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آيا بايد از يك گسست الكترونيكي وحشت داشت ؟

نيمه رساناها در قلب نبردي جهاني

نوشته  Evgeny Morozovبنيانگذار پلت فرم  .The Syllabusنويسنده كتاب براي حل همه چيز  ،اينجا را كليك كنيد .انحراف راه حل گرايي
تكنولوژيكي ) (.٢٠١٣Pour tout résoudre, cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, FYP, Limoges,
ترجمه شروين احمدي

خودروسازان مجبور به بستن خط توليد خود شده اند .كنسول هاي بازي ويدئوئي جديد در
هيچ كجا يافت نمي شود .رهبران سياسي وحشت زده اند :كمبود نيمه رساناها كه به صنعت
جهاني در يك سال گذشته آسيب رسانده  ،به بحراني ژئوپليتيك شبيه شده است .اين امر
آيه هاي مقدس تجارت آزاد را بصورتي بي رحمانه زير سوال مي برد .اما آيا دولتها مي
توانند استقﻼل ديجيتالي خود را تضمين كنند ؟
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كمبود جهاني نيمه رساناها پيامدهاي عجيبي به ويژه از نظر ژئوپليتيك دارد .موضوع چيست ؟ در يك
سال گذشته  ،توليدكنندگان براي به دست آوردن اين تراشه هاي الكترونيكي ضروري براي دستگاه هاي
روزمره  ،از رايانه گرفته تا توستر  ،از ماشين لباسشويي تا كنسول هاي بازي ويدئوئي ،مشكل پيدا كرده
اند .در ماه مه گذشته  ،كنسرسيومي از شركت هاي آمريكايي از رئيس جمهور كره جنوبي درخواست
كرد تا آقاي لي جائه يونگ  ،رئيس سابق سامسونگ را كه در حال حاضر به اتهام فساد در حال گذراندن
دوران محكوميت خود است  ،عفو كند) .(١براي مقابله با آسيب پذيري اياﻻت متحده براي تامين تراشه
ها ،سامسونگ بايد برنامه هاي سرمايه گذاري چند ميليارد دﻻري خود در اين كشور را بدون تاخير پيش
ببرد .واشنگتن با در خطر بودن استقﻼل الكترونيكي خود  ،ناگهان گفتمان احترام به حاكميت قانون و
روندهاي حقوقي خود را به فراموشي سپرد ...

چنين بحراني مي توانست روشنفكران مكتب فرانكفورت  ،منتقدان برجسته جامعه مصرفي را  ،با افشاي
سفاهت بنيادين »شهرهاي هوشمند« ،شاد كند :كمبود تراشه نياز شهواني ما به خودنمائي با خريدهاي
الكترونيكي را به تأخير انداخته است .بدون وجود اين نيمه هادي ها كه گاهي قيمت آنها براي هر قطعه
فقط  ١دﻻر است  ،نمي شود گول زنك هاي آخرين مد ،شيك  ،فانتزي و گران قيمت را به كار انداخت.
خودرو برقي  ،تلفن هوشمند  ،يخچال هوشمند و مسواك متصل به شبكه هم در سياه چاله بزرگ سرمايه
داري جهاني ناپديد مي شوند  ،گويي دشمني نامرئي به نمايشگاه لوازم الكترونيكي مصرفي ﻻس وگاس
اعﻼم جنگ داده است.

هرچند هم اين بحران غافلگير كننده باشد  ،به هيچ وجه غير معمول نيست :وفور و كميابي در بازار
ريزتراشه ها بصورتي متناوب ظاهر مي شود .با اين حال  ،كمبود كنوني بر زمينه پرسشي كلي از مزاياي
جهاني شدن و كاهش فعاليت صنعتي غرب رخ داده است .عﻼوه بر اين  ،فناوري هاي جديد  ،مانند
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هوش مصنوعي  ،در چارچوب رويارويي اياﻻت متحده و چين هر چه بيشتر سياسي مي شود و اهميتي
استراتژيك مي يابد .در نتيجه  ،يك بحران فني پيش پا افتاده كه ده سال پيش نمي توانست توجه كساني
را كه در خارج بخش هاي مربوطه قرار داشتند به خود جلب كند  ،سردردهاي وحشتناكي براي رهبران
كره زمين ايجاد كرده است.

همه گيري كوويد  ١٩-البته به اين امر كمك كرده است .براي ادامه بقا در قرنطينه  ،بيش از هميشه
ﻻزم بود كه به خدمات ديجيتالي دسترسي داشت ،امري كه روترها  ،سرور)رايانه( ها و ساير دستگاه هاي
مملو از ريزپردازنده ها را ضروري مي كرد .مصرف كنندگان سپس مﻼل خود را در دريايي از لوازم
خانگي غرق كردند و اين امر باعث شد تقاضا براي مخلوط كن يا پلوپز به طور غير منتظره اي افزايش
يابد .و باﻻخره  ،اقدامات بهداشتي براي مدتي كوتاه كارخانه هاي نيمه رسانا را كه عمدتا در تايوان  ،كره
جنوبي و چين واقع شده بود  ،تعطيل كرد.

يكي از پيشرفته ترين شركت ها در اين زمينه  Yangtze Memory Technologies ،است كه در
شهر ووهان)چين( واقع شده .با اين حال  ،سئول و تايپه كه به دليل برخورد سريع با همه گيري مورد
تمجيد قرار گرفتند  ،نتوانستند به مقدار كافي واكسن ذخيره كنند .شيوع اپيدمي در خطوط توليد باعث
كندي هر چه بيشتر عمليات شد.

بدين ترتيب ديپلماسي غيرمعمولي بر اساس »واكسن هاي در مقابل ريزتراشه « ظاهر شد :تايوان به طور
قابل مﻼحظه اي از اهرم منابع الكترونيكي خود براي تهيه دوز واكسن از متحدان مشتاق قطعات استفاده
كرد .ژاپن كه مشتاق جذب شركت هاي تايواني به خاك خود است  ٢٤.١ ،ميليون دوز AstraZeneca
به همسايه خود تحويل داد .واشنگتن كه در ابتدا براي اهداي  ٧٥٠هزار دوز  Modernaبرنامه ريزي
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كرده بود  ،تعداد آن را سه برابر كرد .در اواسط ماه ژوئن  ،تايپه بزرگترين توليد كننده تراشه خود ،
 ، (TSMC) Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyو همچنين يكي ديگر از
پرچمداران فناوري تايواني  ، Foxconn ،را موظف كرد تا مستقيماً براي خريد  ١٠ميليون دوز با
 BioNTechآلمان مذاكره كنند.(٢) .

كمبود فعلي تراشه ها به دليل ايجاد تاخير در خط توليد صنايع خودرو تاثيري دوچندان داشته است،
زيرا اين بخش از صنعت  ،موتور رشد اقتصادي و منبع اميد براي بهبود وضعيت پس از كوويد ١٩-
است .با اين حال  ،ده ها سال است كه اين صنعت در مقابل آيه هاي جهاني شدن مقدس زانو زده:
حداقل جنس در انبار براي به حداكثر رساندن صرفه جوئي .تا زماني كه اين زنجيره تأمين جنس كار مي
كند  ،تغييرات در بازار تقاضا سريعا قابل تنظيم است و نيازي به خريد و انبار قطعات غير ضروري از
سوي شركت ها نيست.

محدوديت هاي الگوي توليد بدون كارخانه

به دليل شيوع همه گيري  ،خودروسازان مجبور شدند در ميزان ذخيره هاي خود تجديد نظر كرده و
سفارشات نيمه هادي خود را كاهش داده يا لغو كنند .اما آنها پيش بيني نمي كردند كه از يك طرف
تقاضاي جهاني براي تراشه باﻻ بماند و از سوي ديگر تقاضا براي خودروها به سرعت افزايش يابد .براي
رعايت فاصله فيزيكي در دوران كورونا ،بسياري از مصرف كنندگان ترجيح دادند با خودروهاي جديد
خود جابجا شوند تا وسايل نقليه عمومي مملو از جمعيت .و آنهم در حالي كه در يك خودرو آخرين مدل
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 ١٤٠٠تا  ٣٥٠٠نيمه رسانا به كار گرفته مي شود و تجهيزات الكترونيكي در حال حاضر بيش از ٤٠
درصد هزينه ساخت آنرا شامل مي شود ).(٣

واكنش طبيعي به اين امر افزايش توليد ريزپردازنده ها بود .اما مجموعه اي از حوادث غير منتظره  ،همراه
با همه گيري كوويد  ، ١٩-مانع از آن شد .بين موج سرما در تگزاس  -جايي كه بيشتر توليدات
ريزپردازنده آمريكا در آن قرار دارد  ، -خشكسالي در تايوان  -كه دسترسي به آب را كاهش داده است
  ،آتش سوزي در يك خط توليد در ژاپن  ،به گل نشستن يك كشتي كانتينري در كانال سوئز و اشتياقناگهاني چيني ها براي ذخيره سازي نيمه هادي ها قبل از ﻻزم اﻻجرا شدن تحريم هاي اياﻻت متحده ،
همه چيز دست به دست هم داد تا از توليد و تحويل ريزپردازنده ها جلوگيري كند .خودروسازان اروپائي
شگفت زده شدند .حتي بزرگترين آنها به ندرت ارتباط مستقيم با توليدكنندگان تراشه داشتند .همه آنها
تهيه تجهيزات الكترونيكي خود را به شركت هائي مانند بوش يا كانتيننتال واگذار مي كنند .اما در يك
بازار زير فشار  ،توليدكنندگان ريزپردازنده ها ترجيح دادند ظرفيت توليد خود را به سودآورترين بخش
ها  ،مانند رايانه و تلفن هاي هوشمند  ،هدايت كنند.

چرا سازندگان خودرو قطعات الكترونيكي خود را نمي سازند ؟ اين سوالي است كه آقاي ايﻼن ماسك
سعي در پاسخگوئي به آن دارد .تسﻼ نه تنها در حال پيش پرداخت و انبار كردن نيمه رساناهاي خود
است  -به نظر مي رسد كه توليد به هنگام ) (Just in Timeديگر از محبوبيت زيادي برخوردار نيست -
بلكه اين سازنده خودروهاي الكترونيكي و هيبريدي در حال خريد يك خط توليد نيمه رسانا است .فولكس
واگن به نوبه خود طراحي قطعات الكترونيكي براي »خودروهاي خودران« را آغاز كرده است ) .(٤اما
طراحي يك چيز است و توليد داستان ديگري.
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در اروپايي كه اغلب واقعيت هاي ژئوپليتيك از پنجره توليدكنندگان خودرو ديده و درك مي شود  ،اين
مشكﻼت از ديده ها پنهان نمي مانند .آنگﻼ مركل  ،صدراعظم آلمان در ماه مه گذشته اظهار داشت » :به
نظر من درست نيست كه بلوكي به اندازه اتحاديه اروپا نتواند نيمه هادي هاي خود را توليد كند« .و
سپس اضافه كرد » :در سرزمين خودرو  ،شرم آور است كه نتوانيد تجهيزات اصلي را خودتان توليد
كنيد« ) .(٥نكته سنجي اي منطقي :در سال  ، ١٩٩٠اروپا  ٤٤درصد از ظرفيت توليد جهاني را در اختيار
داشت  ،در حالي كه امروزه تنها  ١٠درصد از آن را در اختيار دارد .اما  ،براي موثر واقع شدن اين
خويشتن نگري دير هنگام  ،حداقل ﻻزم است كه اعتقادات در مورد جهاني شدن  ،تجارت آزاد ،امنيت
ملي و استراتژي صنعتي كه دهه هاست هدايت گر سياست هاي بروكسل و واشنگتن در مورد نيمه رسانا
ها است  ،زير سوال برده شود.

ساختن تراشه الكترونيكي يك فرايند بسيار دشوار است  ،كه بعضي از مراحل آن مي تواند چند ماه طول
بكشد :حكاكي  ،تميز كردن  ،رديابي مدارها  ...گاهي اوقات بيش از هزار عمليات براي انجام دگرديسي
كافكايي مشتي ماسه  -منبع سيليسيوم رايج ترين نيمه رسانا ها  -به مدارهاي يكپارچه با پيچيدگي جنون
آميز ﻻزم است .با اين حال  ،اصل كار ساده است .يك تراشه الكترونيكي از ميليون ها  ،و گاهي ميلياردها
 ،ترانزيستور تشكيل شده است .هرچه اين تعداد بيشتر باشد  ،ارزش آن بيشتر است .اين ترانزيستورها
امكان كنترل جريان الكتريكي را فراهم مي كنند :باز يا بسته .به لطف اين زبان دوتايي متشكل از  ٠و ١
است كه انفرماتيك مدرن ،جريان برق را به اطﻼعات تبديل مي كند ).(٦

مانند هر صنعت رقابتي  ،توليد نيمه هادي ها نيز مستلزم اين است كه ما هميشه بيشتر با هزينه اي كمتر
توليد كنيم .در مورد تراشه ها  ،مسئله افزايش قدرت محاسباتي و كاهش هزينه هاي مالي و انرژي آنها
است .اين به اصطﻼح »قانون مور« است كه نامش را ازآقاي گوردون مور  ،بنيانگذار اينتل گرفته :اگر
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روند كنوني ادامه يابد  ،تعداد ترانزيستورها در يك تراشه بايد هر سال دو برابر شود  ،با كاهش در هزينه
و افزايش قدرت مدار يكپارچه.

بصورتي متناقض » ،هميشه بيشتر با هزينه كمتر« اينبار به »هميشه بيشتر با هزينه بيشتر« ) (٧تبديل
شده است .رودرو با سد قوانين فيزيك ،توليدكنندگان بايد روي تجهيزات گران قيمت سرمايه گذاري
كنند .بين سالهاي  ٢٠٢١تا  TSMC ، ٢٠٢٤قصد دارد  ١٠٠ميليارد دﻻر به خطوط توليد خود تزريق
كند .سامسونگ بنوبه خود مي خواهد  ١٥١ميليارد دﻻر تا سال  ٢٠٣٠هزينه كند .ساير غول هاي اين
حوزه ارقام مشابهي را اعﻼم كرده اند .هزينه به دﻻر  ،اما همچنين در مغزها  :براي ماندن در مسير
قوانين مور  ،بايد بتوان بر تعدادي از محققان كه هجده برابر بيشتر از اوايل دهه  ١٩٧٠است ،حساب
كرد.

تراشه هاي الكترونيكي به ويژه با ظرافت حكاكي متمايز شان مي شوند .همانند »نسل« براي ساير
محصوﻻت  ،اندازه هاي حكاكي مجموعه اي از تفاوت ها در طراحي و فرآيند توليد را شامل مي شود .به
طور كلي  ،هرچه حكاكي ظريف تر باشد  ،هر ترانزيستور تراشه كوچك تر ،سريعتر و كم مصرف تر
است .جديدترين گوشي هاي هوشمند و تبلت ها داراي تراشه هاي حك شده در  ٥نانومتر هستند .با
حكاكي  ٣نانومتري كه توليد صنعتي آن تا قبل از سال  ٢٠٢٢آغاز نخواهد شد  ،ضخامت ترانزيستور از
يك بيست هزارم ) (٢٠٠٠٠/١قطر تار مو فراتر نمي رود .اما اين نوع تكنولوژي به درد همه نمي خورد:
جز در مورد هوش مصنوعي  ،صنعت خودرو به تراشه هاي كم تر پيچيده اي احتياج دارد.

تا همين چندي پيش  ،توليد ريزپردازنده ها توسط يك شركت واحد انجام شد :توليد كنندگان مدار
مجتمع تراشه هاي خود را طراحي  ،توليد  ،آزمايش و بسته بندي مي كردند .اين شيوه كار  IBM ، Intelو
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 Texas Instrumentsبود .اين سيستم در اواخر دهه  ١٩٨٠زير سوال رفت ،زماني كه آقاي موريس
چانگ  ،مهندسي با اصالت چيني كه در اياﻻت متحده آموزش ديده بود و چندين دهه تجربه كاري در
 Texas Instrumentsداشت ،براي تأسيس  TSMCبه تايوان نقل مكان كرد .او كه بريج بازي ماهر و
از عﻼقمندان شكسپير بود  ،فهميد كه توليد تراشه آنقدر سرمايه بر مي شود كه بايد به مدل ديگري
انديشيد .آقاي چانگ بدين ترتيب خدمات دهي براي توليد نيمه هادي را آغاز كرد TSMC :خطوط
توليد مجهز خود را در اختيار شركت هاي بزرگ قرار مي داد تا آنها بتوانند به جاي توليد نيروي خود را
بر طراحي متمركز كنند .دوران الگوي توليد بدون كارخانه در حال طلوع بود .موفقيت آقاي چانگ در
دهه  ٢٠١٠ادامه پيدا كرد  ،زماني كه اپل به او سفارش ساخت قطعات براي  iPhoneرا دادTSMC .
كه تحت مديريتي با مشت آهنين قرار داشت  ،در فرهنگ پارانويائي محرمانه نگهداشتن اسرار و در
سازماندهي استاخانوفي * غوطه مي خورد :براي مدتي  ،مهندسان بخش تحقيق و توسعه در سه شيفت
كار مي كردند ).(٨

پايان هژموني آمريكا

 TSMCبا سرمايه بورسي بيش از  ٦٠٠ميليارد دﻻر  -دو و نيم برابر اينتل  -يكي از ده شركت اول در
جهان است و از لحاظ فناوري چندين سال از رقباي خود جلوتر است .خط توليد جديد آن كه سال آينده
به بهره برداري مي رسد  ٢٠ميليارد دﻻر هزينه دارد» .اتاق تميز« آن  ،سالني به اندازه بيست و دو زمين
فوتبال است.
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 TSMCاز جمله شركت هائي بود كه ريزپردازنده ها را از تراشه هاي چند وظيفه اي به قطعات
الكترونيكي فوق العاده تخصصي تبديل كرد .غول هايي مانند آلفابت) (Alphabetو آمازون)(Amazon
اكنون داراي چنين نيازهاي ويژه اي هستند و از چنان منابعي برخوردارند كه نيمه رسانا هاي خود را بر
اساس مشخصات بسيار دقيق طراحي مي كنند ) .(٩به احتمال زياد  ،ظرف چند سال  ،خودروسازان مسير
مشابهي را براي مدارهاي هوش مصنوعي خود پيش خواهند گرفت.

ظهور تراشه سفارشي همچنين دﻻلت بر يك مدل تجاري حول مالكيت معنوي دارد.شاهد اين امر ARM
بريتانيائي است ،كه به سافت بانك) (Softbankژاپني تعلق دارد و در حال حاضر غول آمريكايي
 Nvidiaپيشنهاد جنجالي تصاحب آن به مبلغ  ٤٠ميليارد دﻻر را داده است ARM .زرادخانه قابل
توجهي از مالكيت معنوي را گرد هم آورده است :اين شركت راه حل هاي انتزاعي ارائه مي دهد كه در
صورت عملي شدن  ،معماري و در نتيجه عملكرد يك ريزتراشه را بهبود مي بخشد .شركت هاي مشتري
با پرداخت پروانه استفاده )مجوز( به دستورالعمل هائي براي پياده كردن اين قوانين انتزاعي به مواردي
خاص دسترسي پيدا مي كنند.

تا دهه  ، ١٩٥٠اياﻻت متحده بر اين بخش تسلطي بﻼمنازع داشت .بودجه تحقيقاتي فراوان  ،همراه با
حمايت همه جانبه پنتاگون  ،هژموني شركت هاي آن را تضمين مي كرد .اين انحصار در دهه ١٩٧٠
شكسته شد  ،زماني كه شركت هاي ژاپني رقابت خود را در زمينه حسگرها)سنسور هاي الكترونيكي( و
تراشه هاي حافظه آغاز كردند .آنها در همانحالي كه بازار خود را با جديت به روي تهاجمات خارجي مي
بستند ،تﻼش هاي جسورانه اي را براي خريد شركت ها در اياﻻت متحده آغاز كردند.
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دولت رونالد ريگان ناخشنود از اين وضعيت يورش رقباي ژاپني را با استفاده از بهترين سﻼح هاي
تجاري و ژئوپليتيكي خود خنثي كرد ) .(١٠واشنگتن همچنين از نزديكي صنايع و تحقيقات دانشگاهي
حمايت كرد .در نهايت  ،ظهور مدل توليد بدون كارخانه براي اياﻻت متحده مفيد بود  ،چرا كه روي
طراحي تمركز مي كرد و خطوط توليد گران قيمت را به ژاپني ها مي سپرد .اما صنعت ژاپن نتوانست
برتري خود در زمينه ريزپردازنده ها را حفظ كند :در حال حاضر اين كشور فقط  ١٠درصد فروش
تراشه هاي جهان را در اختيار دارد  ،در حالي كه اين رقم در سال  ٥٠ ، ١٩٨٨درصد بود .ژاپن ٦٨
درصد از نيازهاي نيمه رساناهاي خود را وارد مي كند.

آيا اياﻻت متحده كه سهم اش در توليد جهاني از  ٣٧درصد در سال  ١٩٩٠به  ١٢درصد كاهش يافته ،
پيروزي اي شكست آميز داشته است ؟ علي رغم مشكﻼت موجود  ،صنعت آمريكايي كه توسط
 Qualcomm ،Broadcom ،Advanced Micro Devices (AMD) ،Nvidiaيا حتي اينتل
نمايندگي مي شود ،چنين تصويري را ارائه نمي دهد .حتي اگر همه اين شركت ها در مقابل خواسته هاي
جهاني شدن سرخم كرده باشند :انتقال فعاليتهاي حاشيه اي مانند توليد به آسيا .تمركز بر بخشهاي
پرسود  ،مانند فعاليتهاي مربوط به مالكيت معنوي.

به نوبه خود  ،چين از نزديك افزايش فعاليت  TSMCرا تحت نظر داشت ) .(١١در بيشتر سالهاي دهه
 ، ١٩٩٠شركت هاي فناوري آن كه اغلب نزديك به ارتش بودند ،دستهايشان به دليل توافق واسنار**
در كنترل صادرات تسليحات و فناوري هاي پيشرفته بسته بود .اين پروتكل دوران پسا جنگ سرد  ،كه
در پايان سال  ١٩٩٥امضا شد  ،امكانات مانور كشور در زمينه نيمه رساناها را به شدت محدود كرد.
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چين به قهرمانان ملي اي نياز داشت كه بيشتر شبيه تاجران مستقل صادق باشند تا دست نشانده هاي
رژيم .آقاي ريچارد چانگ اين نقش را با تاسيس شركت Semiconductor Manufacturing
 (SMIC) Internationalدر سال  ٢٠٠٠به عهده گرفت .آقاي ريچارد چانگ مانند آقاي موريس
چانگ  -كه البته با او ارتباطي ندارد  -چندين سال را در  Texas Instrumentsگذرانده بود و سپس
زير نظر همنام خود در  TSMCكار كرد .او در اواخر دهه  TSMC ١٩٩٠را ترك كرد تا يك شركت
رقيب تاسيس كند .شركتي كه در نهايت كنترل خود را بر آن از دست داد.

آقاي ريچارد چانگ با تلخي تايوان را ترك كرد و به چين بازگشت و با صد مهندسي كه او را دنبال
كردند ،در شانگهاي مستقر شد  ،جايي كه  SMICرا تأسيس كرد .مشكل بتوان در او يك متحد ناگهاني
حزب كمونيست را ديد .او كه بسيار مومن است  ،يكبار گفته بود » :پروردگار ما را به چين فراخواند تا
محبت خدا را با مردم چين تقسيم كنيم« ) .(١٢البته اين امر باعث نشد كه سرمايه قابل توجهي از
گلدمن ساكس را جذب و آنرا به يكي از سرمايه گذاران اصلي اين شركت تبديل كند .اما  ،پس از سال
ها درگيري حقوقي با كارفرماي سابقش  ،كه به همان اندازه مقامات تايواني از رفتن او عصباني بود ،
مجبور به ترك  SMICدر سال  ٢٠٠٩شد.

شركت  SMICبه راه خود ادامه داد و سرمايه گذاري هايي را از سازمان هاي مختلف دولتي چين جذب
كرد كه جديدترين آنها در ماه مه  ٢٠٢٠به مبلغ  ٢.٢ميليارد دﻻر بود .عليرغم اين سرمايه گذاري ها،
 SMICهنوز عقب تر از سامسونگ و  TSMCباقي مانده و در حال حاضر توانائي تكنيكي اش محدود به
حكاكي هاي  ١٤نانومتري است.اگرچه تحريم هاي اياﻻت متحده مانع از آن شد كه  TSMCبتواند
دستگاه هاي ليتوگرافي ماوراء بنفش پيش رفته توليد شده توسط  ASMLهلندي را خريداري كند ،اما
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شركت چيني اعﻼم كرده كه اين مانع را دور زده است و نوآوري هاي خودش به آن اجازه مي دهد كه
تراشه ها را در  ٧نانومتر حك كند.

براي دستيابي به اين موفقيت  ،دولت چين اقداماتي با دقت جراحي براي دوپينگ توليد داخلي انجام داده
و به نظر مي رسد اين تﻼش نتيجه داشته است :چين در حال حاضر بيش از هر كشور ديگري در حال
ساخت كارخانه توليد تراشه است .بيش از هزار طرح رسمي براي ساخت نيمه هادي ها به طور مستقيم
يا غير مستقيم مورد حمايت قرار گرفته است .طرح »مدارهاي مجتمع«  ٢٠١٤به تنهايي  ١٥٠ميليارد
دﻻر براي حمايت از صنعت داخلي  ،تشويق خريد شركت هاي خارجي و تامين مواد اوليه بسيج كرد .در
سال  ٩.٢٨ ، ٢٠١٩ميليارد دﻻر ديگر به اين طرح تزريق شد .خود رئيس جمهور چين ،شي جين پينگ ،
متعهد شده است كه تا  ٦سال آينده  ٤.١تريليون دﻻر در فناوري هاي استراتژيك سرمايه گذاري كند.
آقاي ليو هه  ،فارغ التحصيل هاروارد و معاون نخست وزير ،كه سلطان تراشه ناميده مي شود ،مأموريت
ساخت آخرين نسل ريزپردازنده ها را بر عهده گرفته است.

پكن فاقد قدرت يا تخيل ﻻزم براي انگيزه دادن به قهرمانان خود نيست ) :(١٣چين مي تواند شركت
هاي خارجي را مجبور به ادغام با شركت هاي چيني با به اشتراك گذاشتن مالكيت معنوي شان كند  ،اما
همچنين مي تواند هيوﻻهاي هاي الكترونيكي چيني را وادار كند تا از توليدكنندگان ملي كه تازه متولد
شده اند  ،خريد كنند و در صورت امتناع آنها را از حمايت مالي دولت محروم نمايند.

دليل اين پافشاري چيست ؟ اگر قرار است چين كارخانه جهان باقي بماند  ،براي برآورده كردن اشتهاي
صنعت غول پيكر خود نياز روزافزوني به ريزپردازنده دارد .و هنوز تا رسيدن به مقدار كافي فاصله زياد
است :تنها در سال  ، ٢٠٢٠اين كشور  ٣٥٠ميليارد دﻻر تراشه هاي الكترونيكي از خارج خريداري كرد ،
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بيشتر از واردات نفت آن .از سال  ، ٢٠٠٥اين كشور به طور رسمي بزرگترين واردكننده نيمه رسانا در
جهان است  .تضادبزرگي كه شكاف عظيم بين توليد و مصرف آن را نشان مي دهد.

چرا كه دنياي نيمه رسانا ها بسيار ظالمانه است .به ازاي هر شركت با اندازه و وزن  ، SMICصدها و
شايد هزاران شركت ديگر ،در سكوت مي ميرند .بر اساس گزارش  ٥٨ ،People's Dailyهزار شركت
توليد تراشه تنها بين ژانويه تا اكتبر  ٢٠٢٠در چين راه اندازي شده اند :بيش از  ٢٠٠شركت در روز.

تﻼش براي خريد  ARMتوسط  Nvidiaموجب نگراني پكن شده است :اگر  ، ARMزرادخانه مالكيت
معنوي ،به يك شركت آمريكايي بپيوندد  ،واشنگتن ممكن است براي جلوگيري از فروش مجوزها به
شركت هاي چيني اعمال نفوذ كند .چين مي تواند مانع ادغام  ARMو  Nvidiaشود  ،مانند آنچه در
گذشته كرده است .اما در دراز مدت  ،همه اميدهاي خود را  -مانند هند و روسيه  -به فناوري آزاد و
بدون حق امتياز بسته است RISC-V .كه در آغاز فقط يك پروژه نرم افزاري رايگان توسعه يافته در
دانشگاه بركلي بود ،از نوامبر  ٢٠١٩به يك سازمان غير انتفاعي غول پيكر به نام RISC-V
 Internationalتبديل و در سوئيس مستقر شد .دليل اين تغيير محل :اين سازمان كه بيش از بيست
شركت چيني را در بين اعضاي خود دارد  ،مي تواند زير ضربه مقررات تجاري آمريكا قرار گيرد .شركت
تجهيزات مخابراتي  Huawei ، ZTEو  Alibabaدر حال بررسي امكانات در دسترس قرار داده شده
توسط  RISC-Vهستند ).(١٤

در بحبوحه بحران نيمه رسانا ها  ،مضحك ترين نمايش زير سوال بردن توافق تجارت آزاد توسط
سياستمداران آمريكا بود .برايان ديس  ،مشاور اقتصادي رئيس جمهور جوزف بايدن  ،در ژوئن گذشته در
شوراي آتﻼنتيك) ، (Atlantic Councilيك اتاق فكر محافظه كار » ،كماي مصنوعي ايجادشده توسط
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سياستمداران « در باره نيمه رساناها را محكوم كرد و يادآور شد كه » استراتژي هاي عمومي با هدف
حفاظت و حمايت از صنايع ملي يك واقعيت قرن  ٢١است « .وي در پايان گفت » :بازارها به خودي خود
در فناوري ها و زيرساخت هايي سرمايه گذاري نمي كنند كه به نفع كل صنعت باشد« ).(١٥

در اياﻻت متحده  ،سياست در مورد ريزپردازنده ها پاسخگوي ضرورتي مضاعف است :ايجاد اشتغال و
ضربه زدن به چين .بايدن وعده داده كه به هر قيمت فعاليت هاي صنعتي را مجددا به اياﻻت متحده
برگرداند و چه كسي مي تواند با در اولويت قرار داشتن نيمه رسانا ها مخالفت كند ؟ آنهم در شرائطي
كه دستمزد در اين فعاليت دو برابر متوسط دستمزد در صنعت است .در اوايل ماه ژوئن  ،سنا قانون
نوآوري و رقابت را تصويب كرد  ،كه  ٥٢ميليارد دﻻر براي از ركود خارج كردن صنعت نيمه رسانا
اياﻻت متحده اختصاص داده است .بخشي از اين مبلغ مي تواند براي تشويق سامسونگ و  TSMCبراي
راه اندازي خطوط توليد پيشرفته در اين كشور مورد استفاده قرار گيرد .اما اگر در بسياري از بخشها ٥٢
ميليارد دﻻر رقم قابل توجهي باشد  ،اين مبلغ قابل مقايسه با  ٤٥٠ميليارد دﻻري نيست كه كره جنوبي
قصد دارد در ده سال آينده سرمايه كند .عﻼوه بر اين  ،مزاياي درازمدت جابجايي توليد همچنان روشن
نيست :در طول ده سال  ،هزينه راه اندازي خط توليد جديد در اياﻻت متحده حدود  ٣٠درصد بيشتر از
تايوان يا كره جنوبي و  ٥٠درصد بيشتر از در چين است).(١٦

در مورد چين  ،دولت بايدن به سياست بي سازش آقاي دونالد ترامپ ادامه مي دهد و حتي برخي از
موارد آنرا سخت تر مي كند .به عنوان مثال  ،فرمان رياست جمهوري كه در اوايل ژوئن  ٢٠٢١امضا شد
 ،سرمايه گذاري هاي اياﻻت متحده در  ٥٩شركت چيني مشكوك به ارتباط نظامي از جمله  Huaweiو
 SMICرا ممنوع مي كند ).(١٧
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اما اروپا در اين ميانه چه مي كند ؟ واكنش رهبران آن مشابه همتايانشان در آنسوي اقيانوس اطلس
است :وحشت .در ماه مه گذشته  ،تيري برتون  ،كميسر مسئول سياست هاي ديجيتال  ،توضيح داد كه
اتحاديه بايد سياست »بسيار ساده لوحانه و بسيار باز« خود را تغيير دهد و حداقل  ٢٠درصد از توليد
نيمه رسانا هاي جهان را تا سال  ٢٠٣٠توليد كند .روش مودبانه اي است براي اعتراف به اينكه برخﻼف
اياﻻت متحده  ،اروپا نتوانسته جهاني سازي را به نفع خود جهت دهد .اروپا تنها  ٣درصد از بازار طراحان
تراشه بدون كارخانه را در اختيار دارد .در  ٥٠شركت برتر  ،تنها شركت اروپايي Nordic
 Semiconductorنروژي حضور دارد .شركت دومي نيز مي توانست وجود داشته باشد اگر Dia
 Dialogبريتانيائي به تازگي توسط  Renesas Electronicsژاپني خريداري
log Semiconductor log
نشده بود.

بزرگترين نام هاي اروپائي در اين بخش ) NXP Semiconductors -هلند( Infineon ،
 Technologiesو ) Boschآلمان( ) STMicroelectronics ،فرانسه و ايتاليا(  -بخشي از خطوط
توليد خود را حفظ كرده اند  ،اما همه آنها وابسته به  TSMCو گروه هاي متصل به آن هستند .آنها از
جمله با مشترياني با نيازهاي بسيار خاص  ،به ويژه در بخش هاي صنعتي و خودرو كار مي كنند و در
سنسورها و مدارهاي مجتمع تغذيه الكتريكي تخصص دارند .برخﻼف نيمه رسانا هاي پيشرفته  ،اين نوع
ريزتراشه شامل قوانين مور نمي شود و بنابراين  ،مسابقه براي حكاكي ظريف تر در آن از اهميت كمتري
برخوردار است.

يك شكست اروپايي
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اكثر شركت هاي اروپايي در وضعيت خوبي قرار دارند  ،زيرا تقاضا در بخش خودرو كاهش نمي يابد .اما ،
اين ريزپردازنده ها كه در وسايل نقليه به كار مي روند  ،واقعاً در خط مقدم دستاوردهاي تكنيكي نيستند.
با توجه به اينكه اروپا جاه طلبي رقابت با اپل و سامسونگ در توليد تبلت و تلفن هاي هوشمند را كنار
گذاشته است  ،هيچ كس نمي تواند اطمينان دهد كه تقاضائي اروپائي براي ريزپردازنده هاي پيشرفته با
تكنيك حك بسيار ظريف وجود داشته باشد .و اگر تقاضائي در اروپا نيست  ،چرا شركت هاي چند مليتي
بايد خطوط توليدي در جائي ايجاد كنند كه دستمزد بيشتري نسبت به آسيا بپردازند ؟ به سختي مي
توان شركت هاي آمريكايي را براي توليد قطعات خود در درسدن)آلمان( به جاي تايپه)تايوان( متقاعد
كرد.

بنابراين  ،همانطور كه انتظار مي رفت  ،اظهارات آقاي تيري برتون شور و شوقي ايجاد نكرد .غول هاي
اروپايي هيچ تمايلي به سرمايه گذاري ميلياردي براي توليد تراشه هاي پيشرفته در اروپا تا سال ٢٠٣٠
ندارند .اينتل  ،همراه با سامسونگ و  TSMCبه تقاضاي كمك اروپا شجاعانه ! پاسخ داد ،البته به شرطي
كه هر كارخانه حداقل  ٤ميليارد يورو يارانه دريافت كند.

آقاي برتون متقاعد شده است كه هرچند در حال حاضر اروپا بازاري براي تراشه هاي پيشرفته ندارد  ،اما
رسالت آن ايجاد فناوري هايي براي توليد آن است .اعتقادي كه بيشتر به سحرپنداري و تفكر جادوئي
*** مي ماند .وابستگي اروپايي ها به نيمه هادي ها ضعف بسيار عميق تري را نشان مي دهند كه تزريق
مالي براي از بين بردن آن كافي نخواهد بود .اروپا با سپردن سياست نظامي به پنتاگون و استراتژي
صنعتي خود به خودروسازانش  ،تمام توانايي خود را براي برنامه ريزي استراتژيك توليد لوازم الكترونيكي
از دست داده است و گاهي اوقات تعجب مي كند كه چرا بايد اين همه وقت را به فكر كردن درباره آن
هدر دهد.
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نظام تكنولوژيكي كه اقتصاد اروپا را پيش مي برد  ،قرار بود فقط از قوانين بازار اطاعت و از مسائل
ژئوپليتيك دوري كند .نگرشي كه كامﻼ احمقانه به نظر مي رسد .مي توان حتي پيش بيني كرد  » :ايرباس
نيمه رساناها« كه تكنوكرات هاي اروپايي مزه آنرا خواهند چشيد ،بدون شك زير پرچم چين به پرواز در
مي آيد.

* آلكسي استاخانوف كارگر معدن در اتحادشوروي بود .او روش خاصي براي استخراج ذغال سنگ ابداع
كرد و ميزان استخراج آنرا  ١٤برابر كرد.

** توافقنامه  : Wassenaarيك رژيم كنترل چند جانبه صادرات است كه در سال  ١٩٩٦توسط ٣٣
كشور به منظور هماهنگي سياست هاي خود در زمينه صادرات تسليحات متعارف ايجاد شد.

*** تفكر جادوئي نوعي استدﻻل سببي است كه در جستجوي يافتن رابطه اي بين گفتار و يا اعمال از
يك سو و رويدادهائي خاص از سوي ديگر است .در خرافات مذهبي بعنوان مثال اين رابطه ميان رسومي
مانند قرباني كردن از يك جهت و اجر مورد توقع از جهت ديگر است.
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