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  2001حران درباره ب
  سام قندچی

   
 اولين بحران عمده اقتصاد اطالعاتي بود و به بسياري از بدبيني ها درباره اقتصاد اطالعاتي دامن 2001بحران اقتصادي 

 اقتصادي که اميد آن ميرفت که یک سکتور موازي تجارت سنتي را، از طریق تجارت  .زد
 ، به یکباره فرو ریخت، و در 2000رکت هاي دات کام در سال  بوجود آورد، با از هم پاشي ش ،eCommerceالکترونيک

  .networking هاي کامپيوتري  و شبکهtelecomپي اش سقوط صنایع ارتباطات
   

آنچه احتياج داشت تغيير عادت هاي بشر بود، تا از امکانات اینترنت استفاده . واقعيت آن است که تجارت الکترونيک نمرد
  . زندگي واقعي و نه برنامه هاي کامپيوتري محدود کنوني applicationsمچنين کاربردهاي شود و نه تجارت سنتي و ه

   
تغيير عادات با نسل جدید که کارهاي زیادي را روي کامپيوتر ميکند به واقعيت ميپيوندد، و همچنين کابينه کلينتون در 

مپيوتر و اینترنت در زندگي روزمره، و گرچه آمریکا تشویق عادات جدید براي شهروندان را آغاز کرد، استفاده از کا
تشویق عادات جدید با کابينه بوش متوقف شد، انتظار ميرود بعد از بوش در آمریکا، و نقاط دیگر جهان توسط رهبران 

  .سياسي، ادامه یابد
   

رهاي خرید  بيشتر با احساس زندگي واقعي، در حال توسعه هستند، که بازاapplicationsاز سوي دیگر، کاربرهاي
 را هم توان بازارهاي واقعي کنند، و به مشتریان احساس رفتن به یک بازار واقعي نظير virtual shopping mallsمجازي
البته کاربردها به تجارت الکترونيک محدود نيست، و آنها پيشبران موج بعدي . .  در کانادا را بدهندEdmontonادمونتون

، applicationsناميده شوند، که با گروه تازه اي از کاربران 2Internet 2ند اینترنتاینترنت هستند، که براحتي ميتوا
  . ، که در امتزاج با اینترنت سریع هستند، در حال رشد هستند virtual presenceنظير حضور مجازي

   
 واقعيت آن است که  . به پايان رسيدهnetworksها و شبکه ها عصر کامپيوتر به عبارت ديگر، اين درست نيست که

اقتصاد اطالعاتي در واقع تازه با موج جديد کاربردها و شبکه ها شروع خواهد شد، و گرچه عرصه هاي ديگر تکنولوژي 
امپيوترها، نو نظير بيو تک و ننوتک نقش هاي مهمي در آينده در حال شکل گيري خواهند داشت، اما اقتصاد اطالعاتي، ک

کاربردها، و شبکه ها، کماکان محرک هاي اصلي در دهه آينده خداهند بود، و بدبيني درباره اين تکنولوژي ها درست 
  .نيست

   
 ميرود، این سکتور را در اقتصاد آمریکا، و نقاط دیگر  حتي شغل هاي مربوط به اقتصاد اطالعاتي که به خارج از آمریکا

 اقتصاد الالعاتي همه نيروهاي انساني که  .، زمانيکه موج جدید اقتصاد اطالعاتي آغاز شود بي اهميت تر نميکند غرب،
 بيابد را نياز خواهد داشت، زمانيکه به شکوفائي کامل خود دوباره بازگردد، در پي  بتواند در آمریکاو نقاط دیگر جهان

  . جدیدapplicationsخيزش کاربران
   

 مواجه شدند، به این دليل که افق 1970 و 1960 با رکود در سالهاي  PCامپيوترهاي خانگيدر واقع کامپيوتر هاي قبل از ک
 word آن مانع را شکستند وقتيکه عرصه هائي نظير تایپ کردنPCهاي کاربردها گشوده نشد، تا آنکه کامپيوترهاي خانگي

processingحسابداري شخصي ، spread sheetsو طراحي و ارائه ،presentations  کامپيوتري شده و در زمان 
 هر استفاده کننده در   که به سرعت به تمام جهان گسترش یافته وLANکوتاهي متداول شدند، با تکميل شبکه ها در موسسات
  .خانه و دفتر را به دیگران در جهان متصل کرده است
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واقعي را براي هر مصرف کننده  با شبکه هاي جدید دنبال شده و تجربه زندگي  applicationsسري بعدي کاربرها
کامپيوتر در جهان فراهم ميکند، در نتيجه ایده الهاي اولين پيش قراوالن تجارت اینترنتي به واقعيت ميپيوندند، با اهميتي 

معادل اولين توسعه سرمایه تجاري در تاریخ بشر، با تغيير شکل کامل شکلي که محصوالت در جهان توليد و مبادله ميشوند، 
 حتي امتياز مالکيت برروي یک نام یک  . بروي تکنولوژي هاي جدید خواهد بود مالکيت دانشي  وت واقعي در حقوقو ثر

  .سایت اینترنتي ميتواند بيش از داشتن امتياز بر مالکيت یک محل دو نبش در بازار بشود
   

***  
   

 آغاز شد همزمان با انتخاب جرج بوش به ریاست جمهوري در 2001دي تکنولوژي هاي نوین که در سال بحران اقتصا
از هم پاشي . اپيمائي تأکيد داشتکابينه بوش برروي صنایع ماقبل تکنولوژي هاي نوین، نظير نفت و خطوط هو. آمریکا بود

 با ریاست جمهوري بوش شروع telecomدات کام ها پيش از دوره بوش شروع شده بود، امل سقوط صنایع ارتباطات 
مک کرد، اما وي هيچگاه به تکنولوژي هاي  بوش، به صنایع نفت و خطوط هواپيمائي کاقتصادي معهذا، برنامه هاي  .شد

  . دات کام ها ، و تله کام یاري نرساند نوین،
   

 تمام  .شکست اقتصاد اطالعاتي در غرب، بويژه در آمريکا، به موقعيت رژيم هائي نظير جمهوري اسالمي ايران کمک کرد
گراي ديگر، موفقيت توسعه فراصنعتي در  چالش مقابل شوروي، جمهوري اسالمي ايران، و رژيم هاي واپس  اين سالها،

در واقع، امپراطوري شوروي بدون هيچگونه عمليات نظامي آمريکا يا ناتو، از هم . غرب بود، و نه قدرت نظامي آمريکا
  . پاشيد

   
به عوض بوش سعي کرد تا بر چالش بعثي ها و اسالمگرایان در خاورميانه، از طریق قدرت نظامي فائق شود، و نه از 

ریق نشان دادن پيروزي اقتصاد فراصنعتي در آمریکا، که ميتوانست جلب کننده اصلي مردم خاورميانه باشد، تا از تبليغات ط
  سپتامبر11متأسفانه آنچه دفاع از خود به حق در برابر حمله اسالمگرایان در . اسالمگرایان براي بهشت اسالمي دور شوند

  .بود، به مرکز توجه کابينه بوش تبدیل شد، و هزینه اش هم یک اقتصاد کامأل شکست خورده
   

ر بزرگتر  در کاليفرنيا طي اين پروسه مردند، و تصويسيليکان وليدر عرض دو سال، مراکز اصلي تکنولوژي نوين نظير 
 از دست داد، آنهائي که به سيليکان ولي و مراکز ديگر  آنکه آمريکا جذابيت خود را در خاورميانه و نقاط ديگر،

  .تکنولوژي در آمريکا، بمثابه ايده ال توسعه اقتصادي خود مينگريستند، در فراسوي رژيم هائي نظير جمهوري اسالمي
   

ر استراليا رفتند، وقتيکه اخبار خویشاوندانشان را که یا در سيليکان ولي در مهاجرین تازه ایراني بسوي کشورهائي نظي
آمریکا براي زنده ماندن در این ئانفساي اقتصادي ميشنيدند، یا از خویشاونداني که به ایران بازگشته بودند، با ترجيه قبول 

و خانواده شان را تأمين کنند، تا که در  وقتيکه ميتوانستند زندگي خود  زندگي تحت شرایط نا مطبوع جمهوري اسالمي،
  . بایستند صف بيکاران در سيليکان ولي و مراکز دیگر تکنولوژي نو در غرب،

   
مراکز تکنولوژي نو در آمریکا تحت برنامه هاي اقتصادي بوش به سقوط رفتند، و اقتصاد شکست خورده غرب به رژیم 

نيروهاي سکوالر فراصنعتي در خاورميانه بود، که برنامه شان با   مالیان کمک کرد، و به این معني بود زیان براي
 تکنولوژي نو در غرب و تجاوز آمریکا به عراق هم هویت شده بودند، صرفنظر از آنکه در  اقتصادهاي شکست خورده
  .ذ کرده بودند چه موضعي اتخاصف بندي هاي جهاني

   
در واقع، توسعه فراصنعتي در غرب، از سوي نيروهاي ناسيوناليست افراطي، که به توسعه فراصنعتي عالقه اي نداشتند، 

بنابراین به . صدمه دید، همانگونه که نيروهاي ماقبل صنعتي در خاورميانه، پيشرفت کشورهائي نظير ایران را سد کرده اند
  . سياسي اي دیگر ایران، با مانع سياسي براي توسعه فراصنعتي روبروست، هرچند نيرويعبارتي، آمریکا هم نظير 

   
اگر در نوامبر، آمریکا آنتوراک توسعه فراصنعتي جرج بوش را پشت سر گذارد، و باري دیگر اقتصاد اطالعاتي در غرب 

 اسالمي ایران خواهند بود، اما سيستمهاي وارد مسابقه شود، بازنده اصلي رژیم هاي واپس گرا در خاورميانه نظير جمهوري
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واپس گراي آنها، که نه تنها مانه توسعه فراصنعتي در خاورميانه هستند، بلکه سيستمهاي واپس گرایشان بمثابه دولت ایده ال 
  .زند مسالمت آميز را در جهان به خطر مياندا ، از سوي حاميان تروریست شان، ترویج ميشود، که امکان توسعه فراصنعتي

   
  به اميد جمهوری آینده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ایران 

   
  سام قندچی، ناشر و سردبير

  ایرانسکوپ
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  این نوشته مقدمه ویراش جدید کتاب ایران آینده نگر است
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