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ﻣﻮج ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد

ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬاب ﺑﺮﻧﺨﻮردهاﯾﻢ :از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺻﻒ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد؛ روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﺧﺘﺮاع اﺑﺰاری
ﺗﺎزهای و ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﺎدهای ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺑﺪاع ﺷﯿﻮهای ﻧﻮ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎن
ﻧﺨﻮرد .روزی ﺑﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ داروﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را در ﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ و اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﮐﻨﺎر و ﮔﻮﺷﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻏﻮلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدوزﻧﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺧﻮدرانﻫﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎ را از ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎران ﻣﯽراﻧﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ،از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽروﻧﺪ...
از ﯾﮏ ﺳﻮ ،دﯾﻮاری ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر ﺑﺸﺮ از ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارد
ﻣﮑﺰﯾﮏ را از ﮐﺸﻮری ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪهای دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑَﺮد.
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻮر ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﺮش در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﯽﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را از اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ؛ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺶ ﻧﭽﺴﺒﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﮔﺰﯾﺖ
)ﺧﺮوج ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎز ﺟﺪاﺳﺮی ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ۱۹۰
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﻦ در ﯾﮏ روز ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺮوﺷﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  18ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
رﻗﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﯿﻦ دو ﺑﻠﻮک ﻗﺪرت ﺳﺎﺑﻖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی
دﯾﮕﺮی و در اﺑﻌﺎدی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮس از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﯿﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ دﻧﯿﺎ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ داده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ داده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن واﺣﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ آﻟﻮدهاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ
اﺳﺎﺳﺎ ً آن را در ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﺑﺮای
آﻧﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان در ﺑﻨﺪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره آﺑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ.

جنگ سرد بین دو بلوک قدرت سابق ،اگرچه مدتی به ظاهر به فراموشی سپرده شد،
اما امروز بار دیگر به شکلهای دیگری و در ابعادی کوچکتری در گوشه کنار جهان
پدیدار شده است.

ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻔﺎ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻧﻤﺎد و ﭘﺎﺳﺪار ﺳﻼﻣﺘﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ورزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻔﺲﺷﺎن از ﻓﺴﺎد و ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .دوﭘﯿﻨﮓ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺗﺨﻠﻔﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دور ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺗﺐ داغ ﺷﺪن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺷﻐﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدی و از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدی و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و آن را در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اپ ﺑﮕﺬاری و ﻣﻨﺘﻈﺮ داﻧﻠﻮد آن ﺷﻮی .اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﺎوری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ
ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ – ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ -و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎزی ﻫﺮ روز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮی
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را در ﻧﻮع اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺖ دوم و دﺳﺖﭼﻨﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه در ﻧﻘﺎط
ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺎوﺻﻨﺪوق
ﮐﻬﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﺳﺘﺶ ﺧﻼص ﺷﻮد .اول ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ آن را ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﯽ آن را در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪه دﺳﺖدوم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار،
ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺎﻧﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻢ ﺳﺮآﺳﯿﻤﻪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮدن آن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﻮل را ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ در آﺧﺮ ﺷﺐ ،دوﺳﺖ ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ
ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺎوﺻﻨﺪوق دﺳﺖ وﭘﺎﮔﯿﺮش ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد!
ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﺮای آراﻣﺶ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﻧﻪ ،اوﻟﯿﻦ – و ﮔﺎه آﺧﺮﯾﻦ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

الگوهای دنیای صنعتی ،در حالی که در بسیار از کشورها هنوز به درستی
پیادهسازی نشدهاند ،ناکارآمدی خود را برای مواجه شدن با معضلات تازه دنیای
نو نشان دادهاند.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در دهﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎر ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و  ...ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه و ﺣﺘﯽ آرزو ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی
دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺎزه دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.

ﭼﺮا...
اﻣﺎ ﭼﺮا ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎرض؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻋﻼج ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻗﺮار دارد
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮور و آدمﮐﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را آزار دﻫﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎری ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺸﺮ در ﺧﺪﻣﺖ راﺣﺘﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﺎراﺣﺖ
اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺗﺠﺎرت آﺳﺎنﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آدمﻫﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻊ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ داده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را دﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد،
آﻟﻮﯾﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ ﺑﻮد .او در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﻮک آﯾﻨﺪه«» ،ﻣﻮج ﺳﻮم« و »ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻗﺪرت« ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻗﻀﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺘﺎبﺧﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ او ،دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ
ﺑﻮد و ﺑﻪ زودی ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﻮج اوﻟﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎﻓﻠﺮ ،ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺘﻘﺎد .ﺗﺎﻓﻠﺮ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﯾﺎ ﻣﻮج ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوره
ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزوی ﺧﻮد از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .رواﺑﻂ در ﺳﻄﺤﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اروﭘﺎی ﺑﻌﺪ از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،راه را ﺑﺮای دوره ﯾﺎ ﻣﻮج ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺸﺮ وارد دورهای از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن آن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﻣﺤﺼﻮل دوره دوم ﯾﺎ ﻣﻮج ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

به اعتقاد تافلر با شروع استفاده از کامپیوتر در سطح وسیع و ناکارآمدی
ابزارهای پردازش پیشین اطلاعات ،به تدریج وارد مرحله یا موج سوم یا دوره
فراصنعتی میشویم.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺎﻓﻠﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮدازش ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮج ﺳﻮم ﯾﺎ دوره ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوره ﺻﻨﻌﺘﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺎﻓﻠﺮ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را ﻧﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
روشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻮف ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ارزشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻤﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﮐﻪ از دل اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎ ،ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و ﻗﺪرتﻣﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در درک ﺗﺤﻮﻻت دوره ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
و ﮐﺶﻣﮑﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺎﻓﻠﺮ ارزش ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ را اﮐﻨﻮن دارد .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازم.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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