای اسرارآمیز دیده می هنوز پدیده

ماشین این نرمی، دانشمندان به مغز همچون یک  رغم بهشود. اما  برابر خطرات جهان خارج حفاظت می

 کنند.  تشخیص و درمان فکر می

درمان  رموز مغز را بگشایند و علم ژنومیک را برای تشخیص و خواهند یمدر حال حاضر دانشمندان 

 های عصبی و روانی به کار ببرند.  بیماری

زیادی  ام. خانواده و دوستان بسیار وسواس داشته پزشکی تا حدودیمن همیشه در مورد ژنتیک روان

کنند. در مدت تصدی در وزارت امور خارجه،  رم میـن وپنجه دستهای روانی  ام که با بیماری داشته

در مناطق جنگی   تیأمورـمهایی که از  ازان و دیپلماتـتوانستم شدت عوارض مشکالت روانی سرب

(، در اوایل تصدی 1118تا  1119گشتند، را ببینم. هیالری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین ) برمی

همه  ی بهلیمیاخود گام مهمی در تشخیص و تشویق به مراقبت از سالمت روانی برداشت. کلینتون در 

 تهدیدیای از پاسخگویی ]احساس مسئولیت کردن[ است نه  طلب کمک، نشانه» که نیاکارکنان با ذکر 

 بودند، کمک جستجوی در هـک کسانی همه کردن رمـدلگ به« شما i[ صالحیت امنیتیدییتأرای ]ـب

  11پرداخت.

کرد. وزیر دفاع آن زمان، رابرت گیتس اظهار کرد که سربازان حاال  دنبال را پنتاگون این موضوع

 ( صالحیت امنیتیدییتأاضای )ـمجبور به افشای درمان سابق سالمت روانی خود به هنگام تقدیگر 
                                                                                                                                              

i. security clearance محدودیت  یا مناطق دارای شده یبند شود تا به اطالعات طبقه وضعیتی که به افراد اجازه داده می

 گیرد. صورت می ها آنزمینه  دست پیدا کنند که پس از بررسی پیش
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نیستند. این موضوع پیامدهای زیادی برای هزاران سرباز بازگشته از عراق و افغانستان داشت که به 

کرده  بهتجر که آنچه توانستند با سرانجام ها  آندرمان مشکالت مربوط به سالمت روانی نیاز داشتند. 

  .کنار بیایند بودند،

هایی که برای دوستان، خانواده و تمام این  همچنان باقی است: درمان مسئلهبا وجود این یک 

 ریشه در علم و فناوری دیروز دارد.  عمدتاًشود،  ها پیشنهاد می سربازان و دیپلمات

در انگیز بود.  تان غم ندهشدید، وضعیت آی یا پیش از آن دچار افسردگی می 1911اگر در اوایل دهه 

اغلب اعتقادتان به خوب شدن را  تانیها پزشکشدید و خانواده و  یک بیمارستان روانی محبوس می

بود ترین شکل درمان  گاهی، رایج های الکتریکی گاه درمانی در کنار درمان با شوک بردند. روان از بین می

 18نامطلوب بود. که میزان اثرگذاری آن بسیار
به پستوهای  iای حلقه سه  وهای ضدافسردگی کشف شدند. این داروهای ضدافسردگیسپس دار

دارویی پیدا شده بود که ابر  باره کی بههای شیمیایی را درمان کردند.  تعادل مغز دست یافتند و عدم

بهتر  برد. برای آن دسته از افرادی که داروهای ضدافسردگی مصرف کرده و تیره افسردگی را از بین می

پیشتر ای یافته بود. آنان وارد بازار کار شدند، ازدواج کردند و به طرقی که   شدند، جهان معنای گسترده

  توانستند، در جامعه مشارکت کردند. نمی
بودن را نیز با خود به همراه آوردند. اگر این داروها با   های ایمنی و سمی اما این داروها دغدغه

گذشت با  14به جای تسکین دادن، مرگ بود. ها آن، عوارض جانبی شدند داروهای نادرستی ترکیب می

کاهش یافت. سپس نسل جدیدی از  ها آنها، داروهای ضدافسردگی بهتر شدند و اثرات جانبی  سال

  داد.تر کرد و درک ما را از اختالالت روانی افزایش  داروهای ضدافسردگی کشف شد که جهان را گسترده
iپروزاک iسروتونین بازجذب های ز این بازدارنده، نخستین مورد اi i i (SSRIبود که از سوی )غول  ها

i«الی لیلی»داروسازی  v مبتالیان به  برای« و قرصی مناسب همه»یک دارو با تجویز آسان  عنوان به

 1/1، نزدیک به 1937 در سال vمتحده االتیابه دنبال موافقت اداره غذا و داروی  11افسردگی ارائه شد.

عمل در سال نخست ورود آن به بازار تجویز شد. این دارو در مقیاس وسیعی خوب  این قرصمیلیون از 

میلیون  88کرد و محصول تجاری موفقی برای شرکت الی لیلی شد. پانزده سال پس از ورود آن به بازار، 
                                                                                                                                              

i . دارای سه حلقه اتم است. ها آنساختار شیمیایی 
ii. Prozac 

iii. دارند.که برای درمان افسردگی و برخی از انواع اختالالت اضطرابی و شخصیتی کاربرد  یای از داروهای ضدافسردگ دسته 
iv. Eli Lilly 

v. US Food and Drug Administration (FDA) 
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iو پاکسیل iهای بازجذب سروتونین مانند زولوفت آمریکایی پروزاک و سایر بازدارنده i های  سال را که در

ترین  رایج افسردگی یکی از ، داروهای ضد1113تا سال  12کردند. معرفی شدند، مصرف می 1991و  1991

های  آمریکایی کردند و این داروها بیشترین تجویز را برای داروهایی بودند که مردم آمریکا مصرف می

  17سال داشتند. 21کمتر از 
درمان  های جذب سروتونین و ترکیبی از بازدارندههای پزشکی افسردگی شامل  امروزه اغلب درمان

iشناختی i i با  13دهد. می هستند، رویکردی که تا حدودی بر دوسوم بیماران مبتال به افسردگی نتیجه

افراد مبتال حدسی است.  شامل برخی موارد غالباًها در جهان، درمان  وجود این، حتی در بهترین مراقبت

تنظیم هایشان  را با نظر پزشک ها آنداروها و دوز مربوط به مصرف  مرتباًشناسم  به افسردگی که می

یکسانی هستند هایی از فرمول  دهند و همگی گونه کنند. تعداد اندکی از داروهای موجود نتیجه می می

کنند.  میسال قدمت دارد. دکترها این داروها را براساس غریزه و تجربه تجویز  11که اکنون بیش از 

تاریخچه یک بیمار دانشی در مورد  گونه چیه بر اساسحدس و بررسی است نه  براساس غالباًاین کار  

 دهد.  ژنتیک وی چگونه به یک درمان خاص پاسخ می که نیاخاص یا 

های  سروتونین برای نوآوری در درمان بیماری بازجذب های فرصتی که پس از معرفی بازدارنده

iشود. دایی من، ری دپائولو یک محقق میروانی وجود دارد، از طریق علم ژنوم vروانپزشکی  ، در گروه

تدوین  در حال vدانشگاه جانز هاپکینز صاحب کرسی استادی است. دایی ری و موسسه برود اریک لندر

 های مرتبط با زمینه روانپزشکی هستند. ای برای نگاشت جامع ژن استراتژی و برنامه

جهش  که بر اثر viهایی از قبیل هانتینگتون الف بیماریهای روانی این است که برخ چالش بیماری

شاید دهند.  شوند، اغلب اختالالت روانی بر اثر بسیاری از عوامل مختلف رخ می یک تک ژن ایجاد می

باشند. به چند ده یا حتی صدها عامل خطر ژنتیکی در بروز اختالالت روانی مانند افسردگی نقش داشته 

برای آزمایش یک ژن واحد  ی کشف یک شرایط خاص برای سرطان یاسادگ هبهای مغز، کار  دلیل الیه

 هانتینگتون نیست. 

های  سال دهد که در با وجود این، پژوهشگران در حال کشف کردن این رمز هستند. لندر شرح می

                                                                                                                                              
i. Zoloft 
ii. Paxil 

iii .cognitive therapy ابداع شد. درمانگر رواندرمانی است که توسط آرون تی بک  درمان شناختی نوعی روان 
iv. Ray DePaulo 

v. Broad Institute’s Eric Lander 
vi. Huntington’s disease 
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بروز  دانستیم در هایی که ما می پیشرفت عظیمی حاصل شده است. فقط دو سال پیش تعداد ژن»اخیر 

در این پیشرفت تنها »و « ژن رسیده 111نقش دارند در حدود صفر بود و اکنون به حدود  iشیزوفرنی

 -دهند پتانسیل زیادی دارد کاری که دپائولو و لندر انجام می« است. داده رخسه تا چهار سال اخیر 

 بهبود یابند. تسرع  بهمعرفی داروهای بهتر  و توانند با تولید و بیماران روانی در سراسر دنیا می

تمام افراد  درصد از 4/1، متحده االتیادر  19یک فرصت جالب در حوزه جلوگیری از خودکشی است.

در اند. همکاران دایی ری  درصد جمعیت دست به خودکشی زده 2/4میرند و  بر اثر خودکشی می

ژن  ها آن 81مطالعه کردند.بزرگسال مبتال به اختالل دوقطبی را  1711اِی اندانشگاه جانز هاپکینز، دی

ACP1 د که مقدار آن در مغز افرادی که مرتکب خودکشی ـکن را یافتند که پروتئینی تولید می

iاند، خیلی زیاد است. دکتر ویرجینیا ویلور شده i  آنچه امیدوارکننده »پژوهشگر برجسته معتقد است

 موردشناسی خودکشی و داروهای است این است که نتایج این کار باعث یادگیری بیشتر در مورد زیست

شاید های ژنتیک خودکشی،  با تعمق در ریشه« شود. برای معالجه بیماران در خطر خودکشی می استفاده

ژن شناختی برای کشتن خود را کاهش دهد. پژوهشگران های زیست بتوان درمانی پیدا کرد که انگیزه

 کروموزوم در کوچکی منطقه در بتواند که است اند. قدم بعدی توسعه یک محصول تجاری مقصر را یافته

 بخورد قرصی نفر یک که ایده این. کند عمل دارد، وجود زیادیACP1  که شناسیزیست مسیر در و 1

روانی ی است که در مورد بیماری مدت یطوالنکند، در مخالفت با فروض  خودکشی جلوگیری می از که

 شود.پذیر میبا علم ژنومیک امکانای است که وجود داشته است، اما این آینده

 ناخواسته یامدهایپ

اعتراف آن  به نیز زمینهدر این  مشغولتاریک نیز دارد که حتی دانشمندان  یک وجهعلم ژنومیک 

ژنومیک، تر شدن علم  های لوئیز دیاز، این است که با پیچیدههای اولیه و نگرانیکنند. یکی از دغدغه می

i«شده نوزادان طراحی»فرآیند به وجود آمدن  i i یابی )علم دف از توالیـه»گوید: آغاز شود. دیاز می

ابی ـوجود دارد و این ارزی ها آندگی ـهایی در زنوید چه ریسکـژنومیک( این است که به افراد بگ

iها ریسک v سانتیمتر  128د که برای مثال شما مستعد بیماری قلبی هستید، یا قد شما ده نشان می

                                                                                                                                              
i. schizophrenia 
ii. Virginia Willour 

iii.  designer babiesاش گزینش شده است تا نقصی خاص را از میان ببرد یا اطمینان یابیم که  نوزادی که آرایش ژنتیکی
 ژن خاصی در وی وجود دارد.

iv. Risk profiles 
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بسکتبال  شوید، کیلوگرم خواهد شد، یکی از برترین دوندگان کالستان می 31حدود  احتماالًو وزن شما 

یابی )علم ژنومیک(  توالی»کند:  تر میدیاز بحث را عمیق« بازی خواهید کرد یا استعداد ریاضی دارید.

و افرادی  حتی قصد رمزگشایی مواردی در مغز و رفتارهایی مانند اعتیاد به الکل، مشکالت قماربازی

در استعداد ژنتیکی را رمزگشایی کند و  هرگونهخواهد  با اعتیادهای مختلف را دارد. علم ژنومیک می

کند، برای مثال شما موی مجعد یا صاف و چشمان آبی یا بینی یشرا پ ها آنمرحله بعد قصد دارد 

 موهایتان در سراسر زندگیا موهای شما در سن پایین خواهد ریخت؟ یا ـای خواهید داشت. آیقهوه

خواهد ی در دسترس شما آسان بهپرپشت باقی خواهد ماند؟ و موارد دیگری از این قبیل. تمام این موارد 

جلوتر برویم. امکان فهمیدن همه این موارد  بازهمبود. به همین دلیل نیز ترسناک است. بیایید 

 طور نیان است که عواقب عظیمی در پی دارد، هفته بعد از لقاح وجود دارد. بنابراین روش 11 احتماالً

 «نیست؟

 هایامروزه این امکان هست که نمونه خون از زنی باردار بگیریم و ژنوم جنین را دوباره بسازیم. آزمایش

با پیشرفت  81گرفتند.قرار می استفاده مورد iاِی جنین در گذشته برای غربالگری سندروم داوناندی

کند تا  میی است و جوامع سراسر جهان را وادار دسترس قابلشناسی جنین تمام تبارعلم ژنومیک، اکنون 

 شوند. بانیگر  به  دستبا معضل انتخاب ژنتیک 

یک آزمایش ژنتیکی برای سندروم داون داد، آزمایش  اش یبارداروقتی همسرم در طول دوران 

به مدت یک ماه  مسئلهشد. این  مارنگرانی و فکر و خیال بیدومی نیز از وی خواسته شد. همسرم از 

تصور کرد که پسرمان سالم خواهد بود.  دییتأها دور بعدی آزمایش که نیابر زندگی ما سایه انداخت تا 

اما شد جنین سالم است، کردیم اگر به ما گفته می این حالت هم دشوار است که چه احساسی پیدا می

کشت، نیز به ما  سالگی می 71چه چیزی او را در  که نیااستعدادهای ژنتیکی نوزاد، برای مثال تمام 

 ،به این اطالعات شدن مجهزافراد با که بیشتر  کنمجز این ب یگرید توانم فکر نمیشد. من گفته می

تصویری از بهترین  ها آنکنند؛ تا فرزندانی داشته باشند که ژنتیک  شده را انتخاب می نوزاد طراحی

کودک فکر کنم که اگر ما تمایالت و استعدادهای یک  نیا از ریغتوانم میامیدهای والدینشان باشد. ن

پیش گذارد. آیا  می ریتأثرا از زمان تولدش بدانیم، بر تصمیماتی که در مورد پرورش وی خواهیم گرفت، 

در کنید؟ آیا ترس از یک بیماری  از نخستین روز مدرسه یک کودک، از کالج رفتن وی قطع امید می

 ؟ دارد طبیعی یک کودک در اجتماع بازمی دادنآینده، والدین را از پرورش 
                                                                                                                                              

i.  Down syndrome اضافی در سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم
 .آید به وجود می 11جفت کروموزوم 
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برخورد  های ژنتیکی، جامعه ماتر شدن آزمایش برت وگلستین و لوئیز دیاز نگران هستند که با رایج

قلبی نارسایی برای مثال، اگر یک آزمایش، ریسک زیادی برای  81خوبی با اطالعات ریسک نداشته باشد.

نظر به «. استبالینی یک ریسک مهم  نظر از»دهد، به گفته وگلستین این به آن معنی نیست که نشان 

بود خواهد این »دهد  ترین مشکالتی که برای ما رخ می ها، یکی از اساسی تر شدن این آزمایش وی با رایج

 ها آنهای خاصی که ممکن است با  اهمیتی چالش که باید افراد را در کنار پزشکان، پیرامون اهمیت یا بی

اضطرابی روبرو شوند، آموزش داد و باید این کار را به نحوی انجام داد که منجر به اضطراب زیاد یا 

  «ریسک نشود.با آن نامتناسب 

این  علنی شده است.« iاندمی 18»با آزمایش ژنومیک شرکت  راًیاخهای وگلستین و دیاز  دغدغه

iآن وجسیسکی»شرکت که  i »81  مورد های ژنتیکی در  ، گزارش88کرد سیتأس 1112ساله در سال

 تفدر یک لوله  84آورد.برای مشتریانش فراهم می رنشدهیتفسهای ژنتیکی خام ار افراد و دادهـتب

شما اطالعات ژنتیکی  ها آندالر  99فرستید و در ازای  می« اندمی 18»کنید، آن را به آزمایشگاه  می

اِی شما انای از سطوح دی یابی کامل ژنوم شما نیست، اما تصویری لحظه این کار توالیگردانند.  را بازمی

پارکینسون ه ریسک ـهایی ک دانند، از قبیل ژن ورد آن بسیار میـدهد که پژوهشگران در م ه میـارائ

  81دهند. های خونی خاصی را نشان میکنندهیا چگونگی واکنش یک شخص به رقیق

iاز مزایای سیلیکون ولی احتماالً« اندمی 18»وجسیسکی، مدیر شرکت  i i با  نیز بهره برده است: او

استنفورد ؛ پدرش صاحب کرسی استادی فیزیک در دانشگاه کرده  ازدواجگذار گوگل سرگئی برین بنیان

iپالو آلتو رستانیدب»نگاری در است و مادرش مدرس روزنامه v » .ی خود را گاراژ خانوادگ ها آناست

که دانشجو بودند اجاره دادند تا گوگل را به وجود آورند. از طریق یک آزمایش  vبه برین و لری پیج

پارکینسون بود که برین فهمید جهش ژنتیکی دارد که ریسک ابتالی وی به « اندمی 18»در شرکت 

او اد. از آن پس، ددرصد افزایش می 71تا  81درصد است، بین  1را در قیاس با ریسک کل جامعه که 

کند، دو فعالیتی که با کاهش ریسک ابتال به پارکینسون مرتبط  نوشد و زیاد ورزش می چای سبز می

  82هستند.
                                                                                                                                              
i. 23andMe 

ii. Anne Wojcicki 
iii.  Silicon Valleyسانفرانسیسکو  کیلومتری جنوب شرقی 71ای در حدود  دره سیلیکون نام رایج و غیررسمی منطقه

 .مشهور شده است  های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکتاست که به 
iv. Palo Alto High 

v. Larry Page 
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اندمی  18یابی شرکت  این آزمایش برای برین جواب داد، نسخه توالی که یدرحالاین،  با وجود

قرار گرفت. در مورد وارتمن،  مورداستفادهبرای لوکاس وارتمن تر از آن چیزی است که  بسیار ساده

 که یدرحالقرار گرفت. این تفاوت مهمی است.  یابی هم سرطانش و هم ژنوم کاملش مورد توالی

تر  سختیابی کامل ژنوم از آن هم  یابی کامل یک تومور، کاری شاق و گسترده است، انجام توالی توالی

ها ی از برخی ژنتر کوچکیست. کار این شرکت تحلیل ن طور نیا اصالًاندمی  18است، اما کار شرکت 

 های معمول مرتبط هستند.  است که به بیماری

توسط  های ژنومیک اندمی متعلق به وجسیسکی، فقط یک شرکت است که انجام آزمایش 18شرکت 

خود، با متغیر  داًیشددر مورد نتایج  خصوص بهها  این آزمایش دهد اما تمام خود فرد را پیشنهاد می

اندک یک آزمایش ممکن است در مورد افزایش ریسک آرتروز و ریسک  87انتقاداتی مواجه هستند.

ها  برعکسی بدهد. یکی از این تفاوت کامالًبیماری قلبی عروق کرونری هشدار دهد و آزمایش دیگر نتایج 

 دالری و 99ایش با آزم دشدهیتولای بین کیفیت اطالعات  است: هنوز تفاوت گسترده دقت بهمربوط 

ردازش آن از طریق ابرکامپیوترها چندین روز طول ـدالر است و پ هزار چندآزمایشی که هزینه آن 

اطمینان دروغین های بیجا یا  کشد، وجود دارد. چنین تفاوتی پتانسیل آن را دارد که موجب نگرانی می

 شود. 

شرکت  ، این سازمان از1118اواخر سال سازمان غذا و دارو این مشکل را نادیده نگرفته است. در 

را متوقف « های ژنتیک مربوط به سالمت آزمایش» عنوان بهاندمی خواست تا بازاریابی محصولش 18

به دارو نامه سرگشاده سازمان غذا و  83قانونی برای چنین ادعایی ندارد. هیدییتأکند زیرا این شرکت 

عمومی  در مورد پیامدهای نتایج نادقیق بر سالمت»رو کرد که سازمان غذا و دا اندمی بیان می18شرکت 

  89است.« نگران

فشار  به سراغ آنان آمد، وجسیسکی و شرکتش تحت متحده االتیاسازمان غذا و داروی  که یوقتاز 

خام و فایلی را به همراه اطالعات  iهای آنان تنها اطالعات اجدادی ند. در حال حاضر آزمایشا هقرار گرفت

های ما قصد داریم برخی گزارش»است:  شده نوشتهی تارنمای آنان روزرسان بهدر  41کند. فراهم می

محصولی جامع پیشنهاد کنیم. در حال حاضر  حال نیدرعسالمتی مربوط به ژنتیک را اضافه کنیم و 

اشد یا چه موقع ممکن است در ـواند در دسترس بـت های سالمتی می از گزارش کی کدامدانیم  نمی

 41«قرار گیرد.دسترس 
                                                                                                                                              
i. ancestorinformation 
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 اهمیت بی« تمهیدی»هایش  اندمی را با توجه به محدودیت18از کار شرکت ـدی که نیا رغم به

هزار مشتری خود ایجاد کرده  911داند، این شرکت دارایی ارزشمندی به شکل مواد ژنتیکی از  می

تجاری و های  پیروزی تینها دررا بر طریقی قرار داده است که ممکن است  وکارش کسبو محور مدل 

تحقیقاتی جامعه » iاندمی در همکاری با بنیاد مایکل جی فاکس18علمی برایش به ارمغان آورد. شرکت 

مقدار این  41هزار بیمار پارکینسون ساخت. 11از بیش از  آمده دست بهرا با مواد ژنتیکی « پارکینسون

ارزشمند است و به قرارداد هستند، پزشکی دقیق  توسعه درحالهای دارویی که  ها برای شرکتداده

iاندمی با شرکت ژنتک18میلیون دالری شرکت  21 i 99 منجر شد. در شرایطی که افراد به پرداخت 

اطالعاتی دهند، آنان پایگاه  اندمی در ازای دریافت اطالعات اجدادی خود ادامه می18دالر به شرکت 

سازی کند. مجموعه دیگری  تجاریاندمی بتواند آن را برای داروسازان 18خواهند ساخت که شرکت 

 ها در مورد افزایش داروهایی که ریشه در ژنتیک ما دارند، از سوی افرادی است که نگرانند از نگرانی

های  شیوهزیست و توسعه داروهای نسل بعد ناشی از علم ژنومیک، تمرکز افراد را بر رژیم غذایی، محیط

 شود، کاهش دهد. رطان میاِی را تخریب کرده و موجب س ان زندگی که دی

من  رژیم غذایی و شیوه زندگی وجود دارد. نظر ازاقتصادی شکاف بزرگی  –بین طبقات اجتماعی

 ه سفارشـروت خالص یک نفر را با توجه به آنچه برای صبحانـتوان معیار دقیقی از ث ام می فهمیده

 مجلل هتل کی درکرد. نخستین باری که با یک آشنای میلیاردر صبحانه خوردم،  گیری  دهد، اندازه می

رو میلیاردر دادم. پیشخدمت برای گرفتن سفارش آقای  سفارش کنیب و یفرانسو ستتُ من. میداشت قرار

یک اکسیدان همراه با  به وی کرد. او بلوبری سفارش داد. فقط یک کاسه بزرگ از بلوبری پر از آنتی

iواشنگتندر مدرسه متوسطه بوکر تی  1991ی سالم در کنارش. برعکس، وقتی من در دهه نوشیدن i i 

iغرب بالتیموردر  v ها در برنامه نهار مجانی درصد از بچه 97دادم،  درس میv  جریان شرکت داشتند و در

  خوردند. های چیپس در اندازه اسنک می صبحانه، کیسهراه رفتن خود تا رسیدن به مدرسه به جای 

 کنیم، ز میـورد استعدادهای ژنتیکی مجهـر چه خود را بیشتر به اطالعاتی در مـمن معتقدم ه

برین با گیرد. سرگئی  اجتماعی قرار می -رفتارهایمان بیشتر در خطر درک نادرست از طبقات اقتصادی

ت بهتری اطالعاتی در مورد استعدادش در ابتال به بیماری پارکینسون، عادات فردی خود را به عادا

                                                                                                                                              
i. Michael J. Fox 

ii. Genentech 

iii. Booker T. Washington Middle School 

iv. West Baltimore 

v. free lunch program 
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اقتصادی دچار رکود  -اجتماعی نظر ازاین است که در جوامعی که  کننده ناراحتتغییر داد. حقیقت 

ای در بالتیمور که در آن درس دادم، اگر افراد  غربی یا جامعه هستند، مانند زادگاه من ویرجینیای

کاری  پزشکی را برای انجام اطالعاتی در مورد استعدادهای ژنتیکی خود داشته باشند اما پول یا امکانات

شود.  میاحساس  تر شده نیمعدر آن مورد نداشته باشند، آخر و عاقبت وضعیت سالمتی آنان از پیش 

موجب  ممکن است د،موجب تغییر رفتار شوی ئهمانند مورد سرگ که آنآزمایش ژنتیک بیش از 

 وفق دهند. گی ناسالم بیشتر کنند، خود را با سبک زندقدرتی می شود افرادی که از قبل احساس بی

به که او –کند  دکتر رونالد دبلیو دیویس، مدیر مرکز فناوری ژنوم استنفورد، به شرکتی اشاره می

 د. کن می متصل به هم رامحیطی و ژنومیک  عوامل زیست و -دهد آن شرکت مشاوره می

 برجسته آن،رد. محصول ـک سیتأسرا یکی از دانشجویان سابق دیویس « iهلث بیس»شرکت 

iژنوفن iدهند( اما  ها انجام می ر شرکتـمانند کاری که سایدرست هد )کنمییابی  ، ژنوم شما را توالی

iموتور ریسک»از یک  i i »یک برنامه کالن داده -کند ز استفاده میـنیi v ها را با استفاده  که الگوریتم

سازی شده از رفتار  سفارشیتا یک مجموعه  -ردـب اطالعات پزشکی، رفتاری و محیطی به کار می از

ها را دارید یا مستعد  کدام بیماری که نیاورد ـهای درمانی را همراه با اطالعات ژنتیکی در م توصیهو 

توصیف  «انگیزتر ی که دارد  هیجانهدف نظر از»دیویس کار ژنوفن را  48گرفتن آن هستید، ارائه کند.

  کند. می

ترکیب  ام یزندگای از اطالعات  را گرفت و آن را با مجموعهتمام اطالعات ژنتیکی ارثی من « ژنوفن»

در هوا  موجودبات مربوط به مواد شیمیایی ای پر از دود سیگار و محاس در خانه بزرگ شدنکرد، از 

 عمدتاًتری همچون رژیم غذایی  های شیمیایی چارلستون گرفته تا عوامل مثبت بر اثر فعالیت کارخانه

موارد و موردهای بسیار . این بالراکتورزش زیاد و  دویدن ،کرد اصرار میآن  سالمی که همسرم بر

ای که کوهی از اطالعات را در سرورهای  های رایانه ، از طریق مدلی دیگری از زندگی منبسیار جزئ

ه دارم و آنچه احتمال دارد )یا ـها یا شرایطی ک شوند و بیماری ردازش میـکنند، پ ژنوفن کاوش می

ها و  درمانسازی شده از  شود. یک برنامه سفارشی مبتال شوم، ذکر می ها آنست( در آینده به نامحتمل ا

بیماری  هرگونهاصالح رفتار، که باید برای تطبیق با شرایطی که دارم، اتخاذ کنم تا احتمال ابتال به 

 را در آینده کاهش دهد، به من ارائه شد. 
                                                                                                                                              
i. BaseHealth 
ii. Genophen 
iii. risk engine 

iv. Big data 
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دغدغه  انحصار فروش محصول خود به دکترها، بهکند با  همچنین تالش می« هلث بیس»شرکت 

. کند، توجه درآورند سر آمده دست بهدانند چگونه از اطالعات  برت وگلستین در مورد بیمارانی که نمی

و پرستارانشان در مطب دکتر به آن دسترسی دارند،  ها آنکه تنها  پیشخوانپزشکان از طریق یک 

ای  حرفه پزشک در نقش مترجم و راهنما و کارشناس 44کنند. دست پیدا می« ژنوفن»به اطالعات شرکت 

تا بهترین استفاده را از اطالعات مربوط به سالمتی  دهید میتعلی خوب بهکه برای کمک به بیماران 

 کند.  وی کند، عمل می

کاهش  سرعت بهها  های صرف شده در این زمینه برای اکثر مردم گزاف است، اما این هزینه هزینه

لحاظ بسته به میزان جزئیاتی که در آن  ،ایکس دی جی یافت. هزینه یک آزمایش در شرکت پیخواهد 

  41است. سه سال قبل، قیمت این کار گزاف، صد هزار دالر بود.هزار دالر  11تا  4بین شود، می

گوید هدف نهایی این است که هزینه این کار هر چه بیشتر پایین بیاید تا انجام این نوع  دیاز می

زمان تری اجرا شود. در  های بیمه قرار گرفته و بتواند در مقیاس وسیع ها تحت پوشش شرکتآزمایش

دانشگاه وی یابی کند که  توانست سرطانش را تنها به این دلیل توالی انجام این درمان، لوکاس وارتمن می

کنند. استفاده  گانیرا  به ها آنتوانستند از  یابی داشت که همکارانش می های توالی تعداد زیادی از دستگاه

 یسشد، در دهه  کرد و به او اهمیت داده نمی اگر او در یک موسسه مربوط به علم ژنومیک کار نمی

 کرد. فوت می سرطان خون لنفوبالستیک حادی خود بر اثر سالگ 

سال  11در »گوید:  باشد. او می مدت کوتاهمشکلی  صرفاًاست که این موضوع  نیب خوشوگلستین 

نیز خواهد بود. این کار اکنون  تیاهم کماِی یک انسان  ان های پایه در دی یابی جفت توالی قطعاًآینده 

، در حال نیبااکه چند سال قبل تعیین شد.  میزانی ،هزار دالر است باًیتقرو هزینه آن  شود میانجام 

در بنابراین، فناوری انجام این کار  بسیار کمتر از هزار دالر خواهد بود. قطعاًسال آینده، این مبلغ  11

خواهد سال آینده  11نیست. این اتفاق در  صرفه بهحال حاضر وجود دارد اما برای میلیاردها نفر مقرون 

تواند ژنومش را  می قطعاً، مایل باشدکه  یکس هر توسعه  حال در. به همین علت، در کشورهای افتاد

 «یابی کند. توالی

 الوهای پشم های خوکی و ماموت شُش

ترین تحقیقات علم ژنومیک که درون و اطراف  دسته خاصی از کارآفرینان هستند که حتی پیشرفته

برخی بینند. این افراد پژوهشگر هستند و روی  دهد، را بسیار غیرتخیلی می های دانشگاهی رخ می محیط
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انند به تحقق بپیوندند. نام توان باور کرد بتو ی میدشوار بهکنند که  های باورنکردنی کار می نوآوری

i(NIH، یک دانشمند در موسسه ملی سالمت )iکریگ ونتر i  آغاز وقتی مطرح شد که پروژه ژنوم انسانی

پرورش فرانسیسکو  ای از طبقه کارگر در سانشد. ونتر، دومین فرزند از چهار کودک بود و در خانواده

  بهقراری و بیش فعالی نمایان شده است. او که  بی صورت بهویژگی شخصیتی او همیشه  42یافت.

 افتی  دستشد، به رکوردهایی در تیم شنای دبیرستان  آمد یا دلسرد میی یک بچه به هیجان میآسان

پروژه ژنوم دانشمند موسسه ملی سالمت در  عنوان بهوقتی ونتر  47اما با نمرات بد تا مرز اخراج هم رفت.

 ری برای به دست آوردن اطالعات ژنوم یک نفر ایجاد کرد. ت کرد، راه سریع انسان کار می

های ایکس انسان با  یابی تمام کروموزوم او از رئیس پروژه ژنوم انسانی درخواست کرد برای توالی

پول  میلیون دالر بودجه اختصاص دهند، اما به وی گفته شد این مبلغ 1استفاده از فناوری جدیدش 

ژنوم اندازی کرد تا با پروژه  اکنش به این برخورد، استعفا داد و شرکتی راهبسیار زیادی است. ونتر در و

 درکه کند و آنان را وادار ساخته تا در رقابتی  ژنوم رقابت می او با آنان در نگاشت 43کند.انسان رقابت 

 تر کار کنند. تر و هوشمندانه تر، سریع امتیازها برابر خواهد شد، سخت تینها

دو شرکت راه انداخته است که قرار است چندین دهه به طول زندگی ما اضافه کنند.  راًیاخونتر 

iسینتتیکس ژنومیکس»نخستین شرکت،  i i »مهندسی  اعالم کرد که هدف آن 1114ای را در سال  پروژه

بتواند بدون خطر به انسان پیوند زده شود. این فرآیند که  ها آنهایی است که اعضای  ژنتیک خوک

iیوند از بیگانهپ»با نام  v »شود، شامل اصالح ژنوم یک خوک به نحوی است که جنین  شناخته می

ها قرار دارد، اما  و پیوند به انسان باشد. تمرکز اولیه بر شُش استفاده قابلآن با اعضایی رشد کند که 

  49خواهند بود.پذیر  و کبد نیز امکان ها ونتر زمانی که این موضوع را اعالم کرد گفت پیوند قلب، کلیه

 زمانی که پیوند از بیگانه جواب دهد و به مداخله پزشکی رایجی تبدیل شود، ممکن است ایده

ها  خوکها و قلب سازگار با انسان را بتوان در  ها، کلیهمتعارف اهدا و پیوند عضو از میان برود. اگر شش

کلیه حالت، به دست آوردن یک  پرورش داد، این اعضای بدن دیگر منبعی کمیاب نخواهند بود. در این

 تر از جراحی تعویض زانو باشد.  تر یا عجیب جدید نباید سخت

خواهد  می v(HLI) هیومن النگویتیشرکت  ی دارد.ترانهزپروالندبونتر اهداف دومین شرکت ژنومیک 

                                                                                                                                              
i. Craig Venter 

ii. National Institutes of Health 

iii. Synthetic Genomics 

iv. xenotransplantation 

v. Human Longevity, Inc. 
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عبارت  HLIاز اطالعات ژنتیکی استفاده کند تا اثرات پیر شدن را از بین ببرد. روی محصوالت تبلیغاتی 

کند. ونتر و  خودنمایی می« عامل ریسک برای هر بیماری مهم انسان است نیتر بزرگپیر شدن »

 ها آنیابی کل ژنوم در جهان، دانشمندان  مرکز توالی نیتر بزرگهمکارانش باور دارند که با ساختن 

ونتر، گذار همکار بنیان قادر خواهند بود محصوالتی به بازار بفرستند که فرآیند پیر شدن را کُند کند.

های پزشکی و بهداشت،  پیشرفت 1111تا  1911های بین سال»، معتقد است که iپیتر دیاماندیس

های  فناوریسال رساند. امروزه، با ظهور  71سال به  11درصد افزایش داد و از  11طول عمر بشر را تا 

اند، این پتانسیل را  ت داده شدهابداع شده و پیشرف HLIاستثنایی مانند مواردی که توسط شرکت 

 11«ی طول عمر را حتی بیشتر از این افزایش دهیم.توجه قابل طور بهداریم تا 

 یرگذاریتأثاهداف ونتر و دیاماندیس هر اندازه باورنکردنی باشند، آنان در این مسیر پیشرفت سریع و 

ایکس  دی جی پی های پزشکی جهان شامل با برخی از بهترین شرکت راًیاخ HLIاند. شرکت کرده

میلیون دالری در آن انجام داده و  71گذاری کارآفرینی  این شرکت، سرمایه 11همکاری کرده است.

پیدایش، ماه پس از  3، تنها اش رهیمد ئتیهگذاران و اعضای  های یکی از سرمایه گفته اساس براکنون 

  11یابی کل ژنوم در جهان است. مرکز توالی نیتر بزرگ

شده  جسورانه خویش در آینده علم ژنومیک مشهور شدت بهگذاری  ونتر به دلیل سرمایه که یدرحال

 نه) ها است است، با کار کردن در یک شاخه پژوهشی نوین که در جستجوی دستیابی به غیرممکن

متمایزتر ( حتی شده منقرضهای  تر کردن عمر بشر بلکه با حیات بخشیدن به گونه به دلیل طوالنی صرفاً

 شود.  از سایرین می

iاِی یک بوکاردوی ان چند سال قبل، گروهی از دانشمندان از دی i ای بز وحشی بومی  مرده، گونه

در ها این جنین 18های بوکاردو خلق کردند. منقرض شد، جنین 1111های پیرنه که در سال  کوهستان

تعجب ها با موفقیت همراه بود.  ( جای گرفتند. یکی از این جنیننشده منقرضبز معمولی ) 17رحم 

شد. این بوکاردو  شده منقرضیک بز معمولی موجب تولد یک بز بوکاردوی  1118نکنید: در سال 

ذهن ی آن در ریپذ امکان، حال نیباا 14 عمر چندانی نکرد و تنها چند دقیقه پس از تولدش زنده ماند.

 است.  مانده یباقپژوهشگران کنجکاو 

iاستور ، پروژه ریوایو و ری1111در سال  i i  را  شده منقرضدر سانفرانسیسکو آغاز شد تا حیوانات

                                                                                                                                              
i. Peter Diamandis 

ii. bucardo 

iii. Revive & Restore project 
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که در این پروژه انتظار  طور همان 11با استفاده از فناوری پیشرفته علم ژنومیک به حیات بازگرداند.

دیگر  تواند این حیوانات را بار می شده منقرضبسیاری از حیوانات  شده محافظتاِی خوب  ان رفت، دیمی

قرار ژنتیکی و  نظر ازترین حیوان  همانند مورد بوکاردو، این کار با یافتن شبیه 12به زندگی بازگرداند.

« iانقراض ممانعت از»هایی برای  اکنون تالش هم 17شود. در آن انجام می شده منقرضدادن جنین حیوان 

زبانش  وزغ استرالیایی که به دلیل وضع حمل کردن از طریق گونه  کرسان، پرنده باقرقره و ی نامهکبوتر 

  13قرار دارد، در حال انجام است. توجه مورد

ز کوهی یک مورد است. اما در مورد ـتواند پیش برود. ب مشخص نیست که این فناوری چقدر می

و حتی  –وان گفت؟ اگر این کار قابل انجام باشدـت های پشمالو به زمین چه می بازگرداندن ماموت

آیا ما  -روزه عملی نیستـبا فناوری ام احتماالًپذیرند که این کار  استور می دانشمندان ریوایو و ری

که  شده، دیگری است، مانند پتانسیل ایجاد نوزادان طراحی مسئلهخواهیم به عقب بازگردیم؟ این  می

شود. به همین ترتیبی  ها نقشی خداگونه قائل می ناوری برای انسانآن پیشرفت در علم و ف اساس بر

شناسی تواند بوم ی زمین را تغییر داده است، پیشرفت در علم ژنومیک نیز میوهوا آبکه رفتار انسانی 

های غذایی را  زنجیره ها آنشوند. ورود مجدد  به دلیلی منقرض می غالباًها  جهان را تغییر دهد. گونه

 نیست. ها آنطبیعت آماده پذیرش  که آوردهایی را پدید  ها و باکتری تواند ویروس دهد و می تغییر می

ی آن به قضاوت و ده سازمانبا تقویت قابلیتمان برای دخالت در حیات، ضروری است که مدیریت و 

 مان سپرده شود. ارزیابی انسانی

 چشمی ژنومیکی هم و تقلید و چشم

 متحده االتیاطبیعی در علم ژنومیک از  های مافوق چرا اغلب این پیشرفتدالیل خوبی وجود دارد که 

 رسیدن بهچین شروع به  ژهیو بهسایر کشورها  چیزی نخواهد گذشت کهگیرند، اما  می نشأتآمریکا 

 کنند.  آمریکا

مقادیر  از: دانشمندان بزرگ، اند عبارتهای مهم در علوم زیستی  سه عامل الزم برای خلق پیشرفت

تحقیقات برای کمک به تبدیل  کارآفرینانه گذاری ی و بازار سرمایهعلمهای  زیادی سرمایه برای پژوهش

 به محصوالت تجاری.  یعلم

المللی ممتاز هنوز تالش  این است که دانشمندان بین متحده االتیا امروزه یدلیل اصلی پیشتاز

                                                                                                                                              
i. deextinct 
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 دانشمندان جهان در نیتر معروفاز  هشتم کد. یـهای آمریکایی ملحق شون ا به دانشگاهـکنند ت می

 افتهی توسعهدرصد آنان در حال حاضر در کشورهای  31آیند اما  به دنیا می توسعه درحالکشورهای 

های بسیاری را پیشنهاد  کنند. سیستم دانشگاهی آمریکایی به دانشمندان خارجی فرصت زندگی می

نشان کشور انجام شد،  12هزار دانشمند در  17که از در موطن خود ندارند. پیمایشی  ها آنکند که  می

اندازهای شغلی خود و ملحق  کنند: بهبود چشم داد که پژوهشگران خارجی به دو دلیل مهاجرت می

آن را کند و ثمره  در هر دو مورد باال خوب عمل می متحده االتیاهای تحقیقاتی برجسته.  شدن به گروه

 متحده االتیاهای علوم  های علوم جهان، دپارتمان معتبر دپارتمان ایه بندی  دیده است. در تمام رتبه

   19ا است.ه تمام ملت باًیتقرمقصد شماره یک دانشمندان خارجی  متحده االتیاصدرنشین هستند. 

تضمینی  در پرورش نیروی ذهنی و دستاوردهای علمی، متحده االتیاو با تمام چیرگی  حال نیباا

برای همیشه به این رهبری ادامه دهد. شاید هیچ پروژه تحقیق و توسعه این کشور وجود ندارد که 

دیگری در طول زندگی من، دانش علمی بیشتری نسبت به پروژه ژنوم انسان که دانشمندانی را از 

ایجاد  -بودند NIHشهروندان استرالیایی، بریتانیایی و فرانسوی در گروه  -سراسر دنیا گرد هم آورده،

نویس  پیشو معتبری بودند. اما وقتی بیل کلینتون  آشنا نامهای  باشد. این دانشمندان از دانشگاه نکرده

یابی  توالیدرصد از  1ژنوم انسان را اعالم کرد، مراقب اعتبار دادن به گروهی نیز بود که تنها در حدود 

 . iمشارکت کرده بود: موسسه ژنومیک پکن

رهبری در تحقیقات  عنوان بهیابی ژنوم انسان، چین  ای توالیپانزده سال پس از مسابقه بزرگ بر

یک  تغییر نام داده است( حاال دیگر تنها BGIژنومیک پدیدار شده است. موسسه ژنومیک پکن )که به 

محسوب مرکز تحقیقاتی ژنومیک در جهان  نیتر بزرگی نیست بلکه اکنون درصد کی کننده مشارکت

برخی از محققان آن  21آمریکا دارد. متحده االتیایابی بیشتری نسبت به  های توالی شود و دستگاه می

  21ها در چین هستند. تمام بچه  یابی نهایی ژنوم در حال بحث پیرامون توالی

 21است.شود، سه برابر شده  ، سهمی از اقتصاد چین که صرف تحقیق و توسعه می1993از سال 

 81درصد به  87( جهان در دهه گذشته از R&Dعه )از تحقیق و توس متحده االتیا سهم که یدرحال

 درصد رسیده 1/14درصد به  1انی از حدود ـزل یافته، سهم چین از تحقیق و توسعه جهـدرصد تن

درصد از تولید ناخالص داخلی عظیم چین به تحقیق و توسعه، این  1 باًیتقربا تخصیص  28است.

 کند تا پیشتازی خود را حفظ کند. تالش می متحده االتیامقدار اکنون از اروپا فراتر رفته و 
                                                                                                                                              
i. Beijing Genomic Institute 
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گذاری آمریکا در تحقیق و  گذاری چین در حال افزایش است، سرمایه سرمایه که یدرحال واقع در

های  بودجه بوده که ناشی از عوارض جانبی کاهش 1113های اخیر کمتر از سطح سال  توسعه در سال

 در بخش خدمات مالی، عالوه بر رمسئوالنهیغرفتار  24پژوهشی پس از بحران مالی جهانی است.

شده مالی کمتر برای تحقیقات مربوط به سرطان  نیتأمرهنی و بیکاری، منجر به  های ملک بازستانی

 است. 

کشور  13علوم و مهندسی )اگر مجموع  یعلمبزرگ مقاالت  دکنندهیتولدومین  متحده االتیا

، حال نیباا کند.از مقاالت جهانی را تولید می چهارم کاست، که ی اتحادیه اروپا را هویتی واحد بدانیم(

. این در حالی اند افتهی  کاهشدر طول دهه گذشته  متحده االتیادر  انتشار مقاالت ارقام مربوط به

این و  -درصد رسیده 11درصد به  8از  –افزایش یافته شدت بهاست که تولید مقاالت علمی در چین 

توسعه  بودجه تحقیق و 21است. شده  لیتبدبزرگ مقاالت علمی در جهان  دکنندهیتولکشور به سومین 

کشف داروهای مبارزه با  دهنده لیتشکشوند، اجزای  و مقاالت علمی که مبنای فکری تحقیقات می

 .دهندکه حیات را تغییر میهای پزشکی هستند سرطان و پیشرفت

تحقیقات  iگیرد. شورای دولتی چینسرچشمه می استراتژی چین از مقامات ارشد دولت این کشور

خود تثبیت  11های صنعتی قرن یک رکن اقتصادی در بلندپروازی عنوان بهرا  مربوط به ژنومیک

که در  هزار دکترای تخصصی با ملیت چینی را 31سال، دولت چین با موفقیت،  8ظرف  22کرده است.

 27کرد. غرب تحصیل کرده بودند، برای بازگشت به چین جذب

 اساس برکار خود را  ام،در این مورد صحبت کرده ها آنمقامات دولتی و رهبران تجاری چینی که با 

 پیشتاز شدن درتوانستند با اند. آنان باور دارند مزایایی را که میای قرار داده شرایط استراتژیک ساده

ثروت و  من گفت که وی معتقد است . یک مدیرعامل چینی بهاند داده  دست ازاینترنت به دست بیاورند، 

یک  عنوان بهرا  متحده االتیاشود، حکمرانی  سازی اینترنت ناشی می قدرتی که از وجود مراکز تجاری

ژنومیک کند. بسیاری از قدرتمندترین رهبران چینی معتقدند که علم  سال تمدید می 11ابرقدرت تا 

که  هایی تا در آن پیشتاز باشند. یکی از فرصت اند صنعت تریلیون دالری بعدی است و آنان در تالش

داروی است. اگر سازمان غذا و  متحده االتیاقرار دارد، فرآیند توسعه دارو در  موردتوجهها  از سوی چینی

با  را که شده یساز یشخصانواع داروهای  سرعت بهآمریکا فرآیند توسعه داروی خود را تغییر ندهد، و 

که لوئیز دیاز و لوکاس  گونه همانپذیر هستند، فراهم نکند، آنگاه  ژنتیکی امکانیابی  استفاده از توالی

 بیماران ممکن است برای درمان خود به خارج )شاید به چین( بروند. کنند، وارتمن توصیف می
                                                                                                                                              
i. China’s State Council 
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بین  اند که در فضایی مبهمقرار گرفته BGIی مانند مؤسساتها و  در مرکز استراتژی چین، شرکت

سرمایه های خصوصی هستند اما با ها اسما سازمان کنند. این شرکت دولتی فعالیت میبخش خصوصی و 

رسانی  اند برای منفعت شده و از حمایت آنان برخوردارند که مقرر کرده سیرابمقامات مرکزی چین 

میلیارد دالر از  13/1یک خط اعتباری به ارزش  BGI، شرکت 1111به چین موفق شوند. در سال 

اگرچه آید،  از منابع متنوعی به دست می BGIه چین دریافت کرد. امروزه، درآمدهای شرکت بانک توسع

. استدشوار  رسد می آن های شرکت به چین دولتی گذاری سرمایه نتیجه در که هایی پول بررسی منابع

است. منابع دیگر شامل فراهم آوردن تحلیل « های ناشناس کمک» ی،بندی بزرگ درآمد یک دسته

 ها برای محققان و افراد و نیز پولی است که از ومـیابی ژن های دارویی، توالی رای شرکتـاطالعات ب

هزاران  همچنین از هزینه پایین BGIشرکت  23شود. شهرداری و نهادهای دولت فدرال دریافت می

 گیرند.  دالر در ماه حقوق می 1111متوسط تنها حدود  طور بهبرد که  نیروی کاری که دارد، سود می

این  خبر خوبی است. پروژه ژنوم انسان به این دلیل تا درواقعکنم رقابت از سوی چین  من فکر می

برای اش، کریگ ونتر، استعفا کرد تا شرکتی را  میزان سریع پیشرفت کرد که یکی از محققان برجسته

بنیادین که وارد تحقیقات ای  کنم که هر اندازه سرمایه کند. عالوه بر این فکر می سیتأسرقابت با آن 

رساند.  میتر نتایجی را خواهیم دید که به همه مردم جهان سود  شود افزایش یابد، سریع علم ژنومیک می

های اینترنتی چینی بسیار پیشرو عمل کرده و از روزهای نخست آغاز  نسبت به شرکت BGIشرکت 

های این  است. برخی از همکاری کردهتثبیت یک شرکت جهانی  عنوان بهخود را موقعیت به کارش، 

که « iاوتیسم اسپیکز»همکاری با  جمله ازی تنها جنبه نیکوکارانه دارند، نیچ ریغ مؤسساتشرکت با 

هایشان خویشاوندان  هزار نفر را که در خانواده 11ای  ان یک موسسه غیرانتفاعی آمریکایی است، تا دی

 یابی کنند. اوتیسمی وجود دارند، توالی

اکنون در حال رسیدن به  ی به سراغ سایر نقاط جهان برویم، داستان متفاوت است. اروپا هموقت

سازی همتای چین یا تجاری ازنظردر تحقیقات ژنتیک است اما در این مورد که  یعلم جایگاه مهم

ها تمایل  باشد، فاصله زیادی دارد. دانشمندان برتر هندی، آمریکای التین و سایر مکان متحده االتیا

موطن فیزیکی در کشورهای  ازنظرهای آمریکایی کار کنند، حتی اگر ها یا شرکت دارند تا در دانشگاه

 خود باقی بمانند. 

است،  یک کشور را برای صنعتی در آینده مهیا نکنیم، روسیه چگونه که نیابهترین مثال در مورد 

                                                                                                                                              
i. Autism Speaks 
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 های تحقیقاتان شوروی مجموعه کوچکی از حوزهگردد. رهبر به دالیلی که به آغاز جنگ سرد برمی هم  آن

کرد، کار آنان تحت تولید می نظام شوروی تعداد زیادی دانشمند که یدرحالنهادند.  علمی را ارج می

در ای  عمده رقابت بزرگ فضایی منجر به توسعه 29های نظامی قرار داشت. پویش سیاسی دولت و اولویت

کشور به های علمی شوروی با ایدئولوژی رژیم آن  و شوروی شد، اما در همین زمان، تالش متحده االتیا

 زنجیر کشیده شد. 

 ه در طول رژیم استالین مقامیـاست، دانشمندی ک« iتروفیم لیسنکو»ال در این مورد ـیک مث

iعلم شبه» عنوان بهلیسنکو در برابر ژنتیک رتبه یافت. عالی i بورژواییi i i » طغیان کرد. او معتقد بود

های بعد منتقل  ها به نسل گیرد و این ویژگی شکل می طشانیمحها از سوی  های ارگانیسم ویژگی

بدون ها را از درخت بکنید، نسل بعدی درختان نیز  شوند. در دیدگاه علمی لیسنکو، اگر تمام برگ می

  71علم است. لنینیستی به -مارکسیست اساساًبرگ خواهند بود که رویکردی 

رای این کشور نامناسب ـلیسنکو آکادمی کشاورزی شوروی را متقاعد کرد که مطالعه ژنتیک ب

ها و برنامه درسی خود حذف  است و به همین دلیل مدارس هر مرجعی در مورد ژنتیک را در کتاب

تطبیق دهند و مقاالتی با نتایج مضحک  با شرایط دانشمندان شوروی یاد گرفتند خود را 71کردند.

 نظریات لیسنکو بود. آن دسته از افرادی که تحقیقاتی به سبک لیسنکو دهنده بازتابمنتشر کنند که 

از سوی دیگر، دانشمندانی که با  71مالی شدند. نیتأمپذیرفتند، جوایز علمی دریافت کرده و را 

  78در برخی موارد اعدام شدند.و  شده  انداختهلیسنکو مخالفت کردند به زندان 

گردد.  ه امروزی به لیسنکو برمیـه علم ژنومیک در روسیـفعالیت مهم در زمین هرگونهفقدان 

iقانون شوروی تدوین شدند و ژنتیک مندلی عنوان به 1943های وی در سال  دیدگاه v ها پس  تا سال

 اساساً»یه نشد. نخستین ژنوم وارد برنامه درسی علمی روس ،میالدی 1971از مرگ لیسنکو در دهه 

 BGIو  متحده االتیاداری شده از ـیابی نشد و در آن از تجهیزات خری توالی 1111ا سال ـت« روسی

74شد.میاستفاده 
 

 همه یبرا ینوآور

 آید، ابتدا به خانوارها و می متحده االتیابخش بزرگی از نوآوری در علوم زیستی که از چین، اروپا و 
                                                                                                                                              
i. Trofim Lysenko 

ii. شوند ولی بر پایه روش  شود که به نادرستی با عنوان علم ارائه داده می علم به ادعاها، باورها، یا کارهایی گفته می شبه
 علمی نیستند.

iii. bourgeois pseudo-science 
iv. Mendelian genetics 
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های مهیج جدیدی  حل یابی ژنتیکی راه هایی مانند توالیفناوریرساند.  ثروتمندتر سود میجوامع 

که ها نفر  توان از مرگ میلیون کنند، اما در سراسر دنیا، می برای افرادی مانند لوکاس وارتمن ارائه می

 کرد.پیشگیری  است،های پزشکی ساده  دستیابی به اطالعات یا درمان ناشی از عدم

برخی  رود،های نوین پیش میی پیشرفتسو بهرقابت جهانی افرادی همچون کریگ ونتر  که یدرحال

 توسعه درحالهای مخابراتی در حال شکوفایی در کشورهای  برداری از زیرساخت دیگر در جستجوی بهره

 کی در نقاطهای پزشکی روزانه را بهتر به انجام رسانند. دریافت خدمات پزش هستند تا نیازهای مراقبت

رای گسترش دسترسی به این ـای بهای پیشگامانها طرحـز برابر نخواهد شد، امـمختلف جهان هرگ

سطح  توانند موجب بهبود زندگی در و می )مختلف( آغاز شدهاجتماعی  -اقتصادی طبقاتها در  مراقبت

 ند. کالن شو

میلیارد  7های همراه است. شش میلیارد از  سازد تلفن پذیر می زیرساختی که این کار را امکان

دسترسی  همراه دارند که بیشتر از افرادی است که به توالت  کنند، تلفن نفری که در کره زمین زندگی می

های مبتنی بر درآمد جنوب شرقی آسیا، برنامهدر طول سفرهایم به قاره آفریقا و مناطق کم 71دارند.

 ازجملهمربوط به سالمت  اعمالای از  بت شده است برای محدودهام که ثا های همراه را دیدهتلفن

 سالمت بهورزان»های تخصصی برای  پذیرش افراد، دریافت کمک تشخیص بیماری، نظارت بر بیماری و

این برای  یخوب بههای همراه تلفن 72هستند. مؤثرهایی برای ارتقای آموزش و آگاهی و برنامه i«جامعه

برند و  می جا همههای همراهشان را با خود  فراگیر هستند، مردم تلفن باًیتقراند زیرا  عملکردها مناسب

های شوند. اپلیکیشن سازی میهایی که هدف خاصی دارند، سفارشی ی با اپلیکیشنسادگ به ها آن

، لیمیاهای استاندارد )مانند  افزار تلفن )مانند دوربین( و اپلیکیشن توانند دسترسی به سخت خاص می

مانند هایی سیم به دستگاه بی صورت بهها  ها( را فراهم آورند و اجازه دهند تا تلفن تقویم، و فهرست تماس

تلفن  های نوار قلب( و سایر حسگرها متصل شوند.ها )دستگاه، الکتروکاردیوگراففشارخونمونیتورهای 

نمونه قرار گیرد تا یک  مورداستفادهتواند یابی کند، اما می والیتواند ژنوم یک نفر را ت همراه هنوز نمی

 دیگری از جهان بفرستد. گوشهخون گرفته و اطالعات را به یک آزمایشگاه در 

 در هایی که از وسایل مخابراتی برای حل مشکالت سالمتی در کشورهای شیوه نیتر جالبیکی از 

                                                                                                                                              

i. Community health care worker های شوند تا مراقبت این افراد اعضایی هستند که توسط جامعه یا سازمانی انتخاب می 

ای  حرفهخصوص در کشورهایی که با کمبود متخصصان  ها به ای را برای جامعه خود فراهم آورند. از آن پزشکی و سالمتی پایه

 شود.  د، استفاده میسالمت روبرو هستن
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است. وقتی در جنگلی در « iمدیک موبایل»به نام  شود، متعلق به شرکتی استفاده می توسعه  حال

iکلمبیا بودیم که تا همین اواخر تحت کنترل شورشیان فارک i  شرکت،  ساله این 17قرار داشت، با مدیر

iجاش نسبیت» i i » دپارتمان آشنا شدم. جاش یک متخصص تلفن همراه بود که در چارچوب یک برنامه

 همراههای تلفن  چگونه دستگاه که نیاذینفعان محلی در مورد  دولتی با نظامیان کلمبیا آمده بود و به

برداری معادن منطقه استفاده شوند و تلفات جانی و بدنی را کاهش دهند،  توانستند برای نقشه می

گابریل داد. وقتی جاش دانشجوی کارشناسی در دانشگاه استنفورد بود، در بیمارستان سنت  آموزش می

کرد. وی هنگام کار در در روستایی در ماالوی که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، کارورزی 

سفر باید مسافتی طوالنی پزشکی ساده یک مشکل که بسیاری از بیماران برای  شدتعجب مآنجا، 

 تا بیمارستان بود.کیلومتری  121دکتر اغلب به معنای پیمودن یک مسیر  دیدنکنند. 

 برگردانند.نویسی شده را  های دست رفتند تا گزارش کیلومترها راه می غالباًالمت جامعه س بهورزان
فقیر وی همچنین متوجه شد پذیرش بیماران با استفاده از تلفن همراه در مناطق روستایی و  77

نیست. سازمان بهداشت جهانی برآورد  عادیماالوی نسبت به کالیفرنیا بهتر بود. این موضوع غیر

وجود دارد که از  توسعه درحالکشور  17مراقبت پزشکی در  بهورزمیلیون  8/4ند که کمبود ک می

بیشتر در همین حال، خدمات مخابراتی تلفن همراه  73.اند شده  واقعکشور در آفریقا  82این تعداد 

هدف از اند. جاش این ارتباط را ایجاد کرد و تصمیم گرفت که  این قاره را تحت پوشش قرار داده

  مدیک موبایل، استفاده حداکثری از این زیرساخت موبایلی باشد. سیتأس

که مجهز  را سالمت جامعه بهورز 71ای ایجاد کرد که  جاش به سنت گابریل برگشت و برنامه

رای پاسخ دادن به ـها ب تلفناین داد چگونه از  آموزش  یو شد. شامل می بودند، های همراه تلفنبه 

برای بیماران  زشدهیتجوو بر سپری شدن دوره مراقبتی شده کی بیماران استفاده های پزش پرسش

جویی و ظرفیت برنامه درمان سل  هزار ساعت کار صرفه 1نظارت کنند. این برنامه آزمایشی بیش از 

 بیمارستان را دو برابر کرد.

تند که از نور و امروزه جاش و پروژه بزرگ مدیک موبایل در حال تالش برای توسعه ابزاری هس

جاش  کند. دالر استفاده می 11دوربین روی تلفن همراه برای تشخیص ماالریا و سل، با قیمتی کمتر از 

سالمت وجود خواهند داشت که  بهورزانانواع بسیار جدیدی از »سال،   ده با گذشتبه من گفت که 

                                                                                                                                              
i. Medic Mobile. 

ii. FARC guerrillas 
iii. Josh Nesbit 
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غیرمتمرکز،  ،های سالمت شوند. سیستم های همراه حمایت می های تلفنفناوری لهیوس بههمگی 

جاهای  برخورداری برابر از سالمت در بسیاری از»کند:  او اضافه می« محلی و پیشگیرانه خواهند بود.

ای به جوامعی است که مزایا ناشی از رساندن خدمات پایه نیتر بزرگدیگر وجود خواهد داشت و 

ای رایگان خواهد  برای هر خانواده های سالمتی اولیه ترین دسترسی را دارند. اطالعات مراقبت سخت

ماالریا، وبا هایی برای  است. واکسن شده نییتعاز سوی دولت و اپراتورهای موبایل رایگان  ها آنبود و نرخ 

 ها آنهای تلفن همراه نقشی حیاتی در توزیع  های مرگبار وجود خواهد داشت و فناوری و سایر بیماری

  «برای همه ایفا خواهند کرد.

کرده  های موبایل آغاز به تحت پوشش قرار دادن قاره آفریقاشبکه که یوقتسال اخیر، از  1در طول 

های  برنامه عنوان بهو مصرف آن افزایش یافته، چند ده برنامه سالمت موبایلی مانند برنامه جاش 

ای پزشکی فهرست راهنمیک « iشیمبا تکنولوژیز»کنیایی به نام یک شرکت  .اندشده اجرا آزمایشی

iمدآفریکا»به نام « اپلیکیشن دانش»موبایلی و  i »های حوزه سالمت را در راه انداخته است تا چالش

میلیون نفری  41رسمی برای جمعیت  پزشکهزار  7کشورش حل کند، آن هم در کشوری که تنها 

 استاعالم کرده  1/1پزشک به ازای هر هزار نفر را در کنیا  نسبتبانک جهانی  79دارد.آن وجود 

 ازای پزشک به 4/1به  1111برابر بیشتر بوده و در سال  11بیش از  متحده االتیااین رقم در  که یدرحال

 31رسید.می هر هزار نفر جمعیت

درصد  98استفاده کند، زیرا  تلفن همراهبرای جبران کمبود پزشک، شیمبا نیز تصمیم گرفت از 

، بیماری های نشانه کننده اپلیکیشن یک بررسیاین  31های همراه هستند. ا کاربران تلفنه از کنیایی

هشدار های دهنده محل بیمارستان و سیستمدکترها، نشان راهنمای های اولیه، فهرست اطالعات کمک

خدمات بهداشتی و و دسترسی اندکی به است در کشوری که مناطق روستایی گسترده  31دارد.

 به شکلی کند تا فریکا راه جدیدی برای هر کنیایی که تلفن همراه دارد فراهم میآدارد، مد یمراقبت

همراه نشینان در سراسر این کشور به  های سالمتی کسب کرده و تخصص پزشکی را برای دهکدهمراقبت

  38آورد. می

iنترا لیکیشن آی، اپMITالتحصیل تر، یک دانشجوی فارغدر تالشی تخصصی i i  کرد را به بازار عرضه

های  که دسترسی به آزمایش توسعه  حال درمیلیارد نفر در کشورهای  1سنجی بیش از تا به بینایی

                                                                                                                                              
i. Shimba Technologies 

ii. MedAfrica 

iii. EyeNetra 
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« iبیننده» توان لنزهای پالستیکی را که کند چگونه می نترا مشخص می پزشکی ندارند، کمک کند. آی

بینی، دوربینی و آستیگمات بودن بیمار  نزدیک شود، روی یک تلفن هوشمند نصب کرد. نامیده می

و لنزهای درستی که فرد به شده تشخیص داده است که به اپلیکیشن متصل  «بیننده»از طریق این 

 41 دستگاهو استفاده از  پزشک متخصصبه  مراجعه اندازه به. این کار شود میآن نیاز دارد تجویز 

iهزار دالری اتورفرکتور i اپلیکیشن  اندازی آن، اینمدت کوتاهی پس از راه 34کند. میجویی ایجاد  صرفه

جسور گذار آن از سوی سرمایه گذاری هزار آزمایش را پشت سر گذاشت و سرمایه 81با موفقیت بیش از 

iوینود خسال»ای،  افسانه i i »7 نبه ایدسترسی تا شود  میلیون دالر افزایش یافت که حتی باعث می 

  31شود.ببیشتر هم  اپلیکیشن

بدن یا  هر بخش از باًیتقرسالمتی در مناطق روستایی است. برای  های این تصویری از آینده مراقبت

کاستن برای  تلفن همراه از فناوری توان می هر بیماری، یک تفکر کارآفرینانه وجود دارد که چگونه

سال  11های علوم زیستی که در طول  از نابرابری در دسترسی به خدمات سالمت استفاده کرد. شرکت

خواهند برداری هایی دست خواهند یافت، از چنین گسترش فناوری تلفن همراه بهره آینده به موفقیت

  .شدتری در هر گوشه از کره زمین ایجاد خواهند  های بهتر و گسترده کرد و مراقبت

 یجهانبه هم متصل، احتماالت جدیدی برای تخصصی شدن پزشکی و  داًیشدهمچنین یک جهان 

iکند. دکتر دبورا شراگ تشخیص پزشکی ایجاد می نیتأمزنجیره  شدن  v رئیس بخش علوم جمعیتی ،

های واقعی  جوییفاربر/ هاروارد معتقد است که صرفه -و تومورشناسی پزشکی در مرکز سرطان دانا

بنگالدش  هایی نظیر نشینان در مکان عنی کشف استعدادهای دهکدهیی ممکن است به مکاراو افزایش 

دوره متوسطه بودند، و تعداد بسیار کمی مدرک  رساندن انیپاناتوان از به  ها آنباشد، که بسیاری از 

  .داشتند چهارسالهپزشکی 

ایجاد ای است. برای  هزار ژن، دستگاه پیچیده 11عضله و  241استخوان،  112اندام،  73بدن ما با 

تعلیم هایمان را  سنتی پزشک طور بهما  که یدرحالدرکی جامع از بدن، مدرسه پزشکی ضروری است. 

تقسیم توانیم آن تخصص را  پرسد: آیا می ای می ساده سؤالایم تا متخصص تمام بدن باشند، شراگ  داده

اجزای بدن برای یک بیماری  تا متخصص یکی از دهیمکرده و یک دهکده کامل را در دنیا آموزش 

  خاص شود؟
                                                                                                                                              
i. viewer 

ii .رود. های چشم و تجویز عینک یا لنز به کار می ای که برای آزمایش دستگاهی با کنترل رایانه 

iii .Vinod Khosla  آمریکاییتاجر و مهندس هندی 

iv. Dr. Deborah Schrag 
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تحت  iها کند که برای مثال به سرطان سینه توجه کنیم. زنان از طریق ماموگرام شراگ پیشنهاد می

ها در حقیقت به سهولت تفسیر  دهند. اما این ماموگرام قرار گرفته و پزشکان تشخیص می بررسی

آموزش ای از جهان بتوانند برای انجام این کار در نقطه نهیهز کمشوند و ممکن است که نیروهای کار  می

  گزارش»را با توجه به  ها آنپستان نگاه کنند و بیاموزند چگونه   توانند به چند ده اسکنمی ها آنببینند. 

iی پستانربرداریتصو i » پایگاه اطالعاتی»و سیستمi i i »بدخیم،  برداری شدهاز دسته منفی تا دسته نمونه

به پی  چیزی غیرطبیعی است چگونه که یوقتتوانند یاد بگیرند  می ها آنهمچنین  32کنند.بندی طبقه

 و بررسی بیشتر قرار دهند و این موضوع را به متخصصان بسپارند.  قیتحق موردموضوع ببرند، آن را 

 آوری اطالعات و ایجاد یک طرح درمان هنوز نیازمند تخصصی است که از طریق مدرسه جمع

اما شود. متخصصان همچنان حضور خواهند داشت،  ره دستیاری و انترن شدن حاصل میپزشکی، دو

کار ای از موارد عادی روی توده که نیای جا بهتواند به نحوی کارآمدتر صرف شود. آنان  زمان آنان می

ود وجکنند، بر موارد خاصی تمرکز خواهند کرد که بیشتر نیازمند درمان است. البته، این احتمال نیز 

 ها. ها انجام شود تا انسان ربات لهیوس بهدارد که با گسترش خودکارسازی، این کار بیشتر 

اش مراجعه کرده است، چه معنایی دارد؟ این کار  این موضوع برای زنی که برای ماموگرام ساالنه

سابقه  مربوط بهتر است. او هنوز باید ویزیت بشود، بیمه و کاغذبازی  تر و ارزان به معنی خدمات سریع

شد و  تر خواهد پزشکی را پر کند، آزمایشش را بدهد و منتظر تفسیر نتایجش باشد. اما زمان انتظار کوتاه

ماموگرام یک دالر به ازای  171های بیمه سالمت حدود  تر خواهد بود. اغلب شرکت صورتحساب نیز ارزان

ا داشتن متخصصان ـب 37کنند. داخت میدالر پر 111متوسط  طور بهو زنان بیمه نشده  ردازندـپ می

 باشیم.ها  توانیم شاهد کاهش هزینه کنند، می های طبیعی را غربال میکه اسکن نهیهز کم

کسب ثروتمندان بیشترین مزایا را  عموماًمدت  در کوتاه که یدرحالاین یک بعد دیگر نوآوری است: 

توزیع ی تر بزرگتر شده و بین جمعیت  زمان ارزانها این پتانسیل را دارند تا با گذشت  کنند، نوآوریمی

دسترس ها برای زنان بیشتری در  ی کاهش یابد، آزمایشتوجه قابل طور بهشوند. اگر هزینه یک ماموگرام 

 گیرد. حداقل این چیزی است که به آن امید داریم. قرار می

دهندگان  ول ارائهـبلندمدت در پجویی  واند موجب صرفهـت ی، مینیچن نیاهای  ایده که  یحال در

نیروی تشخیص و آموزش  تنها  نهدشوار است.  ها آنهای سالمتی و بیماران شود، اجرایی کردن  مراقبت
                                                                                                                                              

i .Mammograms برای به تصویر کشیدن جزئیات پستان است ماموگرام یک تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس. 

ii. Breast Imaging Reporting 

iii. Database System 
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مطمئن دهندگان و بیماران نیز باید از رویه آن  ارائه حال نیدرعکار نامتعارف امری دشوار و گران است؛ 

پیدا اش یک غده )یا همسر( یا مادرتان یک روز صبح در سینهبوده و با آن راحت باشند. تصور کنید شما 

 واردروید تا اوضاع را بررسی کنید. پانزده دقیقه پس از آزمایش، پرستار  به سراغ دکتر می باعجلهکند. 

گویند  می -به یاد داشته باشید که دکتر نیستند -گوید که متخصصان سرطان پستان و به شما می شده

نظر  اند لیماتوانید بروید. بسیاری از مردم به درست یا غلط  ای است. پس میغده هرگونهد ـوی فاق

 م.در مواجهه با عدم تخصص دودل باش؛ شاید من هم شوند ایجو زیرا ن یگریمتخصص د

 آنان خانوادهدر مورد بیماران و اعضای  جا همهها دستیابی به اعتبار پایدار دشوار است و بیمارستان

کشورهای دیگر عادی شود.  در اسکن یبند دسته و لتریفعمل  که یوقتشوند، تا  می همواج مشکل با

تغییرات رهبر فناوری بودن فقط مزایا ندارد بلکه معایبی نیز با خود دارد. به هر صورت، جامعه آمریکایی 

انجام زایش تعداد پرستارانی که وظایف پزشکی را ـذیرفته است. در مورد افـمشابهی را در گذشته پ

شد، فکر کنید. پذیرفتن  دهند، مانند تزریق واکسن که در گذشته تنها توسط پزشکان انجام می می

باشد های اقتصادی داشته دهد که استفاده از آن آسان باشد، صرفه زمانی رخ می تینها درفناوری جدید 

 شیم. شوند، اطمینان داشته با کنار هم منجر به تغییر می و به تمام مواردی که در

 کندیم رییتغ میدانیم یستیز علوم مورد درکه  یزیچ هر

دکتر دیویس حق داشت. جایی که امروز در علم ژنومیک هستیم معادل با جایی است که در سال 

 یتر بزرگو در هنگام ورود اینترنت تجاری قرار داشتیم. علم ژنومیک درصدد است تا اثر  1994

زیست تر خواهیم  ی طوالنیها سال مانسبت به هر نوآوری دیگری در قرن بیستم بر سالمت ما بگذارد. 

مورد تر خواهد شد. ما در  بیشتری باشیم، پیچیده های اطالعات و انتخاب رأساما زندگی ما وقتی در 

امروز چه کسی هستیم و چه چیزی خواهیم بود بیشتر از آن چیزی که  که نیاشناسی مربوط به  زیست

 . ستدان حتی بتوانیم تصور کنیم، خواهیم 

به  و ما را –کنندهای ارتباطی که توسعه علم ژنومیک را همراهی کرده و آن را توانمند می فناوری

شدن هستند. نخستین  رت ارزاندر حال قدرتمندتر شدن و  -کنند ر متصل میـات و به یکدیگـاطالع

رآیند رایج ساختن این ـشوند، میلیاردرها خواهند بود، اما ف ها منتفع می کسانی که از این نوآوری

این  کشد، که در طول عمر بیشتر افرادی که سال طول می 11 احتماالً ها درون و بین جوامعپیشرفت

 خوانند رخ خواهد داد.  کتاب را می
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 یزندگ کتاب در نیا تو مارک کلمات به شودیم موجب دارد، قرار اطراف در که ینامحدود اطالعات

 اندکی یگذار هیسرماتوان با  می. دارد وجود علم مورد در فریبنده یزیچ»: کنم فکر  iیپیسیسیم یرو

 آن در که است بوده یارشته یستیز علوم «.های احتمالی بزرگی دست یافت یبازدهبه  واقعیت، در

 یزندگ بود، خواهد دسترس در ندهیآ سال چند ظرف که یزیچ به نسبت ،تیواقع از ییجز یمقدار با

 11 در خودمان مورد در و گرفته مرجع یخیتار از مسائل را نیتوا مشاهده میدار قصد ما. میاکرده

ژنومیک . علم میریبگ ادی م،یاآموخته شیپ یهاقرن طول در که هاییزیچ مجموع از شیب ندهیآ سال

صدها هایی را که امروزه صنعت تریلیون دالری خواهد شد که طول زندگی را افزایش داده و بیمارییک 

 برد. کشند، تقریباً از بین می می ساله هرهزار نفر از مردم را 
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 درمزنگاری پول، بازارها و اعتما 

 

 ثاقیم  بازنویسی  های جدید انجام مبادله مجبور به آیا الگوریتمی برای اعتماد وجود دارد؟ با روش

 ها، شهروندان و دولت هستیم.  بین شرکت

یعنی به . خریدن هر چیزی  گذاشتیم مان می های نوجوانی من، پول چیزی بود که توی کیف پول در سال

آوردید و سکه و اسکناس  تان را درمی کردید، کیف پول دار صحبت می ، با صندوقرفتید میفروشگاه 

هم در کودکی ای و کهنه پدرم را به یاد دارم. حتی  دادید. هنوز کیف پول چرمی قهوه بابت خرید می

 -منیا هزینه درمان  -کردم. این کیف پول چیزی بود که پدرم با آن پول شام اهمیت آن را درک می

مشخص کرد. میزان برآمدگی آن کیف چگونگی گذران زندگی هر هفته و هر روز ما را  را پرداخت می

های زیادی  و فرصت این کیف حجیم بود، و امکانات  رفتیم کرد. وقتی برای تعطیالت به سفر می می

 .دیرس یفرامشد، زمان بازگشت به خانه  گذاشت، و وقتی برآمدگی آن کم و کمتر می در اختیارمان می

داشت بتوان در دست نگه  چیزی که  -موجودیت فیزیکی داشته است عمدتاًهای دور  پول از زمان

ء  شی عنوان بهپول  ی ازریو، تصی که دارندهای مختلف و وزن کرد. بسیاری از ارزهای جهان، با نام

iشِکِل»، «iپزو»دهند.  ملموس را بازتاب می i »اسرائیل و پوندi i i  وزن بریتانیا همگی از کلماتی برای بیان

iروبل» 1اند. مشتق شده v » یتیروب»از کلمه روسی قدیمیv »- قطع  قطعه کردن، بریدن، به معنای قطعه

 ازیموردنهای نقره بود که برحسب مقدار  های فلزی اولیه به شکل شمش گرفته شده زیرا پول -کردن

                                                                                                                                              
i. peso 

ii. shekel 
iii. pound 

iv. Ruble 
v. rubiti 
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iهیلاست که در آن همسر هنری  iخوب یرفقاای در فیلم  تر، صحنه یک مثال واضح 2شد. بریده می i 

iگانگستر، با بازی لورن براسکو i iپرسد  میکند. هیل از همسرش  ، برای رفتن به خرید از او تقاضای پول می

گوید،  میکند و  متر از هم دور می خواهد. همسرش انگشت اشاره و شستش را چند سانتی چقدر پول می

 دهد.  ای اسکناس به او می و هنری دسته« قدر نیا»

اجازه  یالت طراحی کرده است که به ماای از تسه گذشته، نظام مالی مدرن مجموعه قرن میناما در  

دانشکده دهد از پول نقد فیزیکی عبور کنیم. من هم مانند بسیاری از دیگر افراد بزرگسال، وقتی به  می

های مسافرتی را با خودم  رفتم، نخستین کارت اعتباریم را گرفتم. وقتی شروع به سفر کردم، چک 

کاربرد همگانی  1691اختراع شدند اما تا دهه  1691در دهه  که –های خودپرداز بردم. دستگاه می

. باشیمباجه بانک، به پول نقدمان دسترسی داشته  مسئولبه ما اجازه داد تا بدون نیاز به  -پیدا نکردند

i«یشخص ییشماره شناساپین: »همه این کارها تنها به یک کارت خودپرداز و یک  v .از  3نیاز داشت

 ازاست. بانکداری آنالین  داده رخ سرعت بهرباتیک و علوم زیستی، تغییرات حوزه آن زمان، همانند 

در « vبی ای»کنندگان شرکت  شروع به رشد کرد. بازار تعامالت بین مصرف 1661میانه تا اواخر دهه 

امروزه،  4ایجاد شد. 1666نیز در سال « viپل پی»رداخت آنالین ـبه راه افتاد. خدمات پ 1661سال 

فراگیر همگانی شده و بانکداری تلفن همراه نیز با  باًیتقریافته  یجیتال در کشورهای توسعهبانکداری د

های همراه همین راه را طی کرده است. بیش از نیمی از بزرگساالن آمریکایی و بیش از  شدن تلفن

تعداد  این، 2112تا سال  1کنند. نیم میلیارد نفر در سراسر جهان از بانکداری تلفن همراه استفاده می

های همراه دیگر نیازی به  این مشتریان، حاال با داشتن تلفن 9به یک میلیارد نفر خواهد رسید.

همراه باجه بانک از بین رفت. تلفن  مسئولکه با آمدن خودپردازها نیاز به  گونه همانخودپرداز ندارند، 

هایم بگردم تا دفترچه  شوم در کمد لباس است. اکنون وقتی مجبور می شده  لیتبداکنون به بانک 

 آورم. شوم و جوش می قرار می چکی به سبک قرن بیستم بنویسم، کامالً بی وچکم را پیدا کنم 

                                                                                                                                              
i. Goodfellas 
ii. Henry Hill 
iii. Lorraine Bracco 

iv. PIN: Personal identification Number 

eBay .vگاه مزایده اینترنتی برای هر چیزی که به ذهن برسد. مقر آن در ایالت کالیفرنیای آمریکا است.  : وب 

vi .PayPalکند.  میپل شرکت آمریکایی که در زمینه تجارت الکترونیکی و سامانه انتقال وجه الکترونیکی آن فعالیت  : پی

سنتی های  سازد و جایگزین مناسبی برای شیوه ورت آنی ممکن میص پل پرداخت و انتقال وجه را با اینترنت و به سامانه پی

 وجه نقد همانند چک و حواله است. وانتقال نقل
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 های حجیم داشتند. پول نقد و کیف پول دسته دستههایی که نوجوان بودم، ثروتمندان  در سال

پول عمالً کیف پول نداریم یا از کیف  -و تعداد هر چه بیشتری از بقیه ماها -امروزه، اغلب ثروتمندان

شود، پول ما نیز  سال آینده ژنوم ما رمزگشایی می 21طی  که  یحال درکنیم.  مجازی استفاده می

های قدرتمندی به ابزار ها آنو برای رمزنگاری   ها به صفر و یک شدن لیتبدرمزنگاری خواهد شد )با 

شود(. ما هنوز در آغاز کشف امکاناتی هستیم که ارز دیجیتال در اختیارمان خواهد  کار گرفته می

مالی ها و اعتماد، نقطه عطف آتی بزرگی در تاریخ خدمات  گذاشت. اما رمزنگاری پول، بازارها، پرداخت

خواهد  مهم خواهد بود، حال میوکارتان در پی دارد  است. درک آنچه این رویداد برای شما و کسب

 باشید.« 111iفورچون »شرکتی در  رعاملیمدکش یا  لوله

iشده سکوئرا، شده یرمزنگار پول i 

i، تصمیم به گفتگو با جک دورسیشده یرمزنگاربرای درک پیامدهای پول  i i  36گرفتم. جک در سن 

است، شرکتی که انقالبی در  ترییتوگذاران  شود. او از بنیان سالگی، کارآفرینی شاخص محسوب می

گذاران شرکت  است، از بنیان ترییتوکه رئیس  حال نیدرعرسانی به راه انداخت. وی  ارتباطات و پیام

iاسکوئر»دیگری به نام  v »است. مان  استفاده کردن ما از پول  نیز هست که هدفش متحول کردن شیوه

آگاهی نگر واقعی است. او  بود، یک آینده ترییتوجک که هنگام نوشتن این کتاب، مدیرعامل اسکوئر و 

قلبی و  ، از خوشحال نیباادارد.  فناوریهای جهان  ترین ایده عمیقی از آخرین روندها و بلندپروازانه

میدمارکت اهالی میسوری نیز برخوردار است. ما یکدیگر را در دفتر جدید شرکت اسکوئر در   خویی نرم

آینده برای   درنگ در مورد اندیشه پشت اسکوئر و اهدافی که جک بیمالقات کردیم و  vفرانسیسکو سان

 تجارت دارد شروع به صحبت کرد. 

استفاده از  های روزانه با دیدگاه اصلی جک این بود که به کمک اسکوئر، راهی ابداع کند تا پرداخت

صبح ه. هر روز دستگاهی انجام شود که حتی از کیف پول ما ارزشمندتر شده است: دستگاه تلفن همرا

در  کنم تا مطمئن شوم سه چیز مهمی را که بیرون بروم، وسایل همراهم را بررسی می که آنپیش از 
                                                                                                                                              

i. 111 Fortuneسود های مختلف مانند فروش و  آمریکایی و جهانی از جنبه  بزرگ  شرکت 111بندی از  : فهرست و رتبه

 .است
ii. Squared 

iii. Jack Dorsey 

iv. Square 

v.  Mid-Market San Franciscoای در سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا است. میدمارکت یا بازار مرکزی محله 
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کلیدها گذارم.  ام. کیف پولم را در جیب عقب سمت چپ می نیاز دارم فراموش نکرده ها آنطول روز به 

جک ام.  م در نظر گرفتهگیرند و جیب جلو سمت چپ را برای تلفن در جیب جلو سمت راست قرار می

 مان را در خانه بگذاریم.  خواهد کاری کند تا کیف پول می

دادوستد  دهد با تلفن یا تبلت خودشان پرداخت کنند )و کسبه با آن اسکوئر به مشتریانش اجازه می

ا ب  کردید تا پرداخت تان میکنند.(. نسخه اولیه آن ابزار مربعی شکل سفید کوچکی بود که وارد تلفن

مربع تنها کافی بود کارت اعتباری را روی بخش خواننده )اطالعات( آن  –کارت اعتباری کارسازی شود

همه های جدید اسکوئر حتی نیازی به ورود آن دستگاه مربعی شکل هم نیست.  کشیدید. در نسخه می

نیازی کاری که باید بکنید این است که تلفن خود را به سمت صندوقدار بگیرید تا آن را اسکن کند؛ و 

را زمان انتظار مشتریان خود  اند مشتاقهای ِبرَند که  نیست کیف پولتان را باز کنید. بسیاری از شرکت

ید شاهد خواهید بود که بشو iاند. اگر وارد هر استارباکس کاهش دهند، این فناوری را به کار گرفته

استفاده تر قهوه مجدد خود،  مشتریان یکی پس از دیگری از اسکوئر برای ورود، خروج و دریافت سریع

 کنند.  می

iکلوی الهام ایجاد اسکوئر ناشی از یک تراکنش ناموفق بود. جیم مک i سیتأس، شریک جک در 

های  نگارش کتاب –های خود ر پروژهکلوی در بین سای ساز است. مک اسکوئر، یک کارآفرین و شیشه

iام بی نویسی رایانه، کار در شرکت آی درسی برنامه i i شرکت یک  -اندازی شرکت انتشارات دیجیتالی و راه

جهانی های  ای در سطح بهترین کرد. این شرکت شیرآالت شیشه سیتأسگری  فروش محصوالت شیشه

 که چونهزار دالری جیم گرفته شود،  2ساخت، اما این کافی نبود تا جلوی از دست دادن یک فروش  می

  2الزم برای پذیرش کارت اعتباری امریکن اکسپرس را در اختیار نداشت. فناوریاو 

زمانی  قاًیدقاش جک در میان گذاشت،  ، جیم این داستان را با دوست قدیمی2116در اوایل سال 

دو های جدید بود. هر  را رها کند و به دنبال فرصت ترییتووقت خود در  خواست کار تمام میکه جک 

افتاده های اخیر عقب  های تلفن همراه در سال وقتی فهمیدند فناوری کارت اعتباری چقدر از پیشرفت

بر های جایگزین کردند. در دسام زده شدند و شروع به بحث در مورد استراتژی پرداخت است، شگفت

نخستین محصول خود را  ها آنکردند.  سیتأسر را ـبود که جیم و جک شرکت اسکوئ 2116سال 

به یک میلیاردمین پرداخت دست  2114از یک سال بعد به بازار ارائه کردند و در نوامبر سال کمتر 
                                                                                                                                              

i .Starbucks ای آمریکایی است های زنجیره خانه شرکت قهوه استارباکس. 
ii. Jim McKelvey 

iii. IBM 
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پلتفرم  های ها است که با شرکت اسکوئر بخشی از میدان رقابت شدید در آینده برای پرداخت 9یافتند.

iاپل پی»و « iگوگل والت»مانند  i »استرایپ»ها مانند  آپ و سایر استارتi i i»فرانسیسکو  سان ، شرکتی در

رقابت دهد،  میلیارد دالر تراکنش انجام می 1/1کردند و ساالنه قریب به  سیتأسکه دو برادر ایرلندی 

 6کند. می

 یاسیمق کوچکهای  بخشیدن به آن نوع تراکنش اسکوئر از همان آغاز پیدایش، در حال امکان

هزینه و  داد. رویکرد اسکوئر، تالش برای حذف دست از خود بوده است که جیم در فروش ناموفق شیشه

ند، پذیر میوقتی کسبه یک کارت اعتباری  معموالًهای مرسوم با کارت اعتباری است.  دشواری تراکنش

خدمات  دهندگان ارائهیک سری کارمزد به  ها آنشود. نخست،  دو نوع کارمزد برایشان محاسبه می

های بین کاسب و بانکی که حساب کاسب را مدیریت  کنند یعنی واسطه حساب تجاری پرداخت می

حداقل دالر در ماه(،  11شده ماهانه )میانگین  ها شامل موارد زیر است: کارمزد اعالم کند. این کارمزد می

 معموالًهای تراکنش ) دالر( و کارمزد 11تا  1دالر(، دروازه پرداخت ماهانه )بین  21کارمزد ماهانه )

بسیاری به همین دلیل است که  سنتی، 31تا  21کارمزد ثابت  عالوه بهدرصد هر تراکنش،  1تا  1/1بین 

. دسته دوم 11کنند( های اعتباری تعیین می ها حداقل مبالغ تراکنش برای خرید با کارت از فروشگاه

این  نیتر بزرگشود.  های کارت اعتباری پرداخت می به شرکت ماًیمستقهایی است که  کارمزدشامل 

iکارمزد تبادل»ها،  هزینه v »دهد. ازش کارت اعتباری را تشکیل میپرد  است که بیشترین کارمزد 

وکاری که یک کاسب  نوع کسب بر اساسها  است. کارمزد طور نیهمرسد؟  به نظر می کننده جیگ

های کارت اعتباری  هایی که از سوی شرکت کند و پاداش کند، قدرت بازاری که کنترل می اداره می

های کارت اعتباری درک  تند. شرکتبرخی متغیرهای دیگر، متفاوت هس عالوه بهشود  پیشنهاد می

 111تبادل بیش از  یها کارمزددر مورد ارقام  vمشی مسترکارت کنند؛ خط تر نمی را آسان مسئلهاین 

  11شود. صفحه می

از  خوان های کارمزدبگیر طراحی شد. این کارت خوان اعتباری اسکوئر برای دور زدن واسطه کارت

این کند که  درصدی از هر پرداخت کسب می 3تا  21/2کاهد و کارمزد کل  تعداد معامالت واسط می

 شود. های کارت اعتباری تقسیم می جمله شرکت مبلغ با شرکایش از
                                                                                                                                              
i. Google Wallet 
ii. Apple Pay 
iii. Stripe 

iv. interchange fee برای انک صادرکننده در ازای اعتباری که در اختیار مشتریان قرار داده و قدرت خرید کارمزدی که ب
 کند. طور غیرمستقیم دریافت می مشتریان تجاری فراهم آورده، به

v. MasterCard 
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پیچیدگی  کنند تالش می ها آنکنند اصطکاک را در بازار کاهش دهند.  اسکوئر و رقیبانش تالش می

های  تراکنشیا هزینه  iهای کارت اعتباری، کارمزد مبادله به شکل کارمزد ریها میلیارد دال و مخارج ده

تجارت است تا  شده  یطراح قاًیدقای جیم را کاهش دهند. اسکوئر  ی مانند شیرآالت شیشها رفته ازدست

تگی وابسها را انجام دهند و کسبه را از  تر کند، مشتریان بدون وابسته بودن به کیف پول تراکنش را روان

 کند. به صندوق پول متعارف و دستگاه کارت اعتباری آزاد 

نوآوری  طرف به مجدداًاست که توجه اقتصاد را  تر بزرگجک باور دارد که اسکوئر بخشی از یک روند 

 جنبهیکی از دالیلی که ما این شرکت را راه انداختیم، از »دهد  کند. او شرح می پایین به باال متمرکز می

کنم بافت  رود. بنابراین، فکر می تر پیش می تجربیات محلی یسو بهود که چنین روندی فردی، این ب

شود، روندی بسیار  محلی بیشتری منجر می نیآفالبه تجربیات  بودن نیآنالچگونه  که نیامحله و 

iدر مورد تجارت، بلکه در چیزهایی مانند فوراسکوئر تنها نهبسیار جذاب است. آن روند  i یتر نیز یو تو

شود.  میی تعامل چهره به چهره ختم نوع بهشود، که در بهترین موارد، حرکتی آنالین است که  دیده می

راند  می شیپ بههای خریداران و فروشندگان محلی باشد که اقتصاد را  کنم همین شبکه بنابراین فکر می

 مؤسساتبه های بزرگ  شرکتتی و های چندملی ما شاهد گذار از شرکت .و قدرت واقعی در آنجا قرار دارد

بررسی این عملیات پویایی است که در این فصل هنگام « بینیم. آن را در آمارمان می قطعاًمحلی هستیم و 

iاقتصاد اشتراکی i iپردازیم. ، بیشتر به آن می 

 محلی اقتصاد به های موجود، فناوری تجارت در چارچوبهای جدید برای  اسکوئر با افزودن قابلیت

همه دهد.  شده را نشان می های توزیع اسکوئر قدرت توزیع و فناوری»گوید  کند. جک می می کمک

تبدیل توانند دستگاهی را که دارند، بردارند و ناگهان به موتور تجاری قدرتمندی در آن منطقه خاص  می

 «خواهند گذاشت. ریتأثمثل محله، شهر، ایالت و سپس کشور  یتر بزرگشوند که سپس بر سطوح 

است، ای که همراه با نوآوری شیوع یافته کند اسکوئر به مبارزه با نابرابریجک همچنین تالش می

کند که کمک کند. او قصد دارد رویدادهای اسکوئر را در شهرهایی مانند دیترویت و سنت لوئیس برگزار 

اند. او اسکوئر را  دهـان جدی دیـبه خارج زی متحده االتیابا انتقال مشاغل صنایع ساخت و تولید از 

وکارهای جدیدی را  تواند به این مناطق درگیر مشکالت کمک کند تا کسب داند که می محصولی می

 تنها  کنم نقشی که اسکوئر ایفا کند آسان کردن تجارت است. نه فکر می»گوید  به وجود آورند. جک می

                                                                                                                                              
i. Exchange fee 

ii. Foursquare 

iii. sharing economy 
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وکاری  تواند کسب ی میهرکسکه  طوری شود، به شود بلکه تجارت نیز تسهیل می ها آسان می پرداخت

تواند یک  هر آدم معمولی می« ی رشد کند.آسان بهراه بیندازد و سپس آن را به سهولت اداره کرده و 

 شرکت تجاری داشته باشد.

 رسند  یم جنوب و شرق بهشده  یرمزگذار یبازارها

اردن( ، در طول یک رشته سفر طوالنی در خاورمیانه به کرانه باختری )رود 2112در ماه نوامبر سال 

توانند بسیار مفید باشند.  هایی مانند اسکوئر می ها نوآوری سفر کردم و جاهایی را دیدم که در آن

کردم، با صفوف مشترک حماس و فتح مواجه شدم. صدها مرد  بازدید می iاز شهر الخلیل که یدرحال

دادند.  میتکان « حماس»را در کنار پرچم « فتح»رفتند و پرچم  در خیابان اصلی شهر رژه می بازو بازوبه

این از  نظر صرففلسطین بود.   عرصه سیاسی در رییتغای از  گرم شدن روابط بین حماس و فتح نشانه

ضعیف های فراوانش  وکار کوچک آن، با وجود پتانسیل اد فلسطین، به خصوص بخش کسباقتص مسائل،

 و داغان است. 

های پرداخت و  شکایت رایجی که از کارآفرینان فلسطینی شنیدم دو قسمت داشت: نبود سامانه

ر هزا 2سیم(. هر سال،  ان برای داشتن ارتباط اینترنتی بیـ)استاندارد آن زم 3Gعدم دسترسی به 

درصد  31شوند، اما تنها حدود  التحصیل می های محلی فارغ های فنی از دانشگاه در رشته فلسطینی

تکنیک  یکی از دختران دانشجو که در دانشگاه پلی 12کنند. های مرتبط کار پیدا می از آنان در رشته

iفلسطین i هتری برای داشتن زندگی بهتر باید اقتصاد ب»دهد  کند، چنین توضیح می تحصیل می

استدالل وی بر این اساس بود « داشته باشیم. 3Gر باید ـرای داشتن اقتصاد بهتـباشیم و بداشته 

ارتباطات اینترنتی وجود نداشته باشد، آنگاه شرایط اساسی الزم برای کار مهندسی نیز وجود که اگر 

کند: بیکاری مهندسان جوان. بهترین  داشت. این موضوع پیامد ناخواسته خطرناکی ایجاد مینخواهد 

و  اقتصادی کرانه باختری رود اردن به سرنوشت غزه دچار نشود، تقویت یکپارچگی که نیابرای راه 

 رفاه عمومی است.  افزایش

 یرمزگذارموج بازارهای اثر محسوسی بر ایجاد نخستین « پل پی»و « بی ای»هایی مانند  نوآوری

به یک سیستم پرداخت جهانی تبدیل شود،  که نیابرای « پل پی»اند. با وجود اشتیاق  داشته شده

موجود نیست. ابزار  اصالًیا  محدودشدهات یا ـها این خدم کشورهای بسیاری وجود دارند که در آن

                                                                                                                                              
i. Hebron 

ii. Palestine Polytechnic University 
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الی ـم نیتأمانونی یا ـهای غیرق یتهای استفاده از آن در فعال اره پتانسیلـهایی درب دغدغه« پل پی»

مقید های متعارف، کمتر  های اینترنتی در مقایسه با سیستم ها ایجاد کرده است، زیرا تراکنش تروریست

در شوند.  های امنیتی اعمال می های اجرای قانون و آژانس به نظارت معمولی هستند که از سوی ارگان

، پاکستان، لبنان و افغانستان ممنوع باختری رود اردننه هایی مانند کرا نتیجه، این خدمات در مکان

  13شده است.

و  ها بیشترین نیاز به بازارهای آنالین جاهایی هستند که در آن قاًیدقها  ، این مکانحال نیدرعاما 

کشورها و این پتانسیل را دارند که در « بی ای»و « پل پی»وجود دارد.  iهمتا به های مالی همتا پرداخت

 آورند. های جدیدی به وجود  کنند، فرصت های مالی ضعیف، خدمات ضعیفی ارائه می مناطقی که سیستم

محقق این روند باشند، آنچه در آینده   های اصیل آمریکایی در بیانگر جلوه« پل پی»و « بی ای»اگر 

iبابا علی»، ینیچن نیاتر خواهد بود. در میان نخستین موارد  شود، بسیار جهانی می i » قرار داشت که

iهانگژو»دفتر اصلی آن در  i i » را در سراسر جهان  هزار کارکن 29چین قرار دارد و اکنون بیش از 

 14کند. می ای فعالیت کشور آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکایی و خاورمیانه 49استخدام کرده و در 

iپی علی»سیستم پرداخت  v » پل پی»دهد که آن را از  میلیون تراکنش انجام می 91/2آن در هر دقیقه »

 11کند. تر می یا اسکوئر بزرگ

 ازارهایـب شیازپ شیباند و  ترین جوامع جهان رسیده ون به منزویـاکن شده یرمزگذاربازارهای 

 نوظهور را به اقتصاد جهانی مرتبط خواهند کرد. 

 ییقایآفر یاقتصادها کردن یرمزگذار

ادعا  است. فرورفتهتاکنون، کنگو در مرگبارترین نبرد جهان از زمان جنگ جهانی دوم،  1669از سال 

ساالران  جنگشود نبرد در شرق کنگو که ناشی از رقابت بر سر منابع طبیعی، اختالفات قومی و غرور  می

  19.باشدمیلیون نفر را گرفته  4/1جان  کم دستاست، 

های اخیر، نبردها همچنان ادامه دارد. بحران فعلی  رگزاری انتخابات در سالاعالم صلح و ب رغم به

رفتن  به فروپاشی کامل دولت کنگو منجر شده و اقتصاد این کشور را از بین برده است. با از بین باًیتقر

                                                                                                                                              

i .peer-to-peer ای است. های رایانه ای از معماری شبکه ا به همتا یا نظیر به نظیر، نام گونههمت 
ii. Alibaba 

iii. Hangzhou 

iv. Alipay 
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 گذاران آبجو، خدمات مخابراتی سرمایه جز به  ههم) گذاران خارجی فرار کردند امنیت، بیشتر سرمایه

نوسان  شدت بهدرستی انجام دهد، نرخ ارز  . در نبود یک بانک مرکزی که وظایفش را به12و معادن(

دار باشد، تجارت ـایه یا حتی ارزی که ارزشش به حد کافی پایـکرده است و بدون دسترسی به سرم

 مانده یباقاست. بازار سیاه بر اقتصاد مسلط شده و کنگو یکی از فقیرترین کشورهای جهان  شده  متوقف

 سوم کی 19کنند. درصد از جمعیت این کشور با کمتر از یک دالر در روز زندگی می 21است. حداقل 

  16سال است. 49سواد هستند و میانگین امید به زندگی تنها  جمعیت بی

، شهری در مرز شرقی این کشور با روآندا «iگوما»ها در کنگو در  برخی از بدترین رنج و مشقت

این، در  . جنگ دائمی این منطقه را نابود و بیش از دو میلیون نفر را آواره کرد. با وجوداست داده رخ

های پتانسیل  نشانه عالوه بههای یک اقتصاد نوظهور جدید،  ترین نشانه این محل برخی از امیدبخش

ایلی، این های موب پرداخت شوند. در این محل، با رواج شده، پدیدار می بازارهای رمزگذاری توجه قابل

های گسترده  های همراه فراهم شد تا به سیستم پرداختی تبدیل شوند که فرصت امکان برای تلفن

 کنند.  جدیدی برای افراد عادی فراهم می

i، از کمپ پناهجویان موگونگا2116من در ماه اوت سال  i  که در شمال گوما قرار داشت، دیدن

و از من خواست بروم و ببینم آیا راهی وجود دارد تا  کردم. هیالری کلینتون تابستان پیش آنجا بود

هزار پناهجو در  22مشکالت این منطقه را برطرف کنیم. در این بیغوله  فناوریبتوانیم با استفاده از 

های  ساختمانکنند تا  سنگین زندگی می هایی دار و سنگ از برزنت، )ورق( آهن موج شده ساختههای  خانه

راه خاکستری  -های آتشفشانی سیاه نیز پابرهنه بر صخره ها آنهای  . بچهدارند نگهموقت خود را سرپا 

  21روند. می

 44کنگو  های همراه فراوان بود. نرخ نفوذ موبایل در با وجود این، وقتی از موگونگا بازدید کردم، تلفن

کار یلی خوب های اقتصاد بود که خ های همراه یکی از معدود بخش در موگونگا تلفن 21درصد است.

فرستادن برای  ها آنشد. پناهجویان از  ها تنها برای تماس گرفتن استفاده نمی کرد اما از این گوشی می

درصد از  14کردند، حتی اگر حساب بانکی نیز نداشتند. وقتی آنجا بودم،  و دریافت پول استفاده می

یعنی نرخ نفوذ  -فن، سه نفر بودساکنان کمپ تلفن داشتند، و تعداد متوسط کاربران به ازای هر تل

های همراه  درصد بود. شرایط بهداشتی و وضع زندگی وحشتناک بود، اما ساکنان به تلفن 42 عمالً

 کردم.  دسترسی داشتند. اگر خودم این وضعیت را ندیده بودم، باور نمی
                                                                                                                                              
i. Goma 

ii. Mugunga 



 صنایع آینده     78

 مراهتوانستم درک کنم چرا مردم پول اندک خود را صرف خرید تلفن ه ه نخست نمیـدر وهل

 گونه نیارفع نشده بود. زنی در کمپ آن را  ها آنبسیاری از نیازهای اساسی دیگر  که یهنگامکنند  می

ها  خانواده که نیاهمراه یعنی   برای من توضیح داد: در جوامع پناهجویان مانند موگونگا، داشتن تلفن

ها  سالها یا  ناپدید شد، حفظ کنند. پیش از این ماه که نیاقادر بودند ارتباط با یک نفر دیگر را پس از 

کشید تا مادر و فرزندی که بر اثر حمله به دهکده از هم جدا افتاده بودند، بار دیگر به هم  طول می

توانستند تا مدتی که نیاز  شد. افراد می اکنون این مشکل طی چند روز یا چند هفته حل میبرسند. 

خود نگران باشند که ارتباط  که آنها پرسه بزنند بدون  د، در خارج از کمپبه یافتن شغل یا غذا داشتن

 نظامیان شبه خروج و ورود به توجه با ها کمپ که زمانی حتی -هایشان از دست بدهند را با خانواده

انداز کردن اندک  های همراه همچنین ساکنان را قادر به پس شدند. تلفن می متروکه یا شده ساخته

، با داشتن یک رمز عبور ایمن، بیترت نیا بهکرد.  های موبایلشان می اشتند در درون حسابپولی که د

 شد.  دزدیدن آن دشوارتر از سرقت پول نقد می

 شد. های متزلزل در سراسر گوما نیز دیده می ها و آلونک های همراه در خانه فراگیر شدن تلفن

iتیگو»و « iودافون»های تلفن همراه مانند  شرکت i »ها آن کردند. ای می در سراسر شهر تبلیغات خالقانه 

تمام  تقریباًکنند.  ها را رایگان رنگ می آمیزی تبلیغات بر دیوارها باشند، خانه مجاز به رنگ که یدرصورت

  هستند.دهنده سه شرکت اصلی مخابراتی  ها با یکی از سه رنگی نقاشی شده بودند که نشان ساختمان

های همراه  های همراه دارند؟ تنها ده سال قبل، تلفن تا این حد زیاد تلفن چگونه گوما و موگونگا

 افتهین  توسعهبرداری از این بازار که زمانی  شروع به بهره سرعت بهها  در قاره آفریقا نادر بود، اما شرکت

سال در  22دهد، در سایر نقاط آفریقای جنوب صحرا نیز صادق است. بود، کردند. آنچه در کنگو رخ می

 91کردند. امروزه این عدد بیش از  های همراه استفاده می ها از تلفن  درصد آفریقایی 3، تنها 2112

بجز چند استثنا،  23کند. ری در جهان رشد میـتر از هر منطقه دیگ رخی سریعـدرصد است و با ن

مالی تامین  اه آناقتصادهای آفریقایی برخالف قلمروهای فلسطینی، پاکستان و سایر مناطقی که در 

 ندارند.  های پرداخت های قانونی بر سیستم محدودیت ای بزرگ است، تروریسم دغدغه

مناطق  گذاران و کارآفرینان آفریقایی و سایر این روندها اینک توجه برخی از هوشمندترین سرمایه

سالگی خود  31و  21رای افرادی که در دهه ـب ژهیو بهاند. این موضوع  جهان را به خود جلب کرده

کنند،  می هستند، صادق است. وقتی افراد نسل من )در دهه چهل زندگی( به انجام کاری در آفریقا فکر
                                                                                                                                              
i. Vodafone 

ii. Tigo 
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تر  جوانام بسیاری از افراد  رسد. اما من توجه کرده کارهای خیریه یا تمایل به حفظ صلح به ذهنشان می

 ها آنکنند که ما وقتی به سن  نگاه می گونه همانیقای جنوب صحرا پیرامون من، در وهله نخست به آفر

، با رشدی سریع سودآور انگیز بازار هیجان یک به عنوان -کردیم بودیم در مورد چین و هند فکر می

 وکار ارزش وارد شدن را دارد.  کسب از دید صرفاًکه 

سودانی ساله  96است، کارآفرین  iراهیمگیرند، مو اب ها از وی الهام می مردی که بسیاری از آفریقایی

iتل سل»در ورود تلفن همراه به این قاره داشت. مو شرکت  مؤثرکه نقشی  i » سیتأس 1669را در سال 

پررونقی  شدت بهتواند بازار  هیچ تلفنی ندارد می باًیتقری که اردنفریلیم ککرد و متوجه شد یک قاره ی

کرد، جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری  سیتأسبرای خدمات مخابراتی باشد. وقتی او شرکتش را 

میلیون تلفن  21هزار تلفن داشت. امروزه این کشور بیش از  3میلیون نفری، حدود  11با جمعیت 

بازاری را دارد. خدمات مخابراتی تلفن همراه تا حدودی به این دلیل رشد کرد که آفریقای جنوب صح

تقدم گذاری کند مجوزها، حق  خواست سرمایه های اندک بود. هرکسی که می گذاری با قوانین و مقررات

 آورد.  در این مسیر و بازاری حاضر و آماده برای خرید را به دست می

iکه شیل تایل طور همان i iدهد، پیش از  که از ابراهیم الهام گرفته شرح می یگذار جوان ، سرمایه

 11زنی که صاحب یک سالن آرایش در فاصله »تل ارتباطات تلفنی را به آفریقا بیاورد،  سل که نیا

iکیلومتری شهر الگوس v ای  شد هر هفته برای رفتن به پایتخت پیاده برود یا وسیله بود، مجبور می

های  سفارش تواند با یک تماس تلفنی سریع، خود را بخرد. اکنون، او می ازیموردنسواری پیدا کند تا مواد 

آمریکا شود که همانند آنچه در قرن نوزدهم در  هایی شنیده می خود را در محل تحویل بگیرد. داستان

« کردند. مکان نقلتل  های سل رخ داد، افراد به اطراف برج  آهن دارای منبع آب های راه پیرامون ایستگاه

آوردند هایی از فرصت به وجود  واحه ها آنهای آب در صحرا هستند،  تل بسیار شبیه چاه های سل برج

 که جوامع آفریقایی را به یکدیگر و به جهان پهناورتر متصل کرده است. 

آهن در  های عمومی، مانند راه همچون سایر زیرساخت حال نیباامو ابراهیم این شبکه را ساخت. 

تجارت رینان خالقیت و شود که سایر کارآف قرن نوزدهم، پتانسیل کامل این شبکه تنها زمانی محقق می

شود،  میچنین پتانسیلی تا چه حد برای آفریقا مفید واقع  تینها در که نیاخود را بر فراز آن قرار دهند. 

                                                                                                                                              
i. Mo Ibrahim 

ii. Celtel 
iii. Sheel Tyle 

iv .پایتخت نیجریه 
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حکمرانی تا  های مالی و ها و ابداعات نوینی ایجاد خواهند شد و نظام وابسته به این است که چه فناوری

 چه حد با آن تطابق خواهد یافت.

بازارهای  های نوین است که قدرت فزاینده پول و در کنیا مثال خوبی برای این فناوری iزاپ- برنامه ام

iسیپزا»دهد. لغت  رمزگذاری شده را نشان می i »ای سواحیلی کلمهi i i  بوده و حرف « پول»به معنی

پزا به مشتریان - اب است، امـکمی ها آنه حساب بانکی در ـمخفف موبایل است. در جوامعی ک« ام»

-های همراه خود فرستاده و دریافت کنند. در کنیا، ام ها را از طریق تلفن دهد تا پرداخت اجازه می

 43پزا در کشوری با جمعیت  -میلیون حساب ام 16، 2112پزا به شدت موفق بوده است. تا سال  

iولید ناخالص ملیدرصد از جریان ت 21 باًیتقرمیلیون نفری ایجاد شده بود و  v  کنیا از طریق این

پزا درآمد خانوارهای  -ی امریکارگ بهبرآوردها متفاوت است، پذیرش و  که یدرحال 24گیرد. میشبکه انجام 

  21درصد افزایش داده است. 31تا  1روستایی را در همه جای این کشور بین 

هر  طرزی باورنکردنی ساده است.کند، به  پزا عمل می -ای که ام بزرگی، شیوه ریتأثبا وجود چنین 

پزا در این  -ها هزار کارگزاری ام تواند در یکی از ده کسی با یک کارت شناسایی یا گذرنامه معتبر می

کافی  تنها 29کند. نام ثبتاند،  ها واقع شده های توزیع سوخت، بازارها و فروشگاه منطقه که در جایگاه

 د تا آن را در حساب جدید بارگذاری کند. اگر بخواهیدد به این کارگزار بدهیـاست مقداری پول نق

با  بفرستید و همراه موردنظرپزا در تلفنتان بروید و متنی را برای گیرنده  -پولی بفرستید، به منوی ام

شود. برداشتن  آن، مقدار پول را نیز در متن ذکر کنید. در مدت چند ثانیه، این پول تحویل داده می

پزا یا مراجعه به -تواند با مالقات با یک کارگزار ام گیرد و می پول درست به همین راحتی صورت می

مطمئن  این فرآیند 22به هیچ کارت یا دفترچه بانکی نیاز نیست. -یک دستگاه خودپرداز انجام شود

نگه  در نایروبی vکند و پول را در حساب بانک تجارت آفریقا پزا هر تراکنش را بررسی می-است، زیرا ام

 29دارد. می

اپراتور  دهد. اخیراً ز انجام میـداز را نیـان ول، اموری مانند وام و پسـزا عالوه بر انتقال پـپ-ام

viشواری -ام« viکام سافاری» i  آرامش»یا « خنکی»سواحیلی به معنی  ای رد، که کلمهاندازی ک راهرا »
                                                                                                                                              
i. M-Pesa 

ii. Pesais 
iii. رود می به کارهای بانتو است و در شرق و تا حدودی مرکزِ آفریقا  این زبان عضوی از خانواده زبان. 

iv. GNP 

v. Commercial Bank of Africa 
vi. Safaricom 

vii. M-Shwari 
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 که یدرحالانداز کرده و قرض بدهند  دهد پول پس است، خدمات جدیدی که به کاربران اجازه می

 را تسهیل کرده و مانند یک حقوقشواری همچنین پرداخت  -آورند. ام به ازای آن به دست میای  بهره

وسترن »پزا در همکاری با موسسه -در یک برنامه دیگر، ام 26کند. پرداخت قبوض عمل میسیستم 

المللی را  های بین و تراکنش شده  کپارچهیپزا -دهد تا در شبکه ام ازه میـکشور اج 41به « iیونیون

  31کند. تسهیل می

زیرا پول بسیار  ،دارد توسعه درحالای در جهان  المللی اهمیت ویژه مالی بین نیتأمهای  جریان

منتقل  مبدأکنند، به کشور  دگی میـرانی که در خارج زنـهای صادره از کارگ هـحوال صورت بهزیادی 

سوی  میلیارد دالر از 41 ها یکی از منابع مهم درآمدی در سراسر آفریقا هستند. تقریباً شود. حواله می

از شود و در برخی  کنند، به جوامع این قاره فرستاده می هایی که در خارج از آفریقا زندگی می خانواده

ها را تشکیل  تولید ناخالص داخلی این سرزمین سوم کیها رقمی معادل  کشورها مانند لسوتو، حواله

فرستادن ارمزد برای کند. نرخ ک ، سیستم حواله متعارف به نحو کارآمد عمل نمیحال نیباا 31دهند. می

طول های آفریقایی را از میلیاردها دالر در  درصد است که خانواده 12متوسط  طور بهها به آفریقا  حواله

های دوری که بسیاری از  کند. همچنین مشکالت دیگری نیز در ارتباط با مسافت سال محروم می

این سفرها راحت  32، وجود دارد.های بانکی به آنجا سفر کنند گیرندگان باید برای دریافت حواله

 کند. میپذیر  کنندگان را در برابر خطر سرقت آسیب نیست و بازگرداندن مقادیر زیادی پول نقد، دریافت

تری را پیشنهاد  تر و ارزان تر، آسان های ایمن های حواله با استفاده از تلفن همراه گزینه سیستم

 ا اصطکاک دخیل درـپی، همگی در تالش هستند ت ر، استرایپ و اپلـمانند اسکوئ ها آندهد.  می

که میلیارد دالری  41رود بیش از نیمی از  انتظار می 33ها و انتقاالت پولی را کاهش دهند. پرداخت

انجام  های تلفن همراه به آفریقای جنوب صحرا منتقل شده است، از طریق پرداخت 2111در سال 

رداخت تلفن همراه در حال حاضر بر بازارهای داخلی ـهای پ اغلب سیستم ،این گرفته باشد. با وجود

iزپ هایی مانند زین  تمرکز دارند، شرکت i ات ـخدم اندازی ز آن در کویت قرار دارد، در حال راهـکه مرک

-ام 34های با حواله متعارف باشند. رسد کارآمدتر از بانک ای تلفن همراه هستند که به نظر می حواله

اندازی  راه منظور بهپزا یک همکاری جدید را -ام 2114ندان عقب نیفتاده است: در سال زا چـپ

 31های همراه در کنیا و تانزانیا اعالم کرد. سامانه جدید فرستادن پول از خارج برای کاربران تلفن

                                                                                                                                              
i. Western Union 

ii. Zain Zap 
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وطنشان  هسنت به ازای هر تراکنش، پول را ب 41توانستند با کارمزدهای اندکی به اندازه  ها می خانواده

خدمات به کنیا با استفاده از  متحده االتیااز بفرستند. در مقایسه، کارمزدهای حواله برای فرستادن پول 

 39رسد. می شده  فرستادهدرصد کل پول  9ای متعارف حتی تا بیش از  حواله

دارد،  پیش روها، آینده روشنی در  انداز برای حواله های پس پزا از انتقاالت پولی گرفته تا برنامه-ام

 گونه نیا جا همهدر کنیا بلکه در  تنها نهو  -که بانکداری یک نسل قبل قرار داشت ییجا هماندرست 

در بانکی کردم،  شب کار می به عنوان نگهبان نیمه که نیااست. در دوره دانشجویی، یک سال بعد از 

 حساب نیماش ردن اعداد در یکدر ویرجینیای غربی کار کردم، و هر روز را صرف پانچ ک iدر هاریکین

 های ماهانه مشتریان صحیح بود.  کردم تا اطمینان یابم که صورتحساب می

نشان ها را  ها و چک کرد که مبالغ سپرده یک قطعه کاغذ بلند و نازک تولید می حساب نیماشاین 

 همهکردیم. امروزه شنیدن اینکه یک نفر  داد که پس از آن در یک پاکت نامه گذاشته و پست می می

تمام روز را صرف بررسی اعمال ریاضی با یک رایانه بدون سیم کند، مضحک است. رمزنگاری  روزه 

 به ر جهانو این کار را در کمتر از یک نسل در سراس -پول، خدمات مالی را از بنیاد تغییر داده است

 است.  رسانده انجام

بیشتر، افزایش اعتماد و کاهش فساد است.  ییکارایکی از اثرات مهم دیگر پول رمزدار، افزون بر 

زمانی که در وزارت امور خارجه بودم، مو ابراهیم شروع به تغییر تمرکزش از تلفن همراه به سمت 

معاونم،  ر سر میز شامی در لندن، وقتی من ومن او را در سفرهایم شناختم. ب .حکمرانی خوب کرده بود

برای استفاده از زیرساخت جدید مخابراتی آفریقا برای  مانیها دهیابن اسکات از مو ابراهیم در مورد 

مخابراتی کردیم، مو به ما گفت کسی مخالف فناوری و خدمات  سؤالتشویق به افزایش تحرک اقتصادی 

یت خواهند یافت که حکمرانی بهبود پیدا کند. در واقع، مو زمانی موضوعیت و اهم ها آننیست اما 

تل را به یک شرکت کویتی فروخت و ، او سل2111کرد: در سال  داد عمل هم می به شعاری که می

در  یتوجه قابلگذاری  وی از طریق این بنیاد، سرمایه 32را با پول آن بنیان گذاشت.« بنیاد مو ابراهیم»

 یکارآفریناش که  زمینه پیش رغم بهبر از میان بردن فساد تمرکز دارد. مو  منحصراًکند و  حکمرانی می

اقتصادی  نظر ازکند اگر آفریقا بخواهد  خدمات مخابراتی است، فکر می یتو مدیر فناوریدر عرصه 

های حکمرانی نیاز  و نوآوری به بهبود بنیان ات مخابراتی و ارتباطاتـرشد کند، بیش از بهبود خدم

سران  ایجاد کرد که به« جایزه مو ابراهیم را برای دستاوردها در رهبری آفریقا»، 2112در سال او دارد. 

                                                                                                                                              
i. Hurricane 
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 1اند، یک جایزه  را بهبود چشمگیری داده شانیکشورهاآفریقایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی 

با گذشت  39شود. داده می ها آنهزار دالر در سال تا پایان عمر به  211دهد و سپس  میلیون دالری می

  36است. اعطا کرده را آن بار هفت سال پس از ایجاد این جایزه، او تنها سه

این، ممکن است راهی باشد که دو هدف زندگی ابراهیم با هم منطبق شوند. در طول  با وجود

های دیجیتالی و اعتماد به  شبکه ها آنهای شگرفی را دیدم که با استفاده از  کارم در کنگو، شیوه

سپس توانستند دست در دست هم افزایش پیدا کنند. زمانی که در گوما بودیم، دوست و  حکمرانی می

شنیدیم.  میهایی  حرف و من در مورد مشکل فساد در نیروهای مسلح کنگویی iهمکارم جارد کوهن

ه سربازان دستمزد دریافت ـوقتی در این مورد تحقیق کردیم، فهمیدیم که مشکل اصلی این بود ک

بشکه با استفاده از هواپیما از پایتخت،   هایی به اندازه شده در قالب  های لوله کردند. اسکناس نمی

رسید،  ها می اسکناس که نیایافت. پس از  سوتر انتقال می کیلومتر آن 1111کینشازا، به گوما یعنی 

اندکی رسید و مقدار  یها م داشتند. پس از آن نوبت به سرهنگ ها بیشتر پول را برای خود برمی ژنرال

ها بدون دریافت هیچ پولی منتظر  ماه معموالًماند. سربازان عادی  رتبه باقی می برای افسران پایین

 ماندند.  می

در واکنش به این مساله، جارد و من یک سامانه پرداخت تلفن همراه راه انداختیم که به جای 

بتواند  شد، این کشور ها دزدیده می سوی ژنرال ها به سراسر کشور که راحت از انتقال هوایی اسکناس

بتواند های سربازان انتقال دهد. تفکر ما این بود که پول رمزدار  الکترونیکی به تلفن صورت بهوجوه را 

تیم شد؛  حل نمی شبه کمنجر به اعتماد رمزدار شود و فرصت وقوع فساد را کاهش دهد. این مشکل ی

هایی را قانونی کند، اما  ای را در مجلس کنگو تصویب کند که چنین پرداخت ما تالش کرد تا الیحه

از ایجاد سیستم جدید منصرف شوند.  ها آنها به مدیران ایجاد چنین سیستمی رشوه دادند تا  ژنرال

تواند  میتنها در جایی فناوری  که نیایادآوری مهمی برای  -ها این امر برنامه را معطل گذاشت برای سال

اما در سال آخری که در وزارت خارجه بودم، این سیستم سرانجام  –پیش برود که فساد کاهش یابد

 های الکترونیکی با موفقیت برای سربازان فرستاده شد.  مستقر گردید و نخستین پرداخت

 اعتماد رمزدار یبازارها: اشتراکی اقتصاد

است. آیا شما  مانده یباقزیرپوستی  صورت بهکل اعتماد همچنان های دیجیتال، مش با ظهور پرداخت

                                                                                                                                              
i. Jared Cohen 
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دهد،  می فردی که پول نقد به شما اندازه بهپردازد،  ای از تلفن هوشمندش پولی را می به کسی که با اشعه

شوند به همان  تلفن همراهتان نمایش داده می شینما صفحهاعتماد دارید؟ آیا شما به اعدادی که در 

وکار  کسبکنید که  گذار هستید، آیا اعتماد می تان اعتماد دارید؟ یا اگر سرمایه پول موجود در کیف  اندازه

 ها آنها و بازارها اثربخش باشند  در آفریقا ایمن و امن خواهد ماند؟ برای اینکه رمزنگاری پول، پرداخت

 کنند. نیز باید روشن سازند که چگونه اعتماد را رمزگذاری می

نخست در این مورد که به  -تجارت الکترونیک از همان آغاز، با قضیه اعتماد درگیر بوده است

های آنالین مانند آمازون با ایمنی باال خریدهای کارت اعتباری آنان را  کاربران اطمینان دهد شرکت

ده یا با همدیگر را مالقات کر حال تابه که نیابخشند، سپس کاری کنند که کاربران بدون  تحقق می

 دیده باشند، به هم اعتماد کنند. همدیگر را هم سخن گفته یا 

 بی در سال بی نخستین پیشرفت مهم را در این زمینه ارائه کرد. ای در مورد اعتماد رمزدار، ای

باشد. ، مدت کوتاهی پس از تولد اینترنت تجاری ایجاد شد، تا یک بازار آنالین مبتنی بر اعتماد 1661

درگیر تجارت  ماًیمستقک شبکه همتا به همتا است که در آن خریداران و فروشندگان این شرکت ی

دریافت بی پول خود را از طریق  کنند. ای شوند و پول را در ازای دریافت کاالها بین خود مبادله می می

 دهد که های آن تنها زمانی رخ می آورد و هر یک از تراکنش حق کارمزد از هر تراکنش به دست می

 خریدار و فروشنده در مورد نتیجه خوب حاصله مطمئن باشند. 

یک  گیرند چگونه به یاد می»بی  ، مردم در ای«iپیر امیدیار»بی،  گذار ای های بنیان گفته بر اساس

وکار با  ساختن یک نفر به انجام کسب توانا بر اساسبی  وکار ای غریبه اعتماد کنند. کسب کامالًفرد 

ابتدا باید معیاری از اعتماد را هم به یک شخص دیگر  ها آنبرای انجام این کار، فردی دیگر است و 

مسافت  رغم بهها است.  توسعه اعتماد آنالین محصول الگوریتم 41«و هم به سیستم توسعه دهند.

در برعکس است، ثبت اعتبارها  قاًیدقشود بلکه  بسته محسوب نمی بین مخاطبان، این اعتمادی چشم

این گیرد که از سوی مالکان شرکتی  بندی دوطرفه خریدار و فروشنده صورت می تبهیک سیستم ر

 شود.  پلتفرم پایش می

است.  توان فهمید کارآمدی این سامانه چقدر ی میسادگ بهبی است و  همسرم یک کاربر عادی ای

اداره به  باعجلهخرد و همیشه ظرف یک روز پس از خرید  را از فروشندگان رتبه پایین نمی زیچ چیهاو 

ی هایوکار کسب ماند. او با افرادی در سراسر آمریکا رتبه کاسبی وی باال می بیترت نیا بهرود و  پست می

                                                                                                                                              
i. Pierre Omidyar 
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زیرا کند  اعتماد می ها آنرا مالقات نکرده است. اما او به همه  ها آناز  کی چیهاست با این که  داده انجام

 کنند. ها اعتماد را ایجاد می الگوریتم

اصطالح اقتصاد اشتراکی قرار دارد. من   رگ بعدی در رمزگذاری اعتماد و بازارها در بهجهش بز

کسی  اقتصاد اشتراکی را راهی برای ایجاد یک بازار از هیچ و به وجود آمدن یک کارآفرین خُرد از هر

های  نهایی مانند اپلیکیش های فناوری در قالب ای از پلتفرم بینم. اقتصاد اشتراکی از مجموعه می

 کند تا بازارهای همتا یاب تلفن همراه استفاده می های همراه، علوم رفتاری و اطالعات موقعیت تلفن

خالی، و با ظرفیت خالی )مانند آپارتمان  شده استفادههای کمتر  همتا ایجاد کند. این بازارها از دارایی به

را به  ها آنکنند و  های خالی یک خودرو یا مهارت بدون استفاده یک آموزگار ریاضی( استفاده می صندلی

 کنند.  افرادی که در جستجوی خدمات خاصی هستند، متصل می

مدیرعامل  گذار و است. هر بار با بنیان« iبی ان ایربی»ها در این مورد  ترین مثال شده یکی از شناخته

iان چسکیاین شرکت، برای i پاییز کند. در  زنم، او داستان ایجاد شرکت را برای من بازگو می حرف می

پرداخت  کردند تا راهی برای ، برایان و دوستش جو در سانفرانسیسکو بیکار بودند و تالش می2112سال 

 های شهر رزرو شده بود، های هتل برگزاری یک کنفرانس، تمام اتاق علتاجاره خانه پیدا کنند. به 

برای های تهیه صبحانه،  استفاده خود و نیز مهارت تصمیم گرفتند از سه تشک بادی بی ها آنبنابراین 

« صبحانهتخت بادی و »این خدمت را با عنوان  ها آنارائه تخت و صبحانه با قیمت پایین استفاده کنند. 

راه بی را  اند کنند و ایده ایربیکمک کرد تا اجاره خانه را پرداخت  ها آنبازاریابی کردند. این ابتکار به 

 مقرونکنند محل اقامتی  انداختند: بازاری که فضای اقامتی بدون استفاده را به افرادی که تالش می

 کند.  پیدا کنند، متصل می صرفه  به 

ای در  هتل زنجیره نیتر بزرگ واقع دربی  ان این شرکت تا امروز سریع پیش رفته است: ایربی

هزار مورد اجاره  911مالک یک واحد اتاق هتل باشد. این شرکت بیش از  که نیاجهان است بدون 

با  بی ان ایربی 41میلیون نفر مکان اقامت فراهم کرده است. 21هزار شهر دارد و برای بیش از  34در 

iمیلیارد دالر، دو برابر هایت 21ارزش  i i ارزش دارد و برایان از ناتوانی در پرداخت اجاره به میلیاردر 

 42شدن رسیده است.

مانند  این شرکت»گوید:  ، همیشه می بی ان گیری داستان خلق ایربی برایان چسکی در بخش نتیجه
                                                                                                                                              
i. Airbnb 

ii. Brian Chesky 

iii .Hyatt قرار دارد. ، دفتر مرکزی آن در شیکاگوییداری آمریکا المللی هتل کت بینشر 
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مختلف  این است که سازمان ملل متحد را بر سر هر میز آشپزخانه قرار داده است )امکان ارتباط جوامع

گرد جهان بی افراد را از سراسر  ان یاین ایده که ایرب که یدرحال 43!«را در یک منزل فراهم آورده است( 

اعتماد  انتقال بی در ان گذارد. ایربی آورد، زیبا است، بر واقعیت اقتصادی موضوع سرپوش می هم می

موفق وکاری پیرامون آن  بندی به سمت اقامت و ایجاد کسب ها و مدل رتبه از طریق الگوریتم« بی ای»

توانید  گذارد. شما می چیزی را در اقتصاد اشتراکی به اشتراک نمی درواقع کس چیهعمل کرده است. 

اندازه را فراموش نکنید. مطابق با آخرین معیار،  تان یاعتبارنام آن را اقتصاد اشتراکی بگذارید، اما کارت 

سریع در حال رشد است که  یقدر بهو  همیلیارد دالر بود 29برآوردی اقتصاد اشتراکی در جهان 

 که نیابخشی از  44شود. تر بزرگبرابر  21، 2121کنند اندازه آن تا سال  بینی می وردها پیشبرخی برآ

بی در حال حاضر عالوه بر  ان رسیده است، این است که ایربی  یزدگ دلچرا داستان چسکی به حد 

 911ها نیز هست. وقتی آخرین بار این موضوع را بررسی کردم، بیش از  ها مقصدی برای قلعه کاناپه

رسید. قطعا ایرادی بر این  هزار دالر به ازای هر شب می 11اغلب به  ها آنقلعه موجود بود که قیمت 

ها و  که پشت ریشه فناوریگرایی  آل کار وارد نیست، اما مدت زیادی است که واقعیت اقتصادی، ایده

ممکن ی چیزی را که داستان آن قرار دارد، را پشت سر گذاشته است. در برخی موارد، اقتصاد اشتراک

 ندرت بهالی تبدیل کرده است. این موضوع ـبوده، به تراکنشی م گاه به گاهاست روزگاری یک منفعت 

 منحصراًراکی ـوکارهای اقتصاد اشت وارد، کسبـاست. در بیشتر م« گذاشتن  به اشتراک»به معنای 

اجاره ها را  نگذاشتند؛ بلکه آن های بادی خالی خود را به اشتراک وکار هستند. برایان و جو تشک کسب

دادند. در اینجا تا حدودی یک ایدئولوژی پنهانی وجود دارد، این در مورد اشتراک گذاشتن یا خلق 

ای دور میز صبحانه نیست؛ بلکه نظریه اقتصادی نئولیبرالیسم است، که جریان آزاد کاالها و  جامعه

 کند.  گذاری دولتی تشویق می خدمات را در بازاری بدون مقررات

« iاوبر»داند اقتصاد اشتراکی ارتباطی با اشتراک گذاشتن ندارد،  رسد می شرکتی که به نظر می

iتوسط تراویس کاالنیک 2116است. این شرکت که در سال  i و گرت کمپi i i  و  شده گذاشتهبنیان

 211، سفر و خدمات تدارکاتی آن را در بیش از 2111د، تا ژوئن سال آن در سانفرانسیسکو قرار داردفتر 

iهمه راننده خصوصی هستند»شعار نخست اوبر  41کرد. کشور فراهم می 19شهر در  v »این وقتی  بود، اما

                                                                                                                                              
i. Uber 

ii. Travis Kalanick 
iii. Garrett Camp 
iv. Everyone’s Private Driver 
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، «iرسند می جایی که سبک زندگی و خدمات تدارکاتی به هم»شرکت توسعه یافت، این شعار را به 

  49تغییر داد.

بسیار فراتر از سوار کردن شما در شب به مقصد خانه گسترش  احتماالًگذارد  که اوبر می یریتأث

سراسر  و تدارکات ونقل حملوکار در  الگوهای کسب ها و نتایجی برای  خواهد یافت؛ این شرکت داللت

این، د به جایگزینی برای تاکسی، مشهور شده است. با وجو شدن لیتبدجهان دارد. امروزه اوبر به علت 

اندازی  چشممدیره آن گوش کنید، چیزی که خواهید شنید  ئتیههای مدیران اجرایی و  اگر به بحث

 حال درشود. اوبر  برای سیطره یافتن بر تدارکات شهری است. این کار با خودروهای سواری شروع می

داشته ی لندن ها خودرو در خیابان ونیلیم کیک مدل رانندگی اشتراکی است که قصد دارد ی توسعه 

 بازهمحتی اگر به بخشی از این هدف دست پیدا کند،  42کند. هزار شغل ایجاد می 111باشد که 

 خوب است.  کامالًبرای کاهش انتشار کربن و ایجاد اشتغال 

 در همان کاالهاوکار بزرگ تحویل دادن  رود اوبر تالش کند تا بر کسب فراتر از این موضوع، انتظار می

اوبر کنم وقتی درصدد فرستادن یک بسته هستم، اپلیکیشن  روز و روز بعد تسلط پیدا کند. تصور می

است نوشته زنم که  ای ضربه می کند، من بر دکمه کنم. این اپلیکیشن مرا ردیابی می را در تلفنم باز می

دهم و  مینده تحویل کنم، بسته را به ران ، آدرس گیرنده را در تلفنم تایپ می«اکنون انتخاب کنید»

بود با کارت اعتباریم تسویه شده است. من قادر خواهم  ماًیمستقکنم. تحویل  سپس آن را فراموش می

انتخاب توانم  بودن وی مطمئن شوم و می نانیاطم قابلدهنده نگاه کنم تا از  بندی فرد تحویل به رتبه

تحویل   ی پرداخت کنم تا بسته فوریخواهم بسته تحویل داده شود و پولی اضاف کنم چقدر سریع می

همین دهم و گیرنده نیز  ای می داده شود. وقتی بسته به مقصد برسد، به عملکرد خدمات حامل آن رتبه

د. تعجب نخواهم کرد اگر ببینم اوبر خدمات تحویل پیتزا و گل را در دست بگیرد و با ـکن کار را می

 منازل بیماران برساند.  ها قرارداد ببندد تا داروها را به داروخانه

میلیارد دالر بود که بیش  11 ساله هفتدر آخرین بررسی وضعیت مالی آن، ارزش این شرکت 

iهرتس»های  از دو برابر ارزش مجموع شرکت i » آویس»وi i i »ی باال ردهگذاران  . در بین سرمایهاست

iگذار گوگل ونچرز بنیان بزوس، آن جف v  ،49.جای داردو آمازون  

                                                                                                                                              
i. Where Lifestyle Meets Logistics 

ii. Hertz 

iii .Avis  هستند.هرتس و آویس دو شرکت آمریکایی کرایه و لیزینگ خودرو 
iv. Google Ventures 



 صنایع آینده     78

کنند. از  بازار را متمرکز و پراکنده می زمان همبی  ان بی و ایربی بازارهای رمزگذاری شده مانند ای

های  تراکنش است که جادشدهیاترین فروشندگان، روندی  بازارهای رمزگذاری شده فعلی تا حتی کوچک

به  ها آندهد، زیرا  ق میی افراد عادی سوسو بههای فیزیکی دور کرده و  ها یا هتل اقتصادی را از فروشگاه

شود.  شوند. این موضوع بیانگر آن است که چگونه بازار پراکنده می طور محلی یا آنالین متصل می

تعداد ها از طریق  شود هر یک از این تراکنش که بازار بین تعداد زیادی پراکنده می طور همان، حال نیباا

 به این شیوهشوند.  هدایت می یا چین قرار دارند، مجدداً در کالیفرنیا معموالًهای فناوری که  اندکی پلتفرم

 شود.  بازار متمرکز می

ترین متفکران در رابطه با  هرست، یکی از خالق قدرت بازارهای رمزگذاری شده را چارلی سونگ

، جامعه و اقتصاد جهانی، برای من شرح داد. چارلی وقتی تحلیلگر جوانی بود و در موسسه فناوری

ای است که همه  برنده»پویایی جستجوی آنالین  که نیاکرد، پس از پی بردن به  کار می iکنزی مک

i«دارد منافع را برای خود برمی i،  استراتژی رئیس  عنوان بههمان ابتدا روی گوگل شرط بست. وی سپس

iشرکت، مشغول کار در مایکروسافت i i  های  صندوق ای از سالگی، بر مجموعه 31شد و اکنون در سن

آید، چارلی  کند. وقتی پای سبک زندگی وی به میان می گذاری متعلق به خودش نظارت می ایهسرم

ه و کارکنانی را استخدام نکرده است. او تعداد ـمالک خودرویی نیست، اقامتگاه دائمی ندارد یا خدم

ر و ـببخشی از اقتصاد اشتراکی، با اتکای به او عنوان بهمعدودی چمدان با متعلقات شخصی دارد و 

 کند. بی به دور دنیا سفر و زندگی می ان ایربی

چارلی  کنند، بقیه جهان فقط به اثرات محلی اقتصاد اشتراکی توجه می که یدرحالجالب است که 

اوبر وارد میالن ایتالیا  که نیاپیش از »کند:  به پتانسیل آن برای پیامدهای قدرتمند جهانی اشاره می

شرکتی کردند. مالک چنین  رانی بودند که رقابت می و لیون فرانسه شود، دو یا سه شرکت کوچک تاکسی

چنین بودن یک یا دو میلیون دالر ارزش داشت. این مالک مردی ثروتمند در جامعه محلی بود. شما 

موضوع . همین به خطر افتاده است ها آنموجودیت همه اکنون دیدید.  فردی را در هر شهری در اروپا می

کمترین افرادی با  ها نیادر سراسر جهان اتفاق خواهد افتاد. هنوز هم رانندگان وجود خواهند داشت اما 

بنابراین  شغلی هستند. بقیه پول به سهامداران اوبر در سیلیکون ولی انتقال خواهد یافت.  درجه مهارت

 دلیلکند. به  یلیکون ولی انتقال پیدا میبخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ایتالیا خیلی راحت به س

                                                                                                                                              
i. McKinsey 

ii. winner-take-all 
iii. Microsoft 
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ستاند.  میها  ها را از تمام استان مانند روم باستان شده است و خراج iهایی، این دره وجود چنین پلتفرم

  یبند طبقهوکارهای پلتفرمی است. هر آگهی  این خراج بیانگر واقعیتی است که این دره مالک این کسب

iترست پینرود.  ها به گوگل می شد. اکنون این آگهی در روزنامه شهری منتشر می قبالًدر ایتالیا  شده i 

 «تسلط دارد. ونقل حملها خواهد شد. در حال حاضر اوبر بر  جایگزین فروش مجله اساساًنیز 

شرکت  کند، زیرا این بی، مشاهده می ان اش، ایربیاو وقوع روند مشابهی را در مورد کارفرمای دائمی

iبزرگی از صنعت هتل بوتیک های ن بخشجایگزی» i i در کل،   «های شخصی خواهد شد. و کترینگ

جریان  های جهان ی از آن مکانکارزش به ی»های اشتراکی،  کند که با گسترش پلتفرم چارلی تصور می

ای در سطح  های فناوری تولید کند. به همین دلیل نابرابری منطقه کند که بتواند پلتفرم پیدا می

 «دهد. کردیم، رخ می برخالف آنچه تاکنون فکرش را می جهان

های  این یک روند هشداردهنده است و چارلی تا حدودی حق دارد. ارزشی وجود دارد که کانون

کاهش  رود. با این حال، این خروج ارزش را چندین عامل می« سیلیکون ولی»به  محلی را ترک کرده و

« سیلیکون ولی»های بزرگ در  ناپذیر وجود دارد که پلتفرم اجتناب باًیتقردهند. نخست، واقعیتی  می

های  بسیار بیشتر از صاحبان شرکت ها آنشوند. مالکیت  سهامی عام شده و به بازار سهام عرضه می

های  صندوقای اولیه، ه گذاری شوندگان از این سرمایه شود و بسیاری از منتفع محلی توزیع می رانی تاکسی

بزرگی گذاری خصوصی  های سرمایه های جسورانه و صندوق گذاریهستند که در سرمایهبازنشستگی 

معلمان، های بازنشستگی، وجوه بازنشستگی افراد طبقه کارگر مانند  کنند. این صندوقگذاری می سرمایه

مل کا طور بهرا  ها کنند. این موضوع زیان افسران پلیس و سایر کارمندان خدمات کشوری را مدیریت می

برابر کند، اما در  را که رانندگان اوبر حقوق بازنشستگی ندارند، نفی نمی  گیرد و این طعنه در نظر نمی

 درهای چارلی ارزش توجه کردن را دارد. نکته به همین اندازه مهم، این واقعیت است که  بینی پیش

محلی های ارزش جدیدی در کانونای تبدیل شوند،  بی به گزینه انهایی مانند ایربیهر وقت پلتفرم واقع

 شود. خلق می

                                                                                                                                              

i .ولی یا دره سیلیکونی است. منظور سیلیکون 

ii .Pinterest دهد بر  می گذاری تصاویر است که به کاربران اجازه برای اشتراک یا شده سایت شبکه اجتماعی شناخته نام وب

 .پین کنندمجدداً پین کنند و سایر اعضا این تصاویر را الیک زده یا در صورت لزوم  اصطالح بهاساس عالقه خود 

iii. Boutique hotel شهره شود که به خاطر خاص بودن سبک هنری و معماری خود  هایی گفته می به آن دسته از هتل

بازدید ست؛ بلکه خود، هدف اصلی ها نی ها بوده و لوکس بودن هدف اصلی آن تر از گراندهتل ها معموالً کوچک هستند. آن

 .هستند
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)امکان برقراری  آشپزخانه زیم هرسازمان ملل بودن »درباره تر از داستان چسکی  متقاعدکننده

اقتصاد  های کنند بیشتر این پلتفرم، مطالعات اثرات اقتصادی قرار دارند که بیان می«ارتباط بین جوامع(

های اقتصاد اشتراکی،  کنند. در مورد بیشتر پلتفرم قویت میاشتراکی، طبقات متوسط و کارگر را ت

 استفاده موردچیزی که در غیر این صورت  -شود کاالیی ناپیدا است محصول یا خدماتی که فروخته می

در دهد.  های اقتصادی را در جوامع متنوع گسترش میها همچنین فعالیت گرفت. این پلتفرم قرار نمی

دالرهای کند  هستند، که کمک می iبی خارج از منهتن میدتاون ان فهرست ایربیدرصد از  92نیویورک، 

iاستویوسانت -های خارج از این منطقه مانند بدفورد گردشگری به دست محله i در بروکلینi i i  و

iآستوریا v در کوئینزv  .یموجود شیافزاموجب بی،  ان در مورد اقامت، همانند ایربیاین کار برسد 

کند. این موضوع نرخ  می تر صرفه بهتر و بنابراین مقرون شده و آن را فراوان ابیکم یبعمن عنوان به اتاق

آورد و مقداری از ارزش آن را به افرادی که تخت خالی دارند انتقال  تر می ها را پایین هتلاتاق  اشغال

ها و مراکز  قلعهبی  ان ایربی که یدرحالکند.  عالوه بر این، ارزش جدیدی خلق می که یحال دردهد،  می

دهند که این  های آن همچنین نشان می دهد، داده اجاره می viهرست امثال چارلی سونگبه  اقامتی را

طوالنی سفر روند و اقامتتوانستند به  دهد که در غیر این صورت نمی اجازه سفر کردن میافرادی  کار به

کند. در جاهایی که اقامت توریستی سه شب است، میانگین  پذیر می را برای آنان امکانتعطیالت تر در 

  46شب است. 1بی  ان مهمانان ایربیاقامت 

من  دهد. بی فرصت کسب درآمد مکملی را برای صدها هزار خانوار گسترش می ان در نهایت، ایربی

راسر سکنم تصادفی نیست که اقتصاد اشتراکی در طول بحران اقتصادی و زمانی که مردم در  فکر می

بی درآمدی ان نیمی از میزبانان ایربی 11و اروپا نیاز به درآمد اضافی داشتند، اوج گرفت. متحده االتیا

اساسی  بی در شهر برلین، صرف مخارج ان میزبان ایربی 1911درصد از  49متوسط یا اندک دارند. درآمد 

ها و  های دوقلوی افزایش اجارهادی با چالشـخانوارهای زی که یدرحالشود.  زندگی مانند اجاره می

بی  ان درصد از میزبانان ایربی 42ران مالی روبرو شدند، ـاحتمال بازستانی ملک رهنی در طول بح

 11گویند که میزبانی به آنان امکان داد تا در خانه خود باقی بمانند. می

                                                                                                                                              
i. Manhattan’s Midtown 

ii. Bedford-Stuyvesant 
iii. Brooklyn 
iv. Astoria 
v. Queens 

vi. Charlie Songhurst 
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 iنسل هزارهها از  گذاران بیشتر این پلتفرم کنم تصادفی نیست که بنیان من همچنین فکر می

خود را پیرامون ایده استفاده از یک  یتباید ذهن تر بزرگهای در سن و سال من و  هستند. اغلب آدم

برای  شناسند، تغییر دهند. او را نمی اصالًآدمی که   اپلیکیشن تلفن همراه برای رزرو اقامت شبانه در خانه

مراحل تر است و به این ایده که اقتصاد اشتراکی تنها در  ریزی اقامت، کار و سفر ساده، برنامهنسل هزاره

 بخشد. برد، اعتبار می نخست خود به سر می

ار فراتر از اقامت و ـاند و اقتصاد اشتراکی بسیدان زیادی بودهـبخش مقل بی الهامانر و ایربیـاوب

ی متنوعی را از غذاهای اند تا کاالها و خدمات ناپیدا هایی ایجاد شدهکند. شرکت رشد می ونقل حمل

 که نیا در خانه و مراقبت روزانه از حیوانات خانگی گرفته تا آموزش ریاضیات را بفروشند )نه شده پخته

 به اشتراک بگذارند(. 

 اشتراکی ناپذیر است که اقتصاد اجتناب باًیتقرکنم  شود، تصور می من در این مورد که بعد چه می

همه را به  سیتأسهای اولیه بی در سال شد. وقتی ای خواهد را شاملکار نیروی تری از  اشکال ویژه

یک  اساساًهزینه پر شده بود. این شرکت  ریزها و ابزارهای کمفروش تبدیل کرد، این پلتفرم از خرده خرده

iحراج گاراژی i ارزشمندترین توانید هر ساخته یا حتی مدلی از خودروی فراری،  آنالین بود. امروزه شما می

روی  اقتصاد اشتراکی با خوابیدن 12شود را )در آن( خریداری کنید. یء که در گاراژ یک نفر پیدا میش

به رشد خود ادامه اقتصاد اشتراکی کنم  بینی میها و سوار خودرو شدن آغاز شد. من پیشکاناپه

نیروی همتا شدن هستند  به تمام بازارهایی که قابل ارتباط همتا باًیتقردهد تا جایی که اجازه دهد در 

 صورت بهارشد گرفته تا نگهبانان خدمات خود را   های شود، که در آن همه از مهندس ایجادکارهایی 

 قاًیدقنیز اکنون کنند.  های موقتی را حذف می  رسانند و سرپرستان و نمایندگی آنالین به فروش می

شوند من باور دارم اقتصاد  ی فروخته میبیها در ا که اقالم نادر و ارزشمندی مانند فراری گونه همان

نیز را « ایرحم اجاره»قیمتی مانند تر و گراناشتراکی تا جایی رشد خواهد کرد که حتی خدمات نایاب

کاالها و ها را برای  است که اعتماد مبتنی بر الگوریتم های کاربران بندی شود، و بار دیگر رتبه شامل می

 کند. ایجاد می شده فروختهخدمات 

                                                                                                                                              

i. Generation Millennial  آغاز شده و در اوایل دهه 1691یا اوایل دهه  1621تولّد این نسل در جایی در اواخر دهه 

 است.  رسیده به پایان 2111

ii. ًداده  برای فروش کاالهای مستعمل افراد خصوصی ترتیب حراج گاراژی یک رویداد تجاری غیررسمی است که معموال

مجوزهایی شود و موقتی است. در این روش نیازی به کسب مجوز فروش تجاری یا دادن مالیات نیست اما ممکن است  می

 هایی الزم باشد. برای برپایی چنین فروش
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پذیری ها است. استقالل و انعطافبستان -پروژه به پروژه شامل برخی بده اساس برفرصت کار کردن 

 یسو به نیهمچن قضیه نیاشود.  کارگران می شاملی کمتر حقآن بیشتر است اما حمایت و احقاق 

این کنند و کسانی که با  می دیتأکبگیری  های مستمری تر که کمتر بر برنامه ترجیحات کارگران جوان

چرخش شان داشته باشند،  شوند که تنها تعداد معدودی کارفرما در طول زندگیانتظار وارد بازار کار می

 کند. پیدا می

پرتقاضای مهندسی باشد  شدت بهقیمت و  های گرانمهارت دارای کارگر که یدرصورتاین وضع 

مزایایی  وقت باورید از کار برای یک کارفرمای تمامباشید، مجب نگهبانقابل مدیریت است اما اگر شما 

اشتراکی تان در یک پلتفرم اقتصاد  ی داللی خدماتسو بهمانند حقوق و مزایا و بیمه سالمت کارگران 

خالی خواب اتاقمجبور شود  نگهبانشود. سپس وقتی مهاجرت کنید که به رفاه کمتری منجر می

ی این درآمدی برای بقا -کندرآمد مکملی برای وی ایجاد نمیبی فهرست کند، د اناش را در ایربی

کند. رسند و فرزندانی دارند، نیاز به مزایا افزایش پیدا میسالی می است. وقتی کارگران به میان وی

به طبقه  -براساس اشتغال موقت بدون مزایا -اگر بیشتر نیروی کار )براساس( اقتصاد اشتراکی باشند

برابر کشاند. در  اجتماعی می iهای تور ایمنی را به برنامه ها آنشود و این موضوع میکارگر زیان وارد 

که اقتصاد اشتراکی دارد، با نزدیک شدن به پایان عمر، یا زمانی که کارگر بیمار یا  ییها ییکاراتمام 

های مهکند. حمایت کارگری از کارفرمایان به برنا دولت افزایش پیدا می تیمسئولشود، مصدوم می

 مالی شده از محل پرداخت مالیات انتقال پیدا کرده است. نیتأمدولتی 

ایجاد  ها ها و هنجار با وجود این وقتی چنین تغییرات اقتصادی رخ دهند، مجموعه جدیدی از نُرم

گیرند  هایی را میرمزگذاری شده دارند. اینها جای هنجار یها و بازارهاشود که ریشه در الگوریتم می

کننده  مصرفبا ارائه حمایت از  که نیای جا بهشدند. اعتماد  متعارف توسط دولت تعیین می طور بهکه 

شود. اعتماد رمزگذاری  ها تعیین می بندی کاربران پلتفرم توسط دولت تعیین شود، با استفاده از رتبه

 . یابد میگذار تقلیل مقررات  بهشود و نقش دولت  می

یابد، تور ایمنی اجتماعی نیز باید همراه با  وقتی سهم اقتصاد اشتراکی از کل اقتصاد افزایش می

گذاری  ای ضروری است بابت اجازه دادن به بازارهای کار منعطف تا بدون مقرراتآن رشد کند. این هزینه

کنند، آنگاه مالکان  یزیاد، بتوانند کار کنند و اگر مقادیر عظیمی ثروت برای مالکان پلتفرم تولید م

  شده به جامعه کمک کنند. های افزودهتوانند و باید در پرداخت هزینهپلتفرم می
                                                                                                                                              

i. safety-net programs اخذ پول از بدون ،در برابر شوک و فقر ریپذ بیانتقال پول به فقرا یا افراد آسهایی برای  برنامه 

 تر از سطحی معین از فقر. با هدف بازداشتن آنان از رفتن به پایین ها آن
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iنیچبالک و iنیکوتیب i :شده یرمزنگار ارز در کاویمورد 

پادشاهان کند. ما تصاویر روسای جمهور،  واحد پول بازگو نمی اندازه بهحق حاکمیت دولت را  زیچ چیه

اقتصادهای کنیم. پول پیوندی بنیادین با درک ما از  هایمان چاپ می روی اسکناس و نخست وزیران را

 ملی، قدرت ملی و حتی هویت ملی داشته است. 

تواند تا  می ملت را بشکند؟ آیا فناوری دیجیتال -تواند این ارتباط سنتی دولتآیا یک واحد پول می

برای داوران اعتماد بشود و پروتکل جدیدی  عنوان بهها  ها یا دولت جایی پیش برود که جایگزین بانک

 وکار در سراسر جهان خلق کند؟  انجام کسب

و  منتشر شد 2119-2116کوین، یک واحد پول فراملی جدید است که در میانه بحران مالی بیت

ک یکوین  کند. بیتیک موردکاوی برای آینده پول در زمانی که رمزنگاری پول تشدید شود، ارائه می

iارز دیجیتال» i i »شود. این واحد  و آنالین مبادله می شده رهیذخکد  صورت بهواحد پولی که  -است

iشده یرمزنگارارز »پول همچنین یک  v »دیجیتالارز »ی جا بهشود، اصطالحی که اغلب  محسوب می »

های رمزنگاری برای حفظ امنیت آن استفاده کند که این ارز از روش می دیتأکشود اما  استفاده می

 کند. می

وجود  شود. با جهان است که در سطحی گسترده استفاده می شده یرمزنگارکوین نخستین ارز  بیت

اثرگذارترین و  نیتر بزرگوجود دارد، در حال حاضر این واحد پولی  شده یرمزنگارچند ده ارز  که نیا

برای رسد که با آن راهی  پل به نظر می کوین مانند نوعی پی بیت شود. در نگاه نخست، محسوب می ها آن

 تعطیالتنیازی به تراکنش فیزیکی باشد. تا ایام  که آنپرداخت آنالین در قبال کاالها ممکن است، بدون 

ها کوین هزار شرکت بازرگانی بیت 21)فاصله جشن شکرگزاری تا جشن سال نو(، حدود  2114سال 

. عالوه بر vi 13مارت بی و کی ، آمازون، ایvهایی همچون ویکتوریا سیکرت نام جمله ازپذیرفتند  را می

کوین وجود داشته باشد. این  گذاری برای بیت رسد یک جنبه سرمایهاین، در نگاه نخست، به نظر می

ود. ر می بازی را دارد و ارزش آن با نوسانات زیادی باال و پایین های یک دارایی سفته واحد پولی ویژگی

 ، چیزهای بیشتری در مورد آن وجود دارد. حال نیباا

                                                                                                                                              
i. Bitcoin 

ii. Blockchain 

iii. digital currency 

iv. cryptocurrency 

v .Victoria’s Secret شرکت تولیدکننده و فروشنده لباس زیر زنانه در آمریکا. نیتر بزرگ 

vi .Kmart ای آمریکایی. یک فروشگاه زنجیره 
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 با شدت بهایی که هنوز ـاقضات و احتماالت ارزهای دیجیتال را در دنیـکوین بسیاری از تنبیت

گرفته  بردارد. این پول از درون جوامع ایدئولوژیکی نشأت شود، در های ملی تعریف میاقتصادها و دولت

از قانون را )پولی که ارزش خود « پشتوانه پول بی»ها، نهادهای مالی متعارف و به دولت قاًیعماست که 

ارز آنالین کوین یک جامعه جدید را پیرامون یک  آورد( شک داشتند. بیت و فرمان دولت به دست می

 شده دوری کند. کند از این نهادهای تثبیت توسعه داده است که تالش می

وابسته به اعتماد است. افراد باید باوری مشترک داشته باشند که این پول  اساساًپشتوانه  پول بی

باید »به معنی  )پول بدون پشتوانه فیزیکی مانند طال یا نقره( «iاتیف »ارزشی دارد. کلمه  تینها در

iباشد i »کوین، هم رتبه که این واحد پولی ارزش دارد. بیت است: یک اعالمیه رسمی از مقامات عالی 

یجه کاهش اطمینان به نظام مالی متعارف در طول بحران مالی اخیر و هم ناشی از پیشرفت در نت

 برای تبادل پولی آنالین ایجاد شد.  اعتماد قابلاش در به وجود آوردن یک سازوکار فناورانه

کوین: یک نظام پرداخت نقدی الکترونیکی  بیت»، مقاله پژوهشی 2119اکتبر سال  31در روز 

iهمتا به همتا i i» ساتوشی ناکاموتو»اسرارآمیز با هویتی به نام  ای از سوی نویسندهi v»  که هویتش را

مقاله این  14منتشر شد. شده یرمزنگار vهای الکترونیکی بود، در یک فهرست نامه داشته نگهناشناس 

ساتوشی ناکاموتو ارزهای  11ایجاد شود.« viنخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکز»درخواست کرده بود 

 بتنی بر دولت را به علت زیر محکوم کرد:م

گردد که برای به جریان افتادن نیاز  ای با پول متعارفِ قراردادی به اعتمادی برمیمشکل ریشه

 های پول کند، اما تاریخ دارد. بانک مرکزی باید مورد اعتماد و وثوق باشد که ارزش پول را تضعیف نمی

ها باید اعتماد شود که پول ما چنین اعتمادی است. به بانکهای مکرر  شدنبدون پشتوانه پر از نقض

های حبابپول را با ایجاد امواجی از  ها آنرا نگهداری کنند و آن را به شکل الکترونیکی انتقال دهند، اما 

 19دهند. اعتباری، و با نگهداری اندک ذخایری، وام می

نهادهای  لی ارائه کرد. در مدل قدیمی،کوین تالش متفاوتی برای بازسازی اعتماد در نظام ما بیت

کردند.  محافظت می یبردار کالهکردند و طرفین را از  به عنوان کارگزاران اعتماد عمل می شده تیتثب

                                                                                                                                              
i. fiat 

ii. it shall be 

iii. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 

iv. Satoshi Nakamoto 

v. listserv 

vi. first decentralized digital currency 
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نظام  در جستجوی ایجاد یک ها آنای بیرون آمد که به نظم کهن اعتقادی ندارد.  کوین از جامعه بیت

 ها و رمزنگاری بودند. مالی مبتنی بر اعتماد در بین خود، براساس الگوریتم

 ،دیجیتال توان هک کرد، مشکل اصلی در خلق یک ارزرا در اینترنت می زیچ همه باًیتقراز آنجا که 

بی پیشگام نخستین پیشرفت در ایجاد ایجاد کردن چیزی است که نتواند دزدیده یا جعل شود. ای

های با ارزش زیاد مانند قراردادها و ، برای تراکنشحال نیبااشد.  اعتماد رقابلیغ ید در محیطاعتما

ها متوقف شده است، زیرا این موارد های دیجیتالی برای حذف واسطه المللی، تالشهای بین پرداخت

ماد، تمایل داریم به میزان زیادی از اعتماد نیاز دارند. برای به دست آوردن این میزان بسیار زیاد اعت

ارز بودن  صرفاًکوین فراتر از  ترین اهداف بیت های قانونی وابسته باشیم. جسورانه ها و شرکتبه بانک

های مورد اعتماد خلق کند که  تواند چیزی باشد که فضایی برای تراکنش می کوینبیتآن هستند؛ 

 آنالین ممکن نبوده است.  صورت بهپیشتر هرگز 

فیزیکی.  عمومی فکر کرد تا یک واحد پول iکوین مانند یک نظام دفترکل به بیتتر است که  آسان

iها را استخراج کرده یا بخرم، هیچ سکه یا نشانه واقعی کوین اگر من بیت i عوض  دریافت نخواهم کرد؛ در

iبه من یک شیار i i ای شود. هر شیار یک آدرس عمومی دارد )رشته کوین داده می در دفترکل بیت

 توان برای ز اعداد و حروف حاکی از آن هستند که شیار در کجای دفترکل قرار دارد( که میاطوالنی 

کلید »از طریق یک  -شیار من در دفترکل -مالکیت نیز. کردها استفاده  کوین دریافت بیتفرستادن یا 

شود. این کلید خصوصی چیزی است که پدرم که وکیل امالک می دییتأسرّی  شده یرمزنگار« خصوصی

هویت کسی را به آن  که نیاچیزی که مالکیت یک دارایی را بدون  -خواندمی« ابزار حامل»یک بود 

پی تفاوت دارد که هویت افراد را از طریق  کوین با اپلکند. به این طریق، بیتضمیمه کند، ایجاد می

کیف دارند،  ها که پول نقد نگه می کند. برخالف کیف پول شناسایی می آدرس ایمیل یا حساب بانکی

 ذخیره ها( راها )کوین کلیدهای خصوصی سکه ها آنها نیست؛  کوین جایگاه بیت واقع در  کوین پول بیت

                                                                                                                                              
i. Ledger 

ii .token های بازی کامپیوتری و در لغت به هرگونه کاالهای تایید شده قابل مبادله مانند ارز، وفاداری، حواله طال، آیتم 

 شود. گفته می …

iii. slot ًفرض  کوین ار و بیتـرای درک بهتر از شیـبشده است.   ار و شکاف استفادهـوان شیـاز اسالت به عن عموما

ای داشته و شکافی  مشخصه  ای ضدگلوله داشته باشیم هر گاوصندوق شماره های شیشه از گاوصندوق ای کنیم مجموعه

توانند مقدار  ای مشخص است و همه می های شیشه دهد افراد در آن پول بریزند. درون گاوصندوق دارد که اجازه می)شیاری( 

توانند از  یزند. برای دریافت پول از کسی، شماره صندوق را گفته و آنان میدیده و پول را در هر گاو صندوقی بررا پول 

 ند.گیر)شیار( پول را ب طریق شکاف
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آدرس  هایم و ها در یک تراکنش، من تنها باید آدرس عمومی سکهکوین کنند. برای استفاده از بیت می

هایم را با وارد کردن کلید  دانم و سپس مالکیت سکهـکنم ب رداخت میـکسی را که به وی پعمومی 

دیگری  کس چیهدهند که  های رمزنگاری اطمینان می کنم. الگوریتم دییتأولم ـاز کیف پخصوصی 

د خصوصی من استفاده کند و این موضوع که کلیدهای ـتواند وجوه مرا بدون دسترسی به کلی نمی

 دارد.)و اغلب آن را آفالین ذخیره کنند(، برای کاربران اهمیتی حیاتی  دارند نگهخصوصی را خصوصی 

ست که ا یه چیزدر یک محیط دیجیتال عمل کند؟ چ واقعاًتواند  اما چگونه همه این موارد می

های  کوین تبی هایم یا جعل کوین ام، از کپی کردن بیت مرا مانند کپی کردن هر فایل دیگری در رایانه

کردن ها پیروی کنند، یا استفاده از دو دستگاه مختلف برای خرج  کوین جدید که از همان الگوی بیت

چگونه بتواند به این موضوع پی ببرد، بازدارد؟  کس چیه که آنها، پیش از همان سکه زمان هممجدد و 

آیا  که نیاگوید دارد؟ و  که می هایی را کوین بیت واقعاًفروشم  ی که محصولی به وی میهرکسبدانم که 

 بهترین هکرهای جهان نخواهند توانست به این سیستم گسترده رخنه کنند؟

ها و روش آن برای ایجاد یک پیشرفت واقعی در اعتماد کوین به تمامی این پرسش پاسخ بیت

کل بزرگی دفتر نیچبالکشود. در اصل،  نامیده می نیچبالکدیجیتال اختراعی رمزنگارانه است که 

کوین که به نخستین پرداخت بیت منفرد تراکنش هرشوند.  ها در آن ثبت می است که تمام تراکنش

 ه ناشناس ثبتـناشناس یا شب صورت به ها آنا وجود این ـشود، ب ثبت می نیچبالکگردد، در  برمی

ذخیره شدن  یجا بهاین است که عمومی است و  نیچبالکهای  ویژگی نیتر مهمشوند. یکی از  می

چیز،  با عمومی کردن همه نیچبالکشود.  کوین توزیع می در یک جایگاه مرکزی، برای هر کاربر بیت

توان وجود یک دارایی را که  دهد، زیرا نمی کاهش می یا مالحظه قابل طور بهبرداری را  احتمال کاله

را با اش  کوین تاریخچه این حقیقت که هر بیت اساس بربرداری  جلوی دید عموم باشد، جعل کرد. کاله

یابد؛ به همین دلیل تالش برای جعل یک سکه نیازمند  کند، نیز بیشتر کاهش می خودش حمل می

. این کار هرگز از سوی ردیبربگکوین در جعل یک تاریخچه نادرست است که تمام راه را تا آغاز بیت

شبکه ها کپی از دفترکل وجود دارند که در سراسر بقیه  نگیرد، زیرا میلیو قرار نمی موردقبولسیستم 

 ای یا تاریخچه ساختگی آن ندارند. کوین جای دارند و هیچ ثبتی از چنین جعل سکه بیت

شکل  شود همه بدانند چه کسی چه چیزی دارد و از هر گسترده موجب می شدت بهیک دفترکل 

بزرگی که ساتوشی ناکاموتو با آن مواجه شد و  کند. دردسر منفرد ورود با دارایی جعلی ممانعت می

قبل از آن نیز در مدیریت آن شکست خورده بود، پرسش در مورد چگونگی  شده یرمزنگارهر ارز 

دفترکل ها نسخه کپی از  توان مطمئن شد که میلیون روزرسانی دفترکل غیرمتمرکز بود: چطور می به
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اند، یکسان هستند، همگی دقیق، همگی گسترده شدهکوین پخش و  اصلی که در سراسر شبکه بیت

 روز بوده و بدون هیچ تقلبی هستند؟ به

به این نام شده و  نیچبالکپاسخ به این پرسش این است که چه چیزی موجب خوانده شدن 

 یا گونه بهکوین  افزار بیت کند. نرم پذیر می امکان واقع درچه چیزی اعتماد دیجیتالی غیرمتمرکز را 

 یخصوص دیکلبا  دشدهییتأ تراکنش هرو  روز کرده های منظم به حی شده است تا دفترکل را در بازهطرا

بزرگی را در بلوک  ها آنروزرسانی آن جمع کند و  از زمان آخرین به است، گرفته صورت شبکه در که را

شوند، یک زنجیر را  ها وقتی با یکدیگر جمع می تواند به دفترکل اضافه شود، گرد آورد )بلوککه می

چین یعنی زنجیره بلوکی یا همان بالک گونه نیادهند؛ به همین جهت است که نام آن  تشکیل می

های  روزرسانی بهیافت که این  مسئلهانتخاب شده است(. ناکاموتو راهی هوشمندانه برای اطمینان از این 

بلوک به یک  که نیاشوند. برای می سنج مرکزی انجام منظم بدون نیاز به مرجع مرکزی و نه حتی زمان

بر  های موجود در شبکه، نخست باید یک الگوریتم پیچیده، تصادفی و زمانزنجیر افزوده شود، رایانه

همراه آن را  حل راهای که جواب را به دست آورده است  را حل کنند. وقتی این الگوریتم حل شود، رایانه

این فرستد. از آنجا که حل  زنجیره اضافه شوند، به شبکه میهایی که باید به  با آخرین بلوک تراکنش

 ینانیاطم قابلسیگنال  عنوان بهروزرسانی شود، از آن  الگوریتم دشوار، اما بررسی آن آسان است، وقتی به

تصادفی که چنین الگوریتمی یک عنصر  جهت نیازاشود.  برای گفتن به تمام شبکه به خدمت گرفته می

هر شود که  ای در شبکه شانس حل کردن آن را دارد که همین موضوع مانع از این میدارد، هر رایانه

معرفی زمانی مختصری که از سوی الگوریتم  iرایانه قدرتمندی کنترل مرکزی را در دست بگیرد. حائل

iکوین خود را دوبار خرج کند شود که هر کاربری تالش کند تا بیت شده، نیز مانع از این می i ریتأخ، زیرا 

 دهد تا هر تالشی برای استفاده مجدد از همان وجوه را از بین ببرد. به شبکه اجازه می

عمل  نانیاطم قابلکوین به نحو  دهد بیت چینی که ناکاموتو اختراع کرد اجازه میدر مجموع، بالک

 که آنبه طور عمومی در دسترس است بدون  دشدهییتأهای  روز شود و دفترکل تراکنش به کند، دائماً

ای از اعتماد است که با برای نگهداری نظم باشد. این شبکه ای مرکزی یا واسطه زیچ چیهوابسته به 

 استفاده از رمز خلق شده است.

هیچ  کند، همتای غیرمتمرکز عمل می به یک شبکه دیجیتال همتا عنوان بهکوین  از آنجا که بیت

                                                                                                                                              
i. Buffer 

ii . ود.بار خرج ش بیش از یکنقص بالقوه در یک پول دیجیتال که در آن یک توکن دیجیتال بتواند 
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حدهای جدید یک ارز دیجیتال با استفاده از بانک مرکزی ندارد که عرضه پول را افزایش دهد. وا

کوین، این استخراج با محاسباتی همراه  شوند. در بیت )ماین( می« استخراج»ها در این شبکه رایانه

یک  شود و به این معنا است که هر زمان شود که برای یافتن بلوک بعدی زنجیره به کار گرفته می می

جدید پاداش  شده خلقهای  کوین کند، با بیت بلوک جدید حل میانه الگوریتم را برای خلق یک ـرای

 در ازیموردنعالوه بر آن انگیزه  که یدرحالد ـکنگیرد. بنابراین استخراج، عرضه پول را تنظیم می می

کند. با پیچیده  می فراهمدارند،  روز نگه می را به نیچبالکهایی که الگوریتم دییتأافراد برای حل و 

 -کشد میدقیقه طول  11متوسط حل آن  طور بهکه  شوند سازی می بهینه ها آن -ها الگوریتم داشتن نگه

های  کوین بیتدهد تا معرفی پایدار  کافی ادامه می اندازه بهستانی از فرآیند استخراج را کوین مالیات بیت

 سازد.ها بسیار دشوار می بر آن، کار را برای مداخله کردن در تراکنش عالوه که یدرحالتنظیم کند جدید را 

 ها آن کوین وجود داشته باشد. ملت، باید مقداری متناهی بیت -های متعلق به دولت برخالف پول

تعداد  که یدرحالشوند و در طول زمان  شود، معرفی می با نرخی ثابت که با یک معادله ریاضی تعیین می

کند.  ها افزایش پیدا می پیچیدگی الگوریتمیابد،  معادله کاهش می با حل منتشرشدههای  کوین بیت

های  کوین بیت در آن زمان، 12شود.  کوین استخراج میلیون بیت 21، 2141هدف این است که تا سال 

هم  19های موجود صورت خواهند گرفت. کوین براساس بیت صرفاًها  بیشتری معرفی نخواهد شد و تراکنش

و طور کامل غیرمتمرکز بوده  و هم عرضه پول، از طریق استخراج، به نیچبالکمقررات زیرساخت 

 انـژگی در بطن جذابیت آن برای مدافعـملت یا بانک مرکزی دخیل نیستند. این وی -هیچ دولت

 و آزادیخواهانی است که پشت خلق و تعداد کاربران پایه آن قرار دارند. iاستفاده از رمز

که به محرمانه و غیرمتمرکز بودن آن اهمیتی  یفراد غیرایدئولوگاما جذابیت و گیرایی آن برای ا

 یدرحال باشد. توجه قابلتواند بسیار  دهند چیست؟ مشخص است که مزایای آن می کمتر از تجارت می

در  خود یخود به نیچبالک فناوریاند،  کوین هک شده بسیاری از عناصر ثانویه مرتبط با بیت که 

دارد این پتانسیل را  نیچبالکمعرض خطر قرار نگرفته است. اگر زیرساخت پیرامون آن یکپارچه شود، 

انجام برداری پذیری کمتری در برابر کاله های مرتب و منظم را با اطمینان بیشتر و با آسیب که تراکنش

درونی  برداری یک بخش الهدر برابر ک دهیم. حفاظت هر روز انجام میمانند خریدهای آنالین که ما  -دهد

وکار  زینه انجام کسبـه عنوان بهآن را  یسادگ  بهکنیم و  دگی میـه در آن زنـاز جهان مالی است ک

                                                                                                                                              

i. cypherpunk تغییر دهنده حریم شخصی به عنوان مسیری برای  گسترش یها یفرد و فعالی که از رمزنگاری و فناور

 کند. اجتماعی و سیاسی استفاده می
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کلید  که آنبرداری را غیرممکن کند مگر  تواند کاله می نحویبهترین  بهکوین  ایم. اما بیتپذیرفته

ای  دا کردن دزدان کار سادهـحتی اگر کلید به سرقت رود، پی حال نیبااخصوصی فرد دزدیده شود و 

اعتماد  برداری شود. عالوه بر این، با رمزگذاری تواند موجب کاهش جدی کاله است. نتیجه این کار می

های متنوعی از میان  را در تراکنش اصطکاکها و  واسطه نیچبالکهایی با ارزش زیاد،  برای تراکنش

 یکشورهاتواند  همچنین می نیچبالککند. در سطح جهانی،  ایجاد می iکنندهبرده و مازاد مصرف

iیمرز i .را به سمت جریان اصلی اقتصادی بکشاند 

iگذار جسور به نام مارک آندریسنیک سرمایه i i کوین  بیت کند که فضای بسیار بزرگی را توصیف می

مدرن  کامالًهای پرداخت  بانکداری و نظامکشور جهان آنچه را که ما  21تنها حدود »کند:  آن را پر می

کشور دیگر راهی طوالنی در پیش دارند. در نتیجه، بسیاری از افراد در  121دانیم، دارا هستند؛  می

حتی اند.  بریم، حذف شدهبهره می ها بسیاری از کشورها از محصوالت و خدماتی که ما در غرب از آن

iفلیکس نت v  کوین، به کشور در دسترس است. بیت 41مجازی است، تنها در حدود  کامالًکه خدماتی 

 تواندمیتواند از آن استفاده کند،  عنوان یک نظام پرداخت جهانی که هرکسی هرکجا و در هر زمانی می

کاتالیزوری قدرتمند برای گسترش مزایای نظام اقتصادی مدرن برای هر فرد مَجازی در این سیاره 

 16«باشد.

ایت تابعی از ـنه قدرتمندی نظام پولی یک دولت در»د که ـکن هرست استدالل می نگچارلی سو

کیفیتی نیز دارند.  های پولی کم کیفیت نظام های کمقدرت حاکمیت قانون در آن کشور است. دولت

شود. در ایاالت متحده/  ها موفق می زیاد در آن احتمال بهکوین  ها کشورهایی خواهند بود که بیت این

ارزشمندی  کم در کوتاه مدت( و مطمئن ارزش است )دست نسبتاًاروپا/ ژاپن، پول رسمی یک ذخیره 

صدق ( اندک است. در آرژانتین، عراق، ونزوئال و برخی دیگر، این موضوع ها آننظام دفترکل جایگزین )

رسمی کشور(  کوین همانند دالرهای بازار سیاه )بسیار مفیدتر از پول کند. در این کشورها بیت نمی

 مورداستفاده توانند در سراسر جهان می ها آن، برخالف دالرهای بازار سیاه، حال نیبااعمل خواهند کرد. 

 که یدرحالکنید،  لیمیاها را برای خودتان  کوین توانید از مرز بگذرید و بیت یعنی شما می -قرار بگیرند

                                                                                                                                              
i. Consumer surplus 

ii .Frontier countries یا اندازه بوده اما به تر افتهی ، توسعهنیافته توسعه است که از کشورهای توسعه کشور درحالی نوع 

 شود. مییک بازار نوظهور تلقی ن کوچک است که معموالً
iii. Marc Andreessen 

iv. Netflix 
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که تمام ارزها »بیند  اناتی احتمالی میهرست همچنین امک سونگ« شوند. دالرها در مرز مصادره می

های  تراکنشهای ناکارآمد منجر شود. قدرت  دیجیتال شده و رقابت به حذف تمام واحدهای پولی دولت

 تینها درکنند و  را تقویت می شدن یجهانعاری از اصطکاک در اینترنت، نیروهای معمول یکپارچگی و 

 «کوین. و بیت )یوآن( آمریکا، یورو، ین، پوند، رنمینبی ماند: دالر ارز دیجیتال باقی می 9برای ما 

تواند موجب افزایش  می نیچبالک فناوریهای جذاب دیگری نیز وجود دارند که چگونه  مثال

کارمزد به نبود  iکننده ایجاد کند. شریک مارک آندریسن، کریس دیکسون یی شده و مازاد مصرفکارا

فروشید.  آنالین می صورت بهفرض کنید شما کاالهای الکترونیکی را »کند:  اشاره می نیچبالکدر 

 متعارف درصد است یعنی کارمزدهای پرداختی 1زیر  معموالًوکارها  های سود در این کسب حاشیه

وکار  در کسب مجدداًتواند  بلعند. این پولی است که می درصدی، نیمی از این حاشیه سود را می 1/2

میان ستانده شود. از کنندگان بازگردد یا به شکل مالیات از سوی دولت  ده و به مصرفگذاری ش سرمایه

ممکن ها در اینترنت بدترین انتخاب  ها برای انتقال بیت درصد به بانک 1/2ها، دادن  تمامی این انتخاب

تعجب المللی است. اگر  های بینپذیرفتن پرداختها دارند  است. چالش دیگری که بازرگانان با پرداخت

شما در کشورتان در دسترس نیست، پاسخ اغلب در  موردعالقهکنید که چرا محصول یا خدمت  می

 91«ها است.)نظام( پرداخت

های کوین برای تقسیم شدن به پرداخت بیت ناپذیر آندریسن همچنین کاربرد خاصی در توانایی خدشه

نگاری  روزنامهتی بر تولیدکنندگان محتوا مانند صنعت تواند اثرات مثببیند. این موضوع می خرد می

کند  است. او استدالل می ها و دالرهای تبلیغاتی آسیب دیده داشته باشد که به دلیل کاهش اشتراک

دریافت  مانند روزنامه در تالش هستند تا در ازای محتوا هزینه ای وکارهای رسانه یک دلیلی که کسب»

در  اشتراکای را دریافت کنند )تمام حق آنان نیاز دارند از همه چنین هزینهکنند به این سبب است که 

 ای را نگیرند )که به سلطه این همه بنرهای چنین هزینه کس چیهد( یا از شوازای تمام محتوا پرداخت 

پذیر  امکانکوین، یک راه  با به وجود آمدن بیت باره کی بهشود(.  تبلیغاتی وحشتناک در وب منجر می

هر دلخواه در ازای هر مقاله یا هر بخش یا هر ساعت یا  طور بهمقدار اندکی پول  که نیاقتصادی برای ا

 « آید. نمایش ویدئویی یا هر دسترسی به آرشیو یا هر هشدار خبری گرفته شود، به وجود می

ها( استفاده  ها )هرزنامه کوین برای مبارزه با اسپم های اندک برحسب بیت توان از هزینه حتی می

معمولی  کوین باشد، اثر آن بر یک کاربر بیت 1111/1کرد. برای مثال اگر هزینه فرستادن یک ایمیل 

                                                                                                                                              
i. Chris Dixon 
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« سفری»کمک در   ه درخواستـها آدرس ایمیل ک خواهد بود. اسپم کردن میلیون یپوش چشم قابل

اقتصادی  ازنظرست کشی نیجریه ممکن ا آنان در بردن قرعه« شانس»های اضطراری دارند یا اطالعیه

 حال در نیکوتیب از استفاده یبرا هااستدالل نیبهتر از یکی دیشا شود. مبارزه با این مشکل،نشدنی 

  .باشد حاضر

کوین دارند. وقتی از یکی دیگر از شرکای  عجیبی برای اشتیاقشان به بیت باًیتقرسایرین دالیل 

اندازه پرسیدم چرا او و سایرین در شرکت آندرسن هورویتز این  iلوتواک آندریسن هورویتز، یعنی تاد

 چندینوی تلفنش را بیرون آورد و به من « ها! کاهش هزینه»کردند، او پاسخ داد  کوین را تشویق میبیت

iبانک متنی از سیتی  پیام i کارت دادند از اعتبار  در طول دو سال گذشته نشان داد که به وی هشدار می

 کاسته شده بود.اعتباری وی 

iاین مربوط به زمانی بود که با مدیران اجرایی گوگل در منطقه واین» i i  نوشیدنیکالیفرنیای شمالی 

 ها را به من نشان داد، به وضوح عصبانی بود.  وقتی متن پیام« آور بود!خریدم. خجالت می

کردم که درآمد یک میلیارد وکاری را اداره می بودم و کسب سیرئ بینابی  من در ای»او گفت: 

این یک شکایت بسیار خاص است، « کرد. دالری داشت و کارت اعتباری من تمام این مدت کار نمی

های  دستگاهشود. لوتواک معتقد است که  تری را موجب می ای است که احتماالت بسیار وسیع اما گله

المللی، وحشتناک های بینراکنشبرای ت ژهیو به متعارفهای پرداخت  در نظام یبردار کالهتشخیص 

روند و  میی متعارف از دست ها یبردار کالهها در جریان تشخیص بودند. او گفت میلیاردها دالر از فروش

 را به صفر تقلیل دهد.  خورده قلمهای  کوین قادر خواهد بود تا چنین تراکنش بیت

فضای  یی درناکاراتوانم مقدار زیاد  کشید و می توانم درک کنم چرا تاد لوتواک خجالت می من می

 که نیابرای  حال نیبااکوین گسترده است.  طرفداران بیت نیتر بزرگی اهایرؤرداخت را بفهمم. ـپ

در کیف  یتوجه قابلآید، برابری کند، باید بهبود  ولی بیرون میکوین با اشتیاقی که از سیلیکون بیت

بالک که یدرحالاند به وجود آید.  کوین را احاطه کرده های پرداختی که بیت ها، تبادالت و نظامپول

است. پیرامون آن به این سرنوشت دچار شده  زیچ همه کوین هرگز هک نشده است، تقریباً بیت نیچ

 کوین جدل و آشفتگی زیادی به پا کرده است. ی شروعی است که چرا معرفی بیت این نقطه

                                                                                                                                              
i. Todd Lutwak 

ii. Citibank 
iii. wine country 
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 اید! هشد هک

یک  کنند. او ای داشت که بسیاری از دانشجویان برای خود تصور می زندگی حرفه iداگالس سایدنبرگ

iلیدز اکوییتی»گر مالی در  تحلیل i »گذاری در سهام خصوصیِ بلندپروازی کهبود، صندوق سرمایه 

iدفاتری در خیابان پارک i i دوم منهتنوو خیابان پنجاهi v  آخرین داشت و بیش از نیم میلیارد دالر را در

فاینانس داشت،  ارشد یکارشناسساله بود و مدرک  26کرد. داگالس مدیریت میصندوق وجوهش 

لیدز ی وی در ها تیمسئولداد. ساله نشان می 16اما چهره کودکانه و موهای مجعد قرمزش او را بیشتر 

 بود. ی صندوق پرتفوهای موجود در  گذاری های جدید و نظارت بر سرمایه گذاری شامل مطالعه سرمایه

کوین کردند، داگالس تصمیم  شروع به سخن گفتن در مورد بیت -و مطبوعات -دوستانش وقتی 

مانند  کوین بخرد، مقداری بیت تیدرنها که آنگرفت که وقت وارد شدن )به آن حوزه( است. پیش از 

کوین  بیتگر مالی پرتالش و دقیق، یک ماه را صرف مطالعه چگونگی خرید و ذخیره کردن  یک تحلیل

کوین به نام  دالر نقد در حسابی گذاشت که در یک شرکت تبادل بیت هزار چندو همچنین کرد. ا

قمار  دالر دیگر در یک سایت هزار چندهایی به ارزش  کوین ایجاد کرده بود. وی سپس بیت vفلوربیت

تبادل  شرکتفلور به  هایش را از بیت کوین برنده شد. او پول نقد و بیت« viسیلز ویذ کالبز»آنالین به نام 

viگاکسمونت»ام ـتر و سپس معتبرتری به ن بزرگ i »بود. رای این کار ـبندی خوبی ب انتقال داد. زمان

 احساسداگالس که در این نقطه از زمان  91فلور از بین رفت. ، بیت2113آوریل  12تنها دو روز بعد، در 

 3/92به  درمجموعسابش کوین را خرید و ح کرد، مقدار دیگری بیت شانسی( میاطمینان )و خوش

  پول نقد رسید. عالوه بهکوین  بیت

گاکسش،  ماه مه، یک روز پس از آخرین واریز پول نقد به حساب مونت 2روز  شب مهین 3در ساعت 

 لیمیارا با تلفن همراهش چک کرد. او به تعدادی  لشیمیابرد و در رختخوابش،  داگالس خوابش نمی

دست هایی که انجام داده بود، توجه کرد. موجی از آدرنالین به وی  از مونت گاکس با جزئیات تراکنش

وی در مونت گاکس تغییر کرده بود. پول نقد  عبور رمزاش دوید. نام کاربری و داد و به سمت رایانه

حسابش هایش از کوین همراه با سایر بیت مجموع درکوین تبدیل شده بود و  موجود در حساب به بیت
                                                                                                                                              
i. Douglas Saidenberg 

ii. Leeds Equity 
iii. Park Avenue 
iv. 52nd Street in Manhattan 
v. BitFloor 
vi. Seals with Clubs 
vii. Mt. Gox 
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استفاده کرده بود )تنها از یک « سیلز ویذ کالبز»برای  یدوعامل. او از احراز هویت منتقل شده بودند

فرستاده  نام کاربری و رمز عبور استفاده نکرده بود بلکه از یک رمز احراز هویت که به تلفن همراهش

وی رسد.  کرد این سایت کمی غیرقابل اطمینان به نظر می شده بود نیز استفاده کرده بود( زیرا فکر می

 رسید.  این کار را برای مونت گاکس انجام نداده بود زیرا شرکتی بزرگ و ظاهراً امن به نظر می

 صبح بود. او نوشت:  3:11به مونت گاکس فرستاد. اکنون ساعت  ییها لیمیا سرعت بهداگالس 

من  ، وجوهی کهعالوه بهاین دو درخواست برداشت پول از طرف من انجام نشده بودند!  -سالم

این اتفاق هایم را برگردانید؟ چگونه  توانید پول اند! آیا می گذاری کرده بودم از من دزدیده شده سپرده

 افتاد؟؟؟؟

 دقیقه بعد، او پاسخی دریافت کرد: 19سه ساعت و 

 سالم،

از در پاسخگویی بپذیرید و ما  ریتأخبرای این اتفاق متاسفیم. عذرخواهی ما را به دلیل  واقعاًما 

متوجه هستیم که رویارویی با این وضعیت تا  واقعاًشنویم، متاسف هستیم. ما بداقبالی شما را می که نیا

ابل لغو کردن و ـنه ق iکوین بیت که پیشتر بیان شد، انتقاالت طور همانچه اندازه دشوار است. متاسفانه 

های درخواست  کوین یتکه بگوییم ما اختیار نداریم به ب میمتأسفذیر هستند. بسیار پنه برگشت

تبادل خدماتی بود که ما پیشنهاد در ازای  اید شده ترتیب اثر بدهیم. کارمزدهایی که پرداخت کرده

توانند به کاربران ما  کنیم که می جدیدی کار می ، ما روی توسعه معیارهای امنیتیهرحال بهکردیم. 

 ها غلبه کنند.  کمک کنند تا بر این نوع زیان

بررسی کنید که به لینک زیر رجوع کنید و  پردازش شده است. لطفاً قبالًه برداشت پول بینم ک من می

 تواند رهگیری شده یا متوقف شود.  برداشت پول نمی

https://blockchain.info/address/1NRg1LwyyPGA67SqwcPkRm1e9v2mi5x2rF 

دیگر دهید و از نام کاربری و رمز عبور یکسانی در  رمز عبورتان را تغییر می فوراًمطمئن شوید که 

 افزاریک نرم امن است و لتانیمیاکنید و نیز اطمینان حاصل کنید که حساب  خدمات استفاده نمی

iکییوبیاحراز هویت  i .به حسابتان در مرکز امنیتی اضافه کنید 

                                                                                                                                              
i. BTC transfers 

ii .افزاری احراز هویتی است. دستگاه سختکی یک  یوبی 

https://blockchain.info/address/1NRg1LwyyPGA67SqwcPkRm1e9v2mi5x2rF
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شویم  میبدهید و ما خوشحال  ها آنیک گزارش برای پلیس پر کرده و اطالعات تماس ما را به  لطفاً

 خواهیم.  پوزش میاست،  هر سند الزم را برای تحقیقات فراهم آوریم. برای ناراحتی که ایجاد شده

باشید نیاز داشته  که یصورت درام و  روز کرده را به صفر به برای اطالعات بیشتر، من وجوه شما

 توانید برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید. های برداشت خود را تغییر دهید، میمحدودیت

 با تشکر

 MtGox.com گروه

نبود،  دالری اولیه او معامله بزرگی هزار چندگذاری  بود که داگالس نگران و گیج شد. سرمایه نجایا

کوین هم باال رفته بود. این رویداد برای یک مرد  اما او به خرید بیشتر ادامه داده بود و قیمت بیت

پول توانست  اگر که نمی -کند ای که در یک صندوق سهام خصوصی کار میساله 26حتی  -ساله 26

 کوینش را برگرداند، مانند گزیده شدن بود. نقد و بیت

هفدهم  کردم؟ به حوزهی باید میکار چه»بفهمد شانسی ندارد. او گفت:  مدت زیادی طول نکشید تا

گویند و  میشده  سالم، چیزی وجود دارد که به آن ارز رمزنگاری»و به سمت میز رفته و گفتم،  iپلیس

فهمید او « ؟«یک واحد پول مجازی است و توسط هکرهای ناشناس از یک حساب به سرقت رفته است

دانست از کجا شروع کند. او یک گزارش جنایی با دایره جرائم اینترنتی  نمیکه پلیس محلی حتی 

افزایش کوین به  ای در این مورد نشنید. در همین حال، ارزش بیت آی پر کرد و هرگز دیگر کلمهبیاف

 هزار دالر رسید. او شانسی نداشت.  21خود ادامه داد و ارزش زیان داگالس به 

، 2114بعد از مورد داگالس، این شرکت با بداقبالی زیادی روبرو شد. در فوریه  چندان  نهمدتی 

 میلیون دالر از شرکت تبادل مونت گاکس به سرقت 111کوین را به ارزش  هزار بیت 911هکرها 

iمدیرعامل شرکت، مارک کارپلس 92بردند. i افزاری را در  ادعا کرد که هکرها یک حفره امنیتی نرم

i«هاانعطاف تراکنش»س پیدا کرده بودند، که چیزی به عنوان سیستم مونت گاک i i کرد.  را ایجاد می

iدیی کوتاهی داشته باشند تا آیزمان فرصتداد  این حفره امنیتی به هکرها اجازه می v  هر تراکنشی

تغییر  کوین الگوریتم را حل کنند تا تراکنش تایید شود، های موجود در شبکه بیت رایانه که آنقبل از را 

 این حفره امنیتی از آن به بعد اصالح شده است.  93دهند.

 فناوری مشخص نیست چه اتفاقی افتاد و چه کسی سود برد. پژوهشگران در انستیتوی هنوز دقیقاً
                                                                                                                                              
i. Seventeenth Police Precinct 

ii. Mark Karpeles 
iii. Transaction malleability 

iv. ID 
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هزار مورد را پیدا  312کوین دنبال کرده و  ها را در بیت رویدادهای انعطاف تراکنش iفدرال سوئیس

، احتماالًفوریه رخ دادند.  11پس از افشای مطبوعاتی مورد مونت گاکس در  اه آند، اما بیشتر ـکردن

تا  2113ژانویه کردند. بین  برداری می چین( بهرهها مقلدانی بودندکه از هک اولیه )و نه خود بالک این

درصد  21در  ها آنکوین را بدزدند.  بیت 1911ی در ماه فوریه، هکرها تالش کرده بودند مطبوعات افشای

 94دهد. را تشکیل می شده دهیدزدکوین  هزار بیت 911کوین از بیت 399موارد موفق بودند. این 

شرکت داد این  شواهد مجرمانه بیشتر وقتی آشکار شد که سندی از مونت گاکس درز کرد که نشان می

هم مشخص نیست که آیا مونت گاکس خودش  91ها به دلیل حمله هکرها زیان مالی دیده بود.سال

داد.  میبود که به راحتی آن را در معرض خطر قرار  تیریمد سوءتا حدی درگیر این مساله بود یا فقط 

 نظر از این موارد، مونت گاکس مجبور شد تعطیل کند. صرف

بالک کوین امنیت دهد، تهدید امنیتی واقعی برای بیتکه واقعه مونت گاکس نشان می طور همان

وقتی   افراد از یاریسای پیرامون من، ب نیست بلکه زیرساخت پیرامون آن است. در دایره حرفه نیچ

 اظهار یوقت نیکوتیب مدافعان که یدرحال. کنندیم فکر زین دنش هک به کنند،یم فکر نیکوتیب به

گویند،  میکوین هرگز در معرض خطر قرار نگرفته است، از نظر فنی درست  بیت نیچبالک که کنندیم

 قرار خطر معرض در دیکن یم استفاده هانیکوتیب انتقال و رهیذخ د،یخر یبرا که را آنچهاما وقتی 

کوین هنوز به  ، بیتنیچبالک قوت نقاط تمام وجود با. رسد یم نظر به یمعن بدون زیتما نیا دارد،

 دارد ازین یگذارمتیق یهاشاخص و پرداخت یهاهای مبادله، نظام یک اکوسیستم توانمند شامل پلتفرم

 .کند جادیا را ادیز اعتماد با یهاتراکنش یبرا الزم نانیاطم سطح و کرده عمل یخوب به تا

اکوسیستم  های ولی این است که فروپاشی این شرکت گذاران در سیلیکون ترین سرمایهتلقی محترم

ایجاد ها باید از میان بروند تا شاهد  شرکتگویند این  می ها آنکوین اولیه در واقع امر خوبی است.  بیت

 متفاوت در بلندمدت باشیم. کوین کامالً یک بیت

های خود اطمینان  کوین کنند تا از امنیت بیت برخی از افراد رویکردهای جدیدی را امتحان می

کلیدهای کوین از هلند، یک ریزتراشه درون دست خود فرو کرد که  حاصل کنند. یک فرد شیفته بیت

من ولی، به زبان اهالی سیلیکون 99دارد. هایش را در آنجا نگه می کوینبرای بیت شده یرمزنگارخصوصی 

سواد ی در تعداد باال را داشته باشد. چنین وضعیتی نیاز به ریکارگ بهکنم این راهکار قابلیت  فکر نمی

 خصوصی خود را خصوصیکوین درک کنند چگونه کلیدهای  کند تا مالکان بیت رمزنگاری را برجسته می

 . دارند  نگه

                                                                                                                                              
i. Swiss Federal Institute of Technology 



 صنایع آینده     888

های یابند. یکی از برترین ذهن ها نیز توسعه میحل کوین، سایر راه خوشبختانه برای دارندگان بیت

iدینـ، مالک لینکiد هافمنـترین افراد( رای مشرب ولی )و یکی از خوش سیلیکون i  و شریک شرکت

iالک شرکای گری»گذاری جسورانه سرمایه i i » من در مورد گزاپواست. او بهi vمواجهه  ، شرکتی که روی

است پذیری در این  گذاری کرده است، مطالبی گفت. اگر آسیب های معضالت امنیتی سرمایه با رویارویی

دهد  میاجازه  ها آنکه هکرها قادر به دسترسی به کلیدهای خصوصی و رمزهای عبوری باشند که به 

انتقال دهند، پس  شان را از مالک حقیقی ها آندهند و ها تغییر چهره  کوین به عنوان مالکان بیت

دسترس حل این است که کلیدهای خصوصی و رمزهای عبور را غیرقابل  کند که راه گزاپو استدالل می

مانند های زیرزمینی در سراسر دنیا ساخته است که اطالعات محرمانه ای از سردابهکنیم. گزاپو شبکه

ذخیره  طور فیزیکی در سرورهایی به ها آندارند.  رمزنگاری را نگه میکلیدهای خصوصی و موضوعات 

استفاده  جمله اینترنت تماس نداشته باشند. این سرورها با شوند که هرگز با یک شبکه خارجی از می

چیزها  گویی برخی 92شوند. و افرادی مجهز به تفنگ حفاظت می vسنجیهای( زیستاز )مشخصه

 کند. هرگز تغییر نمی

 -گیرند می تر اینترنت در نظر های تاریک کوین را در ارتباط با بخش های امنیتی بیتیر دغدغهسا

قاچاق های غیرقانونی ازجمله فحشا، هایی مانند جاده ابریشم و آتالنتیس که برای تسهیل فعالیت سایت

کوین هنوز آنقدر  گیرند. وقتی بیت قرار می مورداستفادههای غیرقانونی  و فروش سالح مخدر مواد

داشتند،  های تاریک روزهای خوش کوتاهیسایت کرد، این وب مبهم بود که کسی به آن توجهی نمی

کوین  اند و برعکس گذشته، بیت به طور کامل به این جهان رسوخ کرده قانون یمجر یهاسازماناما 

ا پشت کدهای رمزنگاری، های فردی ر هویت نیچبالکاین،  تر کرده است. با وجودکار آنها را آسان

اید ردپاهای دیجیتالی به جا بگذارند که ـ، افراد بنیچبالکدارد، برای دسترسی به سرّی نگاه می

 را دنبال کنند.  ها آنهای مجری قانون بدانند چگونه سازمان

 تشکیالت و نیچالکب

 اقتصاددانان نیب در و تیاستروال در دولت، در التیتشک هیعل جدال به را یولکونیلیس ابتدا در نیکوتیب
                                                                                                                                              
i. Reid Hoffman 

ii. LinkedIn 

iii. Greylock Partners 
iv. Xapo 

v .Biometricsخواص  شود که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از امنیتی گفته میهای  : به نوع خاصی از روش

 .شود میچشم استفاده  هیشبک مانند گریدبدن انسان یا هر موجود زنده  یریگ اندازه قابل
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برای  حلی فناورانه را راه نیچبالک فناوری اکنون التیتشک همان شتریب حال، نیباا. کشاند سرشناس

گذار  بینند. اقتصاددانانی از جناح چپ و راست، بانکداران سرمایههای پرهزینه می بسیاری از تراکنش

رئیس اند. از جناح راست، بودن آن را مورد پرسش قرار دادهو مقامات دولتی، ارزشمندی و اغلب قانونی 

کوین را ، بیت«باید ارزش ذاتی داشته باشد»، با اشاره به این که پول iپیشین فدرال رزرو، آلن گرینسپن

دهید تا  تان را بسط پردازی خیال شما باید واقعاً»داد:  او ادامه 99.گیرد یک حباب جدی نمی عنوان به

 «ام.کوین چیست. من که قادر به انجام این کار نشده ذاتی بیت بفهمید ارزش

iاز جناح چپ، پل کروگمن iحتی تایمز، نیویورک سینو ادداشت، اقتصاددان دانشگاه پرینستون و ی

کوین  های وی در مورد بیت تر بوده است. عناوین یادداشت باک کوین بی در موضعش نسبت به بیت

 کوین بیت»شامل موارد زیر است:  ها آنکند.  دهند که کروگمن چگونه فکر می یی حسی به شما میتنها  به

 96«.ضداجتماعیشبکه »و « ها متنفر است آدام اسمیت از بیت»، «ها و بربریت بیت»، «شیطانی است

iپولی گرد عقب»ای از این است که ما در وضعیت  کوین نشانه نویسد که خیزش بیت کروگمن می i i »

کوین متناقض با نظریات اقتصادی  کند، اصول اقتصادی بیت طور که او توصیف می آن 21قرار داریم.

ارزش گردانند، زمانی که ذخیره آدام اسمیت و جان مینارد کینز هستند و ما را به قرون وسطی برمی

 غالب، فلزات ارزشمند بودند. 

iاقتصاددان معروف، نوریل روبینی v کوین  ین مفهوم که بیتها در حمله به ا یتیای از تو رشته

 ،4های مجرمانه درجه فارغ از فعالیت»واحد پولی است، منتشر کرد. روبینی توئیت کرده بود: یک 

او در  21«یک واحد پولی نیست زیرا واحد حساب یا وسیله پرداخت یا ذخیره ارزش نیست.کوین  بیت

کوین واحد حساب نیست زیرا قیمت  بیت»بعدی به تشریح دلیل این موضوع پرداخت: های توییت

شود و هرگز نیز این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین  کوین تعیین نمی خدماتی با واحد بیتهیچ کاال یا 

کوین  کوین ذخیره ارزش نیز نیست زیرا ثروت کمی برحسب بیت بیت« »واحد پول نیست.کوین  بیت

کوین  با توجه به نوسانات قیمتی که دارد، بیتدارایی براساس آن وجود ندارد. همچنین هیچ داریم و 

کوین وسیله پرداخت نیز نیست زیرا معامالت کمی براساس آن  بیت« »وحشتناکی است.ارزش ذخیره 

پذیرند به سرعت به دالر/ یورو/  پذیری آن، تمام افرادی که آن را می با توجه به نوسانشود. انجام می

 « کنند. ین تبدیل می
                                                                                                                                              
i. Alan Greenspan 

ii. Paul Krugman 
iii. monetary regress 

iv. Nouriel Roubini 
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 بنابراین: »عجیب خواند حرکتی و ادیـکوین را یک شیا را فراتر گذاشت و بیتـروبینی حتی پ

 غیرقانونی /مجرمانه های فعالیت برای مجرایی و پانزی بازی بلکه یک نیست، پول واحد کوین بیت

مدافعان » :داد پایان اقتصادی گلوگاه با را کارش او.« ندارد ایمنی آن، در شدن هک با توجه به و است

 دفاع مذهب مانند کوین بیت از که هستند متعصبانی iطال مدافعان نظام استاندارد مانند کوین بیت

 دالر به نسبت توطئه پارانویای )توهم( های دیدگاه ها آن طال مدافعان نظام استاندارد مانند. کنند می

 22.«دارند

بهتر درک شده است، تغییر  نیچبالک فناوریکوین از وقتی  ها نسبت به بیت بسیاری از دیدگاه

 اند.تکامل یافته ،گرایی و در نهایت به معیاری برای پذیرشاند و از حالتی خصمانه به شککرده

iهای ذهنی را با گوش دادن به لری سامرز توانستم تکامل مجموعهمن می i ای را به کار  که دوره

مشاغلی کردن در باالترین سطوح مشترک نهادهای آکادمیک، تامین مالی و دولتی صرف کرده بود و 

ارشد  اقتصاددانداری، رئیس دانشگاه هاروارد، مدیر شورای ملی اقتصادی آمریکا و همچون وزیر خزانه

های  ذهنرین ت های دیگر داشت، درک کنم. او همچنین یکی از تیزهوشبانک جهانی را در کنار موقعیت

 جهان را دارد.

شک »کوین با لری حرف زدم، به من گفت:  در مورد بیت 2113وقتی نخستین بار در پاییز سال 

رویداد  کوین یک بیت»توضیح داد:  ادامهاو در « مهمی باشد. قاًیعماقتصادی  -دارم که رویداد سیاسی

نظر تر پول بدون دولت به  های نمایشی افقجغرافیایی برای قرن بیست و یکم نخواهد بود.  -اقتصادی

 یبرا طال ینگهدار به نسبت یادیز اقیاشتکنم در الگوی کالن اشیاء،  رسد زیرا فکر نمی تر می نشدنی

بندی  شرطکنم برای بقیه عمرم طال  باشد. من فکر می داشته وجود هادولت یها تالطم برابر در تیحما

 «است که چنان اشتیاقی دارند. کوین برای مردمی بهتری نسبت به بیت

iلری سامرز یک لودیت i i کالبنیست. او عضو هیات مدیره اسکوئر و لندینگi v  است، یک

او  23میلیارد دالر وام را پردازش کرده است. 9همتای محبوب که بیش از  به دهی همتاوامپلتفرم 

  24مارک آندریسن نیز هست. جسورانهگذاری  همچنین مشاور شرکت سرمایه
                                                                                                                                              
i. Gold bug 

ii. Larry Summers 

iii .انگلستان  یباف شود که نام خود را از گروهی از کارگران پارچه اطالق میدر سده هجدهم شدن  ینیبه نهضت ضد ماش

 گرفته است که نسبت به ماشینی شدن اعتراض کردند و در نهایت سرکوب شدند. 
iv. LendingClub 
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بودن « iواسطه تبادل»را که ویژگی  نیچبالکماه، لری اکنون پتانسیل فناوری  19پس از گذشت 

بیند. او حتی به هیات مشاوره گزاپو نیز ملحق شده است، همان شرکت  کند، می پول را تسهیل می

 21های زیرزمینی را ایجاد کرد.کوین راید هافمن که سردابه بیت

شده مند  عالقه نیچبالکخصمانه اولیه، نسبت به پتانسیل فناوری استریت نیز پس از واکنش وال

iکس، گلدمن سا2111است. در آوریل سال  i یج ید گذاری چینی آی و شرکت سرمایهi i i 11 

ی را که فن ینوآور آنان که لیدل نیا به ژهیو به کردند، یگذار کوین سرمایه دالر در شرکت بیتمیلیون 

  29کرد، دوست داشتند. پول را در سراسر جهان تسهیل می انتقال و  نقل

 شوند. در دسامبر سال ر میـفکرتها روشن نشان داد چگونه دولتجی  دی گذاری آی این سرمایه

حمایت » ای در مورد هدفش برایکوین را ممنوع اعالم کرد و بیانیه ، بانک مرکزی چین عمالً بیت2113

از منافع و حقوق مالکیت عموم، حفاظت از جایگاه قانونی رنمینبی، اتخاذ اقدامات احتیاطی علیه 

بدون جی  دی آی گذاری یک سال و نیم بعد، سرمایه 22منتشر کرد.« ریسک پولشویی و حفظ ثبات مالی

 داد.  چراغ سبز دولت چین رخ نمی

 کوین، گذاری خود را به دلیل سرعت ظهور بیت های مقررات اند تا محیط ها تالش کرده دولت

دهند. کوین تطبیق  پتانسیل آن برای استفاده نادرست و عدم قطعیت پیرامون ارزش و دوام آن، با بیت

ورد ـری کردن در مـگی اند: سخت ها خود را در وضعیتی متناقض یافته اری از دولتـدر نتیجه، بسی

نگهداری ها و سپس در نتیجه،  کوین بیت مصادرهتفاده آینده، زمینه کار برای اس که یدرحالکوین  بیت

  شود. ها فراهم می کوین یا فروش خود بیت

آمریکا که  ی رسمیگذار استیسکوین داشته است. به  به بیت  دولت آمریکا رویکردی ناسازگار نسبت

های مختلف به تصویب رساندند متفاوت و گاهی اوقات متناقض با  واعدی که ارگانـ، ق کنیم نگاه می

iاداره مالیات امریکا»، 2114یکدیگر بوده است. در مارس سال  v »سود کوین را با توجه به مالیات بر  بیت

اش، اشاره کرد که  در بیانیه vآراس آی 29ولی معرفی کرد.ـایه یک دارایی و نه یک واحد پـسرم

ماه بعد از این بود  3، تنها حال نیباا« جایگاه واحد پول قانونی را در هیچ دادرسی ندارد.» کوین بیت

مبارزات واحد پولی برای کمک مالی به  عنوان بهرا  ها کوین استفاده از بیت« viکمیته انتخابات فدرال»که 

  26انتخاباتی تصویب کرد.
                                                                                                                                              
i. medium of exchange 
ii. Goldman Sachs 
iii. IDG 
iv. Internal Revenue Service 
v. IRS 
vi. Federal Election Committee 
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های در های سیاسی و شخصیتهای نظامبا ویژگیکوین اغلب  با بیت برخورددر سایر کشورها، نحوه 

کوین  بیتهای اقتدارگرا به دالیل امنیتی به سرعت به مقابله با راس قدرت همخوانی دارد. بیشتر دولت

برسانند. کنند تا قدرت این رقیب بالقوه برای کنترل خود بر اقتصاد را به حداقل  پرداختند و تالش می

ار همان ـدچ ها آند و بسیاری از ـدهن وسعهـتررات جامعی را ـد تا مقان کشورهای غربی تالش کرده

فاقد هرگونه  توسعه درحالاند که ایاالت متحده آمریکا دارد. بسیاری از کشورهای  هایی شدهتناقض

 کوین ندارند. ای به اثرگذاری بر بیتقدرتی هستند یا هیچ عالقه

گوید  معمول مخالف این فناوری است، می طور بههرست که  بسیار جالب است که چارلی سونگ

دریابند. در  سودمند ایتوسعه ابزار کی عنوان بهکوین را  ها خودشان ممکن است به زودی بیت دولت

 2112، که در سال iچیپ این موضوع را با ارز دیجیتالی خود، مینت حقیقت، دولت کانادا مختصراً

 فقدانه کرد، پیش از این که این برنامه دو سال بعد به دلیل معرفی شد، تجرب «تکامل ارزی»به عنوان 

 طور همان ،حال نیباا 91کند، کنار گذاشته شود. کوین استفاده می های فنی که بیت بسیاری از پیشرفت

از ها حیاتی باشد که فناوری رمزنگاری را  تواند برای دولت کند، این موضوع می که چارلی استدالل می

آسانتر های الکترونیکی بسیار، بسیار  از دیدگاه دولت، تراکنش»گریزانه آن جدا کنند:  دولتهای  ریشه

 «های فیزیکی. قابل پایش هستند تا تراکنش

قابل رهگیری است،  کوین بیشتر شبیه ایمیل، که تقریباًبیت»دهد که مارک آندریسن شرح می

برای شود و  کوین رهگیری می در شبکه بیت ناشناس است نه ناشناس. عالوه بر این، هر تراکنششبه

شود که برای مشاهده همه قابل  شود یا ثبتی دائمی می کوین ثبت می بیت نیچبالکهمیشه در 

پول تر از  ای راحتکوین از نظر الزامات قانونی به طور قابل مالحظه دسترس است. در نتیجه، ردیابی بیت

فکر کسانی که  همه»کند،  که آندریسن بیشتر توصیف می طور همان 91«ها است.نقد، طال یا الماس

 111کند،  تر می شوند، ساده ها رهگیری نمی هایی را که از سوی دولت کوین انجام تراکنش کنند بیت می

 تر بزرگتوانند به دفترکل  دهند. همه می ها همگی در دید عموم رخ میکنند. تراکنش درصد اشتباه می

 کنند مالک چه چیزی چه کسی است. بنابراین، اگر شما سازمان مجری قانون یانگاه کنند و تایید 

فکر  شود. بنابراین تر از پول نقد می سازمان اطالعاتی باشید، رهگیری جریان پول تا حدود زیادی آسان

 کوین حمایت کنند و های مجری قانون یا اطالعاتی درصدد هستند تا از بیتکنم در واقع سازمان می

 92«کوین موضع بگیرند. یخواهان قصد دارند علیه بیتآزاد
                                                                                                                                              
i. MintChip 
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چارلی  که طور همانکوین باشند.  توانند قدرتمندترین حریفان بیت ها، می مشخص است که دولت

 «کاملاعتقاد و اعتبار »سامانه دفترکل الکترونیکی بانک مرکزی که با »کند،  هرست توصیف میسونگ

دست مقیاس معامالتی را به  درنگ یبکوین،  رقیبی برای بیتشود، به عنوان  یک دولت پشتیبانی می

 «کوین است. تهدید برای بیت نیتر بزرگ آورد. این موضوع در بلندمدت احتماالًمی

 ندهیآ پروتکل همچون نیچبالک

 اما. نندیبیم یاصل انیجر شتازیپ عنوان به را نیکوتیب هستند، یولکونیلیس در که ییها قدرت آن

کوین این  عقیده من، بهترین اتفاق برای بیت به افتد؟یم اتفاق آن کجا تینها در باشد، گونه نیا اگر

به یک واحد پول مطرح شود، بلکه شناخته شدن در جایگاه یک پروتکل است که  عنوان بهنیست که 

 متکی باشد. نیچبالکاز سوی  شده ارائهامکانات جدید 

iرده جهانیـرای شبکه گستـگذاری ب ان پروتکل نشانهـزب iالامتی به همین ترتیبی که اچ i  ،شد

اعتماد های مورد  انه را داشته باشد تا به پروتکلی برای تراکنشفناور تیخالقنیز ممکن است  نیچبالک

iلی -ال ساخته شد. نوآوری بزرگ تیم برنرزام تی تبدیل شود. وب اساسا توسط اچ i i خالق وب، این ،

و این که اجازه  -به چیزی مریی، قابل دسترس و قابل حمل آسان تبدیل کردبود که او اینترنت را 

 را های مورد اعتماد تراکنش نیچبالک 93ها بر فراز این پلتفرم شکل بگیرند. داد سایر نوآوری

 .کندتوانند ساخته شوند، می که میدیگری  زیادچیزهای  -پروتکل –مبنای

 طرف یگریانجیم ازمندین که ییها تر برای تراکنش هزینه حل بسیار کم تواند یک راه می نیچبالک

اسناد قانونی، کارمزدهای کارگزاری و خرید بلیت هستند،  همچون کنندهنیتضم کی عنوان به سوم

 فراهم کند.

این بود که  2111تا  1661مشکل اینترنت از سال »هرست بر این باور است که  چارلی سونگ

بود.  ساخت اما فاقد هر گونه توانایی برای انتقال ارزش بین افراد ممکن میانتشار و ارتباط اطالعاتی را 

، هر صنعت فعال در خدمات اطالعاتی به چیزی فراتر از همه چیزهایی که 2111تا  1661از سال 

صنعت  که هر طور همانمتحول شد  -ها، موسیقی، تلویزیون و غیرهروزنامه -شناختیم به رسمیت می

گونه این  -ها، استخدام افراد و غیره  تلفن، دورنگار، حراج -ات و برقراری تماس بین افراددرگیر در ارتباط
                                                                                                                                              
i. HTML 

ii. World Wide Web 
iii. Tim Berners-Lee 
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اضافه های مورد اعتماد با ارزشمندی زیاد،  چارلی با اشاره به نبود سازوکاری برای انجام تراکنش« شد.

های  فعالیتهیچ تاثیری بر خدمات مالی یا  تا امروز، اینترنت تقریباً 1661برعکس، از سال »کند که  می

نامه  حقوقی نگذاشته است. فرآیند انجام انتقال تلفنی پول، افتتاح حساب بانکی یا تنظیم وصیت

 «است. مانده یباقبدون تغییر 

iیت آی ، مدیر آزمایشگاه رسانه امiجوی ایتو iاست گمان من این »دهد:  ، این ایده را چنین شرح می

همانند اینترنت برای رسانه، تجارت و تبلیغات خواهد  مشاوره ودر بانکداری، حقوق  نیچبالککه 

اصطکاک ها خالی کرده و  وکار را از واسطه ها را کاهش داده، بسیاری از سطوح کسب چین هزینه بود. بالک

معادل شود  دانیم، هزینه اصطکاکی که یک نفر متحمل می که می طور هماندهد.  معامالت را کاهش می

 94«با درآمد یک نفر دیگر است.

توانند  می ها آنکند زیرا  بینی می های فروش سهام یا اوراق قرضه را پیشچارلی حذف کمیسیون

اثبات  توان در دفترکل جاسازی کرد ازجمله کند قراردادها را نیز می به دفترکل منتقل شوند. او تصور می

iذیرپ های با ارزش ذاتی و گواهیمالکیت دارایی i i  که مانند زمین. این موضوع مثال دیگری از این است

مراجع گرها و های سنتی مانند میانجی تواند واسطه های دیجیتال و اعتماد دیجیتالی می چگونه شبکه

 متعارف را کنار بزند.

این کم برخی از  دست -گوید دانستم که درست می وقتی چارلی این ایده را برای من شرح داد، می

فرآیند ای خریدیم، این  خانه 2114ها آماده تغییر هستند. هنگامی که من و همسرم در تابستان  ه حوز

و خانه خریدند، تفاوتی نداشت. مقادیر زیادی کاغذ باید امضا  1691با زمانی که والدینم در دهه  اصالً

طول ها  ک، ساعتها طول کشید تا مدارک ثبتی تهیه و مرتب شوند و در روز خرید مل شد. هفته مهر می

طور مضحکی پرهزینه از  ها تمام شود. فرآیند تایید به شکل دستی و به کشید تا همه این کاغذبازی

iهای خاتمه قانونی کار درآمد. ما هزاران دالر برای هزینه v  ملکی وانتقال نقلقرارداد پرداخت کردیم تا 

توانست به صورت  د، میشمی استفادههای مبتنی بر فناوری  را تایید کنیم که اگر از برخی خالقیت

نکته  کردم، به این این قضیه فکر می به که یدرحالای انجام شود.  بدون هیچ هزینه الکترونیکی و تقریباً

دشوار بسیار سال برای امرار معاش انجام داده بود. امروزه  41توجه کردم که همین کار را پدرم به مدت 

                                                                                                                                              
i. Joi Ito 

ii. MIT Media Lab 

iii. Hard asset 

iv . legal closing costsشود. میهایی است که برای انعقاد تراکنش امالک در ایاالت متحده ستانده  هزینه 
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 سال اشتغال در امر سازماندهی 41 به یدیامتواند  است که بخواهیم فکر کنیم یک وکیل جوان می

 اسناد قانونی برای خریداران مسکن داشته باشد. 

واحد پولی وجود دارد،  عنوان بهکوین  که پیرامون مناسب بودن بیت یوجدل بحثبا وجود تمام 

اهمیتی به یادگیری  ها آنیشرفت فناورانه آن )اگر حتی منتقدان آن هم مجبورند اذعان کنند که پ

رده است، ـارک آندریسن توصیف کـکه م طور هماندازه اثرگذار است. ـدرباره آن بدهند( تا چه ان

بیست که بر  -ترین سطح خود ... یک پیشرفت و موفقیت مهم در علوم رایانه است کوین در بنیادی بیت»

سراسر و چهل سال تحقیق در رمزنگاری از سوی هزاران پژوهشگر در  شده یرمزنگارسال پژوهش در ارز 

 91«دنیا بنا شده است.

عنوان  تواند به می نیچبالک واحد پول شکست بخورد، عنوان بهکوین  به همین دلیل، حتی اگر بیت

از م که گذاری را تصور کن های سرمایه توانم بانک های مورد اعتماد دوام آورد. می پلتفرمی برای تراکنش

های  تراکنشجویی پول در  اند برای صرفهکه خودشان برقرار کرده محصورشدهی اختصاصی هانیچبالک

 «کنند. با ارزش زیاد استفاده می

واقعی  کوین استفاده از هویت تغییر بزرگ الزم در بیت  رسیم های بزرگی می وقتی به چنین تراکنش

این ایده ممکن است مورد مخالفت حامیان اولیه آن . های ناشناس است و استفاده نکردن از حساب

ی پافشارکند این است که از  کوین را رفع می تمام مشکالت پیرامون بیت باشد، اما چیزی که تقریباً

شوند،  میگونه آن بر سرّی بودن فاصله بگیرد. وقتی خریدهای زمین در ایاالت متحده آمریکا ثبت  تعصب

این سطح از شفافیت ممکن است الزم نباشد، گرچه ضرری هم ندارد اما ها عمومی هستند.  این ثبت

ویت واقعی تصدیق شود. در این سناریو، اگر کلید ـای ه از است تا به شیوهـکه نی است نیاحداقلش 

های  توانید دوباره اظهار مالکیت کنید و شاید از پیشرفت یا دزدیده شود، می شده گمخصوصی شما 

استفاده نیز کاهش خواهد یافت. بسیاری برداری و سوء بهره ببرید. وقوع کاله نیز سنجیزیستعلم 

نهادهای  ، اماختیگرکوین کمک کردند، از این موضوع خواهند  سایبری که به تولد بیت خواهانیآزاداز 

بالکاحساس راحتی خواهند کرد. مهندسی  نیچبالکوکار در  جریان اصلی بیشتری از انجام کسب

سازماندهی ی خواهد بود تا به نفعیذ چندتواند غیرمتمرکز باقی بماند، اما نیاز به ایجاد نهادهای  می نیچ

هایی  سازمانکمک کنند، درست به همان ترتیبی که اینترنت غیرمتمرکز است اما  نیچبالکو مدیریت 

 دهند. دامنه را انجام می نام ثبتدارد که فرآیندهایی مانند 
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 رمزدار اعتماد ندهیآ

 تر ارزهای دیجیتالکوین گسترش پیدا کرده و وارد جهان بزرگ وارد مورد بحث به فراتر از بیتـم

 ،iکوین هایی تاثیرگذار همچون دارک جمله مواردی با نام شوند. اکنون صدها ارز رمزنگاری دیگر از می

iکریپتومث iکوین، بتلi i i کوینو پیگیi v.حتی با وجود چنین رقیبانی، بازار سرمایه  99، وجود دارند

، مجموع ارزش آن به 2111است. در ژوئن سال  مانده یباقباالتر از سطح رقابت  یخوب بهکوین  بیت

 viکوین الیتمیلیون دالر( و  219)با مجموع ارزش  vرسید. دو رقیب نزدیک آن ریپل میلیارد دالر می 2/3

 میلیون دالر( بودند.  21)با ارزش 

کوین به چشم  هایی هستند که در خود بیت کوین درصدد تصحیح کاستی سیاری از رقیبان بیتب

اجازه  که« ناپذیری بازگشت»عرضه )و بنابراین افزایش بالقوه ارزش آن(؛   جمله محدودیت خورد، از می

قابل نیازمند قدرت محاسباتی  استخراجمحیطی منفی آن.  دهد و حتی تاثیر زیست تصحیح خطا را نمی

، کوین ای بیت جدی و حرفه کنندگان استخراجخود به انرژی قابل توجهی نیاز دارد.  نوبه بهتوجهی است که 

به نزدیک  کنندگان استخراجدر مجموع،   92کنند. هزار دالر در روز برق پیرامونی را مصرف می 111تا 

کوین اثر کربنی قابل  ت، جامعه بی2113کنند. در سال  میلیون دالر در هر روز برق مصرف می 11

یک راهبرق هستیم، برای دنبال منبع نیروی ارزان اگر   99.مگاتن 21/9مقایسه با کشور قبرس داشت: 

قرار ها را در هوای خنک  ها این است که آن های برق و بیش از حد گرم شدن رایانه حل برای هزینه

viدر ریکیانسبائرکوین را  بیت استخراجنویس بریتانیایی تصمیم گرفت تا خودش  دهیم. یک برنامه i 

 درکار کنند  یآب برقهایش با استفاده از انرژی گرمایی زمین و  رایانه که یطور بهایسلند انجام دهد، 

  96شوند.با هوای قطبی خنک می که  یحال

شوند. چارلی لی، یک  می استخراجکوین  تر از بیت تر بوده و سریع کوین فراوان بازارهای الیت

به  2111طراحی کرد و آن را در سال  فراغتشکوین را در اوقات  افزار سابق گوگل، الیت مهندس نرم

خواهید  میرا دوست دارند. شما   مردم حق انتخاب»لی گفت،  61کوین را کامل کند. راه انداخت تا بیت

ای برای طالی  نقره»کوین را همانند او الیت 61«تان را متنوع کنید.های رمزنگاری گذاری سرمایه
                                                                                                                                              
i. Darkcoin 

ii. CryptoMETH 
iii. BattleCoin 
iv. PiggyCoin 

v. Ripple 

vi. Litecoin 

vii. Reykjanesbaer 
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کوین در مقایسه با  میلیون الیت 94کوین را طراحی کرد تا  افزار الیت توصیف کرد و نرم« کوین بیت

 iاسکریپتلی همچنین تصمیم گرفت تا از  62کوین ساتوشی ناکاموتو تولید کند. میلیون بیت 21طراحی 

کوین استفاده  بیت دقیقه 11دقیقه در مقایسه با  1/2هر واحد به  رمزنگاری برای کاهش نرخ استخراج

کند. لی همچنین این نوع رمزنگاری را انتخاب کرد که بیشتر وابسته به حافظه رایانه است تا نیروی 

جامعه  کنندگان استخراج، برای این که از آن نوع مسابقه تسلیحاتی شدید کربن که بین ردازشگرـپ

  63، اجتناب کند.بیند کوین می بیت

ارزی یی یک پلتفرم پرداخت جهانی است که به اعضا اجازه پرداخت به هر تنها  بهبازارهای ریپل 

iآرپی ولی کشور خود و ریپل )ایکسـاز واحد پ -دهد را می iکوین و ارزهای مربوط به  ( گرفته تا بیت

 هر ارزی، همانند یک تقریباًآرپی با مجاز کردن مشتریان به استفاده از  ایکس 64کشورهای دیگر.

iحوالهکند. ریپل با  صرافی ارز و یک شبکه انتقال )پول( عمل می i i تبادل  شود، یک سیستم مقایسه می

رفت و بسیار  سنتی عربی که برای انتقال پول برای افرادی که دسترسی به بانک نداشتند، به کار می

  61همانند یک سیستم انتقال پول بود.

و کرد  میلیارد ریپل ایجاد 111شود. این شرکت به سادگی  کوین، ریپل استخراج نمی برخالف بیت

سرورهای  دارد و های ریپل دفترکل جهانی را نگه می میلیارد از آن را وارد حسابش کرد. آزمایشگاه 91

 69ند.کنی اطمینان حاصل بردار کالهکنند تا از عدم وقوع  ها نظارت می طور اتوماتیک بر تراکنش آن به

توزیع  میلیارد ریپل را در سراسر شبکه 91میلیارد از این  11خود، حدود  نوبه بههای ریپل  آزمایشگاه

 مورداین شبکه پاداش دهند. بقیه آن نیز برای تامین مالی شرکت  شدن ساختهکنند تا به افراد برای  می

iسی مارک آندریسنریپل از سوی شرکت وی 62گیرد. قرار می استفاده v هوروویتز و  متعلق به آندریسن

  69شود. پشتیبانی می viپیتر تیل متعلق به vفاندرگذاری  صندوق سرمایه

روند.  میدیگری اشاره شود، عقب  شده یرمزنگارولی وقتی به پول  سیلیکون های بیشتر شخصیت

viپیتیا گذاری به نام چامات پالیها سرمایه i داد. او کوین به سیطره بر فضا ادامه خواهد  معتقد است که بیت

موضوع خواهم در مورد ارزهای دیگر نظری بدهم زیرا همه آنها نامربوط هستند. این  من نمی»گوید:  می

 «کوین حرف بزنیم. کوین است بنابراین، ما نیز باید در مورد بیت در مورد بیت
                                                                                                                                              

i ..در رمزنگاری، اسکریپت تابع به دست آوردن کلید مبتنی بر گذرواژه است که از سوی کالین پرسیوال خلق شد 
ii. XRP 
iii. hawala 
iv. Marc Andreessen’s VC firm 
v. Founder’s Fund 
vi. Peter Thiel 
vii. Chamath Palihapitiya 
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هایی بود که تجارت مبتنی بر  شرکت ، که یکی از نخستینiاهوـبی، جان دان مدیرعامل سابق ای

بود، کوین چگونه خواهد  سال بعد بیت 11دانم  من نمی»گوید:  اعتماد شبکه آنالین را ایجاد کرد، می

دهند.  میهای بزرگی را رشد  های با پتانسیل شده و پول دیجیتال، فناوریکنم پول رمزنگاریاما فکر می

نداشته طور کامل ایمنی انتقال پول با قابلیت رهگیری  به د تقریباًهیچ دلیلی وجود ندارد که چرا شما نبای

اند تا باقی بمانند و این موضوع قدرتمندتر به وجود آمده و پول دیجیتال شده یرمزنگارباشید. پول 

 «تر. خواهد شد نه ضعیف

 انداز پول دیجیتال آینده چگونه خواهد بود؟ بنابراین، چشم

وب -افتم می 1661کنم، به یاد موتورهای جستجوی دهه  فکر می شده یرمزنگاروقتی به پول 

iکراولر i، آلتاویستاi i iاینفوسیک ،i vآسک جیوز ،vسرچ ان اس ، امvi!یاهو ،vi i- گوگل کنم که  و تعجب می

امروزی شده در جریان  های رمزنگاری کنم اکثر قریب به اتفاق پول یابم. من فکر می را در میان آنها نمی

شیوع که  ایشده کنم که پول رمزنگاری بندی آن دوام خواهد آورد. من فکر می اما دسته شوند، ناپدید می

خواهد را در سایه قرار  خواهانه یآزادهای رمزی  کوین باشد یا پول دیگر( ریشه کند، )خواه بیت پیدا می

اقتصادی قابل توجه باشند. این موضوع شامل از بین  ازنظرکه  ردیگ یبرمرا در  ییها تیمسئولداد و 

در بازارهایی با ارزهای  ژهیو بهها است. مزایای اقتصادی بسیار زیادی،  ناشناس ها و شبه بردن ناشناس

فراتر  نیچبالکناپایدار و وابسته به انتقال پول وجود دارند. احتماالت فراوانی برای )استفاده از( فناوری 

قبولی ها به بازار بیایند و مقیاس قابل  یک ارز وجود دارد و وقتی برخی اپلیکیشن عنوان به از عملکرد آن

اند یا به پتانسیل کامل آن پی  راد صاحب قدرت که از آن برداشت نادرستی داشتهـبه دست آورند، اف

از پر  کننده و عمدتاً ه اینترنت که روزگاری فضایی گیجـاند، مزایای آن را خواهند دید. بیشتر شبی نبرده

پول  نیز کیف نیچبالکمتخصصان فناوری تا پیش از خلق شبکه گسترده جهانی بود، به محض اینکه 

آن گذاری داشته باشد و کاربرد  های قیمت های تجاری و شاخص تر و کاربرپسندتری شود، پلتفرم ایمن

 ت. هستند فراتر رود، گسترش خواهد یاف فناوریاز کسانی که متخصصان 

میانجی گیرد، اثر آن مانند اقتصاد شراکتی و سایر نیروهای اوج می نیچبالکهمچنان که فناوری 

                                                                                                                                              
i. John Donahoe 

ii. WebCrawler 

iii. AltaVista 
iv. Infoseek 
v. Ask Jeeves 
vi. MSN Search 
vii. Yahoo! 
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ها، شهروندان و  ما را مجبور به بازنویسی میثاق بین شرکت نیچبالکدیجیتالی خواهد شد:  زدای

 که یدرحالاقتصادهای مرزی را وارد زمین بازی جهانی خواهد کرد  نیچبالکرد. ـها خواهد ک دولت

 برد. ها و مراجع سنتی را از میان میواسطه

گسترده ی نیچن نیاجهل مرکب از یک آزمایش »دهد،  چارلی در میان اشتیاقش، هنوز هشدار می

 «است. ما باید فروتنی را به یاد داشته باشیم.
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ی سالحشرکت انرژی در جهان، حمله کردند.  نیتر بزرگ، iدانستند به شرکت سعودی آرامکو ایران می

iبود. ای یک ویروس رایانهکرده بودند  انتخاب که i 5 

iشامونهای  ای که به نام در حمله i i و دیسترکi v ( برنامه این کلمات درون کد  که چونشناخته شد

شبکه بی به  پیدا شدند(، هکرها ویروسی را توسعه دادند که یک کارمند خاطی با استفاده از درایو یواس

رایانه ای به  از رایانه سرعت به، این ویروس آنفلوانزاای سعودی آرامکو وارد کرده بود. مانند شیوع  رایانه

آرامکو ای از شبکه شرکت عظیم سعودی  به محدوده گسترده« vبیمار صفر»یگر پخش شد و از حالت د

ها  ترمینالکرد بلکه به  سعودی آرامکو در عربستان را آلودهشرکت  دفاتر مرکزی تنها  نهویروس رسید. این 

  2و هلند نیز گسترش یافت. متحده االتیادر چند کشور دیگر همانند  ای و واحدهای رایانه

 معمول است کهای سعودی آرامکو را پاک کند.  شامون طراحی شده بود تا حافظه سیستم رایانه

محتوا از  توان آن را بازیابی کرد. شامون برای حذف دائمی شود، می ای حذف می وقتی یک فایل از رایانه

فایل  نوشت که مانع بازیابی هر ت اصلی میای روی اطالعا فایده ، اطالعات جدید و بیviدرایوهای سخت
                                                                                                                                              
i. Aramco 

ii .ای و  رایانه های افزاری مخرب )بدافزار( است که هنگام اجرا خودش را با تغییر دادن برنامه ای نوعی برنامه نرم ویروس رایانه
 کند. وارد کردن کد خودش، کپی می

iii. Shamoon 
iv. Disttrack 
v. patient zero 

 مورد نخست یا اولیه جمعیت در مطالعات پزشکی مربوط به تحقیقات اپیدمولوژیک
vi. Hard drives 

asham
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شده را باز کند، تنها  کرد تا فایل آلوده کسی تالش می که یهنگامدر عوض،  3شد. ی میا شده آلوده

، شامون ها نیاون( پرچم در حال سوختن آمریکا بود. عالوه بر همه ـدید نقشک )آیک چیزی که می

ها  رایانهاندازی دوباره  سعودی آرامکو را نیز بازنویسی کرد که مانع از راه iاصلی انداز راه همچنین رکورد

  4شد. می

از  یا هیدییتأ های آلوده یاد داد تا کاری که شامون کرد فراتر از پاک کردن حافظه رایانه بود: به رایانه

iپی درایوهای سخت خراب شده به یک نشانی پروتکل اینترنت )آی iهای  ( طراحی شده، مجموعه

 شده آلودههای  پی رایانه آدرس آی 1اند، بفرستند. مشخصی از اعداد که مختص هر دستگاه طراحی شده

سپس فهرستی از  6.شد فرستاده میکننده  حملهبرای در معرض خطر  یها و نام فایل تعداد عالوه به

 باشد. شد تا دلیلی برای موفقیت این حمله  به اینترنت ارسال می شده آلودههای  پی رایانه های آی نشانی

، روسیه و اسرائیل کشف متحده االتیاامنیت سایبری از   روز بعد سه شرکتیک  را این ویروس

تمام شد.  می خاموش موقتاًای سعودی آرامکو باید  برای متوقف کردن شامون، تمام شبکه رایانه 7کردند.

زمان هفته ی کار کردند، دو روز شبانهشدند. با حضور افرادی که  باید جایگزین می دهش آلودههای  رایانه

یک روز به عرض فقط گردد، زیرا ویروس در باز خود عادی شرایطشبکه سعودی آرامکو به تا  برد

آن های شرکتی  رایانه چهارم سهتا زمانی که این حمله متوقف شد،  8هزاران رایانه آسیب زده بود.

iگاز دو هفته بعد، شامون به شرکت راس 9هزار رایانه. 31حدود  -شدند آلوده i i گذاری  سرمایه، یک

iقطری پترولیوم های شرکت مشترک بین v موبیل و اکسانv 51کرد. حمله زین  

. این حمالت به مختل رسید به نظر میها  رایانهاز آلوده کردن بیشتر  چیزیهدف از این حمله 

 تیمسئول بودند. سعودی آرامکو افتهی دست ها آنها و قطع ارتباط تجهیزات  کردن تولید انرژی سعودی

اگر این حمله سایبری  55.دارد بر عهدهرا درصد از درآمدهای دولت عربستان سعودی  91نزدیک به 

تصاد عربستان جدی به اق صدمهتا تولید نفت را متوقف کند،  بزندکافی آسیب  اندازه  بهتوانسته بود 

 داد که هر دو را افزایش می متحده االتیاهای سوخت  زد و بهای خرید بنزین در جایگاه سعودی می

 خورده قسمدشمنان  متحده االتیاکردند. عربستان سعودی و  نتیجه به اهداف مدنظر ایران خدمت می

                                                                                                                                              

i.  Master Boot Recordفرآیند قرار دارد و ها روی آن  اولین سکتور از دیسک سخت رایانه است که اطالعات پارتیشن

 شود. اندازی رایانه از روی آن آغاز می راه
ii. IP 

iii. RasGas 

iv. Qatari Petroleum 
v. ExxonMobil 

asham
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ها  تحریم که نیاشود، به اطمینان یافتن از  ایران هستند و نفت فراوانی که از عربستان سعودی صادر می

است.  سختعلیه صنعت نفت ایران  ژهیو بهها  کرد. تحریم ماند، کمک می علیه نفت ایران برقرار می

ها برای  قیمتتولیدکننده نفت جهان و افزایش  نیتر بزرگ نفت از طرف عرضه اختالل در همچنین

آورد.  میها علیه نفت ایران به وجود  بسیاری از کشورها پرسشی در مورد محاسن و ارزش تداوم تحریم

های  زیرساختپیامدهای شدیدی بر نفوذ   این حال نیبااتولید نفت در طول این حمله مختل نشد، 

 . داشت کلیدی

عربستان  اش در بقیق تولیدی ساتیتأسسعودی آرامکو از زمان حمله تروریستی ناموفق به یکی از 

ه توجه نداشت که ـرده بود. اما به این نکتـزیکی را تشدید کـ، امنیت فی2116سعودی در سال 

آشکار های امنیت سایبری آن را  شامون حفره که نیاتر آن در دنیای مجازی است، تا  پذیری عمیق آسیب

  52کرد.

کنید  ر میـو اتفاق بیفتد. فکـبرای سعودی آرامک بودرار ـق حادثهه این ـکاین توجه جالبه ـنکت

شرکت هم حتی نزدیک به آن  ها نیاموبیل؟ اپل؟  ارزشمندترین شرکت جهان کدام شرکت باشد؟ اکسان

 یگذار ارزشارزشمندترین شرکت جهان است و برآوردهای زیاد  . سعودی آرامکو با اختالفنیستند

اپل و در هنگام نوشتن این مطلب بیش از سه برابر ارزش بازاری  شود که تریلیون دالر آغاز می 2آن از 

  53 موبیل است. هفت برابر اکسان

برای وکار در سراسر جهان به این موضوع توجه دارند. اگر یک حمله سایبری بتواند  رهبران کسب

کند، رخ دهد، در هر جای دیگر و برای هر  شرکت جهان که در محیطی امن فعالیت می نیتر بزرگ

  54تواند رخ دهد. کس دیگری نیز این اتفاق می

این  اکنون .یبریسا حمله. iشده عیتوز سرویسسازی از  محروم. تروجان اسب. کرم. روسیو. بدافزار

کامل اند، اما ما تازه در آغاز راه درک کارکردهای  شده  ی شناختهخوب بهسازی از رمز  برای سالحها  واژه

 هستیم.  ها آن

دهندگان خاصش، این  آمیز باشد که یکی از نخستین اهداف اینترنت، در میان توسعه شاید طعنه

سالم  ایجاد کند که بتواند از یک حمله اتمی جان شده عیتوزبود که یک شبکه ارتباطات غیرمتمرکز و 

و مشابهی به دسته جدیدی از حمالت احتمالی منجر شده است  شده عیتوزچنین ساختار  51برد. به در

                                                                                                                                              

i .های است که هدف آن از کار انداختن سرویس یا سرویس سازی از سرویس یا منع سرویس نوعی حمله  حمله محروم 

 .های روی سرور از دسترس خارج شوند شود سایت است و باعث می موردنظرخاصی روی سرور 

asham
Highlight
حذف شود

asham
Highlight
این قسمت به نظرم حذف نشود بهتر است



 صنایع آینده     031

  بههای خود را  کنند تا دارایی های بیشتری انگیزه پیدا می و دولت وکارها کسبکه افراد،  طور همان

 . تر رشد کرده است سازی از رمز به نحوی سودمندتر و مخرب آنالین انتقال دهند، سالح صورت

هزینه ی زدن به یک شخص یا در سطح سیستم، وحشتناک است. واقع خسارت برای لیپتانساین 

 اردمیلی 411حمالت سایبری خواه با انگیزه سیاسی و خواه کسب سود یا ایجاد آشوب باشد، اکنون به 

ور کش 596کشور از  561از تولید ناخالص داخلی حدود  تر بزرگدالر در سال رسیده است، رقمی که 

 56جهان است.

صنعت باید  هر، به همین دلیل است بوده افزایشروبه های حمالت سایبری  از آنجا که هزینه

های  و هزینه ها ها اکنون آسیب ها و دولت کند. شرکت اتهایی را صرف رویارویی با این تهدید هزینه

 یها سال سال بین 21دهند. در مدت  آن را با هدایت منابع بیشتری برای دفاع از خود، کاهش می

مشغول به میلیارد دالری که تنها چند هزار نفر را  1/3، بازار امنیت سایبری از یک بازار 2121تا  2111

که  لیارد دالری رشد خواهد کردمی 571، به بازاری بوداطالعات کرده  فناوریهای  کار در دپارتمان

 .کند بزرگ و کوچکی فراهم می وکار کسبزیرساختی حیاتی برای هر نوع 

 از روسای هرکداماست که کرده حیاتی توسعه پیدا  -بخش سایبر به چنین کارویژه ماموریت

 اش رهیمد ئتیهی از اعضای که یکمطمئن باشد اکنون باید  111فورچون ها در  شرکت رهیمد ئتیه

بود کرده اجباری  یا رهیمد ئتیههر سال پیش،  51تخصص سایبری داشته باشد. کمی بیش از  باید

متخصص حسابرسی داشته باشند. در پنج سال پیش رو، غیبت متخصص سایبری درون که یک عضو 

 خواهد شد.تصور  یشرکت حاکمیت ضعف نقطه عنوان به  رهیمد ئتیه

 ها ایجاد کرده است. ها و ارتش ی برای دولتتنش آورر همچنین زمینه جدید آشفتگی و ـسایب

 iپذیر شکافتمواد استفاده از با   سالحساختن افزار از زمان  توسعه جنگ نیتر مهمسازی از رمز  سالح

 ندارد. ای  توافق شده گسترده عدقوا یابوده و دامنه نبردی را ایجاد کرده است که هنجارها 

 یبریسا حمالت نواعا

به نام  یو مخترع باز شعبدهگردد و به  برمی 5913از هک کردن به سال  شده ثبتنخستین حادثه 

                                                                                                                                              

i. ایجاد شود که در حضور نوترون با هر مقدار انرژی  پذیر به موادی گفته می ای، ماده شکافا یا شکافت در مهندسی هسته

 ا هستند.از مواد شکاف 239 و پلوتونیم 233و  231-اورانیوم .کنند ای می ای شکافت هسته های زنجیره واکنش
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iشود. جان آمبروز فلمینگ نسبت داده می iنویل مسکلین iدر آن زمان سرگرم به نمایش عمومی ، 

i، گوگلیلمو مارکونیکمک شریکشسیم با  کد مورس بی یها پیشرفتگذاشتن  i i  که تقریباًبود 

سیم امن باشد با  ه را که قرار بود تلگراف بیـاصله داشت. مسکلین آنچـکیلومتر از وی ف 111

روزگاری یک »آمیز به فلمینگ، مختل کرد. پیام این بود:  های کد مورس توهین مخابرهفرستادن 

ه مارکونی بود. از و اشاره او ب 57«داد. ایتالیایی بود که عموم مردم را خیلی خوب فریب میمرد جوان 

 شناسی. از خطرات گرفته تا روش -است داده رخمسکلین تا شامون تغییرات زیادی زمان 

ری وجود دارد: حمالت به اطالعات محرمانه، حمله به در ـامروزه سه نوع اصلی حمالت سایب

  58یک شبکه. حمله یکپارچه بهدسترس بودن و 

کارت  با هدف سرقت یا افشای اطالعات امنیتی مانند اندازند، حمالتی که محرمانگی را به خطر می

اجتماعی یک سیستم مشخص به نحوی غیرقانونی یا به روشی  نیتأمهای  شماره ارقاماعتباری یا 

 59شوند. غیرمجاز انجام می

iتارگت»فروشی  شرکت خرده v »به  شد. هکرها محرمانهقربانی یک حمله  2153ایام تعطیالت  در

های اعتباری و  های کارت های پرداخت تارگت دسترسی پیدا کردند و تالش کردند تا شماره مسیست

افزاری  نرم -میلیون مشتری را به سرقت ببرند. هکرها با وارد کردن بدافزاری 41حساب بدهی بیش از 

 شوند کشد، وارد سیستم به سیستم تارگت، قادر بودند وقتی یک مشتری کارت خود را می -با قصد سوء

در اوکراین  ها آنمقر  شود حدس زده میشد که  فرستاده می ها آنبرای  خودکار طور بهو اطالعات 

های ایمیل  های تلفن، آدرس ها، شماره نام -، هکرها اطالعات شخصیعالوه به 21.شتیا روسیه قرار دا

 25به سرقت بردند.را میلیون مشتری  71حدود  -های فیزیکی و آدرس

شد. سود  ت شدیدیتگیر نشدند و تارگت به دلیل درز اطالعات دچار مشکالهکرها هرگز دس

 22درصدی پیدا کرد. 46افت  2152نسبت به مدت مشابه سال  2153آن در فصل چهارم سال 

 کارمزدهای قانونی، زمینه میلیون دالر در 421رفت که شرکت با زیانی در حدود  حتی این احتمال می

این  23ها روبرو شود. ها برای انتشار مجدد کارت و پرداخت به بانکاعتباری بر مشتریان نظارت 

 مجبور شد vهافل ها دالر از ارزش بازار خود را از دست داد و مدیرعامل آن، گرگ استاین میلیاردشرکت 

 24سال کار ترک کند. 31شرکت را پس از 
                                                                                                                                              
i. Nevil Maskelyne 

ii. John Ambrose Fleming 
iii. Guglielmo Marconi 
iv. Target 

v. Gregg Steinhafel 
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 عنوان به معموالًحمالتی که  -زند شبکه آسیب می پذیری نوع دوم حمالت سایبری به دسترس

iاُاس )دی iسازی از سرویس محروم iشده عیتوزسازی از سرویس  ( یا حمالت محرومi i i اُاس دی )دیi v )

کردن سازی از سرویس، از کار انداختن یک شبکه با پر  هدف از حمالت محروم 21شوند. شناخته می

 سازی کنند. حمالت محروم ها است که سایت را غیرقابل استفاده می آن با تعداد فراوانی از درخواست

چند سیستم را برای انجام حمالت  کننده حمله که آنمشابه هستند جز  قاًیدق شده عیتوز سرویساز 

بالقوه  طور به) کنندگان حملهاُاس این است که از بسیاری از  دی تجهیز کرده است. هدف از حمالت دی

غیرممکن  باًیتقر( استفاده کند تا تمایز قائل شدن بین ترافیک هکرها از ترافیک قانونی هزار موردصدها 

استفاده آن  منشأبرای پنهان کردن  شده تصرفهای  تواند از سیستم شود. این نوع حمله همچنین می 

یکدیگر  توانند از سوی هکرها سرقت شوند و برای حمله با کند. صدها، هزارها یا صدها هزار رایانه می

 شود.  شناخته می vنت بوت عنوان بههماهنگ شوند که 

وزارت  ها هستند. با وجود این، وقتی در های بزرگ یا دولت شرکت معموالًنت  اهداف حمالت بوت

مستقل ای  های رسانه های جامعه مدنی و سازمان دیدم که سازمان امور خارجه بودم، هرچه بیشتر می

حمالت سایبری که تاکنون صورت  نیتر بزرگگیرند. یکی از  قرار میاُاس  دی نیز هدف حمالت دی

طول کنگ را در  کنگ بود که تقلب در انتخابات هنگ های خبری مستقل هنگ گرفته است، علیه سایت

یا خارجه برخالف وزارت امور   26کردند. گزارش می 2154اعتراضات طرفداران دموکراسی در پایان سال 

یک شرکتی بزرگ، این نهادهای مدنی که منابع محدودی دارند، اگر قلدر سایبری نادرستی همچون 

هرچه شدند. با وجود این  کردند، اغلب آفالین و از کنترل خارج می مقام دولتی مستبد را تحریک می

امنیت در  های نوین موجود کنند، با پیشرفت گسترش پیدا می سرعت بهها در حمالت سایبری  پیشرفت

viپروژه گالیله راًیاخ، viشوند. یک شرکت سایبری با رشد سریع به نام کلودفلر سایبری مواجه می i  را

های  کرد که هدف از آن فراهم آوردن دفاع سایبری پیچیده برای جامعه مدنی و سازماناجرا 

 توانند خودشان از عهده آن برآیند.  ای مستقل بود که نمی رسانه

                                                                                                                                              
i. denial-of-service 
ii. DoS گویند داس هم می  
iii. distributed denial-of-service 

4 .DDoS گویند. دیداس هم می 
v. Botnet. 

vi. CloudFlare 

vii. Project Galileo 
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این  27یک شبکه اثر بگذارند. یکپارچگیتوانند بر  ت سایبری همچنین می، حمالتینها در

 طور به کنند و هدفشان ای را تغییر داده یا تخریب می کد رایانه ها آنبیشتر فیزیکی هستند.  ذاتاًحمالت 

های جهان واقعی شوند.  افزار، زیرساخت یا سیستم طبیعی این است که موجب آسیب زدن به سخت

استفاده شده و به   بی تیدرنهاشود، این ماشین  یکپارچه روی یک ماشین انجام می وقتی یک حمله

 شود. حمله شامون مثالی از یک حمله یکپارچه بود.  اضافه می منابع جریان اتالف

وزارت امور خارجه  که نیا، درست پس از 2153انند ترکیبی باشند. در آوریل سال تو حمالت می

 کوچک با هدف در معرض خطر قرار دادن یکپارچگی در مقیاس محرمانهرک کردم، یک حمله ـرا ت

 ترییتوحساب  ،iقدیمی من، ارتش الکترونیک سوریه دشمنای رخ داد، و  شبکه یک شرکت رسانه

iآسوشیتدپرس i آسوشیتدپرس این موضوع  ترییتورد. درست پس از ساعت یک بعدازظهر، را هک ک

ساعت  از« و باراک اوباما مجروح شده است. داده رخخبر فوری: دو انفجار در کاخ سفید »را پست کرد: 

واحد کاهش یافت و بازار  511یک و هشت دقیقه تا یک و ده دقیقه بعدازظهر، بازار سهام نیویورک 

شن شد که اطالعات غلط بودند، بازار ومیلیارد دالر از ارزش خود را از دست داد. وقتی ر 536حدود 

 جهش کرد و به سطح قبلی بازگشت. 

ای به نام  از یک تکنیک ساده رایانه ها آننجام داد؟ ه این کار را اـه ارتش الکترونیک سوریـچگون

iفیشینگ i i  فرستد که شبیه یک  ایمیلی را می معموالًاستفاده کردند. برای فیش کردن، یک هکر

ایمیل  کننده افتیدررسد. این ایمیل حاوی یک لینک است که از شخص  به نظر می موثقمنبع 

رسد، وارد کند. وقتی  ه مورد وثوق به نظر میی کتیسا وباطالعات شخصی خود را در خواهد  می

ایمیل  کننده افتیدرافزار جاسوسی را علیه شبکه  تواند نرم شخصی به دست آمد، هکر میاطالعات 

ای که مانند یک ایمیل  گیرد که هکر با طعمه از این ایده ریشه می نگیشیفاندازی کند. واژه  راه

  28کند. می یریگیماهاطالعات حساس یابی به(  )دسترسد، برای  به نظر می ضرر بی

دیگر  رسید کارمند ی از شخصی که به نظر میلیمیادر مورد هک آسوشیتدپرس، یکی از کارکنان 

پست دریافت کرد. وقتی این کارمند روی  آسوشیتدپرس باشد به همراه لینکی از یک مقاله واشنگتن

دست  اندازی حمله نیاز داشتند، به نچه را که برای راهسایت شد، هکرها آ لینک کلیک کرد و وارد وب

                                                                                                                                              
i. Syrian Electronic Army 
ii. Associated Press 

iii .Phishing به تالش برای به دست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و... از طریق 

 شود. سایت، آدرس ایمیل و... گفته می یک وبجعل 
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به را این یک هک محرمانه ساده بود که سپس به یک حمله یکپارچه تغییر کرد و بازار   29آورده بودند.

 مقدار زیادی تکان داد.

 یبریسا یفضا و فضا ا،یرد ن،یزم هوا،

 توسعه  حال درتوانند بزنند، اغلب کشورها  می  ری سادهـا توجه به آسیبی که حتی حمالت سایبـب

چین، ، متحده االتیاها در حوزه سایبری کشورهای  های دفاع سایبری هستند. برترین دولت استراتژی

چه  که نیاهای متفاوتی برای  ها و مرز انگیزه هرکدامروسیه، اسرائیل، ایران و بریتانیا هستند که 

 رفتاری مجاز و چه رفتاری غیرمجاز است، دارند. 

را )فضای( سایبر  رسماً iوقتی در وزارت امور خارجه بودم، وزیر دفاع رابرت گیتس 2155در سال 

دیجیتال اوباما زیرساخت  جمهور سیرئافزار در کنار هوا، زمین، دریا و فضا اعالم کرد و  یک قلمرو جنگ

ای از تمهیدات  خواند که پوششی قانونی برای طیف گسترده« اتژیک ملیدارایی استر»آمریکا را یک 

 از یگرید یها بخش و متحده االتیا سیدالتأسیجد یبریسا( یفضا) دستور در کهدفاعی تهاجمی و 

جدیتی  در آن با متحده االتیاای است که  این حوزه 31.بود کرده خلق شدند، یم بیتصو کایآمر دولت

نخستین درصدد بود تا  متحده االتیاکند. برای مثال، وقتی  تر اقدام می افزارهای متعارف همانند جنگ

ها این بود که آیا  ریزی کند، یکی از پرسش علیه دفاع هوایی لیبی برنامه 2155حمالت را در سال 

سایبری رد، با یک حمله ک ی بمباران که تلفات جانبی بیشتری ایجاد میجا بهرا،  ها آنتوانستیم دفاع  می

  35از بین ببریم یا خیر.

از مقررات جدید مجاز نبود، هر کاری بود که  کی چیهیکی از چیزهایی که در  که نیا توجه قابل

به  ها آنل ـاری هر شرکت خارجی و تحویـشد. دزدیدن اسرار تج زدیک به جاسوسی شرکتی میـن

سایبر نسبت به  متحده االتیاهای آمریکایی غیرقانونی باقی خواهند ماند. با این سیاست، نگرش  شرکت

 تر تهاجمیها است. اسرائیل دیدگاه اندکی  ها و اسرائیلی دیدگاه بریتانیایی دهنده بازتابتا حدود زیادی 

سرزمین از  ها آناین ایده که  -دارد و بریتانیا اندکی کمتر تهاجمی است. اما برای هر سه کشور، امنیت

این چیزی است که بر  -کنند های دوست و متحد خود حفاظت می مادری خود یا جان و قلمرو دولت

ان باشد، کشورهایی مانند چین بیشتر ـهای خصوصی در می ای شرکتـاکم است. وقتی پـفعالیت ح

 اند.  تهاجمی بوده

                                                                                                                                              
i. Robert Gates 
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اش حرکت  های نظامی سایبری توسعه قابلیت یسو به، با تمام توان 5991چین از اواخر دهه 

از اوایل  حال نیبااکرد.  ردن ارتباطات آزمایش میـدا، این کشور تنها روی قطع کـکرده است. در ابت

شده جاسوسی سایبری را دنبال کرده است. حمالت ساده  ، چین یک استراتژی حساب2111دهه 

، 2112. در سال اند شده  لیتبدتری  ت پیچیدهی به حمالجنوب کرهعلیه تارنماهای رسمی تایوانی و 

iقربانی حمله اسب تروجان iشد داالیی الما تصور می i  شکل چینی شده باشد که در آن یک ویروس به

iخطری مانند مایکروسافت ورد های بی برنامه i i دهد اما اطالعات خصوصی را به یک  تغییر شکل می

  32فرستد. سازمان دیگر می

اند: سرقت مالکیت فکری  سایبری چین ریشه در جاسوسی شرکتی داشته قدرتمندترین حمالت

آن به کار گرفته  تیموردحمامتعلق به دولت و  مؤسساتتواند برای کمک به  و اسرار تجاری که می

هزینه  های نظامی و اقتصادی این کشور، حتی به های سایبری در پیوند با سایر سیاست شوند. سیاست

 کنند.  های چینی کمک می تهاجمی به شرکت شکلیقاط جهان، به سایر نخشم و آزردگی 

کمیسیونی  یک گروه آمریکایی متشکل از مقامات سابق قدرتمند شرکتی، نظامی و دولتی، با ایجاد

کرد که زیان ساالنه دزدی مالکیت فکری  منتشر کرد برآورد می 2153هایش را در ماه مه  که یافته

 به متحده االتیااز  هرسالهمیلیارد دالر بود، که با مجموع مقدار کاالهایی که  311از سوی چین بیش از 

iکیت الکساندر  33کند. شود، برابری می کل قاره آسیا صادر می vان( ای اس ، مدیر آژانس امنیت ملیv)  در

 هرخمین زد که چین تریلیون دالر ت 1را ها  آمریکاییمالکیت فکری  کلآن زمان، مجموع ارزش 

  34کند. درصد از آن را سرقت می 6 ساله

گیرد. شرکت  پی قرار می های آی تنها کشوری نیست که هدف این سرقت متحده االتیاالبته، 

هزار کارمند را استخدام کرده بود، به دلیل  94، که در دوره اوجش viکانادا، نورتل نتورکس مخابرات

در نتورکس  ، وقتی نورتل2119تا  2111از سال  31ورشکسته شد. شدت بهیک دهه جاسوسی سایبری 

                                                                                                                                              

i.  Dalai Lama  تبت انیبودائرهبر 

ii. Trojan Horse کند و  می، دسترسی سطح باال پیدا عامل ستمیاسب تروجان یک برنامه نفوذی از نوع بدافزار است که به س

 کند و اغلب دارای دهد، یک داده ناخواسته روی سیستم نصب می د یک کار مناسب را انجام میـآی به نظر می که یدرحال

 .مجرایی برای دسترسی غیرمجاز به کامپیوتر مقصد است
iii. Microsoft Word 

iv. Keith Alexander 

v. National Security Agency (NSA) 

vi. Nortel Networks 
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مالکیت  توسط عوامل چینی هک شد و بسیاری از مکرراًصف ورشکستگی قرار گرفت، این شرکت 

  36فروختند. های چینی رسید که محصوالت مشابهی می فکری آن به شرکت

کشورهای  سایبری هستند که خشم سایر، درگیر فعالیت متحده االتیا جمله ازبسیاری از کشورها، 

 د، اما وقتی نوبت به دزدی انبوه مالکیت فکری برسد، چین هیچ همتایی ندارد. انگیز میبرجهان را 

 اندازهمفصل  طور به، یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی گزارشی ارائه کرد که 2153در سال 

iای ال )پی« iبخش خلق ارتش آزادی 65398واحد »های سایبری چین را با تمرکز بر  و حوزه قابلیت i) 

iای که در محلی در منطقه پودونگ شانگهای ال پی 65398رود واحد  گمان می 37کرد. بیان می i i 

واحد نظامی سایبری چین داشته  21را در بین بیشترین منابع مالی ترین و  کند، پیشرفته کار می

تمام  باًیتقرآمریکایی در  عمدتاًهای  حمالت علیه شرکت مسئول، این واحد 2116از سال  38باشد.

انرژی و های سالمت، آموزش،  ، خدمات مالی، مراقبتونقل حملفناوری اطالعات،  ازجملهها  بخش

  39کاوی شده است. معدن

را ای  ال پی 65398دفتر متعلق به واحد  1 متحده االتیا، وزارت دادگستری 2154در ماه مه سال 

iآلکوآ جمله ازهای صنایع سنگین آمریکا  چند حمله که علیه شرکت در پاسخ به v  و شرکت فوالد

 کند: میی اتهامات را بیان سادگ بهبود، متهم کرد. شیوه و سبک تنظیم ادعانامه  داده  رخ vمتحده االتیا

دسترسی  آمریکایی را هک کنند، تا مؤسساتکند که متهمان توطئه کردند تا  ادعا می جرم اعالم

ی سرقت کنند که برای رقبای مؤسساتبرقرار کرده و اطالعاتی را از  ها آنغیرمجاز به رایانه 

گران  ( مفید است. در برخی موارد، توطئهviها اُای های دولتی )اس شرکت ازجمله ها آنچینی 

 اًمخصوصاند،  اند و در زمانی که سرقت شده کند که اسرار تجاری را سرقت کرده را متهم می

کند که  گران را متهم می اند. در برخی موارد دیگر، توطئه های چینی مفید بوده برای شرکت

دادرسی، اند که برای یک رقیب یا یک متخلف در حال  ارتباطات داخلی و حساسی را دزدیده

 41اند. های آن موسسه آمریکایی ایجاد کرده پذیری بینشی نسبت به استراتژی و آسیب

به  اینک ها آنآوری کردند، و بیشتر  ای که دولت آمریکا و سایر کشورها جمع تردهسوابق گس رغم به

                                                                                                                                              
i. People’s Liberation Army Unit 61398 

ii. PLA 
iii. Shanghai’s Pudong District 
iv. Alcoa 
v. United States Steel Corp 
vi. SOEs 
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ها در پاسخ به اتهامات هک کردن،  چینی علنی شده است،اتهامات وزارت دادگستری شواهد و دلیل 

نپذیرفته است و تنها بسیار  علنی صورت بهرا  زیچ چیهکنند. چین هرگز  را انکار می زیچ همه پیوسته

از ، سخنگوی وزارت خارجه پس iاین کار را در جلسات خصوصی قبول کرده است. هونگ لی ندرت به

درگیر مربوطه هرگز  کارکنان عالوه بهدولت چین و ارتش چین »گفت:  65398ای  ال اتهامات )علیه( پی

  45«اند. شود نبوده و در آن مشارکت نداشته آنچه سرقت سایبری اسرار تجاری خوانده می

به  اند تمایل اندکی کنند، تا این مقطع نشان داده که زیاد سرقت می اندازه هرها  ، چینیحال نیابا

بزرگ ثبات کننده بر بازارها دارد. چین که دومین اقتصاد  ای دارند که اثرات بی انجام حمالت یکپارچه

در ثبات و رشد اقتصادی  ها آنجهان است، اکنون مالک عمده اوراق در هر نوع دارایی مالی است: 

 ها آندهد اما  میها  به چینیاند. تهاجم سایبری ظرفیت به هم ریختن هر چیزی را  گذاری کرده سرمایه

درز آنالین به شکل  ها شرکتزنند اگر متروها تاریک شوند، اگر سوابق  قبل از همه به خودشان آسیب می

موقعیت ها از این  سراسر جهان رخ دهد. چینی کنند، یا اگر هر نوع دیگری از حمله سایبری مهم در

حمالت توانند درگیر  می ها آنبرند.  کند، سود می المللی احاطه می خاکستری که سایبر را در حوزه بین

ای به دلیل نقض معاهدات متحمل شوند.  های گسترده ها یا تنبیه تحریم که آنسایبری شوند بدون 

به انگیزه سرقت دارند اما  ها آن؛ که اوضاع آرام باقی بماند ستا نیادر  ها آنمنفعت سیاسی و مالی 

 نه. هم ریختن اوضاع را

های  سیستمهای سایبری برای تخریب یا ایجاد اختالل در  تر از چین از سالح ها سریع سایر دولت

 . حمله شامون مثالی از این قبیل است و مورد دیگراند استفاده کردهها یا کشورهای خارجی  شرکت

 دید. شمالی  کرهدر توان  نیز میرا 

هزار دالر  2ناپذیر با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از  کره شمالی کشوری سرکوبگر و تحمل

جنوبی.   کمتر از یمن، تاجیکستان و چاد و حدود یک شانزدهم اندازه تولید ناخالص داخلی کره -است

د. شو میقدرت دولت از طریق ارکان دوقلوی سرکوب دولتی و دستگاه تبلیغاتی بسیار فراگیر آن اعمال 

تولید  سوم ک، این کشور لشگر فعالی از هکرهای با پشتیبانی مالی دولتی دارد و حدود یحال نیباا

 شود. سایبر می جمله ازهای نظامی  ناخالص داخلی این کشور صرف فعالیت

iآی بی ، اف2154ال در دسامبر س i سونی را به کره شرکت علیه  آمیز یتیک حمله سایبری موفق

سونی به یک فیلم کمدی که شرکت تولید فیلم  یکره شمالرهبران  که نیاشمالی نسبت داد، پس از 
                                                                                                                                              
i. Hong Lei 
ii. FBI 

asham
Highlight
حذف شود
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i)لیل کیم iای برای قتل کیم جونگ اون ساخته بود و در مورد نقشه i وزارت ، که مسئول اصلی آسیایی

 راشود( بود، اعتراض کردند. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی این فیلم  امور خارجه شناخته می

کند که  آی کره شمالی را متهم می بی اف 42قلمداد کرد.« ترین تروریسم و یک اقدام جنگی آشکار»

نونی به غیرقا طور بهای محرمانه علیه شرکت سونی پیکچرز انجام داده است تا  پس از آن حمله

فضای در  گانیرا بهرا  ها آنهای ارزشمند ارتباطات و اطالعات داخلی آن دسترسی پیدا کند و  گنجینه

 .بگذاردوب 

های سونی  به هک« پاسخ متناسب»اوباما قول یک  جمهور سیرئسپس چیز جالبی اتفاق افتاد. 

 کره شمالی )که شبکه کوچک زنی کرده است. دو روز بعد، اینترنتـها رای را داد و گفت که با چینی

، تمام ارتباط اینکه توجه قابل نکته. ادـاز کار افت( است این کشور فرادستانبرای  یمحدود داًیشد

iیک شرکت چینی به نام چاینا یونیکام رااینترنتی کره شمالی  i i من معتقدم که  43د.کن می نیتأم

از ها این کار را کرده بودند زیرا  ها خواسته بود تا کره شمالی را تنبیه کنند. چینی کاخ سفید از چینی

خشمگین کرد  اقدام می ها آنکننده و بدون داشتن نفعی برای  ثبات دولت اقماری خود که به شیوه بی

چه کردند که  ر یادآوری میبا قطع کردن ارتباطات الکترونیکی کره شمالی به این کشو ها آنشده بودند. 

آینده کردند که به اهدافشان در  می متحده االتیاکند و لطفی هم به  را کنترل می ها آنهای  کسی شبکه

 کرد. خدمت می

 زیچ همه به یبریسا حمله

 های برای دستگاه یابد بلکه کاربران جدید گسترش نمیسمت  کند، تنها به که رشد می طور نیهماینترنت 

ارتباطات  شود. های هوشمند گسترده می ها و گوشی های مرسوم، تبلت جدید، یعنی فراتر از رایانه کامالً

زینه حسگرها و ـ، هحال نیباااند،  ربه شدهـتج پیش ها مدت ازالکترونیکی و حسگرهای الکترونیک 

ابری بوده است.  رایانش علت بخشی از آن به -یافته استشدیدی کاهش  راًیاخ ها سازی داده ذخیره

iاینترنت اشیا»ه به ـشود ک می آراستهدر نتیجه، صحنه اکنون برای چیزی  v » کهاست شده معروف 

پتانسیل ی، حتی پوشاک، خانگ لوازمها و  در آن هر شیء از خودروها و تجهیزات مزارع گرفته تا ساعت

 انتقال و دریافت اطالعات را دارند. 
                                                                                                                                              
i. Kim Jong Un 
ii. Lil’ Kim 

iii. China Unicom 

iv. Internet of Things 
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 سال آینده محسوب 51تحوالت اقتصادی  نیتر مهمیکی از  زیچ همه باًیتقردیجیتالی کردن 

امروز اگر یک دهه بعد به گذشته یعنی »گفته بود: « سیسکو سیستمز»، رئیس iشود. جان چمبرز می

دهه کنم که در عرض یک  بینی می اینترنت اشیا را خواهید دید و من پیش ریتأث( نگاه کنید، 2154)

تا  2151از سال  44«ی شود که اینترنت تا به امروز گذاشته است.ریتأثل از ک رگذارتریتأثبرابر  51تا  1

خواهد  عدد میلیارد 41میلیارد به  56سیم از مقدار تخمینی  های ارتباط بی ، تعداد دستگاه2121

تریلیون دالری رشد  59کند که اینترنت اشیا به یک بازار جهانی  بینی می چمبرز پیش 41رسید.

 511برای مقایسه، تولید ناخالص داخلی سراسر جهان در حال حاضر تنها کمی بیشتر از  46کند.

  47تریلیون دالر است.

متصل به  یعامل اصلی است. نخستین عامل تعداد خودروها 4ا ناشی از ـرشد اینترنت اشی

 دستگاه لیونمی 512به  2151میلیون دستگاه در سال  23رود از  ها است که انتظار می اینترنت در جاده

های  سال عامل دوم پیدایش فناوری پوشیدنی است که استفاده از آن بین 48برسد. 2121در سال 

است، های ما  های هوشمند در خانه دو برابر شده است. عامل سوم افزوده شدن کنترل 2154و  2153

شرکت  رش تحقیقاتیهای امنیتی گرفته تا هر چیز دیگری. با توجه به یک گزا ها و سیستم از ترموستات

بازار  درهوشمند  های درآمدهای ایجاد شده از خدمات خانه 2158رود تا سال  نیپر، انتظار میژو

کنزی  مکعامل چهارم نیز تولید است. گزارشی از موسسه  49میلیارد دالر برسد. 75جهانی به ارزش 

میلیارد  911اقتصادی  ریتأثتوانند  های اینترنت اشیا می ، اپلیکیشن2121کند که تا سال  بینی می پیش

این برآورد  کنزی مک 11ای داشته باشند. تریلیون دالری در سال تنها در بخش تولیدات کارخانه 3/2تا 

گی اینترنت اشیا با های عملیاتی، یکپارچ درصدی در هزینه 1تا  1/2انداز بالقوه  پس بر اساسرا 

های گرمایش و آب  های خدمات بخش خصوصی مانند زباله، سیستم خطوط نیرو و اپلیکیشنشبکه 

 درصد کاهش یابد. 21تا  51تواند ساالنه  اتالف آن می است کهباور بر این  وانجام داده است 

ها، ما همچنین در حال خلق  زرگی وجود دارد: با رشد سریع این فناوریـب مسئله( حال  نیا با)

. هستیمهای امنیت سایبری  ها و مجاری برای هک پذیری تصورناپذیری از آسیب باًیتقرمجموعه جدید 

iکند. کریس برانک با خیزش اینترنت اشیا، امنیت سایبری به همان اندازه رشد نمی i استاد رایانه و ،

است ها، امنیت موضوعی  در طراحی این سیستم»گوید:  العاتی در دانشگاه هوستون میهای اط سیستم

 .«فکری به حال آن خواهد شدا هاغلب بعد که
                                                                                                                                              
i. John Chambers 
ii. Chris Bronk 



 صنایع آینده     011

متصل  در جهانِ آنچه دار طالیهات جهرخ داد، از بسیاری « تارگت»که در مورد گی نقض محرمان

اعتباری   ها میلیون سوابق کارت گت، دهرود. در هک تار پذیر است، به شمار می به اینترنت اشیا امکان

که شرکت کوچکی در شارپسبورگ، پنسیلوانیا است و مشاغل مربوط  iبه دلیل هک فازیو مکانیکال

های  گواهیهکرها  15دهد، در دسترس قرار گرفتند. به گرمایش، تهویه هوا و منجمد کردن را انجام می

iشبکه احراز هویت i  را که شرکت تارگت در مقام فروشنده به فازیو مکانیکال داده بود، به سرقت

iای تونل کنند های تارگت تمام راه را به نقطه استفاده کردند تا از طریق سیستم ها آنبردند و از  i i 

 هایی که وقتی های )دستگاه ساخت به سیستمی دست یابند که بسیاری از کنسول را قادر می ها آنکه 

 کشید( نقطه فروش تارگت را با هم می ها آنکنید، کارت اعتباریتان را روی  می استفاده رگتتا از

توانستند بدافزار ورود کارت را  متصل بودند، هکرها می ها کنسول. از آنجا که تمام این کند متحد

لیارد دالر می 11های نقطه فروش نصب کنند. تارگت شرکتی با ارزش بازار بیش از  در کنسول باره کی به

آسیب را بدتر کرد: یک  تینها درآن  پذیری باالی و اتصالبزرگ هزار کارمند است، اندازه  347و 

 .قرار دهد معرض خطر را درها میلیون کارت اعتباری  دهای دور توانست  فاصلههک ساده از 

iساشا مینرث v لب -مدیر ایکسvاشیا  با هک اینترنت آنچههای  ، برای ترسیم یکی از بدترین مثال

همه در مورد مزایای متصل »گوید:  کند و می توجه می viکننده ضربان قلب دهد، به تنظیم رخ می

ی ایمن خواهد بود ... مردم در ابر یفضااین  که شود یمکنند. اما فرض  ی صحبت میابر یفضابه شدن 

اگر  -مزیتی در آن وجود دارد ی ارتباط دارند.ابر یفضاکنند که با  سازهایی صحبت می ضربانمورد 

 حال نیباا دهد. به شما شوک خودکار طور بهتواند  ی احساس کند چیزی نادرست است، میابر یفضا

ی ها دستگاه ه در حال شوخی است، تصمیم بگیرد به همهـشود اگر یک تروریست یا کودکی ک چه می

 «دهد؟ آمریکا شوک کننده ضربان قلب تنظیم

اگر  کردم چه اتفاقی خواهد افتاد کرد، تصور می که وی این مطلب را برای من تشریح می طور همان

تواند راهی برای صدمه زدن به  می شیوههای مراقبت از خانه هک شوند. آیا این  سیستم کنترل ربات

                                                                                                                                              
i. Fazio Mechanical 
ii. network credentials 

iii.  Tunneling( یا سیستم ایجاد تونل ارتباطی با نام کپسوله کردنEncapsulationنیز شناخته م )که روشی  شود ی

 یک شبکه عمومی جهت انتقال اطالعات. رساختیزاست برای استفاده از 
iv. Sascha Meinrath 

v. X-Lab 
vi. pacemaker   
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 را i، هکرها تالش کردند از راه دور نفوذ کرده و یک جیپ چروکی2151افراد باشد؟ در ژوئیه سال 

انواع  سال بعد وقتی برخی 21شود اگر  گرفت، متوقف کنند. چه می در بزرگراه سرعت می که یدرحال

ارزش ها فراگیر شوند، یک نفر تمام شبکه خودروهای گوگل را هک کند؟  خودروهای گوگل در بزرگراه

پتانسیل  -رل خارج شوندـاز کنت زمان همخودروهای متصل در بزرگراهی را تصور کنید که همگی 

 ایم، دارد. تری نسبت به هر آنچه تاکنون دیده ای بزرگ تصادفات زنجیره

های هک  پلتفرم عنوان بهبالقوه  طور بهتوانند  شبکه شده در زندگی ما می« اشیای»تمام  یزود به

امر ه این شود، اما واقعیت این است ک کردن استفاده شوند. دشوار است تصور کنیم یخچالمان هک می

 است.  داده رخ قبالً

iپوینتپروف»خدمات امنیتی  کننده فراهم، شرکت 2154در ژانویه سال  i »فیشینگ  به یک حمله

iهای مسیریاب ازجمله کننده مصرفهای  پی برد که دستگاه i i ها  ها و البته یخچال خانگی، تلویزیون

های شخصی  که رایانه طور همانت درس»ای اعالم کرد:  این شرکت در بیانیه 12را هدف گرفته بود.

اندازی  راهتوانند برای  شکل هستند که می  های ربات نت ای در معرض خطر نوعی از بوت ناشناخته طور به

دهد که  پوینت نشان می های پروف قرار بگیرند، یافته مورداستفادهحمالت سایبری در مقیاس بزرگ 

اینترنت ی هوشمند و سایر اجزای خانگ لوازمانگی، مجرمان سایبری آغاز به تصاحب کنترل مسیرهای خ

 «های مخرب را انجام دهند. نوع از فعالیت همان اند تا کرده« های اشیا بات»به  ها آناشیا و تبدیل 

تواند برای  های اشیا می کننده این بات ، نیروی محاسبهسو کهای مخربی؟ از ی چه نوع فعالیت

به  -هر چیزی که نیازمند قدرت محاسباتی گنگ و خام است -اُاس و موتورهای اسپم  دی حمالت دی

iکار روند. میکو هیپونن v  یک متخصص امنیت سایبری فنالندی و رئیس دفتر فناوری در شرکت

گوید استفاده دیگر از این انواع  فنالندی است، می روسیو یآنتکه یک شرکت امنیت و  vسکیور اف

 13.استاستخراج ارزهای رمزنگاری « های اشیا تبا»

هک  چرا کسی باید بخواهد یک تُستر را هک کند؟ چرا کسی بخواهد یخچال را»گوید:  هیپونن می

قدرت  ها آنچیزی از آن سرقت کنید، اما  دیوانـتب کهندارد  سنتی رـکاربکند؟ یک تُستر یا یخچال 

                                                                                                                                              
i. Jeep Cherokee 

ii. Proofpoint 
iii. Router رسیدن برای  وستهیپ هم های داده را بر روی یک شبکه به ای )یا یک رایانه( است که بسته ای شبکه دستگاه رایانه

 کند. به مقصدشان، هدایت می
iv. Mikko Hypponen 

v. F-Secure 
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سترهای تُ -ببینیم ستر را های تُ نت که بوت کنم نی میبی محاسباتی دارند و آنالین هستند. من پیش

رسد هیچ دلیل منطقی وجود داشته  که به نظر نمی ی،خانگ لوازمیا چیزی شبیه آن، مانند  شده آلوده

شان  محاسباتی به دلیل قدرت ها آنبینیم که  را آلوده کند، اما می ها آنخواهد  باشد که چرا کسی می

 .«خواهد افتاددر آینده آلوده خواهند شد. این اتفاق  شده یرمزنگاربرای به دست آوردن ارزهای 

 ارتباط دارند، با خطراتی نیز همراه« اشیا»انگیزی که با اینترنتی شدن  تمام احتماالت هیجان

زمانی  به خانه را در  وزنامهشدم، هوشمندانه بود که تحویل ر هستند. وقتی در ویرجینیای غربی بزرگ می

که  نبرندتان پی  روزنامه در جلو خانه ای رفتید لغو کنید تا سارقان با دیدن دسته که به تعطیالت می

است تا ها، سارق هوشمند امروزی قادر  ای شدن خانه این خانه مورد مناسبی برای سرقت است. با شبکه

توانند  می ها آنه زمانی افراد داخل خانه هستند. شبکه یک خانه هوشمند را هک کرده و ببیند که چ

سیستم کند به دست آورند. اگر  اطالعات مفیدی در مورد ورود و خروج هر فردی که در خانه زندگی می

که زندگی روزمره را  کارآمدیهای  توانند آن را خاموش کنند. سیستم امنیتی وجود داشته باشد، می

 طور بهتوانند به نحوی استفاده شوند که  افراد نادرستی قرار بگیرند، میکنند، اگر در دستان  تر می راحت

 کلی زندگی را بسیار بدتر کنند. 

 ترسند یم  زین جاسوسان یحت: یسرّ اتیعمل

 های به وجود آورده است تا از زیرساخت ها ظهور جرائم سایبری یک امر ضروری جدید برای دولت

گسترش چگونه مرزهای اعمال قانون و دفاع  که نیاحیاتی و شهروندانش حفاظت کنند. برای تشریح 

iیا یآ یس که کسی نیتر کینزدرفتم،  iکنند، به دنبال جیم گاسلر پیدا می i یکعنوان  به تاکنون 

ای با ریشی سفید و بلند دارد. وی که  گونه است. گاسلر رفتار مهربان پدربزرگ داشته سایبری آموزگار

کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی و اکنون همکار ارشد در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جانز 

ای را در دایره فناوری اطالعات بنیان گذاشت. به این معنی  آی است، واحد عملیات سری سیهاپکینز 

 های نظامی و دولتی است. مراقب تهدیدات زیرساخت دائماً ویکه 

iملی سیا : مدال دستاورد اطالعاتدریافت کرده استگاسلر جوایز متعددی  i iجایزه داناوان ،i v، 

                                                                                                                                              
i. Jim Gosler 

ii. CIA 
iii. CIA’s National Intelligence Medal of Achievement 

iv. DONOVAN Award 
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iات سریـدال خدمـو م iسیا )برتر( رـ، جایزه مدیاطالعاتمدال شایستگی  i او همچنین جایزه .

iشایستگیلژیون  i i ته استثنایی به دست آورده که یکی از دو نشان نظامی را به دلیل عملکرد شایس

iنشان دیگر وی مدال افتخار 14گردنبند دریافت کرده است. عنوان بهاست که  متحده  االتیا v است- 

جایزه اعطا شده از سوی دولت آمریکا. او بیشترین نشان را بین تمام کسانی که در حوزه باالترین 

 اند، در اختیار دارد.  اطالعاتی آمریکا کار کردهسایبر در جامعه 

غیررسمی  های مظهر نوعی از هتل -ویرجینیا viدر روسلین vگاسلر در البی هتل ماریوت کی بریج

را هایش از پتانسیل حمالت سایبری  ترس -ای که مردان سیا دوست دارند در آن مالقات کنند حومه

 اوبر(،بریم )تجارت الکترونیک، بانکداری آنالین و  بقیه ما از فناوری لذت می که یدرحال 11مطرح کرد.

کند،  میچیزی که سایبر را دارای چنین پتانسیل مخربی »های آن است:  پذیری گاسلر به دنبال آسیب

. است زندگیانجام تمام کارهای در  این چیزهابه ما در وهله نخست و بیش از همه وابستگی مطلق 

انکار درک مزایای )فناوری دیجیتال( آسان است. درک وابستگی ما به آن و پیامدهای مرتبط با فهم و 

وابستگی باورنکردنی که داریم، چندان ساده نیست. داروها، بانکداری، پزشکی،  بر اساس، چیزها آن

 شیوهدانید ... من تمایل دارم به مسائل بیشتر از دید نظامی و اطالعاتی فکر کنم، اما  اطالعاتی که می

 «قرار خواهد گرفت. ریتأثتحت  یا مالحظه قابل طور به متوسط افرادزندگی 

viاس پی هایی از جی او مثال i با  دانستند چگونه زند. افراد نیروی دریایی زمانی می خوانی می و نقشه

گاسلر و چه مسیر کشتیرانی را تنظیم کنند.  کنند کجا هستند یابی کنند تا تعیین  ستارگان جهتنگاه به 

یابی  داند چگونه این کار را انجام دهد. نیروی دریایی ما برای جهت نمی کس چیهاکنون »گوید:  می

، حال نیباا. دارندهوشمند اس شده است و به همین دلیل همه یک گوشی  پی جهانی محدود به جی

هنگام  شدن گم از -تواند مالیم باشد اس قابل هک کردن است. آسیب می پی گوید که جی گاسلر می

بار باشد. برای مثال، تصور کنید اگر یک نفر  تواند فاجعه یا می -جلسهیک  رانندگی تا از دست دادن

 طرف بهزنی  را به گشتاس را در اختیار بگیرد و سپس واحدهای نظامی  پی های جی بتواند سیستم

 «دشمن هدایت کند. مواضع
                                                                                                                                              
i. CIA Director’s Award 
ii. Clandestine Service Medallion 
iii. Legion of Merit 
iv. Medal of Honor 
v. Marriott Key Bridge 

vi. Rosslyn 
vii. GPS 
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مواجه  گاسلر، همانند عده معدودی، پتانسیل چیزهایی را که ممکن است در صنایع آینده با اشکال

، گاسلر باور دارد که ممانعت از بدترین نوع حمالت سایبری، همچون تینها درکند.  شوند، درک می 

قرار های کنترل ترافیک هوایی، در حوزه کارهای دولت  ها یا سیستم آن دسته از حمالت علیه نیروگاه

نزدیک های دموکراتیک باید افراد درستی را استخدام کرده و رابطه  گیرد. او معتقد است که دولت می

با  فاظت کنند.ح ها آنهای عمومی و خصوصی را تشویق کنند تا در برابر تهدیدات مهم از  بین بخش

ما های مرتبط با اینترنت اشیا، گاسلر از  زیرساخت ازجملهسازی رمز برای مواردی  متکامل شدن سالح

 کنیم.خواهد تالش کنیم، آموزش ببینیم و یک نیروی جدید از جنگجویان سایبری را بسیج  می

وجود  ای خاص امنیتیه با مهارت متحده االتیاحدود هزار نفر نیروی امنیتی در »گوید:  گاسلر می

کمبود  16«هزار نفر نیاز داریم. 31تا  51ی در فضای سایبری داشته باشند. ما به مؤثردارند تا عملکرد 

های مهم  های شغلی که افراد دارای مهارت برتر در زمینه امنیت سایبری، با انتخاب کارکناننسبی 

دولت ی یا برای دانشگاهای، ورود به دنیای  شود. انتخاب یک دانشمند هسته کنند، بدتر می سایبری می

خصوصی کار کردن است. برای یک دانشمند رایانه با تخصص سایبر، دولت مجبور است با مشاغل بخش 

آمریکا  حدهمت االتیاکنند، رقابت کند. متخصصان امنیت سایبری در  که دستمزد باالتری پرداخت می

سه برابر میانگین  باًیتقرکنند که  هزار دالر دریافت می 556ای معادل با  متوسط حقوق ساالنه باًیتقر

 سیستمهای شرکتی حقوق بیشتری نسبت به حفاظت از  حفاظت از شبکه 17درآمد میانه جامعه است.

 .به دنبال دارداس  پی جی

 باشیدباید در نظر داشته »کند:  می دیتأکیبری ملی تر امنیت سا گاسلر بر اهمیت گسترده حال نیباا

مقیاس که ما بیشترین وابستگی را به این افراد داریم. ممکن است اروپا در این زمینه با ما برابر باشد، اما 

، ابهام اقتصادی زیادی در جهان امروز وجود دارد که اگر عالوه بهتر است.  بزرگ بسیار متحده االتیا

گذارد.  نمی ریتأث متحده االتیاآید، تنها بر  به وجود متحده االتیایک ورشکستگی گسترده در بانکداری 

 باًیتقر درمجموعای در بانکداری اروپا یا ژاپن به وجود بیاید، اثر موجدار جهانی آن  یا اگر شوک گسترده

ت سایبری در سراسر جهان وار سیاس جو ُّ غرب وحشی کننده منعکسدیدگاه گاسلر « است. توجه قابل

اقداماتی تواند  ها از فقدان مراجع مرکزی یا معاهداتی که می دهد چین و سایر قدرت است که اجازه می

 سود ببرند. ،مانند دزدی از اطالعات شرکتی را کمتر کند

به  2151، مدیر اطالعات ملی در فوریه سال iجیمز آر کلپر 18گاسلر در این زمینه تنها نیست.

                                                                                                                                              
i. James R. Clapper 
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تروریسم  تری نسبت به بزرگ  تهدید بلندمدت کنگره هشدار داد که حمالت سایبری برای امنیت ملی

ایت از آن، تالش ـو بخش خصوصی در حم رأسدر  متحده االتیاخواهد دولت  ر میـهستند. گاسل

ن جها و همچنین سایر نقاط متحده االتیاای برای فراهم آوردن دفاع سایبری صورت دهند که  گسترده

 کند. را حفظ می

که  دهند، واضح است وقتی حتی مقامات ارشد پیشین سیا مانند جیم گاسلر ترس خود را بروز می

کار کردن در  -های وی ناشی از تجاربش هستند سازی از رمز واقعی و خطرناک است. ترس سالح

در  انی است کهترین اطالعات. لحن وی همانند اغلب کس های بدون پنجره با دسترسی به حساس اتاق

 تر رتبه عالییک قاعده سرانگشتی، هرچه  شخص در دولت  عنوان بهاند.  های دولت کار کرده باالترین رتبه

 در مورد سایبر دارد. بیشتری، ادبیات آخرالزمانی باشد

آمریکا را  دولت مقاماتولی است که  این موضوع در تضادی مهم با بسیاری از دوستانم از سیلیکون

نظامی، تر از مقامات  بین ولی من نسبت به فناوری خوش بینند. دوستان سیلیکون اندیش می اریکبسیار ت

اند  ننشسته iدر اتاق وضعیت کاخ سفید ها آنسیا و دیپلماتیک هستند، اما این به آن سبب است که 

سعودی ها علیه شرکت سونی،  در مورد هک ها آناند.  و شاهد برخی از چیزهایی که جلوگیری شده نبوده

 ازآنچه را  ها آندانند باید دفاع سایبری خود را افزایش دهند، اما بیشتر  دانند و می آرامکو و تارگت می

 دانند. ، نمیمیا داده  دست

 نیچاند اگر برآیند رفتار  برد، اما فکر نکرده شان را به سرقت می دانند که چین مالکیت فکری آنان می

 . شود شبیه شود چه معنایی خواهد داشت و چه می هیروس به چه بیشتر هر

 کند یم حمله ها بوت و ها بات با هیروس

و  متحده االتیامعترضان در سراسر شهر کیف پایتخت اوکراین، طغیان کردند،  2154وقتی در آغاز سال 

مداخله کردند تا ببینند آیا سربازان روسیه برای  کشورهای اروپایی از نزدیک جریان امور را مشاهده می

اوکراین،  جمهور سیرئ که آنها پیش از  مدت حال نیبااکنند یا خیر.  یا حمله به مرز اوکراین حرکت می

iویکتور یانوکویچ i برکنار شود و سربازان روسی، کریمهi i i ه حمله کرده ـرند، روسیرا در اختیار بگی

افزارهای حوزه متعارف زمینی، دریایی یا هوایی. روسیه با استفاده از  جنگ لهیوس بهبود البته نه 

 سایبری حمله کرد.  فضای
                                                                                                                                              
i. White House Situation Room 

ii. Viktor Yanukovych 
iii. Crimea 
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 ند،آلوده شده بود iبسته جاسوسی سایبری اوروبروسبا ها پیشتر  های رایانه اوکراینی سال شبکه

طراحی »شود. این بدافزار  نام مار اساطیری یونانی که با خوردن دم خودش به تصویر کشیده شده می

iپشتی مخفیانه یک در طور بهشده بود تا  i اجزاء را روی یک سیستم در معرض خطر نصب کرده و حضور 

 برایازوکاری ارتباطی با سرورهای )دستور و کنترل( آن فراهم آورده و س سمیمکانآن را پنهان کرده، 

و  تجسسدهندگانش توانایی  اوروبروس برای توسعه 19«ایجاد کند. مؤثربیرون فرستادن اطالعات 

 کرد. های آلوده در آینده ایجاد   و فرصتی برای حمله به سیستم آوردبیرون کشیدن اطالعات را فراهم 

اوکراینی  های در رایانهشدت گرفت ، فعالیت خرابکارانه  2154وقتی تظاهرات در اوکراین در سال 

iانجام شد. ناگهان اوروبروس به حیات برگشت i iدهندگان توسعه . شواهدی همچون منطقه زمانی که 

حاکی ای متن روسی در کد آن و عواملی دیگر،  کردند )مسکو( و نیز قطعه این بدافزار در آن عمل می

افزایش ها بین اوکراین و روسیه  نشاز این بودند که عملیات اوروبروس ریشه در روسیه داشت و وقتی ت

  61.گرفتبین این دو کشور نیز باال  خرابکارانهیافت، فعالیت سایبری 

ارتباطاتی هستند  اساساًهای بدافزار است که  ردیابی این نوع فعالیت نیازمند جستجوی فراخوان

 شوند. فرستاده میکننده  های آلوده یا در معرض خطر، به سرور دستور و کنترل حمله که از رایانه

iفایرآی v بررسی ها مورد از چنین ارتباطاتی را  که یک شرکت امنیت شبکه جهانی است و ساالنه میلیون

روسیه و ها از اوکراین به  های این بدافزار را ردیابی کرد و بین تعداد کل فراخوان کند، تحول فراخوان می

  65.دهمبستگی پیدا کر« شدت گرفتن بحران بین این دو کشور»

 هایی در این زمان، از مردم در هر دو طرف درگیر روسیه و اوکراین اظهارات و اتهاماتی در مورد آسیب

 دارایشنیدم. من در طول دوران کارم در وزارت امور خارجه،  که از سوی دیگری ایجاد شده است، می

زمان مقداری سابقه شخصی اوکراینی بودم. پدربزرگ من در کیف متولد شد و یک آنارشیست بود، آن 

پیش از آمدن به آمریکا باید از دست پلیس تزار روسیه  او آنارشیسم یک جنبش سیاسی واقعی بود،

همکارانم و  و مجادالتی را که من ام یخانوادگکرد. جامعه هکر اوکراین این بخش از تاریخچه  می فرار 

در وزارت امور خارجه با دولت پوتین در روسیه و سیاستمداران طرفدار روسیه در اوکراین داشتیم 

                                                                                                                                              
i. Ouroboros 

ii .دیگر  ةهای مشخصی از یک سامان ازه به قسمت/ قسمتـشود که بتوان از آن بدونِ اج ه میـدر علوم رایانه، به راهی گفت

 .ردهای دیگر دست پیدا ک مانند رایانه، دیوار آتش، یا افزاره

iii ..عالمت اوروبروس نماینده خلق مجدد ابدی و چرخه ابدی تناسخ است 
iv. FireEye 
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طرفدار  اعتراضات شروع شد، من از رفتن به اوکراین منع شدم. یک عضو که نیادوست داشت. پس از 

متخصص بهترین »من  هک نیاروسیه در مجلس اوکراین، علت ممنوعیت ورود مرا به این کشور با گفتن 

چاپلوسانه بودم، توجیه کرد. این اتهام « های اجتماعی ها از طریق شبکه جهانی در سازمان دادن انقالب

  62بود اما اعتبار بسیار زیادی به من داد.

سایبری  رهبر طرفداران روسیه در اوکراین استعفا و از کشور فرار کرد، حمالت که نیاحتی پس از 

، سرویس 2154ادامه یافت. مدت کوتاهی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در ماه مه 

اعالم کرد که  گروهی از هکرهای طرفدار روسیه را دستگیر کرده بود که  iیو( بی امنیت اوکراین )اس

iوایچنکو ن نالییو، والنتی بی اعالم رئیس اس بر اساسسعی داشتند نتایج انتخابات را مختل کنند.  i ،

iسایت کمیسیون مرکزی انتخابات هکرها سرورهای اصلی وب i i  را در معرض خطر قرار داده بودند و

 63را با نتایج مجعول خودشان جایگزین کنند. ها آنکرده و  نابودقصد داشتند نتایج انتخابات را 

ی روسیه گزارش کرد کرد، شبکه یک تلویزیون دولت یو حمله شب انتخابات را دفع می بی وقتی اس

iراست افراطی، دمیترو یاروش جناحکه کاندیدای  v که کمتر از یک درصد آرا را به دست آورده ،

سایت کمیسیون مرکزی انتخابات  درصد آرا پیشتاز انتخابات است و تصویری از صفحه وب 37با بود، 

مهاجمان تالش »ه یو اعالم کرد ک بی شده بود و اس این تصویری از یک سایت هک 64داد.نشان 

افزاری که پیشتر نصب شده بود، نتایج جعلی انتخاباتی در منطقه خاصی بسازند و  نرم لهیوس بهکردند  می

گروه هکرهای  61«اعتبار کنند. طریقی نتایج کلی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را بیچنین به 

تلویزیون  کی شبکهاین هک را به عهده گرفت و  تیمسئول تینها درطرفدار روسیه، « vبرکوتسایبر »

  66عمومی را انجام داد. یکار دستاطالعات غلط دادن و  کار روسیه،

 یکشورنبرد اوکراین اولین باری نبود که هکرهای روسیه در طول یک ناآرامی سیاسی بین روسیه و 

ن نیز پیشتر با حمالت کردند. استونی و گرجستا سایت حمله می از جماهیر سابق شوروی به یک وب

 سایبری از سوی روسیه مواجه شده بودند.

مرکز ، را از viشوروی، یک سرباز برنزی زیمجادله برانگ، استونی جای یادمان جنگی 2117در سال 

                                                                                                                                              
i. Ukrainian Security Service (SBU) 

ii. Valentyn Nalyvaichenko 

iii. Central Election Commission 

iv. Dmitro Yarosh 

v. CyberBerkut 
vi. Bronze Soldier 
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این  ها، ، پایتخت این کشور، به یک گورستان نظامی انتقال داد. برای بسیاری از استونیاییiشهر تالین

iارتش سرخ آزادکنندگانیادمان که به افتخار  i  جنگ ساخته شده بود، نمادی از اشغال شوروی پس از

این جهانی دوم و برای جامعه روسی استونی، این یادمان نمادی از پیروزی شوروی بر آلمان نازی بود. 

سایبری  ای از حمالت انتقال توسط مقامات استونی موجب آزردگی فدراسیون روسیه شد و مجموعه

به  2117ای از ماه آوریل تا مه  های رسانهتارنماهای بانکی و تارنماهای دولت استونی،  تارنما علیهرا 

 یها وزارتخانههای دو بانک بزرگ استونی، تمام  سازی از سرویس، تارنما راه انداخت. موج حمالت محروم

 67.ختاز کار انداروز  51دولت این کشور و چند حزب سیاسی را به مدت 

iوزیر امور خارجه استونی، اورماس پائت i iمتهم  ، کرملین را به دست داشتن مستقیم در این اقدامات

iکرملین به نام ناشی تیموردحماپرست  یک گروه جوان وطن تینها درکرد.  v )به معنی مال ما( 

جوانان یک مقام حزب کمونیست در این گروه  68اُاس را پذیرفت. ای از حمالت دی مجموعه تیمسئول

غیرقانونی عمل  ها آنما به رژیم استونی درسی یاد دادیم که اگر »گفت:  vکنستانتین گاالسکوکفنام  به

ایم. ما فقط از  ای مناسب به آنان پاسخ خواهیم داد. ما هیچ کار غیرقانونی انجام نداده به شیوهکنند، 

 « دیگر کار نکردند. ها آنبارها و بارها بازدید کردیم و  مختلفیهای اینترنتی  سایت

در یک سال پس از حمالت سایبری گروه ناشی علیه استونی، حمالت سایبری برای نخستین بار 

 های تانک که نیاپیش از  درست 69قرار گرفت. مورداستفادههماهنگی با عملیات نظامی متعارف نیز 

دولت گرجستان حمله تارنماهای به  قبالًها  نت وارد گرجستان شوند، بوت 2118روسی در اوت سال 

، 2117را پر از جریان ترافیکی غیرقابل مدیریت کرده بودند. مانند حمالت استونی در سال  ها آنکرده و 

 تارنمایسازی از سرویس بود اما عالوه بر آن ظاهر چند  این عملیات به شکل موجی از حمالت محروم

تصاویر جستان و وزارت امور خارجه این کشور با عمومی نیز تغییر کرد. تارنمای ریاست جمهوری گر

viهیتلر و آدولف viمیخائیل ساخاشویلیگرجستان،  جمهور سیرئاز  شده بیترک i  .تارنمای جایگزین شدند

ساخاشویلی  بانک ملی گرجستان تغییر شکل یافت و با تصاویری از دیکتاتورهای قرن بیستم در کنار

 بس امضا شد. که یک توافق آتش نبرد ادامه یافت تا اینمیدان اسر تحمالت در سر 71جایگزین شد.

                                                                                                                                              
i. Tallinn 
ii. Red Army 
iii. Urmas Paet 

iv. Nashi 
v. Konstantin Goloskokov 

vi. Mikheil Saakashvili 

vii. Adolf Hitler 
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واقعیات  از اوکراین تا گرجستان و استونی، استفاده روسیه از حمالت سایبری چشم بسیاری را بر 

ها  ملتافزار با ورود  دهد که چگونه تعاریف ما از جنگیدن و جنگ جدید روشن کرد. این قضیه نشان می

 شود.  د و مقدم یا حتی جایگزین نبرد با نیروهای مسلح واقعی میکن به جهان مجازی تغییر می

 رمز جنگ تا سرد جنگ از

اند تا اثرات آن را کاهش دهند. آنان تالش  از زمانی که جنگ وجود داشته است، جوامع تالش کرده

هبی، مذ قواعدهای آن را محدود کنند. در سراسر تاریخ،  و روش عمل تکرار، حوزهدفعات اند تا  کرده

المللی  بین اند. در قرن گذشته، مفهوم قانون هایی را بر جنگ اعمال کرده اخالقی یا جوانمردانه محدودیت

تمایزهای اند تا  ها در حمله به دیگران را محدود کند. جوامع تالش کرده بسط داده شد تا قدرت دولت

عادالنه یرنظامی، بین جنگ مراکز جمعیتی غ مشخصی بین نظامیان و غیرنظامیان، بین میدان جنگ و

 عادالنه ایجاد کنند.ناو جنگ 

قرون  قرن بیست و یکمی است و هنجارها و قواعدی که در مشخصاًنبرد سایبری یک شکل از نبرد 

در   ترین توسعه سازی رمز مهم روند. سالح ی برای آن بکار نمیراحت بهپیشین توسعه داده شده بودند، 

از ای  شود و افزایش سریع آن دامنه ای تاکنون محسوب می های هسته افزار از زمان توسعه سالح جنگ

گسترده پذیرفته شده باشد، ندارد. برخی از  طور بهکه  قواعدیکند که هنجارها یا  نبرد را ایجاد می

فاصله را بپذیرد، اما کنند تا راهی برای ایجاد قواعدی پیدا کنند که جامعه جهانی آن  کشورها تالش می

معتدل از نفع وجود دارد و بنابراین امید اندکی حتی برای رسیدن به یک توافق  های ذی زیادی بین گروه

 .شود دیده میهر نوعی، 

های سایبری  یک نمونه احتمالی برای سالح عنوان بهقیاسی که اغلب مشاوران سیاست خارجی 

هایی برای کنترل تسلیحات،  اد توافقـای است: ایج هـهای هست کنند، منع گسترش سالح اشاره می

کاربرد ی سرعت و ده سازمانالمللی برای  های نظارتی بین معاهدات، اقدامات سازمان ملل متحد و برنامه

اما ای هنوز یک تهدید است  جنگ هستهبا اینکه المللی،  ای. تحت این چارچوب بین های هسته سالح

مدیریت کنند. را  ها آنقرار گرفته و فرآیندهایی وجود دارند که  رشیوردپذمی خوب بهای  های هسته سالح

فضا و ها و قوانین نیز برای استفاده تسلیحاتی از هواپیما،  های مشابهی از رویه در قرن بیستم، مجموعه

 های شیمیایی و بیولوژیکی توسعه داده شدند.  سالح

 مل مخل این است که موانع ورود به فضایرسد، عا وقتی نوبت به جنگ سایبری می حال نیباا
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شروری  سایبری بسیار کمتر از هر حوزه دیگری از این دست است. هر کشوری، یا حتی هر گروه یا فرد

دهد. در های تهاجمی نامطلوب سایبری را توسعه  تواند قابلیت که کمی زمان و تالش صرف آن کند، می

میلیاردها ها کار،  ای است که نیازمند سال برعکس توسعه تسلیحات هسته باًیتقرحقیقت، این موضوع 

 است. iعناصر فرااورانیومیترین استعدادهای علمی کمیاب و  دالر و دسترسی به کمیاب

 مقداری تمام چیزهایی که برای ایجاد یک سالح سایبری نیاز است، یک رایانه، ارتباط اینترنتی و

 طور همانهای سایبری به شکل باورنکردنی مشکل است.  یابی توسعه سالحهای کدنویسی است. رد مهارت

تبدیل ی نبرد سایبری نیز بخش خصوصی را به یک رزمنده کیزیف ریغکه جیم گاسلر بیان کرد، ماهیت 

دهند، توانایی اندکی  کرده است. از آنجا که مرزهای ملی در عرصه آنالین معنای خود را از دست می

 طور بهود دارد. حمالت سایبری ـهای ارزشمند وج رها از دستیابی به داراییـن هکبرای متوقف کرد

 شوند.  یک کشور هدایت می یسو بهشرکت یک یک شرکت و از  یسو بهکشور یک ای از  فزاینده

عمومی  حمالت سایبری که در طول کارم در وزارت امور خارجه رخ داد )و نیتر توجه قابلیکی از 

 نیتر بزرگگوگل و برخی از  ازجملهشرکت آمریکایی  34شد(، عملیات یک شرکت چینی بود که 

آمدند تا ها به واشنگتن  پس از آن، مدیران این شرکت 75را هدف گرفت. متحده االتیاهای دفاعی  شرکت

د. این حمله دیپلماتیک تبدیل کن اصلی مسئلهبه دولت اوباما فشار آورند تا حمالت سایبری را به 

 یا مسئلهای از دستورات اجرایی و سایر اقدامات اداری تهیه شود که سایبر را از  کمک کرد تا مجموعه

ای  شیوههمیشه  برخورداین  د.هارتقا د دستورکار روزبه  متحده االتیاای در سیاست خارجی  حاشیه

یک های ماهر مهندسان  گروه هک آندر آینده پیش از  قطعاًدهند.  ها واکنش نشان می نیست که شرکت

 یدیگرحمله سایبری را تشخیص داده و مانع آن شوند و در عوض خواستار اِعمال قانون یا اقدام بخش 

د اافت میدانستم چه اتفاقی  اندازند. کنجکاوم که می علیه متجاوز به راه می ضد حملهاز دولت شوند، یک 

  حملهای برای ناتوان کردن شبکه  ی با طراحی حملهنوع بهکرد،  اگر وقتی گوگل منبع هکش را معرفی می

چین داد. مهندسان گوگل تعدادی از بهترین افراد در جهان هستند. آیا  هایش پاسخ می و رایانه کننده

 .احتمالی که حاال دیگر کاربرد نداردگرفت؟  در نظر می اشغالاین را یک حمله یا شکل دیگری از 

 ،افزار جنگتر کردن موضوع، آرایش اینترنت این ایده متعارف را که حاکمان دو کشور و  برای پیچیده

داشته زند. یک شرکت ممکن است در کشوری قرار  به جغرافیا و مکان فیزیکی وابسته هستند، بر هم می

قرار  موردحملهها ها و سرور ها و سرورهایی در کشور دیگر داشته باشد. اگر این شبکه باشد اما شبکه
                                                                                                                                              

i. عناصری با عدد اتمی بیش از اورانیوم 
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قرار  با کشوری است که مقر شرکت در آن قرار دارد یا کشوری که سرورها در آن تیمسئولبگیرند، آیا 

خودش اند باید پاسخگو باشد؟ اگر هیچ دولتی پاسخ ندهد و شرکت با یک حمله سایبری از شبکه  گرفته

نباشند، با  توافق قابلالمللی  هدات بینکند؟ اگر هنجارها و معا دفاع کند، چه کسی دیگری را گرفتار می

سایبری وضع تعاریف و مرزهایی برای نبرد سایبری، همانند جنگ سایبری بین دو کشور احتمال نبرد 

 .وجود داردبین یک کشور و یک شرکت 

شهروندان  های مبهم پرسشی را در مورد نقش دولت و پاسخگویی آن نسبت به حفظ این مرزبندی

 شدن هکاحتمال  ،اوباما، دولت 2154کند. در سراسر تابستان و پاییز سال  اد میهایش ایج و شرکت

تهدید امنیت ملی که  عنوان بهو سایر نهادهای بانکداری آمریکایی را  iمورگان چیس پی بانک جی

  72کرد. بررسیبود،  متحده االتیا جمهور سیرئنیازمند درگیری مستقیم 

آن  بانک به شکل ورود افرادی به بانک با تفنگ و ترک کردنبه مدت صدها سال، روش سرقت از 

دولت این شد که دزدان را پیدا، دستگیر  در قانوناِعمال بخش  تیمسئولبود. سپس  انبا پول دیگر

شود، این است که آیا  کند. پرسشی که امروزه از درون اتاق وضعیت کاخ سفید پرسیده می بیتأدو 

کند  میهای بانکی یک بانک آمریکایی را در قلمرو آمریکا خالی  حساب دولت باید با حمله سایبری که

  ؟متفاوت رفتار کند کامالًمانند حمله علیه کشور آمریکا، یک سرقت یا چیزی 

 این پتانسیل هست که اگر شروع به فکر کردن در این مورد کنیم که چگونه اینترنت اشیا، پلتفرمی

iپترائوستر شوند. مدیر سابق سیا، دیوید  کننده ضاع حتی دیوانهکند، او برای حمله و تجسس ارائه می i 

شود، اما  ای است که بیش از حد استفاده می واژه «دگرگونی»کلمه »گوید:  در مورد اینترنت اشیا می

های  رویهها و  بر روش ها آنبه دلیل اثر  ژهیو بهرود،  ها به کار می ی برای این فناوریدرست بهمن معتقدم 

تشخیص هایی مانند  و از طریق فناوری شده نظارت، جانمایی، تعیین و موردعالقهجاسوسی سرُّی. موارد 

iانرژیهای  کننده آوری و جمع شده هیتعبهای حسگر، سرورهای بسیار کوچک  فرکانس رادیویی، شبکه i i 

اسباتی روی محـاند که از نی همگی متصل به اینترنت نسل آینده -شوند رل میـراه دور کنتاز 

 73«کند. هزینه و با قدرت زیاد استفاده می کم فراوان،

مطرح  2153ها از تجسس گسترده دولت آمریکا در سال  اظهارات پترائوس درست قبل از افشاگری

                                                                                                                                              
i. JPMorgan Chase 

ii. David Petraeus 

iii. energy harvesting و ، بادی ییگرما نیفرآیندی است که در آن انرژی از منابعی خارجی )مانند انرژی خورشیدی، زم

 شود. سیم کوچکی مانند وسایل الکترونیکی پوشیدنی ذخیره می های مستقل بی ...( گرفته شده و در دستگاه
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المللی را پیرامون مرز بین امنیت ملی و حریم شخصی اطالعات در پی داشت.  بین اتحثابمشد که 

اطالعات  ای( را در کاویدن تلفن و اس موجود آژانس امنیت ملی آمریکا )انهای  ها قابلیت این افشاگری

تمام تری لحاظ کردند. تصور کنید چگونه  بدبینانه صورت بهایمیل نشان داد و آنان نظرات پترائوس را 

اگر  آورد. های جدیدی نیز پیرامون حریم شخصی با خود به همراه می های اینترنت اشیا دغدغه پیشرفت

دولتی روید، بنابراین ممکن است یک برنامه تجسس  گاراژ شما بداند چه زمانی از خانه به فرودگاه میدرب 

کاری قرارهای نیز آن را بداند. اگر ساعت مچی شما تنها زمان را نگوید بلکه موقعیت شما، جدول زمانی 

 است. رهاهکناسب برای کند که خوراکی م و ارتباطات شما را نیز بداند، آن را تبدیل به دستگاهی می

پیرامون ای از متحدین مشخص داشت که  جنگ سرد فاقد تنش سیاسی و نظامی نبود، اما مجموعه

چنین ی شده بودند. جنگ رمزی ده سازمانکشمکش دوقطبی بین کشورهای کمونیست و بلوک غرب 

های  افشاگریاند. پس از   ای ندارد و متحدین )با تعریف( متعارف درهم شکسته شده ی سادهده سازمان

 وکار کسبها و عموم کشورهای اروپایی عملیات سایبری آمریکا را محکوم کردند.  ، دولتiادوارد اسنودن

نبودند. یک  آمریکایی میلیاردها دالر زیان دید زیرا دیگر مورد اعتماد فناوریو  مخابراتیهای  شرکت

میلیارد  21تا  22یی بین تنها بهی آمریکایی در صنعت رایانش ابری را وکارها کسببررسی، زیان وارده به 

  74.برآورد کردسال  3دالر در طول 

های  چارچوب مدت در توسعه قانون، معاهدات یا اندازی برای هر نوع پیشرفت کوتاه ، چشمحال نیباا

است. و قوانینی را برای فعالیت سایبری ایجاد کنند، وجود ندارد یا اندک المللی که هنجارها  دیگر بین

محدود  آوری اطالعات جاسوسی را های جمع ها بخواهند تا فعالیت ی که اروپاییزیهر چبا  متحده االتیا

ها نیز این موضوع را نخواهند پذیرفت و با هر چیزی که جاسوسی  کند، موافقت نخواهند کرد. چینی

اند و عوامل غیردولتی که بیشتر نبرد در  ها به حمله رو آورده  ند. روسمخالف، را محدود کندصنعتی 

ها موافقت  وسط دولتـت شده انجامهای  کامل با توافق طور بهز ـکنند، هرگ می نیتأمر را ـحوزه سایب

 کنند.  نمی

شریک  عنوان بهخصوصی ای به بخش  فزاینده طور بهرغم این واقعیت ناخوشایند، دولت آمریکا  علی

دولت اوباما یک فرمان اجرایی امضا کرد که کار  جمهور سیرئ، 2151روی آورده است. در فوریه سال 

متقابل گذاری اطالعات در مورد حمالت سایبری و همکاری برای اقدام  را برای اشتراک وکارها کسبو 

که کند عمومی افشا  صورت بهبرانگیزی را  بحث لیتحل کدارتش تاکنون قصد داشته  71کرد. تر می آسان

                                                                                                                                              
i. Edward Snowden 
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iهاب گیت»افزاری  نام دارد و روی پلتفرم همکاری نرم« iشل دی» i »قرار دارد. ویلیام گلودکi i i ، رئیس

iآمریکا متحده االتیاشعبه امنیت شبکه آزمایشگاه پژوهشی ارتش  v  غیرمعمول، برای توجیه این اقدام

اینجا ای وجود دارند شبیه به چیزی که در  ری متنوع و گستردهخارج از دولت، تهدیدات سایب»گفت: 

تواند به تسهیل انتقال دانش و درک در دانشگاه و صنعت که با مشکالت  شل می مواجه هستیم... دی

 76«ند، کمک کند.هست مشابهی مواجه

 در قانون، معاهدات یا سایر ازیموردناست اما برای تغییرات واقعی  شیستا قابلشل  امه دیـبرن

 این. کنند، کافی نیست می سیتأسالمللی که هنجارها و قوانینی برای فعالیت سایبری  های بین چارچوب

منفی بر کند و اثر  می ایجاد خسارات و تلفات از فهرستی بلند که دارد سایبری حمله یک به نیاز موضوع

شود  میگیر در یک جنگ سایبری دارد که موجب های در تولید ناخالص داخلی کشورها در همه طرف

غرب ، چین و روسیه با هر چیز معناداری موافقت کنند. تا آن زمان، حوزه سایبری همانند متحده االتیا

 باقی خواهد ماند. vوحشی

  یساز سالح: صنعت -بریسا های بزرگ مجتمع

 ندهیآ صنعتعنوان  به رمز

سال از  21سازی رمز است. به مدت  ناپذیر سالح رشد امنیت سایبری به یک صنعت بزرگ نتیجه اجتناب

آنالین توانستند از ارتباطات، تجارت و راحتی که ناشی از زندگی  ، کاربران اینترنت می2154تا  5994

بیشتر ل یافتن هر چه مجبور باشند در مورد امنیت زیاد فکر کنند. با تکام که آنبود لذت ببرند، بدون 

اساسی یک ویژگی  عنوان بهها و خیزش اینترنت اشیا، امنیت سایبری باید  زندگی ما در قالب صفر و یک

 لحاظ شود.  ،سازی شده برای آینده یو تجار شده  دادهتوسعه  تدر تمام محصوال

های اطالعاتی، امنیت  ، متخصص امنیت سایبری و استاد دانشگاه رایانه و سیستمviکریس برانک

 51اگر اندازه آن در »گوید:  بیند. برانک می ترین صنایع در جهان می یکی از پرسرعت مثابه بهسایبری را 

دانند  می» واقعاًهایی که  کند، شرکت برانک اضافه می« سال آینده دو برابر شود، مرا شوکه نخواهد کرد.

                                                                                                                                              
i. Dshell 

ii. GitHub 
iii. William Glodek 
iv. US Army Research Laboratory 
v. Wild West 

vi. Chris Bronk 
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های جهانی  دغدغه با 111تر فورچون  های بزرگ مانند برخی از شرکت« دهند، انجام می یکار چه

اطالعات خود را بیشتر و  فناوریهای  دپارتمان ،«شناسند را می وکارشان کسبهای  اولویت واقعاً»که 

مدیریت  مانند مراکزچیزهایی »دهند.  بیشتر به سمت کار در مورد معضالت امنیت سایبری انتقال می

مشاغل این موضوعات کاربری کمتری دارند و  -اطالعات و ایمیل، و فراهم کردن حمایت برای کاربران

-محافظهسال آینده برآوردی  51تا  1گویم دو برابر شدن در  شوند. بنابراین من می امنیتی پرکاربرتر می

 «کارانه است. 

تحقیقاتی  های گزارش 77میلیارد دالر بود. 1/3ی تنها دوازده سال قبل، اندازه بازار فضای سایبر

میلیارد  78، 2151میلیارد دالر و در سال  64حدود ، 2155ارزش امنیت سایبری جهانی را در سال 

دالر میلیارد  521به  2157کردند که این میزان تا سال  بینی می پیش ها آنگذاری کردند؛  دالر ارزش

رفتن مخارج در بازار امنیت سایبری در جهان همچنان به باال »برسد. در یک گزارش نوشته شده است: 

ها برای  حل ی است؛ با آهنگ سریع توسعه راهافتگی بلوغتر و  دهد و در صدد تعریف بزرگ ادامه می

 78«شود. تر نیز می انداز رو به رشد تهدید، افق آینده برای امنیت گسترده پاسخگویی به چشم

سال تر نیز افزایش پیدا کرده و تا انتهای  من انتظار دارم کل اندازه بازار صنعت سایبری حتی سریع

 میلیارد دالر برسد. 571به  2157

i، یک کارشناس امنیت سایبری در بنیاد آمریکای جدیدiپیتر سینگر i کتابی  و نویسنده همکار در

iیبری: هرکسی چه چیزی باید بداندامنیت سایبری و جنگ ساجامع پیرامون سایبر،  i i ، رشد این

با رشدی  احتماالًکنم این صنعت  من فکر می»دهد:  بیند. او شرح می را بازتابی از اینترنت میصنعت 

 1میلیارد نفر جدید آنالین شوند،  1کند ... اگر  دهد زیرا اینترنت را دنبال می کار خود ادامه میبه نمایی 

مکانی بود که وقتی به دنیا آمدم  قلمرو وشود. این یک  راد جدید آنالین میمیلیارد مشکل امنیتی اف

ها  ی از تجارت جهانی، ارتباطات جهانی و نیز جنگ و درگیریریناپذ ییجدانداشت و اکنون جزء وجود 

  79«شده است.

گذار من معتقدم این موضوع مانند یک »گوید:  کارشناس فنالندی امنیت سایبری، میکو هیپونن می

جهانی که از زمان جنگ  ای های جهان خواهد بود، همانند گذار فناورانه ارتشبزرگ برای صنایع دفاعی و 

استفاده  اگر در مورد تجهیزاتی که در جنگ جهانی دوم»کند:  او اضافه می  81«ایم. دوم شاهد آن بوده
                                                                                                                                              
i. Peter Singer 

ii. New America Foundation 
iii. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know 
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خواهیم ای را شاهد  گسترده  ورانهکردیم، فکر کنید و آن را با تجهیزات امروز مقایسه کنید، گذار فنا می

توسعه سال آینده به  61تا  11ایم که در آن گذار بزرگی در  بود. اکنون ما وارد دوره جدید مشابهی شده

خواهد باشد، ندارند، منجر  لمس قابلهایی که چیزی که  مجازی، ارتش کامالًهای  های سایبری، ارتش اپ

است.  ترریپذ دسترسها است و متفاوت خواهد بود زیرا ... بسیار  شد. این آغاز گذار بزرگ آتی برای ارتش

جنبه ای داشته باشند. )اما( هر کشوری، از  کشور در جهان داریم که تسلیحات هسته 51تنها کمتر از 

 «های سایبری داشته باشد. تواند ارتش ، مینظری

سایبری  امنیت شدن لیتبدر دهد که خط با در راه بودن چنین گذار بزرگی، پیتر سینگر هشدار می

شود، برخورد  مسئلهنادرستی با این  طور بهصنعتی بعدی وجود دارد. اگر  -های بزرگ نظامی به مجتمع

تواند موجب شود که متخصصان امنیت سایبری، درست  رشد گسترده در صنعت امنیت سایبری می

صنعتی ما این مجتمع بزرگ »گوید:  گذاری کنند. او می همانند هکرها روی فقدان دانش فنی ما سرمایه

است به خوانم که ممکن  سایبری می -را داریم که من آن را مجتمع بزرگ صنعتی iامنیت سایبری اولیه

« ما است.از ترس و جهل  زمان همدفاعی باشد که نوعی از سود بردن  -صنعتی مجتمع بزرگمعنی 

قبل، کند. یک دهه  وی به شواهدی مانند افزایش البی کردن دالرها به سمت این معضالت، اشاره می

، 2153گوید تا سال  کردند. سینگر می شرکت در مورد معضالت امنیت سایبری با کنگره البی می 4تنها 

ی پول درآوردن مردم از منبع درآمد نامشروعی برا»مورد افزایش پیدا کرده بود. 5111این میزان به 

مندند برای تخصیص  های دولت است که عالقه با دیوانساالری راستا همآن وجود دارد و گاهی اوقات 

 «دالرهای بودجه به آن موارد احساس خطر را تشدید کنند.

 سایبری که از جنبه تسلط و دامنه عمل از مجتمع بزرگ -زرگ صنعتیـتوسعه یک مجتمع ب

رسید. های همراه هر کاربر اینترنتی خواهد  ها و تلفن ها، تبلت کند، به رایانه ید مینظامی تقل -صنعتی

سایبری  -کنم توسعه یک مجتمع بزرگ صنعتی هوشیاری و حساسیت سینگر توجیه دارد، اما فکر می

 بزرگهای تسلیحات چند میلیارد دالری خاص مجتمع  به چند دلیل نامحتمل است. اول، توسعه سامانه

برنده مطابقت ندارد. وقتی نوبت  کامالًها و نبردها در امنیت سایبری  نظامی با ماهیت سالح -یصنعت

کدام شما با  که نیابودن بیش از  مؤثررسد، توانایی سریع بودن، ماهر بودن و  شدن در یک قرارداد می

رشد های زیادی وجود خواهد داشت که از محل  عضو کنگره ارتباط دارید، اهمیت خواهد داشت. پول

 کار کند، آن ها آنخواهد با  هایی که دولت می آید اما شرکت دولت در امنیت سایبری به دست می
                                                                                                                                              
i. proto-cybersecurity industrial complex 
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نظامی  -های صنعتی های کُند غول که دیوانساالری -نوآور باشند سرعت بههایی خواهند بود که  شرکت

 . مزیتی ندارند گونه چیهدر این زمینه 

شوند  های بزرگ تبدیل های ماهر به شرکت آپ برانک دیدگاهی ترکیبی دارد با این انتظار که استارت

نظامی عمل کردند، اما با یک چرخش مدرن  -های دفاعی مجتمع بزرگ صنعتی که غول گونه همان

ام این است که امنیت سایبری خوب ناشی از  وجه شدهآنچه مت»گوید:  ولی. او می و شبیه سیلیکون

های کوچک و  هوشمند تمایل دارند تا با یکدیگر در گروه پژوهشگرانهوشمند است و  پژوهشگران

کند یک شرکت بزرگ یا بنگاه دفاعی بزرگ، با  ، برانک فکر میتینها در« ها جمع شوند. آپ استارت

 ها آن تواند این پژوهشگران هوشمند را بخرد یا روی خود میمربوط به  های سایبری بزرگ کردن دفاع

 گذاری کند.  سرمایه

با  آپی بسیار مشابه به استارت شدن لیتبداساسی در حال  طور بهامنیت سایبری »گوید:  برانک می

نوآوری ولی خواهان  وقتی یک شرکت سیلیکون« ها است. جویی شرکت ولی و الگوهای تملک سیلیکون

مجبور  حال نیباا»کند:  کنند. وی اضافه می سپاری می کنند یا آن را برون یا  در خانه کار می ها آناست، 

 شان یفعلوکار  و روش کسب کنند، فکر متفاوت دهند، یم انجام آنچه مورد در که نیها به ا کردن شرکت

 اریبسمتفاوت باشد تا پول  شهیراز  کهدهند  انجام یکار و دهند تغییر یا منطقهسمت  بهاز بنیان  را

 .«ندارد ییجا ها شرکت از یاریبس فرهنگ در واقعاً اورند،یدرب یشتریب

 ها وقتی بخواهند چیزی های چند سال پیش مدیر سیسکو در مورد آنچه شرکت رانک صحبتـب

کند که وزارت دفاع با مشکالت  می ذکرآورد و  به یاد می دهند، انجام می را توسعه دهند، متعارفغیر

سیسکو کند این است که در  نوآوری مشابهی روبرو است. این مدیر به او گفت راهی که شرکت وی طی می

 دورهگردد که ایده خوبی داشته باشند؛ سپس این شرکت آن شخص را به یک  دنبال کارمندهایی می

ولی  گذار جسورانه در سیلیکون کت سرمایهفرستد، در این مدت او را با یک شر مرخصی با حقوق می

برانک دهد.  کند و به آن شخص یک یا دو سال اجازه کار کردن روی این ایده بزرگ را می مرتبط می

سپس اگر آن ایده را ساختید و نتیجه داد، سیسکو نخستین منافع را در خرید آن کسب »گوید:  می

ساخته  کند. یک شرکت کوچک کار می عمدتاًولی   کند. این روشی است که به نظر من، سیلیکون می

سازد یا یک محصول جدید را نوآوری  را می وکار کسبکند، نوعی مدل  شود، شروع به نوآوری می می

به  شوند و کند و سهامی عام می جسورانه زیادی را وارد آن می  کند و سپس یک فرد پولدار سرمایه می

سوی از  ها آن که نیاشوند یا  یا اپل یا چیز دیگری تبدیل میبوک یا گوگل  یک شرکت بزرگ مانند فیس

 « بوک یا گوگل شوند. ممکن است بخشی از فیس ها آنشوند و  یک شرکت بزرگ خواسته می
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خوب نوآور هستند، با یک اندیشه  ها آن»متفاوت نیستند.  ابداًهای امنیتی  گوید شرکت برانک می

آن نیازمند  واقعاًما »دانید،  گوید، می وارد شده و می iپاکاردهمراهند و سپس یک شرکت مانند هولت 

هولت آها! اکنون آنان بخشی از هر تولیدی هستند که  «مان هستیم. در چارچوب ابزار مدیریت شبکه

 «اجزای امنیتی هستند. ها آنکند و  پاکارد در مدیریت شبکه منتقل می

همراه آن در  های تملکها و  ری و ادغام شوندهچگونه نوآو که نیاا توصیف برانک در مورد ـمن ب

های کالنی )از  ر من این است که شرکتـا وجود این نظـکنند، موافق هستم. ب ولی کار می سیلیکون

های  ردند بیشتر از غولـشروع ک  آپی و کوچک ه استارتـام( که از مرحل رانک استفاده کردهـتعبیر ب

سایبری مانند و پول را برای قراردادهای بزرگ امنیت  فناوری که بزرگ آغاز کرده و بزرگ می -صنعتی

 کنند. کنند، پیشرفت می هزینه می

از توان اشاره کرد که من هرگز  گیری است، می چند رشد صنعت امنیت سایبری در حال شکل هر

کالج لی بزرگ شود. اگر هر دانشجوی ام که این صنعت قصد دارد بسیار سریع خی کسی حتی نشنیده

سال ثبات و دستمزد خوب را خواهد داشت، پاسخ  11ای بیشترین اطمینان  از من بپرسد چه حرفه

رشد رشد آن زیاد است، نیاز به آن پایدار خواهد بود و این نیاز رو به «. امنیت سایبری»من این است 

امزدهای واجد صالحیت این شغل بسیار اندک در حال حاضر با کمبود وسیع استعداد روبرو است. ن

 هستند. 

iدفتر آمار نیروی کار i  تقاضا  در« جهش بزرگ»کند که یک  کند، گزارش می می اغراق ندرت بهکه

گاسلر ای که توسط جیم  های امنیتی هستند. با انعکاس نکته برای افرادی خواهد بود که دارای مهارت

سایبر میلیارد دالری بسیار موفق در نیویورک که در زمینه گفته شد، رئیس یک صندوق پوششی چند 

این  واقعاًگروه کوچکی از افراد بسیار بااستعداد وجود دارد که »کند، به من گفت  گذاری می سرمایه

افزاری برای  افزاری و نرم های سخت توانند راه می قتاًیحقای درک کنند که در آن  موضوع را تا نقطه

امنیت نظیری در مورد حقوق  دهد که اکنون چیز بی او شرح می« طراحی کنند. ها آنپشتیبانی واقعی از 

هر سایبری وجود دارد که تنها معضلی برای یک صنعت یا  یک فروشنده نیست. این معضلی است که 

تر  بزرگای همه بر ها آنخطرات بزرگ هستند و »ای با آن مواجه شود:  شرکت یا فرد مرتبط باید در نقطه

 « است.تری  تر یا فرصت بزرگ ، مشکل بزرگنظرها نقطهشوند... به همین دلیل این موضوع بسته به  می

 توانند ی کوچک نمیوکارها کسبتوان فراموش کرد این است که شهروندان و  ی که نمینظر نقطه
                                                                                                                                              
i. Hewlett Packard 

ii. The Bureau of Labor Statistics 
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های بزرگ پرداخت  تها و شرک قیمتی که دولت پول کافی در ازای نوع حفاظت امنیت سایبری گران

توسعه -طور نیهم قاًیدقسازی رمز  کنند، بپردازند. توسعه صنعت امنیت سایبری در پاسخ به سالح می

اداره شود که از سوی دولت  بوده است. به هر صورت، امنیت یک کاالی عمومی فرض می -یک صنعت

برای  راًیاخام توجهی که شود. به ازای تم شود، نه یک کاالی خصوصی که در بازار خریداری می می

است، ها انجام شده  بزرگی مانند بانک مؤسساتاس و  پی های حیاتی ما مانند جی حفاظت از زیرساخت

 کسبحل نخواهد کرد: شهروندان معمولی و  خود یخود بهیک شکاف بزرگ وجود دارد که بازار آن را 

 هایش زیرساختی بزرگ و وکارها کسب فقط  نهحفاظت از مردمش و،  تیمسئول  ی کوچک. دولتکارها و 

 . را دارد

ترین  درخشانتواند و باید در سطحی گسترده با بخش خصوصی کار کند تا مطمئن شود  دولت می

سوی ای از  ها در حال کار هستند تا دفاع سایبری را توسعه دهند، اما هنوز هم تعهد برآورده نشده ذهن

ین جدیدترین حوزه نبرد، برای شهروندانش تعریف کند. را در ا شیها تیمسئولدولت وجود دارد که 

را در زمانی که  ییضد هوابا شرکتی است که  سهیمقا قابل، است شده لیتشککه امروزه بازار  ای شیوه

به  ییضد هوافروختن کند  کاری که میتنها  حال نیباا -دهد راوان است، توسعه میـبمباران هوایی ف

این تر استفاده کند.  ی اینکه از آن برای دفاع از جمعیت غیرنظامی گستردهجا بهخریداران در بازار است 

 تیهداهای  های بیشتری همچون پروژه گالیله کلود فلر یا طرح وضعیت نیازمند تغییراتی به شکل تالش

کند.  از امنیت سایبری را برای تمام شهروندانش تضمین می حداقلیدولت است که یک سطح  شده 

امنیت همراه باشد، اما آزادی بدون  وجوش پر جنبخواهیم که با زندگی آنالین  آن آزادی را میما همه 

 یا گونه بههای آینده مجبور خواهیم شد  کننده است. در سال شکننده است و امنیت بدون آزادی ناراحت

  کنیم.و متوازن ایم، این دو مورد را متعادل  که پیشتر مجبور نبوده
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ها: ماده خام عصر اطالعاتداده 

 

ها ماده خام عصر اطالعات  صر صنعتی بود. دادهزمین ماده خام عصر کشاورزی و آهن ماده خام ع

 است.

ها درست نزدیک درب پشتی خانه ما قرار داشتند. بسیاری از  ای که من بزرگ شدم، بیشه در منطقه

شدیم. ما  زارها می وارد بیشه دوستانمدویدم و همراه با  رون میـهای تابستان، من از خانه به بی صبح

گرسنه  که نیاکردیم تا  از محیط جنگل گردش می لومترمربعیکند کردیم، در چ ها بازی می ساعت

و دوباره  بخوریمی و پنیر ماکارونرفتیم تا با حرص و ولع ناهاری از  ی خانه میسو بهشدیم. سپس  می

اهمیت کجا بودیم، داشتند اما  که نیاها بازگردیم. والدین ما حس و درکی کلی از  تا وقت شام به بیشه

ی بودیم. هیچ افتنین دستری و ـناپذیر، غیرقابل ردگی کجا هستیم. ما نظارت اًـقیدقدادند که ما  نمی

شویم دانستند وقتی گرسنه  ا میـات بودند. والدین مـها و حیوان بزرگسالی در آن اطراف نبود. فقط بچه

 آییم. به خانه می

 هایشان حومه شهر روی دوچرخههای  نسل من بود. بچه هم این وضعیت عمومی عادی کودکان 

ای،  . امروزه هر بچهرفتند میهای زیرزمینی  های بازی و گذرگاه های شهری به زمین نشستند؛ بچه می

طریق روند، از  بیرون می  های امروزی از خانه ساله من یک تلفن همراه دارد. وقتی بچه 31ازجمله پسر 

اس ارسال  پی های جی سیگنال ها آنانشان هستند. و پیامک، در تماس دائمی با والدین و دوست تلفن

کوچکی از های روشن  نمونه ها آنگذارند.  می جا بههای اجتماعی  ی دیجیتالی در رسانهردپاهاکنند و  می

این فرزند من به همان طریقی که من زندگی کردم، به  1از  هرکدامتولید و مصرف داده هستند. اگر 

 اده باشد،ـافت ها آناق بدی برای ـاتف که نیار ـهمسرم و من از فک خدمات ارتباطی مرتبط نباشند،

 دیوانه خواهیم شد. 
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 دسترس قابلحتی فرزندانمان، همیشه  همه آنایم که در  ما خودمان را با واقعیتی تعدیل کرده

خوب  دانم که آیا این موضوع خواهیم در همه اوقات متصل باشند. البته نمی هستند و انتظار داریم و می

تاریخ آور در  شگفت نسبتاًاندکی از هر دو باشد. به هر ترتیب، ما در نقطه عطفی  احتماالً -است یا بد

تمام نسل من و  « بدون اتصال»  قرار داریم. ما اینک شاهد یک تفاوت نسلی اساسی بین زندگی کودکانه

خواهند  بعداًو تمام کسانی که  فرزندانم« همیشه متصل»اند، با دوره کودکی  کسانی که پیش از آن بوده

 آمد، هستیم.

بازی  اش را گیرد یا نخستین بازی ویدئویی نخستین باری که یک کودک تلفن همراه به دست می

خواهد  رشد اش یزندگکند که در سراسر  های شخصی می ای از داده کند، شروع به تولید مجموعه می

کدگذاری تواند ترکیب و تلفیق شده، با یکدیگر منطبق و همبسته شده،  ای که همیشه می کرد، مجموعه

ایمیل وارد دانشگاه شدم حتی یک  که یهنگامسال پیش  02تا بیش از  قاًیدقشده و فروخته شود. من 

تم. من تلفن های اجتماعی نگذاش یا پیام متنی نفرستاده و دریافت نکردم. من هیچ مطلبی در رسانه

درآمد ام و از آن  وارد فضای مجازی شده کامالًها  ، اکنون مانند اکثر آمریکاییحال نیبااهمراه نداشتم. 

معمولی کننده  هزار نقطه داده را در مورد یک مصرف 57های خصوصی اکنون تا  کنم. شرکت کسب می

بیفتد چه در آینده قرار است اتفاق این عدد در مقایسه با آن 3فروشند. آوری کرده و می آمریکایی جمع

 بسیار اندک است. 

ها از  داده سازی جدید است و ذخیره کامالًها شاهد هستیم یک رویداد  رشد ناگهانی که در خلق داده

نمایی رشد کرده است. برای هزاران سال، ثبت و ضبط سوابق به شکل الواح  طور بهنقطه شروع آن، 

شد.  میاز پوست حیوانات )آهو و گوساله( انجام  شده ساختهکاغذهای خاک رس، طومارهای پاپیروس یا 

مهم شد، پیشرفت بزرگی بود؛ اما نخستین گام  نخستین کاغذ مدرن که از خمیر چوب یا علف ساخته 

ماشین ل نخست پس از اختراع سا 72ر ها با اختراع ماشین چاپ صورت گرفت. د در تولید انبوه داده

اروپایی در هزاره پیش از آن  انـکاتبهایی که  بیشتر از تمام کتاب -چاپ شدمیلیون کتاب  8چاپ، 

  0تولید کرده بودند.

در های موجود در جهان  ها، مقدار داده درپی تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون و رایانه با اختراعات پی

محاسباتی زیادی وجود داشت و قدرت  چنان آنهای  ، داده3991رشد کرد. در سال  سرعت بهقرن بیستم 

های  سیستماز  تر صرفه بهسازی دیجیتال مقرون  ی ارزان شده بود که برای نخستین بار ذخیرها اندازه به

  1کاغذی شد.
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کمتر  شد.  ها به شکل دیجیتالی ذخیره می درصد از داده 07، تنها 0222در همین اواخر یعنی سال 

داده درصد افزایش یافت و تاکنون به رشد خود ادامه  99این مقدار به ، 0225از یک دهه بعد، در سال 

  9است.

 ود درصد ازـآور پیشرفت کرد. ن ها با دیجیتالی کردن به نحوی شگفت آوری داده ات جمعـامکان

های دیجیتال  ، مقدار دادههرسال 7های دیجیتال جهان در طول دو سال اخیر ایجاد شده است. داده

میلیون  9/0شوند،  فرستاده می لیمیامیلیون  029روز،  هر دقیقه از شبانه 1کند. د میدرصد رش 72تا 

iساعت ویدئو در یوتیوب 50شود،  ارسال می iمحتوا در فیسبوک i هزار عکس 031شود و  ارسال می 

iجدید در اینستاگرام i i  جای  های صنعتی حسگرهایی را درون محصوالتشان شرکت 5شود. ار داده میقر

 1/7ایجاد  ها نیارا بهتر مدیریت کنند. حاصل جمع همه  تدارکاتشانو  نیتأم  دهند تا زنجیره می

iزتابایت v  یک زتابایت معادل با یک سکستیلیون 8بود. 0237داده در سالv (3203بایت یا یک )  تریلیون

 گیگابایت است. 

توان  می ها چگونه از این مقادیر بزرگ داده که نیاعبارت چندپهلویی است برای توصیف  داده کالن

کالن تحلیل توان از  ی این واژه میجا بهاستفاده کرد.  viدرنگ بینی روندها بی برای درک، تحلیل و پیش

viداده i ،تحلیل عمیقvi i i تحلیل یاi x  های  پیشرفتنیز استفاده کرد. یک تصور نادرست رایج این است که

است. در واقعیت، رشد  شده یآور جمعهای  ممکن شده با کالن داده در حقیقت تابعی از مقدار داده

ها  دادهمفید نیست. حتی در دوره کودکی من که  ها آنیی و بدون توانایی پردازش تنها  بهها  مقدار داده

که آموزان  ر از کار دانشدادیم و ارزشیابی آموزگا اندک بود، من و دوستانم با هر آزمونی که می نسبتاً

کردیم، اما هیچ راهی برای متصل کردن این  های تحصیلی فراوانی تولید می کردیم، داده دریافت می

نیز صادق  وکار کسبوجود نداشت. همین موضوع در مورد  ها آنها به یکدیگر و تحلیل  عناصر داده

خود  در وکار کسبهایی از  کنید که دادههای گذشته فکر  های در زمان ها و تلگراف است؛ به تمام نامه

                                                                                                                                              
i. Facebook 

ii. YouTube 
iii. Instagram 
iv. zettabyte 

v. sextillion 
vi.  Real timeبالفاصله درنگ و  شود که پاسخ یک محرک، بی درنگ، بالدرنگ یا زمان حقیقی به فرایندهایی گفته می بی

 بدون فاصله از رخداد محرک حاصل شود.
vii. big data analytics 

viii. deep analytics 
ix. analytics 
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در  استفاده قابلقابل جستجو و  ها آناز  کی چیهداشتند، اما  مقدار زیادی اطالعات نگه می ها آنداشتند. 

است،  جادشدهیااز کالن داده تا حدودی تابعی از مقدار داده  آمده دست بهمقیاسی وسیع نبود. ارزش 

ها است تا  درنگ از این داده تابعی از توانایی نوین ما برای استفاده بیتر  زان یا مهمـاما به همان می

ها، کمک  ی دادهساز های نوین در مصور  تر و کارآمدتری بگیریم. با پیشرفت تصمیمات هوشمندانه

شاید در دهد الگوهایی را ببینند و درک کنند که  ها اجازه می شود که به انسان می  بیشتری به کالن داده

 فحه گسترده پر از اعداد مشهود نباشد. یک ص

در دو دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باراک اوباما بود که نخستین بار کالن داده برای 

است.  شده شناخته کامالًمن معنادار شد. ماجرای استفاده ستادهای انتخاباتی از کالن داده اکنون 

آورد  هایی به دست اوباما از کالن داده استفاده کرد تا بینشدر انتخابات بسیار رقابتی، ستاد انتخاباتی 

از  کی چیهکه چگونه منابع مالی را تهیه کند، کجا مبارزات انتخاباتی انجام دهد و چگونه تبلیغ کند که 

 میدانی و تحلیل نتایج نظرسنجی  آوری پول گرفته تا عملیات حریفانش نتوانند با آن رقابت کنند. از جمع

شان  خواه جمهوریها حریفان  گروه )متشکل( از چند صد تکنیسین دیجیتال و دانشمندان دادهآن، یک 

)افزایش( های  ستاد انتخاباتی اوباما و برنامه دهندگان یرأگذاری  ، هدف0230را مغلوب کردند. در سال 

 شت.عملکرد بدی دا iستاد انتخاباتی رامنی که یدرحالجلب آرا به نحوی درخشان عمل کردند، 

های  هزار نسخه از پیام 32نفره اوباما بیش از  38 لیمیا گروه، 0230در طول مبارزه انتخاباتی 

یک را که هر  لیمیانوع مختلف از یک  38ی را آزمایش کرد. در یک نمونه، این ستاد انتخاباتی لیمیا

ترین  موفق 9از بقیه خواهد بود. مؤثرتر کی کدامعناوین مختلفی داشت بررسی کرد تا تعیین کند 

 هزار و 151میلیون و  0بود، توانست « من بیش از دیگران خرج خواهم کرد،»که  لیمیاعنوان برای 

چیزی که تنها »آوری کند. متن با کمترین عملکرد در این دسته نیز با عنوان  دالر منابع مالی جمع 058

 . کردآوری  دالر منابع مالی جمع 121زار و ه 921تنها  -...«ها درست نشان دادند  نظرسنجی

پذیرفتم  لیمیاعضو ارشد تیم  عنوان بهدرک کند.  فوراًاین چیزی نبود که ستاد انتخاباتی بتواند 

-آوری منابع مالی داده نتایج این نوع جمع 32«ارزش بودند. فهمیدیم شهودمان بی اساساًما »)که( 

آوری  جمع میلیارد دالر پول 301/3 مجموع در، ستاد انتخاباتی اوباما 0230محور چشمگیر بود. در سال 

 33بود. آمده دست بهمیلیون اهداکننده  9/9میلیون دالر از این مقدار به شکل آنالین از  192کرد که 

چهار  خواه بود و نتایجی ریاندازه عملیات اوباما حدود دو برابر اندازه ستاد انتخاباتی میت رامنی جمهو

 30برابر آن ایجاد کرد.
                                                                                                                                              
i. Romney 
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قصه قرار داشت که راهبرد خویش را در یک   iستاد انتخاباتی اوباما، مدیر تحلیل دن واگنر رأسدر 

. کردم میام در میشیگان متصل  با پدرم باالبری را در خانه بار کی»کند:  اش خالصه می کوتاه از کودکی

وقت ثانیه  12پسرم، اگر »ساختم. پدرم به من نگاه کرد و گفت،  ره میکنم چیزی شبیه سرس فکر می

 31«کن.ثانیه را برای فهمیدن راه بهتری برای انجام آن کار صرف  32داری تا کاری را انجام دهی، 

برد:  به کار 0230واگنر نصیحت پدرش را با تمام وجود پذیرفت و آن را در مبارزات انتخاباتی سال 

را به  ( )سرسره باالبرخالصه کالم، وی هر کاری که انجام داد برای پی بردن به این بود که چگونه 

روند،  میهای بیشتر و بیشتری به سمت رویکرد واگنر  تر متصل کند. شرکت نحوی کارآمدتر و اثربخش

روانشناسی و در »سنتی،  طور بهگوید،  شوند. واگنر می تر می تر و منعطف ها ارزان حاال که داده خصوص به

داشته اگر من این مقدار بودجه برای انجام کاری »طرز تفکر یک سازمان روال این نیست که بگوییم 

کنم که آیا بخشی از آن بودجه  باشم، سهم معینی از آن بودجه را صرف پی بردن به این موضوع می

فکر من  حال نیبااک روال عادی نشده است. این تفکر ی متأسفانه« شود یا خیر. باری می صرف کار زیان

تخصیص را به این   شود. هر سازمانی باید بخشی از بودجه کنم به یک موضوع عادی جدید تبدیل می می

 کار . با اینرساند یا خیر خواهید به انجام می آنچه را می  های مختلف بودجه، دهد که ببیند آیا بخش

 توان می. ها نیز افزایش یاید که بازدهی دارایی دهد را هم می وعده ناما ای یابد افزایش می سربار هزینه

این که پیش از  در دسترسهای  داده طریق از آن موارد از بسیاری زیرا داد، انجام اکنون هم را کار این

 39«است. یریگ اندازه قابل نبود، موجود

iسخنان مایکل اسلبیبا توجه به  -ی در دسترس استتازگ بههایی که  فراتر از داده i  معمار دیگر

است:  افتهی توسعههای محاسباتی جدید  کالن داده با پیشرفت -محور اوباما -های انتخاباتی داده ستاد

کالن »ایم. بنابراین معنای واقعی  آوری کرده های بسیاری را برای مدت زمانی طوالنی جمع ما داده»

کاری بتوانیم  درواقعدرنگ تقریب بزند تا  ی است که بیا گونه به، ظرفیت پردازش اطالعات فراوان «داده

ای  شیوه بر اساستوانیم تصمیمات مختلف را بیشتر  را با آن انجام دهیم. با توجه به این واقعیت، می

تحلیل  معموالًنگر است.  مبتنی بر یک تحلیل گذشته صرفاًهایی که  گیری استراتژیک بگیریم تا تصمیم

iمانند یک مطالعه بزرگ یا تا حدودی بلندمدت و طولیهای بزرگ،  داده i iنگری گذشته ، همیشه با رویکرد 

  37.«باشد موجود استراتژیک فرآیند از اینکه بخشی تا شود می انجام

                                                                                                                                              
i. Dan Wagner 

ii. Michael Slaby 

iii .Longitudinal  در فواصل منظم زمانی است. و ارزیابی ویبررسی طولی یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان 
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در  خواهید آرای احتمالی را در جریان انتخابات کشوری در حال برگزاری به دست آورید، اگر می

فکر کنید. سرعت  ازیموردن درنگ یبی چندین سال و تحلیل مورد تفاوت بین تحلیل سرشماری مل

ی توجه قابلپذیر شوند. به نظر اسلبی این موضوع نکته  جدید امکان کامالًهای  شود پروژه موجب می

در  ترکیب کاربرد کاالشدگی قدرت محاسباتی و واقع درکالن داده »در مورد ظهور کالن داده است: 

طریقی های کافی را با سرعت کافی به  توانیم داده بودن گسترده رایانش ابری است. ما اکنون می دسترس

توانیم اطالعات  سازی، می ذخیره ارزان شدنباشد، به دست آوریم... و با  صرفه به مقرونکه برای افراد 

شان  پردازشسرعت کافی ها، با  توانیم برای استفاده از آن می درواقعزیادی را ذخیره کنیم ... و سپس 

 31«کنیم.

ها و رشد قدرت محاسباتی، مکمل یکدیگر هستند. هر چه داده بیشتری  آوری داده افزایش جمع

 سازی ذخیره گیرد و های قدرتمند صورت می گذاری بیشتری روی رایانه وجود داشته باشد، سرمایه

قدرتمندتر ها  شود. هرچه رایانه می بیشتر آن ازوکار  کسب اطالعات کسب و ها داده تحلیل و بررسی برای

 شود.  میتر  تر، ساده تر و بزرگ های عمیق ها و تولید مجموعه داده آوری مقادیر بزرگ داده شوند، جمع

 شینما قابل ها هم شخصی و خصوصی و هم گسترده و متناقض است. این نوع داده ذاتاًکالن داده 

بندی  جمعرده و این حقایق محدود را به شکل اطالعاتی است. کالن داده حقایق کوچک را بررسی ک 

دانشگاهیان آن را هم به میکروسکوپ و  35باشد.  شده یشخصتواند هم جامع و هم  کند که می می

تری نسبت به آنچه  دهد هم جزئیات کوچک ابزاری که به ما اجازه می -اند هم تلسکوپ تشبیه کرده

موضوع تری ببینیم. این  ها را در مقیاس کالن ه کنیم و هم دادهتوانستیم مشاهده کنیم مشاهد می قبالً

 از دامنه توجه ما بسیار دور بودند.  قبالًکند که  را آشکار می هایی همبستگی

است.  در مورد پشتیبانی و ترغیب )آن( بوده عمدتاًکالن داده بر جهان واقعی  ریتأث، داستان نجایاتا 

هایی  ، انتخابات و تبلیغات عالی بوده است زیرا این موارد به زمینهنیتأمهای  کالن داده برای زنجیره

از « iتوصیهموتورهای » رو نیازا -گرایش دارند سنجش قابلبا بسیاری از اقدامات کوچک، تکراری و 

کنند.  به مشتریان کمک می ها توصیهتر شدن  روند که به دقیق سوی آمازون و نتفلیکس به کار می

کالن  شوند و زمانی که فرزندان من وارد نیروی کار شوند، ها ابتدایی محسوب می زمینه، این حال نیباا

ریشه کنیم  هایی از زندگی ما که امروزه فکر نمی داده دیگر عبارتی نامشخص نخواهد بود بلکه به بخش
                                                                                                                                              

i.Recommendation engines  مانند  یک کاربر به موضوعات« ترجیحات»یا « دهی رتبه»شود که  به موتوری اطالق می(

مدلی که از  اند را با استفاده از ها تاکنون برخورد نکرده ها( که آن موسیقی، کتاب یا فیلم( یا عناصر اجتماعی )مانند افراد یا گروه

 کند. بینی می پیشهای یک موضوع یا محیط اجتماعی وی ساخته شده است،  ویژگی
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صحبت که ای  خوریم، نحوه ها داشته باشند، نفوذ خواهد کرد. این موضوع آنچه را که می در تحلیل داده

 کنیم، تغییر خواهد داد.  مان ترسیم می عمومی و خصوصی  کنیم و جایی که مرزی بین شخصیت می

 کنید؟ می صحبت زبان چند به

سال آینده انجام دهد این است که به تمام کسانی  32یکی از چیزهایی که کالن داده قصد دارد در 

خارجی آگاه باشند و مفهوم مانع زبانی را از  خوانند اجازه دهد به چند ده زبان که این کتاب را می

داشتم که  نامه جیبی کوچک برمی کردم یک لغت ان ببرد. سابق بر این وقتی به خارج سفر میـمی

نامه  لغتدقیقه  7خواستم جمله بسازم،  کرد. اگر می هایی برای عبارات و کلمات رایج فراهم می ترجمه

نشده ایجاد کنم و بهترین برآوردم از )تلفظ(  با افعال صرف شده منسوخزدم تا یک عبارت  را ورق می

تایپ  iآورم و عبارتی را در گوگل ترنسلیت گفتم. اما امروزه تلفن همراهم را بیرون می اسم صحیح را می

گرداند.  برمیزبان، با سرعتی که ارتباط اینترنتی من بتواند فراهم کند،  92ای را به  کنم که ترجمه می

نگه توانم چیزی را بگویم، صفحه گوشی را  کافی خوب است. وقتی نمی اندازه بهخوب یا  والًمعمنتیجه 

توانم بگویم، بخواند. البته تلفظ من به  تواند آنچه را نمی من می زبان یسیانگل ریغدارم و همکار  می

هیچ توانم دو جمله بسازم و  تنها می زمان کخوب نیست و انسجام ندارد، من در ی اصالًهای دیگر  زبان

است این وضع تا آن اندازه خوب  اساساًای ندارم که دیگران در پاسخ به آن به من چه خواهند گفت.  ایده

 تا بپرسیم دستشویی کجا است و سپس امیدوار باشیم یک نفر به جهت درستی اشاره کند. 

هنوز  کند، اما نامه قدیمی من پیشرفت می غتتر و کارآمدتر از روش ل ترجمه ماشینیِ امروزی سریع

و ای  دچار نقصان دقت، عملکرد و رساندن )معنی( است. در اصل، این کمی بیشتر از یک مشکل داده

ها  کاری ریزههای محلی، صرف افعال و  کنند که گویش ای استدالل می محاسباتی است. مترجمان حرفه

کنند.  میاشتباه  ها آنایت و کمال برسند. اما ـه هرگز به حد کفتر از آنی هستند ک ها پیچیده برای رایانه

روز، میلیون نفر در  022ابزارهای ترجمه امروزی با محاسبه بیش از یک میلیارد ترجمه برای بیش از 

در  شده انجامهای  ی برابر با عدد ترجمهزود بهها، این تعداد  با رشد نمایی داده 38اند. توسعه داده شده

شد. خواهند  های زبانی داخل و خارج ظهر و سپس یک ساعت خواهد بود. مقادیر گسترده دادهیک بعداز

 طور بهها  ماشینکند به شکل نمایی رشد کند،  هایی که ترجمه را مشخص می در شرایطی که مقدار داده

های  رجمهت که هر جاترین جزئیات را تجزیه کنند.  تر خواهند شد و قادر خواهند بود کوچک نمایی دقیق

                                                                                                                                              
i. Google Translate 
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های  فرصتنیز در های جدید  و این داده -کنند دیتأکتوانند بر آن خطا  ماشینی اشتباه کنند، کاربران می

بهتری نیاز  افزارهای های بیشتر، قدرت محاسباتی بیشتر و نرم شوند. ما تنها به داده بعدی به کار گرفته می

هایی که شامل  حوزه های ارتباطی را در شکافداریم. این موارد با گذشت زمان حاصل خواهند شد و 

 شوند پر خواهند کرد.  تلفظ و تفسیر یک پاسخ شفاهی می

سال،  32ها در ترجمه ماشین با دخالت و تعامل انسان همراه خواهد بود. در طی  ترین نوآوری جالب

زبان ود، به ش با صحبت شخص خارجی زبان ، آنچه را که گفته می زمان هم باًیتقریک هدفون کوچک 

است. بومی شما نجوا خواهد کرد. وقفه زمانی آن برابر با سرعت صوت خواهد بود که غیرقابل تشخیص 

های مهندسی  نخواهد بود. از آنجا که پیشرفت iای یا سیری صدای درون گوشتان یک صدای رایانه

افزاری که  گیرد، نرم های دیگر صدا را اندازه می ، شدت صدا و ویژگیموج طولبیوآکوستیک فرکانس، 

اما به ابری به هدفونی در گوشتان متصل شده بار دیگر صدای فرد سخنگو را خلق خواهد کرد،  صورت به

به دهید، زبان شما از طریق هدفون همتای شما  کند. وقتی شما پاسخ می زبان بومی شما صحبت می

 0207سیله شخصی که در سال ، ساعت یا هر و شود یا با یک بلندگو در تلفن زبان وی ترجمه می

 شود.  دارید، تقویت می

شدن در  کنند. تالش برای درگیر تنها بین دو زبان کار می معموالًابزارهای ترجمه امروزی همچنین 

کند. در  میهر نوعی از تمرین برای ترجمه ماشین که شامل سه زبان باشد، آشفتگی غیرمنسجمی ایجاد 

شامی توانید میزبان مهمانی  شوند اهمیتی نخواهد داشت. شما می ت میهایی که صحب آینده، تعداد زبان

که کنند و صدای درون گوشتان همیشه آن زبانی را  زبان مختلف صحبت می 8نفر باشید که به  8با 

 کند. خواهید بشنوید نجوا می می

وضعیت  که یدرحالرا در مقیاس وسیعی شتاب خواهد داد.  شدن یجهانترجمه ماشینی همگانی، 

د که هیچ بخش کوچکی بدون تطبیق با زبان انگلیسی ـکن ی حرکت میا گونه بهشدن  فعلی جهانی

زبان  تا جایی که تعداد افراد غیربومی که به -المللی برای تجارت، وجود نداشته باشد زبان بین عنوان به

ارتباطات را  شدن یجهانموج بعدی  -زبانان بومی است کنند، دو برابر انگلیسی انگلیسی صحبت می

ز خواهد کرد. در حال حاضر، وقتی فعاالن ـتر نی از به یک زبان مشترک، گستردهـریق حذف نیـاز ط

iران ماندارینـبا مدی زبان یا کره وکار کسب i  کنند، با زبان  زبان در کنفرانسی در برزیل صحبت می

                                                                                                                                              

i. Siri کند.  میاواس اپل کار  افزار کاربردی برای آی عنوان یک نرم یک دستیار شخصی هوشمند و راهنمای دانا است که به

 .کند میهای کاربر استفاده  افزار کاربردی از رابط کاربری به زبان طبیعی برای پاسخ دادن به سؤاالت و ایجاد توصیه این نرم

ii. Mandarin 
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دنیای  به زبانان یسیانگل ریغو تعداد گسترده  نخبگان ریغکنند. با باز شدن باب برای  انگلیسی مکالمه می

 ی جهانی، دیگر چنین نیازی وجود نخواهد داشت.کارها و  کسب

ی شدن زیر برنامه قابلی سخت بهترجمه ماشینی همچنین بازارهایی را که به دلیل موانع زبانی 

کنم. در  دونزی فکر میبه ان ژهیو بهکند. من  می تر دسترس قابلرا  ها آنهستند، درگیر خواهد کرد و 

iو بالی iجاکارتا i  1کنند اما در اغلب  زبان انگلیسی، ماندارین و فرانسوی صحبت می تعداد زیادی به 

کنند. اگر کسی برای  زندگی می ها آنهزار جزیره مسکونی دیگر این کشور تعداد بسیار معدودی از 

زبان  522ای )یا هر یک از  زبان جاوه های دیگر نیازی به مسلط بودن بر در استان وکار کسبانجام 

به وجود  ها آندسترسی بیشتری به  فوراًشود( نداشته باشد، پس  دیگری که در اندونزی صحبت می

  39شود. پذیرتر می دسترس خود برای آنان در نوبه بهگذاری خارجی نیز  آید و سرمایه می

iدر کنار دریاهای باندا قاًیدق i i و آرافوراi v  نو نهیگدر شرق اندونزی، کشور غنی از منابع پاپوآv  وجود

ارزشمند های معدنی، زمین مساعد کشاورزی و آبی پر از غذاهای دریایی  نو پر از توده دارد. پاپوآ گینه

گذاران  سرمایهزبان در آن موجب ترس اغلب  872درصد ماهی تن جهان( است، اما وجود  38)شامل 

های  بخشه از کالن داده برای ترجمه این موضوع را تغییر خواهد داد. این کار استفاد 02شود. خارجی می

 کند تا وارد اقتصاد جهانی شوند. کمک می ها آنو به  برگرفتهاقتصادی جهان را در شده یمنزو

 -آثار منفی نیز خواهد داشت شده یهمگانهمانند هر فناوری جدیدی، پیدایش ترجمه ماشینی 

رسند. نخستین مورد در معرض تخریب قرار گرفتن و محو شدن یک  به ذهن می دو مورد ژهیو بهکه 

افزار ترجمه  سال آینده افرادی خواهند بود که در زمینه نرم 32ای  حرفه است. تنها مترجمان حرفه

های انسانی  به ترجمه داًیشدهای ترجمه ماشینی )مانند برنامه گوگل(  کار خواهند کرد. اغلب برنامه

مترجمان  کافی بزرگ شوند، دیگر به اندازه بههای ترجمه  داده  وابسته خواهند ماند، اما وقتی مجموعه

 کنندگان عیتوزها و  کن تواند همان مسیر چراغ روشن ای می نیازی نخواهد بود. شغل مترجمان حرفه

 به تعداد اندکی ازسنگ امروزی شود؛ هنوز  تواند مانند مشاغل معدنچیان زغال یخ را طی کند، یا می

 کنم کند، نظارت کنند. تصور می سنگ را از زمین استخراج می نیاز است تا بر ماشینی که زغال ها آن

ها کار کنند تا به اصطالحات عامیانه و مختصری که  ای با ماشین تعداد اندکی هم از مترجمان حرفه

هایی را در وزارت امور خارجه  اتشوند، رسیدگی کنند. من دیپلم همیشه وارد سیستم زنده زبان می

                                                                                                                                              
i. Jakarta 
ii. Bali 
iii. Banda 
iv. Arafura 
v. Papua New Guinea 
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از  هنگام سخنرانی هیالری کلینتون، ترجمه ماشینی که نیاآورم که از پیشنهاد من در مورد  به یاد می

 ها آنزده شدند.  تر و بالفاصله به گوش جهانیان رسانید، وحشت های وی تهیه شود، تا بتوان گسترده نطق

های  حل ها حق داشتند که بگویند راه خواهد افتاد. دیپلماتاعالم کردند که این موضوع هرگز اتفاق ن

کنند. دیپلماتیک به پا   کافی خوب نیستند و خطاها ممکن است حتی جنجال اندازه بهدرنگ امروزی  بی

 است. زمان  مسئلهکردند. تنها  چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد، اشتباه می که نیادر مورد  ها آن حال نیباا

تقلید  ی بازسازی وا گونه بهبرداری است. اگر صدای من را بتوان  منفی، افزایش ریسک کاله دومین اثر

های جدیدی برای  من دشوار باشد، فرصت« واقعی»شده از صدای  کرد که تشخیص صدای بازسازی

در شود.  مختلف بیشتر و نه کمتر می  برداری به چندین زبان احتمال کاله -شود برداری ایجاد می کاله

الزم آمیز شاید این باشد که  شوند، یک اثر جانبی کنایه همگانی می باًیتقرو ارتباطات   جهانی که ترجمه

 باور کنیم. گوید است بتوانیم به چشمان یک نفر نگاه کنیم تا آنچه را می

 دارند نیاز غذا به نفر میلیارد 9

iیونانی و سواحیلی، iهای اردو زبان آوردن هم گردپتانسیل کالن داده برای  i مشترک  در یک مکالمه

 قابلی بهبود بخشد. اگرچه ایفای نقش کالن داده در کاهش توجه قابلهای  تواند جهان را به شیوه می

 اساسبر اثرگذارتر است.  هم آنترین چالش برای بشر بوده است، از  طوالنی احتماالًگرسنگی، که  توجه 

iبرنامه جهانی غذا»گزارش  i i » کافی میلیون نفر، غذای  827نفر در کره زمین، معادل با  9یک نفر از هر

 9سال آینده به بیش از  12رود در  با رشد جمعیت که انتظار می 03برای زندگی سالم و فعال ندارند.

شدن تر  درصد افزایش پیدا کند تا موجب گرسنه 52باید تا  دشدهیتولمیلیارد نفر برسد، مقدار غذای 

آب یابد و  دهد، زمانی که دما افزایش می شود. این موضوع در میانه تغییرات آب و هوایی رخ میجهان ن

شود  می درصد از آب شیرینی که در جهان استفاده 52شود ) قابل آشامیدن یک منبع بسیار کمیاب می

 00رسد(. به مصرف کشاورزی می

کشاورزی  -ی از کالن داده و کشاورزیبهترین امید برای غذا دادن به جمعیت بیشتر جهان، از ترکیب

iدقیق v- آید. به مدت هزاران سال، کشاورزان با استفاده از ترکیبی از تجربه و غریزه کار  به دست می

                                                                                                                                              
i. Urdu 

ii. Swahili 
iii. World Food Programme 

iv . کشاورزی دقیق یاprecision agriculture  و تمیز  مفهوم جدید در کشاورزی است و مبنای آن تشخیصیک

های زراعی است. یکی از دالیل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت فناوری  زمینهای  ناهمگونی
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شد  ترین نهاده علمی در کشاورزی محسوب می اند. در بخش اعظم تاریخ بشر، حاالت ماه مهم کرده

بدون تر مدیریت زمان  ماه بر خاک و بذر و نیز به دلیل عملی ریتأث)به دلیل اعتقادات باستانی در مورد 

ای از نوآوری علمی و فناورانه ایجاد شد که  داشتن ساعت یا تقویم(. پس از جنگ جهانی دوم، دوره

ای تولیدات کشاورزی را افزایش داده و از  گسترده طور بهشود و  شناخته می« iانقالب سبز» عنوان به

های  بذر»ها و اقدامات جدیدی را معرفی کرد که شامل  است. انقالب سبز فناوری گرسنگی و فقر کاسته

iهیبرید i»اند شد. از آن زمان به بعد، کشاورزان تمایل داشته ها و کودهای شیمیایی می کش ، آبیاری، آفت 

کنند تا در یک برنامه زمانی ثابت روی کاشت، کود دادن، هرس کردن و درو کردن محصوالتشان کار 

لحاظ تغییرات هوا و شرایط آب و هوایی یا تغییر جزئیات کوچکی را در هر مزرعه چندان  که آنبدون 

 .است عصر صنعتی ادامه و دنباله مثابه بهکنند؛ زراعت 

عواملی  درنگ در مورد های بی ای از داده دهد این است که گنجینه ای که کشاورزی دقیق می وعده

که تنها  -کند آوری کرده و ارزیابی می ، کیفیت هوا و بیماری، جمعمانند هوا، آب و سطوح نیتروژن

متر مربع از زمین کشاورزی است.  مختص به هر مزرعه یا هکتار نیست بلکه مختص به هر سانتی

ها با  کنند. این داده می فراهم برای رایانش ابریحسگرها زمین را تراز کرده و چند ده شکل داده را 

آوری  جمعهای هواشناسی ترکیب خواهد شد. با این اطالعات  اس و مدل پی از جی دهآم دست بههای  داده

ی را کار چهکشاورز  که نیاها در مورد  توانند مجموعه دقیقی از دستورالعمل ها می ، الگوریتمشده یابیارزو 

 چه زمانی و کجا انجام دهد، ایجاد کنند.

یافتم: تنها  شدم، آن را ماشینی ساده و مستحکم می میوقتی بچه بودم و سوار تراکتور یا دروگر 

روز و زمان در  بر اساسبزرگ و یک موتور. کشاورز  با داشتن یک شاسی فوالدی، تایرهای الستیکی

داد. تجهیزات  ای از مزرعه در جلویش انجام می کرد و این کار را با خیره شدن به قطعه زمین کار می

                                                                                                                                              

)یا  یا هوایی یا ماهواره یها گرها، عکس ، حساس یپ یمختلف ازجمله سامانه تعیین مختصات جغرافیایی یا جهای  زمینهدر 

های یاد  یفناوربا  شده یآور جمعبر این اساس اطالعات  از دور( و تسهیالت مدیریت اطالعات جغرافیایی است.سنجش 

جمله مقدار مواد مغذی خاک،  های مختلف از محاسبات دقیق در مورد سطح ناهمگونی در مزرعه از جهتشده برای انجام 

های  گیری در مورد موعد فعالیت های هرز در سطح مزرعه همچنین تصمیم ها و علف ها، بیماری آفتپخش گسترش و 

 بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین پیش مدیریتی و
i. Green Revolution 

ii .Hybrid seeds هستند تولید هم کامالً متفاوت  صورت مستقیم از الحاق دو والد که ازنظر ژنتیکی با بذر دورگه هیبریدی به

نام ای به  که صفات هر دو والد را دارا است و منتهی به پدیده دیآ یبه شکل بذری درم تاًی. بذر دورگه هیبریدی نهاشود یم

 توان گفت این بذر نسبت به والدین خود برتری کامل دارد. شود که می نیروی هیبریدی می
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هواپیما است تا تراکتورهایی که از کودکی  اتاقکشود بیشتر شبیه  میای که در آینده ساخته  مزرعه

جلو افزاری وجود دارند که روی یک تبلت در  های نرم های گرافیکی برای برنامه آورم. واسط به یاد می

بلکه  کند، راند حرکت نمی کشاورز آن را کجا می که نیا بر اساسشوند. این ماشین  دید کشاورز اجرا می

هدایت دور آیند و آن را از طریق کنترل از راه  افزار می کند که از نرم هایی کار می دستورالعمل براساس

جای جلو های  کند، حسگرهای فعالی که نزدیک چراغ کنند. وقتی این ماشین روی زمین کار می می

این ند. کن میهای محصول که روی زمین است، وارد سیستم  دارند، تغذیه اطالعاتی را در مورد بخش

را  -زیرینهای بسیار دور تا خاک  از ماهواره -اطالعات دائماًماشین با هدایت خود در سراسر زمین، 

دقت دهند. این ماشین با سطحی از  ها جای خود را به الگوریتم می برد. غریزه جذب کرده و به کار می

 است. ی کشاورزان در هر نقطه دیگری در تاریخ بشر فراتر اهایرؤترین  کند که حتی از غریب عمل می

آن تراکتور  تینها درکنند.  به آنچه در آینده محتمل است اشاره می ندرت بههای امروزی  نسخه

های بسیار کوچکی از ترکیبات  کند و جریانقادر خواهد بود هر اینچ مربع از نیازهای زمین را درک 

دهد  مینیاز دارد، انتقال  چه قدرمتر مربع  آن یک سانتی که نیاسته به سازی شده را ب کودهای سفارشی

را  ازیموردنزمین با مقدار ثابتی فسفر یا نیتروژن پوشانده شود، مقدار سطح دقیق  که آنی جا بهو 

 خواهد کرد.  لیوتحل هیتجز

 نیتر زرگـباس جهانی از سوی ـدقیق در مقی ه برای ریشه دواندن کشاورزیـگذاری اولی سرمایه

i، دوپونتiی کشاورزی مانند مونسانتووکارها کسب i و جان دیرهi i i سرعت  بهگیرد. مونسانتو  صورت می 

دست مشغول خرید و پرداخت میلیاردها دالر برای به  باعجلهدر مورد اهمیت کالن داده متقاعد شد و 

 ها لیوتحل هیتجزد که های مزارع شده است. این شرکت پی بر داده لیوتحل هیتجزهای  آوردن شرکت

  01میلیارد دالری خلق کند. 02درصد افزایش دهد و اثر اقتصادی  12تواند تولید محصول را  می

اصلی  شود و درکی از آنچه روزی جریان ها آزمایش می یکی از محصوالت مونسانتو که تازه در زمین

iدهد فیلداسکریپتز خواهد شد، ارائه می v  .ز اطالعات را در مورد یک مزرعه خاص فیلداسکریپتاست

تعدادی  های حاصلخیزی گرفته و آن مزرعه را به شامل مرزهای مزرعه، تاریخچه بازدهی و نتایج آزمایش

های خاصی را توصیه کرده و تجویز  کند. سپس یک الگوریتم بذر مناطق مدیریتی کوچک تقسیم می

                                                                                                                                              
i. Monsanto 

ii. DuPont 

iii. John Deere 

iv. FieldScripts 
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به  iآورد که روی یک اپلیکیشن آیپد فراهم می بذرپاشی )چه زمانی، کجا، چه نوع بذری و چقدر( را

iنام فیلد ویو i شکل پرندهها را از فیلد ویو به یک قطعه بزرگ  شود. کشاورز داده به کشاورز داده می 

تراکتور مانند دارد  اتاقکشود و یک  آالت مزرعه که ماشین کاشت با نرخ متغیر نامیده می ماشیناز 

کند،  متر توزیع می 32کشد و بذر را در منطقه زمین زراعی تا عرض  دو بال فوالدی سنگین را میکه 

 جزئیات و پیچیدگی مانند داشبورد یک بوئینگ نظر ازدهد. درون آن یک مونیتور است که  میانتقال 

سازی شده  ، ماشین کاشت، بذرپاشی سفارشی ها رسد. با هدایت از طریق داده جدید به نظر می 585

 کند.  یتی کوچک پخش میهر منطقه مدیررا در 

شوند کشاورزان بیشتر شبیه کارکنان دفتری به نظر  هایی مانند فیلداسکریپتز موجب می نوآوری

 نگه روز بهها و  بیشتر روزشان را صرف تمرکز بر وظایفی مانند یکپارچگی داده ها آنرسیده و کار کنند. 

، مدیر ارشد فناوری 0239کنند. در سال  وده میـهایشان را آل کنند و کمتر دست افزار می نرم داشتن 

iمونسانتو، راب فرلی i i  :یک  سال آینده 32تا  7توانم خودمان را ببینم که در  ی میسادگ بهمن »گفت

 09«ایم. شرکت فناوری اطالعات شده

داده  های بازاری برای آوردن کالن ی عظیم کشاورزی در تشخیص فرصتوکارها کسب که یدرحال

قصد دارند  ها آنهایی وجود داشته باشد که  رسد شک ت، هوشمند هستند، به نظر میبه بخش زراع

دوباره رسانند، در این بخش جدید تسلط پیدا کنند. من  تراکتورها و کودها را به فروش می که یدرحال

مانند  شده سیتأسهای بزرگ  شرکت که یوقتکنم،  های شخصی فکر می ی نخست رایانهروزها به

iام بی آی v و کامپکv انجام  ای را های اولیه گذاری توانستند سرمایه وکار کسبهایی از مشتریان  با شبکه

 سهم تینها در، آنان ها آنموقعیت برتر  رغم بهآنان در بازار شود.   دهند تا موجب تثبیت رهبری

کردند و  واگذار viای نظیر اپل و دل های تازه به دوران رسیده افزار به شرکت بازارشان را در زمینه سخت

هایی مانند مایکروسافت سپردند که این مزیت را داشت  افزار نیز جای خود را به شرکت نرمدر زمینه 

دیره  شده بود. اگر مونسانتو، دوپونت و جان سیتأسهای شخصی  خاص با هدف بازار رایانه طور بهکه 

از باقی بمانند، مجبور خواهند بود متغیر خواهد بود، پیشت سرعت بهدر مورد آنچه یک زمینه بخواهند 

 دهند. های نویدبخش و افراد محلی آشنا با کشاورزی دقیق را ادامه آپ به دست آوردن بیشتر استارت
                                                                                                                                              
i. iPad 

ii. Field View 

iii. Robb Fraley 

iv. IBM 
v. Compaq 
vi. Dell 
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که  تر بزرگبه همان اندازه کشاورزان  احتماالًکنم که کشاورزان کوچک  من همچنین فکر می

های  سیستم برد. کشاورزی دقیق برمبنای هزاران هکتار زمین دارند، از کشاورزی دقیق سود خواهند

قیمت  گرانافزار  دهند. این نرم بزرگ نیست که نیمی از پرچین را مورد بررسی قرار می مؤسساتافزاری  نرم

هایی که  های هوشمند و تبلت قیمتی مانند گوشی های ارزان ی وجود دارد و روی دستگاهابر صورت به

افزاری مانند حسگرها به کاهش   های سخت است. هزینه دسترس قابل ام، تراکتور دیده« اتاقک»در 

محتوای  -خدمات عنوان بهافزارها  های واقعی ناشی از اشتراک نرم قیمت ادامه خواهند داد و هزینه

اکنون  های بزرگ کشاورزی هم ی است که شرکتوکار کسبخواهند بود. این مدل  -کشاورزی دقیق

کار ( در آینده از کشاورزانی با بیشترین سطح فناوری که در مزارع بزرگ کنند و )دامنه آن دنبال می

 کنند تا مزارع خانوادگی کوچک، گسترش خواهد یافت.  می

این  های ثروتمند جهان تسلط پیدا کند، اما کشد تا این نوع فناوری در بخش ها طول می هنوز سال

و اقتصادهای  توسعه درحالبت به کشورهای زیادی پس از آن، نو چندان نهاتفاق خواهد افتاد. مدت 

های  جویی اعث صرفهـاد اولیه که بـگذاری زی و با مخارج سرمایهـمرزی جهان خواهد رسید. این الگ

کاهش  رسد. وقتی هزینه تجهیزات شود، شبیه رباتیک به نظر می های عملیاتی می کننده هزینه جبران

شوند. این جایی است که اثر  می تر دسترس قابل وسعهت درحالکند، برای کشاورزان کشورهای  پیدا 

از آن ممکن است بیشترین مقدار را داشته باشد. هند را در نظر بگیرید. هیچ کشور دیگری بیش از آن 

های  هزینهبه دلیل  -عدم مدرنیزاسیون کشاورزی رنج نبرده است. کشاورزی در هند بسیار دشوار است

هزار کشاورز هندی در طول  122شود  برآورد می که یطور به -زیاد، آب کمیاب و برخی عوامل دیگر

برآورد درصد از گرسنگان جهان، که  07عالوه بر این،  07اند. سال گذشته دست به خودکشی زده 02

کشور  کنند و گرسنگی عامل شماره یک مرگ در این میلیون نفر باشند، در هند زندگی می 392شود  می

داوم رشد سریع جمعیت، وظیفه تولید برنج، گندم و سایر محصوالت مهم به مقدار ـبا ت 01است.

 شود.  کافی، دشوارتر می

کشور دهد یا کشاورزانی با زندگی بخورونمیر در این  کشاورزی دقیق به گرسنگی در هند پایان نمی

تواند در محیطی کمیاب، از  اما میکند،  ی کشاورزی جدی تبدیل نمیوکارها کسبرا به )دارندگان( 

ملی از بیشترین بهره را ببرد. هند یک شبکه  ها آنمنابع کمیابی مانند بذر، کود یا آب استفاده کرده و از 

دانشمندان کشاورزی ندارد تا منابع و تخصص را همانند چین، قاره آمریکا و اروپا برای کشاورزانش 

اصلی اند. وقتی کشاورزی دقیق به جریان  یز بسیار اندک رشد کردهای در هند ن فراهم آورد. منابع بودجه
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دانشمندان کشاورزی را ایفا کند. بهترین امید برای های ملی  تواند نقش این شبکه تبدیل شود، می

کند و به کشاورزان کاسه به دست کمک  فرصت بزرگ ایجاد  هند این است که کشاورزی دقیق یک

بیشترین کند تا سطحی از عملکرد را به دست آورند که امروزه برای آنان غیرممکن است. این کار بیانگر  

ا میلیون نفر در هند است که امروزه غذای کافی برای خوردن ندارند. ـد برای غذا دادن به صدهـامی

خواهد دیجیتال کشاورزی دقیق زراعت را از فعالیت اقتصادی عصر صنعتی به فعالیت اقتصادی عصر 

 برد. 

کند. در ایالت محل زندگی  توجه آلودگی را ارائه می کشاورزی دقیق همچنین وعده کاهش قابل

زندگی  iای در این مورد وجود دارد. من در کنار خلیج چساپیک العاده فعلی من یعنی مریلند مثال فوق

، جمعیت حال نیبااخوشمزه. رنگ  های آبی ی زیبا و خرچنگها آبراهکنم، یک جاذبه طبیعی با  می

وارد های اخیر به دلیل نیتروژنی که از کودهای مازاد  ها و سایر حیات جانوری خلیج در دهه خرچنگ

ای ایجاد  روبرو شده است. نیتروژن ناشی از کودهای شیمیایی مناطق مرده مشکالتیاند با  آب شده

iکند؛ همانند خلیج مکزیک می i  نیوجرسی اندازه بهکهi i i  محل کوددهی هم آبزیان پرورشی در  05.است

تولید ( N2Oکشد و هم در تغییر وضعیت آب و هوایی نقش دارد. کودها اکسید نیترو ) زندگی مرا می

اکسید  دی اندازه به وهوا آبسوء گذاشتن روی  ریتأث ازنظرای ناخوشایندی است و  کنند که گاز گلخانه می

تاکنون کنند.  کودهای زیاده از حد در مزارع، اکسید نیترو را وارد جو می 08کربن و متان مهم است.

 دنبالبه  توجه قابلهای تغییرات آب و هوایی به شکلی  پیرامون توافق شده انجاماز مذاکرات  کی چیه

اند زیرا نگران این هستند که گذاشتن مقررات بر کودهای  ( در مزارع نبودهدشدهیتولاکسید نیترو )

 شود.  یی به کاهش عرضه غذا و در نتیجه افزایش گرسنگی منجر شیمیا

ودها، ـابتی از کـی توزیع مقدار ثجا بهدهد.  حل جایگزین پیشنهاد می کشاورزی دقیق یک راه

های جدید به ما اجازه خواهند داد تا مقدار مواد شیمیایی را  ها در زمین، داده کش ها و علف کش آفت

کاهش خود منجر به  نوبه بهی کاهش دهیم که توجه قابل طور بهکنیم،  زی میهای کشاور که وارد زمین

تعیین  های حسگر موضعی برای شوند. با استفاده از نهاده شود که وارد آب، هوا و غذا می مقادیری می

کمتر  که یدرحال، کشاورزی دقیق وعده رشد بیشتر غذا را مورداستفادهدقیق میزان صحیح آب و کود 

 گیرد. دهد و همه این موارد با کمک کالن داده صورت می کننده باشد، می آلوده
                                                                                                                                              
i. Chesapeake Bay 

ii. Gulf of Mexico 
iii. New Jersey 
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 مالی های داده سیستم: iتک فین

iاستریت وال i  از میان  دوسومهر فعالیت اقتصادی دیگری از کالن داده سود برده است.  اندازه بهنیز

های  الگوریتمشوند، از طریق  می ردوبدل متحده االتیامیلیارد سهامی که هر روزه در بازار سهام  5حدود 

بندی و  های مربوط به قیمت سهام، زمان گیرند که داده صورت می شده یزیر برنامهای از پیش  رایانه

جعبه این کار  09کنند تا سودها را بیشینه کرده و ریسک را کمینه کند. پردازش می سرعت بهمقدار را 

 د و اکنون در فاینانس عادی است.شو سیاه یا مبادله الگوریتمی نامیده می

های  بانک ای که برخالف در جهان فاینانس در بانکداری خُرد خواهد بود، حوزه  اثر بعدی کالن داده

محسوب ها تمرکز دارند، افراد معمولی مشتریان آن  رسانی به شرکت گذاری یا تجاری که بر خدمات سرمایه

 «تک فین»با عنوان  توسعه محصول در بانکداری خردلیات و برای گسترش عم  شوند. کاربرد کالن داده می

 شود.  )فناوری مالی( شناخته می

 طور همانکند، منسوخ شده است.  ای که زیرساخت فعلی سیستم بانکداری را تقویت می فناوری

iکه شکیل خان i i دسک کوین، کوین خالق تارنمای خدمات خبری بیتi v های  سیستم کند، توصیف می

 قدیمیامروزه بسیار بسیار »ها  ها و نظارت بر حساب های بانکداری پایه مانند پردازش وامپشت عملکرد

کنند،  میماه ایجاد  1های فناوری نوآور بوده و محصوالت جدید را هر  اند. در شرایطی که شرکت شده

 «اند. میالدی ساخته شده 3992و  3982کنند که در دهه  هایی را اجرا می ها سیستم بانک

 مالیهای فناوری  ، شرکت0228تک )فناوری مالی( درصدد تغییر این وضعیت است. در سال  نفی

 درها  ، این شرکت0231آوری کردند. در سال  گذاری جهانی جمع میلیون دالر سرمایه 912 باًیتقر

دالر میلیارد  8به  0238رود این مقدار تا سال  آوری کردند و انتظار می میلیارد دالر جمع 1حدود  مجموع

، viاس بی ، یوvسی بی اس های نهادی بزرگ مانند اچ تک همچنین بانک های فین آپ استارت 12برسد.

viبارکلیز i مورگان چیس پی و جیvi i i گذاری خود سرمایه کنند تا در زمینه تغییرات اساسی فناوری را وادار می 

کامل  طور بههای بزرگ، در طول بحران مالی  های قدیمی و ناکارای درون بسیاری از بانک کنند. فناوری

                                                                                                                                              
i. fintech 

ii. Wall Street 
iii. Shakil Khan 

iv. CoinDesk 
v. HSBC 

vi. UBS 
vii. Barclays 

viii. JPMorgan Chase 



 616     ها: ماده خام عصر اطالعات دادهفصل پنجم. 

وام شان در مورد پرتفوهای  بینی گذاران پیش ها و قانون ی بانکها رعاملیمدشد، زمانی که  نشان داده 

کنند، های رهنی خود را بهتر درک  خود را تقلیل دادند. وقتی از آنان پرسیده شد چرا آنان نتوانستند وام

اطالعات اشاره کردند که قادر به استفاده از  مانده یبرجافناوری   مقامات بانکی همواره به چند ده سیستم

 نبودند. 

iآمریکا ، یکی از مدیران زیرساخت در بانکiدیوید ریلی i مشتریانمان، ما مدیون خودمان، »گوید:  یم

جدیدی برای حل ای ه کرده و راه گسترده ایجادو سهامدارانمان هستیم که یک شبکه  مان موکلین

گذاری جسورانه ما را وادار  ها و جامعه سرمایه آپ موجود و نوین پیدا کنیم. کار با استارت های چالش

 13«تر از مسیر تکامل عادی است. فکر کنیم، که انقالبی کند تا در مورد نوآوری به شکل متفاوتی می

iتک، زک تاونسند یک نماینده جامعه فین i i 09 ترژری استاندارد»گذاران  ساله است. زک از بنیانi v »

شد تا  سیتأسخریداری و « ولی بانک سیلیکون»توسط  راًیاخآپی است که  بود که شرکت استارت

زک ها کمک کند تا بهتر با مشتریان خود تعامل کنند.  بانکتواند به  مشخص کند چگونه فناوری می

تک  فینفرانسیسکو، توضیح داد چه چیزی او را به سمت  در طول صبحانه خوردن در مرکز شهر سان

شهردار نیوجرسی است، سمتی را برای کار در زمینه نوآوری دولتی برای  شده بزرگبرد. او که زاده و 

vi، کُری بوکرviشهردار نیوآرکو  vنیویورک، مایکل بلومبرگ i .عنوان به ، وقتی بوکرحال نیباا، آغاز کرد 

کند، تصمیم  مکان نقلسی  دی به واشنگتن که نیای جا بهانتخاب شد، زک  متحده االتیاعضو سنای 

باید کردم برای درک واقعی نوآوری در دولت،  فکر می»دهد:  ولی برود. او شرح می گرفت به سیلیکون

viدت یک سال از انتقالش به منطقه خلیجـزک در م« نوآوری را درک کنم. واقعاً i i72زدیک به ـ، ن 

وهیدرات کاهش داد و دو میلیون دالر ـکیلوگرم( از وزنش را در یک رژیم کم کرب 5/00)حدود  پوند

 تر قرار داشت.  جسورانه انجام داد. او حتی در مرکز یک دگرگونی بزرگ گذاری سرمایه

های  ویژگی کننده با ی بانکداری مصرفسو بههای زک، کالن داده در حال پیمودن راه  هگفت بر اساس

کند  میپیکر است که ثبت  بانک چیست؟ بانک یک دفترکل غول»پرسد:  متفاوتی است. زک می اساساً

بدهکارند. این موضوع در بطن خود یک  ها آنچقدر پول متعلق به مردم است و افراد چقدر پول به 
                                                                                                                                              
i. David Reilly 
ii. Bank of America 

iii. Zac Townsend 

iv. Standard Treasury 
v. Michael Bloomberg 
vi. Newark 
vii. Cory Booker 

viii. Bay Area 
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بردن تازه شروع به پی  -ها و اکوسیستم اطراف بانک -ها کنم که بانک ای است. من فکر می داده مسئله

 ها آنهای داده هستند.  ها شرکت های دیجیتال هستند. بانک شرکت ها آنکنند که  به این امر می

که  اینود رخ نداده بود حتی با وج ها آنبرای  واقعاًهای فناوری هستند. این موضوع در گذشته  شرکت

استفاده  iهای بلومبرگ از پایانه ها آندادند.  ها انجام می داده بر اساسکار خود را  ها آنبسیاری از 

های  کردند. درست است که داده کردند و بازارها را تحلیل می گذاری می کردند، ریسک را قیمت می

 وکار کسب عنوان بهها  ه دیدن دادهتازه شروع ب ها آنواقعیت این است که  حال نیباازیادی وجود دارد، 

 «اند. شان کرده اصلی

که  شده است داشته نگهای قدیمی عقب  های داده کند که صنعت مالی با سیستم زک استدالل می

هستند هایی در جهان  ها تنها مکان ها و بیمارستان بانک»اند.  ساخته شفاف ریغرا برای مشتریان  ها آن

ندارد. فروشند. هیچ فهرستی از محصوالت وجود  دانید چه چیزی می و نمی دارید که در آنجا قدم برمی

iها وجود ندارد. بنابراین، اگر شما فردی در اوکلند هیچ فهرستی از قیمت i باشید که به تسهیالت 

iبانکداری نیاز دارید و به یک شعبه محلی مانند ولز فارگو i i ها و میزهایی دیده  ها، قالی بروید، ستون

بترسید دهند. برای من جای شگفتی نیست که  ی انجام میکار چهای ندارید که  ایده حال نیباا شوند. می

  سیتأسهای  و با افتتاح حساب بانکی مشکل داشته باشید. در سوی دیگر دنیا، ممکن است حتی بانک

دیگر چگونه ارزش را ذخیره کرده یا به افراد  که نیانیز وجود نداشته باشند. افراد هنوز در مورد  شده

 «پرداخت کنند، نگران هستند.

افزاری،  تالشی برای طراحی نوع خاصی از برنامه نرم عنوان بهآپ زک، استاندارد ترژری،  استارت

اجازه  و مشتریانشان ها آنهایی آغاز شد که به  ها(، برای بانکAPIکاربردی ) نویسی برنامه های یعنی رابط

زک های آینده است.  بانک طرف بهدادند. این تنها یک گام  ها را می دسترسی، استفاده و تجسم بهتر داده

 ها و یی خواهند بود که ریشهها آنشوند،  یکم پدیدار می و هایی که در قرن بیست کند بانک فکر می

ذخیره  -دهند انجام میها  آنچه بانک»گوید:  هایی در مدیریت کالن داده داشته باشند. او می قابلیت

شرکت های یک  مواردی هستند که همگی توابعی از داده -گذاری ریسک ارزش، انتقال ارزش و قیمت

 «ها انجام دهد. تواند این سه کار را بهتر از اغلب بانک است. گوگل اگر بخواهد می
                                                                                                                                              

i .Bloomberg terminal از  سازد های بخش خدمات مالی و سایر صنایع را قادر می ای که حرفه افزاری رایانه سامانه نرم
مبادله کنند و میزان مبادالت را روی پلتفرم  درنگ نظارت و تحلیل می صورت بی های بازار مالی را به طریق کاربرانی که داده

 ای بلومبرگ دسترسی پیدا کنند. دهند، به خدمات حرفه الکترونیکی جای می
ii. Oakland 

iii. Wells Fargo 
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یک  -های تحلیلی دیگر یا برخی از شرکت -آورد. چرا گوگل این موضوع پرسش جالبی پیش می

 ؟کنند نمیبانک دیجیتالی ساده ایجاد 

مربوط  مشکالت در وهله اول»دهد:  ی با آن آشنا است. او شرح میخوب بهاین پرسشی است که زک 

در آن بسیار دشوار است.  ری کردنگذا سرمایهاست. خریدن یک بانک کار دشواری است.   به مقررات

هراس  گران از نوآوری گذاران و تنظیم های بسیاری دارند. قانون ها در انجام عملیات خود محدودیت بانک

دلیلی که ترسند.  آورند بسیار می ها پول در نمی هایی که به شکل سایر بانک زیادی دارند. آنان از بانک

 واقعاًها  که ما همگی باید )از آن( ناراحت باشیم: هدف بانک راحت نیستند )همان( دلیلی است ها آن

صندوق مطمئنی برای پول سایر افراد است.  عنوان بهخدمت کردن  ها آنپول درآوردن نیست. هدف 

ام  گفتهسخن  iام. من با افرادی در دفتر کنترل ارز حرف زده سپرده فدرال مهیشرکت بمن با افرادی در 

آیا »نیست که  رسیدید، اینام. این پرسش که به آن  گذاری نیز حرف زده قانون و با وکال و مشاوران

کرده و یک بانک کوچک  فراهمتوانم دو میلیون دالر  می احتماالًمن  «توانید یک بانک بخرید؟ می

 «کنید؟توانید در یک بانک مانند یک شرکت فناوری عمل  می واقعاًآیا شما »بخرم. پرسش این است که 

ترین دلیل را به شما ارائه خواهم کرد که )همان( چیزی است که هر  خیر است. ساده احتماالًپاسخ 

نماگر رشد کند، راحت نیستند.  هرسالدرصد در  02با بانکی که بیش از  ها آنگذاری به من گفت:  قانون

ست. اتاریخی شماره نخست یک بانک که در مورد ورشکستگی است، چیزی است که رشد زیادی کرده 

 «کند. درصد رشد می 02ولی خوب ماهانه  آپ سیلیکون ، یک استارتحال نیباا

 انگیز بود که در نظر وی وسوسه قدر آننظر از این موضوع، زک تالش کرد. جا برای بهبود  صرف

  االتیاگذاری برای موفقیت در )ایجاد( یک بانک در  تسلیم نشود. پس از مواجه شدن با موانع قانون

عمده بانکداری » عنوان بهرکت زک سعی کرد یک بانک مستقل در بریتانیا شود که خود را ، شمتحده

iفناوریبر  مقدم i »و فروخت ولی  او سپس استاندارد ترژری را به بانک سیلیکون 10کرد. توصیف می

مقدم »زیرساخت بانکداری متعارف را اضافه کرد اما انجام این کار را به نحوی با یک بانک انجام داد که 

قرن چند های بریتانیایی با قدمت  بودن را به یاد آورد. وقتی از او در مورد رقابت با بانک« بر دیجیتال

iما با لویدز»پرسیدم، زک به من گفت:  i iاس سی، آربی بی اس ، اچi v  مورگان پی امیدوارم چی تینها درو 

نیوجرسی، هستند و مانند همه اهالی  رقبای ما ها آنکنیم.  رقابت می متحده االتیاچیس و ولز فارگو در 
                                                                                                                                              
i. Office of Control of Currency 

ii. technology-first wholesale bank 

iii. Lloyds 
iv. RBS 
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توانند خدمات  ، میفناوریهای مبتنی بر  بانکدر سناریوی زک، « را از بین ببرم. ها آنخواهم  می

تری از بین ببرد،  هر چه راحت های های بزرگ قدیمی را با گزینه ه کنند که بانکـمحورتری ارائ مردم

که گوگل و  طور همانرا از بین برد و  iرکت کداککه فناوری عکاسی دیجیتال توانست ش طور همان

iپدیا ویکی i از بین بردند. باًیتقری جلد چرمی را ها المعارف دائره 

استفاده  کارآمدتری از کالن داده صورت بهتر  های موروثی قدیمی معتقد است که اگر بانک اًیقوزک 

توضیح  گونه نیاگرفتند. او دیدگاهش را برای من  کردند، جلوی وقوع فاجعه بحران بانکی را می می

کنند. چه  می بدعملدر مورد قضایای مهم پیرامون مدیریت کالن داده و اعتماد،  اساساً ها آن»داد: 

ریسک ه است؟ میزان گیرنده اقساطش را مرتب پرداخت کرد کسی مالک این وام رهنی است؟ آیا وام

های  بانکگران جهانی درهای  اکنون تنظیم کلی من از این مشتری خاص چقدر است؟ برای مثال، هم

آیا »ای آن است که ـبه معن اساساًکوبند که  می «ری واحدـهای مشت دیدگاه»زرگ را برای خلق ـب

ی( کل را به شرکت اکسان ها های )وام ها( و دارایی ها )سپرده تواند بدهی مورگان چیس می پی جی

های موروثی  در حال حاضر مشکالت بسیاری برای انجام این کار دارند زیرا با سیستم ها آن« بگوید؟

تعجبی هایشان در یک دیدگاه مرکزی مشکل دارند.  آوری تحلیل کنند که برای جمع بسیار زیادی کار می

 «این مشکالت را از گذشته داشتند! ها آنندارد که 

کنند و این موضوع باید مردم را  مدیریت نمی یخوب بههایشان را  داده ها آن»کند:  میزک اضافه 

 ها آن توانید های کالن داده هستند! شما می شرکت ها آنها است.  بترساند. هر بانک اندکی بیشتر از داده

مبادالت نکول اعتبار یا شده به اوراق بهادار  های رهنی درجه دوم تبدیل واممانند  را چیزهایی خیالی

نقدی های  پیکر از قراردادها است که جریان یک دفترکل غول اساساًیا هر چیز دیگری بخوانید، اما بانک 

های  جریانآتی مثبت و منفی دارد. کل درآمد یک بانک مبتنی بر این است که چگونه ارزش حال این 

 که نیادر مورد   توانند اصول حسابداری پایه نمی ها آن حال نیبااکند  تغییر می لحظه به لحظهنقدی 

 «ی چه چیزی را به چه کسی بدهکار است، پیاده کنند.درست بهچه کسی 

تالش  کند. یک نسل از کارآفرینان جوان مانند زک زک تنها کسی نیست که این انتقاد را وارد می

کنند چگونگی کارکرد سیستم مالی را با هوشمند کردن آن از طریق کالن داده تغییر دهند. کار  می

iزک از کاری که جک دورسی i i  موقعیت و همکارانش در اسکوئر انجام دادند و اکنون باور دارند که در
                                                                                                                                              
i. Kodak 

ii. Wikipedia 

iii. Jack Dorsey 
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بهتری هستند تا نامزدهای دریافت وام را بهتر از بانکداری متعارف قضاوت کنند، چندان دور نیست. 

 اندازند.  های یک متقاضی می به کلیه تراکنش درنگ یبنگاهی  ها آنعلت آن است که 

 ها تراکنش دارد که عملیاتی فراتر از تسهیل کردن iاکنون اسکوئر یک برنامه به نام اسکوئر کپیتال

بتوانند با افزایش یافتن  ها آندهد تا  دهد و به کاربرانش اجازه دسترسی به سرمایه را می انجام می

انجام دهند،   ها را توانند ثبت داده می واقعاً ها آناکنون »دهد:  کنند. جک شرح می رشدتقاضایشان، 

 32به یک وام  فوراًای  کمهتوانند با فشار دادن د می ها آنکند و  را اداره می وکارشان کسبچیزی که 

های  کارتبا کشیدن  -ای بسیار بسیار کم با نرخ بهره -هزار دالری دست پیدا کنند. سپس این وام را

خودکار  طور به باًیتقرشود و  ، این وام آسان گرفته میگرید عبارت به« کنند. می مشتریانشان بازپرداخت

توانیم  می دلیلی که ما»گوید:  شود. جک می رداخت میهای اندک مرتبط با هر فروش، پ از طریق پرداخت

را  ها آننقد های  شناسیم. ما همه تراکنش را می ها آن وکار کسباین کار را انجام دهیم این است که 

اگر روند بنابراین کنیم.  را مشاهده می ها آنهای چکی  و تراکنش ها آنهای کارت  بینیم. ما تراکنش می

)پول را(  ها آنشناسیم و اگر قرار باشد که  را می ها آنفهمیم. ما حوزه کاری  صعودی باشد، ما می ها آن

 که نیاپیرامون  ای تصمیمات هوشمندانه واقعاًتوانیم  در چارچوب زمانی منطقی بازپرداخت کنند، می

استفاده از ر ساده برای پول بدهیم، اتخاذ کنیم... بنابراین راهی بسیار بسیا ها آنتوانیم به  چقدر می

 «ها است. وجود دارد که همان ثبت داده وکارشان کسب روبمیز

درنگ  بی داند زیرا دسترسی دهنده ارزش واقعی بازرگان را می ، وامشده یرمزنگاردر اقتصادی با پول 

فروشگاه از  هشد خارجها به ازای هر دالر وارد و  ی بررسی امتیاز اعتباری، دادهجا بههایش دارد.  به حساب

ی ها وکتاب حسابارزش مالی بازرگان را بدون نیاز به بررسی فیزیکی  دهنده واماست.  در دسترس فوراً

iداند. رولوف باتا وی، می i بزرگی ما مزیت رقابتی »گوید:  گذار آن، می اسکوئر و سرمایه رهیمد ئتیه، عضو

اسکوئر یی که از وکارها کسبدیگری این نوع میدان دید که ما درباره چگونگی عملکرد  کس چیهداریم. 

میلیارد  12اشی از بیش از ـکند، ن ا توصیف میـمیدان دیدی که بات 11«کنند داریم، ندارد. استفاده می

ت تا در ساخته اس کند و اسکوئر کپیتال را قادر دالر پرداختی است که در حال حاضر ساالنه پردازش می

اسکوئر  هزار بازرگان قرض دهد. این کار برای 02میلیون دالر به حدود  322سال اول فعالیتش بیش از 

های سود در حال کم  حاشیهکند که بسیار سودآورتر از آنی است که از  ی را فراهم میوکار کسبمدل 

 آید. های کارت اعتباری به دست می شدن در تراکنش
                                                                                                                                              
i. Square Capital 

ii. Roelof Botha 
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ها،  پرداخت هایی فراتر از بندند که انقالب کالن داده، فرصت شرط می زک تاونسند و جک دورسی

ای در  کنم ما وارد دوره فکر می»د: ـگوی انس به وجود خواهد آورد. زک میـرای پیشرفت در فاینـب

دلیل به  عمدتاًکنند. این موضوع  شویم که افراد به مشکالت مهم و بزرگی حمله می ولی می سیلیکون

 فناوری مانند بهبود -کننده روی چیزهای کسلست. ممکن است به نظر برسد که ما در حال کار ا  کالن داده

یا  به خدمات کارآمد ها آنبود اگر  ها میلیون نفر بدتر می هستیم، اما مشخص است که زندگی ده -مالی

 «توانیم به این تغییر کمک کنیم. می است که ما بهتر لیوتحل هیتجزاثربخش دسترسی نداشتند. با 

 بین های جهان سنگ

نگاه  و در -کند ولی اکنون روی آن کار می که سیلیکون« مشکالت مهم و بزرگ»یک مثال ابتدایی از 

اندازی از  توان در کار یک شرکت فناوری سرّی که چشم را می -«است کننده کسلبه نظر »نخست 

 کند، یافت.  را ارائه می  ن دادهتر کال های ترسناک برخی اپلیکیشن

 مأمور در دفتر من iزمانی که در وزارت امور خارجه بودم، سروانی از سپاه تفنگداران دریایی آمریکا

شده تیرانداز داشت و به دفتر من ارجاع داده  ای در نقش تک شده بود. او تجربه جنگ زمینی گسترده

بگیرد. بود تا بیاموزد که چگونه از فناوری برای کمک به تفنگداران دریایی در جنگ افغانستان کمک 

های  بخشکه طبق آن محیط اطالعاتی برای تفنگداران دریایی در  هایی شیوهوظیفه او ساده بود: شناسایی 

جنگجویان اد بیشتری از منزوی و دورافتاده افغانستان گسترش یابد، تا تفنگداران دریایی بتوانند تعد

 طالبان را کشته و جنگجویان طالبان تعداد کمتری تفنگدار دریایی را بکشند. 

iسروان و همکارانش از فناوری شرکت پاالنتیر i کردند که مقر آن در پالو آلتو حمایت میi i i است 

iنام آن از پاالنتیریو  v ها حلقه ارباببین در  های جهان به معنی سنگv ،این  مدیر 19ست.ا شده گرفته

است، فردی عجیب غریب با دکترای نظریه اجتماعی از دانشگاه استنفورد که  viشرکت الکس کارپ

viهای روبیک هایی مثل حل مکعب سرگرمی i و مدیتیشن چی گونگvi i i .کارپ دانشجویی  17دارد
                                                                                                                                              
i. US Marine Corps 

ii. Palantir 

iii. Palo Alto 
iv. Palantiri 
v. Lord of the Rings 
vi. Alex Karp 
vii. Rubik’s Cubes 

viii.  qi gong meditation ،کی گونگ یا چی گونگ، تمرینی برای ترتیب حرکت، تنفس و آگاهی است که جهت تمرین
 .شود حال و مدیتیشن استفاده می بهبود
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یا حوزه  شناس مشهور آلمانی بود که به دلیل معرفی مفهوم ، فیلسوف و جامعهiزیر نظر یورگن هابرماس

 گیرد، یک مجمع بحث آزاد که در آن افکار عمومی شکل می عنوان بهسپهر عمومی و اهمیت آن 

، 0232ود. از سال ـا تنها مشتری پاالنتیر بـ، سازمان سی0228تا  0227از سال  11است.معروف 

  االتیاارتش آی و  بی ای )آژانس امنیت ملی آمریکا(، اف اس افزاری برای ان های نرم پاالنتیر سیستم

 نیز طراحی کرده است. متحده

تصویری و  های به شکل نقشه ختهیر هم بههای حجیم و اغلب  ها، انتقال داده پاالنتیر در مدیریت داده

چندبعدی های  نمودارها، تخصص دارد. پاالنتیر برای جنگ در افغانستان و عراق، یک فناوری با نقشه

الگوهای برد تا  گیری حمالت به کار می بندی، شدت و هدف انطراحی کرد که اطالعات را در مورد زم

گسترده  کامالًدرنگ خوانده و درک کرد، ترسیم کند. خدمات پاالنتیر از آن زمان  ریسکی را که بتوان بی

ای،  های جاده اند. فناوری آن برای تحلیل بمب بینی حمالت شورشیان فراتر رفته اند و از پیش شده

قرار گرفته  مورداستفادههای سایبری  برداری ابی کالهـهای مواد مخدر و ردی کارتلتشخیص اعضای 

سفر کیلوگرمی  302ولی با یک محافظ  های آرام در سیلیکون کارپ اکنون حتی در محدوده 15است.

  18کند. می

خدمات  اش، در زمینه ها حرکت کرده و با برنامه تحلیلی پاالنتیر همچنین به سمت دنیای شرکت

ها کمک  و جرائم سایبری به شرکت های رهنی وامبرداری مربوط به  الی، تحقیقات قانونی، کالهم

« ها آنها و تجسم   ها، خالصه کردن داده سازی داده مدل»کرده است. این شرکت اصول محوری خود را 

هستند  های پیچیده حیاتی یابی سریع در محیط هر سه مورد برای هدایت و موقعیت 19کند. توصیف می

 و  ساختهدهند حوزه کالن داده قادر به انجام چه کارهایی است. این کار فقط به توانایی  و نشان می

ای  شیوه شوند، باید به ها تحلیل می شود؛ وقتی داده کردن یک پایگاه داده بزرگ محدود نمی پرداخته

را  ها آنتصویری ارائه شوند تا سپس هر شخصی بتواند  صورت بهسازی شوند و  خالصه فهم قابلساده و 

قادر های خود را انجام دهد. یک تفنگدار دریایی در افغانستان  و قضاوت کاربرده بهبا تخصص خودش 

محل یک  احتماالًای از اعداد نگاه کند و بداند کدام خیابان در کدام روستا  نخواهد بود به صفحه گسترده

سازی  داده این است که آن صفحه گسترده را کاوش کند، اطالعات آن را خالصهکمین است. کار کالن 

تفنگدار دریایی را متوجه کند،  فوراًها را روی یک نقشه، یک نمودار یا تصویر دیگری که  کند و یافته

و کردیم  پوشی می چشم ها آننشان دهد. هدف پاالنتیر یافتن الگوهایی است که در غیر این صورت از 
                                                                                                                                              
i. Jürgen Habermas 
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جذب  یهاهیاز اطالع یکپوشی کنیم. ی چشم ها آنهایی است که نتوانیم از  به شیوه ها آنن دادن نشا

 92افزار آن برای مشخص کردن ارزش  تبلیغ( آشکار کرد که از نرم عنوان بهبرای پاالنتیر ) گذار هیسرما

 اوراق بهادارهای  برداری در زمینه کاله iسال سوابق مالی استفاده شد تا به محکوم کردن برنی مداف

شود که  مجبور به افشای درآمدهای خود نیست، اکنون گزارش میپاالنتیر  که یدرحال 92کمک کند.

  93بخش خصوصی اکثریت درآمدهای این بنگاه را در اختیار دارد.

ام استخدام د هنگـگوی گیرد. او می الکس کارپ فعالیت پاالنتیر را امری تقدیس شده در نظر می

موضوع  این 90«توانید کمک کنید تا جهان نجات پیدا کند. گوییم شما می می ها آنما به »داوطلبان: 

بمانند و باقی  شده پنهانها سرکوب و  تا حدودی درست باشد، اما من باور ندارم که انواع قابلیت احتماالً

های  االنتیر اعتماد کنیم که وارد پروژهتنها در جهت نفع عموم به کار گرفته شوند. شاید بتوانیم به پ

برخی  تیدرنهانشود، اما انحصاری بر این نوع قابلیت اطالعاتی نخواهد داشت.  اعتماد رقابلیغخطرناک و 

 منظور بهگیری آن  نگاری و هدف های نقشه های همانند پاالنتیر پدیدار خواهند شد و بر قابلیت شرکت

گیری  هدفی عادت به جا بهتواند  اهداف بدخواهانه تمرکز خواهند کرد. یک فناوری شبیه پاالنتیر می

از ها  ها باشند، به کار رود. این فناوری برداری برداری، برای تعیین افرادی که قربانیان نخست کاله کاله

ات اربابان ـها و نی ارزش اه آندایت کند؛ ـرا ه ها آنیک انسان  که نیاجنبه ارزشی خنثی هستند تا 

 گیرند.  شان را به خدمت می انسانی

نبرد برای کمک به  یها دانیمدر  نیبزیچ همهتحلیلی های  به کار بردن برنامهدر مورد دیگر ما 

نگاه  چیزبین به ما های همه کنیم، اما در مورد زمانی که فناوری حفاظت از تفنگداران دریایی فکر نمی

به با انجام این بازی که آن را » که نیاکنند چه؟ آموزگار پیشین سایبری سیا، جیم گاسلر با گفتن  می

دهیم  می ای استوار بر کالن داده قرار های پیشرفته کنیم، خود را در معرض تحلیل بازی می تشیمزدلیل 

فدرال دولت  ایها  شرکت ریاس میخواه یاست که م یزیچ از آن شیبدانند و قطعاً ب شتریتا در موردمان ب

 کند. کالن داده را به یک بازی تشبیه می ،«.در مورد ما بدانند

دهیم  می هایی است که ما آزادانه تحویل کند هم شامل داده که گاسلر به آن اشاره می« بازی»کلمه 

اوقات شود. اغلب  ها ثبت می ها و دولت گیرد که توسط شرکت می های شخصی ما را دربر و هم داده

مبهم دهیم، که در کنار آن یک وعده  هایمان را در تبادل با خدمات رایگان یا مناسب ارائه می ما داده
                                                                                                                                              

i .Bernie Madoff حدود سال  37بردار مالی جهان است که با استفاده از ترفند پانزی در مدت  کاله نیتر برنارد مداف بزرگ
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شده و های ما تحویل داده  های اخیر، مشخص شده است که وقتی داده اما در سال -امنیتی وجود دارد

 ته شود. های مخفیانه یا غیرصادقانه به کار گرف تواند به شیوه پخش شود، اغلب می

 هر کس یک رسوایی خواهد داشت

ما  پاک نشدنی است. بسیاری از عمالًهای دیجیتال  گاسلر حتی دردسرسازتر است زیرا داده اظهارنظر

 روند. از بین می ندرت بهشوند،  ها تولید می این تجربه را داریم که وقتی داده

iاکنون گوگل آیدیاز iدوست و همکار سابق من در وزارت امور خارجه، جارد کوهن i کند،  می را اداره

شده درون گوگل آغاز به کار کرد. او که تازگی برای بار نخست پدر  0232یک اندیشکده که در سال 

ها نگران است،  در مورد حریم شخصی فرزندانش در عصر دوام و ماندگاری داده خصوص بهاست و 

باشید ترسناک است. خواه در عربستان سعودی  این چیزی است که بیش از همه برای والدین»گوید:  می

 ها آنشوند.  تر از هر زمان دیگری در تاریخ آنالین می تری و سریع ها در سنین پایین ، بچهمتحده االتیایا 

 ها آنزنند که از بلوغ فیزیکی  هایی می دهند و از این طریق حرف کارهایی را در فضای آنالین انجام می

و  بادوامای به شکل آنالین کند،  ساله شروع به گفتن چیزهای احمقانه 9یک بچه  بسیار زودتر است. اگر

پسر ساله در عربستان سعودی با یک  32کند یا اگر دختری  ها در بقیه عمرش زندگی می بقای این داده

را داند به چه معنی است، ممکن است او   نمی واقعاًساله چَت کند و چیزهای نامناسبی بگوید، که  32

بستر ساله شده و آن اطالعات از  00تعقیب کند و وقتی  اش یزندگدیجیتالی در بقیه  داغ نقرهمانند یک 

که من این نوعی از نگرانی است « اصلی خود خارج شود، عواقب و پیامدهایی بسیار واقعی خواهد داشت.

 .دویدیم، هرگز نداشتیم های ویرجینیای غربی می در بیشه که یوقتو دوستانم 

ها  بچه اکنون یک بخش الزامی از بزرگ شدن« ها حرف زدن در مورد داده»کند که  جارد اشاره می

iاز گفتگوی تمثیلی پرندگان و زنبورهاخواهد بود و باید حتی قبل  i i  :ها  والدین باید سال»بیاید

شته باشند، با نخستین مکالمه را با کودکانشان در مورد جنسیت و پرندگان و زنبورها دا که نیااز پیش 

ها، حریم شخصی آنالین و امنیت اطالعات، حرف بزنند زیرا این موضوع  در مورد دوام و بقای داده ها آن

نخستین  ها، خواهد شد. هر یک از والدین باید بداند، از برخی جنبه مربوطها  آن قبل های به سال واقع در

                                                                                                                                              
i. Jared Cohen 

ii. Google Ideas 
iii .birds and bees talk را برای دمثلیشود که والدین با استفاده از شکل حیوانات روش تول به رویدادی گفته می 

 دهند. کودکان شرح می
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امروز انجام  ها آنچگونه کارهایی که  که نیادر مورد  -مکالمه جدی با کودکانشان چگونه خواهد بود

 « بگذارد. ریتأث ها آنفردای  تواند روی دهند می می

سیستم  ای که شیوه»گوید:  شود. او می تر نیز شده و به کالس درس وارد می دغدغه جارد گسترده

رفتم،  میبتدایی کند، باید تغییر کند. وقتی من به مدرسه ا ها رفتار می آموزشی ما با اجتماعی کردن بچه

مواد شد این بود که شما را از مصرف  آورم. همه کاری که هر روز انجام می کالس بهداشت را به یاد می

ترساندند.  میشدید، شما را از روابط جنسی حفاظت نشده و پرخطر  تر می مخدر بترسانند و وقتی بزرگ

ترسانند.  ا را از انجام کارهای بد میهای آموزشی وجود دارد که شم  در نظام شده نهینهادیک فرهنگ 

های   ریسکداشته باشد تا  باید چیزی معادل کالس بهداشت برای کمک به مردمنظام آموزشی همچنین 

بتوانند خودشان تصمیمات هوشمندانه  ها آن که ینحو به ها را درک کنند، بقای دادهو  بادواممرتبط 

 « بگیرند.

را ها  ریزی برای بقای داده برنامه همین موضوع ند، کههمیشه روشن نیست کمین کردهخطرات 

 عنوان به را در نظر بگیرید که iگو0سازد. اپلیکیشن تلفن همراه گود نیازمند مهارت بیشتری می اساساً

یک شود. در صفحه اینترنتی اصلی آن، یک مرد و  معرفی و بازاریابی می« مندی اپلیکیشن رضایت»یک 

ها  نوشتهاند.  به تلفن همراهی که دست مرد جوان است خیره شده ها آناند.  زن جوان در سایه ایستاده

دادن وقتی دختری پسری را مالقات کند و شور و گرمی ایجاد شود، نیاز به پاسخ »به این صورت است: 

در خدمت  یاست ادامه دهیم؟ اپلیکیشن آموزشی برای رضایت جنس خوببه این پرسش دارید: آیا 

رابطه از داشتن  پیش« رضایت مثبت»تشویق مردان و زنان برای  -ایده پشت این اپلیکیشن « شما است.

تلفن کاربرانش را   مشکلی وجود دارد: این اپلیکیشن نام و شماره حال نیبااارزشمند است.  -جنسی

 سابقه این کار یکبا  91کند. داشتن ثبت می« رضایت»عالوه بر سطح هشیاری و زمان دقیق لحظه 

 مست یا سرخوش آیا هشیار، که نیابا چه کسی و در چه زمانی رابطه جنسی داشتید و  که نیادائمی از 

قانونی برای فروش این اطالعات را به بازاریابان دارد؟ بله.  یگو حق0کند. آیا گود ، ایجاد میبودید

نوشته شود، اما وقتی آن را جستجو کنید،  سیاست حریم شخصی این اپلیکیشن در تارنمایش ظاهر نمی

داده  چگونه با اطالعات شخصی شما رفتار شود، انتقال که نیاشاید قادر به کنترل »است که این شرکت 

  .ین برودبرچیده شده و از ب، حتی اگر این اپلیکیشن خودش «شده یا به کار گرفته شود، نباشد

به زندگی شما  مرتباًتوانند  ه میـتان نخواهد بود ک دگی عشقیـهای قدیمی یا زن این تنها ایمیل
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 اید اید، درگیری که در مدرسه داشته تواند برای کالس ریاضی که در آن رد شده برگردند. همین اتفاق می

 نیز بیفتد. کودکییا ناتوانی شما در پیدا کردن دوست در 

فهرستی  که شامل وپرورش آموزشوزارت   آمریکا، بسیاری از والدین از یک پیمایش متحده االتیادر 

اند. به  آموزان بپرسند، ترسیده شوند از دانش از صدها پرسش خصوصی است که معلمان تشویق می

ها فراهم آید و  کند تا کمک به ساختار فردی بچه ها کمک می ، این دادهوپرورش آموزشنظر وزارت 

برای نوعی از اهداف که طرفداران کالن داده در آموزش  قاًیدق -کند ود کلی در آموزش را دنبال میبهب

بینند، فضولی در  می ها آنکنند که آنچه  های والدین اعتراض می گروه حال نیباااند.  آن تبلیغ کرده

 حریم شخصی فرزندانشان است. 

 که نیا رود که رویکردی یغماگرانه در مورد میهایی به کار  یک دغدغه مجزا اما مرتبط برای شرکت

 322دهند. یک پایگاه داده  می ها را به دست آورده و بفروشند، نشان  های مربوط به بچه چگونه داده

های خصوصی به اشتراک  آموزان را با شرکت که سوابق محرمانه دانش iبلوم میلیون دالری به نام این

 99رسروصدای والدین متوقف شد.گذارد، تنها پس از انتقادات پ می

 تر سازی گسترده شود که مشکالت همراه با تجاری هر چند هفته، یک مثال جدید مطرح می

iکند. یک گزارش کمیته بازرگانی مجلس سنا های شخصی ما را روشن می داده i  شرکتی  0231در سال

سوزاک ایدز و  ازجملهخاص  های های مبتال به بیماری هایی از خانواده را توصیف کرده است که فهرست

022iدر یک مثال دیگر، مدبیس  97فروخت. را می i i ی که اطالعات نویلیا، شرکتی واقع در ایالت

جنسی هایی از قربانیان تجاوز  فروشد، تا جایی پیش رفت که فهرست های دارویی می بازاریابی به شرکت

 ها همچنین شامل قربانیان هرستکرد. این ف اسم عرضه می 3222دالر به ازای هر  59را به مبلغ 

iمبتالیان به فشار همتایان»وی و  آی خشونت خانگی، بیماران ایدز/اچ v »تنها پس از ها آنو  -بودند 

  91، متوقف شدند.کردشروع به تحقیق و بررسی آن  vاستریت ژورنال والگزارشگر  که نیا

سیاستی  -یک معضل عمومی عنوان بهبار دیگر جهان را نسبت به حریم شخصی   خیزش کالن داده

دشواری های کالن داده و ارزش حریم شخصی کار  کردن فناوری راستا همهشیار کرده است. همسو و 
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iو نظارت از پایین iاست. این دشواری ناشی از نظارت از باال i قانون های اطالعاتی و مجری  است. آژانس

دیگری  مسئلهکنند.  ق نظارت از باال رصد و دریافت میهای ارتباطاتی را از طری دولت مقدار زیادی داده

قانونی تر برای افرادی که هدف تروریسم یا تحقیقات الزامی  که کمتر بحث شده اما مشکلی حتی بزرگ

دهیم  میهای پوشیدنی هستند که آنچه انجام  های تلفن همراه و فناوری کند، دوربین نیستند، ایجاد می

از نظارت از پایین. احتمال دارد رازها و زندگی شخصی ما  -کنند دریافت می« از پایین»گوییم را  و می

به اند، پخش شده و با دنیا  های همراه افرادی که گردهم جمع شده مولف در تلفن -سوی یک نفر ناشر

افرادی اشی از اشتراک گذاشته شود. این مشکلی است که هم ناشی از دولت و هم صنعت و همچنین ن

 شدند. میهای درجات نظامی محسوب  سال پیش، فناوری 37است که اکنون مالک چیزی هستند که 

 های موجود در مورد چگونگی از بین رفتن حریم شخصی توسط فناوری، در واکنش به نگرانی

ها هنگام  اند. مشکلی که دولت های اروپایی مقررات حریم شخصی قدرتمندی وضع کرده بسیاری از دولت

های  فناوریاند، دو بخش دارد. نخست اینکه، بیشتر این  تالش برای تصویب این مقررات با آن مواجه

 یده سازمانکشور   بر اساسآوری یا توزیع آن را  کنند و جمع آوری اطالعات نمی کالن داده اقدام به جمع

در ها را  مستقر شده باشد و داده کنند. اگر اپلیکیشن یا برنامه کالن داده دیگری به شکل مرکزی نمی

ذخیره کند، فرض عملی بسیاری از  متحده االتیاگیری مانند  پسند و آزاد و آسان وکار کسبمحیط 

عمل کنند. دوم اینکه،  متحده االتیاتنها باید تحت حوزه قضایی قانونی  ها آنها این است که  شرکت

ساختن محصوالتی را ندهند که مقررات حریم اجازه  شانیها شرکتکنند به  وقتی کشورها تالش می

های رو به رشد  ترین بخش ابت در یکی از سریعـتوانایی خود برای رق عمالًکند،  شخصی را نقض می

 گذاری اقتصاد فردا، مشابه مقرراتها در  دهند. محدود کردن دسترسی به داده اقتصاد جهان را از دست می

توانستند  ها می گذاری آنچه مالکان کارخانه کشاورزی یا مقرراتدر استفاده از اراضی در طول عصر 

یابند: برای اینکه  ای می ای دوگانهـدر طول صنعتی شدن بسازند، است. این کشورها خود را در تنگن

کرد کافی از حقوق فردی و جامعه حفاظت  اندازه بهگذاری در خدمت منافع عمومی باشد، باید  مقررات

 گذاری و رشد اقتصادی را از میان ببرد. د که سرمایهزیا قدر آناما نه 

امکان  روایتی قدرتمندتر از احترام گذاشتن به حریم شخصی باشیم یا نباشیم، این خواهانچه ما 

مارگو به آن مفهوم از حریم شخصی دست پیدا کنیم.  واقعاًهست که اینک نتوانیم به عقب برگردیم و 

                                                                                                                                              

i. Surveillance نظارت بر رفتارها، اقدامات و وسایل ارتباطی. 
ii. Sousveillance حمل قابلپوشیدنی کوچک یا   های ثبت یک فعالیت با حضور در آن فعالیت که معموالً از طریق فناوری 

 گیرد. فردی صورت می
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iدر مجمع جهانی اقتصاد 0237گاه هاروارد، در سال ، استاد علوم رایانه دانشiسلتزر i  استدالل در داووس

متعارفی پذیر نیست... آن تفکر  شناختیم دیگر امکان که در گذشته می  گونه آنحریم شخصی »کرد که 

در  هایی که ها و شبکه با رشد و گسترش حسگرها، دستگاه 95«که از حریم شخصی داشتیم، مرده است.

آوری  جمعای که بتوانیم جلوی  کشند، احتمال دارد از نقطه خود می طرف بهها را  حاضرند و داده جا همه

استفاده حفظ و  باشیم. در عوض، شاید مجبور باشیم بر  ها را به نحوی چشمگیر بگیریم، گذشته داده

 گه داشت وتوان ن ها را چه مدت می تعیین کنیم دادهی روشن بهها تمرکز کنیم، یعنی  صحیح داده

از  ازیموردنرا فروخت و نوع رضایت  ها آنتوان  استفاده از آن را مدیریت کرد، اینکه آیا می  چگونگی

 داده است، بررسی کنیم.  ارائهها را  شخصی که داده

است  هر تکه از اطالعات شخصی ما اکنون در دسترس افرادی عمالًسلتزر اشاره دارد که  که یدرحال

باید ماند و ما  هایی از زندگی ما هست که خصوصی باقی می کنم بخش ند، من فکر میخواه که آن را می

قوانین مبارزه کنیم. به نظر من بهترین راه انجام این کار تمرکز بر تعریف  ها آن داشتن نگهبرای خصوصی 

ماند  میاست. بیشتر اطالعات مربوط به سالمت ما خصوصی باقی  ها آنها و استفاده صحیح از  حفظ داده

iو با گسترش ژنومیک، نیاز به حریم شخصی بیشتر خواهد شد. جان کوآکنبوش i iشناسی  زیست ، استاد

آن های ژنومیک،  دسترسی به داده محض به»دهد که  محاسباتی و بیوانفورماتیک در هاروارد، شرح می

اجتماعی شما و هر  نیتأمتوانم آدرس و شماره  یی است. من میشناسا قابل واقعاًاطالعات )شخصی( 

دارم،  توانم ژنوم شما را بدون زدودن اطالعاتی که نیاز به تحلیل شناساگر دیگری را پاک کنم، اما نمی

 98«کنم. ناشناس

تمام  آمیز نیست. اغراق وجه چیه بهاین خطر که دسترسی گسترده به اطالعات ژنومیک وجود دارد، 

دالیلی  نتیکی چه کسانی و چه چیزهایی هستیم، بهژ ازنظرترین مسائل شخصی و خصوصی ما که  جزئی

ها است. اگر هزینه منتفع  ها یا شرکت ، قابل استفاده دولتدقیقفراتر از تالش برای توسعه پزشکی 

پس های ما باشد،  ترین داده بخش به دلیل ژنومیک، از دست دادن شخصی های زندگی شدن از درمان

 نیاز است. ها حفظ و استفاده خواهند شد، گونه دادهچ که نیابه قوانین قدرتمندی پیرامون 

 ه امروزهـدون حریم شخصی باشد، یعنی آن حریم شخصی کـسال بعد دنیایی ب 32ر دنیای ـاگ

شناسیم، پس هنجارها تغییر خواهند کرد. در جهانی بدون حریم شخصی، هر کسی یک رسوایی  می

                                                                                                                                              
i. Margo Seltzer 
ii. World Economic Forum 

iii. John Quackenbush 
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خواهد داشت و در آن جهان، این ایده که رفتار رسواکننده چیست باید تغییر کند. من یاد انتخابات 

ماریجوآنا پس از بوییدن  iافتم، وقتی این پرسش که آیا بیل کلینتون می 3990ریاست جمهوری سال 

به  اما با نگاهیآن را استنشاق کرده بود یا خیر، به معضلی عمده برای ستاد انتخاباتی وی تبدیل شد. 

 اساساًاما مصرف ماریجوآنا و کوکایین در گذشته را پذیرفت که ـبینیم که باراک اوب ، می0228سال 

 سال تغییر کرده بودند.  31موضوع مهمی نبود. هنجارها در طول این 

های کالن داده درگیر شود، هنجارها حتی  سال آینده، وقتی بیشتر زندگی ما با فناوری 37طی 

 غیرعادیشود، چیز جدید و  بیش از این تغییر خواهند کرد. آنچه امروزه رفتار رسواکننده محسوب می

انسان پذیری ناشی از  ای مجبور خواهیم شد نقص فزاینده طور بهنبوده و ارزش خبری نخواهد داشت. ما 

های  دادهاشت که با های خودمان را خواهیم د مالحظگی بودن را بپذیریم زیرا هر یک از ما خطاها و بی

، محفوظ خواهند ماند. حتی با وجود این تغییر هنجارها، هنوز هم نیاز به تالش برای حذف رقابلیغ

  دادهکالن  که یهنگاممان خواهد بود.  جلوگیری از عمومی شدن اطالعات اساسی مانند آرایش ژنتیکی

دن را ـرای خصوصی مانـجنگیدن بهستند که ارزش  چیزها رخیـبرد، ب حریم شخصی را از بین می

 داشته باشند. 

 شده ما خودِ کمّی

به ناپذیر  با ورود جدایی  هایی است که کالن داده حریم شخصی تنها نخستین مورد از مجموعه دغدغه

 بهزندگی ما ایجاد خواهد کرد. اعتراضات منطقی فراوان دیگری نسبت به خطرات یک خود و جامعه 

 دارند. شده وجود کمّی یتازگ 

 شد تر خواهند ها انسانی فلسفی، ترسی طوالنی از خیزش رباتیک و خودکارسازی که ماشین نظر از

هایمان را بگیرند یا به معنی واقعی کلمه با چیره شدن بر  خطری که بالقوه شغل -وجود داشته است

 شوند.« ما»ما، جایگزین 

 ها خواهند شد. من شتر شبیه ماشینها بی در جهان کالن داده، ترس جدید این است که انسان

فهمیدیم شهودمان ارزشی  اساساًما »افتم که گفته بود:  دوباره به یاد مدیر ستاد انتخاباتی اوباما می

باشیم، های کارآمدتری داشته  ها جایگزین شوند، زندگی ممکن است وقتی غرایزمان با الگوریتم« نداشت

 -خودمختاریعشق، خودانگیختگی،  -مان های انسانی اما منطقی است بترسیم که برخی از اغلب کیفیت

 هایمان ممکن است بدتر شوند. تر شدن زندگی با الگوریتمی
                                                                                                                                              
i. Bill Clinton 
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عبارت مُد روز محو خواهد  عنوان به کالن دادهشود، کاربرد  همچنان که این موضوع فراگیرتر می

 کند، مان سرایت می های هر روزه تری از زندگی ای بیشتر و متفاوته شد. وقتی این موضوع به جنبه

ای از تلنگرهای  ترکیبی از کالن داده و علوم رفتاری موارد عادی و انتظارات ما را از طریق مجموعه

 ظریف تغییر خواهد داد. نحویکنند، به  های ما را در طول روز هدایت می دیجیتال که انتخاب

باید  ایستادم و تردید داشتم چه چیزی را آورم جلوی کمدم می م، به یاد میوقتی در دانشکده بود

ای بتواند کمد شما را اسکن  سر یک قرار بپوشم. در آینده، دور از تصور نیست که یک برنامه رایانه

هایی در  کند، سپس پروفایل آن شخصی که با وی قرار دارید، مورد بررسی قرار دهد و بعد توصیه

دارد احتمال  کامالًترین خواهد بود، بکند. همچنین  جذاب کی کدامهای داخل کمدتان که  مورد لباس

مثبت که حتی با احتمال بیشتری واکنش  نیستکه تالش کند تا به شما چیزی بفروشد که در کمدتان 

 گو را0از گود شده یداریخرهای  طرف مقابل را برانگیزد. تصور کنید اگر آن الگوریتم مجموعه داده

کجا کرد  بودند، تعیین می داده رخدر گذشته « اقدامات رضایت»جاهایی که  بر اساسکرد و  بررسی می

 گذاریقرارباید بروید. شخصی که شما با وی قرار مالقات دارید، ممکن است از طریق الگوریتم سایت 

جایی  هماناید، یعنی  شده باشد یا ممکن است کسی باشد که سر کار مالقات کرده وجور جفتبرای شما 

 که شغل خود را از طریق ارتباطات لینکدین به دست آوردید. 

از سپاریم، رخدادهای شانسی و رویدادهای غیرمترقبه  ها می برای هر چیزی که به دست الگوریتم

هایمان  با مهربانی ما را به سمت انتخاب ها آنا هستند. سروصد ها بی رود. بیشتر این الگوریتم بین می

چگونه ها  شویم یا این الگوریتم های خاصی هدایت می دانیم چرا در جهت نمی حال نیبااکنند.  هدایت می

انگیزه دهند، این  می  های فکری یک شرکت را تشکیل ارزش دارایی ها آنکنند. به این دلیل که  کار می

 . دارند  نگه شفاف ریغبرای با ما را  ها آنهست که 

برسد،  کند شاید نامحتمل به نظر وجود یک الگوریتم که لباس مناسب را برای یک قرار تعیین می

سایت اما فرض کنید من بپرسم: در مثال باال، آیا الگوریتم لباس مناسب، از ایده وابستگی به الگوریتم 

بزرگی از رسد؟ برای چنین عنصر  تر به نظر می ن، نامحتملیابی برای یافتن یک فرد برای قرار گذاشت زوج

های انسانی  رسد که باید درگیر انتخاب به نظر می قطعاً -که قرار بگذاریم و عاشق شویم -زندگی ما

جایی کنیم تا  آن را به الگوریتم واگذار می باًیتقرما  حال نیبااای کمتری شویم.  بیشتر و الگوریتم رایانه

  99شود. با قرار گذاشتن آنالین آغاز می متحده االتیاها در  تمام ازدواج سوم کشود ی میکه برآورد 
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خرافه،  آیین اطالعات، نوعی و کیش»دهند که  هشدار می iمنتقدانی مانند نویسنده لئون ویسلتیر

های  قاحمها ما را به  بخش جعلی دیگری است. فناوری به برخی شیوه زا و رستگاری خواه اختالل تمامیت

 ها نیست که در خطر از دست دادنشان هستیم؛ بلکه این فقط انتخاب 72«کند. باهوشی تبدیل می

خالقیت و مالکیت نیز در خطر است. اگر فردی از یک اپلیکیشن تلفن همراه استفاده کند، چه اغلب، 

ها را  ادهکند و د شود؟ شخصی که از اپلیکیشن استفاده می هایی است که تولید می کسی مالک داده

کند، خالق اپلیکیشن، شرکتی که دستگاه تلفن همراه را تولید کرده است یا فراهم آورنده  میتولید 

ها هستند؟ بسته به شرایط  یک( مالک آن داده کند، )کدام ها را منتقل می اینترنتی که دادهخدمات 

گو 0تواند هر یک یا تمام موارد فوق باشد. وقتی از گود کنید، می شما با آن موافقت میکه خدمتی 

دهند: یکی عمل رضایت جنسی است و دومی  دو اقدام رضایت هستند که رخ میکنید،  میاستفاده 

 دهد اطالعات را بفروشد.  است که به خالق اپلیکیشن اجازه میعملی رضایتی 

بر  در هر بخش، حتی حوزه کشاورزی دقیق باًیتقر  است که کالن داده درگیری و نبردی  این حوزه

کنند  میهای توافقی را الزامی  نامه دادن گواهی  وصنعت های بزرگ کشت شود. بیشتر بنگاه آن مسلط می

اهدافشان های کشاورز شده و از آن اطالعات به هر طریقی که به  دهد تا مالک داده اجازه می ها آنکه به 

سطح   وصنعت های کشت های خاص مزرعه، اکنون بنگاه کنند. با دسترسی به داده کند، استفاده  خدمت

مزرعه به  صورت بهگذاری و آگاهی نسبت به عملکرد و ارزش زمین را  جدیدی از قدرت روی قیمت

 گذاری باال قیمت قدر آنها و خدماتشان را  توانند بذر می  وصنعت های کشت مزرعه خواهند داشت. بنگاه

خارج  وکار کسبباال که آنان را از  قدر آنپول بدهند اما نه  ها آنکنند که کشاورزان حاضر باشند در ازای 

دسترسی فروش کوچک را با داشتن  تواند ارزش اعتباری یک خرده کند. به همان طریق که اسکوئر می

زندگی دانش الیتناهی در مورد  با داشتن  وصنعت کشت  هایش بداند، یک بنگاه وکتاب بالدرنگ به حساب

کشی مالی از کشاورز استفاده کند. در واکنش به  و رفاه کشاورز، احتمال دارد از این دانش برای بهره

i، گروهی در دانشگاه پردیومسئلهاین  i های کشاورزی باز اتحاد دادهi i i اند که  اندازی کرده را راه

ریق این اصل راهنمای محوری عمل ـکشاورز از طز بر ـبا یک رویکرد متمرک»ا ـدهد ت وعده می

 های توسط کشاورزان، کارکنانشان یا فعالیت واردشدهیا  جادشدهیاهای  کشاورزان مالک دادهد که ـکن

 «آالتشان در مزارع باشند. ماشین عملکردی
                                                                                                                                              
i. Leon Wieseltier 

ii. Purdue University 

iii. Open Ag Data Alliance 
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ول عصر ـرسش مهمی است که چه کسی در طـپ قدر همانها است  چه کسی مالک داده که نیا

خام  ماده  ها مالک زمین بود و چه کسی در طول عصر صنعتی شدن مالک کارخانه بود. داده کشاورزی

 عصر اطالعات هستند. 

 احمق های داده

انجام  تواند خوب نمی  قدرتمند است، برخی چیزها هستند که کالن داده  به همان اندازه که کالن داده

بینی برای آن به وجود بیاید.  دهد و شانس کمی وجود دارد که بهبود معناداری در آینده قابل پیش

چیزهایی ها در  بینم که این حقیقت بدیهی را که تخصص ماشین نمی  من هیچ پیشرفتی در کالن داده

سریع یک  ساعت پشت سر هم یا حل 09است که انجامش برای بشر دشوار است )مانند کار کردن 

)مانند یابند  ها آن را دشوار می ها در چیزهایی تخصص دارند که ماشین ریاضی پیچیده( و انسان مسئله

 خالقیت یا درک بستر فرهنگی و اجتماعی(، تغییر دهد.

های  ها در تحلیل جنبه کند که داده اشاره می مزیتا ورکیوین سینو ادداشت، یiدیوید بروکس

 که یطور بهگویند  خوب داستان می واقعاًها  آدم»اند:  اجتماعی تعامل یا تشخیص محتوا شکست خورده

کند  می بد عمل کامالًها در مورد روایتگری و نواندیشی  بافند. اما تحلیل داده دالیل متعددی را به هم می

 73.«ای ارائه دهد تواند حتی برای یک رمان متوسط نیز بافت روشنگرانه و نمی

نتایجی  تر، های هر چه بزرگ داده  مجموعه لیوتحل هیتجز که یدرحالاست که   این نکته نیز صادق

کاذب نیز ایجاد  های کند، تعداد بیشتری همبستگی کامل ایجاد می باًیتقرشبیه به ترجمه ماشینی 

 دییتأ کاذب و نیزهای  تر شوند، همبستگی قیمت تر و گران ها بزرگ های داده شود. هر چه مجموعه می

ها  همبستگی کدام که نیاهای کالن داده کار ضعیفی در مورد تعیین  شوند. بیشتر برنامه بیشتر می کننده

هایی  استنباطدهند. استفاده از کالن داده برای به دست آوردن  بیشتر یا کمتر کاذب هستند، انجام می

شوند تا نتایج  ار گذاشته میـکن  ز کالن دادهکه باید ارزیابی و آزمون شوند، اغلب به نفع استفاده ا

 استخدامیا تصمیم به  نیتأمخواه یک معامله سهام، تعدیل در زنجیره  -درنگی )آنی( ایجاد کنند بی

نظر  به طور نیایا در متغیرهایی که  -شود ریشه در واقعیت تمام روندهایی که یافت می حال نیبااباشد. 

ها باید با چیزهایی همراه باشند که  با تحلیل داده گرفته انجامهای  نیبی ندارند. تمام پیش -رسند می

iهای خطا میله» i»است چقدر محتمل  که نیاهای بصری در مورد  شوند، نمایش بینی نامیده می ی پیش

 بینی غلط باشد که ریشه در همبستگی کاذب دارد.  یک پیش
                                                                                                                                              
i. David Brooks 
ii. Error bars 
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پوشی  های خطا چشم یا از میله ها آنزنم،  گذاران حرف می ها یا سرمایه وقتی با بیشتر مدیرعامل

گویی  زنند هایشان حرف می های پردازش داده سازند و به نحوی در مورد الگوریتم را نمی ها آنکنند یا  می

اند  انسانی خلق کرده را موجودات ها آننیست.  طور نیااند.  توسط موجوداتی آسمانی خلق شده ها آن

وقتی شکست خورد و سپس  0239در سال  iبینی شیوع ابوال در پیش  و مستعد خطا هستند. کالن داده

در  شدت به  بینی کرد. کالن داده در مورد دامنه گسترش آن اشتباه پیش شدت بهاین اتفاق هم افتاد، 

آفریقا اطالعاتی که از مناطق غربی  بینی یا تشخیص شیوع ابتدایی این بیماری شکست خورد زیرا پیش

شود.  کننده انتخاب های نظارت هایی نبود که در برنامه آمد به زبان که مبتال به ابوال بودند، به دست می

iمپ کننده کالن داده دانشگاه هاروارد، هلث وقتی پروژه نظارت i ،یافتن بیماری را گزارش  تیدرنها

دولت  که نیاتلکس خبری فرانسه زبان برداشته بود و آن را پس از کرد، به این سبب بود که آن را از یک 

وقتی روشن شد که ابوال یک  70به سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود، گزارش کرد. قبالًگینه 

iبینی آماری از سوی مراکز کنترل بیماری اپیدمی شده بود، یک پیش i i کرد می منتشر شد که برآورد 

واقعی  تعداد 71در لیبریا و سیرالئون آلوده شوند. 0237نفر تا پایان ژانویه سال میلیون  9/3ممکن بود 

 79تواند اشتباهات بزرگی مرتکب شود. هزار مورد بود. کالن داده می 07کمتر از 

آزمونی  عنوان بهتواند  دهند نیز می انجام می شده دیتولهای کالن داده  ها با استنباط آنچه انسان

کنند،  می ها از بدون ساختار بودن به سمت ساختار داشتن حرکت ار رود. وقتی دادهها به ک برای ارزش

ای  برنامهکنند. برای مثال، در آینده، در  هایی را به پشتوانه فرمول آن انتخاب می داوری ها و پیش ارزش

ممکن خواهد شد که سازگاری نماگرهای سالمت  شود که برای متخصصان منابع انسانی ساخته می

استخدام کننده باید برای تعیین   بینی های پیش ا با )احساس( ارزشمندی اشتغال آزمون کنند. آیا تحلیلر

رسد  آن را ندارد، استفاده شود؟ به نظر می فعالًگیرد، که  یک بیماری خاص می احتماالًیک نفر که 

بیماری حساب نکنید،  وامل ریسکـر شما آزادانه روی عـحتی اگ حال نیبااادالنه باشد. ـتبعیضی ناع

متخصص ی با نگاه کردن به عوامل متعارف تقریب بزنید. اگر سادگ بهرا  ها آنغیرارادی  طور بهتوانید  می

iآر )منابع انسانی( اچ v  معیارهای متعارف استخدام، مانند  صرفاًدر یک سازمان بزرگ کار کند و

نگهداشت فرد در سازمان و میزان تولید کارگرانی که به کار گرفته است را ارزیابی کند، بینی  پیش

                                                                                                                                              
i. Ebola 

ii. HealthMap 

iii. Centers for Disease Control 
iv. HR 
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عالوه بر  -آماری علیه افرادی که از پیش بیشتر مستعد بیماری هستند، وجود خواهد داشتیک تورش 

 های فرزندآوری. تورش علیه زنان در سال ازجمله اعتراض قابلمعیار چند 

کند. از آنجا که  تورش منفی را تقویت می احتماالً  از سوی کالن داده تهگرف انجامهای  همبستگی

تبعیض  تواند های تاریخی یا حداقل، وضع موجود وابسته است، به سهولت می اغلب به داده  کالن داده

ها  که در بسیاری از الگوریتم iهای تمایل بهره را بازتولید کند. مدل های قومی و نژادی بی علیه اقلیت

محله در کدپستی یک  اش یزندگتوانند در تورش علیه یک نفر که در هر نقطه از  شوند، می ستفاده میا

های منابع انسانی  توسط شرکت استفاده موردباشد. اگر یک الگوریتم  مؤثردرآمد زندگی کرده،  کم

فرصت با یک  نمودار اجتماعی شما را بررسی کرده و به کاندیداهایی که بیشترین ارتباطات موجود را

این کند. در نتیجه،  کاری داشته باشند وزن مثبتی دهد، کار وارد شدن به جایگاه نخست را دشوارتر می

 ای از رمز پنهان کنند.  توانند تورش را پشت پرده ها می الگوریتم

درک است. به این طریق و به دالیلی که  خالق ریغکالن داده طبق ماهیتی که دارد، بدون روح و 

مان محروم کرده و اشتباهات، رازها و  زند. کالن داده ما را از حریم شخصی به ما تلنگر می کنیم، نمی

کند  میها و سوگیری تاریخی را تقویت  آورد. کالن داده کلیشه هایمان را به نمایش عمومی درمی رسوایی

نیاز داریم و زیرا و در سطحی گسترده فاقد مقررات تنظیمی است زیرا برای رشد اقتصادی به آن 

ها  فناوری( گونه نیااند؛ ) گذاری کنیم، کار نکرده تا سعی کنیم آن را مقررات شده انجامهایی که  تالش

را ملت حاکم بر جهان ما  -دولت 391شوند تا مرزهای ملی  بسیار دور از دسترس بوده و ساخته نمی

 تشخیص دهند.

است؟ هایی  تالش برای متوقف کردن کامل چنین فناوری توانستیم، آیا بهترین راه، اگر می حال نیباا

از  جدید کامالًیک مجموعه  که یدرحالکند  های جهانی کمک می به حل چالش زمان همنه. کالن داده 

حل میلیارد نفر است و به  9کند. کالن داده بهترین شانس ما برای غذا دادن به  ها را ایجاد می چالش

iکه بسیار قدیمی است و به دوره عهد عتیقانی ـبندی زب تقسیم مسئله i و برج بابلi i i گردد، برمی 

های سرطانی را در یک  های کالن داده ما را قادر خواهند ساخت تا سلول کمک خواهد کرد. فناوری

ها  دهتوانیم تشخیص دهیم، کشف کرده و جان  های امروزی می ای که با استفاده از فناوری درصد از اندازه

 را نجات دهیم. میلیون نفر 

                                                                                                                                              
i. propensity model  

 گیرد. قرار می استفاده موردبینی رفتار مشتری یا مبنای دیگری  این مدل کارت امتیازی است که برای پیش
ii. Old Testament 

iii. Tower of Babel 
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اوباما،  بهترین رویکرد نسبت به کالن داده شاید همانی باشد که مشاور ارشد فناوری ستاد انتخاباتی

گاهی، ی بین تجربه کیفی و تجربه کمّی شما وجود دارد. دائمیک ترکیب »مایکل اسلبی دارد که گفت: 

در مورد  مسئلهکنم کل این  کر میخواهند بود. من ف راستامتفاوت بوده و برخی اوقات در یک  ها آن

صداها تولید انواع   )ایجاد این( ترکیب است. این ترکیب )مانند( نوعی از عالقه است که همه ما به دستگاه

کنیم. ما هرگز  خاموشو صداآمیزی داریم و مجبوریم گاهی اوقات یکی را روشن کرده و دیگری را 

دست یکی را داشته باشیم، بخشی از روح آن را از  قاًیدقگر خواهیم فقط یکی را داشته باشیم، زیرا ا نمی

داند  می انجام داد، اما حتی او هم  ی را در توسعه ابزارهای کالن دادهرگذاریتأثاسلبی کار  77«دهیم. می

 ی شوند. ده سازمانکنند که با قضاوت انسانی  که این ابزارها هنگامی به بهترین نحو کار می

خواهد دهیم، به اهمیت تصمیماتی  ها انجام می هایی که ما در مورد چگونگی مدیریت داده انتخاب

گرفتیم.  میبود که در مورد مدیریت زمین در طول عصر کشاورزی و مدیریت صنعت در عصر صنعتی 

تعیین  ای از هنجارها مجموعه که آنپیش از  -کنم تنها چند سال فکر می -ما فرصت زمانی اندکی داریم

 تیمسئولها  غیرممکن خواهد بود. بیایید امیدوار باشیم انسان باًیتقر ها آنبرگرداندن  عقب شوند که به

 ها واگذار نکنند. گرفتن این تصمیمات را بپذیرند و آن را به ماشین
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جغرافیای بازارهای آینده 

 

راد شیفته کنترل ـنامناسبی برای اف ان بسیارـویکم زم کنید: قرن بیست رهبران جهان توجه 

 .iکردن است

خواهیم  ما می»ه است: ـر به هر کشوری شنیده باشم، این جملـاشد که در سفـر جمله واحدی بـاگ

 «ولی خودمان را خلق کنیم. سیلیکون

 02  ی بوده است، اما دورهبر فناورهای مبتنی  ی طوالنی تنها خاستگاه نوآوریزمان مدتولی  سیلیکون

ویژگی خاصی داشت. مردم سراسر جهان شاهد میزان باورنکردنی نوآوری و خلق  0241تا  4991از   ساله

 شدند.  میکیلومتر پدیدار  01و عرض  14ثروتی بودند که همگی از یک باریکه در کالیفرنیای شمالی به طول 

را « ولی بعدی سیلیکون»اند تا  ها تالش کرده های کشور امریکا و کشورهای دیگر سال سایر ایالت

 نویسد: که مارک آندریسن می طور آنبسازند. اینک، حتی یک فرمول هم ساخته شده است. 

 چیزی مانند این است:« بعدی»ولی  برای ایجاد سیلیکون پسند مورددستورالعمل 

  مجهز؛ کامالًبزرگ، زیبا و  پارک فناوریساختن 

 های تحقیق و توسعه و مراکز دانشگاهی؛ آزمایشگاه ترکیب کردن آن با 

 ها و کاربران؛ ها برای جذب دانشمندان، شرکت فراهم کردن انگیزه 

 های خاص؛ کننده تأمینها به هم از طریق کنسرسیوم و  متصل کردن صنعت 

 ؛ وفناوری های فکری و انتقال حفاظت از دارایی 

  4مساعد و مقررات مناسب. وکار کسبمحیط ایجاد
 

                                                                                                                                              

i. Control freak دستور  گونه به اِعمال کنترل بر خود و دیگران و مبتال به جنون کنترل کردن یا فردی که نیازی وسواس

 کند. دادن در هر موقعیتی را احساس می
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 کند. شود و هرگز هم کار نمی این فرمول همیشه در سراسر جهان پیاده می

پاسخ  «ولی خودمان را خلق کنیم؟ توانیم بکنیم تا سیلیکون می کار چه»شود  وقتی از من پرسیده می

ولی  سیلیکونتوانید این کار را بکنید، خیلی دیر شده است.  نمی»کند:  زده می من بیشتر افراد را شگفت

است. با ی اینترنتی ایجاد کرده وکارها کسبی برای خلق ا افتهی کمالها سال جلو افتاده است و محیط   ده

شدن بکنید، این است که جوامع محلی خود را در مسیر رقابت و موفق  توانید میوجود این، کاری که 

هایی  حوزههمان صنایع و  -«هایی از نوآوری قرار دهید که تازه در حال پدیدار شدن هستند، در آن حوزه

 که در این کتاب توصیف کردیم.

است  هایی مانند ژنومیک، رباتیک و سایبر همگی از مداخالتی که آندریسن ردیف کرده توسعه رشته

برای هر برای شهرها یا کشورهایی که در جستجوی خلق بستر مناسب بعدی  حال نیباانفع خواهند برد. 

قرار گیرند.  موردتوجهتر دیگری نیز وجود دارند که باید  امل گستردهها هستند، عو یک از این زمینه

های فرهنگی و بازار کار خاصی  ولی نیازمند ویژگی ایجاد یک مکان سرشار از نوآوری مانند سیلیکون

بیشتر رهبران دولت را هر چه  iهای است که بتواند هنجارهای یک جامعه را نقض کرده و امیال و هوس

به کند که برای رقابت و موفق شدن در صنایع آینده باید  ین فصل درباره اموری بحث میکنترل کند. ا

 کدام جوامع امروزی در جایگاه بهتری برای موفق شدن قرار دارند.  که نیاکار گرفته شود و 

iتخصص حوزه i 

که های جدید برای کشورها و مردم به یک میزان وجود دارد  هایی از فرصت همراه با صنایع آینده، رگه

در شهرها یا مناطق خاصی  معموالًبه حوزه تخصص )دانش عمیق داشتن در مورد صنعتی واحد، که 

 پاریسشود( بستگی خواهد داشت. حوزه تخصص شهر دیترویت در صنعت خودرو و شهر  متمرکز می

برای تخصص  اش دارد. حوزه ی اینترنتیوکارها کسبولی این ویژگی را در  در بخش مد است و سیلیکون

 . شود میصنایع آینده هنوز هم در سطحی گسترده توزیع 

در گذاری عظیمی  تخصص، پرسش زیر را در نظر بگیرید: چرا وقتی میزان سرمایه برای درک حوزه

ار عجیب باالیی از ـوز هم درصد بسیـشود، هن ولی انجام می نرای رقابت با سیلیکوـسراسر جهان ب

نقش  آیند؟ عوامل بسیاری در این میان نقش دارند، اما ولی بیرون می های اینترنتی از سیلیکون شرکت
                                                                                                                                              
i. impulse 

ii.  domain expertise یاdomain knowledge اص، عالوه بر تخصص ـوزه یا موضوع خـخبرگی و تخصص در یک ح

 افزاری در آن حوزه است. نرم
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در  غالباًسال، بهترین دانشمندان رایانه جهان  02تر است. به مدت بیش از  حوزه تخصص از همه مهم

 ولی به سیلیکون ها آنباشند، اما  متولدشدهاند. این افراد ممکن است در هر جایی  بودهولی مستقر  سیلیکون

رخه ـکنند )چون چ وپا دستورد یا برکلی(، شغلی ـهای استنف آیند تا تحصیل کنند )در دانشگاه می

 کنندگذاری  شوند( و سرمایه استعدادها در آنجا متمرکز می  ای ایجاد کرده است که خودتقویت کننده

را ها  در مراحل اولیه رشد بنگاه ازیموردنولی بیشترین دسترسی به سرمایه  )در شرایطی که سیلیکون

ای شوند که مهندسی علوم  آیند تا بخشی از فرهنگ و جامعه می ها آندهد(.  در جهان پیشنهاد می

صنعتی اهتی به هیچ مرکز شب تنها نهولی  است. سیلیکون داده یجارایانه را در باالترین جایگاه اجتماعی 

تعلق های جدید، بلکه حسی از  وعده فرصت تنها نهمکانی که  -است راهنما چراغقدیمی ندارد، بلکه نوعی 

 د.بخش می تداومبه جذب فوج فوج کارآفرینان بلندپرواز  ویژگیو این  -دهد می

 باشد یعنی جایی کهولی  ه سیلیکونـه شبیـی کزیچ چیهده هنوز ـدر مورد صنایع آین حال نیباا

نوآوری مبتنی بر  ی نسبت به آنچه درتر بزرگها با گستره جغرافیایی  ترین نوآوری ترین و مهم جالب

دارند، بینیم، رخ بدهد، وجود ندارد،. در هر حوزه جدیدی، مناطق جغرافیایی پیشتازی وجود  اینترنت می

 شدن لیتبدبرندگان یا بازندگان رقابت برای  عنوان بهها را  اما هنوز خیلی زود است که هر یک از این

دارد، نسل بعدی نوآوری توصیف کنیم و تمرکزی که امروزه در این خصوص وجود  منأمبه خاستگاه و 

 محتوم نیست که دائمی باشد.

بندی و  هایی خوشه سازی ژنومیک پیرامون دانشگاه ترین کار در تجاری انداز جاری، مهم در چشم

هاروارد دهد. این اتفاق به دلیل وجود  رخ می ها آنبیشتر تحقیق و توسعه اصیل در  شود که متمرکز می

وجود ، به دلیل وجود دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور، به دلیل بوستونتی در درون و اطراف  آی و ام

با دهد.  می ولی رخ فرانسیسکو و برکلی در سیلیکون های کالیفرنیا در سان استنفورد و دانشگاه  دانشگاه

است. چقدر متنوع  ها آنتوان به این نکته توجه نکرد که نیروهای کار  ها، نمی رفتن به دفاتر این شرکت

، بوستونها سرگرم کار هستند و در  و آمریکای جنوبی در این شرکت  ، آفریقایی ، آسیایی کارکنان اروپایی

شاخه اند.  های آمریکایی تحصیل کرده در دانشگاههمگی  ها آنکنند زیرا  بالتیمور یا کالیفرنیا زندگی می

زمینه عمده دیگر در تحقیقات علم ژنتیک کشور چین است. اگرچه چین یک برنامه دانشگاهی ممتاز در 

 ها آنژنتیک ندارد، این کشور حرکتی عالی در تشویق به بازگشت شهروندانش به کشور خود و استخدام 

 شدن لیتبددر حال  سرعت بهدر خارج تحصیل کردند، انجام داده است. در نتیجه، پکن  که نیاپس از 

 در زمینه ژنومیک است.  به مرکز حوزه تخصص
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هستند،  ها اغلب بر پایه نزدیکی به دولت فعال ترین شرکت در حوزه سایبر )فضای مجازی(، جالب

شهرهای سیاسی  جمله ازجوامع اطالعاتی  درون بهترین ضمانت قانونی وبا  ها آنکه حوزه تخصص 

سایبری دهنده امنیت  است. نخستین شتاب شده  دادهآویو، لندن و مسکو توسعه  سی، تل واشنگتن دی

شد. یکی از  سیتأسوزیران بریتانیایی  ، از سوی دو مشاور برتر سیاست خارجی نخستiاروپا، سایلون

iپراسکای لبری جهان، کسـهای امنیت سایب ترین شرکت  بزرگ iر از نظامیان سابق روسی و ـ، نیز پ

افرادی های امنیت سایبری است که  اسرائیل صاحب بسیاری از بهترین شرکت 0افسران اطالعاتی است.

iکارشان در سایبر در نیروهای دفاعی اسرائیل  اند که شروع کرده سیتأس i i 4022یگان  خصوص بهi vیهودا ، 

 . دارندتمرکز  vi(الکترونیک شنود)  سیگنال بوده است، نیروهای اطالعاتی که بر جاسوسی vماتائیم -شمونه

حوزه  در جاهایی متمرکز شده است که عمدتاًدر علم رباتیک، حوزه تخصص و رهبری تجاری اولیه 

ژاپن، تخصص از پیش موجود در حوزه الکترونیک و تولیدات پیشرفته وجود دارد )در کشورهایی مانند 

 ره جنوبی و آلمان(.ک

نوآوری  کنند که بسترهای مناسبی برای های جدیدی عرضه می که صنایع آینده فرصت حال نیدرع

است و  مانده یباقولی چقدر  سیلیکون ریتأثنفوذ و  که نیاآورد، دیدن  در سراسر جهان به وجود می

دیجیتال و کنند، جالب است. مثال ارز  روی می ها در تقریباً هر صنعتی همچنان از آن دنباله آپ استارت

لندن  کنند، را در نظر بگیرید. نیویورک و ای که جهان قدیم و جدید را ترکیب می تک، صنایع آینده فین

برای ر دو خاستگاهی در حال حاضر دو مرکز غالب جهان در حوزه تخصص بانکداری جهانی هستند و ه

 50 مأمنسال گذشته، بریتانیا و ایرلند،  5روند. در طول  تک به شمار می گذاری مهم در فین سرمایه

تک  زان تأمین مالی فینـنیویورک حتی می 3اند. ا بودهـتک در اروپ درصد از تمام تأمین مالی فین
                                                                                                                                              
i. CyLon 

ii. Kaspersky Lab 

iii. Israeli Defense Forces 

iv.  Unit 8200رمزگشایی های اطالعاتی و های نیروی اطالعاتی ارتش اسرائیل و مسئول گردآوری سیگنال یکی از یگان 

اصلی ها و اطالعات اینترنتی در کنار رمزگشایی از کدها، وظایف  های مجازی، جاسوسی از ایمیل آوری داده ها است. جمع آن

اشاره دارد.  به همین وظایف« واحد مرکزی ارتش اطالعاتی»دهد. نام دیگر این یگان؛  اطالعاتی را تشکیل می -این یگان نظامی

دور از مرزها نظامی در آن حضور نداشته باشد. در هر عملیات  4022هیچ عملیات اطالعاتی در اسرائیل وجود ندارد که یگان 

نیروهای  ها و هشدار دادن به گوش دادن به مکالمات و صحبت 4022است. نقش یگان  4022پوشش اطالعاتی از سوی واحد 

 خودی درباره وجود خطر است.
v. Yehida Shmoneh-Matayim 

vi .signals intelligence عملیات  جاسوسی سیگنال، به .شود به عملیات شنود اطالعاتی از عالئم رادیویی و راداری گفته می

 پردازد که در مرحله بعد اگر اطالعات رمز شده باشند باید آن را رمزگشایی کرد. پایش، اخالل و تفسیر اطالعات می

asham
Highlight
در صورت حذف اندیس موجود در متن هم حذف شود

asham
Highlight
حذف شود
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های بانکی  یون دالر را وارد حسابامله، صدها میلـدن داشته و با چند ده معـری نسبت به لنـبیشت

 کنند تا بانکداری را هوشمندتر کنند.  ای کرده است که تالش می های فناوری شرکت

بانکداری  کند که بر هوشمندتر کردن صنعت اندازی تاونسند خواست شرکتی راهوقتی زک  حال نیباا

این  زک نظر ازمتمرکز بود، این کار را در لندن یا نیویورک شروع نکرد. او این کار را در کالیفرنیا کرد. 

تخصص در نیویورک یا لندن بود، اهمیتی کمتر از  مشخصاًها در زمینه بانکداری  واقعیت که تخصص

تغییر . او معتقد بود برای بود شده  واقعی داشت که در کالیفرنیا ا کننده یبانیپشتدر نوآوری و فرهنگ 

تر  های گسترده رویکردی که در داده -سیستم بانکداری، مجبور بود با آن کار کند اما از آن دور باشد

تأمین  ازنظر ها آننیز بازتاب یافته است. اگرچه نیویورک و لندن مراکزی جهانی برای بانکداری هستند، 

تک  فینهایی را که در فضای  گذاری تمام سرمایه ومس کولی که حدود ی تک پس از سیلیکون مالی فین

  1به ترتیب دوم و سوم هستند. دهد، دهد به خود اختصاص می رخ می

چگونه توزیع خواهند شد؟  قاًیدقکند که صنایع آینده  این موضوع یک پرسش جالب مطرح می

که  دهند و تشخیص می بیندازند  گیرند شرکتی راه هایی مانند زک تصمیم می  وقتی بیست و چندساله

بیشتر، شود. از همه  بخش ایجاد می تداوم -ای خود برای انجام این کار باید در کالیفرنیا باشند، چرخه

 نشانولی  تصمیم زک برای بنیان گذاشتن شرکت تأمین مالی جدید مبتنی بر اطالعاتش در سیلیکون

این یابد و  توسعه می  صنعت کالن داده بحثی دیرپا در این مورد بود که چگونه حوزه تخصص در دهنده 

تمام بر تقریباً   بزرگ کالن داده ریتأثموضوع در کل چه اثری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. با وجود 

 وکار کسبکند، این پتانسیل را دارد که ماهیت  توسعه پیدا می  ای که تخصص کالن داده صنایع، شیوه

دهند.  های بزرگی را روی دو پاسخ بسیار متفاوت انجام می بندی  گذاران شرط را تغییر دهد و سرمایه

جاذبه کند و صنایع بیشتری را به میدان  عمل می وکارها کسبدر جهت متمرکز کردن   آیا کالن داده

دهد نوآورتر  در هر جایی که هستند اجازه می وکارها کسببه  که نیاولی خواهد کشاند؟ یا  سیلیکون

های بیشتری در سراسر جهان نسبت به میزانی که  های بیشتری در مکان رصتشوند که در نتیجه ف

 آورند؟ پذیر بود، به وجود می پیشتر امکان

امپراتوری ولی را همانند یک  هرست قرار دارد که سیلیکون در سمت دیگر این استدالل چارلی سونگ

هرست برای توصیف اثر اوبر بر  بیند. مثالی را به یاد بیاورید که سونگ جهانی در حال شکوفایی می

رانی در سراسر جهان به سهامداران اوبر  های تاکسی و انتقال ثروت از تمام مالکان شرکت ونقل حمل

دلیل گوید، به  کند. چارلی می کرد، که وی آن را به پرداخت خراج به یک امپراتور تشبیه می استفاده می
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تاکنون  رود، برخالف هر آنچه که یاسی جهانی پیش میای در مق نابرابری منطقه»ولی  )وجود( سیلیکون

 «ی قدرت نسبی که امپراتوری روم در برابر سایر نقاط جهان باستان داشت.استثنا بهایم، شاید  دیده

 کند که ارزش کند، او استداللی ارائه می ارلی در این موارد اغراق میـکنم چ فکر می که یدرحال

بررسی کردن را دارد. تز وی در راستای نظر تعدادی دیگر از متفکران است که باور دارند تخصص 

شود.  میافزار و تحلیل، تمام صنایع را خواهد بلعید و موجب تمرکزگرایی گسترده  ولی در نرم سیلیکون

ای ساخت یک نداشتند، اما به دلیل توانایی آنان بر ونقل حملگذاران اوبر تخصص خاصی در  بنیان

هرست این است که  زیربنایی دیدگاه سونگ  دهـافزار و پلتفرم تحلیل، این موضوع مهمی نبود. ای رمـن

، باشدمفید فایده   افزار و کالن داده بتوانند هر چیزی را که در آن نرم تیدرنهاولی  های سیلیکون شرکت

 . ردیگ یبرمهر صنعتی در سیاره زمین را در اساساًکه  -اداره کنند

ها  داده های چارلی، قرار است چه اتفاقی در این امپراتوری جدید مبتنی بر حرف بر اساسبنابراین 

 رخ دهد؟ 

ای است. کشورهایی که سطح تحصیالت باال و دستمزدهای  این معادله بسیار ساده»گوید  او می

البته  د و چین خواهند بود.در حوزه دریای بالتیک، هن ها نیاصادر خواهند کرد.  iکیو پایین دارند آی

وحشتناک است اگر شما در ایالت اوهایو یا انگلستان یا فرانسه باشید یا کسی باشید که با یک تبعه 

رده به میانگین ـآورید بازگشت گست کند. بنابراین، آنچه شما به دست می ونی رقابت میـکشور است

بسیار های  ولی، اسرائیل، چین و شاید چند جای دیگر بازده درآمدی در سراسر جهان است که سیلیکون

هم، کنند. باز  گرد به میانگین می آورند و سایر جاهای جهان شروع به عقب زیاد اقتصادی به دست می

 «رسد. این اتفاق هم بیشتر شبیه امپراتوری روم به نظر می

به  دگانـوارد شونولی نخستین  های درون سیلیکون ت که اگرچه قدرته نیز صادق اسـاین نکت

کسب موفقیت در جایی دیگر، مانند تماشاچیانی  محض بههایی مانند کشاورزی دقیق نیستند،  حوزه

iنشینند تا رشد آن را تماشا کنند. رئیس گوگل اریک اشمیت حرکت نمی بی i اسرائیلی به  یک کارآفرین

iنام درور برمن i i اینوویشن اندیورز»کند و هدایت  مکان نقلولی  استخدام کرد تا به سیلیکون، راi v »

اسرائیل کند.  گذاری می سرمایه گذاری جسورانه بزرگی که با پول اشمیت سرمایهگیرد، شرکت  بر عهدهرا 

های بزرگ قرن بیستم در زمینه کشاورزی است. برمن کنجکاوی فکری  خاستگاه بسیاری از نوآوری
                                                                                                                                              
i. IQ 

ii. Eric Schmidt 

iii. Dror Berman 
iv. Innovation Endeavors 
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قصد  را توسعه داد، شراکتی که« 0252iمزرعه »ولی آورد و  کشاورزی را با خود به سیلیکون در مورد

ها و رباتیک است تا با کمک گروهی از شرکای متنوع مانند گوگل، دوپونت و  آن ترکیب علوم داده

 ی شدهنیخودب دچارولی شاید  سیلیکوندرور پی برد که  5رباتیکس کشاورزی را بهبود بخشد. دی3

کنند.  می درصد مشکالت جهان تمرکز 42درصد کارآفرینان این منطقه روی  92باشد و به من گفت 

ولی را به حوزه کشاورزی بیاورد.  های سیلیکون کند تا بهترین توانایی تالش می 0252او با مزرعه 

منبعی از  وانعن بههای زردآلو و آلو دارد و اگر خود را  بوستان نظر ازولی تاریخچه طوالنی  سیلیکون

، صنایع تخصص حوزهبرای کشاورزی دقیق تثبیت کند، این ایده که   گذاری برنده یا نوآوری سرمایه

جارون که  گونه همانآینده را پیش خواهد راند، نقض خواهد کرد. در عوض، این کار بیانگر آن است که 

iالنیر i چه کسی مالک آینده خواهد بود؟»پژوه در کتابش  آیندهi i i »الل کرده است، کسانی که استد

 به بعدترین سرورها و بیشترین قدرت پردازش را دارند، تمام رشد را از اینجا  ها، سریع بیشترین داده

و  -شماتواند کار من و  بر این ایده است که گوگل اگر بخواهد می اساساًپیش خواهند راند. این موضوع 

 تر خود، بهتر انجام دهد.  های تحلیلی با کیفیت اناییی با به کار بردن توراحت بهرا  -کار هر کس دیگر

 هرست ای وجود دارند که دیدگاه متفاوتی نسبت به چارلی سونگ ، مخاطبان بزرگ فزایندهحال نیباا

گسترده یک ابزار  عنوان بهی جذب و جایگزینی سایر صنایع، جا به  دارند. آنان باور دارند که کالن داده

این بخشیدن به رشد استفاده کرد. ایده  خدمت خواهد کرد تا از هر صنعت موجود بتوان برای تحرک

که شوند  می صرفه به مقرونخواهند بود و به حد کافی  استفاده قابلها در سطحی گسترده  است که داده

، حوزه تخصص زیاد است ها آنهمچون سایر صنایع آینده مانند ژنومیک یا رباتیک که موانع ورود به 

 نخواهند داشت. 

iاین دیدگاه را مارک گورنبرگ v کار شرکت ساحل گذار جسور کهنه برای من شرح داد، سرمایه 

به جسورانه گذاری  را زود مشاهده کرد و یک شرکت سرمایه  گذاری در علم تحلیل داده که سرمایه vغربی

جسورانه گذاری  ربع قرن مشغول سرمایه پیرامون آن ایجاد کرد. مارک به مدت viنام زتا ونچر پارتنرز

  االتیا جمهور سیرئتی و خدمت در سمت مشاور  آی گذاری، کار در ام بوده و بیشتر وقتش را بین سرمایه

                                                                                                                                              
i. Farm2050 

ii. Jaron Lanier 

iii. Who Owns the Future? 

iv. Mark Gorenberg 

v. West Coast 
vi. Zetta Venture Partners 
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معتقد گورنبرگ کند.  تقسیم می iجمهور سیرئی و فناورعضوی از شورای مشاوران علوم  عنوان به متحده

ی کارها و  کسب»گوید:  ولی گسترش خواهد یافت. او می بسیار فراتر از سیلیکون  است اقتصادِ کالن داده

بیرون ها  دانشگاه اری ازـتخصص الگوریتمی را داریم که از بسی سو کآیند. در ی جا می تحلیلی از همه

آشکار  جا دشان را همهآید و )از سوی دیگر( حوزه تخصص را برای صنایع خاص داریم که خو می

 «کنند. می

تواند  می کند، در دو دهه آینده رشد می  داده شرایطی که بازارهای کالنکند در  گورنبرگ استدالل می

مثال، وی محلی وجود دارد. برای  تخصص حوزهقدیمی باشد، جایی که منبع احیای مراکز صنعتی 

iکمربند صنایع زنگارگرفته»در  i»که ریشه بیند  میهای تحلیلی  ، فرصت قدرتمندی برای توسعه شرکت

مرکز یک  عنوان بهرا  بوستونصنعتی دارند. او قدرت  در نقطه قوت این ناحیه یعنی مدیریت فرآیندهای

خلق و د ـهای سالمت خلق کن های داده سازد تا شرکت ادر میـبیند که آن را ق ی زیستی میاورـفن

که کند  میبینی  کند. او پیش بینی می زاس پیشـداده را در تگ براساسانرژی  لیحلوت هیتجزهای  شرکت

د ـدیخواهیم  را جرائمهای علمی قدرتمندی برای تحقیق پیرامون  های حریم شخصی و روش ما شرکت

اطالعاتی  های موجود در الزامات قانونی و جوامع گیرند و بر قابلیت ی شکل میس یدکه اطراف واشنگتن 

فراهم کنند،  آی کار می بی شوند و مشاغل با دستمزد باال را برای افرادی که در ناسا، سیا و اف ساخته می

 آورند. می

، پس هیچ دلیلی وجود ندارد «هست جا همهحوزه تخصص در »که اگر گورنبرگ درست بگوید 

بین نباشیم.  خوش دهمتح االتیاهای کالن داده در خارج از  های توسعه شرکت انداز که در مورد چشم

که ها و حوزه تخصص نیاز دارد. برای مثال، آلمان  این کار تنها به ترکیبی از تخصص در زمینه الگوریتم

خدمات ، اکنون قصد دارد حوزه تخصص خود را در زمینه پیرامون اینترنت ناکام بوده استدر خلق ثروت 

ه نقطه قوت سنتی دارد، مالک بازارهای هایی ک گسترش دهد تا در آن حوزه یخانگ لوازملجستیک و 

1.2iشود، طرحی که اینداستری  داده تحلیل i i 6شود. نامیده می 

در  ها و بهترین شرکت -کند توسعه یابد بینی می که گورنبرگ پیش طور همان  اگر بازار کالن داده

                                                                                                                                              
i. President’s Council of Advisors on Science and Technology 

ii. rust belt آمریکا را های غرب میانه  های بزرگ، و ایالت ، دریاچهآمریکا متحده االتیشرق اای که بخش باالیی شمال  منطقه

زمانی  که دهد، و به افول اقتصادی، از دست دادن جمعیت و زوال شهرها به دلیل کوچک شدن بخش صنعتی آن پوشش می

 .قوی بود، اشاره دارد
iii. Industrie 4.0 
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آن  که مزایایآنگاه خلق ثروت برای کالن داده نسبت به اینترنت  -سراسر جهان در آن فعالیت کنند

خواهد متفاوت  کامالًولی است(،  کیلومتری متمرکز شده بود )منظور سیلیکون 14در  01در یک منطقه 

 بود. 

وقتی در نیوزیلند بودم نسبت به دیدگاه گورنبرگ متقاعد شدم و مثالی دیدم که چگونه ترکیب 

دو  د. نیوزیلند جایی است کهو حوزه تخصص، جغرافیای صنایع آینده را تعیین خواهند کر  کالن داده

مورد شناسند. وقتی آنجا بودم، در  گاوها را می iها ها گاوهای شیرده دارد. نیوزیلندی برابر تعداد انسان

iسنج چراگاه» ریتأث i »آموختم، یک فناوری کشاورزی دقیق که در پالمرستونi i iی نفر هزار 40ای  ، جامعه

iوانگانویی -در منطقه ماناواتو v  ولی، هزار کیلومتر دورتر از سیلیکون 42در جزیره شمالی نیوزیلند، بیش از 

گیری  اندازه 022کند تا  ی حسگرهای پیشرفته استفاده میاز فناورسنج  داده شده است. چراگاهتوسعه 

های گسترده زمین زراعی انجام دهد و تعیین کند چقدر علف در یک چراگاه  در ثانیه را روی باریکه

 سنج چراگاه 7شود. کارآمدترین شکلی برای غذا دادن به گاوهای شیرده توزیعتواند به  دارد که میوجود 

 به کشاورزان در مورد مقدار غذایی که دارند هشدار داده و مناطق کم تولیدی را که نیاز به دخالت

گیرهای  اندازهمانند  ها، کند. فناوری سنتی برای ارزیابی زمین کشاورز، مانند کود بیشتر دارند، مشخص می

کند،  را دریافت می  خوانش از یک چراگاه 052تنها  معموالًسنجش رشد علف،  صفحاتفراصوتی یا 

باشد، پذیرد. هرکسی که یک تلفن )همراه( داشته  خوانش را می 522هزار و  44سنج تا  چراگاه که یدرحال

 4کند. وهوایی کار می از عواملی مانند )وضعیت( آب نظر صرفتواند از این فناوری استفاده کند و  می

تحلیلِ  کاربرد غیرضروری -به معنای دقیق، تماشا کردن رشد علوفه -شاید تصور شود پایش مراتع

دانند. با افزایش گسترده تحرک اقتصادی  کشاورزان نیوزیلندی بهتر می حال نیبااباشد،  درنگ یب

ای محصوالت لبنی و گوشت گاو ایجاد شد، اما گاوداران ای بر صعودی در چین، تقاضای فزاینده

کارآمدی  نیوزیلندی اگر قصد داشتند در چنین بازار بزرگی محصوالتشان را به فروش برسانند، به سطوح

برابر نیوزیلند  044تر. جمعیت چین  های پایین تر و قیمت در مقیاس بزرگ -بیشتری نیاز داشتند

نندگان مجهز، با داشتن حوزه تخصص قدرتمند در محصوالت لبنی است. کشاورزان محلی و تولیدک

برای  ها آنبتوانند با کارآمدی بیشتری به گاوهای خود غذا دهند، تولید  ها آندانستند که اگر  می

 یابد. کافی افزایش می اندازه بهصادرات به چین، 
                                                                                                                                              
i. Kiwis 
ii. Pasture meter 

iii. Palmerston 

iv. Manawatu-Wanganui 
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 درصد افزایش 174 فروش گوشت گاو از نیوزیلند به چین در مدت یک سال ؟چه اتفاقی افتاد

یعنی بازار صادراتی نیوزیلند تبدیل شد، و توانست جای همسایه نیوزیلند،  نیتر بزرگچین به  9یافت.

شد، به چین  صادر می متحده االتیااسترالیا را بگیرد و بیش از دو برابر اندازه آنچه از نیوزیلند به 

  42صادر شد.

باشد،  تواند مهم علوفه در یک زمین تا چه اندازه میاین حقیقت که شناخت موقعیت مکانی و تمرکز 

دانستند چه چیزی باید  کشاورزان نیوزیلندی حوزه تخصص داشتند، بنابراین می کرد:زده  مرا شگفت

ناشی درصدی صادرات گوشت گاو  174تمام افزایش  که نیاآن را انجام دادند. گفتن  ها آنانجام شود و 

 نیتر مهمیکی از  عنوان بهرسد اما کشاورزان محلی آن را  افه به نظر میسنج بود، بسیار گز از چراگاه

خواهد تواند در سایر صنایع نیز اتفاق بیفتد و  گیرند. آنچه در نیوزیلند اتفاق افتاد می عوامل در نظر می

وزه حو تحلیل وجود نداشته باشد اما در آنجا   افتاد، جایی که ممکن است تاریخچه عمیقی از کالن داده

کند.  خلق میها ارزش افزوده  تحلیلداند کجا و چگونه  تخصص در صنعت دیگری وجود دارد که می

سراسر گسترده در  طور بهتوانند  دارند و می iپذیری ی قابلیت مقیاسآسان بهنیز   کاربردهای کالن داده

های فراوان قبلی وجود داشته باشد یا  ای از داده و به کار گرفته شوند؛ خواه تجربه شده انجامجهان 

را که برای مردم پالمرستون نیوزیلند اتفاق افتاد و برای فعاالن لبنی منطقه، تجهیزات  طور همان -خیر

 فراهم آورد. 

رانی گرفته  سیخواهد، از خدمات بهتر تاک سازد که خودش می ولی آن چیزهایی را می سیلیکون

 ولی جهان را از گذاران و کارآفرینان سیلیکون گذاری عکس بیشتر. سرمایه های اشتراک تا اپلیکیشن

کمتری نسبت به یک شرکت در منطقه  احتمال به ها آنبینند. بنابراین،  دریچه چشم کشاورزان نمی

آنان را دهند که  ری را تشخیص میونگانویی در جزیره شمالی نیوزیلند، نیاز به توسعه یک فناو -ماناواتو

 قادر به تولید گوشت گاو و لبنیات بیشتر برای صادرات به چین کند. 

آن ولی دارد، وی موافق است که  بسیار نزدیکی با سیلیکون حشرونشرمارک آندریسن  که یدرحال

در عمیقی توان و باید در هر جایی که دانش  هایی که در مرحله نخست توسعه خود هستند، می حوزه

در مورد یک زمینه خاص وجود دارد، ریشه بگیرند. او پیشنهاد کرده است که دیترویت تخصص خود 

iولی دران»به  شدن لیتبدحوزه مکانیک خودرویی را برای  i »ی جا بهکند  به کار گیرد و پیشنهاد می

مختلف از  گونه 52»م تا ریزی کنی های بیشتر، باید امیدوار باشیم و برنامه ولی تالش برای خلق سیلیکون
                                                                                                                                              
i. scalable 

ii. Drone Valley 
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 ،«کنند های مختلفی تمرکز می و با هم متفاوت هستند و بر حوزه فرد منحصربهولی که همگی  سیلیکون

 44خلق کنیم.

که مشی کلی من این است  خط»گوید  کند و به من می دیدگاه آندریسن را تقویت می iلری سامرز

 افرادها و  های کشورها، شرکت بسیار بیشتری نسبت به قبل وجود دارد. استراتژی کار میتقسدر اصل، 

کند تا از بین بردن نقاط  نسبت به گذشته، بسیار بیشتر به سمت بهبود نقاط قوت شما حرکت می

تمرکز ولی و  روی از سیلیکون به معنای دست کشیدن از تالش برای دنباله عمالًاین موضوع « تان. ضعف

وجود هایی که تخصص محلی از قبل  ها و فرآیندهایی است که موج بعدی نوآوری را در زمینه ارتبر مه

 کند. دارد، آزاد می

که دیدگاه من این است که گسترش جغرافیایی حوزه تخصص در صنایع آینده اطمینان خواهد داد 

تر  جغرافیایی متنوع ازنظرکند که  سازی ایجاد می شدن، مراکز نوآوری و تجاری مرحله بعدی جهانی

مشابه مند شد. چیزی  سال از تسلط خود بهره 02ولی به مدت  از مرحله قبلی هستند که در آن سیلیکون

ها و کارآفرینان تیز  و شرکت - افزار و کالن داده امپراتوری روم به وجود نخواهد آمد. این تفکر که نرم

کنم وقتی کالن  معنایی نیست، اما من فکر می ولی برتر خواهند ماند تصور بی در سیلیکون -و زرنگ

تواند  تری پذیرفته شود، چیزی بیشتر از کاالیی خواهد بود که هر صنعتی می در سطح گسترده  داده

نوآوری نفعان دارای حوزه تخصص وجود دارد که برای خودشان  استفاده کند. فرصتی واقعی برای ذی

جای های کالیفرنیایی حاضرند تا  ساله 04تظر شوند، برخی مدت زیادی من ها آن، اگر حال نیبااکنند. 

کارآمدتر  تیدرنهادهد، تا  را بگیرند. در مواردی که یک صنعت بسیار آهسته خودش را تطبیق می ها آن

هایی  شرکت( مانند اوبر وارد خواهند شد و  های با تخصص کمتر )با تخصص کالن داده آپ شود، استارت 

iولز جی  ای معروف از اچ  به زیر خواهند کشید. به یاد جملهها تخصص  را با دهه i پیدا یا تطبیق »افتم:  می

 «.کنید یا از بین بروید

 هستند نوآوری های قطب شهرها

کنند  میسریع رشد  قدر نیاچرا شهرها  کانون جغرافیایی برای نوآوری تقریباً همیشه شهرها هستند.

 باپراکندگی جغرافیایی بیشتری باشیم و  در دهند جازه میای به ما ا های شبکه فناوری حتی وقتی
                                                                                                                                              
i. Larry Summers 

ii . H. G. Wells تخیلی های علمی  و نویسنده سوسیالیست انگلیسی و خالق رمان نگار شناس، تاریخ نگار، جامعه روزنامه

(4916-4466) 



 صنایع آینده     612

شهرها  سه درصد جمعیت جهان در 4422های دورتر کارهای بیشتری انجام دهیم؟ در سال  مسافت

حدود شهر  422کنند و تنها  درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می 51کردند. امروزه  زندگی می

40هند.د درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می 32
 

درصد  97 که یوقتاند، حتی  های رشد یک جامعه بوده ها، شهرها همیشه پیشران از برخی جنبه

یافتند.  می توان و نیرو  شانیشهرهاها همیشه با  کردند. امپراتوری جمعیت در مناطق روستایی زندگی می

ها انجام داد  این شهر بغداد بود که خالفت عباسیان را به بزرگی رساند. رم همین کار را برای رومی

iها برای بیزانسی iکه قسطنطنیه طور همان i ها  بریتانیایی ها چنین نقشی را ایفا کرد. و سپس عثمانی

( 4410)کنگ  ( و هنگ4401پور )(، سنگا4441تاون )مستعمره شده در  ای از شهرها شامل کیپ زنجیره

کرد. امروزه این شهرهای کلیدی  را به هم متصل می ها آنرا مستعمره و ایجاد کردند که امپراتوری 

 طور همانکنند،  شان با جهان عمل می های پیوند و ارتباطات کشورها و مناطق مربوطه حلقه عنوان به

 کردند.  که برای امپراتوری بریتانیا این کار را 

iرشد کننده شهرها مراکز تقویت i i اثرات جانبی مثبت» ها آن هستند زیراi v »یا اثرات سرریزv 

و با کارایی زیاد جریان  سرعت بهها، نیروی کار و سرمایه  دهند ایده اجازه می ها آن 43کنند. میایجاد 

 41تر شوند.  تواند با کارآمدی بیشتری هماهنگ شود و بازارها هم تخصصی کند. استعدادها میپیدا 

لندن،  آلفا هستند، برای مثال، شانگهای، اصطالح بهشهرها از دیدگاه اقتصادی شهرهای  نیتر مهم

ادهای با صادر کردن خدمات پیشرفته به سراسر جهان، اقتص ها آناند.  نیویورک و توکیو از این جمله

آمریکایی  یک تصادفاًاحتمال بسیار زیادی هست که من  45کنند. کوچکی را درون خودشان بازنمایی می

باشد را ببینم که یک شرکت نوآور پیشتاز در سطح جهانی در شهر آلفا مانند شانگهای یا دوبی داشته 

vi، میزوریviلوئیس او را در سنت که نیاتا  i  را شهر مشابه  02یا منچستر انگلستان ببینم. شهرهای آلفا

گرفته تا آویو  کنگ، سنگاپور، سئول و تل فرانسیسکو، هنگ در سراسر جهان در انواع مختلف شامل سان

 باشند.خواهند  شده می دهند. این چیزی است که شهرهای مهم جهانی های دیگر تشکیل می برخی نام

کنند. برلین،  تری را به هم متصل می عنی بتا و گاما مناطق کوچکشهرهای درجه دوم و سوم ی

                                                                                                                                              
i. Constantinople 

ii. Byzantines 
iii. incubators of growth 
iv. positive externalities 
v. spillover effects 
vi. St. Louis 
vii. Missouri 
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ای  نیروی محرک اقتصادی نیستند اما در ایجاد یک شبکه منطقه خود یخود بهفرانکفورت و مونیخ 

را که موفقیت ملی آلمان را پیش براند، مشارکت دارند. هر یک از این شهرها خدمات مناسب خاصی 

  46شوند آلمان به رونق و رفاه دست پیدا کند. موجب می ها آنرفته  هم کنند و روی تأمین می

های  سازد، زیرساخت در کنار برنامه یک جنبه مهم از آنچه شهرهای مهم را شکوفا و پررونق می

چیزی  ها به نحو کارآمدتری استفاده کنند. چه دهد از آن زیرساخت تحلیلی است که به افراد اجازه می

قطار چه زمانی خواهد آمد،  که نیاکند؟ چیزهایی مانند دانستن دقیق  ل مییک شهروند را خوشحا

ی ایستادن در صف برای دسترسی به خدمات دولت و فراهم شدن امکان جا بهتوانایی آنالین شدن 

 شوند. دهد چگونه و چه موقع خدمات شهری تحویل داده می درنگ که اطالع می دریافت بازخوردهای بی

iآمریکاها در  برنامه دولتی نوآوری»، استاد دانشگاه و رئیس iی استیفن گلداسمیتها گفته بر اساس i »

iدر مدرسه حکمرانی جان اف کندی i i  ی شهرهای سو بهدر دانشگاه هاروارد، توانایی انجام این کارها

ای  شود. او هدایت پروژه می  ای شامل کالن داده فزاینده طور بهکند و  بزرگ چرخش پیدا میبسیار 

i های هوشمند( های شهری با استفاده از داده حل )راه v  استفاده  های دولت در بر تالش»دارد که  بر عهدهرا

 «های دریافتی از جامعه تمرکز دارد. و نهاده  جدید، تحلیل کالن داده های کردن فناوریترکیب و 

ا پول زیاد و ـجهانی بز ـاست که مراکـبه این معن عمالً، شوند قویفناوری  نظر رها ازـشه یوقت

فرانسیسکو، توکیو و  کند )مانند نیویورک، دوبی، لندن، سان هایی که گلداسمیت توصیف می قابلیت

دارد را که جذابیت باالیی برای شهروندان   کاربردهای کالن داده احتماالًهایی هستند که  سئول( همان

 د. نکن میخود جذب  را «vاقتصاد آینده» شهروندان متعلق به طبقهنتیجه  کنند و در سازی می پیاده

باید های جهانی تبدیل شوند،  شهرهایی مانند جاکارتا، سائوپائولو و بمبئی، که قصد دارند به قطب

ها  که اغلب به این زیرساخت  های فیزیکی و هم در کاربردهای کالن داده هم در زیرساخت زمان هم

کارآفرینان گذاران و  شود که سرمایه شرایطی خلق می بیترت نیا بهگذاری کنند.  شوند، سرمایه متصل می

 کند.  را جذب می

های  قطب اند تا خود را به نفتی استفاده کرده  دبی در امارات متحده عربی و دوحه در قطر از ثروت

میلیارد دالری افتتاح کرد که  45، دوحه یک فرودگاه 0241ه سال ـجهانی تبدیل کنند. در ماه م

                                                                                                                                              
i. Stephen Goldsmith 

ii. Innovations in American Government Program 

iii. Kennedy School of Government 

iv. Data-Smart City Solutions 
v. next economy 
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هایی  ترین فرودگاه جهان رقابت کند. این فرودگاه یکی از مکان است برای کسب عنوان شلوغ امیدوار

 هرمیلیون مسافر در  52را دارد. با ظرفیت مورد انتظار  تصور قابلهای  ترین فناوری است که پیشرفته

سرمایه ی افراد و ها قطب جریان عنوان بهو ترافیک فزاینده در میان اروپا، هند و چین، دوحه خود را  سال

  جهانی مطرح کرده است.

این  آن چیزی است که نیاز داریم؟ زیرساخت مهم است اما چه چیزی بیشتر همه نیاآیا  حال نیباا

باز بودن فرهنگ جمعی  ازنظر ها آنراند؟ مشخص است که  رشد را در شهرهای برتر جهان پیش می

شهرهایی تر است.  شی دولت رسمی بسیار بستهم اشتراک دارند، حتی آن شهرها در کشورهایی که خط

خارج  یی هستند که بیشترین میزان باز بودن را نسبت به جهانها آنروند  که در اقتصاد جهانی پیش می

ورود اند، با فرهنگی به هم مرتبط هستند که از  تاریخی نسبت به جهان باز بوده ازنظردارند. شهرهایی که 

 ها آن کند تا ها و کاالها را تشویق می کند و جریان آزاد ایده استقبال می ای از جهان افراد از هر گوشه

 داًیشدهای درجه یک و جمعیت  هایی جذاب برای زندگی و کار تبدیل کند. ترکیب زیرساخت را به مکان

و  دهد: ارتباط برقرار کردن، گرد هم جمع شدن متراکم، امکان دسترسی آزاد به افراد دیگر را به ما می

م انجاهای اقتصادی  شود. باز بودن اقتصادی همین کار را در سطح بنگاه ها آسان می بادل افکار و اندیشهت

انجام به  وکار کسبکند تا  های مبادالتی( که زمان و پول را هزینه می ها )هزینه دهد که از اصطکاک می

در دهد همه  اطمینان میشوند. باز بودن سیاسی سطح باالتری از کارآمدی است که  برسد، خالص می

ناشی از تبعیض  اصطکاکتوانند گرد هم جمع شوند، مالقات کنند، کار کنند و بدون  یک جامعه می

شویم  میای نائل  یا سانسور ناخوشایند، حرف بزنند. با توجه به این درجه باز بودن فزاینده، به درک نکته

ندارند، ی کشورها و مناطقی که شهرهای آلفا گذاری صنایع آینده، حتی برا که چه چیزی را برای پایه

 دهیم.  انجام 

 ناخوشایندانداز  چشم

جزو  نباید حتماًدهند، یک شهر برای موفقیت  گرچه شهرهای بزرگ جهان اقتصاد جهانی را رونق می

 وکار کسبجا باشند و  دهد تا تقریباً همه شهرهای آلفا باشد. در حقیقت، فناوری اینترنت به افراد اجازه می

شود؛  نوشداروی مشکالت محسوب نمی خود یخود بهاین فناوری  حال نیبااموفقی را اداره کنند. 

 ترین کارآفرینان برقرار باشند.  توانند هنوز حتی با پشتیبانی حریص ها می بسیاری از محدودیت

 قرار دارد. ی پاکستان و در مرز افغانستانشمال شرقبسیار دور از هر شهر آلفایی، در  iوزیرستان
                                                                                                                                              
i. Waziristan 
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فاقد قانون است. طالبان  عمالًو این محدوده  -ای و خاکستری صخره -انداز آن ناخوشایند است چشم

 کنند. هواپیماهای دارند و تفنگ حمل کرده و نوع خاص و افراطی از شریعت را اجبار می وآمد رفتدر آن 

 47کند. میلت نشده را بازرسی های آسفا کنند. ارتش پاکستان جاده بدون سرنشین در باال پرواز می

  44.اند شدهها جنگ خالی از سکنه  های ارواح هستند و پس از سال بسیاری از روستاها مانند شهرک

زندگی   خانه« منحصر به زنان»زن بودن در وزیرستان به معنای محبوس شدن است. زنان در بخش 

اگر شان کند. حتی  ویشاوندان همراهیتوانند بیرون بروند که مردی از خ کنند. تنها در صورتی می می

داد توانند انجام بدهند. در آخرین انتخابات، بلندگوهای مسجد هشدار  بیرون بروند، هم کار زیادی نمی

  49ی بدهند.رأتوانند  که زنان نمی

 زمینه بیرون آمده است.  از این پس iبه هر طریق، ماریه عمر

نام  آباد پاکستان بود. او لباس سنتی پاکستان به اسالمنخستین باری که با ماریه مالقات کردم در 

iشلوار کامیز» i »های  ایی از لباسـتراوشی از رنگ در دری -پوشیده بود. رنگ آن ارغوانی روشن بود

زند،  می اسبی شل پشت سرش جمع شده بود. ماریه سریع حرف دم صورت بهغربی. موهای او  رنگ رهیت

کارآفرین کند. او یک  های اجتماعی استفاده می گونه از رسانه کلی وسواسزند و به ش ی لبخند میسادگ به

منبع پاکستان، یعنی زنان، یک شرکت  نیتر شده کم استفادهاست که با استفاده از رسانه اجتماعی و 

 ترین نقاط آن کشور ایجاد کرده است. در دوردست رگذاریتأث

 خویشان بله، والدین من،»کند،  که او اشاره می طور همانیا،  -خانواده ماریه اهل وزیرستان هستند

شوهرش کند، جایی که  او اکنون در الهور زندگی می 02«ناتنی و خودم، همگی اهل وزیرستان هستیم.

مجازی  وکار کسببرایش اهمیتی ندارد،  اصالًدارد، اما مکان فیزیکی وی  تیمأمورکارمند دولتی  عنوان به

 او پررونق است.

iعمر داستانش را در یک تماس اسکایپ ماریه i i  پسرش در الهور، تنها مکانی در  خواب اتاقاز

هایش را بیرون نگه دارد و یک مکالمه در سکوت داشته باشد، به اشتراک  تواند بچه که او میاش  خانه

ارد و یک پرچم فوتبال بارسلونا روی دیوار باالی تخت دوقلوی پسرش که بر آن نشسته قرار دگذارد.  می

 کند. مورد موفقیت غیرمحتملش گفتگو میدر 

مدرسه  شود وقتی ماریه فرزند دومش را حامله بود و در یک داستان از شش سال و نیم پیش آغاز می

                                                                                                                                              
i. Maria Umar 

ii. shalwar kameez 

iii. Skype 
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توانست به وی مرخصی زایمان بدهد، بنابراین او آن  داد. این مدرسه نمی خصوصی محلی درس می

 را ترک کرد. 

یک  توانم پس از سه سال کار زده بودم. فکر کردم، بسیار خوب، می یجاندر ابتدا ه»گوید:  ماریه می

کسی ام بروم، تلویزیون تماشا کنم، اما پس از یک هفته به هر  وقفه خوب داشته باشم و به دیدار خانواده

 «خواستم ببینم تماشا کردم. بعد چه؟ های تلویزیونی که می که باید زنگ زدم و همه برنامه

خودش  زنند و تصمیم گرفت تا های شغلی آنالین حرف می که افراد در مورد فرصت او شنیده بود

فرستادن ایجاد کرد و شروع به درخواست  iرا جستجو کند. ماریه یک پلتفرم برای آزادکارها ها آندرون 

 دتاًعمگرفتن اولین سفارش، کار بسیار سختی بود زیرا تمام کارها »گوید:  برای انجام مشاغل کرد. او می

ساعت با پاکستان اختالف ساعت  42شرقی )منطقه زمانی در بخش شرقی قاره امریکا که حدود  وقت به

 «دارد( بودند و من اینجا در پاکستان بودم.

خانواده  رایانه ماریه در اتاق خودش و شوهرش بود و در روزهای ابتدایی کار، شوهرش و بقیه اعضای

را با اش  داشت و جدول برنامه تمام کند، بیدار نگه می شب مهینها را در  کرد تا پروژه تالش می که یوقترا 

 داد.  تطبیق می متحده االتیامشتریانش در 

آن  و مجبور شد -مو نوشت صاف کنندهها بودند. او پُستی در مورد  های اولیه برای وبالگ آن پروژه

راولپندی، برای یک تارنمای نسل  وقت بهاش  شود. ماریه از خانه« نظیر بی»بار بازنویسی کند تا  9را 

iپر زادوولد iزار مکانیکی فرسوده، مطالب ـر چیزی از مذهب گرفته تا تفسیر خواب و ابـ، در مورد ه

گرفتن این کار فقط آغاز راه بود. سپس من شروع به »گوید:  کرد. ماریه می روزرسانی می ها را به وبالگ

هایم  برادرزادههایم،  مدیریت کنم، کردم و آن کارها را به عموزادهتوانستم  کار بیشتری نسبت به آنچه می

 «و دوستانشان دادم.

بر همان مشتریانی که ماریه برایشان نوشته بود شروع کردند تا از او بخواهند سایر خدمات را نیز 

به ا را( که ماریه )آن کاره -ای یا نگهداری از صفحه فیسبوکشان تحقیقات اینترنتی پایه -عهده بگیرد

 .فرستاد میاش  شبکه

حقیقت  شبکه ابتدایی کار ماریه تنها شامل دوستان و خویشاوندان بود که همگی آنان زن بودند. در

را  ریتأثمن »مرتبه فهمید  رسید. اما یک هایش به زنان می دانست که به مدت چند ماه تمام پروژه او نمی

                                                                                                                                              

i .Freelancer کند. نیروی کاری که به شکل مستقل و برای چند شرکت به شکل آزاد کار می 

.ii Baby boomer یافت. پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدند و نرخ تولد در آن زمان افزایش یها کسانی که در سال 
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این  ای برای تغییر دهنده و هم بر خانواده خودم دیدم. این موضوع باعث شد پی ببرم شتاب ها آنهم بر 

کار باسوادی در حال افزایش است اما هنوز موانعی برای   در کشوری مانند پاکستان که در آن نرخ ]کار[

 «تواند توانمند باشد. زنان در خارج از خانه وجود دارد، تا چه اندازه می

گرفت.  می وکار ماریه رونق او نخستین سفارش در کار آزادش را گرفت، کسب که نیااز دو سال پس 

کار این زن جوان اهل وزیرستان زنان پاکستانی بیشتر و بیشتری را برای مشتریان آمریکایی مشغول به 

 کرد.  می

نکرده  چاپهای تجاری  یکی از آموزگارانم گفت که اگر اسمی روی آن نگذاری و کارت»گوید:  او می

کار نکنی، این  «گذار و رئیس انجمن دیجیتال زنان ماریه عمر، بنیان» عنوان بهو شروع به معرفی خود 

نه برای تو و نه برای هر کس دیگری که به تو گوش  -شود ی جدی تبدیل نمیوکار کسبهرگز به 

بین مناطق  که نیاا را گسترش داد. او ب وکارش کسببنابراین او کارت تجاری چاپ کرد و « کند. می

ی ورسم اسمشان است، برای خودش  قرار دارد و هزاران کیلومتر دور از مشتریان آمریکایی 40و  9زمانی 

از یابی آمریکایی لینکدین استفاده کرد تا به مشتریانش متصل شود و   پیدا کرد. ماریه از سایت شبکه

 «گرفتم.بود که کار بیشتری  دهاییتأاز طریق این »کنند.  دییتأخواست تا کارش را روی این سایت  ها آن

های بیشتری ایجاد شدند، او پروفایل لینکدین شرکت خود را با جدیدترین مشاغل و  وقتی شغل

لینکدین به مکانی تبدیل شد که در آن بتوانم »گوید:  ی کرد. او میروزرسان بههای مهارتی  مجموعه

 «کنیم. میا درج ـزرگ را کامل کنیم، آن را آنجـگر ما یک سفارش بدر مورد خودم یک پست بنویسم. ا

ای  رایانهوظایف  -شبکه بزرگ کارکنان آزادکار ماریه تینها درو  -کنند مشتریان ماریه را استخدام می

ها  عکسای از  دهند. یک گروه تجارت الکترونیکی نیاز به این دارد که لوگویش روی دسته را انجام می

کدپستی ها را به همراه  های سوشی شامل آدرس . یک تارنمای غذا فهرستی از تمام رستورانقرار گیرد

 یافته نیاز دارد.  خواهد. یک شرکت به یک اپ فیسبوک توسعه می ها آنخاص 

این  دهد که در پاکستان، آورد. او شرح می شود، ماریه به لینکدین رو نمی وقتی یک شغل ایجاد می

« است. ترییتوبرای استخدام کردن افراد نیست، بلکه بیشتر چیزی شبیه فیسبوک و  درواقع»تارنما 

 writerneeded#و   homebasedwork#هایی مانند اش با هشتگ های شغلی را برای شبکه وی اطالعیه

دارد. زن را در شبکه آزادش  522آورد و اکنون  کند. او هر روز یک رزومه جدید به دست می پست می

 «هستند. ما به افرادی متصل شدیم که در انجام کارهایشان واقعاً خوب»گوید:  یماریه م

که  دهد همیشه در مورد توانمندسازی زنان بوده است. ماریه توضیح می وکارش کسبگوید،  او می
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شوند،  دار می بچه سرعت بهکنند و  ی خود ازدواج میسالگ ستیببیشتر زنان پاکستانی در ابتدای دهه 

زنان ممکن نیست. انجمن دیجیتال زنان پلتفرمی برای این  ها آنوقت برای اغلب  مشاغل تمام»ن بنابرای

 « جدید برای کار کردن پیدا کنند. کامالًاست تا راهی 

خاورمیانه و این ایده در »گوید:  ماریه امیدوار است این تازه شروع کار باشد. او با لبخندی بزرگ می

کردن هایی که در کار  شود یا چالش ای که با زنان رفتار می است. شیوه کشورهای عربی در حال گسترش

 -کنم چیزی شبیه این پلتفرم آنالین اند در سراسر این مناطق مشابه است و من فکر می با آن مواجه

بتوانند  تر،  های بسیار ابتدایی گرفته تا پیشرفته های مختلف، از مهارت که در آن زنانی با مجموعه مهارت

تنها  که نیابتواند واقعاً تفاوت ایجاد کند. این موضوع بیشتر یک تفاوت احساسی است تا  -رد هم آیندگ

 «یک تفاوت مالی باشد.

 ام این کار چه تفاوت من دیده»گیرد،  ساله اهل وزیرستان نتیجه می 36این زن کارآفرین موفق 

 «عظیمی در زندگی من داشت و من دوست دارم آن را گسترش دهم.

 کسانی است  برای یبسیار بد زمان ویکم بیست قرن

 هستند کردن کنترل هشیفت که

داستان ماریه یک موردکاوی در مورد اهمیت باز بودن است. او تنها به این دلیل قادر بود موفق شود 

شده و ساخت تا به هم متصل  را قادر می گروهشکه دسترسی آزادی به شبکه وب داشت که وی و زنان 

کار درون پاکستان   در یک محیط محدود و بسته که یدرحالکنند  وکار کسببا افرادی در سراسر جهان 

وجود ، او مجبور شد خیلی سخت کار کند تا موفق شود زیرا هیچ آزادی اقتصادی هرحال بهکنند.  می

 ازنظرنند ه قصد دارند بتواـدهد کشورهایی ک دک بود، که نشان میـداشت و آزادی سیاسی نیز انـن

 اقتصادی موفق شوند قادر نخواهند بود این کار را با شیفتگی نسبت به کنترل کردن انجام دهند. 

این ی دیپلماتیک به روسیه بودم تا در مورد نوآوری و آزادی اینترنت بحث کنم، تیمأموروقتی در 

ارشد امور ، مشاور iپسکوفموضوع را در بخش دیگری از جهان نیز دیدم. من رفته بودم تا با دمیتری 

iسیاسی و ارتباطات والدیمیر پوتین iهـ، در کاخ سفید روسیi i i ز مقر فرماندهی و اقامت ـها نی )روس

کارکنانش  من همراه با پسکوف و گروهخوانند( مالقات کنم.  می« کاخ سفید»وزیری دولت خود را  نخست
                                                                                                                                              
i. Dmitri Peskov 

ii. Vladimir Putin 

iii. Russian White House 
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روس قرار داشتند و  4 طرف ک. در یی بلند هدایت شدلیمستطبه یک اتاق بسیار رسمی با یک میز 

 92آمریکایی. پسکوف و من در میانه میز نشستیم و بیشتر گفتگوها را در نشست  4در سمت دیگر 

به دری که  -یکی از درها رفت طرف بهدر طول نشست، پسکوف ایستاد و  دو بارای انجام دادیم.  دقیقه

 های جدیدی برگشت.  بعد با پرسش و چند دقیقه -شد اتاق کار والدیمیر پوتین هدایت می

که  ترین لحظه وقتی رخ داد که من از پسکوف در مورد قدرت اینترنت در کاهش فساد به یادماندنی

و کردم. او این ایده را که اینترنت مکانی منطقی برای نام بردن  سؤالی شایع در روسیه است، ا مسئله

او سپس « افراد فعال در اینترنت هستند که فاسدند!»شرم کردن از فساد باشد، رد کرد )و گفت(: 

توانم به  می»خودکار را جلویش روی میز به حالت ایستاده نگه داشت تا همه ببینند. وی اظهار کرد: 

« فاده کنید،شود فراموش کنید چگونه از این وسیله است شما ثابت کنم استفاده از اینترنت باعث می

روانی  ازنظرشود  توانم به شما ثابت کنم که اینترنت موجب می می»داد.  و خودکار را جلوی من تکان می

کاهش پسکوف معتقد است که استفاده از اینترنت منجر به فراموشی واژگان و « رنجور و ناتوان شوید.

یک  عنوان بهپوتین به اینترنت  با موضع رسمی دولت روسیه است. راستا همشود، دیدگاهی که  هوش می

  04شود که او هرگز ایمیلی نفرستاده است. . گزارش میکند مینگاه « پروژه ویژه سیا»

روشن  رفتیم، یکی از دستیارانش، زنی با موهای قرمز وقتی پس از مالقات با پسکوف به بیرون می

هایی در مورد دفترمان  ا پرسشرا ب iمتر بود، من و معاونم، بن اسکات سانتی 442قدش  احتماالًکه 

او با جزئیاتی که ما با خنده پایان دادیم.  -کردیم، اندازه و ساختار آن کارهایی که می -کرد چیپ سؤال

جواب کنند،  چند نفر در دفتر من کار می که نیا در موردبه پرسش وی  که نیاحتی یک در را باز نکرد تا 

است، جامعه و ـدایت کرده و سیـرا ه وکارها کسباضر به این نحوه ـدادیم. دولت روسیه در حال ح 

 کند.  اقتصادش را مدیریت می

تحمیل  مجدداًها  رل روی رسانهـقدرت گرفت، کنت 4999از زمانی که پوتین نخستین بار در سال 

قدرت ها و مجامع از بین رفت، کنترل اقتصادی به افراد منتخب وی واگذار شد و  شد و آزادی انجمن

که تر روسی است  را در دفترش متمرکز کرد. سیاست وی بخشی از تاریخ رهبری اقتدارگرای طوالنی

به آمیز با جهان خارج رنج برده است. اشتیاق  گردد. روسیه همیشه از روابط جنون ها قبل بازمی به قرن

iهبرانی مانند پطر کبیرر که یدرحالکنترل از باال همیشه با نیاز به بازتر بودن ناهمساز بوده است.  i ،

                                                                                                                                              
i. Ben Scott 

ii. Peter the Great 
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iو میخائیل گورباچف iکاترین کبیر i های جدید تفکر و انجام  خواستند درهای روسیه را با روش می

بر  تنها نهاند تا کنترل را  باز کنند، بیشتر تزارها و رهبران شوروی و اکنون پوتین، خواسته وکارها کسب

پوتین، ر آن تحمیل کنند. ـین کشور و حتی تفکسیاست روسی بلکه همچنین بر جامعه روسیه، اقتصاد ا

iب سابق کاگ مأمور i i.نماینده این روند در تاریخ روسیه است ، 

موفق  های یک اقتصاد مدرن ناهمساز است. برای بدگمانی پوتین در مورد جهان خارج با نیازمندی

های جدید را تبادل کند،  و نوآوری، یک جامعه باید باز باشد تا ایده شدن یجهانبودن در موج بعدی 

 ،ها آنهای خالق را حتی در صورت شکست  تحقیقات عاری از مداخالت سیاسی را هدایت کند و پروژه

 عنوان بهتواند بازارهای خارجی را  تعقیب کند. نوآوری نیازمند این درجه از باز شدن است. نوآوری نمی

iزمینه ایستاد و دمیتری مدودف ن ببیند. در طول دوره مختصری که پوتین در پسقلمرو دشم v عنوان به 

، در خارج از مسکو vولی در اسکولکوو خدمت کرد، مدودف خلق نسخه روسی سیلیکون جمهور سیرئ

« بسازیمولی  چگونه یک سیلیکون»را هدف گرفت. بنیاد اسکولکوو الگوی مارک آندریسن را در مورد 

گذاری شد و فهرستی طوالنی از شرکای  میلیارد دالر سرمایه 5/0 مجموعاًدنبال کرد.  ه خطخط ب

 00بود.ام، سیسکو و سامسونگ  بی شرکتی برای مشارکت در آن چیده شد که شامل مایکروسافت، آی

امیدی به یک  هرگونهوقتی پوتین به ریاست جمهوری بازگشت، اسکولکوو از میان رفت و  حال نیباا

ولی،  سیلیکون خواهانه یآزادبا رگه  توجه قابلنوآوری، از بین رفت. در تضادی  با سازگار و مناسب نگفره

 های شغل خاص محدودیت 156و زنان، اکنون در  انیگرا جنس همگیری پوتین ازجمله تبعیض علیه  سخت

 است.ی از بین رفته کل بهنیز  در اسکولکوو ها روس ریغآفرینی  نقشحضور و  03قانونی ایجاد کرده است.

متوجه  شود را پوتین یا واقعیت بنیادینی که در حال حاضر چگونه رشد در اقتصاد جهانی ایجاد می

دهد. او با محصور کردن خود در یک چارچوب ذهنی قرن نوزدهمی  شود یا به آن اهمیتی نمی نمی

یکم  و بیستت قدرت در قرن شوند، از واقعی فیزیکی کنترل می صورت بهکه در آن زمین، قدرت و مردم 

بر غافل شده است. ماهیت موفقیت اقتصادی در اقتصاد مبتنی بر اطالعات، متفاوت از اقتصاد مبتنی 

 شدند.  آهن و زمین سالطین محسوب می ها آنکشاورزی یا صنعت است که در 

                                                                                                                                              
i. Catherine the Great 
ii. Mikhail Gorbachev 
iii. KGB 

iv. Dmitri Medvedev 
v. Skolkovo 

asham
Highlight
حذف شود
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 های نان و پهنای باند  صف

یا قصد دارند باز باشند  که نیافرصت دارند تا انتخابی ساده و دوحالتی بین  ندرت بهکشورها و جوامع 

همان چیزی است که پس از تجزیه شوروی سابق رخ داد و  قاًیدقاین  حال نیباابسته، انجام دهند. 

غرب استقالل استونی و بالروس دوباره برقرار شد. این دو کشور که هر دو در فاصله چند صد کیلومتری 

 متفاوتی انتخاب کردند.  کامالًه هستند و از روسیه جدا شدند مسیرهای روسی

مارت  وزیر این کشور، عنوان کتابی نوشته نخستین نخست« iکشور کوچکی که توانست»استونی 

iالر i به  شدن لیتبدو  4994ها را در پایان اشغال شوروی در سال  است که برخاستن این کشور از خرابه

 دهد.  جوامع در جهان امروز شرح مییکی از نوآورترین 

زندگی  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل استونی، اقتصاد آن نامتعادل باقی ماند.

بودند و ها خالی  روزمره برای اغلب شهروندان این کشور هولناک بود. ارز آن از هر ارزشی تهی شد. مغازه

پایتخت ریزی کرد تا  د بود که دولتِ دچار مشکل، برنامهشدی قدر آنبندی شد. کمبود بنزین  غذا جیره

iاین کشور، شهر تالین i i  درصد  32تا بیش از  4990را به حومه شهر منتقل کند. تولید صنعتی در سال

iکاهش یافت، که افت بیشتری نسبت به رکود بزرگ v  شدت بهتورم  01آمریکا بود. متحده االتیادر 

تنها  05هزار درصد باال رفت. 42های سوختی تا  درصد رسید و هزینهافزایش یافت و به بیش از هزار 

مرزهای های قانونی ضعیف و  کرد بازار غیررسمی بود که در کنار حمایت سیستمی که همچنان کار می

موضوع ی شده را در استونی و همسایگانش تسهیل کردند. این ده سازمانحفاظت نشده، افزایش جرائم 

 ولی با ظهور اینترنت تجاری در حال اوج گرفتن بود.  داد که سیلیکون درست در زمانی رخ می

وزیری انتخاب شد،  به نخست 4990ساله، مارت الر، که در سال  30نگار  سپس با هدایت تاریخ

برای »ای را برای ترسیم کردن یک دوره جدید هدر نداد. او شرح داد  دولت جدید استونی هیچ لحظه

داروها که اغلب  طور همان -ای نیاز بود ین آشفتگی و فروپاشی، به اصالحات ریشهبیرون بردن کشورم از ا

 06«در آغاز ناخوشایند هستند.

کند  توانست پول چاپ نخستین قدم الر این بود که اقتصاد را باثبات کند. از آنجا که دولت هنوز نمی

هایی  بخشدر  ژهیو بههش داد، ی برای تأمین پول نقد وجود نداشت، دولت مخارج را کامؤثر سمیمکانو 

                                                                                                                                              
i. The Little Country That Could 

ii. Mart Laar 
iii. Tallinn 
iv. the Great Depression 
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وزیر  نخست های متعلق به دولت، ها برای شرکت سنتی مصونیت داشتند. با پایان دادن به یارانه طور بهکه 

 07«شروع به کار کردن کنند یا از بین بروند.»ها یا باید  الر اعالم کرد که شرکت

 نوآورانه که ریشه در باز شدن داشته باشد، در مرحله دوم وکار کسبز بر پرورش فرهنگ ـتمرک

 09به  4990تورم از هزار درصد در سال  -اقتصاد تثبیت شد که نیااصالحات دولت بازتاب یافت. پس از 

های  استونی درهایش را به روی اقتصاد جهان باز کرد. استونی تعرفه -رسید 4995درصد در سال 

های صادراتی پایان داد و این کشور کوچک به یک قطب  م محدودیتتجاری را کاهش داد، به تما

شهروندی گذاران خارجی دسترسی پیدا کرد. قانون  تجاری تبدیل شد. دولت این کشور نیز به سرمایه

تا اصالح شد تا حمایت مدنی برابری را برای بیگانگان مقیم فراهم آورد. استونی قوانینی تصویب کرد 

که گذاران موجود  توانند زمین بخرند. تمام امتیازات خاص برای سرمایه ها می مطمئن شود که خارجی

برای  iی هموار )رقابتی(ازـب  نیزمود حذف شدند تا یک ـای دوره شوروی بـاز بقای ها آناری از ـبسی

 گذاران جدید تضمین شود.  سرمایه

سیستم  ها تند. وقتی فنالندیها خط تلفن داش وقتی شوروی فروپاشید، کمتر از نیمی از استونیایی

دوستانه، سیستم تلفن  روز کردند، دولت فنالند در حرکتی انسان تلفن خود را به شبکه دیجیتالی به

انتخاب ها این پیشنهاد را رد کردند و  رایگان به استونی پیشنهاد کرد. استونیایی صورت بهآنالوگش را 

وند. وقتی ا طراحی خودشان برشبکه دیجیتال ب سراغراست  یککردند که تلفن آنالوگ را دور زده و 

 همان از را خدماتش و کرد جهش کاغذ و تحریر )استونی( دولت خودش را توسعه داد، از مرحله ماشین

اینترنت سال پس از تولد  1یعنی  4994کرد. تمام مدارس استونی تا سال  عرضه آنالین شکل به ابتدا

دسترسی  0222های نان، آنالین بودند. در سال  ه سوخت و صفسال پس از کمبود گسترد 6تجاری و 

  04این کشور اعالم شد. مجلسقانونی از سوی  طور بهیک حق بشری  عنوان بهبه اینترنت 

این  4992گذاری جهانی تبدیل شد و در نیمه دوم دهه  به مرکزی برای سرمایه سرعت بهاستونی 

کرد. گذاری خارجی سرانه بیشتری نسبت به هر مرکز یا اقتصادی در اروپای شرقی کسب  کشور سرمایه

برای روزرسانی کرده و زمینه را  گذاری به استونی اجازه داد تا پایه صنعتی و فناورانه خود را به این سرمایه

 یک اقتصاد نوآور آماده کند. 

ساالر( اداره شده است که اقتصاد را  تکنوکرات )فن های استونی از زمان استقالل به دست دولت

i، تحت ریاست جمهوری توماس ایلوس0224اند. در سال  بیشتر باز کرده iتا ی دادند رأها  ، استونیایی

                                                                                                                                              
i. Level playing field 

ii. Toomas Ilves 
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اروپا،  بخشی از اتحادیه عنوان بهاند. استونی  ملحق شوند و از آن زمان یورو را پذیرفته iبه اتحادیه اروپا

iهای اقتصادی مکاریوسعه و هـسازمان ت i انیـان تجارت جهـو سازمi i iترین  ، به یکی از یکپارچه

 است.  شده لیتبداقتصادهای اروپای شرقی 

برای  تمایل این کشور»که استونی برای اصالحات پیدا کرد به  را جزمی جمهور ایلوس عزم و رئیس

تنها ما »دهد.  نسبت می« ای متفاوت و مقدار زیادی جرأت و شهامت سیاسی انجام دادن کارها به شیوه

روی از مدل ـزی جز پیـچی اساساًاک و بدون فساد تصویب کردیم که ـسازی پ یک فرآیند خصوصی

iهند تروی v رآمد. ماات بر دـرخ ثابت برای مالیـآلمانی نبود: اصالح سریع نظام مالیاتی و معرفی ن 

بودیم که پول  ]های شوروی سابق از بین جمهوری[ای کردیم و نخستین کشور  را رایانهها  سیستم

المللی پول انجام دادیم، این کار  را ایجاد کردیم. ما این کار را خالف توصیه صندوق بینخودمان مستقل 

پیروز  4990نتخابات عمومی سال یی از سوی افراد بسیار جوانی بود که در اایرؤ نسبتاًرویکردی واقعاً 

هایی بودند که با همه نوع پیشنهاد  اگر به عقب و اواخر دوره شوروی برگردید، استونیاییشده بودند. 

وجود داشتند. این وضع  حال نیبااشدند، اما  نادیده گرفته می عمدتاً ورسیدند  اصالح از راه میبرای 

توانیم کارهایی بکنیم  ای که می وجود داشت، روحیه 4992و ابتدای دهه  4942دهه کم در اواخر  دست

 «رسانیم. خواهیم بود و کارها را به نحوی متفاوت به انجام میو شجاع 

برای  استراتژی )این کشور( باز شدن به شکلی تقریباً بنیادی بود که با چارچوب مرتب و منظمی

زندگی ز شود، ترکیب شد. نتیجه این شده است که استونی به سطح اقتصاد چقدر و چه موقع با که نیا

هزار  05اش بیش از  است. تولید ناخالص داخلی سرانه افتهی دستسال قبل  02بسیار باالتری نسبت به 

 45برابر مقداری که هنگام سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود و رتبه نخست را بین  45دالر است، 

  09.جمهوری شوروی سابق دارد

جهان در  یکی از مراکز پیشتاز عنوان بهدر این آمار، بلکه در جایگاهش  تنها نهموفقیت واقعی استونی 

نکرده  عرصه نوآوری نیز بازتاب یافته است. استونی یک شرکت صدها میلیارد دالری مانند گوگل ایجاد

تر،  است. از همه مهم، شامل معرفی اسکایپ، را کسب کرده توجه قابلهای  است، اما برخی موفقیت

رشک  ولی، باید به آن جمله سیلیکون ای نوآوری کرده است که هر جایی از جهان از این کشور به شیوه
                                                                                                                                              
i. European Union 
ii. Organization for Economic Cooperation and Development 

iii. World Trade Organization 

iv .Treuhand داده ها زمان  شود و به آن به بخش خصوصی واگذار می مدت یهای دولتی به شکل طوالن در این مدل شرکت
 توانند نقدینگی و تولید را باال ببرند. پردازند و می ها سودی نمی در این شیوه شرکت شود تا به سودآوری برسند. می
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آن را ای بهبود بخشیده است که  ببرند. در انجام این کار، استونی زندگی مدنی و سیاسی خود را به شیوه

 دهد.  آینده قرار میهای جهان برای )پیشروی در( صنایع  در کنار سایر مکان

 وکارها کسببودن روی  بسته

استونی و بالروس پس از استقالل تقریباً در موقعیت یکسانی قرار داشتند اما تصمیمات متضادی در 

 استونی اقتصادش را باز کرد، بالروس بسته و مسدود شد.  که یدرحالخود گرفتند.   مورد آینده

کرده  تاکنون بر این کشور حکمرانی 4991که از سال  iبالروس تحت رهبری الکساندر لوکاشنکو

شیفته  کامالًرا حفظ کرده است. لوکاشنکو  شده کنترل داًیشداست، یک نظام سیاسی و اقتصادی 

iکنترل کردن است. او بالروس را مانند تیول شخصی i های  شیوهکند. صدای مخالفان به  خود اداره می

مخالف های  شوند. ملحق شدن به اعتراضات جناح کنترل می داًیشدشود. مطبوعات  گوناگون ساکت می

خودش، ممکن است به برچسب تروریست خوردن منجر بشود. مخالفان انتظار دارند لوکاشنکو، به تعبیر 

 32بگیرد.« گیرد که یک نفر گردن مرغابی را می طور همانرا  شانیها گردن»

iاصطالحات اقتصادی، لوکاشنکو یک نئولودیت بر اساس i i مدرن  فردی که خیلی ساده جهان -است

حتی داند،  که مالک نظام سیاسی است خود را مالک اقتصاد بالروس نیز می گونه همانیابد. او  را درنمی

اگر اقتصاد بالروس بزرگ نشود. لوکاشنکو که مدیر سابق مزرعه است، تنها بازیگر کلیدی در اقتصاد 

و تولید و  -متعلق به لوکاشنکو عمالً -متعلق به دولت هستند وکارها کسباین کشور است. بیشتر 

درصد  62های صنعتی و بیش از  درصد از بنگاه 12های اکید اداری است. حدود  اشتغال مشمول کنترل

مقایسه  واحد پول بالروس، روبل بالروسی است که در مقام 34ده هستند. های کشاورزی زیان از شرکت

 30به نظر برسد. قویروسی  ارزش( م)ک روبل باعث شده است تا

 4972 کند. این کشور از بقایای دهه ای تولید نمی بالروس سرزمینی است که عمالً هنوز هیچ داده

تحریر  های  و دفاتر دولتی هنوز از ماشین وکارها کسبی مانده است که درصد زیادی از جا بهمیالدی 

iسرف»ای ه ی استفاده از رباتجا بهکنند.  دستی استفاده می v یدی،  برای جایگزینی نیروی کار« مانند

رعیت هستند. کارگران بالروسی هنوز  عمالًراد هنوز ـای چسبیده است که در آن اف بالروس به دوره

                                                                                                                                              
i. Alexander Lukashenko 

ii .Fiefdom شد. گذاری که در مقابل خدمت به ارباب در اختیار کشاورز قرار داده می )در فئودالیسم( زمین قابل ارث 
iii. neo-Luddite 

iv .Serf کرد. ر گذشته و در دوران فئودالیسم روی زمین مالک کار میهمان رعیت است کسی که د 
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جان  شده خارجکنند یا در کارخانجات صنعتی از رده  با مشقت و سختی زیاد در مزارع اشتراکی کار می

آن  ها تر ربات ه، کثیف و خطرناکی دارند که در اقتصادهای پیشرفتهکنند مشاغلی خسته ها آنکنند.  می

 دهند.  کارها را انجام می

از  التحصیل اوج دستاورد برای بالروس و اینترنت یک دانشجوی بسیار زرنگ رسانه اجتماعی فارغ

 فناوریهای  شرکتلودیت علیه  -های طوالنی نئو است که نطق iماساچوست به نام یوگنی موروزوف

 کند.  های رسمی روسیه و بالروس را پخش می نویسد و دیدگاه آمریکایی می

ی ها سالکنم چنین تفاوت بزرگی در  من فکر نمی»دهد،  استونی، ایلوس شرح می جمهور سیرئ

 ها آن بین دو کشور وجود داشت، اما پس از آن اقتدارگرایی خسارات خود را وارد کرد و 4990و  4994

 «الحات نرفتند.زیر بار اص

شدم من نخستین بار وارد استونی شدم و در پایتخت آن شهر تالین رانندگی کردم، متوجه  که یوقت

گذشتیم، روشن  روهایی که از آن می هایی را در تمام پیاده دهنده جلوی خودروی ما بازتابهای  چراغ

درخشیدند.  میسازی در شب  ن جادههای کارگرا مانند نوارهای روی جلیقه گردنبندهاو  دستبندهاکرد.  می

iیکی از نخستین افرادی که با وی مالقات کردم، کارولی هیندریکس i ،جاباتیکال شرکت رعاملیمدi i i 

را کند و کارفرمایان و صاحبان استعداد  بود. این شرکت مفهوم شغل و فرصت مطالعاتی را ترکیب می

افزار  نرمدهنده  کند که ممکن است شامل فرستادن یک توسعه مدت به هم متصل می برای مشاغل کوتاه

iجاباتیکال» صورت بهاز سوئد به تایلند به مدت سه ماه  v » دیگران باشد. من از کارولی پرسیدم چرا او و

هوا ونی قانون است وقتی پوشیدند و او به من پاسخ داد که در است دهنده می های بازتاب در خیابان لباس

دهنده بپوشند. کارولی به من لبخند  شود، تمام عابران به دالیل امنیتی نوعی لباس بازتاب تاریک می

که های عابران را ساخت  دهنده سالگی یک مخترع شده بود چون بازتاب 46زد و گفت که او در سن 

اختراع و هایش چندین حق ثبت  یل طراحیشود، و اکنون به دل ها و جواهرات به کار گرفته می در لباس

 المللی در اختیار دارد. نشان تجاری بین

بودم:  این یک نمونه و نماینده از آن چیزی بود که من در طول تمام اوقات اقامتم در استونی دیده

 ترکیب نظم بسیار شدید همراه با اختراع و طراحی.
                                                                                                                                              
i. Evgeny Morozov 

ii. Karoli Hindriks 

iii. Jobbatical 

iv.  Jobbatical.ترکیبی از کار و فرصت مطالعاتی 
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او  33ندارد. ام،  دیگری که با آن مواجه شدهشباهتی به هر رئیس دولت  اصالًایلوس  جمهور سیرئ

چند و کراواتی بلند( و البته  تکه سههای  ظاهری متمایز دارد )یک مدل موی کوتاه مد روز با لباس

در بخشی از وی آدمی تا حدودی سرسخت و بخشی دیگر مشتاق به فناوری است. ایلوس  -یتیشخص

مجدد نیوجرسی( و پس از سقوط کمونیسم و برقراری  درواقعای دور از وطنش پرورش یافت ) جامعه

امور استقالل استونی از شوروی، به این کشور بازگشت. در صدها هزار کیلومتری که من برای وزارت 

 عنوان بهرتبه خارجی داشتم، ایلوس برای من  های فراوانی که با مقامات عالی خارجه سفر کردم و مالقات

 داشت.کشور جهان  496شترین دانش را در زمینه فناوری در بین سران کسی در یاد مانده است که بی

بهترین   امروزه استونی یکی از کشورهای با باالترین درجه اتصال و ارتباط در جهان است. این کشور از

 متحده االتیا های اینترنت در جهان و سوابق سالمت پزشکی عمومی برخوردار است، چیزی که سرعت

نخستین  ، استونی0227در سال  31د.ـکن این زمینه بدون دستیابی به هدف تقال میها است در  سال

فرم  ها درصد استونیایی نودوپنج 35ی آنالین را در انتخابات عمومی داد.ده یرأکشوری شد که اجازه 

  36کشد. دقیقه طول می 5انجام این کار حدود  -کنند آنالین تکمیل می صورت بهپرداخت مالیات خود را 

 ، استونی حرکت شجاعانه دیگری انجام داد و خدمتی را پیشنهاد کرد که0241دسامبر سال  در

شود. وقتی این کشور بیشتر خدمات دولتی  برای هر فردی در جهان نامیده می« اقامت الکترونیکی»

بر معتشود( تا  دقیقه برآورد می 5دهد و  همتا در جهان رخ می خود را از ثبت شرکت )که با سرعتی بی

 ات دولتـقطب خدم عنوان بهرای اعالم خود ـدانستن امضاهای الکترونیکی، آنالین کرد، فرصتی ب

کشور  به شهروند الکترونیک استونی، باید سفری به این شدن لیتبدبرای  37دیجیتال به دست آورد.

هایش عمل کند( تا  خانه بکنید )گرچه این کشور امیدوار است بتواند در آینده بدون نیاز به سفارت

نام را  ذیرد. متقاضی کارمزد ثبتـتان را برای بررسی بپ ر اطالعات شخصیـشما و سای iسنجی زیست

وانید از اقامت ـت یکند. اکنون م راشه امنیتی دریافت میـپردازد و یک کارت شناسایی مجهز به ت می

 مندی از بهرهدر سراسر اتحادیه اروپا و  وکار کسبالکترونیکی استونی خود در موارد متنوعی مانند انجام 

این راهی  رونده مالیاتی استفاده کنید.ـآنالین آن برای قرارداد بستن و تشکیل پ منحصراًهای  برنامه

شوید،  میرها را دور زد. اینک از کاغذبازی خالص تر سایر کشو های کمتر کارآمد و گران است تا نظام

ی در وکار کسب ی باشید، از تمام آزادی که با ثبتوکار کسبپردازید و اگر مالک  های کمتری می مالیات

                                                                                                                                              

i .biometricsیریگ اندازه قابلهای امنیتی که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از خواص  : نوع خاصی از روش 

 .شود بدن انسان یا هر موجود زنده دیگر استفاده می
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ی ها مأمنکشورهای دیگر  که نیاشوید. به طریقی مشابه  آید برخوردار می اتحادیه اروپا به دست می

 عنوان به هایشان منتفع شوند، استونی خودش را های بزرگ در بانک سپردهاند تا از  مالیاتی خلق کرده

های  بهشت اصطالح بهکه  گونه آنی تسهیل رفتار مجرمانه جا بهیی تثبیت کرده است. کارا مأمنیک 

پشت تر کند. ایدئولوژی  را ایمن وکار کسبکند محیط  دهند، سیستم استونی تالش می مالیاتی انجام می

دولت خوب دارد. در بین مزایایی که این کار برای استونی دارد، درآمد مالیاتی اضافی و  آن ریشه در

در میلیون شهروندان الکترونیکی  42رود از  میلیون دالر کارمزدی قرار دارد که انتظار می 522بیش از 

ام  چند سال آینده اخذ شود. هر رهبری که با وی در مورد شهروندی الکترونیکی استونی صحبت کرده

 .عجبی داشت: حرف سهیک کلمه مشابه و پاسخی 

مقایسه  اکنون این کشور در کند. هم ی استفاده میخوب بهخود  افتهیتازه استونی از رونق و شکوفایی 

خود را باً هر کشور اروپایی دیگری، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی ، بریتانیا و تقریمتحده االتیابا 

رسیده درصد  422نام مدارس و نرخ سواد اکنون به  ثبت 34کند. صرف آموزش مدارس ابتدایی می

ی سینو کدشوند که چگونه در کالس اول شروع به  آموزش داده می مدرسه روتمام کودکان  39است.

نیاز استونی، برای من شرح داد که برای رقابتی شدن اقتصاد آینده کشورش  رجمهو سیرئکنند. ایلوس، 

هایی داشته باشند که در  شوند مهارت تغییر دادن نظام آموزشی دارد تا افرادی که وارد آن می»به 

به مفید باشند. این یکی از دالیلی است که چرا ما  خودکار شدنای و  حقیقت در عصر رباتیک و رایانه

 قبالًنویسی کنند. منظور من این است که ما  دهیم چگونه برنامه کودکانمان از پایه اول تعلیم میتمام 

مخصوص به ایم. زبان رایانه تنها یک زبان دیگر است که دستور زبان  های خارجی را آغاز کرده تعلیم زبان

 12«تر از زبان فرانسه باشد. رسد بسیار منطقی خود را دارد و به نظر می

کشورهایی کند که پیشرفت رباتیک به کشورهای کوچک جهان مانند استونی که با ایلوس فکر می

این کار »دهد.. او به من گفت:  کنند، شانس خوبی می مانند چین و هند در صحنه جهانی رقابت می

ا که ی افزایش خواهد داد زیرا مردم مجبور نیستند کارهایی رتوجه قابل طور بهمیزان عملکرد ما را 

چین شهر در  نودوهشتمیلیون شهروند دارد.  3/4استونی تنها « دهند انجام دهند. ها انجام می ماشین

که جمعیت بیشتری نسبت به کل کشور استونی دارند. در هسته تفکر ایلوس این حقیقت جای دارد 

استونی ر کوچک مانند ی افزایش خواهند داد. چگونه یک کشوا مالحظه قابل طور بهها تولید سرانه را  ربات

 4222نیروی کار آن )چین( کمی بیشتر از  که یدرحالکند  در بازار جهانی مشابهی با چین رقابت می

کمی را  نسبتاًها نیروی کار  برد که ربات برابر اندازه آن )استونی( است؟ این موضوع از حقیقتی سود می
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تفاوت  انسانی ایجاد کنند. اگر تماماًت به نیروی کار سازند تا سطوح تولید باالتری از تولید را نسب قادر می

استونی اندازه دو کشور استونی و چین را مالک قرار دهیم، این دو هرگز رقیبانی برابر نخواهند بود، اما 

تواند در سطح باالتری از ظرفیت خود رقابت کند. دلیل این رقابت نیز پیشرفته بودن استونی در  می

 کننده است. تولیدکننده و هم مصرف عنوان بهرباتیک هم  زمینه

تواند کارهایی بیش از تولید ثروت و  استونی نشان داده است چگونه نوآوری در صنایع آینده می

پرسش تواند زندگی مدنی و سیاسی ما را بسط دهد. از این لحاظ باید  اشتغال انجام دهد؛ نوآوری می

 کنیم. ولی بعدی را متوقف کنیم و شروع به پرسیدن در مورد استونی بعدی  کردن در مورد سیلیکون

 بودن بسته و باز بیندرگیر : اوکراین

و هایی از مردم گرسنه  سال پیش کردند، یعنی زمانی که صف 05هایی که بالروس و استونی  انتخاب

های سیاسی و  اره مدلـهایی است که درب انتخابشکسته داشتند، نماد و نماینده  اقتصادهایی درهم

دل اقتصاد باز )مانند ـاز دو م کی کدام که نیااقتصادی در بیشتر جهان امروز انجام گرفت. انتخاب 

 استونی( یا بسته )مانند بالروس( را اقتباس کنیم در مرکز مجادالت در اوکراین قرار دارد. 

اروپا و نده نیروهای ژئوپولتیک قرار دارد: غرب و شرق، اوکراین مدت زیادی است که در مرز جداکن

iو ارتدوکس شرقی iروسیه، کاتولیسیزم iی سو  بهسنتی  طور بههای سمت غربی این کشور  . اوکراینی

ی مسکو سو بهافراد شرق کشور )اکثریت کسانی که نژاد روسی دارند(  که یدرحالاروپا گرایش دارند، 

 14است.« های مرزی سرزمین»به معنی  نیاوکراگرایش دارند. خود نام 

 اعتراضات در کیف راه افتادنولی، یعنی فردای به  در سیلیکون 0241فوریه سال  49در روز 

i)پایتخت اوکراین(، یان کوم i iاپ گذار آمریکایی با اصلیت اوکراینی اپلیکیشن واتس ، بنیانi v قرارداد ، یک

دالر میلیارد  49مضا کرد. برای اوکراین، همین میلیارد دالری برای فروش شرکتش به فیسبوک ا 49

 اش را حل کند.  مدت، بدهی و صورتحساب گازی کوتاه توانست مشکل اوراق قرضه می

اپلیکیشن  توانست معادل با هزینه خرید یک این واقعیت که شاهرگ حیات اقتصادی اوکراین می

دهد اوکراین چقدر  نشان می -ده بودکه یک مهاجر اوکراینی ایجاد کر -رسان تلفن همراه باشد پیام

                                                                                                                                              
i. Catholicism 

ii. Eastern Orthodoxy 
iii. Jan Koum 
iv. WhatsApp 
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چپاول و  های عظیم دارد و این پتانسیل چگونه در زمان دولت پیشین اوکراین با مدل روسی به پتانسیل

و یک نوجوان با ذهنی نوآور  عنوان بهتاراج رفته است. کوم که در روستایی خارج از کیف به دنیا آمد، 

ثباتی سیاسی  کمک کند، در عوض از یک اوکراین دچار بیتوانست به پیشرفت اوکراین  درخشان می

 فرار کرد.

 ز انتخاب مشابهی کرد. وی که ازـاز قرن بیستم، پدر پدربزرگ من که زاده کیف بود نیـدر آغ

کشور اقتدارگرایی ناامید و سرخورده شده بود، یک آنارشیست شد، تصمیمی که وی را وادار به خروج از 

را کوچکی  وکار کسبی زادگاهش اوکراین، جا بهو آنجا بود که  سر درآوردیکاگو از ش تیدرنهاکرد. او 

 و آرامش گرفت.   شروع کرد و سکنی گزید

 -اوکراین پدربزرگ من و یان کوم بوده است که نومیدانه از شاهد افراد زیادی مانند پدراخیر  سال صد

 خارج شدند.  -آور هستند ن، خفقانکننده بود ی دلگرمجا بهشد  یا سایر کشورهایی که احساس می

دیدم که هوش باالی فناوری  کردم، جوانان اوکراینی را  موقعی که در وزارت امور خارجه کار می

اطالعات در اروپای مرکزی و شرقی  خدمات فناوریسپاری  داشتند. اوکراین مقصد شماره یک برون

ای  ، پروژه«iاینیبل تاک»یان کوم هستند. اس آنجا افرادی بیش از ـسرشن کارآفرینان فناوریاست. 

کند،  می ترجمه زبان اشاره به گفتار استفادههای خاص برای  که در فصل نخست مطرح شد و از دستکش

تخیل جام »جایزه نخست رقابت « اینیبل تاک»دهنده اوکراینی خلق کردند.  را چهار دانشجوی توسعه

iمایکروسافت i » های یکی از بهترین اختراع عنوان بهاز آن  تایمو مجله به خانه برد  0240را در سال 

 10سال نام برد.

iپل و کارآفرین سریالی، ماکس لوچین یکی از مؤسسان پی i i ای است که از کیف  نیز از خانواده

لندن  ولی، ی در سیلیکونو فناورهای علم  پناهندگی سیاسی بگیرد. شرکت متحده االتیافرار کرد تا در 

 ازای هستند  ی اوکراین نیز که هکرهای اجارهها اهیس کالهمهندسان اوکراینی هستند. و برلین پر از 

 شوند. ها در جهان محسوب می بهترین جمله

iوقتی کوم و مارک زاکربرگ v رویدادی  معامله خود را نهایی کردند، کارآفرینان زن در اوکراین برای

این  کوتاهی پس از شیوع اعتراضات، تارنمایشدند. مدت  آماده می« vآپ ویکند کیف استارت»به نام 

                                                                                                                                              
i. Enable Talk 

ii. Microsoft Imagine Cup 

iii. Max Levchin 
iv. Mark Zuckerberg 
v. Startup Weekend Kyiv 
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در اوکراین، فرورفته « با توجه به آشفتگی سیاسی این رویداد به تعویق افتاده است.»گروه نوشته بود: 

که کوم در  طور هماننکرده است،  وپرداخته ساختهو اقتدارگرایی، آینده کوم را  iفساد، دزدساالری

آمریکا. آپ: ساخت  رسان واتس پیام»توییت فاش کرد،  0243 اش در مارس سال مورد سرزمین مادری

 «سرزمین آزادی و خانه شجاعت.

iدولت طرفدار روسیه در طول اعتراضات میدان که یوقت i  کنار گذاشته شد،  0243در سال

کردند شرایطی ایجاد کنند که اوکراین را در برابر زیان دیدن از مزایای  اوکراینی تالش می شهروندان

سال اخیر  02توانستند در  اپ می پل و واتس هایی مانند پی ی( که شرکتا رفته ازدستادی )اقتص

 ایجاد کنند، محافظت کنند.

iپترو پوروشنکو i i ،که ی که جای دولت اوکراینی هوادار پوتین را گرفت، تشخیص داد جمهور سیرئ

 های خاستگاهی برای پیشرفتتواند  اگر این کشور محیطی قابل کار کردن برای نوآورانش خلق کند، می

شیرینی تولیدکننده صنعت  نیتر بزرگچند میلیارد دالری باشد. پوروشنکو یک تاجر ثروتمند و مالک 

iای جدید برای زندگی کردن شیوه»در اوکراین است. شعار اصلی وی در کارزار انتخابات  v ».13بود  

ساالران  یکی دیگر از اندک vخوب بشناسم. او و ویکتور پینچوک نسبتاًمن توانستم پوروشنکو را 

 وانـعن به متحده االتیاراینی، از سوی دولت ـاسی( اوکـروتمند پرنفوذ سیـاجران ثـا تـ)الیگارش ی

)که  چگونه این پول را به دست آوردند ها آن که نیااز  نظر صرفشدند.  لحاظ می« ساالران خوب اندک»

دیگری غیر از خود پینچوک و پوروشنکو واقعاً  کس چیهکنم  کنم و فکر هم نمی میدرک ن کامالًمن 

ی بازتر شدن، فساد کمتر و محیط سو بهخواهند  این است که این دو اوکراینی می برداشتبداند(، 

کنم این کار  ی که بیشتر افرادی مانند یان کوم را پرورش دهد، حرکت کنند. من فکر میوکار کسب

 لوح امیدوار باشم. پذیر است و مایلم در این مورد بیشتر از افراد ساده امکان

 ها انتخاب

بسته هستند. بیشتر کشورهای جهان بین این دو  -استونی و بالروس دو قطب روی یک محور باز
                                                                                                                                              

i . Kleptocracy ثروت و در سیاست اصطالح دُزدساالری یا کلپتوکراسی به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش

 کند.  قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می
ii. Maidan protests 
iii. Petro Poroshenko 

iv. a new way of living 
v. Victor Pinchuk 
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ه کشورهایی ب اند. شده ختهیگس ازهمقطب قرار دارند و کشورهای زیادی مانند اوکراین بین این دو قطب 

های  ی سیستمسو بهجهت  کنند تا خود را با تمایالت غیرهم متفاوتی ترکیه و تایلند وقتی تالش می

و المللی  شوند. ترکیب تاریخ جهان، رقابت بین باز یا بسته را وفق دهند، مرتباً دچار آشوب عمومی می

جهان لب کشورهای های ترکیبی در اغ ای از سیستم تعداد زیادی از متغیرهای سیاسی محلی، مجموعه

کژکارکرد هند  بعضاًداری دولتی چین؛ دموکراسی پیچیده و  کند. این موارد شامل سرمایه ایجاد می

ی دارد؛ اقتصادهای بازار اجتماعی )سوسیال( اروپای توجه قابلبا اقتصاد بازاری که هنوز اختالالت 

بیق پیدا کنند؛ قطبی شدن جمعیت تط شدن ریپکنند تا با فشارهای ریاضتی و  غربی که تالش می

توسعه های  در مورد نقش بازار در اقتصاد و جامعه آن کشور و استراتژی متحده االتیافزاینده سیاسی 

 مختلط در سراسر آفریقا، آمریکای التین و آسیا هستند. 

رشد و  های سیاسی و اقتصادی با مشکالت متنوع اما مشابهی روبرو هستند: چگونه جا نظام در همه

موج های اجتماعی و اقتصادی که در  ثبات را در عصر افزایش نابرابری متوازن کنیم؛ چگونه برای چالش

دفاتر شوند، آماده شویم و چگونه به پایگاهی برای آن نوآوری و  شدن و نوآوری ایجاد می بعدی جهانی

باشیم هایی  ین شرکتآیند، تبدیل شویم، یا حداقل جزو زنجیره تأم هایی که از دل آن می مرکزی شرکت

 اند.  که در جای دیگری مستقر شده

چقدر  شود، این است که شود و از سوی سران کشورها پاسخ داده می پرسش بنیادی که مطرح می

پرسیدم به  می ها آنکردم و از  کنترل روی جامعه اعمال کنند. وقتی با رهبران سراسر جهان صحبت می

می تغییر کرده است، آنان تقریباً همیشه به از دست رفتن سال گذشته چه چیز مه 45نظرشان در 

هایی  فناوریکنند؟  دلیل اصلی ذکر می عنوان بهچه چیزی را  ها آنکردند. اما  محسوس کنترل اشاره می

 کند. های اجتماعی که افراد را به اطالعات و یکدیگر متصل می مانند اینترنت و رسانه

 گیری های اجتماعی، فرآیندهای تصمیم دستورکارهای سیاسی، جنبشهای اطالعاتی،  رسانه و محیط

اینترنتی دولتی و کنترل روی برندهای شرکتی همگی با استفاده از میلیاردها دستگاه و میلیاردها اتصال 

به از طریق رسانه جریان اصلی و دولت  منحصراًاند. اطالعات حاال دیگر  از سوی شهروندان مختل شده

که یابد  ی جریان میکنندگان مصرفیابد، بلکه از طریق شبکه وسیعی از شهروندان و  نمی جامعه انتقال

 زیچ همهنویسند و  خوانند، می می دائماًدر تعامل با منبع اطالعاتی نقش مسلطی دارند. این شبکه از افراد 

اتصال، های  فناوریدهند. این  هایی که جامعه و سیاست را هدایت کنند، شکل می را ارزیابی کرده و ایده

برتر های  دهند که روزگاری برای افرادی در جایگاه هایی از شهروندان می قدرتی را به شهروندان و شبکه

 ها حفظ شده بودند.  های رسانه و دولت مانند شرکت
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 ای گسترده طور بهبه این از دست رفتن سیستمی کنترل و انتشار قدرت  ها چگونگی پاسخ دادن دولت

بیستم  خواهد گذاشت. دوگانه سیاسی اصلی نیمه دوم قرن ریتأث ها آنبر سرشت و عملکرد اقتصادهای 

ویکم، این موضوع به باز در برابر بسته تبدیل شده  داری بود. در قرن بیست کمونیسم در برابر سرمایه

انتخابی و  طور بهند توا ای وجود ندارد. باز بودن می درصد بسته 422درصد باز یا  422است. هیچ کشور 

به با توجه  حال نیبااهای سیاسی به کار گرفته شود.  برای اقتصاد یا جامعه و نظام  تری گسترده طور به

کنند  های بازتری انتخاب می هستند، کشورهایی که نظام قطعیهای سیاسی تا حدودی  نظام که نیا

بنیان ی آینده در آنجا وکارها کسبصنایع و هایی خواهند بود که  را حفظ کنند مکان ها آنتوانند  و می

 آیند.  گذاشته شده، تأمین مالی شده و به بازار می

 نفر میلیارد 5/2

 توانند باز بودن را حتی در جوامع مستقر هستند می ها آنآیا مراکز جغرافیایی که صنایع آینده در 

 ازنظرکلی، کشورهایی که  طور به .شود بررسی تر دقیق باید کشاکش هنوز این؟ محدود برقرار کنند

جوامع برخی از  حال نیباااقتصادی شکوفا شوند.  ازنظراند  اجتماعی و سیاسی باز هستند بهتر توانسته

باز  که یدرحالکنند  اجتماعی بهبود پیداتا با باز شدن اقتصادی و  اند کرده های اخیر تالش در دهه

های در  قدرتاستراتژی در بلندمدت شدنی باشد یا خیر،  دارند. خواه این شدن سیاسی را محدود نگه می

هند، سنگاپور، چین و  ژهیو بهکنند،  نرم می وپنجه دستهای ترکیبی  حال پدیدار شدنی که اکنون با مدل

کشورهای ترین  تر را دارند. طبق اغلب معیارها، سنگاپور یکی از نوآورترین و موفق ارزش بررسی دقیق

اقتصادی است. این کشور تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار زیادی معادل بیشتر از  ازنظراین سیاره 

، سوئیس و امارات متحده عربیِ دارای منابع غنی نفت، بیشتر متحده االتیاهزار دالر دارد که از  74

در کنند، سنگاپور همیشه  بندی می هایی که کشورها را طبق نوآوری رتبه است. در تمام انواع شاخص

  11گیرد. کشور برتر قرار می 42میان یکی از 

یک  ی یک دولت ملی، اما اندازهها تیمسئولها و  میلیون نفر نظام 1/5سنگاپور با جمعیتی در حدود 

ذاشته اما همچنین ـهایی بر آزادی بیان و اجتماعات گ  شهر بزرگ را دارد. این کشور محدودیت

  15مذهب است. ازنظرترین کشور جهان  متنوع

باز  های در حال خیزش اقتصادی، چین و هند، هر دو با نیاز فزاینده برای قدرت نیتر مهمو تا از د

 سوم کیرفته، با داشتن بیش از  هم هستند. این دو کشور روی بانیگر به دستشدن به طریق خودشان 
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تصادی . اصالحات اقاند افتهی دستهای سریعی در توسعه  جمعیت جهان، در تاریخ بشر به پیشرفت

کاهش  بود ازآنچهو فقر را در هند تا بیش از نیمی   حدود نیم میلیارد نفر را در چین از فقر خارج کرده

کشت به  میها میلیون نفر را در طول قرن بیستم  از کشورهای گرفتار قحطی که ده ها آن 16است. داده 

سه همانند  ها آناند. آینده  ترین اقتصادها در جهان تبدیل شده جوش و و پرجنب نیتر بزرگدو کشور با 

 خواهد بود. استثنایی در هر لحظه کننده  شان شاهد تغییرات دگرگون دهه گذشته

تواند  ، می به مدت چند دهه، چین ثابت کرده است اقتصادی تا حدودی باز و نظام سیاسی بسته

 حال نیبااای کارگران دارای دانش و مراکز تولیدی، رشد را کسب کند. ای بر با تبدیل شدن به خانه

 هایی از تواند شرایطی را برای نوآوری این کشور اکنون در جستجوی اثبات این موضوع است که می

مدل خودش مهیا کند. برای دستیابی به این هدف، پرسش اساسی برای آینده چین این است که آیا 

تواند نوآوری واقعی را شکوفا کند یا خیر. به  کنترل سیاسی شدید میبا وجود ش ا باز اقتصادی نسبتاً

بنیان آن تاکنون پیشرفتی نداشته است. برای مثال، موفقیت چین در  رسد که اقتصاد دانش نظر می

اختراع یا کانادا  متحده االتیاهای فناوری چینی که پیشتر در  یا از ساختن نسخه تماماًاقتصاد اینترنت 

برای ای که  هزینه دزدند( یا از تولیدکنندگان کم شده بودند )و اغلب مالکیت فکری مربوط به آن را می

 است.  آمده دست بهساختند،  افزار می ی سختنیچ ریغهای  شرکت

محور  دانش ضربه ناشی از عالقه به کنترل کردن از سوی پکن، توسعه اقتصاد که یدرحال حال نیباا

که  سطحی از قدرت را iانداخته است، روح نوآوری چینی را نکشته است. جک دورسی چین را عقب

ها کار  مردمی که در این شرکت»کند. او به من گفت  آید، احساس می از سوی کارآفرینان چینی می

چیز را خلق کنند و واقعاً جهان را در اختیار بگیرند. از  توانند همه کنند که می کنند، احساسی می می

 -زنم میو من در اینجا تنها در مورد موارد نامحسوس حرف  -زنید وی دیگر، وقتی با دولت حرف میس

اگر  که یدرحالکند.  زده جانیهکمی بیشتر احساس کنترل شدن دارید؛ این احساسی نیست که شما را 

اسکوئر  یا ترییتوی را که در زیهر چبا مردم حرف بزنید، آزادی واقعی در گفتار آنان وجود دارد. آنان 

جا وجود داشته باشد. فکر  تواند همه کنند که این موضوعات می بینند و مشاهده می دهد، می رخ می

آنجا  این احساس قطعاً وجود دارد. حال نیبااواقعاً بدانند چگونه تغییرات را شروع کنند.  ها آنکنم  نمی

 «این انرژی هست.

 ای که دورسی به آن اشاره نیز از انرژی ها آندی تغییر کند، اما ـدولت چین ممکن است به کُن

                                                                                                                                              
i. Jack Dorsey 
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تنها  تواند کند آگاه هستند. دولت پی برده است که اگر این کشور بخواهد به رشد ادامه دهد، نمی می

خلق های  با توجه به از دست دادن فرصت ها آنکننده نوآوری باشد.  هزینه و کپی مرکزی برای تولید کم

های  سازی اینترنت )در گذشته(، اینک قصد دارند گام گذاری و تجاری ل نوآوری، سرمایهثروت از مح

آینده بلندی برداشته و خاستگاهی برای شهرهای اصلی در زمینه ژنومیک، رباتیک، سایبر و سایر صنایع 

عادل مت»و « بازار داخلی»باشند. چین اکنون قصد دارد به مرکزی جهانی برای نوآوری، تشویق توسعه 

 محیطی ناشی از مدرنیزاسیون های اجتماعی و زیست اقتصادش برای جبران برخی از هزینه« کردن مجدد

 سریعش تبدیل شود. 

 یحال دراز زمانی که رشد چین کند شده، این کشور حرکاتی به سمت باز شدن اقتصادی انجام داده 

در مورد باز بودن، منطقه تجاری  اش را گرفته است. یک آزمایش ابتدایی باز شدن سیاسی جلوی که 

. لومترمربعیک 44به مساحت  وکار کسباست، یک منطقه اقتصادی باز دوستدار  iزد( تی آزاد شانگهای )اف

ی خارج هیسرماهای کمتری بر  است، محدودیت لیتبد قابل تر آسانزد، یوآن )رنمینبی(  تی در اف

یک مثال واضح  17موانع تجاری کمتری وارد کنند.توانند کاالها را با  ها می وجود دارد و شرکت

که بازی  باکس شرکت مایکروسافت در منطقه تجاری آزاد شانگهای است، نخستین کنسول فروش ایکس

 14است.قانونی در سرزمین اصلی چین به فروش رفته  صورت بهسال گذشته  42در مدت بیش از 

تمایلی  دلیل که دولت چین ثابت کرده است به این ها ینیچ ریغها و  بسیاری از چینی حال نیباا

 ترییتو های اجتماعی مانند فیسبوک و های خبری خارجی و رسانه سایت ها بر وب برداشتن محدودیت  به

نیز که در مورد منطقه آزاد تجاری شانگهای  طور همانکنند،  ندارد، شور و اشتیاق خود را سرکوب می

iپیپلز دیلی»گردید. ولی وقتی روزنامه  و گزارشابتدا شایعاتی شنیده شده  i »که دولت از آن برای 

منطقه آزاد تجاری شانگهای تنها یک »کند، گزارش کرد که  هایش به عموم استفاده می دیدگاهرساندن 

 ستتوان ینم خود ییعقال ذهن با کس چیهای نیست.  ویژه اقتصادی است و منطقه سیاسی ویژهمنطقه 

 کند، یم جادیا «یاسیس ازیامت» کی تالش، سال 62 از پس جهان، بزرگ صاداقت نیدوم که کند تصور

 19مردم را از بین برد. ، امیدهای«است شدن شکوفا حال در روز روزبه که  یهنگام

 دهد: شتاب و جهش یدـیکل صنعت هفت در را وسعهـتژی دولت چین این است که ـاسترات

زیستی، زیست، نسل جدید فناوری اطالعات، فناوری  جویی در مصرف انرژی و حمایت از محیط صرفه

 ها عمل ابتکارهای نو. هدف از این  های نو، مواد جدید و وسایل نقلیه با انرژی تجهیزات پیشرفته، انرژی
                                                                                                                                              
i. Shanghai Free Trade Zone (FTZ) 

ii. People’s Daily 
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ساله  5امه ـبخشی از برن عنوان به« iشورای دولتی»از سوی  0242که نخستین بار در اکتبر سال 

تولید درصد  1روزرسانی ظرفیت نوآوری چین است. در حال حاضر این صنایع  دوازدهم اعالم شدند، به

 45به  0202دهند، اما رهبری چین امیدوار است این میزان را تا سال  ناخالص داخلی را تشکیل می

  52درصد ارتقا دهد.

چین  کند رئیس گوگل اریک اشمیت فکر میشود،  ی که از دولت چین میگاهیوب گاهانتقاد  رغم به

دهه اقتصادی، چین قدرتمندترین  صرفاًبر یک مبنای »شتاب اقتصادی فعلی خود را حفظ خواهد کرد: 

شوند. را پیش رو دارد. ممکن است که رشد چین در یک دهه کند شود و سایر کشورهای آسیایی موفق 

ایشان تمال وجود دارد که دموکراسی ناکارآمد آنان به دانیم؛ این اح ما این موضوع را در مورد هند نمی

iجان داناهو« ضربه بزند. iبعد، سال  45کنم  فکر می» بی با این نظر موافق است:  ، مدیرعامل پیشین ای

 «باشد. احترام قابلچین یک رقیب جهانی بسیار 

iهند همسایه چین، از هند دوران جوانی من، کشور مادر ترزا i iکاست ، قحطی و یک نظامi v 

شدید و آزاردهنده است. وقتی در  کامالًهایی از هند  ناخوشایند، گذار کرده است. فقر هنوز در بخش

 مچ پاهایی تا عمق  آبادهای بزرگ صرف راه رفتن در مدفوع خارجه بودم، زمانی را در حلبیوزارت امور 

رو به کاهش است و نگاه  یوع فقرش حال نیبااانداخت.  می vشرقیبه یاد بدترین جای کنگوی مرا  کردم که 

سال  05و   ساله گذشته 05این کشور را در  رگذاریتأثغیراحساسی به ارقام ریاضی اقتصاد هند، اداره 

 دهد.  آینده پرامید این ملت نشان می

سخن  زبان 742متنوع است. شهروندان آن به  داًیشدزبانی، قومیتی و مذهبی کشوری  نظر ازهند 

گذاری  قانونگرا و سکوالر را حتی با وجود فرآیندهای  کثرت نسبتاًاین کشور یک دموکراسی  54گویند. می

های شدید و اختالالت در بازار شده،  اش که منجر به ناکارآمدی بزرگ و ناکارا و نظام دولتی پیچیده

)این که  ی دارندا شده نیتضمهای  قانون اساسی قدرت ازنظرایالت دارد که  09حفظ کرده است. هند 

موارد  . فهرستی ازاند شده  حفظهای ملی  ها( در بسیاری از سایر جاهای جهان )تنها( برای دولت قدرت

تواند  تواند و نمی مندرج در قانون اساسی و فهرستی از اختیارات دولت، آنچه را که دولت مرکزی می

                                                                                                                                              
i. State Council 

ii. John Donahoe 

iii. Mother Teresa 

iv .Caste کاست،  شود. در نظام های انتسابی توزیع می کاست نوعی نظام اجتماعی که در آن مزایای اجتماعی بر اساس نقش

 ای را در رفتار و اعمال خود و رابطه با دیگر را ندارند و باید شرایط ویژههای  های مختلف، حق گذر به رتبه افراد عضو در رتبه

 .های دیگر رعایت کنند اعضای رتبه
v. East Congo 
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در ند. بانک جهانی این کشور را ک کنند، که هدایت بازار هند را دشوار می گذاری کند تعریف می قانون

  50کند. میبندی  کشور رتبه 449از میان  وکار کسبهای جهان برای انجام  ترین مکان دشوار 410رتبه 

 اکارآمدتر وـابل نحوه تعیین دستورکارهای نـزی چین در مقـریزی مرک رات متفاوت برنامهـاث

 افتهی توسعه به این دلیل عمدتاًیک قطب تولیدکننده  عنوان بهاست. چین  توجه قابلتر هند  دموکراتیک

گذاری در  سرمایه ریزی کند. چین پیشتاز جهان در زمینه توانست آن را برنامه است که دولت مرکزی می

 و  در رونق بخش تولید این کشور مشارکت کرده ماًیمستقزیرساخت است که افزایش تدریجی آن 

با  53است. دستمزدهای تولید تصویب کرده  داشتن نگهایین سیاست شهرنشینی اجباری را برای پ

 طور همان اند. ای داشته مالحظه محیطی و انسانی قابل های زیست هایی، هزینه وجود این، چنین سیاست

را  در چین، اگر نیاز داشته باشند تا تمام محالت»دهد  شرح می iکه اقتصاددانی به نام نوریل روبینی

کار  توانند این از مزارع برانند تا از شهرنشینی حمایت کنند، می ساله هرها نفر را  ویران کنند و میلیون

 که را با وجود مخالفت همه انجام دهند، زیرا این کشور مبتنی بر دموکراسی نیست. به دلیل کارهایی

هوا، توان  می ازجمله -است داده  رخ توجه  قابلمحیطی گسترده و  چین انجام داده است، آسیب زیست

 آب، زمین و امنیت غذایی را نام برد.

روبینی  های صادراتی و تولیدی این کشور را عقب انداخته است. ها در هند، بخش فقدان زیرساخت

هوایی های  ی، پلبمبئبینید. در  ها را می در هند شما مسیرهای انحرافی زیرساخت»کند که  مشاهده می

خوابد  می که در خیابان توان از مکان کوچکی خانمان را نمی د بیفرها هستند. یک  و روگذرها بر فراز زاغه

کشد، تا بتوان به جلو حرکت کرد. این علت آن است که  ها طول می ی دیگری منتقل کرد. سالجا به

 «نیافته هستند. و در هند توسعه افتهی توسعهها در چین بسیار  چرا زیرساخت

د کم دارد، با تولید کارگران دارای دانش جبران کرده ریزی مرکزی برای تولی آنچه هند در برنامه

و  متحده االتیادهد که بیشتر از مجموع  میلیون مهندس را آموزش می 5/4حدود  هرسالهاست. هند 

 51چین است.

iوزیر هند، جواهر لعل نهرو نخست iتمرکز  ، بر منابع مهمی در زمینه فناوری اطالعات و آموزش عالی

iموسسه علوم پزشکی سراسر هند سیتأسکرد. دولت وی بر  i i ،فناوری هندی مؤسساتi v  مؤسساتو 

کلی در  طور به درواقع -ترین مراکز آموزش در هر بازار نوظهوری ای که در میان حرفه vمدیریتی هند
                                                                                                                                              
i. Nouriel Roubini 

ii. Jawaharlal Nehru 

iii. All India Institute of Medical Sciences 
iv. Indian Institutes of Technology 

v. Indian Institutes of Management 
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 گذاری مستقیم خارجی هستند، نظارت کرد. این مبنای استعداد موجب رونق سرمایه -هر بازاری

خود را  ی تحقیق و توسعهها بخشهای چندملیتی،  گذشته، بسیاری از شرکتشود. در طول دو دهه  می

اداری  اند. مراکز پاسخگویی تلفنی، مراکز تهیه صورتحساب پزشکی و سایر خدمات به هند انتقال داده

اند. اما، هند از آموزش ابتدایی غفلت کرده که منجر به نابرابری  توسعه یافته سرعت بهنیز  وکار کسب

تواند  می iوزیر نارندرا مودی تنها و بهترین چیزی که در دولت نخست 55ها شده است. در فرصت گسترده

مرکزی برای صنایع آینده اتفاق بیفتد، این خواهد بود که نوعی از تعهد  عنوان بهبرای وضعیت هند 

 نسبت به آموزش ابتدایی انجام دهد.  را که دولت نهرو برای آموزش عالی انجام داد،

iاقتصاددانی به نام راب شاپیرو i  وی  کند. می دیتأکبر اهمیت آموزش در ساخت اکوسیستم نوآوری

قدر  رقیبی کدام چیههای آموزشی چین و هند، باور دارد که از جنبه نوآوری،  گذاری ذکر عدم سرمایهبا 

جمعیت است. با سنگاپور بسیار کوچک  تضاد در موضوعبرای اینکه قدرت جهانی بشوند نیستند. این 

کنند. سنگاپور  با یکدیگر رقابت می داًیشددر زمینه نوآوری  ها آنبرابر سنگاپور است، اما  054چین 

همسر های ابتدایی را در جهان در اختیار دارد.  قادر است با چین رقابت کند زیرا یکی از بهترین آموزش

چیست؟  )برتر( شده است. راز وی هزیجا برندهمن یک معلم ریاضی مدرسه در مقطع راهنمایی است که 

 برنامه او استفاده از برنامه درسی سنگاپور بوده است.

نسبت به  باید»کند که  گیرد، بیان می کم می شاپیرو پتانسیل چین برای نوآوری را دست که یدرحال

نگاهی بدون ، تواند بسیار موفق باشد این احتمال که تحت شرایطی مشخص، یک پارادایم بسته می

نوعی گذار عمل  مثابه بهتواند  شاپیرو معتقد است این حالت نادر است، اما می .«میباش تعصب داشته

که بوده است، که مدرنیزاسیون و رشدی را  یکره جنوباخیر  قرن مینتنها کشور بسیار موفق در »کند: 

وحشتناک های  توریبیشتر این کار را تحت دیکتا ها آنکند، به دست آورده است.  چین به آن حسادت می

واقعاً بودند که دیکتاتورهای  شانس خوش ها آنی کشوری کوچک است و کره جنوبانجام دادند. اکنون، 

غیرمعمول ی دموکراسی طی کردند که بسیار سو بهآمیز  هوشمندی داشتند. آنان همچنین گذاری صلح

 «است.

باز  شور درجه بسیار باالتری ازی و چین رخ داده است: این ککره جنوبتوسعه هند در جهت مخالف 

است. ی شبیه دستور و کنترل دولت مرکزی داشته ساختار بودن سیاسی دارد اما توسعه اقتصادی آن

پیش برود. دولت جدید هند تا حدود  تری کند تا به سمت کنترل مرکزی اکنون این کشور تالش می

                                                                                                                                              
i. Narendra Modi 

ii. Rob Shapiro 
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کرد برده و  استعداد مهندسی که ایجاد می تمام از یکامل افعـمنشد که ادی به این دلیل انتخاب ـزی

ها را از میان ببرد، شاید افرادی مشابه اریک اشمیت و جان داناهو را متقاعد کند که رشد  ناکارآمدی

 سال آینده خواهد بود.  42هند داستان )اصلی( اقتصادی 

میلیارد  0/4شور ی با تبدیل کتوجه  قابلکند تا این موضوع را تا حدود  وزیر مودی تالش می نخست

سنجی جهان را  برنامه هویت زیست نیتر بزرگکند تا  اش به کُد کامل کند؛ یعنی، او تالش می نفری

گیرد.  می قرار مورداستفادهها و اطالعات به سبک استونی  ایجاد کند که برای ارائه خدمات دولت، یارانه

 که نیا پس از 56«.بنیاد»ی به معنی ای هند شوند، کلمه نامیده می i«آذار»سنجی،  های زیست کارت

میلیون  402های بانکی آنالین برای  کرد، حساب« آذار»ها از طریق  دولت مودی شروع به توزیع یارانه

طراحی های پرداختی کردند که برای آینده  انداز، وام و نظام خانوار ایجاد شدند و افراد را وادار به پس

جمعیت  درصد از 61میلیون شهروند هندی، یعنی  772تا زمان نوشته شدن این مطلب،  57شده بود.

به ها که به استونی اجازه دادند  فرض این است که انواعی از نظام 54بودند.« آذار»این کشور، دارای 

رین ت پرجمعیتترین و  توانند برای اثر مشابهی در یکی از متنوع نوآورترین دولت جهان تبدیل شود، می

 بیشتر دوست دارد شبیه استونی باشد تا بالروس.  مشخصاًکشورهای جهان به کار روند. هند 

 انتخاب 691 کشور، 691

کشورهای  دهد، اما سایر ی است که در چین و هند رخ میمسائلوابسته به  داًیشدآینده اقتصاد جهان 

 دره و درخشان را اقتباس کردند، های نوآوران رخی راهـهای مشابهی روبرو هستند. ب جهان با مخمصه

 توانند بادهای در حال تغییر اقتصاد جهانی را تشخیص دهند.  رمق بوده یا نمی سایرین بی که  یحال

که  ای ام که به آینده است. من کشورهایی را دیده تکه چهلبرای مثال، آمریکای التین یک )لحاف( 

شیلی برای مثال  -کردند های در سطح جهانی را بسازند، شتاب می های جوان شرکت در آن تکنولوژیست

 تا -چسبند ای با اختالل عملکرد می به گذشته تماماًو کلمبیا. سایر کشورها مانند اکوادور و ونزوئال، 

 اند.  هدایت شده کننده کنترلهای  دولت لهیوس به ها آنحدود زیادی به این دلیل که 

برزیل که با توجه به وسعتش بیشترین پتانسیل را نسبت به هر کشوری در این قاره دارد، سعی 

آورد.  کند تا مدل صحیح خود را به دست کند مدل خودش را توسعه دهد، اما مانند هند تالش می می

میلیون نفر  35ی انجام داد که مسیری برای بیش از رگذارـیتأثرزیل کار ـ، ب0222های دهه  در سال

                                                                                                                                              
i. Aadhaar 
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ی طبقه متوسط حرکت کنند، اما این کشور هنوز به دلیل درجه باالی سو بهکرد که از فقر  ایجاد می

 های شدیدی بر واردات که تعرفه مدتش یطوالنمدل اقتصادی شیفته کنترل  -iاش نئومرکانتیلیسم

 59.است بازماندهاز رشد بیشتر  -ها برزیلی فعالیت اقتصادی شامل غیرکند و کنترل دولتی بر  تحمیل می

 رزیل، همانند هر کشور دیگری در جهان که مبتال به جنون کنترلـآرژانتین، همسایه و رقیب ب

رل کردن عقب نگه داشته شده است. ـار شیفتگی و جنون کنتـات( باشد، به دلیل اقتصاد دچـ)مقام

 -تصادی بسیار باز، بیشترین نرخ رشد ساالنهیک مدل اق بر اساس، 4941تا  4472آرژانتین از سال 

iرا در جهان در اختیار داشت. این کشور ابتدا از سرزمین مهم غنی خود، پامپاس -درصد 6 iازای  ، در

 عنوان بهکرد. کارگران  صادر می -گوشت گاو و گندم -گذاری خارجی، محصوالت کشاورزی سرمایه

ها( وارد این کشور شدند. در  کم برای اروپایی ن )دستبخشی از سیاست مهاجرتی تقریباً باز آرژانتی

بسیاری از  پذیرفت که متحده االتیاطول همین دوره، آرژانتین بیشترین تعداد مهاجران جهان را پس از 

، آرژانتین 4941تا سال  62دادند. ترجیح می متحده االتیاهایی بودند که آرژانتین را به  آنان ایتالیایی

اقتصادی  از آن زمان، سیاست 64روتمند جهان و جلوتر از آلمان و فرانسه قرار داشت.کشور ث 42در میان 

کنترل های شدیدی از اقتصاد تحت  بین بازار آزاد رادیکال و دوره شدت بهآمیز بوده و  آرژانتین جنون

 کرده است. نوسانبرد،  شدید که این کشور هنوز هم از آن رنج می

یک شرکت اروپایی  ریمد به مربوط محصوالتکردم که فروش  ای رنگی نگاه می بار به نقشه یک

محقق جلب شد که میزان زیادی از فروش در کشورهای اطراف آرژانتین  توجهمداد.  بزرگ را نشان می

 ژانتیننبود. وقتی علت را جویا شدم، او به من گفت که در آر گونه نیاشده بود اما در خود آرژانتین 

محدود  مقررات دولتی که جریان سرمایه را براساسکند زیرا تقریباً غیرممکن بود که  گذاری نمی سرمایه

رون کشید. او همچنین گفت که بهترین راه برای بیرون کشیدن ـکند، سرمایه را از این کشور بی می

گوشت ه مقادیر زیادی کنند این است ک می وکار کسبی که در این کشور نیآرژانتریغهای  پول شرکت

این گاو بخرند و سپس آن را در ازای دریافت دالر یا یورو به خارج صادر کنند. برای این مدیر اروپایی، 

« گوشت گاو بشوم. وکار کسبخواهم وارد  من نمی»کار ارزش دردسرش را نداشت. وی به من گفت: 

نظام بسته آرژانتین منجر به این شده است که گوشت گاو تبدیل به یک عامل واسطه برای مبادالت 

ای  فزاینده طور بهآن پول  امیدوارید در جهانی که دراین قطب مخالفِ آن چیزی است که  -المللی شود بین

 شدن است، رخ دهد. رمزنگاریدر حال 
                                                                                                                                              
i. Neomercantilism 

ii. Pampas 
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جهان  سته در باالترین سطوح در کشورهای با اکثریت مسلمان در سراسرهای باز و ب تنش بین مدل

کویت خیز مانند عربستان سعودی و  دهد. در این چارچوب، کشورهای با اکثریت مسلمان نفت رخ می

ارزش  کمو  کاهشبه دلیل ثروت نفتی زیاد است. با  ها آنای دارند اما تولید ناخالص داخلی  جوامع بسته

تا  احتماالًکند که عربستان سعودی  برخی برآوردها اظهار می -فارس جیخل در سراسر یتنف ریذخا شدن

توانند  نمیاین کشورها برای حفظ ثروتشان حاال دیگر  -سال دیگر قادر به صادرات نفت نخواهد بود 45

روی  محور دانشد شد به صنایع ـاشند و مجبور خواهنـهای فسیلی وابسته ب ولید سوختـفقط به ت

 60بیاورند.

( ادامه دهد، ریمس نی)به ا خواهد یم چقدر کشور کی که نیا بر اساسها به این موضوع  پاسخ

کرد.  سیتأسرا  iی ملک عبداهللو فناوردانشگاه علوم  راًیاخمتفاوت است. در عربستان سعودی، دولت 

ی ریگیماهخواهد یک دهکده  میلیارد دالر است، می 02گذاری در آن  این دانشگاه که شایعه شده سرمایه

را کننده جدید برخی از محققان پیشتاز جهانی  دورافتاده را به شهری جهانی تبدیل کند. مجتمع خیره

iالحکمه بیت» عنوان بهت و ملک عبداهلل از آن جذب کرده اس i »63.جدید نام برده است 

بوده و اغلب های تحقیقاتی در جوامع باز  ی ملک عبداهلل متفاوت از دانشگاهو فناورعلوم  دانشگاه

 محققان بازدیدکنندگان برای بازدید از محوطه دانشگاه نیاز به اجازه ورود دارند. .کند می عمل مخالف آن

عربستان به نفع »باید تمام پیشنهادها و انتشارات را برای تصویب ارائه کنند تا تضمین کنند که این کار 

 تر کارایی ه از همه مهمـافع ملی طراحی شده کـاست. تحقیق علمی برای دنبال کردن من« سعودی

آرامکو با نما و آزمایشگاه تحقیقاتی برای »یک  صرفاًاست. این دانشگاه اعالم کرده است که  سوخت

 61است.« سردر دانشگاهی

دانشگاه  ها است. گشوده شدن این پیشرفت اجتماعی، این دانشگاه شایسته برخی تحسین نظر از

 جنسیتیزمینه فرهنگ محدودیت  ی زن و دانشجویان دختر، با توجه به پسعلم ئتیهبه روی اعضای 

 محوطهتر چنین حقوقی به خارج از  ، بدون گسترش وسیعهرحال بهجامعه عربستان سعودی، مهم است. 

ی از زنجیره توجه قابلها و نه بخش  ای برای مقر شرکت دانشگاه و جامعه سعودی، این کشور نه خانه

اثرگذار است تا بخواهد  مانده یباقکلی بیش از آن بسته  طور بهتأمین صنایع آینده خواهد بود. این کشور 

 است که امیدوار باشد جریان نفت همچنان ادامه یابد.باشد، بنابراین بهتر 

                                                                                                                                              
i. King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 

ii . خلیفه عباسی بنا نهاد و شهرت جهانی یافت. مأموننام دانشگاهی در بغداد که 
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 جهان از نیمی

 شهروندانشان توانمندسازی در ها آنپیشرفت کردن، یک عامل حیاتی موفقیت کشورها توانایی برای 

کشورهای بسیار زیادی هنوز هستند که تنها به نیمی از  شهروندانشان است. همهو منظور  -است

باشند،  زنان پتانسیل بسیار زیادی داشته که یوقتو حتی  -جمعیت مردشان -کنند جمعیت توجه می

 کنند. استفاده می یا از آنان سوء را نادیده گرفته زنان

ساله،  i 45زی ، مالله یوسفتر طرف  آنکیلومتر  022 فردای روزی که با ماریه عمر مالقات کردم، تنها

های  گفته بر اساسو « ربیـرویج اندیشه و فرهنگ غـت»ه سخنگوی طالبان گفت بر اساسبه دلیل آنچه 

ناحیه سر بود، دو بار از  شده عنوان« تبلیغ علیه سربازان خدا»ی که به وی شلیک کرد دار نقابمرد 

 که نیاچیز جز  هیچ کرده بود؟ کار چهمالله واقعاً  65و گردن از فاصله نزدیک، هدف گلوله قرار گرفت.

 ممنوع شود.  خواست دختران حق و اجازه تحصیل داشته باشند، کاری که طالبان معتقد است باید می

پاکستان  پس از نخستین )دیدارم با( ماریه عمر، در رویدادی با محوریت کارآفرینی در  چند ساعت

نیمی از و شرکت کردم. من در باالی میزی نشسته بودم که گروهی از تاجران گرد آن جمع شده بودند 

زیاد، تی داشتند. میزبان این رویداد که در کنار من نشسته بود با اطمینان  آی آنان مدارک تحصیلی از ام

خودمان را  ولی خواهیم سیلیکون ما می»آنچه را که در هر جای دیگری در دنیا شنیده بودم، تکرار کرد: 

است. اما داشتم، نگفتم این کار ناممکن  یمن چون دیپلمات بودم و باید رفتار دیپلماتیک م« خلق کنیم.

از برای شکوفایی نوآوری، تقویت کارآفرینی و رشد حرف زدم و  ازیموردنهای مختلف  در مورد ویژگی

 به تاجرانی موفقی که بودند، تمجید کردم. شدن لیتبدکارآفرینان پاکستانی برای 

شد تا من چیزی  باعث می احتماالً الله روی داده بود،ـاگر این جلسه یک روز پس از شلیک به م

است این موضوع را فراموش کنید. تا زمانی که اینجا کشوری »گفتم:  می صورت هر دررا بگویم که باید 

شود،  دارس به آتش کشیده میـشود و جایی که م ساله شلیک می 45ران ـدخت صورت بهکه در آن 

 «و ناامیدی است. انداز اینجا همانند منظره وزیرستان پر از دافعه چشم

درصد زنان  92تی داشته باشند، اگر  آی مهم نیست چند نفر مرد مدارک تحصیلی از دانشگاه ام

آن کشورها و  66درصد آنان باسواد هستند. 12شوند و تنها  پاکستانی قربانیان خشونت خانگی می

شدن  برای رقابت و موفق یی هستند که بهترین جاها آنکنند،  جوامعی که بیشترین کار را برای زنان می

 در صنایع آینده خواهند بود. 
                                                                                                                                              
i. Malala Yousafzai 
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ه باید انجام شود؛ بلکه با منطق ـار کردن با زنان تنها یک حق و کار درست نیست کـخوب رفت

داشتن  هستند. -ای یا نیروی کار بالقوه -اقتصادی نیز سازگاری دارد. زنان نیمی از نیروی کار هر کشوری

ها  ای از نیروی کاری است که بهترین آموزش زمند دسترسی به مجموعهکشوری پررونق و رقابتی نیا

بیرون خودش را از بازی  عمالًاش را حذف کند،  را دیده باشند. اگر یک کشور نیمی از نیروی کار بالقوه

های آینده  ملت ها آنابتی هستند؛ ـکنند رق داخته است. کشورهایی که شکاف جنسیتی را کم میـان

 ها آنیابند که کلیه شهروندان  دهند و اطمینان می ایی که پسران و دختران را تعلیم میه هستند، ملت

  67اند. بامهارت بوده و برای اقتصاد جهانی آماده

جهان  آورند. در کنند منافع و مزایایی به دست می به زبان ساده، کشورهایی که زنان را توانمند می

 بهکننده در موفقیت و شکست اقتصادی کشورها  عیین، این زنان هستند که عاملی تتوسعه درحال

بدون توانند  کنند می دهند و فکر می شوند که خود را فریب می کشورهایی پیدا می 64آیند. می حساب 

مناطق توانند رقابت کرده و موفق شوند. پاکستان مثال کاملی از این دست است.  توانمندسازی زنان می

های  راه کورهدر  که یهنگام، iتعلق دارند. در وزیرستان و دره سوات وسطا قرونموطن ماریه و مالله به 

همسرانشان  که یدرحالکنند  برند و علیه غرب طغیان می می شیپ بهها را  روید مردان االغ خاکی راه می

اندک باشند و اند. این جامعه شرایطی ایجاد کرده است که ماریه عمرها بسیار  در خانه حبس شده

 بانیان خشونت جنسیتی مانند مالله بسیار زیاد.قر

بر هایی  و شمال آفریقا محدودیت  درصد کشورهای خاورمیانه 93های بانک جهانی،  یافته بر اساس

گرا  تا زمانی که این مناطق واپس 69کنند. توانند انجام بدهند تحمیل می انواع مشاغلی که زنان می

کرده و خودداری  ها آنمدیران آمریکایی و اروپایی از نزدیک شدن به گذاران و  باقی بمانند، بیشتر سرمایه

 آورند. دار آمریکای التین روی می های آینده صحرا، آسیا و بخش  ی آفریقای جنوبسو به

دهد. من در اندونزی دیدم که این  در کشورهای با اکثریت مسلمان رخ نمی لزوماًاین وضعیت 

ترین اقتصادهای در حال تغییر در جهان است.  ترین و سریع به یکی از جذاب شدن لیتبدکشور در حال 

از  ای میلیون نفر است، مجموعه 052سرزمین دارای اکثریت مسلمان با داشتن  نیتر بزرگاین کشور که 

، یعنی در ردـیگ یبرم درکیلومتر را  5222زدیک به ـای ن هزار جزیره است که محدوده 47بیش از 

  72اند. بیش از سیاتل تا میامی گسترده شدهای  فاصله

تا  52 ساله داشتم که بین 32تا  02در طول اقامت من در اندونزی مالقاتی با کارآفرینان در سنین 

                                                                                                                                              
i. Swat Valley 
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ایجاد کرده بودند زیرا قادر  دی مثبتـجریان نقبا  تماماًهای خود را  کارمند داشتند و شرکت 75

آوردند،  درنمی پول ها آنمالی بدهی دسترسی پیدا کنند. اگر  های جسورانه یا تأمین نبودند به سرمایه

جامعه ، با توجه به این محدودیت، یک حال نیباا ها آنتوانستند به کارکنانشان حقوق پرداخت کنند.  نمی

هایشان  وجوش قدرتمندی ساختند. در دفاتر شرکت ای پرجنب های رایانه بازیتجارت الکترونیکی و 

اندونزی اند. برخی حجاب دارند و برخی ندارند. در  نویسان مرد نشسته نویسان زن در کنار برنامه برنامه

آنان اعتقاد یا اعمال مذهبی  وجه چیه بهفرهنگ برای دختران مشتاق کار کردن وجود دارد که  یک خرده

کند  قانون حکم می است، که اکنون یک افتهی گسترشکند. این فرهنگ به دولت نیز  را تضعیف نمی

  74درصد از نامزدهای هر حزب سیاسی زنان باشند. 32که حداقل 

نهایت تفاوت بین اندونزی و کشورهایی مانند پاکستان و عربستان سعودی در این است که  در

بپذیرد اما برد. اندونزی انتخاب کرده است اسالم را  یک جامعه چگونه مذهب را تفسیر کرده و به کار می

ستیزانه را تحمیل نکند. پاکستان درگیر تفسیری شده است که اغلب زنان را در خانه نگه  ن زنقوانی

الی است که بسیاری از ـدهد. این در ح اسخ میـرا با کتک زدن پ ها آناضای آموزش ـدارد و تق می

ها تن که یدرحالکنند باز هستند  به طرز ناخوشایندی ادعا می فارس جیخلکشورهای حاشیه جنوبی 

اند. بهترین شانس در ایجاد خانه بعدی برای صنایع آینده در  های کوچکی در آن جهت برداشته گام

 بین این کشورها متعلق به کدام است؟ اندونزی.

 گویند می چه ما به ژاپن و چین

مرحله های آخرین  ترین پیشران  شده قدردانی و کم نیتر مهمو جامعه یکی از  وکار کسبنقش زنان در 

موضوعی تر نیز خواهد شد. برابری زنان  در خالل مرحله بعدی حتی بزرگ ها آنبود و نقش  شدن یجهان

وجود ندارد بلکه در همه جای جهان، حتی در  توسعه درحالاست که تنها در کشورهای مسلمان یا 

 خورد. ای مانند ژاپن نیز به چشم می اقتصاد پیشرفته

از  ای کنند نشانه چین و ژاپن ایفا می وکار کسبهای متضاد و متفاوتی که زنان در  نگاهی به نقش

 دهد. ارائه می ها آنبه حاشیه راندن   مزایای توانمندسازی زنان در محیط کار و هزینه

ظام نهای  و برابری زنان در تالش« دارند زنان نیمی از آسمان را نگه می»روزگاری گفته بود  iمائو

هایشان و از  ی کوچکی در محلهوکارها کسبخواست زنان  وی نقش محوری داشت. دولت وی می

                                                                                                                                              
i. Mao 
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مراقبت  مزایای عالوه بهدستمزدهایی تقریباً مساوی با مردان،  ها آنها  هایشان باز کنند. در کارخانه خانه

چند دهه پیشرفت زنان در جامعه چین در طول  70زمانی منعطف داشتند.  گرفتند و برنامه از کودکان می

به از زنان شهرنشین )این کشور(  چهارم کیکی از دالیل اصلی قدرت این کشور در امروز است. ی

 نظر از، چین 0243در سال  73کنند. روند، جایی که از همتایان مرد خود بهتر عمل می دانشگاه می

نیمی  71بود.درصد( پیشتاز در جهان  54ر داشتند )های ارشد مدیریتی قرا درصد زنانی که در موقعیت

  75کنند. از ثروتمندترین میلیاردرهای زن جهان در چین زندگی می

iبابا علی» رعاملیمدگذار و  ، بنیانiجک ما i »موفقیت  شبی سر میز شام به من گفت که زنان برای

سوم اعضای  رهبرانی در درون شرکت ضروری بودند. یک عنوان بهمشتری و هم  عنوان بهبابا هم  علی

معاون یا  -های ارشد از نقش چهارم کدهند و تقریباً ی شرکت وی را زنان تشکیل می رهیمد ئتیه

بهتر از اکثریت  شدت به حال نیباانیست،  52-52این نسبت هنوز  76با زنان پر شده است. -باالتر

ما ترین کاری که  مطمئن»فراد حاضر بر سر میز شام گفت که به ا« ما»های فناوری است.  غالب شرکت

« ما« »کنند. همیشه آن را بازپرداخت می ها آندهیم وام دادن به زنان کارآفرین است زیرا  انجام می

بلکه کرد که این کار منصفانه یا عادالنه بود  استدالل به نفع توانمندسازی زنان را به این دلیل ذکر نمی

 خوب و سودآوری بود. وکار کسبکرد که  این کار را میبه این دلیل 

در ژاپن به رکود این کشور دامن زده است. تحلیل  وکارها کسببرعکس، نقش )اندک( زنان در 

زنان در جهان  نیتر کرده لیتحصباشد. زنان ژاپنی  گونه نیاآمار و ارقام حکایت از این دارد که نباید 

شود؛ در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و  از کودکی آغاز میهستند. این آموزش باکیفیت باال 

اما  77آورند. می های استاندارد به دست های اقتصادی دختران ژاپنی بهترین امتیاز را در آزمون همکاری

کار های پس از اتمام تحصیل دانشگاهی و شروع به کار کردن، نیروی کار زن ژاپنی از بازار  در سال

به آورند، هفتاد درصدشان حداقل  زنان نخستین فرزندشان را به دنیا می که نیااز شود. پس  خارج می

گردند  بازنمیهرگز دیگر به نیروی کار  ها آنکشند و بسیاری از  مدت یک دهه از کار کردن دست می

کار درصد مادران  44کنند و در نروژ  درصد از زنان آمریکایی این کار را می 32)در مقام مقایسه، تنها 

  74کنند.(. می

یابد. زنان ژاپنی کمتر  این اثرات جانبی ناخوشایند به هر صنعت و فعالیت اقتصادی گسترش می

بخش  این ارقام در 79دهند. درصد پزشکان را تشکیل می 49درصد پژوهشگران دانشگاهی و  41از 
                                                                                                                                              
i. Jack Ma 

ii. Alibaba 
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 42دهد. قرار میکشور  449از  403تنوع جنسیتی در رده  ازنظردولتی نیز بهتر نیست و ژاپن را 

ژاپن مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی در جهان،  0241تر که نگاه کنیم گزارش سال  کلی

 یابیارزکشور  410از  421را که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، در این شاخص در رتبه 

  44قرار داد. شده 

در  غایب هستند. عمدتاًهای رهبری  نقش آور نیست که زنان ژاپنی در با توجه به این آمار، شگفت

بین مدیران سطح اجرایی، تنها یک درصد زن هستند. در بین انواع موانع، این واقعیت را داریم که 

ترشان نسبت به زنان، همچنان به تسلط بر مناصب قدرت  های سنتی تر، با دیدگاه مردان ژاپنی مسن

 عهدهبر کنند زنان پیش و بیش از هر کاری وظیفه مراقبت از دیگران را  فکر می ها آندهند.  ادامه می

 گیرند. دارند و این مردان هستند که تصمیمات استخدام کردن و ترفیع را می

در کند.  مانع دیگر محیط کاری است که ترکیب کردن مادر بودن با اشتغال را تقریباً غیرممکن می

کنند.  میساعت در هفته کار  62ساله بیش از  12تا  02های  نجم از ژاپنیپ وقت، یک بین کارگران تمام

ساعت به هر روز کاری استاندارد  1یا اضافه کردن  آخر هفتهاین موضوع به معنای کار کردن در هر 

  40است.

های طوالنی بربیایند، فرهنگ نوشیدن پس از کار یک مانع  توانند از پس ساعت برای آنان که می

کار  رود فردی با نوشیدن مقادیر زیادی الکل پس از ت. ژاپن مکانی است که در آن انتظار میدیگر اس

است و مراودات اجتماعی کند؛ این بخشی ضروری از تحرک اجتماعی به سمت باال در نیروی کار ژاپن 

که دازه پدر( اگر مادر هستید )یا به همان ان اساساًکند.  می مستثناتقریباً همیشه همکاران کاری زن را 

 کند. ی علیه شما عمل میهای خود باشید، این فرهنگ کار خواهید مراقب و باالی سر بچه می

ها  دستورالعمل ها و است. با برخی راهنمایی آور بوده  ها خجالت خیزش چین و رکود ژاپن برای ژاپنی

دهد. این وضع را تغییر  شروع به تالش کرده است تا iوزیر شینزو آبه از جانب هیالری کلینتون، نخست

iدر هسته طرح اقتصادی آبنومیکس i  جایگاه پیاده شد، یک  0240وی، که پس از انتخاب او در دسامبر

اعالم جدید برای زنان در اقتصاد ژاپن وجود داشت. آبه در نطقی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 

موضوع، برای اتفاق افتادن این  43«د.درخشن ژاپن باید به مکانی تبدیل شود که زنان در آن می»کرد 

در هزار کودک تمرکز کرده است.  42های پس از مدرسه برای  او بر افزایش دسترسی به برنامه

های  شرکت های انتظار طوالنی دارند، بنابراین آبه به بیشتر مواقع، مراکز نگهداری از کودکان فهرست
                                                                                                                                              
i. Shinzo Abe 

ii. Abenomics 
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به برعکس، چین اغلب  41فشار آورده است.ی مؤسساتردن )چنین( ـخصوصی بیشتری برای باز ک

کنند و  مراقبان در طول روز کاری خدمت می عنوان بهها وابسته است که  ها و مادربزرگ پدربزرگ

انجام درصد در پکن و نیمی در گوآنگژو  72درصد از کودکان خردسال در شانگهای،  92این کار برای 

  45شود. می

 اش جهانیاهمیت نگهداری و مراقبت کردن در نیروی کار  بی، جان داناهو به مدیرعامل سابق ای

روم  میترین چیزها برای من این است که وقتی به هند  یکی از جالب»توجه کرده است. او به من گفت 

دارند. شوم که زنان بسیاری در دفتر کاری ما حضور  روم، متوجه می های آسیا می یا وقتی به برخی بخش

های واقعاً  کنند. این جوامع مدل ها را بزرگ می ها بچه ها و مادربزرگ ربزرگچرا؟ به این دلیل که پد

نزدیک های جوان اغلب با والدینشان یا  جوامعی هستند که در آن زوج ها آندهند.  جالبی را توسعه می

تند هس گونه نیاها  کنند. مراقبت کردن با اقتصاد انطباق پیدا کرده است. هنجار به والدینشان زندگی می

های  دههکنند و در  شان، برای کسب معیشت کار می سالگی 32و  02های  های جوان در دهه که زوج

 «کنند. های خود را بزرگ می سالگی نوه 62یا  52

کرد شروع به کار روی یک اصالحیه  واداروزیر آبه را  اهمیت اقتصادی این واقعیت بود که نخست

کار ی جا بهگی ژاپن کند تا اقبال نسبت به خانه ماندن زنان را های مالیاتی و حقوق بازنشست بر سیاست

های  نقشدرصد از  32در  خواهد زنان ، می0202اعالم کرد که تا سال او  46کردن آنان، متوقف کند.

 اندازه  بهاگر زنان »آبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت  47رهبری ژاپن حضور داشته باشند.

بیشتر درصد  46توانست به میزان  مردان در نیروی کار مشارکت داشتند، تولید ناخالص داخلی ژاپن می

 «شدم.تشویق به این کار  داًیشدباشد. این چیزی است که هیالری کلینتون به من گفت و من 

  دیجیتال بومیان

روی شتن جوانانی است که شرط الزم بزرگ ثانویه برای رقابت جوامع و موفق شدن در صنایع آینده دا

نداشته ربطی  ها آنشود و موقعیتشان در نمودارهای سازمانی به جوان بودن  گذاری  سرمایه شانیها دهیا

رسد. اما  میاند، بدیهی به نظر  ولی کار کرده ی که در سیلیکونکسان  همهبرای  وضوح بهباشد. این موضوع 

  پیرترین فرد در نشست غالباًسالگی  13برای بسیاری از کسان دیگر کمتر بدیهی است. من در سن 

 ترین فرد هستم.  جوان غالباًولی هستم اما در اروپا، من  در سیلیکون وکار کسب

مورد فناوری ای فردی را در  خودکار صالحیت حرفه طور بهمن معتقد نیستم که سن  که یدرحال
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فردی با  کنم مهم است که آیا کند، فکر می ی آینده تعیین وکارها کسبسازی  ی در تجارییا استعداد و

شخصی یک زندگی دیجیتال بزرگ شده است یا خیر. این افراد کسانی هستند که جهان را متفاوت از 

داشته نی دانشگاه ایمیلی نفرستاده یا تلفن همراه لیالتحص فارغها پس از  بینند که تا سال مانند من می

خیلی وابسته هستند و  وکارها کسبهای موجود انجام  است. بومیان دیجیتال اغلب خیلی کمتر به روش

 کند.  های شگرفی را ایجاد می ها را قبول کنند که نوآوری بیشتر تمایل دارند انواعی از ریسک

 عنوان به بود، وقتی 0224و  0227ابتدایی برای من ستاد انتخاباتی اوباما در سال  انکار رقابلیغمثال 

ستاد کردم. من در آغاز کار این  های فناوری، رسانه و ارتباطات در این ستاد خدمت می نماینده سیاست

بررسی ها را  ساله بودم. مدیر ارشد فناوری ستاد، مدیر ارشد دیجیتال، شخصی که تحلیل 35انتخاباتی 

این کرد: هر یک از  ی اجتماعی را اداره میها ایمیل بود و شخصی که رسانه مسئولکرد، شخصی که  می

i«اوت د وت گت»گیری  هایی برای هدف زمانی که تالش iتر از من بود. دن واگنر افراد جوان i )مشارکت( 

انتخابات مدیر ارشد تحلیل  مجدداًسال بعد  1سال داشت و  01کرد، فقط  ملی را در آن ستاد اداره می

در  سرعت بهسالگی خود است و یک شرکت تحلیلی موفق و  32اوباما شد. اکنون او در ابتدای دهه 

 کند.  حال رشد را اداره می

های  پروفایلبیند. با وارسی  دن ارتباط مستقیمی بین جوانی و کشش و توانایی طبیعی به تحلیل می

 مسئلهاین  44وی خاکستری داشت.اش، من تنها یک نفر را یافتم که دسته بزرگی م عضو خدمه 74

مورد موفقیت حق دارد یا خیر، اما استدالل کردن در  کامالًهایی برای من ایجاد کرد که آیا دن  پرسش

 ام.  وقتی بسیاری از موارد مخالف آن را در اروپا دیده خصوص بهوی دشوار است، 

شدن رکود فرانسه و اروپای  طوالنیام که یکی از دالیل گفته نشده برای  متقاعد شده کامالًمن 

اختیار واقعی یا  که آنشوند پیش از  ای جوان مجبور می ی است که افراد حرفهزمان مدتای  مدیترانه

منتظر ها  شود، دهه  داده ها آنهای خودشان به  های مرحله اولیه الزم برای شروع شرکت گذاری سرمایه

iت، اوراکلبمانند. تصادفی نیست که گوگل، فیسبوک، مایکروساف i i عصر  های دیگر شمار شرکت و بی

 شروع به کار کردند.  متحده االتیاو در  -سالگی آغاز شدند 02اطالعات از سوی افرادی در دهه 

قدردانی  در مورد درکی که در فرهنگ ما پیرامون متحده االتیاکنم  من فکر می»گوید  دن واگنر می

                                                                                                                                              
i. Dan Wagner 

ii .Get Out the Vote دادن در یک انتخابات مورداستفاده قرار   یأهایی اشاره دارد که برای تشویق مردم به ر به تالش

 گیرد. می
iii. Oracle 
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نیست  های موجود، وجود دارد، بسیار خاص است. مهم ایدهنسبت به شایستگی و استقبال از بهترین 

واقعاً اید، اهل کجا هستید، رنگ پوست شما چیست و چند سال دارید، اگر یک ایده  کجا به دنیا آمده

بپذیرند  خوب داشته باشید و آن ایده را با دلیل و با تفکر برای گروهی از افراد ارائه کنید، باید آن ایده را

این امر همیشه برقرار نیست، درست  حال نیباااستاندارد به کار بگیرند.  عنوان بهده را و سپس آن ای

هایشان را  ایدهکنم چیزی که مردم هر چه بیشتر پی خواهند برد این است که اگر  است؟ اما من فکر می

دیگر فر جدی دچار مشکل شوند، زیرا یک ن طور بهدهند یکپارچه نکنند، ممکن است  با آنچه انجام می

 «آن را انجام خواهد داد.

گذاری  سرمایه ها کنند که روی بیست و چندساله ولی تردید نمی گذاران جسور در سیلیکون سرمایه

 ازنظرشرکت با رشد سریع کردم که  4کنند. من پس از ترک کردن دولت، شروع به ارائه مشاوره به 

به شدند. در زمانی که شروع به کمک  میجدی حمایت  صورت بهگذاران جسور،  مالی از سوی سرمایه

 32سالگی قرار داشتند، یک مدیرعاملی در دهه  02در دهه  ها آن  مدیرعامل 4تا از  5کردم،  ها آن

سالگی داشتند. این موضوع هرگز در کشوری  12هایی در دهه  سالگی بود و دو مورد هم مدیرعامل

جلسه کند تا تنها  تالش می احتماالًسالگی  32یا  02 داد که در آن فردی در دهه مانند ایتالیا رخ نمی

شود.  نمیگذار جسور به دست آورد و سپس برای اداره شرکت هرگز به وی اعتماد  کوتاهی با یک سرمایه

 شنوم. اگر کارآفرین با کنم، می این شکایتی است که هر دفعه به اسپانیا، فرانسه یا ایتالیا سفر می

کند و  اش منتظر بماند تا جدی گرفته شود، آنجا را ترک می سالگی 12هه روحیه جوان نخواهد تا د

 کند. ولی آغاز می شرکتش را در فرهنگ دوستدار جوانان مانند لندن، برلین یا سیلیکون

توانند نوآوری را در کشورهایشان  اند که جوانان چقدر می بسیاری از جوامع آسیایی نیز پی برده

است. سال  i 17ی مدیرعامل یک شرکت در فهرست بازار سهام شانگهایسرعت ببخشند. میانگین سن

iتوکیو است، میانگین سنی یک مدیرعامل در شاخص نیکی تر یمراتب سلسله کامالًبرعکس، در ژاپن که  i 

 02دهه  التحصیل در شرکت رسانه اجتماعی چین را یک دانشجوی فارغ نیتر بزرگ 49سال است. 60

 اش سالگی 32در دهه  فردی لهیوس بهالکترونیک آن نیز شرکت تجارت  نیتر بزرگ 92اش آغاز کرد. سالگی

چند شرکت  قبالًسال داشت و  12شرکت تلفن همراه آن کشور تنها  نیتر بزرگگذار  شروع شد و بنیان

 گذاری کرده بود. شرکت دیگر سرمایه 02را آغاز کرده و در 

پرسد  می اکنون در اقتصاد جهانی رقابت کند. دن گیرد تا این چیزی است که این کشور به کار می

                                                                                                                                              
i. Shanghai Stock Exchange 

ii. Tokyo Nikkei Index 
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برخی از دارید که بیشتر از  ارائه قابلهای  قصد دارید در جهانی که در آن نیروهای جوانی با شایستگی»

یا پذیرید  ی انجام دهید؟ آیا این افراد را میکار چهاند،  سال آنجا بوده 32تان است که به مدت  مدیران

 «؟رانید میرا  ها آن

 دائم؟ یماندگ عقب یا بزرگ جهشی: آفریقا

نوآوری  و شدن یجهانچین و هند در موج آخر  آنچههمانند  -به شیوه خاص خودش -تواند آیا آفریقا می

جهان ترین رشد جمعیت در  انجام دادند موفق شود؟ کشورهای آفریقایی ممکن است با داشتن سریع

و مبنای استعداد قدرتمند، قادر باشند از صنایع آینده برای جهش بزرگی در توسعه استفاده کنند و 

شدند هایی را که چین و هند در طول مرحله گذار و گشایش خود با آن روبرو  حتی بسیاری از هزینه

 کاهش دهند. 

تعمیم  توان آن را با هر شوار میترین قاره روی زمین است و د کشور متنوع 51قاره آفریقا با داشتن 

روند، موجب  عمومی به کار می طور بهروندهایی وجود دارند و گرچه تقریباً  واحدی مشخص کرد.

برای گیریم، جا  شوند وقتی چگونه خوب عمل کردن کشورهای این قاره در صنایع آینده را اندازه می می

 بینی بیشتر از بدبینی باشد. خوش

را  هزینه های نوآوری ساده و کم ای از مثال ام، تعداد فزاینده سر آفریقا سفر کردهاز آنجا که به سرا

توانید  خالق شوند. شما می شدت بهتوانند  ام. در محیطی دچار کمیابی، افراد می مداوم دیده طور به

ساخت زیراین موضوع را در استونی پس از استقاللش ببینید. این کشور بدون وجود خدمات مخابراتی یا 

همین خالقانه و کارآمد بودند. من  شدت بههایی را با منابعی بسیار معدود ایجاد کرد که  دولتی، سیستم

 عنوان بهو در مناطق روستایی هند،  iگامبیارا عنوان بهموضوع را در برزیل دیدم که آنجا این مفهوم 

iجوگادنوآوری  i حرکتی نوآورانه که زاییده »شود، این کلمه به زبان هندی به معنای  شناخته می

 است.« خالقیت و هوشمندی

تنها  پزا -هزینه در بهترین حالتش است. ام پزا مثالی از نوآوری ساده و کم -خلق محصولی مانند ام

نیازهای ه در خدمت رفع های سنتی ک در مکانی مانند کنیا توانست توسعه پیدا کند، کشوری بدون بانک

با کامل ها یک نظام بانکداری  هر روزه مردم طبقه کارگر باشد. در واکنش به چنین وضعی بود که کنیایی
                                                                                                                                              
i. gambiarra 

ii. Jugaad 
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هزینه،  کم ساده و  ایجاد کردند. بنابراین، با یک نوآوری iهای جایزه های همراه و کارت استفاده از تلفن

جهان که در بیشتر نقاط  گونه آنانکداری سنتی، حداقل این کشور موفق شد از روی مرحله ایجاد نظام ب

 جهش کند.  وجود دارد،

رکود دچار  0224اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان از زمان بحران اقتصادی در سال  که یدرحال

بر اینکه  ها عالوه اند، قاره آفریقا با نرخی سریع به رشد ادامه داده است. با چنین رشدی، آفریقایی شده

اند. تعداد هر چه  ها( و کارآفرین نیز شده )شرکت گذار انیبنشوند،  ی از زنجیره تأمین جهانی میبخش

ایجاد های شخصی  بیشتری از جوانان آفریقایی که درک فناوری دارند، وارد نیروی کار شده و شرکت

ماهیت کنند. این موضوع  های آسیایی، آمریکایی، یا اروپایی کار می کنند یا از راه دور برای شرکت می

های  کمکدوستی و  ریشه در انسان که نیادهد زیرا ارتباطاتش از  روابط آفریقا را با بقیه جهان تغییر می

 رد.دا وکار کسبتوسعه داشته باشند در حال تغییر به سمتی است که ریشه در 

iجرمی جانسون i اندازی دو ترین کارآفرینان جوان آمریکایی است. او پس از راه یکی از درخشان 

اتصال سالگی، آندال را بنیان گذاشت که شرکتی برای کمک به  32شرکت آموزشی موفق تا قبل از سن 

حال های در  ارههای فناوری در حال پیدایش آفریقا به کارفرمایان درجه یک است. این شرکت به ست نابغه

ندارد؛ گذاری جرمی وجود  ای در مورد سرمایه دوستانه کند، اما هیچ بحث انسان ظهور آفریقا کمک می

 های درگیر است.  دهنده به همه طرف گذاری پاداش این یک سرمایه

حال  های در های کاریابی را برای ستاره آندال کارش را در نیجریه آغاز کرده است، جایی که برنامه

ای  جوان نیجریه متخصص 9597ظهور این کشور راه انداخت. در شش ماه نخست عملیات شرکت، 

های آموزشی آندال شوند. روند پذیرش )در آن(  سال رقابت کردند تا وارد کمپ 05با میانگین سنی 

بسیار دشوارتر از ورود به محل تحصیل جرمی، یعنی دانشگاه پرینستون است. برای به دست آوردن 

 هفتادوهشتتوانست از پس آن بربیاید. صد و  ن پذیرش، جرمی آزمونی طراحی کرد که خودش نمیای

به  شدن لیتبدزن هستند( و فرآیند  ها آندرصد  32های آموزشی پذیرفته شدند ) ای در کمپ نیجریه

iیاران آندال» i i » نویسی  هبرنام ماه آموزش فشرده در زمینه 6را آغاز کردند. این همکاری مستلزم حدود

شرکتی که یاران آندال را  40کارهایی برای وارد کردن افراد به مشاغل فناوری است. در نخستین و 

                                                                                                                                              

i .Scratch card رویشان  ودن الیه قلعیدشوند و با ز های کوچکی که برای برنده شدن و جایزه بردن خریداری می کارت

 آزمایی(. شود که شاید برنده باشد )نوعی بلیط بخت مشخص می ها آنهایی روی  شماره
ii. Jeremy Johnson  
iii. Andela Fellows 
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تعداد  درنگ یبها تقریباً  تا از شرکت 9درصد بود و  422استخدام کردند، نرخ ماندگاری نیروی کار 

و  ترین جمله درخشان دهندگان ما از توسعه»گوید که  بیشتری درخواست کردند. جرمی با افتخار می

 «هستند. جا همهدر آفریقا بلکه در  تنها نهترین افراد جوان  کوش سخت

وجود  فرض اولیه پشت اقدام آندال این بود که تنها تعداد معدودی متخصص فناوری نابغه در آفریقا

هزار ها  ید دهندارد که نیاز به مقداری آموزش و دسترسی به کارفرما داشته باشند؛ )بلکه( هزاران یا شا

کاری توانند  نویسی دارند و می دهندگان آندال تجربه حداقل هزار ساعت برنامه نفر وجود دارد. تمام توسعه

 ای انجام دهند. دهنده بیش از حفظ خود در هر تیم توسعه

 ترین را در یکی از موفق باال ردهانتظار ندارم که فقط مناصب  ها آنمن از »کند  ه میـجرمی اضاف

 هایی انتظار دارم که خودشان یک روز چنین شرکت ها آناز  -های فناوری این قاره به دست آورند شرکت

وعده واقعی، توانمندسازی افراد  -ها برای افراد تنها مرحله نخست است . ایجاد فرصتندازندیبرا راه 

 «ماندگار بر جوامع و کشورهایشان است. ریتأثبرای باقی گذاشتن 

را در سمت دیگر این قاره در شرق آفریقا دیدم. در تانزانیا،  نبوغ فناوریی از من سطح مشابه

میلیون نفری، کشاورزی نقشی حیاتی برای بهزیستی و رفاه  15کشوری در شرق آفریقا با جمعیت 

 94را دارند زیرا برای رشد اقتصادی حیاتی هستند.« iنفت سفید»اقتصادی دارد. غالت نام مستعار 

درصد نیروی کار این کشور را مشغول  42درصد صادرات این کشور را تشکیل داده و  45کشاورزی 

 .کند به عقب و جلو نوسان میاغلب با تغییرات بازار غالت  کل اقتصاد این کشور 90کند. به کار می

iوتا، اریک مساله تانزانیایی 09نویس  برنامهتر کردن اقتصاد، یک  برای تثبیت بازار و متنوع i 

iبه نام گرینی بانچ اپلیکیشنی i i .این اپلیکیشن یک ابزار کالن داده است که از  93را توسعه داد

کند.  سازی، توزیع و مصرف غالت در سراسر تانزانیا استفاده می نظارت بر خرید، ذخیرهبرای  ها اپلیکیشن

وب دادن و خوب کشت غالت، امید به محصول خ -زنجیره تأمین از دوران باستانیک گرینی بانچ 

شود تا  ها استفاده می و آن را به قرن بیست و یکم آورد. در حال حاضر از تحلیلگرفت را  -فروختن آن

مدیریت کنند و دسترسی به غذا و بازدهی برای کشاورزان را بهبود بخشند. اثر بهتر یک منبع باارزش را 

 بوده است.غالت و کمک به تثبیت کل اقتصاد تانزانیا آن، تثبیت بازار 

iکاو من در کنیا با مثال آی v صوت  دهنده و مبتنی بر روبرو شدم، یک اپلیکیشن تلفن همراه پیام
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ii. Eric Mutta 
iii. Grainy Bunch 
iv. iCow 
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زنی کاو را  آی 91گیرد. قرار می مورداستفاده اسیمق کوچکهزار کشاورز دامدار  44که توسط بیش از 

آورد:  می توسعه داده است و اطالعات را برای سه مرحله تولید لبنیات فراهم iبه نام سو کاهومبو

این موضوع در عمل به معنای آن است که این اپلیکیشن در « قاعدگی، شیردوشی و به بازاررسانی.»

دهد، سوابق مربوط به )تولید( شیر  ام میـوط به دوره حاملگی گاوها به کشاورزان پیـروزهای مرب

 پذیرفتههای کاری  هایی در مورد بهترین رویه کند و متن آوری می )گاوها( را جمع دمثلیتول کشاورزان و

وید چه زمانی به گاوم ـگ کاو به من می آی»رد که ـفرستد. یک کشاورز با کاهومبو شوخی ک شده می 

 95.«بدهمزایمان  مرخصی

یر، اطالعات دامپزشکی و انند روزهای با بیشترین تقاضا برای شـکاو همچنین در مواردی م آی

 که نیا یجا بهبه معنای آن است که  اساساًبخش آخر  96کند. آگاه می قیمت بازار، کشاورزان رااطالعات 

یک کشاورز نیمی از روز را با گاوش تا بازار راه برود و شیر را به هر کسی که در میدان شهر ایستاده 

طریق  اکنون با صدها خریدار احتمالی در منطقه، ازو با هر قیمتی که مایل به پرداخت است، بفروشد، 

کلمه  شود. اگر یک کشاورز به دامپزشک نیاز داشته باشد، با یک بازار مجهز به تلفن همراه متصل می

«VET » نزدیک های  های دامپزشک کاو با شماره تلفن فرستد و آی کاو می پیامک به کد کوتاه آییک

 دهد. پاسخ می

کاو،  آی ماه استفاده از 7گاو دارند. پس از  3کنند فقط  کاو استفاده می که از آی میانگین کشاورزانی

کاو  آیمعادل با داشتن گاو چهارم است. یک کشاورز معمولی به ازای هر دالری که در  افتهی شیافزاتولید 

 کند. دالر اضافی کسب می 77کند،  خرج می

iریکافورآف کاو بخشی از برنامه اپس گرینی بانچ و آی i امور ام در وزارت  بودند که در طول دوره تصدی

برای های فناوری نوآورانه آفریقایی را با جریان نقدی  آپ فورآفریکا استارت اندازی شدند. اپس خارجه راه

میلیون تلفن همراه در قاره  652کند و اکنون از اشتراک بیش از  مرتبط می شانیوکارها کسبانجام 

 97برد. پا یا آمریکا سود میآفریقا، بیشتر از ارو

هر کنند که  کاو هر دو این نظریه را تقویت می عالوه بر داشتن تخصص فناوری، گرینی بانچ و آی

اد ـرصت برای ایجـود داشته باشد، فـهای کالن داده وج جا حوزه تخصص و تمایل به کاربرد فناوری

کالیفرنیا افزاری مدیریت زنجیره تأمین بسیار بزرگی در  های نرم ی آینده وجود دارد. شرکتوکارها کسب

غالت  و آلمان وجود دارند، اما گرینی بانچ در مکانی توسعه یافت که درک عمیقی در مورد زنجیره تأمین
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شد که توسعه داده سوادی  خاص برای تولیدکنندگان لبنیات کم طور بهکاو  و بازارهای غله وجود دارد. آی

گله سنج توسعه یافت و تعداد  مخالف نیوزیلند، جایی که چراگاه کامالًتنها معدودی گاو داشتند، نقطه 

 94رسید. شیری به هزاران عدد میهای  گاو

آمریکای  تر در آفریقای جنوب صحرا است که )در کنار همچنین بخشی از یک روند بزرگ سو کاهومبو

آفریقایی ای برابری جنسیتی را در کارآفرینی در جهان دارد. بسیاری از کشورهای ه التین( باالترین نرخ

اقتصادی های  برند. افزایش اخیر در نقش از نقش رو به افزایش زنان و جوانان در اقتصادهایشان سود می

دوره رشد اقتصادی بوده است. مارسلو  نیتر بزرگترین و  ان در اقتصاد آفریقا متناظر با طوالنیـزن

در زنان )شاغل( »گوید  ، مدیر کاهش فقر و مدیریت اقتصادی برای آفریقا در بانک جهانی میiگیوگیل

رشد ، زنان برای واقع در 99«دهند. بخش خصوصی منبعی قدرتمند از رشد و فرصت اقتصادی ارائه می

برابر ادی از کشورها نرخ کارآفرینی زنان با مردان اند. در تعد سریع و جهش آفریقا عامل محوری بوده

دهند( در  درصد از جمعیت آفریقای جنوب صحرا را تشکیل می 05است و نیجریه و غنا )که حدود 

 422حقیقت کارآفرینان زن بیشتری نسبت به مردان دارند.

کند،  میاستفاده  مثال از کشوری که دیدم برای جهش اقتصادی از فناوری ترینآور شاید شگفت

 هزار نفر در آن کشته 422، که بیش از 4991کشی وحشیانه سال  روآندا باشد. دو دهه پس از نسل

 محور است، بازسازی کرده شده و خود را با اقتصادی که هسته آن دانش اصالحمجدداً شدند، روآندا 

 است.

از مرز بین جمهوری دموکراتیک کنگو و روآندا نبوده  تر یادماندنی بههیچ عبور از مرزی برای من 

 ها آن ها طوالنی است، مردانی دارای تفنگ با تهدید افراد از است. در مرز شرقی کنگو، آشوب است. صف

به کنگو اند. وقتی از مرز جمهوری دموکراتیک  گذاری شده ها بمب رسد جاده کنند و به نظر می اخاذی می

های  جادهشوند. بدترین  شده می ی آسفالتخوب بهها ناگهان هموار و  کنید که جاده یروآندا بروید، توجه م

تلفن راندم،  های کنگو بهتر است. وقتی هنوز در جنگل بودم و به سمت شرق می روآندا از بهترین جاده

 دهی خوب( دوباره جان گرفت. )آنتن  میله اتصال مجهز به داده 5هوشمند من با ارتباط 

iی شهر کیگالیسو بههای روآندای غربی  گی از میان تپهبا رانند i ،)مرتب  طور به، پایتخت )این کشور

نوری گذشتم که در کنار جاده قطار شده بودند تا شبکه فیبر  های فیبر تا ارتفاع شانه می از پهلوی قرقره

منطقه  32ون تمام است. این شبکه اکن متحده االتیارا ایجاد کنند که بهتر از بسیاری مناطق روستایی 
                                                                                                                                              
i. Marcelo Giugale 

ii. Kigali 
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دهد تا  کند و به کشوری کوچک در مرکز آفریقا اجازه می روآندا را با هزار مایل فیبر به هم متصل می

 424تر متصل شده و به مبادله کاالهای مربوط به فناوری پیشرفته بپردازد. جهان گستردهبه 

 ،0243تا  0224های  سالراتژی جواب داده است. بین ـام نگاه کنید، این استـاگر به آمار و ارق

توجهی  قابل طور بهدرصد در سال بوده و فقر  4میانگین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بیش از 

رشد  رغم به( که نابرابری متحده االتیا ازجملهکاهش یافته است. برخالف بسیاری از اقتصادهای دیگر )

  420ل گذشته کاهش یافته است.سا 45کلی اقتصادی افزایش یافته، نابرابری روآندا در طول 

بشر  نگاران و )برخی از( مدافعان حقوق ، محبوب روزنامهiاین کشور، پل کاگامه جمهور سیرئاگرچه 

نشان داد،  ترین رفتار انسانی را آفریقایی محصور در خشکی را که قابلیت وحشیانهنیست، یک کشور 

روآندا آوری در هسته آن تبدیل کرده است. ایده گرفت و آن را به کشوری با اقتصاد کارآمد و استراتژی نو

مرحله رفته  هم محور حرکت کند و روی ی اقتصاد دانشسو بهاز اقتصاد کشاورزی  ماًیمستقاین است که 

 صنعتی را دور بزند.

 های ون تالشـاکنون را مدیـهای خود ت اند و کاگامه بسیاری از موفقیت ایج نویدبخش بودهـنت

را داند. دولت وی برابری جنسیتی  مشارکت زنان می سر راهسیستماتیک در جهت کاهش تمام موانع 

برابری گذاری و اصالحات قانونی کرد که حقوق  کلید اصلی بازسازی پس از مناقشه، بنیاد نهادن سیاست

 423کرد. را برای زنان تضمین و خشونت مبتنی بر جنسیت را ممنوع می

در کشوری که مدتی طوالنی وابسته به کشاورزی بوده است، تغییر سیاست برای سنددار کردن 

حیاتی ی ا مسئلهزمین، به زنان اجازه داد مالکیتشان بر زمین در کنار شوهرانشان ثبت شود. این حرکت 

فقیر زنان   نرخ که یدرحالزنان بود،  شده ثبتدرصدی در مزارع  02را ثابت کرد: روآندا شاهد افزایش 

 421درصد کاهش یافت. 02روآندایی تا نزدیک به 

اش برای کمک به  زدم، او به استراتژی اش در کیگالی حرف می وقتی با کاگامه در خانه معمولی

اقتصاد  محور اشاره کرد. وقتی از او در مورد نقش زنان در به یک اقتصاد دانش شدن لیتبدروآندا برای 

بخش انداخت و بیان کرد که زنان روآندایی درصد بیشتری از رهبران  آینده پرسیدم، کمی مرا دست

 تنهاتوان فهمید که روآندا  دهند. می تشکیل می متحده االتیاعمومی و خصوصی روآندا را در مقایسه با 

 425کشوری در جهان با بدنه پارلمانی دموکراتیک انتخاب شده است که اکثریت آن با زنان است.

پس  محور تبدیل شود، کشی به اقتصادی در حال رشد، متنوع و دانش از ضربه نسل اگر روآندا بتواند

 روی دهد. جا همهتواند  این اتفاق می
                                                                                                                                              
i. Paul Kagame 



 622     جغرافیای بازارهای آیندهفصل ششم. 

جمعیتی،  آفریقا شاهد همگرایی روندهای»گوید  کرد می سیتأسجرمی جانسون که شرکت آندال را 

دهند. ترکیبی از جمعیت جوان،  ای باورنکردنی برای آینده آن می اقتصادی و فناورانه است که وعده

بخش گذاری  در حال رشد و پذیرش سریع فناوری، یک موتور پویا برای سرمایه سرعت بهاقتصادهای 

 «کند. خصوصی ایجاد می

 02تری نسبت به  به شکل گستردهشود باور کنم که صنایع آینده  ام موجب می آنچه در آفریقا دیده

واردها سیطره داشت، در مراکز نوآوری و خلق ثروت توزیع  ولی بر تمام تازه سیلیکون که یوقتسال اخیر، 

کنند  می ای از کالن داده شوند استفاده هوشمندانه یی که در آفریقا ایجاد میوکارها کسبخواهند شد. 

امید ها به من  حل شود. این راه ولی ساخته می که در سیلیکون هایی باشند وابسته به پلتفرم که نیابدون 

عمل دهد و در  بیشتری برای نوآوری در هر جا که باشند، می وکار کسبدهند که کالن داده اجازه  می

 کند. خلق می شد، ایجاد می قبالًبیشتری پیرامون جهان نسبت به آنچه های  های بیشتری در مکان فرصت

خواهند یی ها آنکنند  جوامعی که از باز شدن استقبال می که نیاباور من در مورد  آفریقا همچنین به

بسیاری دهد.  شوند، اعتبار می های آینده با بیشترین کارآمدی رقابت کرده و موفق می بود که در دهه

اما توانند یا باید شروع کنند، دور هستند؛  از کشورهای آفریقایی هنوز از باز شدن فضای سیاسی که می

دسته اند و آن  اند، آن دسته که به زنان جوامعشان قدرت بخشیده اقتصادی باز شده نظر ازآن دسته که 

در حال رشد هستند.  ترین شکل اند، به سریع که محیطی مناسب برای کارآفرینانشان به وجود آورده

هند که  طور هماندر آفریقا )نسبت به اکنون( نبوده است. درست  وکار کسبهرگز زمان بهتری برای 

کشور مادر ترزا، قحطی و نظام کاست ناخوشایند  عنوان بهراهش را به بیرون از تصویری کاریکاتوری 

مکانی برای  عنوان بهی برای کمک، ی مکانجا بهان ـایی نیز خود را در جهـکرد، کشورهای آفریق ازـب

 کنند. گذاری بازتعریف می سرمایه

کند. وقتی رهبران کنجکاوند که  آنچه در آفریقا صادق است برای بقیه نقاط جهان نیز صدق می

 یبازتر استیو س اقتصاد دیکنند، با کار چه ندهیآ عیصنا دربرای تثبیت موقعیت جوامع خود بدانند 

بسیار آمیز کنترل کردن مقاومت کنند. قرن بیست و یکم زمانی  و در برابر تمایالت جنون باشند داشته

رای کسانی است که دیوانه و شیفته کنترل کردن هستند؛ رشد آینده به توانمندسازی و قدرت ـبد ب

 بخشیدن به مردم کشور بستگی دارد. 
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 گیری نتیجه

ترین شغلی که در آینده خواهید داشتمهم 

 

 .گیرد میصورت های ما  کنند. حمالت سایبری به خانه ها از ما مراقبت می شویم، ربات پیر می که یوقت

شخصی جا حاضر، حریم  شوند. حسگرهای همه به زندگی بازگردانده می شده منقرضی رزمانیدحیوانات 

چه هر  برند. این تغییرات باعث سردرگمی و ترس هستند. شناسیم از بین می که اکنون می گونه آنرا 

آنچه کنم،  ام فکر می در مورد تغییراتی که از دیدگاه اقتصادی و ژئوپولتیک در این کتاب توصیف کرده

  است.ساله  9و  33، 31زند، فکر کردن به این تغییرات از دیدگاه پدر سه فرزند  در سرم چرخ می واقعاً

کاوی خودم را بگیرم که توانم جلوی کنج شغل من تاکنون پدر بودن بوده است و نمی نیتر مهم

بینی  پیش یی کهها آنکند و  بینی می تغییراتی که این کتاب پیش -تمام این تغییرات در حال رخ دادن

متفاوتی  کامالًچه معنایی برای آینده اقتصادی فرزندانمان خواهد داشت. فرزندان من مجموعه  -کند نمی

چیزی به چه  ها آنها را نسبت به زمان بزرگ شدن من در ویرجینیای غربی دارند.  ها و چالش از فرصت

 نیاز دارند تا رقابت کنند و موفق شوند؟

 ردم پرسیدم فرزندان امروزی چهـاب با او مصاحبه کـی که برای نگارش این کتکس هرمن از 

ای  یگانههیچ نتیجه واحد و  -هیچ اجماعی در کار نبودهایی برای اقتصاد فردا نیاز خواهند داشت؟  ویژگی

برخی برای اینکه بتوان به تیتر تبدیل کرد وجود ندارد. اما اجماعی تقریبی در مورد یک یا دو چیز و 

 مضامین مشترک وجود داشت که وقتی با افراد بیشتری صحبت کردم پدیدار شد. 

های  نگاه در این کتاب مصاحبه کردم ها آن نی که باترین کسا های دو تن از جوان داستانبرای شروع، 

 دهد که فرزندان امروز برای اقتصاد آینده نیاز خواهند داشت.  ای می خوبی به ویژگی

الهام اش را پس از  کنم که مسیر کاری ساله، شیل تایل فکر می 42گذار خطرپذیر  دوباره به سرمایه

هند راه، مو ابراهیم، جهت داد. والدین شیل تایل هر دو اهل گرفتن از میلیاردر سودانی فعال در تلفن هم
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)نخستین فرد از بین اعضای  iآمدند. مادرش، تانو متحده االتیاهستند و برای تحصیالت عالی به 

ی در کالج تحصیلی هزارنفرزن در کالسی  31اش که با هواپیما به آمریکا پرواز کرد( یکی از  خانواده

سفر کند. پدر شیل تایل،  متحده االتیاا برانگیخت تا برای ادامه تحصیل به وی در هند بود که او ر

iپراوین i ی سایر جا بهکردند. او  ای بابت پذیرش دریافت نمی هایی پذیرش گرفت که هزینه از کالج

او های رتبه یک به دانشگاه ایالتی اوهایو رفت زیرا دانشگاه ایالتی اوهایو به  دانشگاه ازجملهها  دانشگاه

 کرد.  داد و وی بلیط پرواز رایگان برای سفر به آنجا دریافت می بورسیه کاملی می

وقتی والدین شیل وارد طبقه صاحبان تخصص در آمریکا شدند، تصمیم گرفتند تا شیل و برادر 

i، سوجیترش کوچک i i در  ها آنا درک کنند که ـکرد ت ان کمک میـرا به سفرهایی ببرند که به آن

هایی  را انسان ها آنکمک کند و  ها آنردن با امتیازات نسبی بودند و به توسعه احساسی زندگی ک حال

شدیم، هرگز به اروپا یا سواحل  یی که بزرگ میها سالدر »گوید  و فرهیخته بار بیاورد. شیل میباتجربه 

ا نشان خواستند به م می ها آنوالدینم مقداری وقت آزاد داشتند،  هر وقتکارائیب سفر نکردیم. 

 «کند. بدهند دنیای واقعی چگونه کار می

مرزی  را به برزیل و کنیا بردند زمانی که هر دو کشور هنوز کشورهای ها آن 3991والدینش در دهه 

کودکان ای مخصوص  خانه اش از یتیم بود، خانواده ساله هفتشدند. وقتی شیل  نیافته محسوب می توسعه

داشتند اما به دلیل نداشتن توان مالی  درمان قابلنان نابینایی درصد آ 01نابینا بازدید کردند که 

 توانستند درمان شوند. نمی

چشم  کردند تا والدین وی ثروتمند نبودند، اما بخش زیادی از درآمدهایشان را صرف این سفرها می

 ها آنهای کوچکی بودند، اما  تر باز کنند. شیل و برادرش بچه کودکانشان را نسبت به جهانی وسیع

بود کردند. به همین دلیل  تصور می باًیتقرکردند،  هایشان را که در بستری جهانی ایفا می زندگی و شغل

گذار  سرمایهیک  عنوان بههای همراه به آفریقا شیل را در مسیرش  که موفقیت مو ابراهیم در آوردن تلفن

 قرار داد. 

هند  سال پیش وارد چین و 41تا  31گذارانی که  سرمایهبه همان شیوه که کارآفرینان، تاجران و 

فرصت  توانند به اطراف جهان نگاه کنند و ی بزرگی بسازند، افرادی که میوکارها کسبشدند، قادر بودند 

را ببینند و درک کنند، کسانی هستند که بیشترین سودها را به دست  پر رشدموج بعدی بازارهای 

                                                                                                                                              
i. Tanu 

ii. Praveen 
iii. Sujay 
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زیادی داشت و وقتی  ریتأثگذراند بر وی  iهایی مانند نایروبی در مکانخواهند آورد. زمانی که شیل 

هایی  در زمینه -کند گذاری می ولی سرمایه عالی مرحله اولیه در سیلیکون ترین قراردادهای او در تازه

انجام او چیزی را  -و تلفن همراه کنندگان مصرف، فناوری پاک، اینترنت برای شده یرمزنگارشامل ارز 

گذاری در  دهند: سرمایه ولی انجام می گذاران سیلیکون د که تنها درصد معدودی از سرمایهده می

بازارها شوند مانند کنیا، اوگاندا و بنگالدش. وقتی این  هایی که بازارهای مرزی امروزی محسوب می مکان

از ی دارند جلوتر کنند، آن دسته از افراد مانند شیل که در مورد آن بازار اطالعات خوب توسعه پیدا می

زودتر از  ها آنهای باکیفیت خواهند رفت.  گذاری ی توسعه روابط و شراکت در منابع سرمایهسو بهدیگران 

دهه جایی که چین در  -ترین مقدار هستند ها در پایین گذاری ارزش که یوقتبقیه وارد آنجا خواهند شد، 

 قرار داشت.  3992ایستاده بود و اینترنت در سال  3991

جغرافیایی  کند و به این گستره شیل خودش را همیشه سرگرم کار کردن در سطح جهانی تصور می

 واقع درای از دوستانمان که  خواهم مانند حلقه من نمی»گوید:  کند. او می عظیم همانند خانه فکر می

ر داخلی ـبین مسی اًـدائمباشم؛ ما  گونه آنکنم  اشم یا احساس نمیـکرد، ب امت خواهند ـیکجا اق

سی و سپس شهرهای بزرگ بازارهای نوظهور در  دی واشنگتن -نیویورک -بوستون -سانفرانسیسکو

 احساسی که به -هستیم. برای من خانه و وطن مکان نیست بلکه یک احساس است وبرگشت رفت

 «شود که نزدیک خانواده یا دوستان نزدیک باشم. بهترین نحو وقتی حس می

گذاری  سرمایه دار جسورانه است که نقشی ارشد در یک شرکت مهم ترین سرمایه وانامروزه شیل ج

پیش از ترم را  1سالگی در هاروارد پذیرفته شد و  31ولی دارد. برادرش، سوجی، در  جسورانه سیلیکون

iتحصیلی تیل نهیهز کمک که آن i  .تحصیلی که از سوی پیتر  نهیهز کمکرا به دست آورد، آنجا ماند

iپل مافیا پی»عضو سابق  تیل، i i » ،دهد تا  هزار دالر به دانشجویان جوان کالج می 311ایجاد شده است

بیرون روند و بر کارآفرینی تمرکز کنند. سوجی غرب را ترک کرد و مدیر ارشد عملیاتی کالج از 

Hired.com کنند( و معاون  استعداد مهندسی رقابت میها برای  )یک بازار آنالین که در آن شرکت

 تصمیم گرفت به دانشکده برگردد تا مدرک تحصیلی در راًیاخسرگرمی تلفن همراه شد. وی یک شبکه 

 گذاری عمومی از دانشگاه هاروارد دریافت کند.  و سیاست ستیز طیمح

آید.  می سال دارد، هنوز به چشم من جوان 12است و تنها  تر بزرگسال از شیل  31جارد کوهن که 

وزارت وقتی نخستین بار و در آغاز ریاست جمهوری اوباما شروع به کار کردن برای هیالری کلینتون در 
                                                                                                                                              

i. Nairobi ایتخت کنیا پ 
ii. Thiel Fellowship 

iii. PayPal Mafia 

http://hired.com/
http://hired.com/
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جمهوری های دوره ریاست  مانده ساله آشنا شدم. او یکی از معدود باقی 42امور خارجه کردم، با جارد 

iاو را مالقات کردم، بورسیه رودسبود. زمانی که  iبوش i  دو قبالًرا داشت و  آکسفورددر دانشگاه 

کتاب نوشته بود. او مانند شیل، برای تحصیالت کارشناسی خود به استنفورد رفته بود. جارد و من 

iگوگل آیدیاز»او برای کار کردن با رئیس گوگل، اریک اشمیت برود و  که آنپیش از  i i » کند،  سیتأسرا

کردیم. تجربه سفر کردن و کار کردن من با جارد  یک سال و نیم نزدیک به هم کار میمدت  به

 کند.  توان از شیل یاد گرفت، تقویت می کنم می آنچه را که فکر می

iرمند در کانکتیکاتـارد که پسر یک روانشناس و هنـج v ها و است، با کنجکاوی پیرامون زبان 

یادگیری  سالگی وقتی سال دوم دبیرستان بود، شروع به 31های خارجی بزرگ شد. او در سن  فرهنگ

)دانشگاه( های خصوصی سواحیلی در  سواحیلی با یک کتاب خودآموز کرد. سپس مادرش او را به کالس

 در کنیا viسالگی، با مردان قبایل ماسایی 39برد و او شروع به سفر به آفریقا کرد. او در سن  vییل

 زندگی کرد. 

کسی  های غرب روآندا با هم بودیم، مزیت کمی نبود که و من در شرق کنگو و تپه جارد که یدرحال

viکاستلوداشته باشیم. ما توانستیم طرح ترجمه ابوت و  گروهمانکه سواحیلی را روان صحبت کند در  i 

ها با یک مترجم آفریقایی به زبان سواحیلی حرف  مانندی که سفارت ایجاد کرده بود و در آن محلی

فرانسه کرد که سپس آن را از  د که آن را برای یک خدمه محلی سفارت به زبان فرانسه ترجمه میزدن می

با مردم  ماًیمستقکند، دور بزنیم. در عوض ما قادر بودیم  به انگلیسی برای من و جارد ترجمه می

ن خود روآندا ه به میهـنظامی ک راوده داشته باشیم، از اعضای شبهـم ها آنرار کرده و با ـارتباط برق

 گشتند گرفته تا قربانیان خشونت جنسی در کمپ پناهجویان در شرق کنگو.  برمی

فناوری  ازنظرها در این منطقه از این حقیقت سود برد که ما هم  توانایی ما برای توسعه موفق برنامه

سودانی میلیاردر زبان و فرهنگ محلی روان بودیم. این همان پویایی است که به مو ابراهیم،  ازنظرو هم 

کنگو ایجاد کند. این  جمله ازیی را در بازارهای مرزی وکارها کسبفعال در تلفن همراه، اجازه داد تا 

خلق  ی بزرگ آینده راوکارها کسبور شدنتان در مرزهای امروزی، بسیاری از  تمایل و توانایی برای غوطه
                                                                                                                                              
i. Bush 

ii. Rhodes 
iii. Google Ideas 
iv. Connecticut 

v. Yale 
vi. Masai 

vii .Abbot-and-Costello وار ترجمه سفارت و تعریض به آن است(. دو کمدین معروف قدیمی )منظور نویسنده طرح کمدی 
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برای ها و روابطی  ها را نخست دیده و مهارت خواهد کرد و افرادی مانند شیل و جارد هستند که فرصت

رشد تر شدن  ی مجازیسو بهآمیز است در جهانی که  ها ارائه خواهند کرد. طعنه سود بردن از این فرصت

  .است دهی نبومهمبه این  هرگز تان گذرنامه در داشتن هر چه بیشتر مهرهای ویزاکند،  می

مانند خانواده شیل یا  توانند از پس مخارج سفرهای خانوادگی به بازارهای مرزی اغلب مردم نمی

های خصوصی سواحیلی در ییل مانند جارد بربیایند، اما والدین امروزی ابزارهای بسیاری در  درس

  به باًیتقربان که های آموزش ز حال حاضر دارند که در زمان کودکی شیل و جارد وجود نداشت. برنامه

آنالین در دسترس  صورت بهتوان از یک آموزگار خصوصی یاد گرفت،  ی چیزهایی هستند که میخوب

 ها آنهستند. هیچ جایگزینی برای سوار هواپیما شدن و سفر به بازارهای مرزی برای آموختن در مورد 

ای  دورهرا در  ها آناز سوی والدین طبقه متوسط شیل و جارد،  گرفته انجامهای  وجود ندارد، اما انتخاب

 آورند. برند، به دست  قرار داد که تحرک اجتماعی و اقتصادی را با شیبی تند که امروزه از آن لذت می

ی در فرهنگ چنداگر بتوانیم یک درس مهم از جارد و شیل یاد بگیریم، این است که تسلط و توانایی 

شود، هر چه بیشتر مهم شده است. سایر متفکران و متخصصانی  تر می که جهانی یوکار کسبدنیای 

شود که  یا گفته می -کنند می دیتأکها  اوتی از مهارتـردم، بر مجموعه متفـصحبت ک ها آنا ـکه ب

همچنین های زبان خارجی تنها بخشی از این معادله بودند. بسیاری باور دارند که کودکان امروزی  مهارت

، علم ژنومیک، سایبر و علم  نویسی یا علمی مسلط باشند. اگر کالن داده د به یک زبان فنی، برنامهبای

رباتیک در بین صنایع دارای رشد زیاد در آینده باشند، پس کسانی که عمرشان را صرف این صنایع 

 مسلط باشند.  ها آننویسی پشت  های برنامه خواهند کرد باید به زبان

 ساله بودم، در رشته علوم یا 30اگر من اکنون »بی، جان داناهو به من گفت  ایمدیرعامل سابق 

مثالی  عنوان بهاو از پسرش « گرفتم. کردم و زبان ماندارین یاد می مهندسی رایانه تخصص کسب می

اول ترین پسر من دانشجوی سال  کوچک»کند استفاده کرد:  از آنچه باور دارد رویکرد درستی را طی می

در علوم رایانه  احتماالًگیرد و  است. او چهار سال است زبان ماندارین یاد می iنشگاه دارتموثدر دا

 «شود. متخصص می

iشامات پالیهاپیتیا iهمسرش،  گذار و کارآفرین، رویکردی را با من به اشتراک گذاشت که او و ، سرمایه

iبریژیت الئو i i  :واقعاًکنم  من فکر می»داشتند. او که مهندسی رایانه خوانده است پدر دو فرزند است 

شناسی کالسیک و سنتی و دیگری فنی. دلیل  مهم است که افراد حداقل دو زبان بدانند: یکی زبان
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ii. Chamath Palihapitiya 
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 اتکایی قابل های شخصیت آن این است که چون بازارهای سرمایه انسانی در حال تغییر هستند، نیاز به

درک کنند و  ها و زبانشان را های مختلف جهان مکالمه کنند، فرهنگ است تا بتوانند با مردمان بخش

مان این است که فرزندانم باید دو زبان  فنی مکالمه کنند. رویکرد من در خانواده طور بهقادر باشند 

یا  iپایتونومی زبانی مانند و د -اند آنان آن را از روز نخست یاد گرفته -یاد بگیرند؛ یکی اسپانیایی است

 نیتر مهمشوند، آن را یاد خواهند گرفت. این یکی از  تر بزرگساله و  1یک زبان فنی دیگر که وقتی 

ی تسهیل درکی از جهان هم سو بهراهی مهم  درواقعها  ایم، زبان کارهایی است که ما تصمیم گرفته

 «زییم، خواهند بود. ن فنی که در آن میکنیم و هم جها جهان فیزیکی که در آن زندگی می نظر از

روایت  هرست یک شود. چارلی سونگ می تر مهمگذرد  های فنی هر روز که می اهمیت یادگیری زبان

بیند.  میمدت  ای کوتاه فنی و ریاضی را پدیده داًیشدهای  مخالف جالب ارائه کرد. او نیاز امروزه به مهارت

های خاصی وجود دارد. در  در هر زمان معینی، یک منحنی تقاضا برای مجموعه مهارت»گوید  او می

iهای آسپرژی این لحظه تقاضا برای ذهن i- دیگر سال  31کنم ما تنها  ریاضی وجود دارد اما من فکر می

iاقتصاد آسپرگر i i شد.باره اختراع نخواهند های فناوری ایجاد شوند، دو داشته باشیم، زیرا وقتی پلتفرم» 

کدنویسی  نویسی فراتر از برعکس، جک دورسی این موضوع را که مزایای تسلط داشتن به زبان برنامه

دهید تا مهندس یا  کنم شما این کار را انجام می من فکر نمی»کند:  بیان می گونه نیاخواهد رفت 

ای بسیار بسیار  گیرید چگونه به شیوه د میکنید که یا شوید؛ این کار را به این دلیل می نویس برنامه

تر  کوچکبه اجزای  ها مسئلهچیزهای زیادی درباره انتزاع پیرامون تقسیم  بیترت نیا بهمتفاوت فکر کنید. 

همگی  ها نیاگیرید.  ها به یکدیگر یاد می ها و چگونگی اتصال سیستم ، پیرامون سیستمها آنو سپس حل 

اداره یا  وکار کسبوقتی در مورد ایجاد یک  خصوص بهبه کار خواهید برد،  جا همهابزارهایی هستند که 

را  ای کنید. اگر شما بتوانید سیستم گسترده و پیچیده فکر می وکار کسبآن یا حتی کار کردن در یک 

 دقیقاًای خوشایند ادا کنید اساسی است،  بتوانید آن را به طریقه که نیابه چیزی تجزیه کنید که برای 

 «دهد. نویسی به شما تعلیم می ری است که برنامهکا
                                                                                                                                              
i. Python 

ii . شبیه به  هم اشاره به نشانگان آسپرگر دارد منظور نویسنده این بوده است که اکنون به دنبال ریاضیات و سندرومیآسپرژی

 ها دیگر آن متخصصان را نخواهیم خواست. سال و اختراع پلتفرم 31آن هستیم اما در آینده و بعد از 

iii . ارتباط  توجه در ارتباط بین فردی و مشکالت قابلسندروم یا نشانگان آسپرگر  یک نوع اختالل رشد عصبی است که با

شکل صورت  شود، که معموالً به همراه عالیق و رفتارهای وسواسی و تکراری است. سندرم آسپرگر به غیرکالمی، مشخص می

 دتبلندم( بسیار باال و حافظه IQ) های تکلمی و هوش شود و وجه تمایز آن، حفظ مهارت مالیمی از طیف اوتیسم شمرده می

 قوی است.
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اریک اشمیت از گوگل بر دیدگاه جک در مورد اهمیت یادگیری اینکه چگونه مسائل پیچیده را 

هایی نیاز  کند فرزندانم بیشتر به چه مهارت دارد. وقتی از اریک پرسیدم فکر می دیتأکدرک کنیم 

های تحلیلی است.  موضوع چگونگی توسعه مهارت نیتر بزرگخیلی ساده، »دارند، او به من گفت 

پیرامون های  دهند را رایانه انجام خواهد داد، اما افراد رایانه ای که افراد انجام می بیشتر کارهای روزمره

 «شوند. های تحلیلی هرگز از رده خارج نمی خود را مدیریت کرده و مهارت

از  بت کردم آموزش علوم مقدماتی و نظری کهصح ها آنبه همین دلیل، بسیاری از افرادی که با 

، درواقعکردند.  را تشویق می« یادگیری چگونگی تفکر کردن»قدما به ما رسیده است و باور داشتن 

های مهندسی شروع به از  های علوم نظری سنتی و حوزه کنند فاصله بین حوزه بسیاری احساس می

ن باید مجبور باشم دانشمند علوم سیاسی یا چرا م»پرسد  بین رفتن خواهد کرد. جارد کوهن می

بود است که یا باید مورخ  گونه نیادانشمند رایانه باشم؟ چرا هیچ ترکیبی بین این دو وجود ندارد؟ چرا 

دانید  یا متخصص زبان انگلیسی یا مهندس برق؟ چرا هیچ ترکیبی بین این دو وجود ندارد؟ شما می

پایه و ای وجود دارد که علوم  رشته هر دو زبان هستند. نکته اینجاست که نیاز به رویکردی بین ها آنکه 

پیش های منفصلی که  علوم انسانی را به روشی ادغام کند که کودکان را برای دنیایی که در آن سیستم

 «اند، آماده کند. از این شروع به تحلیل رفتن و از کار افتادن کرده

شیل و  ای که والدین کند که والدین امروزی باید فرزندانشان را به شیوه کته اشاره میجارد به این ن

انسان شناسی  را به سراغ مطالعات دانشگاهی در زیست ها آنسوجی تایل بزرگ کردند، پرورش دهند و 

 بفرستند.گذاری عمومی برای سوجی  و سیاست  زیست گذاری عمومی برای شیل و علوم محیط و سیاست

قلمروهایی کند که  کند و پیشنهاد می استونی توماس ایلوس به نکته مشابهی اشاره می جمهور سیئر

هایی در علوم نظری مانند قلمرو دولت،  زمینه فقط توسط کسانی اشغال شده بود که پس قبالًکه 

وری زمینه بیشتری در علم و فنا داشتند، هر چه بیشتر به اشغال کسانی درخواهد آمد که دانش پس

کار کند که مشغول  ، اشاره می اش در فناوری نمونه به پسرش لوکاس، با درک عملی عنوان بهدارند. او 

 یگذار استیسرود، اما در زمینه  او هرگز سراغ اختراع یک اپلیکیشن میلیارد دالری نمی»در دولت است: 

حال ن یکی از مسائل ما در کنم ای کند و فکر می های سیاستی را درک می فعال است و نتایج و داللت

 گذاری نداریم که درک کنند فناوری حاضر این باشد: ما حداقل در اروپا افرادی را در سطح سیاست

 3«اطالعات درباره چیست.

منابع  توان گفت؟ جهان که به کالج دسترسی ندارند چه می در سراسراما درباره کودکان بسیاری 
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به شکل  نویسی را های مهم برنامه اند و دسترسی به مهارت ایجاد شده راًیاخمتعددی وجود دارند که 

iترینیکامباست، پروژه وای  iکدآکادمی ها آنعمومی و مردمی درآوردند. یکی از  i  41که از سوی 

کنند.  آنالین و رایگان کدنویسی صورت بهدهند چگونه  شده است که به افراد یاد می سیتأسهایی  ساله

نکردنی  یک منبع باور 4اند. ون نفر در سراسر جهان از منابع کدآکادمی استفاده کردهمیلی 42بیش از 

iدیگر اسکرچ i i النگ کیندرگارتن ای از گروه الیف است، پروژهi v تی آی در آزمایشگاه رسانه امv . این

نلود دا دهد. این منبع رایگان بوده و نیازی به نویسی را یاد می یک تالش غیرانتفاعی است که برنامه

زبان در دسترس  21های با پهنای باند کم دارد و به بیش از  همچنین تناسب خوبی با محیطندارد. 

 باًیتقراند، بنابراین  کشور توسعه یافته 311میلیون پروژه در اسکرچ در بیش از  1امروز، بیش از تا است. 

  1است. در دسترس جا همه

کارکردهای  تر بوده و با پیوست نیاز خواهد بود که زرنگنوجوانان امروزی که به نیروی کار خواهند 

کنند. با هایشان باشد پیدا  تر جهان آشنا باشند تا بتوانند جایگاه مناسبی که متناسب با توانایی گسترده

دهد، نوع  کردن نیروی کاری که کارهای ذهنی و غیردستی انجام می خودکارورود علم رباتیک به 

بندی  شرط -های حقوقی معامالت امالک پیگیری پرونده -سال انجام داد 11 مشاغلی که پدرم به مدت

 طور بهشود. بازار کار آینده  التحصیل می بدی برای کسی خواهد بود که امروزه از مدرسه حقوق فارغ

  ربات های کار آینده، یا انسان به ها مشخص خواهد شد. در محل ها و ربات ای با رقابت بین انسان فزاینده

 کند.  کار چهگوید  کند یا ربات به انسان می کار چهگوید  می

مزیتی  شوند همیشه های اقتصادی و دارای امتیازات ویژه اجتماعی بزرگ می کودکانی که در محیط

بسیاری  شوند، خواهند داشت. در برابر آن دسته از افرادی که در شرایط محیطی کمتر مطلوبی بزرگ می

 مزیت نیتر بزرگها با جغرافیا تعیین شده است. در سراسر قرن بیستم،  سال از این امتیازها در طول

یا اروپا به دنیا بیاید.  متحده االتیاتوانست داشته باشد این بود که در  اقتصادی واحدی که کسی می

اخیر سال  41در طول  -یا اروپا و بقیه دنیا متحده االتیااختالف رفاهی بین  -آن مزیت اقتصادی نسبی

بودند به که آنچه پیشتر بازارهای مرزی مانند چین، هند، اندونزی و برزیل  طور همانکاهش یافته است. 

شدند، رشد مهمی نیز در طبقات متوسط این کشورها و گروه  لیتوسعه تبددر حال  عاًیسربازارهای 
                                                                                                                                              
i. Codeacademy 

ii. Y Combinator شروع به کار کرد. 4111دهنده ایده آمریکایی است که در مارس سال  یک شتاب 
iii. Scratch 

iv. Lifelong Kindergarten Group 
v. MIT Media Lab 
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این کشورها فرادستانشان وجود داشته است. عالوه بر )یک( میلیارد نفری که وارد طبقات متوسط 

میلیاردر  41میلیاردر در برزیل و  11میلیاردر در هند،  91میلیاردر در چین،  411شدند، اکنون بیش از 

 2در اندونزی وجود دارند.

اقتصادی  در حال رشد، فرصت نادری برای دسترسی به تحرک سرعت بهزندگی کردن در یک بازار 

این نفعان گذشته  رزیل و اندونزی که در میان ذیکند و درست همانند چین، هند، ب صعودی فراهم می

توانیم بگوییم که هرگز زمان بهتری برای زاده شدن در آفریقای جنوب  رشد قرار داشتند، اکنون می

بخشی صحرا وجود نداشته است، جایی که روزگاری جوامع فقیر و منزوی وجود داشتند، خیلی سریع 

منابع ای کمک به رشد اقتصادی دهه آینده خواهد بود. وقتی شود و منبع مهمی بر از اقتصاد جهانی می

بیشتری های  شوند و وقتی شرکت بیشتری مانند کدآکادمی و اسکرچ بدون محدودیت جغرافیایی پخش 

 سریع توسعه درحالکنند، جهان، اقتصادهای  گذاری  در بازارهای مرزی امروزه سرمایه iمانند آندال

 ازنظربیشتری خواهد داشت. بهترین موقعیت برای موفق شدن متعلق به کشورهایی خواهد بود که 

 اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باز باشند. 

گذاران و  به معنای این است که سرمایهتنوع اقتصادی در حال رشد و آهنگ رو به افزایش تغییر 

ها  فرهنگ تحرک و توانایی کار در میان زنظرای جهانی مجبور خواهند شد وکارها کسبافراد مشغول در 

شوند. همین توصیه که برای نسل آینده به کار  ی وارد نیروی کار میتازگ بهافرادی باشند که   مانند

ثروتی ها دالر خلق  رود اگر بخواهند بخشی از تریلیون گذاران امروزی نیز به کار می رود، برای سرمایه می

به ه دست خواهند آمد. نوآوری و خلق شرکت که در حال حاضر تازه شروع باشند که از صنایع آینده ب

 های جدید کرده است، با رمزنگاری و رشته  اتفاق افتادن در علم رباتیک، علم ژنومیک، سایبر، کالن داده

شد، پول، بازارها و اعتماد که از شهرهای آلفا در سراسر جهان سرچشمه خواهند گرفت، ممکن خواهد 

 استونی. اند، مانند  هرگز بازدید نکرده وکارها کسبآید که بیشتر رهبران  هایی نیز می نین از مکاناما همچ

( در محیطیاد داده است افراد بسیار جوانی که ) وکارها کسبخیزش اقتصاد اینترنت به رهبران 

. همین کنند های اینترنتی بزرگی خلق می کسانی هستند که شرکت احتماالًدیجیتال بزرگ شدند، 

ی میلیارد وکارها کسبموضوع در مورد بسیاری از صنایع آینده صادق است. من انتظار دارم بیشتر 

که  کسانی -سالگی بیرون بیاید 11و  41، از ذهن افرادی در دهه  دالری در زمینه سایبر و کالن داده

 دادند. نویسی را رشد برنامهها،  در زمان جنگ رمزی و رشد نمایی داده

                                                                                                                                              
i. Andela 
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کنم. بسیاری از افرادی که در آن شغل  شب فکر می من اغلب  به خدمه نگهبانان در شیفت نیمه

کنسرت ای خود را صرف ریختن مواد شیمیایی روی کف زمین پس از یک  دیدم، تمام طول عمر حرفه

 خیلی ها آناگر  -قادر به کارهای بیشتری بودند که یوقتموسیقی به سبک کانتری کرده بودند، حتی 

 ای برای رشد در حرفه خویش یا شانسی برای بازگشت به مدرسه داشتند. ساده گزینه

هیچ شرم و خجالتی در انجام چنین مشاغلی وجود ندارد، اما برای جامعه و رهبرانش شرمساری 

باشد کمتر از آن چیزی  ها فرصتبزرگی است وقتی وضع اقتصادی و زندگی یک انسان به دلیل فقدان 

ها  سیاستاند این است که  ت باشد. تعهد کسانی که در جایگاه قدرت و امتیازات ویژه نشستهتوانس که می

ممکن شوند را برای حداکثر افراد  هایی که با صنایع آینده همراه می را به نحوی شکل دهند تا فرصت

 گسترش دهند. 

همانندهای  ست کهفرصتی ایجاد کرده ا شدن یجهانمیلیارد نفر جهان، نوآوری و  4/2برای اغلب 

برابر اند، دو  در چین از فقر خارج شده راًیاخآن هرگز پیشتر وجود نداشته است. فقط تعداد افرادی که 

کنند و با برآورده شدن  است. تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می متحده االتیاجمعیت کل 

تاریخ ت بدهند، با نرخی که پیشتر در شان به غذا، سرپناه و پوشاک قادرند به خود اهمی نیازهای اساسی

 اند. بشر ناشناخته است، کاهش یافته

ها،  تـ، دولوکارها کسبرای ـب -ا استـد برای همه مـهای جدی ای فرصتـه معنـاین تغییرات ب

استفاده را  گذاران، والدین، دانشجویان و کودکان. امیدوارم این کتاب به ما کمک کند تا بیشترین سرمایه

 ها بکنیم. از این فرصت

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Ilves, interview. 
2 Codecademy, http://www.codecademy.com/?d96a349c52fc4f68eea46a47ccb3d360. 
3 “About Scratch,” MIT, http://scratch.mit.edu/about/. 
4 “The World’s Billionaires,” Forbes, http://www.forbes.com/billionaires/list/. 



سپاسگزاری 

 

والدینم، شود. من به شب آغاز میای از کار کردن من در شغل نگهبانی شیفت نیمه این کتاب با خاطره

مشاغل بسیار مدیون هستم که باعث شدند چنین کارهای سختی را انجام دهم. این  راسالکس و بکی 

 مرا به آن کسی که امروز هستم تبدیل کرد. 

خارجه  کردم، هیالری کلینتون وزیر شب کار میبیست سال پس از زمانی که من در شیفت نیمه

جدید برای نوآوری تهیه کنیم تا اهداف توانیم یک دستورکار بست که ما می وقت آمریکا شرط

ارشدی پیشرفت شگرفی پیدا کند. چهار سالی که در پست مشاور  متحده االتیاای دیپلماتیک و توسعه

نوشتن ساز  هایی ایجاد کرد که زمینهوی گذراندم، فرصت و امتیاز خدمت به عموم را به من داد و بینش

 شد. بانوی وزیر از شما متشکرم. « ندهیآ عیصنا»کتاب 

 ای ایده من از جاناتان کارپ و جاناتان کاکس به دلیل خردمندی و پشتکارشان در پیشبرد آنچه تنها

ای  اولیهنویس سپاسگزارم. پیش قاًیعمبا من برای تبدیل آن ایده به این کتاب،  آغازین بود و کار کردن

کار تعلق داشت. توجه، ای تبدیل شد که به یک نویسنده تازه هزار کلمات آشفته 022که تهیه کردم به 

 باعث شد این کتاب به شکل کنونی در دستان شما قرار گیرد.   ها آنراهنمایی و ویراستاری فراوان 

کرد وی خود برای آزمون هر فرض و بررسی دقیق هر جمله استفاده  022کیو از آریل رتنر که از آی

د روح و اصالت این کتاب از دست برود، ممنونم. او یک شریک ضروری برای و اینکه هرگز اجازه ندا

 این کار بود. 

من  که پس از فهمیدن اینکه iهای کارگزارم، دان اپستین در شبکه استعدادهای برتر من از تالش

 کنم.قدردانی می قاًیعمام امکان انتشار آن را فراهم کرد،  چنین کتابی نگاشته

وستان و مشاوران اساسی تکیه داشتم که در سراسر فرآیند نوشتن کتاب، مرا من به گروهی از د

کوهن،  نصیب نگذاشتند. در میان این عده کثیر، باید به جارداز خِرَد، قضاوت و مهر و محبت خود بی
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آری واالچ، بن اسکات، جاناتان الف و رابرت بول اشاره کنم. جارد همیشه وقتی بیشترین احتیاج را 

کتاب نگارش این  چراییداشتم تشویق کرد و بصیرت داد. او مرا بلندپرواز نگه داشت. این آری بود که 

داشته از اعتقاد، یک فرد راهنمای دانشگاهی مانند آری  نظر صرفرا بهتر از همه درک کرد. همه باید 

ام دارد. او در  ردهـکار ک ها آنانی که با ـی را در بین کسگذار استیسترین ذهن باشند. بن تیزهوش

که کند  کند. او همچنین مرا از شرّ خودم حفظ می خدمات دائمی کاالهای عمومی کار می صحنه پشت

کردند. از های زیادی کاری بدون سپاسگزاری است. جاناتان و راب در هنگام خشم و ناراحتی من شوخی

 تان متشکرم.شما برای دوستی

های پژوهشی کامل  ها را به نوشته اد زیادی کمک گرفتم تا ایدههای افر ها و توانایی من از مهارت

نسبت عدالت و انصاف  که نیاتبدیل کنم. از تیل پنبکر برای افشای اسرار بالقوه ژنوم و اطمینان دادن به 

کنم. از اولگا بلوگولوا نیز برای تبیین کار پنهانی  است، تشکر می مانده یباقبه زنان در هسته این کار 

 و خطرناک در حوزه سایبر سپاسگزارم.

جنیفر سیتاک، شانا  ازجملهاز کارآموزان و پژوهشگران متعددی که سخت و طوالنی کار کردند، 

منسباخ، آلیسا ارالندو، کریستوفر مورفی، تریسترام توماس، نیمیشا جایسوال، سارافین دنانی، فیونا 

 اریکسون، پل میر و کیت گالوین نیز بسیار سپاسگزارم. 

 
  



 677     سپاسگزاری

 در مورد نویسنده

پست سال در  4و ، از کارشناسان برجسته آمریکایی در زمینه نوآوری است. ا1791الک راس متولد سال 

مشاور ارشد نوآوری وزارت خارجه هیالری کلینتون خدمت کرد که به دلیل ایفای موفق چنین 

دانشگاه را از وزارت امور خارجه دریافت کرد. وی در حال حاضر استاد « iجایزه برجسته افتخار»نقشی، 

س با همسر و سه فرزند ها و رهبران دولتی است. را گذاران، شرکت ز هاپکینز و مشاور سرمایهـجان

 کند.  خردسالش در بالتیمور زندگی می

است و  شده ترجمهزبان  11منتشر شد، به  0212از این نویسنده که در سال « صنایع آینده»کتاب 

 0222کتاب سال انتخاب شد. وی در سال  عنوان بهآفرین جشنواره ترایبکا  از سوی بنیاد نوآوری تحول

رساندن یک سازمان غیرانتفاعی جهانی و از رویکردهای نوآورانه برای « One Economy» سیتأسدر 

افراد های بهداشتی و سایر معضالت مهم  نیروی فناوری و اطالعات در مورد آموزش، مشاغل، مراقبت

انتخاباتی نقشی کلیدی در ستاد  0222کند، مشارکت داشت. الک راس در سال  درآمد استفاده می کم

وی وارد وزارت خارجه شد. هیالری کلینتون از  0227اک اوباما داشت و در سال ریاست جمهوری بار

برد. او  اند، نام می  خود در تمام مواردی که برای آزادی اینترنت انجام داده« دست راست» عنوان به

هایی برای کمک به سایر کشورها از طریق توسعه دیجیتال انجام داد. راس در آوریل  همچنین تالش

اختیار ای که در حال حاضر در  کارزاری راه انداخت تا فرماندار بعدی ایالت مریلند شود، کرسی ،0219

  شخصیت 42یکی از  عنوان به، «جایزه برجسته افتخار»خواهان است. او تاکنون عالوه بر  جمهوری

« کسفوردآموسسه اینترنت »شده است.  برده نامنیز  0211الملل در سال  ساله در توسعه بین 42زیر 

قدرت دیجیتال  122خود را به وی اعطا کرد. نام راس همچنین در شاخص  0212نیز جایزه سال 

و از سوی هافینگتون  قرارگرفتهمتفکر جهانی مجله معتبر فارین پالیسی  122نامه نیوزویک و  هفته

 شده است. برده نام« تغییردهندگان بازی»یکی از  عنوان بهپست 
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