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 :  پیشگفتار
  و   تالش  پر  موجود  عنوان  به  اکنون  تا  اش  خلقت  آغاز  همان  از  انسان  که  نیست  شکی  این  در

  امر  این  بر  اش  خلقت   آغاز  در   را   انسان   تکاپو   این.    یابد   تسلط  اش  ماحول   بر  که  کوشیده   مبتکر
  را  ابتدایی   تولید   وسایل   اش   احتیاج  رفع  برای  چوبی   و   سنگی  ابزار   از   استفاده   با  تا  گردانیده   قادر
 .  کند ایجاد  و ابداع

  در و  یابد دست تکنالوژی به شکل عالیترین به  تا ساخت  قادر  را   آدم بنی ها زمانه  و  ایام مرور  اما
 . بسازد اش  زندگانی توسعه و  تداوم برای  را مجازی جهان  ملموس دنیای کنار در نهایت

 سایبری جهان و مدرن تکنالوژیک دنیای به  انسان اینک که است انسانی تکاپو همین برکت به
 . گیرد  می  بهره  ان از  و دارد دسترسی

  زندگی   معنوی  و   مادی  های  عرصه  همه  در   اش   حیات  تنظیم   برای  انسان  که  گونه   همان  ؛  اما
  و  سایبر  و  تکنالوژی  به  مربوط  امور  تنظیم   ساحه  ،  است  قواعد  و  اصول   سلسله  یک  نیازمند   اش

  و   قرن  دو  تقریبا  در  که  بوده   نیازمندی  همین  روی.    نیست   مستثنا  امر  این  از   نیز  مجازی  جهان
 تکنالوژیک  اختراعات و ابداعات  با همگام حقوقدانان اندی

 .  اند پرداخته  حقوقی قواعد وضع به

  به  متاسفانه  که  ،  تکنالوژی  و  سایبری  حقوق  عنوان  تحت  را  موضوعات  این  اینجا  در  اینک  که
 دهیم  می  قرار  مطالعه  مورد  جداگانه  عناوین  ضمن  در  شده   پرداخته  آن  به  کمتر  ما  ملی  های  زبان

. 

  مدرن  و وسیع و  مغلق حال عین در و جدید خیلی مباحث از سایبر حقوق بحث که نماند گفته نا
  مروج  های زبان به  عمیق  خیلی تالیفات و  مطالعات مستلزم طبیعتا که ؛ بوده  امروزی  حقوق علم 

 مبادی  وارم  امید   ولی  ،  دهد  نمی  پاسخ  را  نیاز  این  حاضر  نوشته  عنوان  هیچ  به  بنا  ؛  است  کشور
 . تکنالوژی  و سایبری حقوق برای باشد

دامی همین به  

یستانکز نصراهلل  پوهاند  

 



 
 : جامعه تفکر  شناسای  -اول بخش

 
 :  صنعت   وانقالب تکنالوژی ظهور  -۱
   صنعت    ؛انقالب(میالدی ۱۸۴۰-۱۷۶۰)  نزدهم   قرن  واوایل  هجدهم   قرن  اواخر   در 

 
  بش    زندگای    در   عطف    نقطه

  پخش   غری    واروپای  آمریکا   متحده  ایاالت  به  زودی   وبه  آغاز   انگلستان  از   که   انقالب  این  ،  شود   یم  شناخته
فت  سبب  ومستقیم  پذیر   نا   انکار   بطور   انقالب   شد،این   متحده   وایاالت   اروپا   قاره  در   وصنعت  تکنالوژی  پیش 
 ۰ شد  امریکا 
 : باشند  یم ذیل قرار  پیوست    بوقوع ، ها  سال این در  که  وقایع ترین عمده

 ؛  ( bank of England) انگلیس بانک تاسیس -میالدی ۱۶۹۴-
فت -میالدی ۱۷۰۰-  ؛ گردید   زراعت   انقالب ؛سبب زراعت ساحه  در  تکنالوژیک های پیش 
ده  کانال  نخستت    تاسیس- میالدی ۱۷۰۷-  ؛  اروپا  اقتصاد  در  وامانات ها  سپر
   توانست  ؛  بخار   فشار   کوره  دادن  انکشاف  با  (Abraham Darby)  داری    آبراهم-

 
  کیفیت   با   را   آهن  تولید   زمینه

 ؛ کند   تامت    بلند 

   با  (Thomas Newcomen)نیوکومن  توماس   -  میالدی ۱۷۱۲ ⁃
 
 بار   نخستت     ،برای  هوا   قوه  ماشت     توسعه

 ؛کند   ایجاد  را  بخار  انجن توانست

  ؛به  نساج    صنایع  های  فابریکه  در   لباس  تولید   بزرگ  آالت  ماشت     ها   سال  این  یط  -  میالدی ۱۷۸۰  -۱۷۳۰ ⁃
 ؛  کردند   آغاز  تولید 

 ; (Sankey)یک  سن کانال  شدن باز -میالدی ۱۷۵۷ ⁃

یس  ؛  وکتوریا   ملکه  هدایت  اساس  به  -میالدی  ۱۷۶۳- ⁃  شمایل  وامریکای  هندوستان  در   تجاری    امکانات  به  دسپ 
 ؛  گردید   مجاز 

  دارا   را   قوه  دومذار   تهیه  توانای    که  آورد   بوجود   را   بخاری  ماشت    (James Watt)  وات  مپ   --میالدی  ۱۷۶۹ ⁃
 ؛بود 

  نساج    صنایع  فابریکات  در   ؛  کرد یم  کار   بخار   قوه    استعمال  با   که  ماشت     بار   نخستت     برای  -  میالدی   ۱۷۸۵ ⁃
 :  رفت بکار 

 ؛کرد   آغاز  فعالیت ؛به نمود  یم کار   بخار  قوه   با  که  آهت    خط راه نخستت    - میالدی ۱۸۲۵ ⁃

 ؛ دهد  انکشاف را  دار  سیم تلیگراف سیگنال توانست ; (Samuel) سامویل ⁃

ین- میالدی ۱۸۵۱ ⁃  و ؛ یافت گشایش  لندن در  صنعت   نمایشگاه بزرگپ 

اع ; (Alexander) الکساندر  ⁃  ۰کند   ثبت اش نام به را  تلیفون اخپ 
   تغیپ    سبب  مجموع  ؛در   صنعت    انقالب

 
  تکنالوژی   ،  طت    ،  اقتصادی  اجتمایع،  شؤن  تمایم  در   ها   انسان  زندیک

 
 

 واگذار   ماشیت    کار   به  را   اش  جای  انسای    کار   قوه  تکنالوژیک  وانکشافات  تحوالت  با ۰شد   وتربیه  وتعلیم   وفرهنگ
ایل  مواد   یا   چوب  مانند   نبای    منابع  از   مثالدیگر   کرد    برداری  بهره   مورد   تکنالوژی  کمک  به  وذغال   آهن  مانند   مپ 
 ۰گرفت  قرار 

؛  انقالب    در   چرخش  بزرگ  نقطه  صنعت 
 

یت  زندیک   این   تا   ها   شهر -  دولت  تاسیس  دوران  از   و   رفته  بشمار   بش 
  در  تحویل هیچ انقالب

 
 ۰بود نه گذار   ؛تاثپ   پیمانه این به بش   زندیک

  بود  زمای   واین گردید   میالدی ۱۸۵۰ سال حدود  در  صنعت   دوم  انقالب زایش سبب ، صنعت   نخست انقالب
 وتراسپورت  دریانوردی  انکشاف  ؛سبب  بخار   قوه  ازبرکت  که  تکنالوژیگ  و   اقتصادی  وتوسعه   پیش  به  حرکت  که
  انرژی   وقوه  انجن مختلط   تکنالوژی  نسل  آمدن  بوجود   باعث  ۱۹ قرن  اواخر   در   امر   این  ؛که  گردید    آهن  خط
  ۰ آورد  میان به را  عظییم تحول ،که گردید 
؛  انقالب  از   قبل   بود   نازل  و   پایت     خییل  توسعه  ونرخ  بودند   متحرک  غپ    عموم  بطور   که   عنعنوی  جوامع  صنعت 
 ۰گردید (  داری رسمایه)  کپتالیست    اقتصاد  ظهور  سبب انقالب این و 

 



 : تاریخ   پیشینه
؛در   انقالب  کارگران  رهنمود   که  بود   قرن  همت     اواخر   در ۰گردید   آغاز   انگلستان  در   هفدهم  قرن  اوایل  صنعت 
 کشور   دران  ماشیت    صنایع  وایجاد   فابریکات  تاسیس  به  ومنتج  شده   انگلستان  اقتصادی  های  فعالیت  ؛اساس
 ذغال؛از   توسط  آن  وذوب   آهن  فت    استحصال  انکشاف  و   نمود   انکشاف  رسعت  به  نساج    صنعت  ،  گردید 

 ۰شود یم پنداشته دوران آن های دستاورد 
 انقالب  انتقال  ساز   زمینه  که  ،  نمود   را   آهن  وخطوط  ها   ایجادشاهراه  ،  ها   کانال  معرف    ،ایجاب  تجارت  بسط
 از   بعد   صنعت    دوم  انقالب  سبب  امر   این  ۰گردید   نزدهم  قرن  در   شمایل  امریکای  و   غری    اروپای  به  ،  صنعت  
فت  که  بود   زمای    این  درست  و   شده  میالدی  ۱۸۵۰  سال   قوه   جهش  با   همگام  واقتصادی  تکنالوژیگ  های  پیش 
  در   ؛  آن  از   وبعدتر   آورد،  در   حرکت  به  زمت     روی   در   را   آهن  خطوط  ابحاروتراسپورت  در   را   ها   کشت    که  بخار 
   در   توسعه  جدید   شکل  ؛   وبرق  انجن  قوای  بت     داخیل  اختالط  درنتیجه  نزدهم  قرن   اواخر 

 
 صنعت  عرصه

 ۰نمود ظهور  وتجارت
  تحکیم سبب  آی   ؛موارد  عرص  این در 

 
دیک  : گردید   صنعت   انقالب وگسپ 

 یکتعداد   ،که  بود   صنعت    انقالب  های   آوری  ونو   ابداعات  آغاز    هجدهم  قرن  نیمه :    ها   آوری  ونو   ابداعات  -۱
 ۰شدند  وثبت آمده میان به مرحله این در  ابداعات از  محدودی

ی  -۲   از   قبل  که  ،  گردید   آهن  های  کوره   گداخت     به   منتج  سنگ  وذغال  آهن  صنایع  امر   درنهایت:   آهن  انجنپ 
 ۰شد  یم استفاده چوی   ذغال از  آن
  برای   ؛ازجمله  بود   کیمیای    مواد   استعمال  صنعت    انقالب  دوران  در   بزرگ  تحوالت  از   یگ  -  کیمیای    مواد   -۳

د توان یم را  آی   زیر  تونل در  سمنت استعمال بار  نخستت     ۰نامپ 
  به  درلندن  گازی تنوری  وسایل  بار   نخستت     برای  میالدی ۱۸۲۰  ۱۸۱۲ یها  سال  دربت   : وروشنای     گاز  -۴

   در   تحول  باعث  روشنای    برای  گاز   استعمال  ۰  کاررفت
 

  ؛   شد   سبب  امر   ؛زیرااین  شد   موسسات  و   جامعه  زندیک
 ۰نمایند  وفعالیت بوده باز  بیشپ   ودکاکت    ها  ،فابریکه شد  یم  استفاده تییل تنویر  ازوسایل که  دوران نسبت

  در   را   کیل  تغپ    مغلق  که  گونه  آن  ظهور   ؛زیرا   بود   تکنالوژی  خود   بذات  ،  تکنالوژی  ظهور   -  تکنالوژی  ظهور   -۵
 
 

  کردند   مدغم خود  در  را  آن و  گردیده  قدیم تکنالوژی جانشت    تکنالوژیک  جدید  های پدیده۰کرد  رونما  زندیک
اعات  با   تکنالوژی  ظهور    دیگر   عباره  به   آن   شاهد   ؛  امروزه  که  را   بعدی  انکشافات  اساس  جدید   وابداعات  اخپ 

  ارزان   برای  امر   این  که  ؛  گردیده  رقابت  سبب  تکنالوژیک  ابداعات  دیگر   سوی  از ۰است  آورده  بمیان  ؛را   هستیم
 تر   وقوی  رونق  باعث  ؛   تکنالوژی  ساحوی  شدن   همسان  ۰شد   آن   گان  کننده   استفاده  برای  تکنالوژی  شدن
 ۰گردید   آن شدن

 تکنالوژی   تبادله  ها   کشور   بت     تا   شد   آن  ؛وباعث  گردیده  ها   کشور   روابط  تامت     سبب  توانست  تکنالوژی
  تبادله   ،  تکنالوژی  آموزش  که  شد   آن  باعث  تجارب  تبادل  هم  سوی  از   ۰گردد  تسهیل  ها   آن  به  مربوط  وخدمات
د  صورت گذاری  رسمایه جدید  علیم تحقیقات برای و  گردد   تسهیل وخدمات تولیدات ها  وروش مهارتها   ۰گپ 
 ۰بود کار   ابزار  از  موثر  واستفاده  انکشاف جهان در  تکنالوژی هدیه ترین ساده
  تحول   حال  در   روند   واین  گردیده  ها   انسان  تکنالوژیک  نزدیگ  سبب  اش  اهداف  لحاظ  از   تکنالوژی؛  جدید   جهان
ی  تقارب  سبب  که  ای  تکنالوژیک  تحوالت  این  ۰  است    در   را   آن  های  مثال  ،  شود   یم  پنداشته  بش 

 
 روز   زندیک

،  ارتباط  تکنالوزی  مثال   ؛   کرد   مشاهده  توان  یم  خوی    به  مره  اطالعات  ،  تلیفوی    ارتباطات  انواع  مثال  بگونه  صوی 
 را   جدیدی  مزایای  موارد   این  همه  که  ،  ارتباطات  مختلف  اشکال  ویا   ،   ها   اپلکیشن   مختلف   اشکال  تولید   مانند 
یت ومعنوی مادی زندگای   در   ۰است گردیده  بش 
  که  بریم  یم  کار   به  را   ها   آن  و    هستیم  تکنالوژی  جدید   های  پدیده  ظهور   شاهد    روز   هر   ما   ،  امروزه  جهان  در 

 
 

 GPS (Global Positioning  از   استفاده  آن  بارز   نمونه  ۰  سازد   یم  متفاوت  کامال   دیروز   با   زا   ما   زندیک
System)) از   ء  جز   که   

 
  وسیله   به   تواند یم  سیستم  این   کمک  به  امروزه  ؛  گردیده  حاض    عرص   انسان  روزمره  زندیک

   وبه  کند   دریافت  را   مغلق  های  آدرس  موتراش
 

 آن  از   استفاده  با   ویا   ،  ورزد   مواصلت  مطلوب  هدف  به  سادیک
   به  طریق  ازاین  ویا   دریابد   را   پروازش  طیاره

 
   آهن  خط  های  ایستگاه  به  را   خود   سادیک

 
  نه  GPS  امروز   رساند،بنا



 نمایم  حرکت  میخواهیم  ونقل  حمل  وسایط  توسط  زمانیکه  بلکه  ؛  کرده  فراهم  سهولت  موارد   این  در   تنها 
 ۰سازد یم مشخص نپ    را  هدف به رسیدن وزمان سفر  مدت درخصوص ؛معلومای  
  را   رادیوی  انسان  که  نیست  آن  نیاز   ودیگر   برند   یم  کار   به  را   آن  روزمره  انسان  که  ؛  است MP3  دیگر   تکنالوژی

 بطور    همگای    ارتباط  وسایل  از   ؛  باشد   داشته  یم  قرار   اش  جیب  در   که  سیستم  این  استفاده  با   ؛بلکه  کند   حمل
د  یم بهره وارزان موثر   ۰گپ 
العقول انکشاف باعث که  ؛ بوده طت   تکنالوزی از  استفاده معاض؛ تکنالوژی های شهکار  از  یگ  درساحه  محپ 
  ؛  دیگر   موارد   ها   وده  بدن  اعضای  انتقال  ،  جنسیت  ،تغپ    مصنویع  القاح  چون  موضوعات  ؛  گردیده  طب  علم

 ۰است تکنالوژی تکامل محصول
   توانسته  تکنالوژی  نهایت  در 

 
   در   تغپ    حداقل  شاهد   وهرروزه  دهد،  تغیپ    را   انسان  زندیک

 
  برکت   از   انسان  زندیک

 ۰ هستیم تکنالوژی
 

 :  وافغانستان صنعت   انقالب
عیل  امپ    سلطنت  دوم  عرص   در   صنعت    انقالب  دومت     از   بعد   مدی    اندک  در   ،  افغانستان - ۱۸۶۸)  شپ 

  مکتب که  بود  دوران دراین۰کرد  استقبال  انقالب  این از  صنعت   انقالب  های جوانه نخستت    ،( میالدی ۱۸۷۹
  در  ملیک مکتب یک  آن کنار   در  ، گردید   تاسیس ، شد  یم واداره تدریس  وتریک هندی استادان توسط که  نظایم
   مطبعه  نخستت     برای  ؛  میالدی   ۱۸۷۵  درسال  ۰  شد   تاسیس  کابل

 
 جریده   چاپ  وبه  گردیده   کابل  وارد   سنگ

  در   چنان  هم   ؛  شود   یم  محسوب   کشور   در   مدرن  صنعت    دستگاه  اولت     خود   این  که  ،   کرد   آغاز   ،  النهار   شمس
 وتفنگ   توپ  کرچ،  ،  باروت  مانند   حری    وابزار   آالت    آن   در   که  صنعت    تولیدی  فابریکه  اولت     که  بود    دوران  همت   
تیب۰ شد  یم تولید    طرف  یک از  ، گردید   افغانستان  وارد  صنعت   انقالب دوران خصوصیات که  بینیم یم بدینپ 
 شناخته   کشور   در   بورژوازی  های  گام  ین  آغاز   معت    به  خود   که  ،   کارگران  ظهور   دیگر   طرف  واز   تولیدی  وسایل

 ۰شود یم
 چنانچه  ۰  یافت  ادامه  معاض   تکنالوژی  ،ورود (  میالدی ۱۹۰۰-  ۱۸۸۰)  خان  عبدالرحمن  امپ    عرص   در   ،  سپس
  تفنگ  ،   توپ  خانه  ماشت     این  ۰کردند   یم  کار   کارگر   نفر   ۴۰۰۰  آن  در   که   شد   کابل  وارد   خانه  ماشت     دوران   این  در 
  بت     صنعت    وتولیدی  محیل  تجارت  دوران  این  در   ۰  نمود   یم  تولید   را   عسکری  ولباس  ،سیالوه  شمشپ    باروت،  ،

  وهندی  ایرای    وصنعت    تجاری    امتعه  وبازار   ۰کرد  کسب  خود   به  را   جدید   وشکل  رونق  وهند   وایران  افغانستان
  خان عبدالرحمن وحکومت ۰ گردید   گرم

 
 ۰ گشود   وکراجر  پشاور  ، مشهد  در  را  اش تجاری   های نمایندیک

  دوم   انقالب  اثار   اوج  ،(  میالدی ۱۹۱۹  -۱۹۰۰)  خان  هللا  حبیب  امپ    پشاش  عرص   در   ،  خان  عبدالرحمن  از   بعد 
 تیلگراف چون صنعت   انقالب های آورد  دست شاهد  افغانستان دیگر  ۰ گردید   مشاهده افغانستان در  صنعت  
  ملر   ازکمپت    ؛  میالدی  ۱۹۰۹  درسال  بار   نخستت     برای  موتر   عراده  پنجاه  ورود   ،  برق  تولید   فابریکه  ،  وتلیفون
  درکابل   باف    پشمینه  فابریکه  تاسیس  ،   آباد   جالل  -  وکابل  الشاج   جبل   -  کابل  درمسپ    ها   جاده  واعمار   انگلییس
 ۰ بود  ؛ چاپ صنعت وتوسعه

  منبع   دوران  آن  در   ذغال)غوربند   دره  سنگ  ذغال  استخراج  با   داشت  تصمیم  خان  هللا  حبیب  امپ    ،  چنان  هم
 ودر   ،   نماید   اعمار    را   وغوربند   الشاج  جبل-  کابل  بت     آهن  خطوط(   بود   شدن  صنعت    واساس  انرژی  تولید   اصیل
  در    هند   قاره  نیم  به  اش  مسافرت   دوران   در   برتانوی  هند   های  کمپای    از   بابرج    نپ     ابتدای    توافقات  به  ارتباط  این

 ۰ربود  اش دست از  را  آن تحقق مرگ اما  ، بود  رسیده میالدی ۱۹۰۷ واوایل ۱۹۰۶ سال اواخر 
 
 :  تکنالوژیک ابداعات و  حقوف   دساتپ  -۲

 ؟ چیست  تکنالوژی بالنده روند  از  حقوف   اقتباس- الف
 
 

   هماهنگ
 

  به   مند   قانون  روند   یک  ودر   نموده  کسب  قانوی    شکل  صنعت  تا   گردید   سبب  ،   تکنالوژی  وبالندیک
ات حقوق  بعد  در  وهم صنعت بعد  در  شد  باعث تحول این  ۰دهد  ادامه اش جهش  متبارز  را  خویش ژرف تاثپ 
ت  باور   این  ،  شان  های  صنعت  شدن  ازقانوی    صنعت    بزرگ  اتحادیه  که  معت    بدین  ،  سازد    داشتند   نه  را   وبصپ 

  عاید  صنعت حقوف   چوب چار  وضع با  یعت  ۰ کند   یم عاید  شان  برای شار  رس  مفاد  قدر  این شدن قانوی   که  ،



 ۰کرد  کسب  را   فزاینده  رشد   کاران   صنعت
 
 مساعد   ها   حقوقدان  رابرای  جدیدی  های  اشتغال  روند   که  این  ؛  ثانیا

ین  تاسیس  به  منتج  که  ؛  گردانید   وامریکای  غری    اروپای  ،  انگلستان  در   حقوف    مشوری    ودفاتر   ها   دارالوکاله  بزرگپ 
 ۰گردید   شمایل

 تکنالوژی  و   صنعت  های  بخش  از   یک  هیچ  ودیگر   ،  کرد   مشخص  را   صنعت  دورنمای   زودی  به  ،  حقوف    دساتپ   
 ۰سازند  قانونمند  را  شان های فعالیت حقوف   مقررات و  دان حقوق داشت    بدون نبود  قادر 

  حقوقدانان   های  ورهنمود   دساتپ    بدون  تواند   نیم  صنعت  به  مرتبط  تجارت  شمول  به  تجارت؛  نوع  هر   چنان  هم 
 ها   دان  قانون  به  نیازمند   نپ     کوچک  های  تجارت  امروزه  حت    ،  برند   پیش  به  مثمر   طور   را   شان  های  فعالیت

 ها  دارالوکاله داشت    وحت   شود  مبدل درآمد  پر  پیشه یک به ، دفاع وکالت  شغل که  گردیده  سبب  امر  این ۰اند 
کت  ۰گردد  محسوب تجاری   های فعالیت زمره در   حقوف   های ورس 

اعات   با   سو   یک  از   چه  ،  داشته  ناپذیر   انکار   نقش  حقوق  انکشاف  در   تکنالوژی  توسعه  ،  دیگر   سوی  از    اخپ 
 تر   تخصیص  جدید  های  رشته  آمدن  میان  به  باعث  ؛  وتجارت  صنعت  در   جدید   های  پدیده  وظهور   واکتشافات

  ومراجع   حقوف    ادارات  های  بروکرایس  از   معاض   تکنالوژی  از   استفاده  با   هم  ازسوی  شده،  حقوق  علم  ساحه  در 
  مراجع   در   اطالعات  های  بانک  که  آن  بر   عالوه  تکنالوژی  کمک  به  امروزه  چنان  هم  ۰  است  کاسته  وقضای    عدیل
یس  که  آن  ضمن  در   وقضای    عدیل  مراجع  در   اسناد   شدن  دیجیتال  ،  دارند   وجود   وقضای    عدیل  مقامات   دسپ 
ی  باعث  زیادی  حد   تا   ،   ساخته  سهل  اسناد   این  به  را   ذیربط  ۰  اند   گردیده  اسناد   واتالف  وتزویر   جعل از   جلوگپ 
  آورده  میان  به  مجرمت     شناسای    خصوص  در   های  سهولت  دولت  یک  واتباع  شهروندان  هویت  تکنالوژیک  ثبت
 معمول  بطور   که  ؛  مجرمت     تا   شده  ان  باعث  افراد   مکمل  شهرت ثبت  ،  شود   یم  جرایم  کاهش  باعث  خود   که  ؛

  ۰گردند   وتشخیص شناسای   دارند  یم مخف   جامعه افراد  بت    در  را  خود 
 وباالخره  باشد،  یم  حقوف    وتتبعات  تحقیقات  برای   ی  خوب  ومنبع  ساز   زمینه  ،  تکنالوژیک  شده  ثبت  اطالعات

 وقضای    عدیل  سازی  پالییس  دامنه  که  گردیده  آسان  و   سهل  خییل  حقوف    های  واحصاییه  آمار   تکنالوژی  کمک   به
 ۰ استبخشیده توسعه را 
  اهمیت  از   تجاری    های  ونشان  عالیم  وحفاظت  شناسای    در   حقوف    قواعد   وضع  ،  وتجاری    اقتصادی  نظر   از 

  معنوی  های مالکیت حقوق بحث ؛ که  بود  صنعت   انقالب بعداز  حقوق علم در  زیرا  ، اند  دار  خور  بر  ای ویژه
 ۰گردد  یم معنوی های ملکیت وحفاظت شناسای   برای الملیل بت    موسسات تاسیس وباعث گردد   یم مطرح
  از   توانست  انسان  تکنالوژی  کمک  به  که،  است  این   حقوق  انکشاف  برای صنعت   انقالب مزایای  از   ی  دیگر   یک
یس   حق  کمک  به  مردم  ؛زیرا   گردد   مستفید   ترینهبیش!(  اطالعات  ما   اسایس  قانون  تعبپ    به)  معلومات  به  دسپ 

 ور   بهره  مختلف  ذرایع ،با   شوند   یم  پخش   دولت    مراجع  سوی  از   که  معلومات  از   فرصت  ترین  زود   به  تکنالوژی
 ۰شوند  یم
  وسعت   با   امروزه  ؛چه  گردیده  حقوق  بیشپ    شدن  تخصیص  حقوق،  علم   برای  صنعت    انقالب  دیگر   های  مزیت  از 

اعات  جدید   ساحات  به  را   ها   دان  حقوق  پای  خود   خودی  به  ؛  تکنالوژیک  غپ    یا   تکنالوژی  جدید   واکتشافات  اخپ 
 ۰است گردیده  حقوق علم  ساحه در  نوین  های رشته مؤجد  امر  این ؛که کشاند   یم زندگای  

  ها   الوکاله  دار   شمول  به  وقضای    عدیل   ومرجع   حقوف    دفاتر  دیگر  امروزه  که  ،  کرد   فراموش  نباید   نپ     را   نکته  این
 در  وحت   ساخته مرفوع را  نیاز  این  ها  کامپیوتر   داشت    ضف ندارند  وعظیم قطور  های وارشیف دفاتر  به نیاز  ؛

   از   وقت  ارسعه  به  وقضای    عدیل  های  ساحه  مندان  ونیاز   مراجعت     متمدن  دنیای
 

  وسایر   قضایا   وضعیت  چگونگ
 ۰یابند  یم  اطالع تکنالوژی کمک  به ، شان حقوف   امور 

 
  :  ابداعات حقوف   تحلیل ساختار -ب
 دسته  سه  به  ان  ابتدای    شناسای    برای  که  باشد،  یم  تکنالوژی  ابداعات  از   بخیس     ساختار   از   منظور   جا،  این  در 

 : شود  یم بندی تقسیم
  باعث   که  اند   تکنالوژی  یک  در   دخیل  دهنده  انکشاف   موسسات  شامل  ها   شخصیت:    ها   شخصیت  -۱

فت ه  امورمایل  تنظیم  ،   حقوف    قواعد   شدن  بنیادی  ،  پیش   سیستم      که  ها   شخصیت  این۰شوند   یم  ؛   وغپ 
 ثبت  مربوط  قوانت     به  مطابقت  در   خود   تحلیل  ومطابق  نموده  انتخاب  ،  شناسای    را   تکنالوژیگ  ابداعات



اعات  که  صوری   در  نموده معرف   را  ابداع شخصیت این ۰ دهند یم عمیل حالت ابداعات  به ، واکتشافات اخپ 
 ۰شوند  یم معرف   مربوط وسکتورهای بازار  ،به باشد  داشته نه قانوی   مخالفت آن به دولت

  وحساسیت   جامعه  با   قواعد   این  که  این  نظر   از   ،  دساتپ    وسایر   قواعد   ساخت     در   ها   عرف،نهاد   در :  نهادها -۲
ند،  یم  کار   الزم  احتیاط  از   ،  دارند   تنگ  تنگا   رابطه  آن  های   نوع   دو   با   ما   خصوص  این  در   که  نماند   ناگفته  و   گپ 
 که  صنعت    ابداعات بر  قواعد  وضع با   رسیم های ها  نهاد  خوریم؛ یم  بر  رسیم وغپ   رسیم های نهاد  یعت   نهاد 

 بردن  بکار   با   رسیم  غپ    نهاد   که  حایل  در   ،  نمایند   یم  نفوذ   واعمال  نظارت  طریق  از   علیم  ماهیت  دارای   ًطبیعتا 
 ۰نمایند  یم عمل(  بازیگران) ها  اکتور  طریق از  عنعنوی های روش

  تکمیل  زیربنای    وتکنالوژی  مصنوعات  از   که  اند   ی  پیوسته  ،مجموعه  تکنالوژی:    تکنالوژیک  های  ساختار   -۳
ی  کار   به  ۰میگردد ی  وکار   حفاظت  برای  رسیم  های  ساختار   ،تا    است  مند   نیاز   مجموعه  این  گپ    موجود   آن  گپ 
 ۰باشد 

 
 : وسیاست جامعه بر  تکنالوژی تاثپ  -۳

   امروزه
 

   وابسته  بدون  تواند   نیم  هم  جامعه  زندگای    ودایره    کرد،  جدا   هم  از   توان  نیم   را   وتکنالوژی  ،زندیک
 

  به  یک
  بریم یم کار   به را  تکنالوژی روزمره ما ۰کند   حرکت تکنالوژی

 
 تکنالوژی ها  انسان ۰ هستیم وابسته آن به وعمیقا

 یم کار   به شان های فعالیت همه  مجموع ودر  اقتصادی های فعالیت در  ،  آموزش در  ، درارتباطات سفر،  در  را 
  .  باشند  یم وابسته آن وبه برند 
  عمده مسایل از  یگ که  ، است آورده میان به نپ    را  های ونگرای    تشویش آدم  بت   برای تکنالوژی دیگر  سوی از 
   نفوس  ازدیاد   آن

 
ین  عنوان  به  ؛  زیست    محیط  والودیک   بناء   ۰شود  یم  شناخته  انسای    جامعه   برای  چالش  بزرگپ 

 ۰است نگرای   از  وخایل مصوون تکنالوژی  مند  نیاز  وجامعه انسان آینده برای ،
 
   ،   ایم  مواجه  آن  های  چالش   با   تکنالوژی  بدون   الذکر   فوق   ،  متضاد   حالت   دو   این  با 

 
ات  ؛   بنا  جامعه  بر   آن  تاثپ 

 ۰ نمایم یم مطالعه را  آن جداگانه عنوان دو  تحت ذیل در  اینک ،که است ومنف   مثبت
ات - الف  ه جامع بر  تکنالوژی مثبت تاثپ 
ات ترین عمده  :  اند  ذیل قرار  آن تاثپ 

ه  وزراعت   تکنالوژی  -۱  که  توان  یم  افراد   از  اندک  تعداد   فعالیت  با   امروزه  که  ،  است  تکنالوژی  برکت  از :    میکانپ  
ین  را   کثپ    تعداد   وتقاضای  نیازمندی ی  بکار   با ۰ساخت  مرفوع  غذای    احتیاجات  نظر   از   ؛  وقت  درکمپ    تکنالوژی   گپ 
  به   که  آن  کنار   در   زراعت    محصوالت  آوری  وجمع  یاری  آب  ،  کاری  کشت   کاری،  قلبه  درامور   ومتوسط  ابتدای  
گذاشت  اقالم  تولیداین  سطح ی   به  با   ۰  آورد   عمل  به  نپ     را   رسعت زراعت    محصوالت  روند   در   بلکه ،  تاثپ   کارگپ 
یس   کیمیای    کود   محصوالت  ازدیاد   وباعث  تقویت  را   خاک   ،  گردیده  زراعت  رشد   ،سبب  آن  به  دهاقت     ودسپ 

 ۰شد  زراعت  
 آب  وپمپ  ها   پمپ  واتر   استعمال  مانند   ،  آب  از   استفاده  جدید   های  روش  تکنالوژی  از   استفاده  با   ،  چنان  هم
ین گردید   مزروع ال  های زمت    جریب هزاران آوردن آب  زیر  سبب امر  این که  ، وابحار  ها  دریا  از  ها   آن مثال بهپ 

  آب   زیر   دریا   این  ساحل  وبایر   خشک  زمت     ،  نیل  دریای های  آب ؛از   تکنالوژی  از   استفاده  با   که  ،  باشد   یم  مرص 
ین به امروز  که  ؛ ساخت     ۰ اند  شده مبدل برنج تولید  برای زراعت   های زمت    بهپ 

 : نقلیات بر  تکنالوژی تاثپ  -۲
  جامعه   یعت    ،  هردو   ۰است  ترانسپورت  سکتور   ،  است  گذاشته  ژرف  تاثپ    آن   بر   تکنالوژی  که  ساحای    از   یگ

 خوب   ساز   ؛زمینه  ترانسپورتیش  ۰اند   مستفیدشده  ترانسپورت  جدید   های   آورد   ودست  ها   میتود   از   وتجارت
 یم   خود   به  مرتبط  سیستم  دارای  ؛  ها   تکنالوژی  سایر   مانند   ،  ترانسپورتیشن  ۰است  اشیا   و   ها   انسان  ونقل  حمل
 دارند   فعالیت  باهم  که  ها   بخش  این۰  اند   مختلف  اجزای  دارای  که  بوده  هم  با   پیوسته  ی  سلسله  یک  که  باشد،
 ۰هستند  معت    اهداف ودارای



و،مردم  ،  طیاره  ،  آهن  خط  ،   موتر   برد   کار   به  با   تراسپورت   به   ؛  وزمان   پول   ،  مواد   ،معلومات،  انرژی  ها،  ،راه   میپ 
  به را   واشیا   افراد  که  اند  فعالیت  در  هم با   منظور  بدین  ها  بخش این  تمایم ۰کند   یم فعالیت سیستم یک حیث
 ۰برساند  ونقل حمل وسیله عنوان به شان اهداف

 :  دارد  فعالیت ذیل عمده چارنوع در  امروزه،تراسپورت
 ؛ دارد  برد  کار   مورد   آهن وخط   موتر  آن در  که  زمیت   ترانسپورت-
 ؛شود   یم گرفته  کار   طیارات از  که  هوای   ترانسپورت-
  ؛و اند  استفاده مورد  وقایق ها  کشت    دران که  آی   تراسپورت-

 ۰روند  یم ومهتاب اقمار  به آن از  استفاده با  که  فضأ  ترانسپورت
  یم   وانتقال  نقل  واموال  انسان  آن  طریق  از   که  ،  است  زمیت    ترانسپورت  ؛  آن  نوع  ترین  استفاده  وپر   ترینمهم

 آن   کمک  به  که  شود،  یم  گرفته  کار   ها   والری   ها   بس  ها،  رفتار   تپ     تکنالوژی  از   ترانسپورت  نوع  این  در   شوند،
 ۰شوند  یم منتقل دیگر  محل به محل یک از  واموال ها  انسان
فته  های  کشور   نموده  تمدید   ودهات  ها   قریه  به  اتصایل  های  راه  توانسته  ترانسپورت  نوع  این  از   باستفاده  پیش 

  رابه   عامه  خدمات  ارایه  دیگر   سوی  واز   شده  مارکیت  به  جا   آن  از  زراعت    های  فراورده  انتقال  باعث  امر   این  که  ،
 ۰است گردیده  وده شهر  بت    مسافه کاهش  باعث زیادی تاحد  امر  واین ؛ کرده  تسهیل دهات

 
 :  ارتباطات بر  تکنالوژی تاثپ  -۳

  تبادله منظور   به  دو   هر   ونهاد   اجتماع چنانچه  رود، یم  کار   به  ارتباطات  درساحه  متعدد   اهداف   برای  ،  تکنالوژی
ند   یم  کار   تکنالوژی  از   عمیق  طور   به   معلومات    در   مردم  ۰گپ 

 
  ارتباط   تکنالوژی  از   بااستفاده  شان   روزمره    زندیک

نت  ،  تلویزیون  ،   رادیو   چون  برف    های  رسانه  از   استفاده  با   ۰دارند   یم  قرار   بر   افراد   ،  اجتمایع  های  رسانه  و   اینپ 
ای    به  نقش  جوامع  درانکشاف  تبادله  این  که  ،  پرداخته  معلومات  تبادل  به  همدیگر   با   بسیاری  در   ۰دارد  رس 

 ۰باشد  یم امور  ومسوولت    عالقمندان گوش  به جامعه های نگرای   رسانیدن وسیله  وتلویزیون رادیو  کشورها 
  های   ،درفعالیت  تویپ    مانند  (    موبایل)  همراه  تلیفون.  طریق   از   پیام  سیستم  از    استفاده  با   ،  امروز   جامعه
ین  ۰برند   یم  استفاده  روند   این  در   مردم  وتشویق  بسیج  برای  انتخابات  در   جمله  از   سیایس   در   آن  مثال  بهپ 

  از   رسای    پیام  در   باال   دست  داشت     با   اوباما   بارک  که  است  امریکا   متحده  ایاالت  میالدی  ۲۰۱۴  سال  انتخابات
نیت طریق  ۰گردد  کشور   آن جمهور  ریس دوم بار  برای توانست بود، دهندگان رای به انپ 
  خدمات  تکنالوژی  بااستفاده  بخصوص  بوده  موثر   تجاری    های  فعالیت  در   تاحدودی  ،  تکنالوژی  چنان  هم

یان نت  موبایل  استفاده  با   خدمات  ارایه  خوی    ساز   زمینه  که  آمده  بمیان  مشپ  یان  برای  ؛   وانپ   ۰است  گردیده  مشپ 
 
 :  آموزش وروند  وتربیه تعلیم بر  تکنالوژی تاثپ  -۴

 صورت   این  ودر   اند   بنای    وزیر   یافته  سازمان  وتربیه  تعلیم  نیازمند   مردم۰است  اقتصاد   اساس  وتربیت  تعلیم
یس  معلومات  حداقل  به  ها   آن  که  است  مساعد   را   هدف  چنت     تحقق  زمینه  ی  معارف  چنت     زیرا   ۰یابند   یم  دسپ 
  در   چنانچه  ۰  گردد   آموزیس    وروند   وتربیه  تعلیم  وارد   تکنالوژی  که   اید   یم  میان  به  زمای    بنا   زیر   واین  ۰سازد  یم

  تکنالوژی   با   که  شود   یم  اطالق  وتربیت    آموزیس    پروسه  آن   به  ،  یافته  وسازمان  بنا   زیر   باز   معارف  کنوی    جهان
  یم  کیفیت  وبا   سهل را   آموزش  روند   که  آن  کنار   در   تکنالوژی  با   مکاتب  بودن  مجهز   ۰ باشد   شده  تجهپ     معاض 
ای    تاثپ    نپ     وتربیت    تعلییم  محیط  اخالق  بر   سازد، ی  به  ۰دارد  بش    ،   موبایل  پت،تلیفون  ،آی  کامپیوتر   کارگپ 

نت  پروجگتور   صنوف  معاض   دنیای  در   که  است  دلیل  همت     وروی  است  گذار   تاثپ    شاگردان  مورال  بر   وانپ 
 ۰گردند  یم تجهپ    وامکانات وسایل این با  دریس

  خوب   میتود   ،  میشود   شناخته  ومفید   موثر   روش  یک  به  دردنیا   که   آن  ضمن  ،  برصی  وتربیه  تعلیم  از   استفاده
ی یک ، ریاضیات مضامت    در  یادگپ  ه اقتصاد  ، جغرافیا  بیالوژی، ، فپ    ۰گردد  یم ،تلف   وغپ 

  رسمایه   این  ،  است  وتربیه  تعلیم   تکنالوژی  سکتور   در   گذاری  رسمایه  عالقمند  نپ     تجاری  جامعه  دیگر   سوی  از 
  استعمال  مورد   ها   اپلیکشت     از   وبااستفاده   ،  گردیده   ها   آن  اساتید   با   ومحصالن  متعلمت     نزدیگ  باعث  گذاری

  طریق  از   آموزش زمینه لحظه وهر  مساعدشده واستاد  شاگرد  بت    آکادمیک معلومات تبادله زمینه سکتور  این



 روش  یک  به  معاض   تکنالوژی  برکت  از   که  ،  باشد   یم  دور   راه  از   درس  روش  این  از   یگ  ۰است  مهیا   موبایل
 ۰است گردیده  مبدل آموزیس  

ات -ب  :  جامعه باالی تکنالوژی منف   تاثپ 
ات این   را  تاثپ 

 
 : نمایم یم مالحظه آی   موارد  در  عمدتا

  است   نبوده  پیمانه  این  به  ی  هیچگاه  این  بر   قبل  که  ،  تکنالوژی  به  ازحد   بیش  تقاضای  درنتیجه:  منابع  کاهش-۱
  وکامپیوتر   موبایل  های  تلیفون از   تعدادی  این  به  اگر   ۰  آورد   رو   زمت     کره  طبییع  منابع  به  انسان  که  شده  باعث  ،
  گان  کننده  مرصف  بیلیوی    وافزوی    نفوس  افزون  روز   ازدیاد   چنان  ،هم  اندازیم  نظر   ها   فابریکه  وموجودیت  ها 

 ۰است شده طبییع  منابع برای بزرگ تهدید  ،باعث ودفپ   خانه هر  در   کامپیوتر   و  موبایل
 بعدی  های  نسل  به  خاک  جز   زمت     کره   در   که  یقت     به  ،  شود   نه  تنظیم  منابع  این  دری    غ  ی    ومرصف  وضع  این  اگر 

ی اث  رسمایه  طبییع  منابع  است  درحایل   ماند،واین  خواهند   نه  باف    چپ   ک  ومپ   یم   آینده  های  ونسل  ما   مشپ 
 ۰سازد  منتقل بعدی های نسل به را  موهبت این که  است موجود  نسل رسالت واین ۰ باشد 
   داشت     در   را   انسان  که  است  توانسته  تکنالوژی:  نفوس  ازدیاد -۲

 
  در   راه  از   امر   این  که  نماید   کمک  طوالی    زندیک

 تکنالوژی   کمک  به علیم  تحقیقات  طریق  از   انسان  صخ  های  پرابلم  حل  و  طت    های  سهولت  دادن  قرار   اختیار 
  رشد   درحال  کشورهای  برای  بد   وخپ    یافته  توسعه  های  کشور   برای  خوب   خپ    یک  این۰است  گردیده  مساعد 
 در   توانند   یم  برده  بهره  اول  دسته  های  کشور   اتباع  ضف  طت    تکنالوژیک  های  سهولت  از   زیرا ۰شود  یم  تلف  
 ۰اند  محروم آن از  دوم دسته مردمان که  حایل
ول  برای  یافته،  توسعه  های  کشور   دیگر   سوی  از    طبییع  منابع  به  مطابقت  در   منظم  های  پالن  شان  نفوس  کنپ 

ان  نیستند   برخوردار   ی  ظرفیت  چنت     از   یافته  نه  توسعه  های  کشور   درحالیکه  دارند،  یم  عمیل  را   نسل  تولید   ومپ  
 در   جمعیت  بت     که  است  ی  درحال  این  او   ؛  گردیده  آن  ی  رویه  ی    شکل  به   نفوس  ازدیاد   موجب   امر   این  ،که
 ۰ رسد  نیم نظر  به منطف   تناسب نوع هیچ کم  ومنابع ازدیاد  حال
۳- 

 
ین:  زیست  محیط  آلودیک   یا   مستقیم  بطور   ،  گذشته  قرن  دو   از   بیشپ    در   زیست  محیط  برای  صدمه  بزرگپ 

  ،   سو   یک  از   وزراعت  روزمره  استفاده  برای  آب  رویه  ی    استعمال  ۰باشد   یم   تکنالوژی  از   نایس    مستقیم  غپ  
 ۰است گردیده  بحران این ایجاد  باعث کوچک  های وفابریکه تولیدی فابریکات وموجودیت

ی  به   ؛باعث   آی    منابع  شمول   به   طبییع  منابع  از   سالم  نا  ،واستفاده  کیمیای    مواد   از   از   استفاده  وبا   رویه   ی    کارگپ 
یت برای بزرگ تهدید  چند  ازجمله که  ، گردیده  زمت    شدن گرم  ۰گردد  یم تلف   آینده و  حال در  بش 
،
 
ی  برای  بنا ر   بدون  انرژی  منابع   از   باید   وضعیت  این  از   جلوگپ   شده  مسیم  سپ     تکنالوژی  بنام  که  درتکنالوژی  ض 

،  فابریکات  مثال   ،  کرد   استفاده  است   کار   طبییع  انرژی  با   اکپ    که  ،  سپ     های  کامپیوتر   ،   سپ     های   موتر   سپ  
 ۰ مینمایند 

 : سیاست در   تکنالوژی استفاده به تاریخ   نگاه-۵
 است  توانسته  تکنالوژی  زیرا   ،   بوده  سیاست  بر   تکنالوژی  گذاری  تاثپ    شاهد   دنیا   اخپ    سال  بیست  از   دربیشپ  
  از ۰تواند   یم  شده  تلف    بوده  این  بت     متقابل  تاثپ    دارای  روند   امر   واین  بخشیده  تشی    ع  را   سیایس  های  فعالیت

  سیاست  امروزه  ؛  دیگر   سوی  واز   گرفته  کار   اعتماد   وقابل  مطمت     ابزار   حیث  به  تکنالوژی  از   سیاست  سو   یک
یک اهداف به تکنالوژی بدون تواند  نیم اتپ  

یس مطمت    بطور  ؛ تکنالوژی بدون اش سپ   ۰یابد  دسپ 
  اینک   که  ،  بوده  تنگاتنگ  رابطه  این   تاز   پیش  امریکا   متحده  ایاالت  ؛  آن  از   بیشپ    واندی  اخپ    دهه  دو   این  در 

 ۰ پردازیم یم آن های نمونه به درذیل
وری- نیت GOPشکل  شدن   عامه  میالدی،با   ۱۹۹۷  سال  درفپ     تحول  ،  انپ 

 
   متحده  ایاالت   در   بزریک

 
  در   وبعدا

 ؛شد  جهان
  حرکت   به  که  امریکا   سیایس  جامعه  ،  گرفت  قرار   استفاده  مورد   گوگل  که  درحایل  ،  میالدی   ۱۹۹۸  سال  در -

 ؛ ورزیدند  مبادرت کلنت     بل کشور   آن جمهور  ریس  استیضاح به ، بود  مسیم جلو  به سیایس
؛-

 
 که  معنا   بدین۰  نمود   قایم  ،  آنالین  گذاری  رسمایه  در   را   ریکاردی ، (John McMcan)  مکت     جان  سناتور   بعدا
نت  راه  از   امریکای    دالر ۵۰۰۰۰۰۰  مبلغ  با   امر   این   نمود   برپا   را   را   وغوغا   شور   که  اقدام  این  ،  گرفت  صورت  اینپ 
 ؛کرد   مسجل را  خویش شدن برنده ابتدای   رای ۲۰۰۰ کسب  ساعت؛با  ۲۴ یط در 



 phone)  باکس  فون  تکنالوژی  از   استفاده  با   بوش  جمهور   ریس  کمپاین  جریان  در   میالدی؛   ۲۰۰۰  درسال-
bank)  انتخابات   آن  بوشذر   شدن  برنده  عوامل  از   یگ  که  ،  نمودند   تشویق  رای  دادن  به  را   مردم  لیست  وایمیل  

 ؛بود 
ی  کار   به  با   میالدی  ۲۰۰۱سال  در - ال  برج  مشهور   سیایس  ویبساید   گپ  ونیک   تکنالوژی  از   استفاده  با   لیپ   الکپ 

ین  به  ،  توانست  ۰گردیدند   یم  پخش  سیایس  متعدد   مقاالت  ها   وبالگ  این  در ۰  شوند   مبدل  دنیا   گر   وبالگ  بزرگپ 
ونیک ثبت در  را  نخست مقام  امریکا  متحده ایاالت ، اروزینا  ایالت میالدی  ۲۰۰۳ سال در -  دهندگان رای الکپ 
 ؛ آورد  دست به
  دهنده   رای  میلیون  ۱،۲  معلومات  ؛   توانست  Rock theVote  نام  تحت  کمپاین  میالدی،  ۲۰۰۴  سال  در -

 ،کند   وثبت آوری راجمع
  به  امر   این  ۰  شد   آغاز   You Tube  تیوپ  یو   طریق  از   مشهور   های  ویدیو   نش    میالدی،  ۲۰۰۵  سال  اوایل  در 
  شناخته   را   ها   وبرنامه  اهداف  طریق  این  از   تا   ؛  ساخت  مساعد   را   آن  زمینه   سیاسیون  وطرفداران  دهندگان  رای
  نمایند؛ اتخاذ  دقیق تصامیم سیایس های فعالیت ودر 
  آنالین   شدن  کاندید   منظور   به  را   پول  هنگفت    مقدار   ،   امریکا   حقوق  ی  بنیاد   میالدی؛ایتالف  ۲۰۰۶  سال  در -

 ،  کرد   تخصیص
اک   ؛زمینه  آی    دیجیتایل  دولت  تخلیق  با   ،  میالدی   ۲۰۰۷سال  در -   تویپ    ،  فیسبوک  طریق  از   را   سیاسیون  اشپ 

 با   ها   مناظره  زمینه  امریکای    معروف  تلویزیون  سال  همت     در   چنان  هم ۰  گردانید   مساعد   ها   درکمپاین  ویوتیوب
ونیک وسایل از  استفاده نت   الکپ   ۰گردانید   مساعد  وانپ 

  سال   همان  انتخابات  ؛در   امریکا   متحده  ایاالت  دموکرات  حزب  ،   گوگل  از   استفاده  با   میالدی،  ۲۰۰۹  درسال-
 ، نمود  حاصل برتری نیویورک ایالت در  بخصوص

  آن   موقعیت  تثبیت  با   شده  استعمال  آرا   ،تعداد   هوشمند   های  تلیفون  از   استفاده  با   ،  میالدی  ۲۰۱۰  درسال ⁃
  و ۰ گوگیل  های نقشه کمک  به دیه رای محالت وتثبیت وشناسای   ها 

 با   امریکا   متحده  ایاالت  پیشت     جمهور   ؛ریس  اوباما   بارک  کمپاین  تیم  ،  انتخابات  در   میالدی  ۲۰۱۲  درسال ⁃
  اوضاع   انکشاف  از   حال  عت     ودر   دادند   انجام  موفقانه  را   شان  تبلیغای    ،کارزار   اجتمایع  هایرسانه  از   استفاده
 ۰کردند   رسای    اطالع ایالت به ایالت

هن  طوریکه: سیاست  بر   تکنالوژی  گذاری  تاثپ  -۶    ساحات   تمام  بر   تکنالوژی  است  مپ 
 

  اما   ؛   داشته  تاثپ    ؛  زندیک
 ۰پردازیم یم ی  جهان سیاست بر  آن تاثپ   ی باره در  اینجا  در 

 دردوران  موثر   ابزار  یک  حیث  به  ؛  تکنالوژی  از  استفاده:  است  گذار   تاثپ    سیاست  بر   اهم طریق  سه  از   تکنالوژی
  رأی  وحت    کنندگان   کمپاین  با   رابطه   تامت     ویا   انتخابای    مناظرات   به   رابطه  در   چه   ؛  انتخابای   رقیبان  بت    مبارزات
 ؛ دهندگان
 و گردد؛  استعمال سیاست در  قدرت نمایش برای مؤثر  وتدبپ   وسیله حیث به تواند  یم تکنالوژی
 ۰دارد کلیدی  نقش سیاست؛ انداز  چشم دادن شکل ؛در  بازی عمده قاعده مثابه به ؛ تکنالوژی

 
  بر   باهم   مرتبط  مورد   پنج  در   تکنالوژی  ؛  هجدهم   قرن  در   صنعت    انقالب  باظهور :  وملت  تکنالوژیک  جامعه-۷

یت  که  ی  تکنالوژیک  های   آورد   دست  تمام  بر   اینکه  نخست: شد   گذار   تاثپ    انسای    جامعه  تاری    خ  طول  در   بش 
اعات  ابداعات  تمایم  یعت     داشت؛   متاثر   را   انحا   از   نحوی  به  ؛   نموده  ظهور   میالدی  ۱۷۵۰  از   بعد   که  ی  واخپ 
ی اکتشافات بر  تکنالوژیک جنبش واین  ساخته ات قبیل بش   ؛ داشت وکیف   کیم  تاثپ 
ورت  جمعیت  انفجار   ؛  دوم  نکته  موجود   های  ظرفیت  زیرا  ؛  گردانید   ناپذیر   انکار   امر   یک   را   تکنالوژی  تروی    ج  ض 

ی های نیازمندی  توانست نیم تکنالوژی بدون ؛ انسان تولیدی  ؛باشد  گو   جواب را  بش 
 یک  انکشاف  و   توسعه  تمایم  کلید   تکنالوژی  که  ساخت  مسجل  امر   این  تکنالوژی  و   ساینس :  اینکه  سوم  مورد 
  ؛ است  ملت
ه  ،  سازی  دولت  مفاهیم  با   سازی   ملت:    اینکه  چارم  مورد  م  ،  سازی  دموکراتپ     بازسازی   ،  سیایس   توسعه  ،  مدرنپ  
 بر  ی ویژه اهمیت از  سازی ملت  برای مفاهیم این همه.  دارد  گسستت    نا  ارتباط صلح اعمار  و  منازعات از  بعد 



یس  بدون  که  اند   خوردار   بازی  نقش  تکنالوژی :    پنجم            نکته و  ؛   رسد   یم  نظر   به  ممکن  نا   تکنالوژی   به  دسپ 
یس برای بخصوص جامعه یک مردمان تساوی و  برابری در  بنیادی گر    امکانات حداقل به دسپ 

 
 .  دارد  زندیک

       
 …..  دارد  ادامه                                            

 


