ﻣﺮ غ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺸﻢ
ﺻﻮرﺗﯽ و اﻟﮑﺴﺎی ﺧﺒﯿﺚ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ واﻗﻊ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک داﺷﺖ .او در ﻃﻮل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮز ﺣﯿﺮت

آوری ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺷﺎره ﮐﺮد و از وﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و آرﻣﺎن ﺷﻬﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از اﻇﻬﺎرات ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رازﻫﺎﯾﯽ از دوﺳﺘﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺰﺷﮏ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن
را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻓﮑﺎرﺗﺎن از ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش واﻗﻌﯽ دارﯾﺪ.
آﯾﻨﺪه ای را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﻟﮑﺴﺎ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل دﺳﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ
در واﻗﻌﯿﺖ اﻟﮑﺴﺎ ﻣﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آﯾﻨﺪه ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻫﺮ اﺗﺎﻗﯽ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻠﺤﻔﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﺑﻮس ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻈﺎرت دارد؛ ﯾﺨﭽﺎﻟﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﭘﻨﯿﺮ آژﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و درب

ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺳﺮد و ﻓﺎﻗﺪ اﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ

ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ رﺑﺎت ﻫﺎی ﯾﺎری ﮔﺮی ﮐﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه آﻣﺪه اﻧﺪ
ﺗﺎ ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎن
راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ در واﻗﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از رﻣﺎن وﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﺎرﮔﺎرت آﺗﻮود ﺑﻪ
ﻧﺎم  Oryx and Crakeﮐﻪ در آن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ از اﻧﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻧﻪ ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎل و ﭘﺎ.

ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ،ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه داﺷﺖ و
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮف
ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻟﻨﺪن در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ای را در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

