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 .ايســتاده اســتدنيا  قلهر كه ب دكرحس مي ١٠ريليبود و وِ ٢٠٠٥اواخر مارس 

ست كه  او شد. همدوست داريد از آن وكاليي ا شه در كنارتان با سردبي  يراو 

شد  سبنياد ار ضوري تأثيرگذار  بود ياقانون كلمب يبرر و در محاكم متعدد، ح

  وي شخصي با پشتكار و سرسخت در مسير اهدافش بود.  داشت.

محصـــوالت بزرگ  شـــركت -١١اماجيام هاي اصـــليمهره ،و تيمش وريلي

آتالنتيك ، برادرز وارنر يزني،د يامانند كلمب هاييبا غول ند كهبود -ســرگرمي

ــي اي، بي ام جي،،كپيتال ركوردز، ركوردز ــون آرس ركوردز  يرجينو و ي،س

  همكاري مشترك داشتند.

 ،يقيضبط موس صنعتفعالين  ترينبزرگاي اين صحنه را مجسم كنيد. لحظه

اليعدر  دادگاهدر حال گفتگو پيش از برگزاري  و در جهانوكال  ينبا بهتر

  كشور!ترين سطح 

ــي بهدر برابر چه ها آن ــتر؟ اندآمده مبارزه كس ــركت١٢گراكس كوچك كه  ي، ش

  يده بودند.نشنرا نيز تا آن زمان حتي نام آن ياريبس

) ١٣يربه نظ ير(نظ P2P يسســرو يك عنوانبهاســت كه  يزيمان چه گراكســتر

ــود كهد مياز آن يا ــرقت توانند بهدهد مردم بيم اجازه ش ــتراك و !س به اش

  

  

١٠ Verrili 

١١ MGM 

١٢ Grokster 

١٣ Peer to peer 
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با توجه به  !مشــغول شــوند ينترنتا يبر رو هايلمف يلو فا يقيموســ يگذار

صولسهلخدمات  ستفاده يبرا الو سي آزاد به اين  از اين خدمات و ا ستر د

شحال در، مردم اطالعات سر جهان با خو آلبوم  يناز آخررا  يزهمه چ ي،سرا

منتشــر شــده  يرســميرغ صــورتبههايي كه يلمف ينترداغ تا يرزاســپ يتنيبر

شتراك  ستارگان يزود، اپمثال عنوانبهگذاردند. ميبودند را به ا با  سوم جنگ 

هاي تئاتر به نمايش درآمد در ســالن ي كهروز با زمانهم ١٤ســيتانتقام  عنوان

 پخش گرديد.  P2P يهادر شبكهاي و بدون هيچ هزينه برخط صورتبه

ها نكته ا كه  ينتن ند. مجوز ها دارايمحتوا يناز ا يكهيچبود  اربران ك نبود

موضوع صحبت  در اينجاد. ونشمي يقيسرقت موسمرتكب  اساساً، گراكستر

اه در دانشــگيوتر علوم كامپ يك در دانشــكدهتار يك اتاقدر  كه چند هكر ما

سته ش ست اندن در خيلي راحت كه  نيمكصحبت ميبلكه درباره افرادي . ني

شهر  خود ي معموليهاانآپارتم سطح  شما  اگر درواقع. كنندميزندگي در 

را در  كه به اينترنت دسترسي داشته باشند هو چهار سال يستهجده تا ب افراد

ستفگراكستر هايي نظير از سرويسها آنكه نظر بگيريد، شانس اين اده كرده ا

   باشند، بسيار زياد است.

ـــت كه اين در به  در آمريكا رغبت چندانيوانان ج در آن روزگار،حالي اس

كه تمامي اين تغييرات در چنيني نداشـــتند. حال آنهاي اينگذارياشـــتراك

  

  

١٤ Revenge of the Sith 
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صنايع ضالتي جدي براي  ضر مع شته به ضبط يلم وف شرايط حا همراه دا

 در يلمو ف يقيموس يرتكثدر مسير  وابسته به آن،هاي و شركتام جياماست. 

ستدر تالش صرفاً ها آن نبودند.هان ج سود بودند به د سرقت  .آوردن  اما 

ــيقي، ــور رقيب بي موس ــان،با حض ــانش ها آنتأثير قابل توجهي بر  نام و نش

را خواهد سؤال جواب اين زود خيلي  وريلي؟ گذاشته است. اما تا چه ميزان

  داد. 

از نكرده بود كه در دادگاه، وكيل مدافع هنوز دفاعيات خود از وريلي را آغ

خوبي ترس صـــنعت ضـــبط را هاي او را قطع كرد. او كه بهصـــحبت ١٥برير

درك كرده بود از وريلي پرســيد: دليل اصــلي شــما براي اين كار چيســت؟ 

ضبط  صنعت  ست. اين هم قبول كه  شما يك نوآوري ا ست. كار  ست ا در

  موسيقي مشكالتي دارد؛ اما در مسير خود در حال پيشرفت است.

سخ وريلي صحبتخوب مياو . ي ندادپا ست كه  سر دان صرفاً از  هاي برير 

شتوريلي يك ترس معمولي نبود. جرياني كه  ور آايجاد كرده بود واقعاً وح

آمد درصد از در وپنجيستببود. واقعيت اين بود كه صنعت ضبط موسيقي، 

  داده بود. از دست  ي وريليبه ميدان آمدن ايدهپس از خود را 

ستب صد وپنجي ست كه اما  !در ضطرابتا ايناين چيزي ا شده  قدر باعث ا

سال يكي از دانشجويان و توسط  پنج سال قبلاين كالف سردرگم،  ؟است

  

  

١٥ Breyer 
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شتن  ؛تنبل يا خودخواه فرقي نداشت اول رقم خورده بود. او فقط خواهان دا

   رايگان بود. صورتبهخود دلخواه موسيقي 

ــاون فانينگ ــالههجده ١٦ش ــتس ــتنعار ، با نام مس ــتانش  ،١٧رپس با همكاري دوس

اين شــركت تازه  از . مردمســيس شــركت خود را از خوابگاه آغاز نمودتأ

ــيس ــرور مركز يكورود به  از طريق تأس ــتراك يس با  يلفا يگذارو به اش

ستفاده م يگراند سر جهان ا سرا سي اين خالقيت . كردنديدر  را  جديدهر ك

را از اين طريق به اشــتراك هاي خود فايلمايل بود كه دوســت داشــت و 

   بگذارد. گويي كه انگار فردايي وجود ندارد.

 شكاياتينپستر با  چندان فرداي درخشاني نداشت.هم  نپسترناگفته نماند كه  

 حتي دفاعيات تحت فشار بود. شدتبه شد،ميمطرح ها در دادگاهعليه او كه 

ــركت ١٨يكاآمر يمدن يهايآزاد يهتحادا ــيقي را نقض هاي م(كه دعوي ش وس

ــناخت.را نيز دادگاه به رســميت نمي دانســت)آزادي بيان مي به  كسهيچ ش

  كرد.ي توجهي نميعصبان شمارِيب يهكرها

ستر عليه ، دادگاه٢٠٠٠سال  يهفور ١٢ يخدر تار نهايتاً صادر  نپ رأي خود را 

همان و در دســامبر  ي نموداعالم ورشــكســتگ نپســتر، ٢٠٠٣در ژوئن  كرد.

  

  

١٦ Shawn Fanning 

١٧ Napster 

١٨ American Civil Liberties Union (ACLU) 
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ــال ــركت نرم را به ي خودمعنو يتو مالك يم تجارنا ،س ــيوافزارش  ،١٩ي ركس

   خت.فرو

ــتراتژ يكاز  يبخشــ يحقوق هايكشــمكش ينا تمامي . تر بودبزرگ ياس

سهي در حال اجرا تان،در حوالي خانه سازقفليك  فرض كنيد سي ه اي عليد

ست. كنيد، يخانه را ترك مكار  يشما برا كهينا محضبهصبح، هنگام  شما

باز در را د و شكنيمقفل را ، رودباال ميها از پله ، پاورچين پاورچينسازقفل

ستراي، ظروف نقره و تمامي دكنمي ود مييد و ... را با خجد يوجواهرات، ا

  برد. 

ست تانيهك اولُش كه آنو پس از  ييدآيبه خانه م شما ش  يدخواهيم ،فرون

سارقين، شايد مهمين و سارق اند را داده وروداجازه ها آنبه كه  يافرادتر از 

سيد. شنا سيقي نيز باشركت همين ترتيب،به ب ضبط مو شكل هاي  شابه  يم م

شدند سرقت  P2P يهاشركت .مواجه   ،و كاربرانكردند را ايجاد ميامكان 

  ند.بردسرقت ميبه آثار موسيقي را  چپ و راست

ها آندر ابتدا . جلو آمد دوجانبه ياســـتراتژ يكصـــنعت با  ينارو، از اين

پرداختند) را يقي ميكه به مبادله موســ ي، افرادخاص مورد يندر اســارقان (

سانها آن مورد تعقيب قرار دادند.  پرداختند راها ميدانلود آهنگبه كه را  يك

ـــت تخلف از  يكبا  يتيكپدادخواس مه دعوي در را قا هديد دادگاه و ا ، ت

  

  

١٩ Roxio 
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ــئلهي، دالر ٤٠٠٠ يمهرپرداخت ج باها آن كهينمگر اكردند؛  ــله  را مس فيص

  .دادندمي

 دانلود آهنگ ها ويلفا تكرار عمل سارقانِاز  يريبه جلوگ تنهانه يكتاكت ينا

صريح راپ در عين حال اين شد؛منجر  سا يام  سال نمود: نقاط جهان  يربه  ار

مالك يما در مورد اجرا" . اگر شـــما يمهســـت يجد مانيمعنو يتحقوق 

ــ ــتن قانون و س ــكس ــما  مطمئناًرا ادامه دهيد، ما  رقت محتواش در مقابل ش

  "خواهيم ايستاد.

ــركتها آنكه دوم اين ــكالت، يعني ش ــه اين مش ــراغ ريش هايي كه با به س

كردند رفتند. در ارتباط هايي را فراهم ميها امكان چنين سرقتشكستن قفل

 رونهستند. از اي P2Pهاي ها همان شركتبا مورد خاص بحث، اين شركت

پيگيري  ها رابهترين وكال بكار گرفته شـــدند تا دعوي انحالل اين شـــركت

  .نمايند

ظار مي طورهمان. چنين بودنيز اين وريليدر مورد  كار كه انت يل،  رفت، وك

جام داد. چيز نقصيبخود را  فت ان ماه پس از  آوري نبودشـــگ كه دو 

  باشد.و عليه وريلي  ماجيامدادگاه به اتفاق آرا به نفع  يمتصم مشاجرات،

بودند. اما  P2P يهاشركت يهعل يبارها و بارها برنده دادخواه هااين شركت

ست؛  ستان اينجا شكل كلّدا س يدزد يِم شكل شد. يبدتر و بدتر م يقيمو م

 درواقعبرعكس، . ندنداشت ياريهوش يكاف اندازهبه هااين شركتكه اين نبود 
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ــركت ــوخت ،ديدگاه جددر دا يبا هر طرح دعو هااين ش به آتش  ي جديدس

. نددشــتر يمخالفان قو يدند،تر جنگســختها آنهرچه . ريختندمناقشــه مي

  در جريان است. يبو غر يبعج يزيچ

با تام  گيرد.ها، از منبعي غير قابل باور نشـــأت ميبهترين تفســـير اين پديده

ــان٢٠نوينز ــص در حوزه جغرافياي قبا، انس ــناس متخص ب يل آمريكاي جنوش

قات مي غربي با اينمال يك هيچ وي كهكنيم.  پاي خود را درون  گاه 

صوص قب ست، مطالعات وي در خ سيقي نگذارده ا ضبط مو ستوديوي  ايل ا

نموده كه بتواند درك كند در صنعت  روشن پيشين، چراغي را بر سر راهش

سياري از زمينه ست. در ب سيقي چه چيز در حال رخ دادن ا ها، او بهتر از مو

  دهد.كس ديگري اين كار را انجام ميهر 

آپاچي كه در حال نگارش كتاب خود در موردما در ابتدا، نام تام را هنگامي

ــ ــنيديم. ناگهان ما توقف كرديم. او در مورد بوميان امريكا ص حبت ها بود ش

  ؟فتموضوع و موضوع گراكستر ياتوان بين اين كند، اما چه ارتباطي ميمي

سانكه پيدا كرديم. جايي ٢١ما نوينز را در يوا سر و فرزند  شناسان جوان با هم

كه سر صحبت را با او باز كرديم، او شروع كرد. هنگاميكوچكش زندگي مي

  چيزي نمود كه در دنيا در حال رخ دادن است.به تشريح آن

  

  

٢٠ Tom Nevins 

٢١ Iowa 
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همه چيز از يك معما آغاز شد؛ يك معماي قديمي. حل اين معما، كليدي را 

ته بود فراهم ميامجيامه كدرك آن منظوربه طا رف جا خ  منظوربهآورد. ، ك

ضوعدرك  سال قرن عقب ٥، نوينز ما را مو شهري كه  ١٥١٩تر برد؛ به  و در 

سيتي خوانده مي شف بزرگ، هرناندو امروزه، مكزيكو شهري كه مكت شود. 

 جلب شد. ٢٣آزتك پايتخت آنجا يعني، توجهش براي اولين بار به ٢٢كورتز

 ٢٤(كه بعدها تنوكتيتالن به متروپوليسمنتهي  هاييدن بزرگراهمكتشـــف، با د 

شد) و  شكوه اهرام و معابدناميده  سخت به وجد آمده بود. او انتظار  با آنجا 

چيزي كه او مشــاهده كرد،  در عوضاما  ؛گر توحش باشــدداشــت كه نظاره

ـــان داراي زبان متعلق به خود و تقويم ميليون نفر ١٥تمدني با بيش از   انس

از ديدن اين شهر كه به بزرگي  شدتبهبود. او و يك دولت مركزي پيشرفته 

يا  ٢٥ســـويل ـــده بود.  ٢٦كردوباو  يدن بود، متعجب ش  كه يبازارهاي بزرگد

كه هر چه  هرهزار نفر در آنجا مشــغول خريد و فروش بودند و  ٦٠بيش از 

  انگيز بود.، بسيار حيرتشدخواست در آنجا يافت ميمي

  

  

٢٢ Hernando Cortes 

٢٣ Aztec 

٢٤ Tenochtitlan 

٢٥ Seville 

٢٦ Cordoba 
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ــد  ،كورتزاما  ــا به آنجا نرفته بود. همانند مديران ارش ــياحت و تماش براي س

ــركت ــيقي، ش ــبط موس ــود. راه كورتزهاي ض ، آنجا رفته بود كه ثروتمند ش

ست را روي طال بگذاري. از اين شدن نيز در آن زمانه آن بود كه د ثروتمند 

 -٢٧مونتزوماي دوم -كرد آن بود كه با رهبر آزتك كورتزرو، اولين كاري كه 

بزرگ بود كه  قدرآنصحبت كند. او وارد قصر بزرگ مونتزوما شد. قصر او 

  داد. خالصه مذاكرات او اين بود:تمام ارتش اسپانيا را در خود جاي مي

  ."تكشميا مي دهييا تمام طالي خود را به من مي"

ست كه بايد چه مونتزوما، در يك آن نمي سي را كند. مونتزوما تا بحال كدان

د را تمامي طالهاي خوباالخره تصـــميم گرفت ما ومونتز .نديده بود مانند او

  هد.دببه او 

ــت. كورتزاي كه داده بود، رغم وعدهعلياما  ــش او و ار، مونتزوما را كش تش

وز، ر ٨٠در مدت  هاي آب را قطع نمودند ودند. كانالها را مسـدود كرجاده

  افتادند. از گرسنگي به حال مرگ  آنجا نفر از ساكنين ٢٤٠,٠٠٠

ــال بعد از آنكه ١٥٢١در  ــمانش به تنوكتيتالن كورتز، يعني فقط دو س ، چش

ها قرن بهتمدني كه ردپايش  ؛آزتك متالشي شده بود امپراتوريشد،  گشوده

شابهي نيز براي رسيد. البته آزتكقبل از ميالد مي سرنوشت م ها تنها نبودند. 

  

  

٢٧ Montzema II 
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ــط ف ٢٨اينكا ــپانيا كه توس ــكو پيزارواتفاق افتاد. ارتش اس ــيس رهبري مي ٢٩رانس

ــد،  ــال  ٣٠آتاهوالپا رهبر اينكاش ــال بعد،  ١٥٣٢را در س ــتگير كرد. يك س دس

ـــپانيا با به چنگ آوردن تمام ثروت اينكا، آتاهوالپا را اعدام و يك  ارتش اس

ست فرمانرواي شاندهد شابه، انحالل كامل اين  طوربهاو گمارد.  يجابهرا  ن م

  كشيد.  جامعه نيز فقط دو سال طول

ستكنترل كل قاره را  اين وقايع تاريخي، عاقبت سپانيايي به د سپرا در  د.ها 

كه باد ها اما آنرســيد. مي به نظر، قواي اســپانيا غير قابل توقف ١٦٨٠ دهه

شمالرفتند و رفتند تا پيروزي را به غبغب انداخته بودند،  زيكوي (نيومك در 

ستان با د ها روبرو شدند. اينجاستبا آپاچي كنوني) ستان كه شباهت اين دا ا

  چرا؟ اما شود. نمايان مي P2Pهاي صنعت موسيقي و جدال آن با سايت

   هم چه شكستي.آن !ها شكست خوردندچون اسپانيايي

ــت خوردند كه ظاهراً ها آن ــكس ــاني ش بدوي بودند. برخالف قومي از كس

شكيل نداده بودند.  هاآزتك و اينكا، آپاچي شهر يك هرم قدرت ت حتي يك 

ـــتند. مهم يا خيابان ـــده نيز نداش  همكه، پولي (طاليي) تر آنســـنگفرش ش

شتند. از اين سپانياييندا را مجبور به ها آنها تالش كردند رو بجاي غارت، ا

  

  

٢٨ Inca 

٢٩ Francisco Pizarro 

٣٠ Atahuallpa 
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سيحيت كنند. تعدادي از آپاچي سبك زندگي رعيتي و پذيرش م ها پذيرش 

يادي از  عداد ز ما ت ند، ا نها آنپذيرفت مت كرد قاو هانهد. م از خود ها آن تن

مقاومت نشــان دادند، بلكه در مخالفت با ارتش اســپانيا به مبارزه نيز دســت 

  زدند. 

. ها هيچ شانسي نداشتندانيا، آپاچيشايد فكر كنيد در مقابل ارتشي نظير اسپ

، ١٩در اواخر قرن  ز به ما گفت، اســـپانياگونه كه نوينهمان بود.گونه ناما اين

پاچي ٣٢و چيواوا ٣١ونوراكنترل شـــمال ســـ به آ پاچيرا  ـــپرد. حتي آ ها، ها س

ــمالي ــتند آنكه خود نيز نمي ٣٣كنترل مكزيكوي ش ــرف كنند، خواس به را تص

به مدت دو قرن ديگر، ها آنآوردند. اين يك پيروزي تصــادفي نبود.  دســت

   استيالي خود بر اسپانيا را حفظ كردند.

اشند خبر بها از آن بيكا و آزتكاي كه اينواقعيت اين است كه سالح مخفي

يا قدرتش را از دست نيروي نظامي اسپانطور هم نبود كه وجود نداشت. اين

  يا ضعيف شده باشد. داده 

سپانيا، رمز پيروزي آپاچي سازمانها بر ا شه در نحوه  شت.دهي آنري  ها دا

شركته ها را شكست دهند كتوانستند آپاچيها به همان دليلي نمياسپانيايي

  ها برآيند.P2Pتوانستند از پس هاي موسيقي نمي
  

  

٣١ Sonora 

٣٢ Chihuahua 

٣٣ North Mexico 
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ــال قبل، او  ز به ما گفت كه چگونه اونوين به اين راز پي برده اســت. چند س

پاچي با آ ـــال را  ـــه س ها و آيين ،، زندگي كرده و فرهنگ٣٤ها در آريزوناس

ــريفات مذهبي  ــاهده و را ها آنتش ــت. او مش اين  دقتبهواكاوي نموده اس

. او كنندميچگونه زندگي ها آنتا بفهمد كه واقعاً  كردا بررســـي ها رلفهؤم

ها و ساير قبايل گرديد. براي مثال متوجه تفاوت فاحش بين آپاچي سرعتبه

نمونه ٣٥ســـيوقبيله  توانيم ببينيممي "هارقص با گرگ"كه در فيلم  گونههمان

اي، در يك ندهكنخيره طوربهقبيله اين ســياســي بود.  ي بارزي از يك تمركز

د. كشمي. اما اين موفقيت بيش از ده سال طول نكنندميدوره زماني مقاومت 

ست كه ادامه دارد. كه مبارزه آپاچيدر حالي سال ا صدها  ها آنراز بقاي ها 

   تواند باشد؟مي در چه
  

  
  

گويد، اجازه دهيد به اين دو ســيســتم درك بهتر آنچه كه نوينز مي منظوربه

  ؛ تمركززايي و تمركززدايي. بيندازيماهي گذرا متضاد نگ

  

  

٣٤Arizona 

٣٥ Sioux 

مهم دست  ينبه ا ييو تمركززدا ياسيقدرت س يعتوز طريق از هاآپاچي

 بود. ييتمركززدا يجهها در نتآن ي. بقايافتند
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است. فكري كه بسياري از شركت درك قابل راحتيبهيك سازمان متمركز، 

در سر دارند. شما رهبر مشخصي داريد كه  هاي دولتيسازمانهاي بزرگ و 

صي وجود دارد كه در آن شخ ست و براي او مكان م سئول ا صميمات م جا ت

ـــازمانين نوينز اشـــود. اتخاذ مي  چراكهنامد؛ مي ٣٦اقتدارگرارا از نوع ها س

صميم دهمديران، فرمان ستند گيرو ت . زماني يبرفرمانو كاركنان مجبور به  ه

ستييك كه  شما اخراج ه صادر كند،  ستور اخراج را  د و قادر به هيچ مدير د

كه كورتز، به ارتش خود دستور پيشروي داد، . هنگاميباشيدكار ديگري نمي

ها، اينكا و ...، همه ترتيب، اســـپانيا، آزتك به همينپيشـــروي كردند. ها آن

  كردند. و متمركز عمل مي بردارفرمان

شرايط، يك سد اين  صالً مطلوب  كندرا تداعي مي زندان شايد به نظر بر و ا

ست ست كه اما  .ني ستم واقعيت اين ا سي ست. هم لزوماً  اقتدارگرايك  بد ني

شما هم فرمانده  سپانيا، رهبر آزتكاگر  شد ارتش ا شركت يك ها يا مدير ار

Futune500  و اثربخشبهتر اداره  منظوربهباشيد، از سيستم دستور و كنترل

ستفاده ميسازمان خود هاي تر كردن فعاليت ست منظور، بدينكنيد. ا الزم ا

صورت سيستم دوام نميو به اجرا درآيند؛ در غير اين وندش ينتدو يقوانين

شابه،رد. آو سوار يك هواپيما ميهنگامي بطور م شما  شويد، ترجيح ميكه 

 مطمئناًشما  چراكه در آن مجموعه پياده شود؛ دهيد كه يك سيستم اقتدارگرا

  

  

٣٦ Coercive 
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سافر خواهيد هواپيما بانمي شما ي كه مثالً درفرمان و يا كنترل م  رهصندلي 

٢٨J از تماشاي فيلم او بايد سر جاي خود بنشيند و  خيركنترل شود.  نشسته

ـــت كه اقتدار و قدرت  كه فقط و فقطدرحالي ؛لذت ببرد خلبان هواپيماس

  گيري در اين مورد را خواهد داشت.تصميم

ــيســتم  درك قابل راحتيبهكه  اســت ياگونهبههاي غيرمتمركز اما ماهيت س

ـــت.ن ـــازمان غيرمتمركز، يك رهبر مشـــخص وجود ندارد،  يس در يك س

ه يك . زماني كســتمعنابير نيســت و مركز فرماندهي ي در كامراتبســلســله

سايرين خواهد  شد، آن فرد قدرت كمتري در مديريت  شته با رهبر وجود دا

  داشت.

كه  كسي مُحق است نامد؛ چراكه هرنوينز، اين سيستم را يك سيستم باز مي

نيســـت.  ومرجهرجخود اتخاذ كند. البته اين به معناي  تصـــميمات خود را

ـــت؛جارهايي قواعد و هن  اما اين قواعد و هنجارها از جانب هم موجود اس

ــي اجبار نمي ــود. در اينجاكس ناطق قدرت در ميان تمام افراد و در تمام م ش

  هيچ مونتزومايي وجود ندارد. جاشود. اينجغرافيايي توزيع مي

يس، ئها بجاي ررويد؟ آپاچي يشپبهتوانيد ميشما چطور  اما بدون مونتزوما

شتند. او از طريق ارائه -رهبر معنوي و فرهنگي -٣٧ننانتا شق، رهبري  دا سرم

ـــت.مي ـــاي قبيله از  كند و هيچ اقتدارگرايي در كار نيس پيروي  نانتاناعض

  

  

٣٧ Nant'an 
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يكي از معروف از روي اجبار.نه  خواهند ومياين را واقعاً  چراكه ؛كنندمي

تانترين  ـــت كه از مردمش در مقا ٣٨تاريخ، جرونيمو هاينان نيروهاي بل اس

گاه فرماني به ارتشـــش براي چند دهه دفاع نمود. جرونيمو، هيچ يكاييآمر

كرد و هر كس در اطرافش بود به او نداد. بلكه خودش جنگ را شـــروع مي

هايش را براي جنگ باال زده، اگر جرونيمو آستين"پيوست. ايده اين بود: مي

ستخوب ايده كامالً شته ا شته، حق با جري دا جنگيدن  ونيمو بوده و. در گذ

خواهيد با جرونيمو همراه آيا شـــما مي "آيد.در كنار او منطقي به نظر مي

شيد؟ در اين شما با ستيد، نه.  صورت با او همراهي خواهيد كرد و اگر نخوا

  خواهيد مختاريد. چه كه مينسبت به آن
  

  
  

حياتي ، اجراي چنين سيستمي كه باز و غيراجباري است براي هاوجود نانتان

در  كسهيچرو كه كند. از آنرهبري را متأثر نميصرفاً البته عدم تمركز،  بود.

ها در گونه مركز فرماندهي وجود ندارد، تصميمات آپاچيرأس نيست و هيچ

سپانيايي سكونت ا شود. يورش به محل  ست اتخاذ  ها در هرجايي ممكن ا

ود و در جاي ديگر شمي دهيسازمانشود، در جاي ديگر جا اتخاذ مييك

  

  

٣٨ Geronimo 

  ندارد.  ييمعنا هاي، در فرهنگ لغات آپاچ"ديشما با"عبارت 

 .معنا هستندبيهايي و اجبار واژه در اين منطق فكري، دستور
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ها از كجا ممكن اســت بيايند. دانيد آپاچياجرا. با اين اوصــاف شــما نمي

شــود. در  گرفتهتصــميمات در هر جايي و توســط هر كســي ممكن اســت 

، يالوحانهسـادهها به طرز كه آپاچي رسـدمي به نظرگونه برداشـت اول، اين

ــازمانبدون  ــيار جامعه هاآن، واقعدر. اما كنندميكار  دهيس اي پيچيده و بس

ستندخبره  ساير جوامع موجوديتي كامالً و  ه شريح دارندمتفاوت با  . نوينز ت

و  شـــدهيعتوزپذيري، قدرت كرد كه ويژگي يك جامعه غيرمتمركز، انعطاف

ست كه آپاچي شفافيت ا ها را قادر به نابودي جوامع متمركز ميابهام و عدم 

  كند.

ستم باز،  اقتدارگراام برخورد يك سيستم حال بياييد ببينيم كه هنگ با يك سي

اند متمركز)، عادت كرده ها (مصداق يك سازمانافتد. اسپانياييچه اتفاقي مي

ند. هنگاميه همه چيز را از زاويه تمركز ك ها برخورد با آپاچيها آنكه ببين

ـــدند كه در گذشـــت ـــل به تاكتيكي ش ه موفق عمل كرده بود. كردند، متوس

ــترا ــتن ها آنرو، ). از اين"طال را بگير و رهبر را بكُش"تژي(اس عمليات كش

 نانتانشد، يك كشته مي نانتانكه يك اين محضبهرا آغاز كردند. اما ها نانتان

ستراتژي، اين كرد. ديگر ظهور مي شكست خورد؛ زيرا در جامعه  وضوحبها

شتن رهبر، كس ارجحيتي بر ديهيچ هاآپاچي شت و ك صالً بيگري ندا معنا ا

سپانياييآپاچي تنهانهبود. بنابراين  ست نخوردند، ها در مقابل حمله ا شك ها 

شد، كه به آپاچيتر هم كرد. هنگاميرا قويها آن بلكه اين حمالت ها حمله 
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به برغيرمتمركزتر و همچنين ها آن ختها آن غل كه ســـ ماني  يد. ز تر گرد

محاصــره  هاآپاچي ند، ممكن بودها روســتاهايشــان را خراب كرداســپانيايي

هايشــان را خانهها آنحياتي نبود، ها آنشــوند. اما چون روســتا براي جامعه 

  ترك كردند و به زندگي عشايري پرداختند (حاال سعي كنيد ما را براندازيد). 

  :اولين قاعده مهم تمركززدايي استاين 
 

 
  

شه خودمان در قرن بيست و يكم بر هاي گرديم. شركتميحال به مورد مناق

ها، نقش ها را دارند و بخشي از آزتكنقش اسپانيايي درواقعضبط موسيقي، 

  مانند گراكستر و نپستر. P2Pهاي شركت

 گونه كه ديديم، نپسترهمانو  پيروز ميدان شدندهاي ضبط موسيقي شركت

سب از محيط شركت وكارك شد. توفيق اين  ستر، به خارج  ست نپ شك ها در 

ر بيش از حد متمركز بود. اين شــركت، يك تنوكتيتالن تنپســ يل بود كهآن دل

كردند) و يك مي Log inبايســت در آن (ســرورهاي مركزي كه كاربران مي

ساختار  سلهمونتزوما (يك  شت.  اي بمراتبسل شد) دا  عبارتبهيك مدير ار

هاي ضبط موسيقي، غيرمتمركزتر كه نپستر نسبت به شركتديگر، با وجودي

غيرمتمركز و منعطف نبود كه بتواند در مقابل حمالت  قدرآنبازتر بود، اما  و

   ملههنگام ح

 .كنديم يداپ يلم يشترو عدم تمركز ب يبه آزاد يرمتمركز،سازمان غ
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هاي با ســـاختار متمركز، دوام بياورد. با فلج كردن تنوكتيتالن (ســـرور غول

ما (مدير شـركت نپسـتر) رفتند و اينومونتز به سـراغها آنمركزي نپسـتر)، 

  شدند. كارزارگونه بود كه پيروز 

شتن سيقي رايگان را فرونن اما از ميان بردا ستر، عطش مردم براي مو شاند. نپ

د. به كنهاي رايگان استفاده ميتصور كنيد كودكي هستيد كه از منبع موسيقي

صي اين جريان را قطع  شخ شما را يك بزهكار ميناگاه،  چه  .دمانميكند و 

ها كه ماهاييج -محصــوالت موســيقيعرضــه  گاهفروشــشــايد به  كنيد؟مي

مورد نظرتان  CDو با پرداختن پول،  ويدرب -جا نيفتاده بودهم به آن گذارتان

ـــايد  اما خريد.ب را بيه تر نيز وجود دارد، يافتن چيزي شـــاي جذابگزينهش

 نپستر!

ستورميرودارگدر همين  سوئدي با نام نيكالس زن سي   ، در فكر خود٣٩، مهند

دريافته  خوبيبهود؛ اما آپاچي نب نانتانپروراند. او يك تداوم راه نپســتر را مي

ستر بپرهيزد. راه براي بقابود  شتباهات نپ حل او، برنامهبايد از تكرار مجدد ا

ـــرور مركزي و تنوت ،بود. با كمك كازا ٤٠اي با عنوان كازا يتالن خبري كتاز س

مستقيم قادر به دسترسي به كامپيوتر  طوربهو  راحتيبهجان در كاليفرنيا  نبود.

  

  

٣٩ Nikolas Zennstrom 

٤٠ Kazaa 
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براي دســترســي به  يســكوفرانســســانيا كامپيوتر جري در  دنيز در نبرســكا

  بود. اشمورد عالقه موسيقي

سخه از كازا ٢٥٠بيش از  ماه، ١٢ظرف  شد و  ميليون ن كردن  ردوبدلدانلود 

فزوني يافت. كازا بدون نياز به يك ســرور  شــدتبهموســيقي از اين طريق، 

  داد.يمركزي، قدرت زيادي را در اختيار كاربران خود قرار م

شركت شركتحال بياييد كازا را با  سه كنيم.  سيقي مقاي ضبط مو هاي هاي 

ـــيقي، داراي دفاتر، كانال ي بازاريابي و هادپارتمانهاي توزيع، ضـــبط موس

 هاآنكه هاي اجرايي با حقوق باال بودند. از آنجاييمتخصـــصـــين و هيئت

ـــاري را دارا هســـتند قادرند به كاربران تخفيف  دهند. هم بمحتواي انحص

ست يك نمي كسيچه دهد. اما در طرف برا كپي كند و به دوستش  CDتوان

پاچي كده آ يك ده ند  مان كازا،  بل،  قا مل مي م كرد. هيچ خبري از مركز ع

ـــاختار، اين امكان براي هركس فرماندهي و حقوق هاي كالن نبود. با اين س

  تهيه كند.را ش افراهم بود كه بتواند هزاران كپي از موسيقي مورد عالقه

سب منظوربهاما  شتن يك ك شما دا احتياج داريد. اين به يك مونتزوماوكار، 

ستورم ست؟ زن شركت كهييآنجااز  گونه ني ساير  شت از تيررس  صد دا ها ق

   تفاوت بود.يك مونتزوماي بي ،خود دور بماند، در بهترين حالتِ

ي نتوانند به آن دست هاي موسيقايجاد كرد كه شركت هايي)ها (شبكهاو هرم

در  منظور تبليغاتهايي بهرا تهديد كنند. درآمد او از فروش فضـــايابند و آن
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ستكازا  ستم؛ چيزي كه بهآمدمي به د سي ضعف در  هاي متمركز عنوان يك 

  رود.به شمار مي

شركتهنگامي سپانياييكه  سيقي مانند ا ها عمل كردند و عليه كازا و هاي مو

شركت مادر هلندي را به كاربرانش در دادگ ستورم  سيدند، زن اه به موفقيت ر

يانوس آرام كت در جنوب اق تا -يك شـــر جايي وراي  -٤١وانوا خت؛  فرو

ستم سي ها كه مجبور هاي قانوني امريكا و اروپا. دقيقاً همانند آپاچيمحدوده 

مجبور به انتخاب عدم تمركز  شــيني شــدند، زنســتورم نيز براي بقابه چادرن

  شد.

گاه هيچها كه همانند نانتاننبود.  اشروزانهگاه قادر به افزايش ســـود او هيچ

ـــدن زندگي نكرده بودند. اما براي زنســـتورم چه؟ نگران  براي ثروتمند ش

ـــيد. همان ي گونه كه در ادامه خواهيد ديد، تعقيب قانوني وي از ســـونباش

  يفتد.بفاق توانست براي او اتبود كه مي ايهاي موسيقي، بهترين واقعهشركت

هايي نظير ها با شـــركت، ميان اين شـــركتايچنين بازي موش و گربهاين

ــتر و اي ــتند نيز درگرفته بود. ٤٢دانكيگراكس ــباهت زيادي به كازا داش ، كه ش

را در مقابل گراكســتر ام جيامكه دعوي كه همانآوريد؟ وريلي را بخاطر مي

هاي ضـبط اسـتراتژي شـركتدو مشـكل بزرگ را در  به راه انداخته بود. او

  

  

٤١ Vanuatu 

٤٢ eDonkey 
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به بدتر شدن ، بلكه مشكل را حل نكرده بود تنهانه برشمرده بود كه موسيقي

  انجاميده بود.هم ابعاد مشكل 

ـــد فعلي نپســـتر ٤٣گروگكه كريس  طورهمان (كه نام خود را از  IIمدير ارش

  دهد: گرفته است) شرح مي نپستر

بيشــتر مواقع، كاري  قانوني هميشــه وجود خواهد داشــت، اما دركپي غير

  آيد.مي حساببهناپسند و اشتباه 

ان اين بد د نســـبت به اين مســـئله توجه نمايند.بنابراين والدين خيلي باي 

  درست است؟ اثربخش بوده. وي قضايي ادعطرح معناست كه 

قاً  ود . كريس ادعا كرده كه آماري مبني بر كاهش كپي غيرمجاز وجخيردقي

ــد طوربهكنم ، اما من فكر نميدارد ــركتواقعي اين اتفاق افتاده باش هاي . ش

ستراتژي كار مي ست خود را قانع كنند كه اين ا سيقي ممكن ا  كند،ضبط مو

  بسيار فاصله دارند.  مسئلهاما در عمل با حل واقعي 

ار صــنعت موســيقي در جلوگيري از ســرقت آث تنهاواقعيت اين اســت كه نه

مان ، در هر زييتمركززدابه قاعده اول  توجهموســيقي ناتوان اســت، بلكه با 

ــركت ــركتكه اين ش ــتر يها از ش ، كنندميا كازا طرح دعوي هايي نظير نپس

عدم تمركز ظهور مي يواردتازه باالتري از  جه  بارزبا در كه م ند  با آن ك ه 

  تر است.سخت مراتببه

  

  

٤٣ Chris Gorog 
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ـــد، يك هكر  عنوانبه ـــيه رانده ش مثال، پس از كازا كه به جنوب اقيانوس

مربوط به تبليغات و درآمدها را هاي افزار كازا را گرفت، بخشناشــناس، نرم

شده  صورتبهرا كرد و آن پاك سخه غيرمتمركزتر  شار داد. اين ن برخط انت

ها نفر كازااليت را دانلود نام گرفت. ميليون K+يا  ٤٤كازا، با عنوان كازااليت

ـــابهي براي كمپاني اي ـــابه ويسكه ســـر ٤٥دانكيكردند. مورد مش هايي مش

ـــرويس ئه ميس كازا ارا مد. هاي  خه يك  عنوانبه ٤٦ميولايداد پيش آ نســـ

كه اعصاب  كندشرايط را طوري مديريت  غيرمتمركزتر ظهور كرد و توانست

  خرد كند.حسابي ها را ساير شركت

در صـــنعت  يديگر بازيگرميول، بســـيار غيرمتمركزتر از هر چرا؟ زيرا اي

سيقي بود (نرم صاحب ٤٧منبع بازآن كامالً ار افزمو ست). بدون هيچ  بدون  و ا

ـــت . ييماوهيچ مونتز را آغاز كرد؟ ميول ايچه كســـي اما ســـؤال اينجاس

  نيستند. هم قابل پيدا شدن  راحتيها بهآنداند. نمي كسهيچ

ست. يك  ميولاي"گويد، دانكي مييس اي، رئ٤٨سام ياگان شبكه موذي ا يك 

. او بر "وجود ندارد وجه راهي براي تعقيب آنچيهكه به شـــبكه منبع باز 

  

  

٤٤ Kazaa Lite 

٤٥ eDonkey 

٤٦ eMule 

٤٧ Open-source 

٤٨ Sam Yagan 
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ــاس تجربه خويش مي ميول را اي همراهانگويد: اگر كســي انگيزه يافتن اس

ـــال ما اين كار را  ـــه س اي ؛ ولي به نتيجهايمكردهدارد، بداند كه در اين س

ـــان مي ـــيديم. نمودار زير نش  ، روز بروزP2Pدهد كه چگونه بازيكنان نرس

  .ترو سخت ترسختها آنكنترل و تعقيب  شوند وغيرمتمركزتر مي

 
 

ها به آنوكيلي  غيرمتمركزند كه دست هيچ قدرآنميول، هايي نظير ايشركت

افزار؟ حتي ردي از يك نرم -ول پيگيري خواهد بودچه كسي مسئ رسد.نمي

شما حتي فكر مي  هم وجود خارجي ميولايكنيد كه رهبر نيز وجود ندارد. 

  شدت مشغول پول درآوردن است.به ميولاي غافل از آنكه ؛ندارد

شد  صاف، مدير ار سام ياگان و چه بايد مي امجيامبا اين او  همراهانكرد؟ 

سرويس شنهاد دادند كه او به كاربرانش،  هاي مورد نياز را اي دانكي، به او پي

شركت شود؛ تا از ايارائه كند و در درآمدها با  سهيم  سيقي  ضبط مو ن هاي 

  طريق فعاليت خود را در قالبي مجاز و قانوني انجام دهد.

شركت شان بدهكار نبود. اما  ش سيقي گو ضبط مو دنبال  شدتها بهآنهاي 

شتند. همانراهي براي بقا مي ستر ميگ شد نپ شركت"گويد:گونه كه مدير ار

صنعت ضبط
كازا

كازا اليت
اي ميول

؟؟؟

 مركز به عدم تمركزاز ت
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شتند و در اين صد سال، پولشان از  صدهاي ضبط موسيقي،  سال قدمت دا

كردند كه ماهيت عمل خود رفت. اما در اين شـــرايط، تالش ميمي پارو باال

هاي تبليغاتي تغيير دهند. اما واقعاً شـــما چند بار تبليغ يا را مانند شـــركت

سيقي ديده  طوربه. تمامي اين تبليغات ندرتبهايد؟ بيلبوردي از هنرمندان مو

ه فروش در چند منطقه ب برخط صــورتبهريزي شــده اســت كه كامل برنامه

  ."برسد

ها، در حال از دست فرد وابسته به اين شركت كه هر رسدمي به نظرگونه اين

خاطر داشــته شــما بايد به "كه ســام به ما گفت  طورهمان. دادن پول اســت

  كند؟ درست است. وكال!ل پارو ميكه چه كسي در اين جريان پو باشيد

آن سازمان يشتر درافتيد، كه هر چه با يك سازمان غيرمتمركز بجان كالم اين

شركتتر ميقوي شتنشود.  ضبط، اين قدرت را دا ستر و كازا را هاي  د كه نپ

اما درگير اين نزاع شــدن، شــايد بدترين حركت اســتراتژيك اين  ؛نابود كنند

ــركت ــتهاش ــروع كردند كه دامن كل ها آن. س ــي را ش يك زنجيره واكنش

ميول تر و كازان غلبه كردند، ايكه بر نپساين محضبهصنعت را گرفته است. 

  سر برآورد.

شرايط فعلي،  شركتام جيامدر  ساير  سبت به اين وقايع و يا  ضبط، ن هاي 

خواهد قدرت اين نيروي جديد ، نميامجيامفقط بين،  آگاه نيستند. در ايننا
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ــركت ــت كه آگاهي ما از ش كوه يخ ، به P2Pهاي را بپذيرد. واقعيت اين اس

  كه بخش بزرگي از آن مخفي است. دمانعظيمي مي

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  افتخار داشته باشيم اولين كتاب از مجموعه اميدواريم 

  ، را حضورتان تقديم كنيم."وكار منمغز كسب "

  .فرماييد مالحظه زير لينك در را مهيج كتاب اين بيشتر جزئيات

/book-starfish-and-http://brainyness.com/product/spider 

 

 

 

  است با عنوان كه خوانديد، فصل اول كتابيمطالبي 

 "رهبرهاي بدون عنكبوت و ستاره دريايي، قدرت مهارنشدني سازمان"
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  خواهيد خواند: صل دومفدر  

 اينترنت چه كسي بود؟ چه كسي هست؟  رئيس 

 يستچندان هم ساده ن و عنكبوت ياييستاره در يصتشخ.  

  ي به ستاره دريايي نياز داريد؟زمانچه 

  ممكن است اين طوفان كيز، تلفات بسيار داشت. چرا طوفان

 نيز آسيب بزند؟كسب و كار ما به 

  نام، چطور الكليگروه يايي هاي بي  تاره در ــ از مفهوم س

فاده مي ــت ند؟اس كاري بين خودچه  كن عد  ند؟ اگر  قوا دار

 چه چيز وجود دارد؟ سرهبري وجود ندارد، پ

  نكبوتي و ستاره دريايي عهاي د سازمانهايي بايچه ويژگيبا

 را از هم تميز داد؟

  و... 

  

در بالفاصله نيكي نيز بصورت الكترو محض خريد كتاب، فصل دوم به 

ست ر د .ن قرار خواهد گرفتختيارتاا سرع وقت نيز كتاب برايتان پ ا

خواهد شد.


