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تافلر الوین –خالصه کتاب موج سوم   

 

ل گذشته، حال و تحلي در اين كتاب تافلر با نگرش زيبا و قلم گوياي خود، با ديدي بسيار وسيع به

فراوان و جامع، مسائل و حوادث را  آينده فن آوريهاي كليدي جهان پرداخته است.وي با مثالهاي

هاي متفاوت تجزيه و تحليل و تركيب نموده و اثري را خلق  به زيبايی، از زواياي مختلف و در قالب

 .را وادار به تفكر و تجديد نظر در نگرش نسبت به جامعه انسانی می نمايد كرده كه هر متفكري

ه زندگی، تجارت شيو تافلر به زيبائی، آينده جهان را به تصوير كشيده و مطرح كرده است كه چگونه

خواهد كرد. به عنوان مثال وي در كتاب  در چهارچوب فن آوريها تغييرو ارتباطات بر پايه نيازها و 

اشاره نموده و  – GQI مانند –با ساختار مديريت شبكه اي  مستقيما به سازمانهايی” شك آينده ” 

 تحليل نموده است. بنابراين می توان نتيجه گرفت كه ما هم اكنون سوار بر موج آنها را بررسی و

، در سالهاي نكنيم يشروي به سوي آينده هستيم و اگر خود در اين مسير حركتتكنولوژي در حال پ

گرفت و اين نحوه تجارت بر ما  آينده بازار هدف و مصرف كشورهاي توسعه يافته قرار خواهيم

ما شود. بنابراين اهميت تحقيق، آموزش و  تحميل خواهد شد ؛ بدون آنكه سود اصلی آن عايد

بسيار زياد و حياتی ميباشد.مجموعه اي كه در زير آورده می  بر اين موج يادگيري براي سوار بودن

مهم و كليدي كتاب اشاره خواهد داشت و مثالهاي جالب، حوادث واقعی و  شود تنها به نكات

 دقيقی كه نويسنده در توضيح و تكميل نظرات و تحليل هاي خود آورده، حذف شده آمارهاي

يست. اميد عميق آن ن يچ عنوان بيانگر تمامی مطالب كتاب و مفاهيماست. بنابراين اين مجموعه به ه

 و اندانشجوي بويژه –خوانندگان عزيز و محترم  دارم آنچه به طور خالصه آورده می شود بتواند در

 اصل مطالعه به نسبت شيفتگی احساس–كشور عزيزمان هستند  سازان آينده كه آموختگان دانش

 ويسنده ايجاد نمايد تا با ديدي بازتر و صحيح تر، به استقبال فرداهاياين ن كتابهاي ساير و كتاب

ا اي وسيع از داده ه بهتر بروند.قسمت هايی از يادداشت مترجم :.:: موج سوم خواننده را در گستره



تحليل و درك آنچه در اين جهان آشفته  و عقايد و مسائل تازه قرار می دهد، به نحوي كه او را در

ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهد  ي می كند..:: موج سوم بينشمی گذرد يار

نويسنده تركيبی تكان دهنده از همه موضوعات ميباشد كه بنيادي ترين  ساخت. جامعه نگري خاص

) موج (  انقالب را متحول می سازد..:: موج سوم بر اين مفهوم بنا شده كه تاريخ بشر دو فرضيات ما

انقالب  در آستانه سومين آن، يعنی ت سر گذاشته، انقالب كشاورزي و انقالب صنعتی و اكنونرا پش

مارا نه به اهميت نظم،بلكه به اهميت بی نظمی وتصادف  الكترونيك قرار داريم..:: موج سوم توجه

ميدارد.قسمت هايی از پيشگفتار كتاب :موج سوم به كسانی تعلق دارد  درتكامل پديده ها معطوف

خشی ب كنند داستان بشري به انتها نرسيده و تازه آغاز شده است.امروزه موجی قوي، كه فكر می

، يا ازدواج و پرورش اطفال عظيم از جهان را فرا گرفته و دنيايی عجيب و تازه براي كار و تفريح،

 بازرگانان برخالف جريانهاي نامنظم بازنشستگی خلق كرده است. در اين فضاي گيج كننده،

شاهد نوسانات محبوبيتشان در ميان مردم هستند.  قتصادي شنا می كنند. سياستمداران دائماا

ديگر سازمانها نااميدانه با تورم درجنگند.سيستمهاي ارزشی درهم می  دانشگاهها، بيمارستانها و

شان وامواج خر فرو می ريزند. در همان حال قايق نجات خانواده و كليسا و دولت با موانع و شكنند و

ه را عالئم بی ثباتی و فاجع در ستيزند. با نظري سطحی به اين تحوالت خشونت آميز، می توان

بر ما روشن خواهد شد و به وجود جريانی  مشاهده كرد. ولی با يك ديد وسيعتر حقايق بسياري

ستقل مچنين آغاز می كنيم : بسياري از تغيير و تحوالت كنونی  ديگر پی خواهيم برد. تحليل خود را

 نيستند و همه جزئی از يك پديده گسترده ترند. يعنی غروب تمدن صنعتی و طلوع از هم و تصادفی

آنها را  وسعت و معنی تمدنی نوين. تا زمانی كه به اين رخدادها به صورت تغييرات مجزا بنگريم و

ين صورت . در امنسجم و كارسازي پيدا كنيم ناديده بگيريم، قادر نخواهيم بود براي آنها پاسخهاي

بدون هدف يا خويشتن باخته باقی خواهد ماند. و به عنوان  به عنوان افراد، تصميمات شخصی ما

وي س بحرانی به بحران ديگر می افتيم و بدون برنامه، بدون اميد و بدون بينش به دولتها، از منجالب

تمدن كهن كه  .آينده پيش خواهيم رفت. موج سوم كتابی است تركيبی در چهارچوبی وسيع

ن كه دقيق و جامع از تمدن نوي بسياري از ما در آن پرورش يافته ايم را توصيف می كند.و تصويري

جديد و عميقا انقالبی كليه پيش فرضهاي كهنه،  در حال شكوفايی است ارائه می دهد. اين تمدن



قديمی و ايدئولوژيها را دگرگون خواهد ساخت. همانطور كه به  روشهاي كهنه تفكر، فرمولهاي

 تحولم الگوهاي بين رابطه –اي كه در حال شكل گرفتن هستند می پردازيم  كشف روابط تازه

ترين بزرگ كه شرايط همان از بسياري كه شويم می متوجه ناگهان –اشكال جديد خانواده  و انرژي

ركود اقتصادي، تعصب  مانند نابودي در جنگ هسته اي، –مخاطرات امروز را ايجاد كرده اند 

ع بود. اين كتاب با ديدي بسيار وسي خواهند فردا انگيز شگفت امكانات گشاي راه – …نژادي و

اوّل : عصر كشاورزي. موج دوم : عصر صنعتی. موج  تمدن را به سه قسمت تقسيم كرده است. موج

كتاب برخورد امواج ميباشد. يعنی همانطور كه امواج استعاره بزرگ اين  .سوم : عصر ا لكترونيك

دد می گر برخورد می كنند و با هم می آميزند، در محيط ما هم تنش و تحول و تعارض ايجاد با هم

 تكوين است و انسانهاي بی مـــوج ســـوم :.:: در عصري كه زندگی می كنيم تمدنی نوين در حال

سوم با ازهم گسستن خانواده هايمان، متزلزل  ازند..:: موجبصيرت سعی دارند همه جا آنرا سركوب س

سيستمهاي سياسی مان و درهم شكستن ارزشهايمان بر همه ما اثر  ساختن اقتصادمان، فلج كردن

اين موج همه روابط كهنه قدرت، مزايا و حقوق ويژه نخبگان در خطر گرفتار  .خواهد گذاشت

قدرت فردا فراهم  در عين حال زمينه هايی را براي جنگ امروز را مورد سؤال قرار می دهد. و آمده

صنعتی در تعارض است. اين تمدن  می آورد..:: بسياري از وجوه اين تمدن درحال تكوين با تمدن

 صنعتی نيز ميباشد..:: براي تحليل و درك مسائل جديد، درعين حال كه به مقدار زياد فنی است، غير

حليل نياز داريم. .:: يك روش براي بررسی تاريخ، توجه به شناخت و ت به شيوه اي تازه براي

ه ب هاي آن يعنی نوآوريها و گسستگی ها، ميباشد. اين روش الگوهاي مهم تحول را ناپيوستگی

وم با موج س محض پديدار شدن مشخص ميكند،بطوري كه بتوان برآن تاثير گذارد..:: برخورد

موج دوم را دچار آشفتگی  ، همه كشورهاي صنعتینظامهاي اقتصادي و نهادهاي منسوخ موج دوم

ي منافع شخصی داشتند، در برابر صنعت مبارزه ا كرده است..:: كسانی كه در نظام كشاورزي ماقبل،

هرگاه سه موج با هم در يك جامعه پديدار شوند و هيچ كدام هم بر  ::..پس گرا را سامان داده اند

 .خواهد آمد و فهم و درك اتفاقات آتی مشكل می گرددنباشند، برخورد امواج پيش  جامعه مسلط

اي جادويی بر درنتيجه مردم بی هدف به دنبال شناخت خود و آينده، به هر دين و مذهب و تفكر

دوم و سوم در حقيقت براي  هويت بخشيدن به خود پناه می برند..:: تعارض بين گروه هاي موج



باشد. .:: مسائل مهم جهان از قبيل غذا، انرژي،  وال میكسب امتيازات باقيمانده نظام صنعتی رو به ز

چهارچوب نظام صنعتی نمی توان حل كرد..:: صنعتی شدن، آيا  در را …تسليحات و جمعيت و

وّل، ا آزادي از فقر و استعمار است يا وسيله اي براي وابستگی دائمی ؟.:: در موج وسيله اي براي

ين تشكيل می داد و همچن و ساختار خانواده و سياست رازمين مبناي اقتصادي و زندگی و فرهنگ 

و رزم آوران مشخص بود..:: عمده جنگهاي  تعداد طبقات اجتماعی از قبيل اشراف، روحانيون، رعايا

اوّل و دوم بود. مانند جنگهاي شمال و جنوب آمريكا كه در  قرن نوزده در اصل تداخل بين موج

 .ديد صنعتی شود يا كشاورزي ؟ ) راه حل خشونت آميز ! (اين بود كه قاره ج حقيقت مسئله مهم

رژي دارد. احتياج به ان روسيه نيز در حقيقت بر صنعتی شدن بود.هر تمدنی براي تداوم ۹۱۹۱انقالب 

 حياءا منابع –خورشيد، باد، آب و درختان  انرژي موج اوّل عبارت بود از نيروي عضالنی حيوانات،

ذغال، نفت و گاز ؛ يعنی سوختهاي فسيلی..:: استخراج منابع  ت بود ازعبار دوم موج انرژي – شدنی

 سوبسيد –افزايش سرعت رشد اقتصادي می شد. درحقيقت نوعی كمك مالی پنهانی  از زمين باعث

در صورتی كه در  .ابزار ساخته شده در موج اوّل در جهت افزايش نيروي عضالنی انسانها بود ::.–

 – ابزار توليد ماشينهاي –ماشينهاي جديد  نهايی كه قادر به توليد دائمیموج دوم با اختراع ماشي

جهتی نوين سوق داد. ماشينهاي جديد نقشی بيش از تقويت  به را تكنولوژي دوم موج..:: بودند

 عهده دار بودند. زيرا آنها قادر به حس كردن، لمس كردن، شنيدن و ديدن نيروي عضالنی انسان را

وه توزيع بود. در نتيجه نح قتی فراتر از دقت انسان..:: دستاورد موج دوم توليد انبوهبودند. آنهم با د

اوّلين فروشگاه با صندوق دريافت و پرداخت  ۹۷۱۹كاال متحول شد و داراي تكامل گرديد. در 

خانواده ها بصورت دسته جمعی زندگی می كردند و به صورت يك  افتتاح شد..:: در موج اوّل

كشاورزي می كردند ولی با تحول موج دوم، خانواده ها مجبور به تحرك  كار وواحد توليدي 

طراحی  ::. .تعليم و تربيت كودكان تخصصی شد و مردها به كار در كارخانه ها پرداختند .شدند

جوانان براي كار در  الگوي آموزش و پرورش بر مبناي ساختار كارخانه اي و براي آموزش

 -۳وقت شناسی و دقيق بودن  -۲ اطاعت محض -۹اصلی اين دوران  واحدهاي صنعتی بود. دروس

اختراعی براي گسترش نظارت اجتماعی بر دو  كار تكراري و طوطی وار بود..:: شركت سهامی،

تكنولوژي موج دوم احتياج به سرمايه هاي كالن داشت، بنابراين  .نهاد آموزش و كارخانه بود



 ه وجود آمد كه قابل برنامه ريزي بلند مدّت بود..:: دربا وجودي فناناپذير ب شركتهاي سهامی

اين انتقال  نياز داشت. و تكنولوژي موج دوم، توليد انبوه كارخانه به جريان يافتن انبوهی از اطالعات

پذير نبود. بنابراين اداره پست به وجود آمد  اطالعات به صورت شفاهی يا به كمك چاپارها امكان

تلفن اختراع گرديد و سپس احتياج به وسيله اي براي ارتباط  و متكامل شد و همچنين تلگراف و

هزار كارمند ويك فروشنده با چندين هزار مصرف كننده باعث پيدايش رسانه  يك مدير باچندين

ر از سوي ديگ يكپارچه اجتماعی ايجاد كرد و همگانی شد..:: موج دوم از يك سو، نظام كامال هاي

زندگی كشاورزي ( زندگی  مانند)  مصرف و توليد چرخه يك در افراد –وحدت اجتماعی افراد 

دريد و درنتيجه شكافی نامرئی در دوجنبه  ازهم را –می كردند و مايحتاج خود را توليد می كردند.

اوّل گروه عظيمی مصرف كننده توليدات خود كرد..:: در موج  زندگی يعنی توليد و مصرف ايجاد

 .اندكی به تجارت توليدمازاد، اشتغال داشتند.ولی درموج دوم اقتصاددوپاره شد بودند و فقط عده

اشند، تفكيك ب توليد كننده ومصرف كننده..:: هركجا كه توليد كننده و مصرف كننده از هم

نتيجه جدايی توليد از مصرف : افراد به  ::..كندمكانيزمی به نام بازار بين آن دو رابطه برقرار می 

رفع حوائج زندگی به بازار وابسته می شوند و در نتيجه  جاي اتكا به مهارتهاي توليدي خود در

اشياء و كاال پيدا می كنند. درنتيجه عالئق اجتماعی كاهش پيدا می  حرص براي داشتن پول و

وليد ت صيت مطيع و منضبط و حسابگر به عنوانجدايی توليد از مصرف از يك سو يك شخ ::..كند

رف به عنوان مص كننده در افراد ايجاد می كند و از سوي ديگر يك شخصيت بی نظم و لذت بر

ه می كند..:: در موج اوّل كارها ب كننده. بنابراين در حقيقت ايجاد يك شخصيت دوگانه در افراد

جام می شد. ولی در موج دوم مردان در كارخانه خانه ان صورت دسته جمعی و غير وابسته توسط افراد

 .وابسته و زنجيره اي بودند ولی زنها مشغول انجام كارهاي خانه بودند مشغول به انجام كارهاي

 -۹صرف :توليد و م بنابراين بين زن و مرد شكافی به وجود آمد..:: قواعد موج دوم ناشی از تفكيك

استاندارد ( و همچنين يك ابزار بهتر )استاندارد  ) راه بهتر استاندارد كردن : از ميان همه راهها يك

 استاندارد ( براي انجام هر كاري وجود دارد. استاندارد كردن در حيقت براي ) ( در يك زمان معين

آنجايی كه  تخصصی كردن : از -۲باال بردن كارآيی و بخشيدن جنبه علمی به كارها می باشد.

روي كمتر اتالف وقت و ني يشتر در كاالها شد، تخصصی كردن باعثاستاندارد كردن باعث تنوع ب



ها و واحدهاي كوچك توليدي و هم در  همزمان سازي : هم در كارگاه -۳در امر توليد گرديد.

تلويزيون، بيمارستانها، حمل و نقل و زمان خواب و بيداري  مقياس كالن بين كارخانه ها، در راديو و

 شد. ولی زنهايی كه در خانه مشغول كار بودند به دليل دوري از چرخهايجاد  افراد همزمان سازي

بين زن و  افزايش شكاف توليد و نظام بازار اين مسئله را درك نمی كردند درنتيجه اين مسئله باعث

در كارخانه ها، تحصيل در مدارس،  تراكم : جمعيت در شهرها متراكم شد. كار -۴مرد گرديد.

:  سازي پيشينه -۵…صنعت در شهر هاي صنعتی و يدي و سرمايه گذاري،سرمايه در واحدهاي تول

يك كارخانه بزرگتر باشد، قيمت تمام شده براي محصول  توليد خط هرچه – طلبی بزرگ اصل

 اين امر باعث ادغام كارخانه ها، مدارس و ساخته شدن بلندترين برجها آن كمتر ميباشد، درنتيجه

شدن  جمع ين احتياج به يك مديريت نوين داشت. تمركز يعنیتمركز : اين شيوه نو -۶گرديد.

مديران وظيفه تعريف  و دهندگان انسجام.:: …قدرت در دست مديران، دولت مركزي، بانكها و

اط ضوابط، تشويق و تنبيه و همچنين ايجاد ارتب كارها، نقشها و پاداشها را دارند. برنامه ريزي، تعيين

جام می دهند..:: درخواست مديريت مشاركتی درحقيقت هجوم موج ان بين توليد و حمل و نقل را

ز ا قدرت موج دوم بود..:: كليه كشورهاي موج دوم، ابتدا قدرت نخبگان موج اوّل را سوم به هرم

بنيانگذاران انقالبی موج دوم،  : بين بردند و سپس يك نظام صنعتی ايجاد كردند..:: ماشين زدگی

نهادهاي سياسی اختراع كردند كه بسياري از مشخصاًت  قدرت ماشين، به علت ايمان كوركورانه به

برخوردار بودند..:: انتخابات : اين توهم را گسترش می دهد كه سرنوشت  ماشينهاي صنعتی اوّليه را

است..:: براي  مردم دست خودشان است. اين توهم امري براي بازگرداندن اعتماد به مردم و قدرت

مورد نياز بود..:: ساخت  اي اقتصادي موج دوم، يك واحد سياسی نيزهمگامی با رشد واحده

آگاهی عمومی شد زيرا سطح توليد، از محلی  اقتصادي جوامع موج دوم باعث يك تغيير بنيادي در

متوجه جهان بزرگتر شدند و از مرز روستاها فراتر رفتند..:: درك نياز  به ملی ارتقاء پيدا كرد و افراد

ركيب يعنی ت ملی گرايی باعث درك مفهوم دولت ملی براي عامه مردم شد..:: ملت صنعتی به جامعه

نخبگان و در راس آن ابر  يك نظام سياسی منسجم با يك نظام اقتصادي منسجم..:: هرم قدرت

زي شد مديريت گرديد و تبديل به دولت مرك نخبگان باعث ايجاد بنيانهايی براي مديريت و تمركز

ت گرديد..:: گسترش مرزهاي سياسی و اقتصادي باعث كسب بيشتر قدر رل ايجادو سياستی براي كنت



وجود م ولی موانعی از قبيل تفاوتهاي زبانی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافيايی بر سر راه و ثروت بود

لت گسترش قدرت دو بود و در ضمن كشورهاي رقيب نيز وجود داشتند..:: گسترش راه آهن باعث

كشور با تمام قدرتش از خارج  ملی در كسب اطالعات و قدرت نظامی شد..:: تمدن صنعتی هر

نظام پولی ادغام كند و آن نظام را به سود خود  تغذيه می شود پس مجبور است ساير كشورها را در

و محتاج منابع  موج دوم نمی توانست در انزوا به زندگی ادامه دهد تحت نظارت درآورد..:: تمدن

 خارج بود درنتيجه مستعمرات براي تامين منابع مورد نياز كشورهاي صنعتی پديد ارزان دنياي

گان تمركز نخب آمدند..:: تخصصی كردن در بعد بين المللی و بين كشورها وجود دارد و همچنين

امالت عادالنه كثر معاينگونه نبود زيرا ا براي كنترل آن، بايد تمام كشورها سود ببرنند ولی در عمل

زورگوي موج دوم و طرف ديگر عمدّتا قبايلی كه ارزش  نبود. يك طرف كشورهاي سودجو و

در اختيار داشتند نمی دانستند و قدرت دفاع از خود را در مقابل تمدن  مواد خام اوّليه اي را كه

سوي ديگر  ارد ( ازنداشتند..:: از طرفی ضعف شديد قدرتهاي صنعتی ردن در حيقت ) استاند صنعتی

آنها قيام  آزادي عليه يك شخصيت بی نظم وجنگ زده باعث می شد كه مستعمراتشان براي كسب

موج دوم بعد از جنگ جهانی دوم را  كنند..:: مسئوليت تجديد سازمان و انسجام مجدد نظام

ور ساخت صندوق بين المللی پول، كشورها را مجب ::..كشورهاي آمريكا و شوروي برعهده گرفتند

 راختيارد را آن بيشترين آمريكا كه چيزي –دالر يا طال قرار دهند  كه پشتوانه پول رايج خود را

هانی نيز ج بنابراين آمريكا فرصتی مناسب براي بدست آوردن قدرت، پيدا كرد..:: بانك – داشت

اده، ا ساخت جمی داد تا ب عالوه بر دادن وام به كشورهاي جنگ زده، به كشورهاي صنعتی نيز وام

كشورهاي صنعتی سريعتر انجام شود..:: موافقت نامه عمومی  بندر و فرودگاه، انتقال مواد خام اوّليه به

 بازرگانی با هدف تاميم تجارت آزاد، باعث باال رفتن قدرت رقابت صنايع آمريكا تعرفه گمركی و

اوّل كه داراي استقالل  اي موجدر بازارهاي جهانی شد و اين امكان را به آمريكا داد كه در كشوره

صورتی وام می داد كه كشور مورد نظر عضو  سياسی بودند، برنامه ريزي كند..:: بانك جهانی در

عمومی تعرفه گمركی بود درحقيقت انسجام دهنده سه نظام  صندوق بين المللی پول و موافقت نامه

 را پديد آورد..:: شوروي از نظامدرنتيجه يك واحد انسجام دهنده اقتصاد جهانی  مذكور فوق بود

بنا  جدايی توليد از مصرف سرمايه داري آمريكا انتقاد كرد، غافل از اينكه اقتصاد خود را بر پايه



د محتاج يك بازار براي برقراري ارتباط بين تولي كرده بود و خود بخشی از بازار جهانی پول بود و

اوّليه ارزان كشورهاي ديگر براي صنعت خود. همچنين محتاج منابع  كننده و مصرف كننده بود و

ی آمريكاي شوروي هم درعمل مانند آمريكا عمل می كرد..:: شوروي درمقابل نظام منسجم درنتيجه

كرد..:: موج دوم بيش از  شوراي همكاريهاي دو جانبه اقتصادي را براي اروپا ي شرقی ايجاد

براي تفكر درباره واقعيت را به وجود آورد  تكنولوژي بازرگانی را همراه داشت و شيوه اي جديد

 ضا،ف درباره قديم فرضيات و كرد تعريف نو از را …قدرت و و كليه مفاهيم خدا، عدالت، عشق،

كرد..:: كليه كشورهاي در حال صنعتی شدن، دو جناح چپ و راست داشتند.  عوض را عليت و زمان

د سرمايه داري مانن م..:: موافقين و مخالفينجمع باوري و سوسياليس -۲فردباوري و تجارت آزاد. -۹

» هاي صنعتی شدن بودند..:: پيش فرض كاتوليك و پروتستان كه هردو از مسيح می گفتند، خواهان

ثروتمندترين و  -۲انتظار استثمار شدن توسط انسان  طبيعت يك شیء در -۹« : واقعيت صنعتی 

ي جديد كه قدرتمند است ( پس توجيهی برا ترينند ) همينطور تمدن قدرتمندترين افراد شايسته

 پيشرفت ) تكامل ( : تاريخ به طور برگشت -۳نسلها و تمدنهاي وحشی وجود داشت  ازميان بردن

مان موج دوم : ز ناپذيري به سوي زندگی بهتر براي بشريت جريان دارد..:: تعريف جديد زمان در

ا هر سال اي بود يعنی هر روز ي ورت دايرهخطی يعنی غير قابل برگشت ميباشد ولی در گذشته به ص

ميان نبود..:: تقسيم بندي زمان بسيار دقيق شد ) ثانيه  تكرار می شد و عجله اي براي انجام كارها در

. شدند تعريف واحدها و – …محلهاي مختلف براي بانك، پليس و – ( و فضا هم تخصصی شد

 حی منازل، مزارع و مسيرهاي حركت .:: در موجتفصيلی، استفاده از خطوط در طرا نقشه از استفاده

رد..:: در موج دوم ك دوم اتم گرايی فلسفی همراه با اتم گرايی فيزيكی در جامعه و سياست پيشرفت

پيش بينی و برنامه ريزي هستند..:: مشكل  تمامی كهكشانها، جهان، مردم و جامعه قانونمند و قابل

ديگر نمی توان به سوختهاي  -۲تجاوزات صنعتی را ندارد.  محيط زيست ديگر تاب -۹جديد :

 در نتيجه پيشرفتها در محدوده محدوديتهاي مذكور صورت می گيرند. درنتيجه .فسيلی اطمينان كرد

 دسترسی –دهه  چند براي حداقل –كشورهاي صنعتی ديگر به سوخت و مواد خام اوّليه و ارزان 

دوم زير فشار قرار می گيرند.  رنتيجه كليه سازمانهاي موجد. كنند خريداري آنرا بايد و ندارند

دوم تحت فشار قرار می گيرند..:: كم كم نقشهاي  درنتيجه كليه نظامهاي موج دوم و دولتهاي موج



لمين مع -كارمندان كه خواستار دخالت در امر مديريت اند. -شوند: زير در جامعه دوباره تعريف می

 -التند.عد پليسها كه خواستار دخالت در نحوه برقراري -آموزشند.دخالت در الگوي  كه خواستار

تعريف مجدد نقش ها  -۳نظامها  نارسايی -۲ منابع محدوديت -۹ مانند مسائلی بنابراين.. .:: ……

ايجاد بی هويتی براي مردم می گردند..:: تخصص  باعث ايجاد بحران در موج دوم می شوند و باعث

 اوّليه عناصر هب تجزيه بدنبال هميشه يعنی –گرانه بود نه تركيب گرانه  هدر موج دوم تحليل و تجزي

وج ی مصرفی مژانر بنابراين يك تصور پاره پاره از آينده را تداعی می ساخت..:: دو سوم – بودند

ديد از تركيب تكنولوژيهاي گوناگون پ دوم از نفت و گاز تهيه می گرديد..:: تكنولوژي هاي جديد

 اوّليه و تخصصی به كشورهاي در حال توسعه باعث ايجاد : انتقال تكنولوژي و صنعت غيرمی آيند..:

در نتيجه پيشرفت كشورهاي صنعتی و ظهور علوم و تكنولوژيهاي جديد می  احساس نياز در آنها و

 انقالب تكنولوژيك موج سوم باعث ورشكستگی صنايع موج دوم گرديد..:: موج سوم ::..گردد

ج سوم اصلی مو و سرمايه داري و سياسی مخصوصی احتياج دارد..:: علومی كه ستون نظام اقتصادي

بيولوژيك.:: موج سوم: جايگزين كردن -۳ كامپيوتر -۲الكترونيك  -۹را تشكيل ميدهند عبارتند از: 

كم مصرف..:: مردم در آغاز، در برابر موج سوم به دليل  لوازم پرمصرف انرژي با ابزارهاي جديد

تسلط ماشين بر انسان ( ايستادگی می كنند. مانند مبارزات مردم در برابر  ) عواقب بد آنترس از 

واد بی س موج دوم. ولی اينبار تكنولوژي مهار شده را می خواهند زيرا مانند قبل فقير و صنعت

امكانات فنی خيلی زيادند و  نيستند..:: جامعه آينده چگونه بايد باشد؟ در حال حاضر طرحها و

بايد بهترين آنها را با توجه به اهداف جامعه انتخاب  يتوان روي همه آنها سرمايه گذاري كرد، بلكهنم

تكنولوژي تحت تسلط جامعه و در خدمت جامعه باشد..:: تكنولوژي جديد و كم  نمود. يعنی بايد

ماعی و جتا منطبق با نظام انرژي جديد، صنايع پويا و پيشرفته كه تحت كنترل از نظر آثار مصرف

در  چندان پويا ولی پيشرفته كه زيست بومی قرار دارند و بر پايه دانش استوارند همراه صنايع نه

فرماندهی فردا را تشكيل می دهند..:: موج اوّل  مقياس كوچكتر و انسانی تر عمل می كنند، برج

از محيط  هماهنگ و محدود اطالعات(  …مدرسه، كليسا، مزرعه، افراد در محدوده خود ) خانه،

 كردند. موج دوم اين جنبه ها را گسترش داد و با كمك رسانه هاي جمعی حجم خود دريافت می

ز بايد به روز رو اطالعات بيشتر، و تنوع و گسستگی آنها بيشتر شد و اطالعات زود گذر شدند و هر



ه انه هايی كهاي غير توده اي ) رس شويم وگرنه از اجتماع عقب می افتيم..:: در نسل جديد رسانه

عده اي خاص است ( باعث كاهش استفاده از رسانه هاي  برنامه آنها براي عموم مردم نيست و براي

 اطالعاتی : افراد به ميل خود به اطالعات مورد نظر خود، در زمان مورد نظر توده اي شده..:: سپهر

و  ندارند..:: افراد رارخود به اطالعات دسترسی پيدا می كنند و ديگر در محدوديت زمان و مكان ق

هم  بتوانند باهم كار كنند و در مقابل سازمانها براي شناخت يكديگر احتياج به اطالعات دارند تا

كنند. در نتيجه احتياج به اطالعات بيشتري می باشد..::  عكس العمل مناسب انجام دهند و رقابت

موج  ::..( DAI ) باشند و هوشمندبه صورت متمركز نيستند وتوزيع شده مي درموج سوم كامپيوترها

را  گيري ما در واقع قدرت عضالنی ما را افزايش داد و موج سوم قدرت مغز و تفكر و تصميم دوم

اجتماعی كه راز تكامل بشر بوده است..::  -۲فردي كه فنا پذير است  -۹افزايش داد..:: انواع حافظه :

ر حافظه اجتماعی امروز گشته اند..:: موج باعث تحول د سپهر اجتماعی جديد -۲سواد  -۹عوامل 

 با انتقال از مغز روي -داد ولی آن را ايستا و فرسوده و منجمد و جامد كرد. دوم حافظه را گسترش

:: محرك تمدن(. ولی موج سوم هم آن را گسترش داد و هم دوباره جان داد )كامپيوتر نيروي -كاغذ

ل صنايع معمولی به كشورهاي درحا ود زيرا اوّالدر كشورهاي پيشرفته حجم كارگران كمتر می ش

د..:: كاهش استفاده از كارگر و افزايش توليد می شو توسعه منتقل می شوند، ثانيا تكنولوژي باعث

طوالنی مدّت بود ولی در موج سوم كوتاه مّدت است و كاالها عموما  دوره توليد در موج دوم

خصصی ت خواهند بود..:: در كشورهاي پيشرفته، توليد كاالهاي كليدي با حجم كم ولی سفارشی

پيشرفت انبوه زدايی باعث توليد  ::.( ها IC مانند ) همراه با هزينه پژوهش سنگين انجام می پذيرد

دستگاههاي سريعتر و ارزانقيمت تر می گردد. در  كاالها براي هر شخص و به ميل وي علت وجود

نظام توليدي موج اّول با ابزارهاي موجود در موج سوم..:: يكی از  دوباره به كار انداختنحقيقت 

باعث  سوم نشانه هاي موج سوم حذف منشيها در ادارات،بدليل مكانيزه شدن كارها..:: موج بارزترين

خص می در هر مكانی ش دگرگونی ماهيت كار گرديد يعنی ديگر كارها به مكان وابسته نيستند و

كنترل از راه دور ( بنابراين، كارها دوباره  واند كارهاي خود را انجام دهد ) تكنولوژي ارتباطات وت

عوامل درونی مانند تنبلی و بی  -۹گردند..:: عوامل بيكاري عبارتند از: به محيط خانواده بر می

وته بينانه، ك اريعوامل بيرونی از سوي كارفرمايان مانند توزيع نابرابر ثروت، سرمايه گذ -۲ عرضگی



ی به سنت و خانواده پايبندند ول حدسيات عجوالنه و حكومت نااليق..:: كارمندان بيش از كارگران

افزايش مجردها  -۹فرهنگ خانواده هاي موج سوم:  ::..از نظر فكري و روانی تحرك بيشتري دارند

ارها به خانه باعث هاي چند والدي.:: در موج سوم انتقال ك خانواده -۳فرهنگ بدون بچه  -۲

مرد در كارهاي يكديگر و درنتيجه ايجاد صميميت بيشتر می شود و باعث ادغام  اشتراك بيشتر زن و

عشق بعالوه  : تفكيك ناپذيري زندگی خصوصی و شغلی می گردد..:: معيارهاي جديد خانواده و

اشد..:: بداشته  آگاهی، مسئوليت، انضباط و خصوصيات ديگري كه شخص بايد درمحيط كار

جداً بودند ولی كودكان موج سوم  كودكان موج دوم، به واسطه مدرسه خود و كار والدين از كار

توانند در كارها پيشرفت كنند..:: موج سوم : تسريع در  از بچگی در جريان كارها خواهند بود و می

 يقت، تالشدر حق رقابت و انتقال اطالعات..:: تنوع و تغيير سريع محصوالت امر تصميم گيري براي

تر از سود بيش شركتها براي دست آموز كردن مشتريها، و ايجاد نيازهاي كاذب در وي و درنتيجه

كارها درحال متنوع شدن )  طريق عرضه كاالهاي گرانقيمت و اختصاصی می باشد..:: در حقيقت

نميتوان كسی  یپيدا می كنند و ديگر به راحت می باشند و افراد فرديت بيشتري تخصصی تر شدن (

محصوالت در حقيقت باعث انبوه زدايی می شود..:: در موج  را جايگزين كسی ساخت..:: تحول

تعريف می شود و شركتها عالوه بر سود آفرينی ) تنها وظيفه شركتهاي موج  سوم شركت نيز دوباره

اجتماعی  وظيفه دارند خود را در مقابل محيط زيست، مسائل اخالقی، سياسی، نژادي و دومی (

در تجهيز  -۲فيزيكی  تحول در محيط -۹مسئول بدانند..:: درحقيقت فشارهاي موجود از قبيل

دراخالق باعث تعريف مجدد  -۵ در تشكيالت دولتی -۴در نقش اطالعات  -۳نيروهاي اجتماعی 

اهداف چندگانه را تشخيص دهد و با وزن  شركت می شوند..:: مدير مؤفق و خوب كسی است كه

نمايد..:: هدف جديد هر شركت : شركتها بايدبتوانندعالوه برارائه  به آنها بين آنها ايجاد ارتباطدادن 

عيارها به م مالی در انتهاي هر دوره، يك گزارش اجتماعی نيز ارائه دهند. بنابراين نياز يك گزارش

ام اقتصادي يه نظقوانين امروز برپا و ابزار جديد براي تهيه يك گزارش اجتماعی ميباشند..:: كتاب

خانه هاي جديد و موسسات اقتصادي با ساختاري نو  انبوه زدايی شده، رسانه هاي غير توده اي،

موج دوم (..:: در موج سوم ساعت كاري شناوروانعطاف پذيرخواهد  تدوين می شود ) ضد قوانين

فزايش خواهد ا ارآيیكارمندان بتوانند براي زندگی خود بهتر برنامه ريزي نمايند درنتيجه ك بود تا



د. نيمه وقت و شبانه خواهد بو يافت و غيبتها كم می شوند..:: در موج سوم افزايش كار به صورت

می گردد..:: البته انبوه زدايی زمان باعث تشديد  در حقيقت زمان در موج سوم انبوه زدايی و تخصص

 خود برنامه ريزي كند..:: در گردد و شخص بايد براي ديدار دوستان تنهايی و انزواي اجتماعی می

استا می ر افراد بيشتر مايل به حفظ شخصيت فرديشان می باشند و تكنولوژي نيز در اين موج سوم

رد..:: مورد عالقه را انتخاب ك باشد مانند لوازم صوتی و تصويري كه می توان توسط آنها برنامه هاي

رسی به اطالعات را انجام ميدهد..:: در وغيرهمزمان ودست كامپيوترايجادامكان ارتباطات همزمان

 همزمان بودند و انسان به قابليتهاي ماشين وابسته بود ولی در موج سوم شاهد موج دوم ماشينها

ي بنابراين واژه ها جداسازي زمانی ماشين ها هستيم..:: كامپيوتر يك زمان سنج دقيق می باشد

شوند..:: درموج سوم ذهن )توليد  يف میجديدي مانند وقت واقعی براي تنظيم سرعت جامعه تعر

بصورت سفارشی در می آيند..:: در موج سوم  ومصرف( فراتر از استاندارد است وتوليد ومصرف

مديريت خواهيم بود..:: سازمانها به صورت ماتريسی درمی  شاهد عدم تمركز سياست، در مدارس و

و هر نفر بيش از يك رئيس دارد..::  هر فرد فقط يك رئيس مسئول داشت ( آيند ) در موج دوم

 در چهارچوب بزرگ زيباست يعنی شركتهاي بزرگ و واحدهاي سياسی تبديل به كوچك

سوم شاهد  موج شركتهاي كوچك متصل به همديگر می گردند. يعنی تحول د ربيشينه سازي..:: در

صص خواهيم الزم نيست حتماً متخ اينكه بدانيم چه میعدم تخصص گرايی خواهيم بود يعنی براي 

سازي، تمركز، بيشينه سازي، تخصص گرايی و  باشيم..:: دركل موج سوم متحول كننده همسان

ديوانساالري مرسوم صنعتی يك سازمان غول پيكر، سلسله مراتبی،  تراكم خواهد بود..:: در موج دوم

ود..:: در موج ب ين براي انجام امور تكراري و محصوالت مشابهدستورپذير از باال به پائ تغيير ناپذير و

اط طريق مركز با يكديگر در ارتب راس هرم قدرت كم اهميت تر شد و ديگر الزم نيست اجزا از سوم

توانند ساختار خود را بر حسب شرايط تغيير دهند..:: موج  باشند و سازمانهاي دوگانه يا چندگانه می

 ليد براي مصارف شخصی مانند رواج معاينات معالجات ابتدايی توسط خودتو سوم : پيدايش نظام

مزد و داشتن دست بدون – كه توليداتی –شخص..:: موج دوم : تولد اقتصاد نامرئی، كارهايی كه 

خانه..:: در موج دوم اقتصاد نامرئی  براي خود شخص يا خانواده اش انجام می شود مانند كا رزنان در

نامرئی در موج سوم بيشتر می شود ) توليد براي مصرف  مرئی بود ولی اقتصادكمتر از اقتصاد 



توليد نامرئی و مرئی متحول می شود..:: انجمنها و گروه هاي قارچ مانند  شخصی ( و كم كم رابطه

جتماعی ا كمك به يكديگر در راستاي خودياري ) اقتصاد نامرئی ( ايجاد می گردند و سپهر براي

در  -۲تورم گرانی  -۹به:  می دهند..:: رواج كار خود را انجام بده، بستگی دارد را از نو تشكيل

افزايش اوغات فراغت..:: قانون  -۴تعميركاران  تقلب و كاله برداري -۳دسترس نبودن متخصص 

هاي كارهاي خودكار وافزايش هزينه هاي كارها و خدمات  عدم كارآيی نسبی : كاهش هزينه

 –(  دوم موج) ميباشد آن طراح كارخانه كه –درون به بيرون  -۹كارخانه: هايدستی..:: انواع كاال

اموري از  ::.-.است سودآور بسيار و(  سوم موج)  ميباشد طراح مشتري كه –بيرون به درون  -۲

اركت جديد باعث مش قبيل جنبشهاي خودياري، گرايش به انجام كارهاي شخصی و تكنولوژيهاي

( نه  سرمايه داري است ) با پول مبتنی بر سود مر توليد ميباشد..:: بازار نهبيشتر مصرف كننده در ا

 بلكه براساس جدايی توليد از مصرف پديد می آيد..:: توليد براي سوسياليستی) معامالت پاياپاي (

 بازار..:: شد خواهد …باعث تعريف مجدد واژه هاي كار، بيكاري، فقر، رفاه و مصرف شخصی

نش قوي تفكر و م تار اقتصادي، شيوه اي براي سازماندهی انسانها و طريقی برايعالوه بر يك ساخ

روانی..:: موج سوم يك جامعه  و مجموعه ايست از انتظارات مشترك، درحقيقت يك ساختار

اط مصارف شخص و تكنولوژيهاي ارتباطی براي ارتب فرابازاري است و بازار با توجه به توليد براي

دوباره تعريف می شود..:: موج سوم : تعريف دوباره مقياسها، روابط،  كننده توليد كننده و مصرف

 ::..تكامل خود و تكامل از ما ادراك مجدد تعريف درنتيجه …تئوريهاي موج دوم و طبيعت،

وم با متفكرين موج س متفكرين موج دوم : انسان به اوج فراگرد تكامل رسيده است. در حالی كه

در حال  اند. يعنی مفهوم تكامل از بنياد خود به طراح تكامل تبديل شده داشتن تكنولوژي ژنتيك،

 بر پايه تكنولوژي يا ارتقاء سطح مادي نيست. درحقيقت تحول است..:: در موج سوم پيشرفت بشر

 نيست و معيار كاملی براي مقايسه پيشرفته تر نداريم. موج سوم پيشرفت پيشرفت يك راه مشخص

تعريف دوباره  ::..اخص پيشرفت تنوع فراوان وغناي فرهنگهاي بشري استرادوباره تعريف كرد.ش

ت شده زمان، ماده و علي طبيعت، تكامل و پيشرفت باعث تعريف دوباره فرضيات بنيادي فضا،

ستمی ، ديد سي-موج دوم كه فرد گرا بود برخالف –است..:: موج سوم : جامعه گرايی و كل گرايی 

، ارتباط علوم -برخالف موج دوم كه تحليل و تجزيه گر بود – ائلو يكپارچه نگاه كردن به مس



 .علوم و مسائل يك كل واحدند و ما همه بخشی از يك سيستم واحد طبيعتيم مختلف با هم. همه

بازخورد منفی  ::..درحقيقت تعريف دوباره عليت يعنی عصيان فرهنگی عليه اصول فكري موج دوم

ديد شده عظيم فلسفی در عصر ج ختيار دارد كه باعث پيشرفتو مثبت توضيحاتی درباره جبر و ا

محصول جديدي كه به وجود می آيد غير ممكن  است..:: در هر جهش يا تصادف پيش بينی راه يا

ثبت افزايش بازخورد م· ساختار اوّليه دوباره جبر حاكم می شود. است ) اختيار ( ولی بعد از توليد

 و از هم پاشيدگی آن نمی شود بلكه باعث توليد يك نظام ولزوما باعث تزلزل  در يك مجموعه

از  -۹از دو جهت :  موج سوم : فشار بر روي دولتها(.· سيستم عالی تر و كاملتر می گردد ) تكامل 

از پائين به باال : جاي  -۲مختار و آزاديخواه  باال به پائين : تجزيه دولتها به دولتهاي كوچكتر و خود

سازمانهاي فرا مليتی ) در تجارت جديد مرزهاي سياسی برداشته خواهند  سسات وگرفتن در غالب مو

جامعه روز به  ::..شوند می دولتها تجزيه باعث هم با عامل دو اين(  –قانون تجارت آزاد  – شد

 مهمتر می شوند. بنابراين سياست روز متنوع تر و گروه گروه تر می شود و نيازهاي فردي و محلی

باعث خشم و انزجار مردم و طلب جدايی خواهی  كلی دولتها كه با همه يكسان برخورد می كنند،

به خطر می اندازد. اين تنوع ها و اختالفها به قدري كوچكند كه  می گردد و وحدت ملی دولتها را

دري نيز به ق ارزه نمايد..:: برخی از مسائلنمی تواند از همه آنها آگاه شود و با آنها مب دولت مركزي

ه، تورم، مانند اقتصاد به هم پيوست بزرگند كه يك دولت به تنهايی نمی تواند آنها را كنترل كند

فرامرزي هستند. حتی فرهنگ ) تلويزيون ( نيز در اين  اثرات كه …سياستهاي پولی، آب و هوا و

 رامليتی و جهانی براي حفظ منافع خود و فرار از قوانيندرنتيجه شركتهاي ف .دسته از امور قرار دارد

بان را بجان ميز محلی، فعاليتهاي خود را از يك كشور به كشور ديگري انتقال می دهند و كشورهاي

زياد قادرند بر روي دولتها اثر  هم می اندازند و همجنين به دليل دارا بودن پول و تكنولوژي

 پديد نيز…سرخ،انجمن حقوقدانان،دندانپزشكان و ی مانند صليببگذارند.البته انجمنهاي فرامليت

به طريق مرسوم، تنها راه به سوي پيشرفت است؟ ) درحالی كه خود  شدن صنعتی آيا..:: است آمده

ثروتمند  و اتثب با –سكرات افتاده است (..:: زمانی كشورهاي موج دوم مؤفق بودند  تمدن صنعتی به

مرحله انفجار رسيد.  بحران عمومی نظام صنعتی به ۹۱۶۱اواخر  در ولی –و درحال پيشرفت 

 رضف پيش.:: …بحرانهاي انرژي و اعتصابها، جنايت، ازهم پاشيدگی، مشكالت محيط زيست،



درنتيجه ثروتمند خواهی شد. ولی در كشورهاي  كن پيدا توسعه ابتدا:  دوم موج تمدن در ضمنی

ول نها دالر به سمت كشورهاي نفتی گرديد. يعنی اوّل پشدن ميليو نفتی، تحريم اوپك باعث سرازير

وستاها به ر براي توسعه..:: با وارونه كردن احتياجات موج دوم ) تشويق به ماندن در و سپس انگيزه

نعتی به جاي توليدات ص جاي كوچ به شهرهاي صنعتی، خودكفايی و غذايی و توليدات روستايی

: لكشورهاي فقير فاجعه آميز است. دالي ل تكنولوژي بهدر كشورهاي فقير ( ثابت شد كه انتقا

خام گرانقيمت و غالبا وارداتی. در نتيجه تكنولوژي  كمبود نيروي متخصص، احتياج به مواد

اين پيشرفته براي كشورهاي فقير ابداع شد ) مثالً چيزي مابين داس و كمب جايگزين يا تكنولوژي نيمه

 احيا پذير، از سوم : توليد نامتمركز، اندازه متناسب، انرژيجمع آوري محصوالت (.:: موج  براي

مانند موج اوّل ولی همراه با  شهر بريدن، كار در خانه، توليد براي مصارف شخصی در حقيقت

هم متجانس ترند تا با موج دوم. زيرا براي انتقال  تكنواوژي موج سوم. درحقيقت موج اوّل و سوم با

جی به صرفنظر از فرهنگ و سنت خود نيست در حاليكه شيوه هاي موج احتيا از موج اوّل به سوم،

ذير و احياپ باعث خرابی سنت و فرهنگ و آداب و رسوم گرديد..:: موج سوم: استفاده از منابع دوم

ردن فسيلی..:: كامپيوتري ك سوختهاي بجاي( …متنوع انرژي ) انرژي هسته اي، انرژي خورشيدي و

انسانی نيست..:: جامعه جديد احتماًال به دور  عنی غير شخصی كردن روابط) اطالعاتی كردن ( به م

به صورت سلسله مراتبی از نهادهاي جديد. يعنی همه نهادها  يك شبكه شكل خواهد گرفت و نه

به  و بود..:: نيازهاي اساسی هر فرد عبارتند از: نياز به تعلق اجتماعی، به ساختار دركنار هم خواهند

كند، در غير اينصورت فرد  جامعه بايد احساس تعلق فرد به اجتماع را در فرد ايجادمعنی..:: هر 

ت روي تفاوتها ست نه شباهتها. درنتيجه فردي احساس تنهايی می كند..:: در انبوه زدايی، تاكيد بر

ن يك يعنی داشت ساختار· ايجاد ارتباط با افراد ديگر مشكلتر می شود. افراد افزايش می يابد. بنابراين

نی و مع براي زندگی كردن، و معنی يعنی هدفدار بودن زندگی..:: تنهايی، فقدان ساختار و روال

افراد احتياج به يك  ::..پوچی باعث روال بی سابقه كيش ها و فرقه هاي مذهبی گرديده است

زندگی رسازمانهايی با هدف كمك به افراد براي بهت زندگی منظم و با هدف دارند. بنابراين نياز به

آنها،بجاي روان درمانی يابستري كردن آنها، احساس می گردد..::  كردن ورفع مشكالت اجتماعی

 عبارتست از آن بخش از ساختار شخصيتی افرادكه بين اكثر افراد جامعه مشترك منش اجتماعی



 -۳ منزل و محل كار فاصله -۲پول  -۹ميباشد..:: كارمندان موج سوم نيازهاي چند بعدي دارند. )

در همه جنبه ها )انرژي، محيط زيست،  سياست:  سياسی سياه حفره(.::  …نگهداري از فرزندانشان و

برنامه مشخص فعاليت می كند درنتيجه اعتبار حكومتها  بدون و ثبات بی(  …آموزش و پرورش و

دهندگان كمتر می شود..:: مردم فكر می كنند كه ضعف سياسی موجود با  و طرفداران و راي

هميشه  اقتدار -۹رهبر فعلی با رهبر مدير مقتدرتر حل می گردد. علت اين تفكر غلط : ايگزينیج

الگوي رهبري در  چون -۲.- سازد برپا تواند می را نظم كم دست ديكتاتوري –كارساز است 

در موج اوّل موروثی و پايبند هيچ  رهبري –گذشته كارساز بوده،در آينده نيز كارساز خواهد بود 

سر و كار داشتند و می بايست دانا بودند و تصميمات  قانونی نبود، در موج دوم رهبران با نخبگان

مشكل  -۳موج سوم احتماًال همبستگی و احتياج رهبري به مردم بيشتر می شود. قانونی می گرفتند. در

ز بحرانهاي ا تنهايی نمی تواند مؤثر باشد ويك مشكل پرسنلی نيست، يعنی فقط يك رهبر به  فقط

زمان  تصميم گيري. به دليل كاهش امر تسريع:  سوم موج..:: كند جلوگيري. …انرژي، تكنولوژي و

و همچنين تسريع در همه امور ) جابجايی و اتفاقات  ( واشنگتن –انتقال اطالعات ) مثالً بين تهران 

 د تسريع شوند.مثالً هيچگاه يك خلبان، هواپيما را مانندكند موج دومی باي سياسی ( كليه نهادهاي

راهنماي  ازروي كتاب -كه از كتابهاي دريانوردي استفاده می كردند-ناخداهاي قديمی 

ود رايی عمومی و درنتيجه نب پروازهدايت نمی كند..:: موج سوم : انبوه زدايی باعث از بين رفتن هم

شد..:: براي طرح ريزي يك قانون اساسی  ري خواهدهدف ملی و نبود روحيه فداكاري و همكا

پرسشها ) طرح نيازها ( به سرمی بريم..:: اوّلين اصل در نظام  براي اجتماع آينده ما در مرحله طرح

 قدرت اقليت ) در حكومتهاي موج دوم حكومت اكثريت يعنی دادن سهم بيشتر به : سياسی جديد

( قرار دارند. ولی در موج سوم اين گروه در اقليتطبقات كم درآمد كه اكثريت جامعه هستند 

..:: افزايش تنوع باعث توليد می باشد تبديل اكثريت به اقليتها معلول تنوع طلبی و باعث پيشرفت ابزار

يك چيز مانند طال را بخواهند سر آن دعوا می شود  همه اگر –كاهش تنش و تعارض خواهد بود 

 ..:: راي گيري-مسالمت آميز و همزيستی خواهيم داشت زندگی  ولی اگر هر كس چيزي بخواهد

كند كه يك اقليت كی احساس خطر می كند يا كی موضوعی برايش اهميت  هيچگاه مشخص نمی

ديم، ق تا آنجا كه بايد براي نظرياتش اهميتی بيش از حد معمول قائل شد..:: در جامعه اساسی دارد



ز بودند ولی در جامعه امرو هم شكستن نظام اجتماعاقليتها فاقد قدرت استراتژيك الزم، جهت در

دومين اصل :دموكراسی نيمه مستقيم : بدون  ::..كه همه اقليت هستند ديگر اين امر صادق نيست

خود نماينده خود باشد. ولی در اين رابطه نيز مشكالت زير وجود  هر فرداتكاء به نمايندگان افراد،

: مردم اطالعات كم عامه -۲رد تا احساسات مردم متعادل شود.احساسات مردم. بايد صبر ك -۹دارد :

سومين اصل : توزيع  ::..بايد كالسهاي آموزشی در زمينه هاي مختلف براي عموم تشكيل شود

 -۲تی.باالتر مانند شركتهاي فراملي انتقال تصميم گيري از دولت مركزي به سطوح -۹تصميم گيري :

يباشد سطوح پائينتر مانند اقليتها.علت اين مسئله اين مطلب م به انتقال تصميم گيري از دولت مركزي

 .ارگانی تا حد معينی می تواند از اطالعات استفاده كند و تصميم درست بگيرد كه هر سازمان يا


