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? باعرض سالم وادب ،سرمایهگذاریها
در بخش کشاورزی و دامداری هم به نفع
دستاندرکاران این صنایع است وهم به
نفع بازار و مردم ،مطمئنا با رونق بخشیدن
تولیدات ،ریشه گرانی و فسادهای بعد آن
خشکیده خواهد شد.
 -1401مدیرعامــل هالل احمر خبر از
وقوع زلزله در تهران دادهاند که بســیار
باعث نگرانی مردم شــده است .دلهره و
نگرانی کم داشتیم حاال باید نگران زلزله
هم باشیم)10/5( .
 -1410بایــد وزیر صمت به خاطر گرانی
خودرو استیضاح شود .چه کسی پاسخگوی
این وضع بازار باید باشد؟ ()10/5
 -1230ســردرگمی در برنامههــای
اقتصــادی دولت کامال عیان و آشــکار
اســت .شــاید بهتر بود تیــم اقتصادی
بهتری در دولت حضور داشتند)10/5( .
 -1240شــاید بتــوان گفــت تحقق
وعدههــای دولت هم تا حــد زیادی به
رفع تحریمها بستگی دارد .باید دولت به
منابع مالی جدید دست یابد تا وعدهها را
عملی کند)10/5( .
 -1301مــا فکــر میکردیــم موضوع
رتبهبندی معلمان حل شــده چرا هنوز
آنان معترض هستند؟ ()10/5
 -1310در آماری عنوان شده  70درصد
مردم زیرخط فقر هستند  200میلیون
هم بیکار داریم .اینها شاخصهای خیلی
بدی برای اقتصاد کشــور و مدیریت آن
است)10/5( .
 -1320وقتــی فقــر در جامعــه زیاد
میشــود احتمال افزایش جرم و سرقت
هم زیاد میشود)10/5( .
 -1131این ســوال مطرح است چقدر
طرح بودجهبندی دولت و ردیفهای آن
کارشناسی بوده؟ اگر بوده چرا انتقادات
به آن زیاد است؟ ()10/5
 -1141مافیای خودرو وجود دارد مگر
واردات خودرو آزاد شود .هیچ راه دیگری
ندارد)10/5( .
 -1153آیا دولت آقای روحانی توانست
تحریمها را خنثی کند که دولت جدید
بتواند؟ متاســفانه مــردم در این چند
ســاله در بدترین شرایط زندگی کردند.
معیشت آنها هم بهتر نشد)10/5( .
 -1201پژو  405به قیمت  308میلیون
رســید .زمانی مــن پــژو  405خریدم
30میلیون .تفاوت از کجا تا به کجاست؟
()10/5
 -1220عــزت و اقتدار مــردم در گرو
داشــتن یک زندگی آرام و رفاه و توام با
آسایش است)10/5( .
 -1120چرا آنقدر دولت و مجلس تاکید
میکنند قصد افزایــش قیمت بنزین را
ندارند؟ نکنــد ذهن مردم را میخواهند
آماده کنند؟ ()10/5
 -1125آیــا طــرح صیانــت از فضای
مجازی از دستور کار مجلس خارج شد؟
این طرح مخالفان زیادی دارد)10/5( .
 -1052به نظر با برخی وعدههای آقای
محسن رضایی اختالفنظرهایی هم در
تیم اقتصادی دولت وجود دارد! ()10/5
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گزارش

سرایت تکهتکه شدن سیاست به اینترنت

 )۱تکهتکه شدن سیاست

قطبی شدن بیشازحد جامعه موضوع خوشایندی نیست؛ زیرا به نهادهای
دموکراتیکــی که از آزادی بیان و حقوقاساســی دیگــر دفاع میکنند،
آســیب میزند .اساسیترین مشکلی که دموکراســیهای غربی امروز با
آن مواجه هســتند را ریچارد اچ .پیلدس در مقالۀ اخیر خود تحت عنوان
«تکه تکه شدن سیاسی در دموکراســیهای غربی» بررسی کرده است.
یکی از نگرانیهای عمده به پسروی و پس لغزیدن دموکراتیک و برآمدن
دموکراســیهای غیرلیبرال مربوط میشود .یکی دیگر از نگرانیهای وارد
قدرت گرفتن پوپولیسم است؛ اما عمیقترین و شاید پردوامترین مشکلی که
حکومتهای دموکراتیک در سالهای اخیر با آن دستوپنجه نرم میکنند
پدید آمدن چیزی است که به آن «تکهتکه شدن سیاسی» میگویند .بهطور
خالصه وقتی اقتدار سیاسی؛ قدرت تعیین و تأثیر تصمیمات و سیاستهای
عمومی ،در دست افراد و مراکز قدرت متعدد در درون و بیرون دولت پخش
شود .دولتها بهسختی میتوانند نیروی سیاسیای را که برای عملکرد مؤثر
نیاز دارند به دست بیاورند و حفظ کنند .ناتوانی حکومتهای دموکراتیک
در حل مسائلی که برای مردمشان بیشترین اهمیت را دارد خطراتی بزرگ
به همراه میآورد .در بهترین حالت میتواند شهروندان را از حکومت بیگانه
کند و باعث بیاعتمادی یا حتی بیاعتنایی کامل آنها به عرصۀ سیاســی
شــود .در بدترین حالت نیز ممکن اســت مردم را به رهبران اقتدارطلبی
متمایل کند که وعدۀ برانداختن فرآیندهای سیاسی ناکارآمد را میدهند.
درنهایت این وضعیت باعث میشود مردم به کارآمدی خود دموکراسی شک
کنند و به سمت نظامهای حکومتی ضد دموکراتیک کشیده شوند.
صنعت چاپ باعث شد که «اعالمیۀ  ۹۵مادهای» مارتین لوتر تنها در چندماه
در سراسر اروپا پخش شود ،نظریاتی که بهموجب آغاز اصالحات پروتستانی
و شعلهور شــدن جنگ ۳۰ساله شد .تازه  ۳۰۰سال پس از اختراع دستگاه
چاپ بود که ژانژاک روســو از شرارت این صنعت ترسناک سخن گفت و
پیشبینی کرد که حکومتها بــهزودی آن را ممنوع کنند .اختراع رادیو
نقشی محوری در قدرت گرفتن نازیها در آلمان داشت؛ جوزف گوبلز زمانی
به زبان آورد که موفقیت ما بدون رادیو و هواپیما امکانپذیر نبود.
امروز هم انقالب ارتباطات ،عالوه بر اطالعات کذب و گمراه کننده ،نقشی
ناگوار در در دامن زدن به تکهتکه شدن سیاسی دارد .تقسیم شدن اقتدار
سیاسی میتواند جلوی رســیدن به توافق بر سر مسائل سخت را بگیرد.
ترکیب انقالب ارتباطاتی و الزاماتی که امروزه برای شفافیت وجود دارد امکان
رســیدن به این مصالحهها را خیلی سختتر کرده است .در ایاالتمتحده
«قوانین اداره به شیوۀ شفاف و گشــوده» که پس از رسوایی «واتِرگِیت»
وضع شدند بیشــتر روندهای قانونگذاری کنگره را عمومی اعالم کردند.
امروز ،پیشنهادهای نمایندگان حین مذاکرات بهسرعت در فضای آنالین و
رسانههای اجتماعی بهصورت پست و توییتهای کوتاه؛ اغلب بریدههایی از
متن اصلی ،منتشر میشوند که ممکن است گروههای ذینفع و کنشگران
را پیش از به پایان رســیدن توافق برانگیخته و بسیج کنند .بهاینترتیب
قانونگذاران از ترس آنکه حامیان خود را ناخشــنود نکنند تمایل کمتری
برای رســیدن به راهحلی مرضیالطرفین از خود نشان میدهند .نقلقول
مشهوری از آبراهام لینکلن هست که میگوید در دموکراسیها «احساسات
عمومی همهچیز است .اگر با آن همراه باشید ،هیچگاه شکست نمیخورید؛
اگر علیه آن باشید ،هیچگاه پیروز نمیشوید».
 )۲تکهتکه شدن اینترنت

از حدود  ۴۰۰ســال پیش دولتها بازیگران اصلی مناسبات جهان بودهاند؛
اما امروز باوجود چند شرکت بزرگ فنّاوری که در زمینۀ نفوذ ژئوپلیتیکی
رقیب دولتها شــدهاند ،این وضعیت در حال تغییر اســت .آمازون ،اپل،
فیسبوک ،گوگل و توییتر دیگر فقط شــرکتهایی بزرگ نیستند؛ آنها
بر ابعاد مختلف اجتمــاع ،اقتصاد و امنیت ملی کنترل یافتهاند؛ ابعادی که
پیشازاین در انحصار کامل دولتها بود .همین قضیه دربارۀ شــرکتهای
تدَنس و تِنســت نیز صادق اســت .امروز
فنّاوری چینی مثل علیبابا ،بی 
بازیگرانی غیر از دولتها که شــرکتهای فنّاوری سردمدارشان هستند
بیشازپیش بر ژئوپلیتیک اثر میگذارند .حاال دیگر باید شرکتهای غول
فنّاوری را در شمار دولتها بهحساب بیاوریم.
ناَفِرز مینویسد که هرچند دربارۀ
یان برمر در مقالۀ اخیراالنتشار خود در فا ِر 
شرکتهای فنّاوری مثل کشــورها نمیتوان دستهبندیهایی دقیق انجام
داد؛ ولی ســه نیروی عمده وجود دارد که موضع ژئوپلیتیکی و جهانبینی
آنها را تعیین میکند :جهانگرایی ،ملیگرایی و آرمانشهرگرایی فناورانه.
انتخابهایی که شرکتهای بزرگ فنّاوری در مسیر شکل دادن به مناسبات
جهانی با آن روبهرو هستند با این سه نیرو روشن میشود.
آیا بهســوی دنیایی پیش خواهیم رفت که در آن اینترنت بیشتر و بیشتر
تکهتکه میشود و شرکتهای فنّاوری در خدمت امیال و اهداف دولتهای

متبوعشان قرار خواهد گرفت ،یا غولهای فنّاوری قاطعانه پای حکومتها
را از فضای دیجیتال خواهند بریــد و خود را از قیدوبندهای ملی خواهند
برید تا نیروهایی بهراســتی جهانی شوند؟ آیا عصر سیطرۀ دولت سرانجام
به پایان خواهد رســید و نخبگان فنّاوری بهجای آنها مسئولیت فراهم
آوردن خیر عمومی را بر عهده خواهند گرفت؟ خوب است که تحلیلگران،
سیاستگذاران و مردم این دورنماهای متضاد را که شیوۀ اعمال قدرت این
بازیگران جدید ژئوپلیتیک را تعیین میکنند درک کنند؛ زیرا تعامل بین
آنهاســت که زیست اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ما در قرن  ۲۱را شکل
خواهد داد.
ظهــور و بروز غولهای جهانــی با مخاطبان میلیاردهــا نفری در عرصه
ارتباطات و رسانه که همراه با انباشت سرمایه مادی و معنوی و دانش در این
شرکتها بود ،عم ً
ال واگذاری بخشی از اختیارات حاکمیتی به این بازیگران
را گریزناپذیر میکند؛ اما بهتازگی در یک تغییر بنیادین ،شاهدیم برخالف
اصراری که ابتدا دولتها داشــتند و در مقابل با استنکاف بازیگران بزرگ
بازار صنعت دیجیتال از پذیرش مسئولیت محتوایی مواجه میشدند ،حضور
تمامقــد این پلتفرمها در جایگاه حاکمــان محتوایی ،موجب قرار گرفتن
این رســانهها در نقش «دروازه بانان اینترنت» برای بخش بزرگی از جامعه
شده اســت و مفهوم «تنظیمگری شرکتی» را بهوجود آورده است .امروزه
بهروشــنی مداخالت یکسویه پلتفرمهای بزرگ اینترنتی در جهان ،زنگ
خطر را برای مفاهیم پایهای که روی آنها تأکید میشــد؛ مثل آزادی بیان
( ،)Freedom of Expressionبیطرفــی اینترنت (،)Net Neutrality
ارزشهای بومی ،تنوع و عدالت رسانهای و نهایت ًا مردمساالری و دموکراسی
به صدا درآورده اســت .بهرغم محاســنی که از افزایش مسئولیتپذیری
پلتفرمها اســتنباط میشــد ،آنچه در عمل موجب هراس از توســعه و
عادیسازی اعمال مفهوم تنظیمگری شرکتی در جهان شده است ،بیشتر
به نحوه اعمال و تبعات آن برمیگردد .عدم پاســخگویی به حاکمیتهای
سیاســی (بهاســتثنای ایاالتمتحده) ،در کنــار پیچیدگیهای فنی که
بــه امکانناپذیری نظارت حاکمیتی بر اعمــال «تنظیمگری الگوریتمی»
منجر شده اســت ،بهنوعی نقض حاکمیت ملی تعبیر شده است .همچنین
دسترسی نامحدود شــرکتها به اطالعات شخصی و ابَردادههای کاربران،
نقض آشــکار و انقضای عملی «حریم خصوصی» شــهروندان را به دنبال
داشته است .همه اینها در کنار آشکار شدن زنجیرهای از سوءاستفادههای
علنی در حوزههای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و ایدئولوژیک از این موقعیت
انحصاری سبب سلب اعتماد عمومی از خواست و صالحیت این قدرتهای
نوپدید فراملی در اعمال حکمرانی مسئوالنه آنها شده است .با وجود همه
کژ کارکردهای ذکرشده شاهدیم هیچ تضمین قابلاتکایی برای جلوگیری از
تکرار این موارد وجود ندارد و در هر موقعیت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
میتوانیم انتظار تکرار موارد مشابه را داشته باشیم.
ختم کالم :سرایت تکهتکه شدن سیاست به اینترنت

دکتر حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه فعلی ج .ا .ایران در کتاب «صبح
شــام :روایتی از بحران سوریه» آورده است که هر وقت از سردار سلیمانی
راجع به تحولی در ســوریه یا لبنان سؤال میشــد ،برخالف بسیاری از
کارشناسان که در پاسخ به سؤال مشابه مستقیم به سراغ لبنان میروند و
حرف میزنند سردار سلیمانی تحلیل را از سطح بینالمللی شروع میکرد.
تحلیل ایشــان مبتنی بر اطالعات دقیق بود .مطلب را روی منطقه تعمیم
میداد بعد میگفــت حاال در این نگاه بینالمللی و منطقهای مث ً
ال لبنان در
کجای تحوالت بزرگ بینالمللی قرار دارد (ص.)۲۲۳ .
اگر بخواهیم موضوع این نوشــتار را به همین روش ســردار ســلیمانی
عنــوان چالش
از ســطح بینالمللــی تحلیل کنیم بــا موضوعی تحت
ِ
انحصارگرایی در دنیای ِوب مواجه میشویم .تصویری که امروز از اینترنت
در دســت میباشــد تمرکزی از قدرت ()Concentration of Power
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آقای محسن صدیقین اصالتا وکالتا طی وارده شماره 45019532
مورخ 1400/9/15برابر وکالت نامه  1400/6/10- 35472دفترخانه561
تهران با تسلیم استشهادیه گواهی امضاا به شماره  13538دفترخانه828
تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و مدعی است سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 294/81متر مربع پالک  21فرعی
از 1509واقع در بخش ده تهران ذیل ثبت  10صفحه  280دفتر 1فرعی
به نام ابوالفضل حمیدی آشتیانی ثبت و سند مالکیت با نمونه  334صادر
تسلیم گردیده است و سپس مع الواسطه ششدانگ طبق سند قطعی 2118
مورخ  43/7/5دفترخانه 285تهران به فخرالملوک رهگذر انتقال یافته
است و به علت سرقت مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای تبصره یک ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن
ارایه اصل سند مالیکت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد
رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل
نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فهیمه بکائیان فرزند حسن به شماره ملی 0383723930اعالم
مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی
امضا شده ذیل شماره  29785مورخ  1400/8/12دفترخانه  882تهران
طی درخواست وارده شماره  24498مورخ 1400/9/29تقاضای صدور
المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120آیین
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد  -1نام و نام خانوادگی شش
مالک شش دانگ  -2شماره پالک  4317/47بخش  5تهران -3علت
گم شدن جابجایی  -4خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت ششدانگ
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت  78/74متر مربع
که مقدار 2/80متر آن بالکن است قطعه دوم تفکیکی  4317/47اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  20فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش
 5تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12متر مربع
قطعه دوم تفکیکی واقع در شمال شرق طبقه زیرزمین و ششدانگ یک
باب انباری به مساحت 5/45متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در غرب
طبقه زیرزمین *  -ذیل ثبت  92439دفتر امالک  323صفحه  221به
شماره چاپی  757116بنام فهیمه بکاییان ثبت و صادر شده است لذا با
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدور
المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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در دســت چند شــرکت خیلی بزرگ و مداخالت بلوکهای قدرت رقیب
( )Competing Interventionsبــا محوریــت آمریــکا ،چیــن و
اتحادیــۀ اروپا که منجــر به دورنمــای دیجیتال بســیار تکهتکهتری
( )Fragmented Digital Landscapeشده است.
از منظر «تمرکزی از قدرت در دست چند شرکت خیلی بزرگ» همانطور که
یان برمر بیان داشته دهۀ آینده نشان میدهد که نتیجۀ تالقی سیاستهای
فضــای دیجیتال و فیزیکی چه خواهد شــد .حکومتها و شــرکتهای
فنّاوری برای نفوذ هردوی این دنیاها به رقابــت افتادهاند و بنابراین الزم
اســت چارچوب بهتری برای فهم اهداف این شرکتها و چگونگی تعامل
قدرتشان با حکومتها فراهم آید .غولهای فنّاوری فع ً
ال محتاطانه گام بر
خواهند داشت تا کاری نکنند که حکومتها بیش از این در رابطه با از دست
دادن قدرتشان احساس ناامنی کنند .البته در این میان نمیتوان گفت که
حکومتها هم میتوانند شرکتهای بزرگ فنّاوری را مثل مهرههای شطرنج
در صفحۀ رقابت ژئوپلیتیکیشان حرکت دهند .آنها بیشتر و بیشتر نقش
ژئوپلیتیکی مســتقل خود را مییابند و به میل و نفع خود عمل میکنند.
با اهمیت فزایندهای که رقابت چین و آمریکا در شــکل دادن به مناسبات
جهانی پیدا میکند ،آنها از اهرمشــان برای تغییر رفتار واشنگتن و پکن
اســتفاده خواهند کرد .برای درک بهتر این جهان دیجیتال نوین باید فهم
جدیدی از قدرت ژئوپلیتیکی آنها پیدا کرد.
از منظر «مداخالت بلوکهای قدرت رقیب» ،رضا نامی؛ نائب رئیس انجمن
تولیدکنندگان نرمافــزار تلفن همراه اتاق ایران ،نتیجۀ بحثهای مرتبط با
انحصارگرایی ،تنظیمگری و زیرســاختها را به دعوای آمریکا و چین در
حوزۀ رمزارزها ،بالکچین ،مِتا ِورس و نســل پنجم ارتباطات س ّیار سلولی
( )۵Gو سرانجام این کشــمکشها در فضای ژئوپلیتیک وابسته میداند.
در حال حاضر جنگی در حوزه  ۵Gدر جریان اســت به شکلی که کشوری
مانند روسیه ترجیح داده اســت که اص ً
ال وارد این فضا نشود و تنها با یک
قرارداد انحصاری بلندمدت با هــواوی چین به پکن قول داد که در جنگ
قدرت چین و آمریکا از چینیها حمایت کند .گسترش این فنّاوری با نظارت
چین به بیش از  ۸۰کشــور آمریکای التین ،آسیایی ،آفریقایی و اروپایی
و عدم موفقیت آمریکا برای ممانعت کشــورهای متحد در استفاده از این
فنّاوری تحت نظارت پکن موجب شد تا واشنگتن اقدام به دستگیری منگ
وانژو (مدیر مالی هواوی) در کانادا کرده و صادرات فنّاوریهای پیشــرفته
خود به چین را (بهویژه در حــوزه هوش مصنوعی) محدود کند .همچنین
واشنگتن برای مبارزه با چین به دنبال بومیکردن  ۵Gو توسعه آن است.
در تفاهمنامه ۲۵ســاله ایران با چین که در قالب همان طرح راه ابریشــم
نوین چین ( )The Belt and Road Initiativeتدوین شــده است به
همکاریهای  ۵Gو آینده فنّاوری میان دو کشور بهوضوح اشاره شده است.
در فضای وب انحصار در اختیار شرکتی یا دولتی است که دادۀ بیشتری در
اختیار دارد .با این تفاهمنامه و در صورت عملیاتی شدن طرح راه ابریشم
نوین چین ،دادههای بیش از نیمی از مردم جهان در دســتان چینیها قرار
خواهد داشــت و این قدرت بالمنازع چین با تأمین اینترنت کاربران این
کشورها بر بستر شرکتهای چینی معنی میدهد .در واقع فنّاوری نهفقط
از قبل نظم جهانی ( )Global Orderرا تغییر داده اســت بلکه طبیعت
شرکتها و خود دولتها را نیز تغییر داده است.
پــاراگ خانــا ( )Parag Khannaدر مقالــۀ اخیراالنتشــار خــود
( )Great Protocol Politicsدر فا ِرنپالیســی مینویسد که قرن  ۲۱نه
متعلق به چین اســت؛ نه متعلق به ایاالتمتحده و نه طبق باور مرســوم
متعلق به شرکتهای فنّاوری .با این وصف که مهمترین مسئلۀ این روزها
ظهور پروتکلهای نامتمرکزی ( )Decentralized Protocolsاست که
کنترلشان نه دست دولتهاســت و نه دست شرکتها؛ این قرن میتواند
بهنوعی متعلق به اینترنت باشــد .این پروتکلهای رمزنگاریشــده به
میلیونها کاربر خود در بــازار؛ هم مصرفکننده و هم تولیدکننده ،اجازه
میدهند مکانیسمهای قانونمندسازی نامتمرکزی را توسعه دهند که هم از
تسخیر قانونگذاران دولتی ( )Captured State Regulatorsدور باشند
و هم از خود قانونگذاران شــرکتی (.)Corporate Self-regulators
بدین ترتیب همزمان با تجربۀ بیتکوین و اِتِریوم ( )Ethereumبهعنوان
مصادیقی از این پروتکلهای نامتمرکــز در حالگذار از عصر ژئوپلیتیک
( )Geopoliticsبه عصر تکنوپلیتیک ( )Techno-politicsهســتیم.
به همین دلیل اســت که دســتکم در قلمروی تجاری باور بر این است
که کشــورهای کوچکتر بهجای تبعیت از «حاکمیت بینالمللی قانون»
( )International Rule of Lawبــه چیــزی روی خواهند کرد که به
آن عنوان «حاکمیت ُکد» ( )Rule of Codeداده شــده اســت .اجبار
رمزنگاری تضمینشدۀ قراردادهای هوشمند توسط دولتها جهت حمایت
از سرمایهگذاران در برابر خطر ســلب مالکیت میتواند یکی از مصادیق
این حاکمیت ُکد باشــد… و البته که روایت این نوشتار از «قراردادهای
هوشمند» ( )Smart Contractsباقی میماند…

