ﭼﺮا اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
آﯾﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻮﯾﻦ دﻻﻧﯽ ) (Kevin Delaneyﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﮐﻮارﺗﺰ

) (Quartzﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ
در زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران “ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ روﯾﻢ” و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ
در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد “ﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮب” ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

آﻗﺎی دﻻﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی دو ﻟﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻬﻨﻢ
در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺲ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻮارﺗﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد اﻓﺰوده:

ﮐﻮﯾﻦ دﻻﻧﯽ
اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮏ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ دوم ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺼﺎدف ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه دﯾﮕﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﭼﻮن ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک ﮐﺎﻓﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻗﺎی دﻻﻧﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻼش ﮐﻤﺘﺮ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران ،آﻗﺎی دﻻﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﻬﺎ را وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﺮد.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ
و ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺘﺮاﮐﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﺎﯾﻞ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی دﻻﻧﯽ ﺑﺮای

اﯾﺠﺎد آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﻓﺰوده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺘﺎب ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

