
 

 

:٢١اول قرن  انگيز دههمعجون شگفت  

 
 القاعده، ماسک دهان، کهریزک و تلفن همراه

 
 دویچه وله

یابد که بيانگر پيشرفتی کم و بيش هایی تعریف و تمایز میی زمانی معموًال با نمادها، رفتارها یا دستگاههر دوره
رسد، به لحاظ که اینک به پایان می )٢٠٠٩-٢٠٠٠(ویکم دهه صفر قرن بيست. غيرمتعارف در جامعه بشر هستند

های از همين رو نمادها، رفتارها و دستگاه. ای تقریبًا استثنایی در تاریخ بشر استتنوع و پيچيدگی تحوالت دهه
.ای دارندسابقهبیی این دهه هم شمار و گوناگونیکنندهمتمایز  

 
شدنی پایانی بر یک درک معين از جهانینقطه  

 
 ٢٠٠٠های آغازین این دهه، یعنی در مارس جهان در ماه

اندرکاران بازارهای زده دسترفته و حيرتهای درهمچهره
بورس را به نظاره نشست، و در انتهای این دهه هم، 

به . ها مشاهده کردهای مشابهی را بر صفحه رسانههچهر
های اصلی این دهه ها یکی از شاخصعبارتی، این چهره
.و پایان آن معنایی خاص بخشيدندبودند که به آغاز   

 
تر البته سقوط بازار بورس در اواخر دهه جاری بسيار گسترده

های متفاوت و تر بود و طبعًا قضاوت و ارزیابیو عميق
سقوط اخير گرچه بيش از .تری را هم به دنبال داشتبنيادی

های آن لرزهگذرد،اما پسگرفتن آن مییک سال از اوج
لرزاند و المللی را میهای اقتصاد بينههمچنان استوان

.پيامدها و تأثيراتی منفی بر کل فعل و انفعاالت توليدی و تجاری جهان دارد  
 

شدن اقتصاد را در معرض المللی سقوط بازارهای مالی در پایان دهه جاری، بيش از پيش جهانیبينتآثيرات شدید
دانند که در رشد شدن میای بر آن درک از جهانیضربهشماری از صاحبنظران این سقوط را . تماشا گذاشت

شده را کهنه و دید، رشد و توسعه هماهنگ و مدیریتاقتصادی و افزایش توليد ناخالص ملی قداست می
شناخت و دامنه نفوذ و اختيارات دولت را هرچه ها حد و مرزی نمیسازیدانست، برای خصوصیوپاگير میدست

.واستخکمتر و محدودتر می  
 

دادن به اقتصاد جهان چالش اصلی این است که برای المللی برای سروسامانهای بينهنوز هم در اجالس
المللی چگونه باشند و دامنه آنها تا کجا های نظارت و کنترل ملی و بينهای مشابه، مکانيزمممانعت از بروز بحران

المللی و مقيدکننده بيابد، خود ن سوال پاسخی بينکه ایهای ملی بر سر ایناما مقاومت دولت. باید برود
.شدن و چالش همچنان پایدار ميان امر ملی و جهانی استی پيچيدگی روند جهانینشاندهنده  

 
این تمایز ناشی از . های پيشين متمایز کردشدن اقتصاد این دهه را از یک جهت عمده دیگر نيز از دههجهانی

و وزن و اهميتی است که کشورهایی مانند چين و هند در نظام اقتصادی جهان های اقتصادی جایی قدرتجابه
ی گذشته روندهای اصلی اقتصادی و کشور صنعتی که در چند دهه ٧از رهگذر این تحوالت، گروه . پيدا کردند

زند تقریبًا به حاشيه رانده شد سياسی را در جهان رقم می
ند کشورهای سربرآورد که عالوه بر چين و ه ٢٠و گروه 

نفس و پرقدرت دیگری در گستره اقتصادی دنيا را تازه
.دربرگرفته است  

 
سابقه در مناسبات اقتصادی ای بییورو، تجربه

هاملت  
 

ای که گذشت را به لحاظ اقتصادی، دهه یورو نيز دهه



 

 

ه تدبيری برای دمسازی کشور ک ٢٧کشور به  ١٢سابقه اتحادیه اروپا از البته خود گسترش بی. توان نام نهادمی
اما به جريان افتادن یک پول واحد در كشورهایی .شدن بود نيز از اهميت کمی برخوردار نيستبا روندهای جهانی

.های مختلف اولين تجربه عملی و پايدار بشری در اين زمينه استها و زبانبا اقتصادها، فرهنگ  
 

ها مجموعا نه سيری رو به يورو به رغم گشت و واگشتسال رواج  ٨سال تشكيل اتحاديه اروپا و هم  ۵۵هم 
در مقاطع مختلف اين تجربه . ای مبتنی بر آزمون و خطا داشته استعقب، بلكه مسيری رو به پيش، ولو با تجربه

المللی، های اروپايی و بيننيازمند اصالح شده و آنچه كه سرانجام شكل گرفته تابعی بوده است از ضرورت
های مختلف درون هر وازن نيرو ميان كشورهای عضو و نيز زورآزمایی و اجماع ميان قشرها و بخشزنی و تچانه

.كدام از اين جوامع  
 

پاسخ ماندند ای که بیهای تازهشدن و سوالجهانی  
 

نيز از نظر شماری از  ٢٠٠١سپتامبر  ١١های دوقلوی نيویورک در در عين حال، برخورد دو هواپيما با برج
این رویداد نشان داد که زمانی که . سان نمادی بود برای جهانی شدن چيزهایی منفی، مانند تروریسمکارشنا

گذارند که هميشه مثبت نيستند و چه بسا اقتصاد و ارتباطات و فرهنگ مرزها را درنوردند تاثيراتی بر جا می
مراتب اقتدار که با ی بر سلسلهمبتنهای بستهبه ویژه، جوامع سنتی و فرهنگ. مقاومت و ستيز توليد کنند

انسداد اقتصادی، آموزشی و مراوده آزادنه با جهان هم روبرو هستند زمانی که در معرض تندباد تحوالت ناشی از 
آنها خود را در معرض . ، لزومًا توان دمسازی با این تحوالت را ندارندشدن ناهماهنگ و شتابان قرار بگيرندجهانی

ترین شکلش سر از تروریسم چنين مقاومتی در افراطی. شودو بر مقاومتشان افزوده می کنندتهدید احساس می
.آورددرمی  

 
ی مقابله با آن انداز شد و نحوهی گذشته و با حمله به نيویورک، در جهان طنينتروریسمی که در ابتدای دهه

ریسم اعالن جنگ داد و حتی به توان به تروآیا می: های متفاوتای مانده است با مجهولهمچنان معادله
متوسل شد؟ آیا درافتادن با تروریسم بيشتر به یک جنگ کالسيک شبيه است یا یک » پيش گيرانه«های جنگ

حل تروریسم بيشتر نظامی است یا امنيتی و سياسی و اقتصادی و فرهنگی؟ ؟ اصوًال راه»جنگ نامتقارن«
ی آتی پاسخ آنها یافت خواهد شد؟آیا در دهه. ها ناکام ماندالرسد، در پاسخ به این سوای که به آخر میدهه  

 
 ميراثی برای دهه بعد

 
های دوقلوی نيویورک دليلی شد برای حمله به حمله به برج

افغانستان تا نيرویی که پشتيبان این نوع تروریسم بود نابود 
جنگ عليه عراق هم کم و بيش با استناد به همين . شود

روندهای پس از این حمالت و نيز  .حمله توجيه شد
ماندن بحران دیرینه خاورميانه، یعنی نزاع اسرائيل و الینحل

ها از جمله عواملی بودند که ضریب قهر و فلسطينی
سابقه خشونت در منطقه را در این دهه به ابعادی بی

.رساندند  
 

در این ميان، رهبر القاعده که به سازماندهی حمالت 
خود جنگ . ت همچنان نایافته مانده استنيویورک متهم اس

ی آتی نيز با افغانستان هم به ميراثی تبدیل شده که دهه
: گر بسياری از معادالت خواهد بودی آن تعيينشود و نتيجهدادن به آن آغاز میهای فشرده برای پایانتالش
ناتو، آینده افغانستان و پاکستان و چند و چون جایگاه آینده

طور عام و ایاالت متحده به طور خاص در منطقه  آتی غرب به
انداز آینده عراق سهم معينی در حل این چشم. و در جهان
.معما دارد  

 
 گازهایی که به موضوع روز بدل شدند

 
دهان بود با ی گذشته، ماسکیک نماد رایج دیگر در دهه



 

 

پکن، چه در تهران و چه در بسياری دیگر  این ماسک، چه در. هایی گوناگونیکارکردی چندگانه و نمایشگر بحران
هوای آلوده معموًال نام دیگری . رفت تا مانعی باشد در برابر تنفس هوای آلودهاز شهرهای بزرگ دنيا به کار می

اند، اما پيامد افزایش آنها که به گرمایش این گازها گرچه در وجه عمده نامریی. ایاست برای گازهای گلخانه
المللی در دهه اخير سابقه حيات و محيط زیست انجاميده، موضوعی محوری در سياست بينیزمين و تهدید ب

روزهای پایانی این دهه با شکست بزرگ اميدهایی توام شد که به اجماع جهانی برای کاهش مصرف . بود
ناکامی کنفرانس کپنهاگ به این معناست که کاهش چشمگير مصرف . های فسيلی بسته شده بودانرژی
های فسيلی در دو سده گذشته مصرف انرژی. های یادشده، تا اطالع ثانوی در دستور کار جهان نيستانرژی

.شودای تلقی میهایی مانند صنعت و توليد گرما و حمل ونقل، عامل اصلی توليد گازهای گلخانهدرعرصه  
 

ی سابقهشدن بیو آبهم تشدید تغيير و تحوالت اقليمی منفی مانند سيل و خشکسالی و گردبادها 
المللی برای مهار گرمایش زمين به ه بينهای گستردهای جهان در هيماليا و قطب شمال و هم بحثیخچال

عنوان منشأ این تغيير و تحوالت، همه و همه سبب شدند که تلقی یادشده بيش از پيش به آگاهی عمومی 
اما شکست کنفرانس . تر شودست و اقليم زمين فزونها برای حفظ محيط زیها و تالشبشر راه یابد و حساسيت

ی اخير که در باالترین سطوح سياسی دنيا برگزار شد، کمتر تناسبی با این کپنهاگ در روزهای پایانی دهه
.ها داشتها و تالشحساسيت  

 
نوردیدند و هایی که مرزها را درماسک دهان، در عين حال مصونيتی هم بود برای ممانعت از ابتال به بيماری

.سارس، آنفلونزای مرغی و آنفلونزای خوکی: جهانی شدند  
 

ای به نام تلفن همراهپدیده  
 

، ماسک دهان ٢٠٠٩در سال پایانی این دهه، یعنی در سال 
یک کارکرد تازه هم پيدا کرد که ربطی بالواسطه با سياست 

ی شدهتظاهرکنندگان معترض به نتيجه اعالم. داشت
ای ت جمهوری در ایران از این ماسک وسيلهانتخابات ریاس

اشان تا از تعقيب و ماندن چهرهساختند برای ناشناخته
این ماسک در عين حال . پليسی در امان بمانندبازداشت 

آوری که مانعی هم بود برای استنشاق گازهای اشک
نيروهای انتظامی در کاربرد آن عليه معترضان چندان ابایی 
.اندنداشته  

 
هرکنندگان ایران اما صرفًا به ماسک دهان معنا و کارکردی تظا

آنها از تلفن همراه هم . سابقه نبخشيدندخاص و بی



 

 

این . در مورد این دستگاه را معنا و مفهومی گسترده بخشيدند» رسانه«ای بدیع کردند و کاربرد لفظ استفاده
های ها برای سازماندهیکردن تماسوه بر ممکندستگاه و امکانات آن در جریان رویدادهای پس از انتخابات عال

ها سابقه از اعتراضهای بیها و عکسی فيلمای معترضان، به نحوی گسترده به خدمت تهيهسریع و شبکه
بازخوانی . ی و بعضًا تراژیک را ثبت کند و پيش چشم جهانيان بگذارددرآمد تا لحظات و رویدادهایی تکرارناشدن

های همراه به شده با تلفنهای تهيهها و عکستاریخ رویدادها و تحوالت پس از انتخابات بدون رجوع به فيلم
.شدت ناقص خواهد بود  

 
زندانيان زندان ابوغریب بغداد هم  شدن کاربرد تلفن همراه در این دهه، رفتارهای غيرمتعارف باشاید بدون گسترده

با زندانيان در این بازداشتگاه، هم زندان آور بدرفتاریهای انزجاورهم عکس. یافتبه سرعت امکان روشدن نمی
چالی به نام زندان کهریزک که به محلی برای تجاوز و قتل مخالفان معاف از قانون و مقررات گوانتانامو و هم سياه

ی رو به پایان بدل شدند و بارزی بودند که به نماد نقض فاحش حقوق بشر در دهه بدل شد، سه مورد
.ها برای حفظ و پاسداری این حقوق را معنا و اهميتی تازه بخشيدندحساسيت  

 
بودن و نبودن» در دسترس«فرق ميان   

 
استفاده از تلفن همراه به عنوان دوربين فوری تنها بر بستر 

کاربرد همگانی این . کن شدشدن عکاسی ممدیجيتالی
ی فناوری در دهه اول قرن بيست و یکم جهش در عرصه

های چنان ابعادی پيدا کرد که بر عمر دو نماد بزرگ دهه
های نگاتيو پيشين یعنی دوربين پوالروید و عکاسی با فيلم

.تقریبًا نقطه پایان نهاد و آنها را روانه موزه کرد  
 

ین دهه چنان ضریب نفوذی تلفن همراه در عين حال در هم
توان یافت که ای در جهان را میکورهیافت که اینک کمتر ده

این که برخی از . مردمانش با این وسيله بيگانه باشند
های آفریقا و آمریکای التين و آسيا که هنوز برای گوشهگم

های همراه روشنایی، برق ندارند، ولی برای شارژ تلفن
.د، خود شاید شاهدی گویا بر رواج و اهميت کاربرد این وسيله باشدانژنراتور عمومی خریده  

 
زند و بعضًا مفاهيم و ها دامن میهر فناوری جدید معموًال تغييراتی فرهنگی و رفتاری را در ميان انسان

اثراتی تلفن همراه با توجه به ضریب باالی گسترشش در ميان مردم، طبعًا . کنداصطالحاتی نوین را وارد زبان می
، از رهگذر کاربرد تلفن همراه و گفت و شنودها با آن در این دهه. های یادشده داشته استچشمگيرتر در زمينه

هر شهروند در طول روز معموًال . ها بيش از پيش شناور شده استدر مال عام، مرزهای گستره خصوصی انسان
.گيردوندان دیگر قرار میوقرارهای خصوصی شهرها و قولوگوناخواسته در جریان گفت  

 
هم که در این دهه در ارتباط با کاربرد تلفن همراه رواج پيدا کرده، اینک معنایی » در دسترس نبودن«اصطالح 

در واقع، در همين مدت کوتاه استفاده از تلفن همراه، روشن بودن تلفن افراد و . منفی در مناسبات اجتماعی دارد
عدم رعایت این هنجار . لحظه و در هر مکان به یک هنجار اجتماعی بدل شده استبودن آنها در هر قابل دسترس

اثراتی منفی از فرد در ذهن و نگاه بستگان و افراد دور و 
گذارد و او باید در این زمينه پاسخگوی چراها نزدیک باقی می

.باشد  
 

 از دانلود به آپلود
 

اه گرچه ضریب نفوذ اینترنت در جهان به پای تلفن همر
رسد، اما این ضریب هم، در دهه گذشته ابعادی نمی
ها و ی آن فناوریبه ویژه رواج همه. سابقه یافتبی

هایی که تحت عنوان پيشرفت Web 2.0 شود از آنها یاد می 
ی مرزهای بدیعی را در استفاده از اینترنت و گسترش جامعه

ی صرف اطالعات به کنندهت بيش از پيش از مصرفها کاربران اینترناز رهگذر این پيشرفت. اطالعاتی گشود



 

 

.کننده آن بدل شدندتوليد  
 

ی گذشته و ابتدای این دهه کاربر اینترنت بيشتر به دانلود مشغول بود و در مجموع به عنوان نسل اگر در دهه
شد، دانلود شناخته می Web 2.0 کرد که شخصًا  او را تشویق...) یوتيوب، وبالگ، پادکست و فيس بوک و تویيتر( 

ای که به انتهایش همين سبب شد که کاربر اینترنت در پایان دهه. کننده متن و فيلم و صدا بدل شودبه توليد
خواند و هم بيشتر این نسل اینک هم بيشتر می. شویم بيشتر به عنوان نسل آپلود شناخته شودنزدیک می

.قرار گرفته است) مجازی(تر از ارتباطات هایی وسيعنویسد و هم در شبکهمی  
 

مناسبات انسانی و هم در زمينه آینده برخی از  تر از اینترنت و امکانات آن، البته هم در گسترهاستفاده وسيع
ها را از تماس کاربرد اینترنت بيش از پيش روابط انسان. آميزی را دامن زده استها تحوالت گاه ابهامرشته

اینک شهروند عادی برای انجام بسياری از کارها و تامين بسياری . ق داده استمستقيم به ارتباطات مجازی سو
ی کامپيوتر خود کردن این یا آن رمز در صفحهها تنها به چند کليک و تایپها و برقراری بسياری از رابطهاز خواست

روندی که از نظر شماری دهد، این امر طبعًا مناسبات رو در روی انسانی و اجتماعی را کاهش می. نيازمند است
تواند پيامدهای رفتاری معينی را در ای دیگر و در مناسباتی متفاوت جبران نشود، میاز کارشناسان، اگر به گونه
.جوامع در پی داشته باشد  

 
های چاپی، این پرسش باال گرفته با انفجار اطالعات در اینترنت و تاثير منفی آن بر رونق مطبوعات و یا حتی کتاب

ای چه خواهد شد؟ آیا دسترسی آسان به هر گونه اطالعاتی است که آینده نشریات متعارف و ژورناليسم حرفه
ای و نشر نگاری حرفهای به نام روزنامهنيازی بيشتر به نشریات متعارف توام خواهد بود و رشتهدر اینترنت، با بی

، هم کاهش پيوسته شمارگان مطبوعات و هم ی جاریشدن است؟ در سال پایانی دههمطبوعات رو به منسوخ
ی تاثير ها در بارهبينینگاران در کشورهای مختلف بيم و نگرانی را به وجه غالب پيشبيکاری فزاینده روزنامه

.اینترنت بر آینده نشر و پخش مطبوعات بدل کرده است  
 

های اخالقی و فلسفیپيشرفتی علمی با چاشنی بحث  
 

سابقه گيری بیی اوجا دورهای که گذشت تنهدهه
در زمينه . های اطالعاتی نبودها در گسترده فناوریپيشرفت

هایی بزرگ به جلو دانش ژنتيک نيز دانش بشری گام
بردن به شدن جدول ژنتيک انسان و پیتکميل. گذاشت

بسياری از رمز و رازهای ژنتيکی او دستاورد بزرگ او این دهه 
واسطه با دانش ژنتيک، ن بیهایی نه چنداآزمایش. بود

های مختلف و های بنيادین به روشیعنی توليد سلول
اندازهایی برای ممانعت از بسياری از شدن چشمگشوده
رو به های ژنتيکی به موضوع محوری علم در دههبيماری

دراین ميان اما، دستاوردهای یادشده تالش . پایان بدل شد
ادی تازه بخشيد و مباحث های ژنتيک را ابعسازیبرای شبيه

ها همچنان این بحث. اخالقی و فلسفی متفاوتی را دامن زد
.پذیر نباشدها امکاناند و داوری نهایی در مورد آنها شاید به این زودیباز مانده  

 
ترده های قابل اعتنا به پيش برداشت، هر چند که کاربرد آن در زندگی روزمره گسفناآوری نانو نيز در این دهه گام
ای است که بر نانو فناوری. آیدنيست یا چندان به چشم نمی

ها استوار است تا بتوان ها و مولکولتک اتمدستکاری تک
از این . ساختاری پيچيده را با خصوصيات اتمی توليد کرد

های کامپيوتری و ادواتی توان تراشهرهگذر برای مثال می
ادواتی باشند که  دیگر توليد کرد که هزاران بار کوچکتر از

.فناوری امروز امکان ساخت آنها را برای ما فراهم آورده است  
 

N.P.Tرنگ و  و اعدام.   
 

ی عالوه بر تلفن همراه، دو سه مقوله و مبحث دیگر که چهره



 

 

:ارتباط نبودندی اخير را رقم زدند نيز با نام ایران بیدهه  
 

های رنگی در گرجستان و اوکراین و ات مدنی که با انقالبها در گستره سياست و تحرککاربرد کم سابقه رنگ
قرقيزستان آغاز شد، در ماه های پایانی دهه در ایران اوجی دوباره یافت و استفاده معترضان از رنگ سبز به 

.المللی مقبوليت و رسميت پيدا کردعنوان نماد جنبش خود، در گستره بين  
 

المللی نقشی محوری و غالب داشت و دائم بر سر در مناسبات بين ٢٠٠٩ -٢٠٠٠یک اصطالح دیگر نيز در دهه 
.ایهای هستهان پی تی یا قرارداد منع گسترش سالح: ها بودزبان  

 
ای ایران آنچه که مبنا قرار ی شمالی و هم در چالش بر سر پرونده هستهای کرههم در رویارویی با برنامه هسته

های یادشده و نيز رویکرد کشورهای دارای سالح اتمی در چالش. آن بود گرفت همين قرارداد و حروف مخففمی
بند این پيمان که عدم پيشرفت در گذار به سوی خلع سالح اتمی از نمودهای آن بود، همه و همه رعایت نيم

غيير در عين حال اصالح و ت. های ان پی تی نمودی بارزتر از گذشته پيدا کنندها و نارساییسبب شدند که ضعف
با موفقيت ) ای و سالح اتمیدارندگان و نادارندگان چرخه هسته(ها از هر دو سو این پيمان نيز به سبب مخالفت

.سال مصاف مجدد بر سر اصالح این پيمان است) ٢٠١٠(ی آتی اولين سال دهه. توام نشد  
 

ر، و مخالفت و موافقت با آن نيز، های نقض حقوق بش، به عنوان یکی از نمونه"مجازات اعدام"و سرانجام این که 
شمار کشورهایی که این نوع مجازات را از قوانين کيفری خود . های مسلط و رایج بودی گذشته از گفتماندر دهه

با لغو مجازات اعدام در کشور ) ٢٠٠٠اول ژانویه (روز اول این دهه . حذف کردند به شدت افزایش یافت
انگيز و نمادین درایران، یعنی ای درنگروع شد، و روزهای پایانی دهه با حادثهای به نام ازبکستان شاستبدادزده

این اقدام گرچه برای رهایی دو سارق از مجازات مرگ بود . کشيدن داربست اعدام در سيرجان به پایان رسيدآتش
دام که ایران در آن از و مستقيمًا مجازات اعدام را نشانه نرفته بود، اما بروز آن به هر حال با نفس مجازات اع

ی آتی در ایران، صرفنظر از تحوالت سيا سی که آینده این کشور را رقم دهه. ارتباط نيسترکورددارها است بی
ای خواهد بود که رعایت حقوق بشر به شمول لغو این گونه مجازات، همچنان موضوعی کم و خواهد زد، دوره

.بيش مطرح خواهد ماند  


