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بعضی از انســان ها هســتند که زاده شــده اند تا در 
اطرافشــان تحــول ایجاد کنند و با روحیه ریســک 
پذیری باالی خود، نــوآوری و خالقیت را به جهان 
اطراف خود تزریق کنند. یکی از این افراد که نامش 
بســیار کم شنیده شده اســت، آقای مارک اندریس 
اســت که ســرمایه گذار، مهندس و طراح نرم افزار 
موزاییک و موســس شرکت نت اســکیپ است. در 
شــماره های اولیه بایت، او را به شما معرفی کردیم 
اما مدت هاســت که در رابطه با او که یکی از خوش 
بین ترین و متعهدترین افراد در دره ســیلیکون است، 
صحبتی نشــده است. در شــرایطی که جهان درگیر 
وقایــع سیاســی و بحران های اقتصــادی مختلف 
اســت، او هیچ گاه اتالف وقت نکرده و همیشه همه 
حواسش متوجه کارش بوده است. آقای اندریسن تا 
قبل از ماه سپتامبر ســال گذشته، یک اکانت توییتر 
بسیار فعال داشت و از این حساب کاربری خود برای 
اعالم خبرهای مختلف جهــان اقتصاد و تکنولوژی 
استفاده می کرد. اما به یک باره از ماه سپتامبر بسیار 
کم کار شــد و رسما از تاریخ 24 ســپتامبر از توییتر 
خداحافظــی و اعالم کرد که به یــک زنگ تفریح 
احتیــاج دارد. او بــدون هیچ گونــه توضیحی تمام 
توییت های گذشــته خود را هم حذف کرد. در ظاهر 
جایگاهش در هیئت مدیره فیســبوک، با مشکالتی 
مواجه شــده و همین ماجرا باعث شــده تا تصمیم 
بگیرد کمی از جهان مجازی فاصله بگیرد. به تازگی 
مصاحبه ای با او انجام شــده است که شاید خواندن 

بخشی از آن برای شما هم جالب باشد.

 ایـن اواخـر چـه چیـزی دلیل خـوش بینی 
شـما شـده است؟

خیلی چیزها. واقعا سخت اســت در این حرفه باشی 
و مثبــت اندیش و امیدوار نباشــی.ما تقریبا طی یک 
سال دوهزار بنیانگذار استارتاپ را به صورت حضوری 
می پذیریم کــه روی  این صندلی می نشــینند و از 
طرح ها ، فکرها، ایده هــای جدید و بکر خود برای ما 
می گوینــد. اگر این افراد مثبــت و خوش بین نبودند، 
هرگز پایشــان به اینجا باز نمی شد و همینطور ایده ها 

و فکرهایشان.
 

 رونـد تغییـر شـرایط زندگـی تا ۱۰ سـال 
آینـده را چگونه با گذشـته مقایسـه می کنید؟

اتفــاق بزرگی کــه در دنیا در حال وقوع اســت این 
اســت که اقتصاد دو قسمت شده اســت. قسمتی از 
آن شــاهد رشد ســریع تکنولوژی و بهره وری باال و 
افزایــش کیفیت محصوالت اســت. این قســمت از 
اقتصاد شــامل پیشرفت در حوزه صدا و تصویر است، 
پادکســت در مقابل رادیو نمونه روشنی از تغییر سریع 
 )Streaming Video( تکنولوژی است، رسانه جاری
و تلویزیون های ســنتی نمونه دیگر این قضیه است. 
اگر دقت کرده باشید ، قیمت تلویزیون ها طی 10 سال 
اخیر به شــدت کاهش پیدا کرده است، این قضیه در 
مورد خودروها هم صدق می کند. صنعت خودروسازی 
در حال حاضر با نرخ بهره وری باال و افزایش کیفیت و 

افت قیمت روبه روست.
قســمت دوم اقتصاد دقیقا نقطه مخالف قسمت اول 

اســت یعنی قیمت ها افزایش پیــدا می کند درحالیکه 
کیفیت تغییر خاصی نمی کند. درســت مانند خدمات 
درمانی که هر سال مبلغ بیشتری برای آن می پردازید 
امــا در مقابل افزایش قیمت، تغییر چشــم گیری در 
خدمات ارائه شــده مشــاهده نمی کنید. این قضیه در 
مورد آمــوزش و پرورش هم صدق مــی کند، خیلی 
جالب اســت که تمام آیتم ها در حوزه مدیا با کاهش 
قیمت روبه روست به جز کتب درسی. هم کتب درسی 
و هم شهریه دانشگاه ها و مدارس افزایش یافته است.

 صنعت تکنولوژی تنها توانســته به حیطه قســمت 
اول اقتصــاد وارد شــود. تکنولــوژی در حوزه خرید 
و فــروش، معامالت و تجارت، در حوزه رســانه ها و 
خبرگزاری ها ، وسایل الکتریکی ،حضور پررنگی دارد 
اما در حوزه هــای خدمات درمانی، آموزش و پرورش، 
خدمات ساختمانی، مراقبت از خردساالن و کهنساالن 
که هزینه های گزاف تری در دنیای امروز در پی دارد ، 

نتوانسته حضور چندان چشم گیری داشته باشد.
 

از  دوم  بـه دسـته  تکنولـوژی  ورود  ایـده   
اقتصـاد چقـدر عملـی اسـت؟

در حــال حاضر ما در دره ســیلیکون ، بســیار جدی 
در تالشــیم تا شــرکت های مربوط به دسته دوم را 
بازگشــایی کنیم و من مطمئنم  با شــروع این روند، 
استارتاپ های زیادی به این حیطه جذب خواهند شد 
به خصــوص در حیطه هایی همچون خدمات درمانی، 
بیوتکنولــوژی و نرم افزارهای متنــوع مربوطه، حتما 

شاهد این موضوع خواهیم بود.
 

خصـوص  بـه  هـا،  روبـات  جایـگاه   
روبات هایـی کـه شـما اسـتفاده می کنیـد، در 

بـود؟ خواهـد  کجـا  خانـه  یـک 
بســتگی دارد کــه منظورتــان از روبات چه باشــد. 
ترموســتات    هــم از نظر من یک روبات اســت قبال 
ترموســتات ها آنالوگ بودند اما االن دیجیتال هستند. 
نکتــه ای که مردم به آن زیاد توجه ندارند این اســت 
که به تمام شــرکت های موجود در ایــن حوزه نگاه 
می کننــد  و می گویند: »هیچ کدام از این شــرکت، 
شــرکت کامپیوتری جدید نیســت.«، » این شرکت 
خودروهای بدون راننده تولید می کنند. این شــرکت 
هدســت های واقعیت افزوده تولیــد می کند.«، »این 
شــرکت روبات رومیزی تولید می کنــد.«، انگار که 
تمام ایــن محصوالت تفاوت چشــم گیــری باهم 
دارند درحالیکه این طور نیســت. البته شــاید ظاهر 
محصوالت تولید شــده و کاربرد آنها متفاوت باشــد 
اما اصل مشــترک بزرگ آنها این است که تمام آنها 
زیرمجموعه یک تقسیم بندی هستند که در قالب های 

مختلف ارائه می شوند. 

اکثـر آیفون هایـی کـه در دسـت داریـد در یکـی از مرموزتریـن کارخانه هـای دنیـا 
تولیـد می شـود، محیطـی که خشـونت در آن از پایگاههای نظامی هم بیشـتر اسـت. 
روزنامـه گاردیـن در مطلبـی خواندنی به انتشـار بخشـهایی از کتاب »یک دسـتگاه: 
تاریخچـه رمزآلود آیفون« نوشـته برایـان مرچنت پرداخته کـه در آن دنیای غیرقابل 
تصـور کارخانجـات تولیـد آیفـون در چیـن بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. اکثـر 
آیفونهایـی کـه در سراسـر دنیـا بـه عنـوان یک محصـول جـذاب بـه کار گرفته می 
شـوند در کارخانـه یـا به تعبیـری پارک علـم و فناوری »النـژوا« واقـع در مجموعه 
عظیـم Foxconn City تولیـد مـی شـود. در واقـع مـی تـوان گفـت ایـن مجموعه 
کـه در ژنزن واقع شـده، یکـی از بزرگتریـن تولیدکنندگان تجهیـزات الکترونیکی در 
دنیاسـت کـه مشـتریانی همچـون نوکیا، اپـل، سـونی و اچ پی دارد. اگرچـه در ظاهر 
امـر اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه کارخانـه النـژوا به جهـت تولیـد آیفونهـا، باید 
یکـی از بهتریـن و جـذاب تریـن کارخانجـات دنیـا باشـد امـا واقعیـت چیـز دیگری 
اسـت. بسـیاری ایـن کارخانـه را در زمـره مرموزترین و ناشـناخته تریـن کارخانجات 
دنیـا هـم قـرار مـی دهنـد. نیروهـای امنیتـی در تمامـی دروازه هـای ورودی حضور 
دارنـد، کارگـران نمی تواننـد بـدون کارت شناسـایی مخصوص وارد کارخانه شـوند و 
از اثـر انگشـت رانندگانـی کـه بـار و تجهیـزات وارد کارخانـه می کنند اسـکن گرفته 
می شـود. در اینجـا خبرنـگاران بـدون هماهنگـی اجـازه ورود ندارنـد. چنـدی پیـش 
یـک خبرنـگار رویتـر به دلیـل تصویربـرداری آن هـم از محوطه بیرونـی کارخانه، از 
خودرویـش بیـرون کشـیده شـد و مـورد ضرب و شـتم قـرار گرفـت. بـر روی دیوار 
ایـن کارخانـه، چنیـن تابلویـی جلـب نظـر می کنـد: متخلفـان تحویـل پلیـس داده 
می شـوند. بـا ایـن توصیفـات می تـوان گفـت کارخانـه ای کـه آیفونهـا در آن تولیـد 
می شـود محیطـی خشـن تر از پایگاههـای نظامی دارد! بـر روی تمامـی آیفونها و بر 
اسـاس قانونی مشـخص، این عبارت درج شـده اسـت: طراحی شـده توسـط اپل در 
کالیفرنیـا، مونتـاژ در چیـن. در واقـع آیفون ها به دسـت چینی هایی سـاخته می شـود 
کـه سـهم غیرقابل انـکاری در توسـعه اقتصادی کشورشـان دارند. جالب اینجاسـت 
کـه آیفونهـا در مجموعـه کارخانجاتـی )Foxconn City( تولیـد می شـوند که 1.3 
میلیـون نفـر در آن مشـغول به کار هسـتند و کارخانـه النژوا حدود 450 هـزار تن از 
آنهـا را در خـود جـای داده اسـت. اکثـر کارگرانی که آیفونها را می سـازند هـر روز از 
یـک دروازه کثیـف عبـور می کننـد. بـا ایـن حـال آمارهـا نشـان می دهند که شـمار 
ایـن افـراد بـه تدریـج در حال کم شـدن اسـت. علت هم روشـن اسـت: شـرایط کار 
در ایـن کارخانـه سـخت تر از قبل شـده و همزمان آمار خودکشـی کارگـران افزایش 
یافتـه اسـت. رونـد خودکشـی ها از سـال 2010 آغـاز شـد. در آن سـال 18 مـورد 
خودکشـی صـورت گرفـت کـه از ایـن تعـداد 14 تـن بر اثـر سـقوط از ارتفـاع جان 
خـود را از دسـت دادنـد. تـداوم ایـن رونـد رسـانه ها را بـر آن داشـت که به بررسـی 
خودکشـی در خانـه آیفـون بپردازنـد. امـا اوضـاع نشـان می دهد که تغییـری صورت 
نگرفتـه تـا جایـی کـه کارگـران همچنـان در شـیفتهای 12 سـاعته کار می کننـد. 
کارگرهـا بایـد در سـکوت کار کننـد و در صـورت بـروز اشـتباه و مختـل شـدن خط 
تولیـد بـه شـدت تنبیـه می شـوند. برخـی کارگـران ایـن کارخانـه را »تلـه روبـاه« 
عنـوان می کننـد زیـرا در ظاهـر گـول زننـده امـا در باطـن چیـز دیگـری اسـت. در 
نهایـت بایـد گفت که بدون شـک منتشـر شـدن این آمار برای شـرکتی بـه اعتبار و 
بزرگـی اپـل بسـیار بـد خواهد بـود و حتی شـاید ارزش گوشـی هایی که بـرای تولید 

آن هـا زحمـت بسـیاری کشـیده می شـود را نیز نـزد کاربـران پاییـن بیاورد.

خودکشی های دنباله دار در کارخانه آیفون
 گلسـا ماهیـان

مردی در قلب دره سیلیکون

ما تقریبا طی یک سال دوهزار بنیانگذار استارتاپ را به صورت حضوری می پذیریم 
که روی  این صندلی می نشینند و از طرح ها و ایده های بکر خود برای ما می گویند

یادداشت

اندریسن هورویتز، یکی از تاثیرگذارترین مردان جهان فناوری است
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