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 استفاده از مطالب این مجموعه فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بالمانع است.

هر زندگی، یک شروع، یک میانه و یک پایان دارد. این که افراد سرشناس یک حوزه چطور این مراحل را یکی پس فردا اینجــا آغاز می شود
از دیگری گذرانده اند، برای کسانی که هنوز در ابتدای راه اند بسیار آموزنده و گاه الهام بخش است. آن چه شما در 
ادامه می بینید، مجموعه ای از همین سرگذشت هاست. این که چطور یک مهاجر هندی مدیر عامل گوگل شد یا 
چگونه یک شهروند غیراجتماعی، بزرگ ترین شبکه ی اجتماعی دنیا را ساخت. در این زندگی نامه ها برای تان از 
مدیری سخت کوش نوشتیم که نتوانست یاهو را نجات دهد؛ از خالق اندروید، موسس تلگرام، استیو جابز چینی ها 
و حتی فاتح واقعی گنج علی بابا نیز نوشته ایم. در زندگینامه های دیجی کاال مگ، از »بیل گیتس« و »استیو جابز«، 
از »جولین آسانژ« و »ایالن ماسک« هم می خوانید. با مطالعه ی مسیر زندگی هر یک از این افراد، به یک نکته ی 
کلیدی و مشترک می رسیم:  هیچ وضعیتی برای همیشه ثابت نیست. همه چیز در حال تغییر است. روی نمودار 

زندگی بزرگان، اراده، پشتکار و چاشنی شانس، چه سرنوشت هایی را که تغییر نداده اند.  

محمد زرین صدف
دبیر ارشد گروه دیجیتال
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استیو جابز؛ آقای خاص دنیای تکنولوژی

STEVE JOBS

»استیو پاول جابز« )Steve Paul Jobs( در 24 فوریهی سال 
1955 میالدی )۶ اسفندماه 1333( در شهر سانفرانسیسکو در 

ایالت کالیفرنیا متولد شد.

 دوران جوانی
استیو به همراه ناپدری و نامادریاش )پاول و کالرا جابز( در جنوب 
Bay Area و شهرستان Santa Clara زندگی می کرد. این منطقه، 
اوایل دههی ۱۹۵۰ میالدی به دلیل وجود شرکت های فعال در 
حوزهی فناوری، به »درهی سیلیکون« )Silicon Valley( معروف 
شد. بنابراین، دوران نوجوانی استیو، در بین مهندسین الکترونیک 
سپری شد. همین روند باعث شد تا استیو با »استفان وزنیاک« 
 )Stephen Wozniak( که یکی از شیفتگان دنیای الکترونیک بود، 

آشنا شود. 
پنج سال بعد، جابز وارد دانشگاه Reed شد ولی تنها پس از یک ترم، از 

این دانشگاه اخراج شد.

 پیدایش اپل
 )Atari( »مدتی بعد، استیو در شرکت بازیسازی جوانی با نام »آتاری
مشغول به کار شد. در سال ۱۹۷۵ میالدی، جابز با همکاری دوست 
قدیمیاش، وزنیاک، کیت کامپیوتر شخصی Altair 88۰۰ را تولید کرد 
و توانست توجه زیادی را به خودش جلب کند. این دو، در اولین روز ماه 

آوریل ۱۹۷۶، شرکت »اپل« )Apple( را تاسیس کردند. جابز و وزنیاک 
در گاراژ خانه شان، برد کامپیوتر Apple I را مونتاژ و آن را به فروشندگان 
کامپیوتر می فروختند. مدتی بعد، وزنیاک مدل بعدی این کامپیوتر را 
با قدرت پردازشی بیشتر تولید کرد. با سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری 
یکی از مدیران ارشد شرکت اینتل، کامپیوتر Apple II توانست فروش 
زیادی داشته باشد و بنیانگذاران این شرکت را میلیونر کند. تنها چهار 
سال پس از تاسیس اپل، سهام این شرکت به صورت عمومی عرضه شده 

و به یک IPO تبدیل شد.

 مکینتاش
در سال ۱۹8۱ میالدی، استیو جابز پروژهای با نام »مکینتاش« 
)Macintosh( را در اپل ایجاد کرد. مکینتاش یک کامپیوتر شخصی 
کوچک و ارزان بود که کارکردن با آن طبق گفته ی جابز، به سادگی کار 
کردن با یک توستر باشد. طراحی و ساخت این کامپیوتر، سه سال به 

طول انجامید. 
مکینتاش در سال ۱۹8۴، در جلسه ی ساالنه ی سهامداران اپل معرفی 
شد ولی موفقیت اش به چند ماه اول عرضه، محدود بود. در سال ۱۹8۵، 
 ،)John Sculley( »به دلیل عدم موفقیت مکینتاش، »جان اسکالی
مدیرعامل اپل به همراه اعضای هیات مدیره، تمامی اختیارات 
 اجرایی را از جابز گرفتند و او تنها به عنوان رییس هیات مدیره، 

باقی ماند.

استیو جابز

آقای خاص دنیای تکنولوژی
STEVE JOBS
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NeXT 
جابز برای رقابت با اپل، شرکت کامپیوتری »نکست« )NeXT( را به کمک 
تعدادی از کارشناسان سابق اپل تاسیس کرد. هیات مدیره ی اپل که این 
موضوع را برای شرکتشان خطرناک دیدند، استیو جابز را به طور کامل از اپل 
اخراج کردند.در سال ۱۹88، شرکت نکست اولین کامپیوتر خودش را با نام 
NeXT Cube و با قیمت ده هزار دالر معرفی کرد. این قیمت کامال فراتر از 
هزینه ای بود که دانشگاه ها تمایل به پرداخت اش را داشتند؛ بنابراین استقبال 
 NeXT زیادی از این کامپیوتر پیشرفته هم نشد. حتی کامپیوتر ارزان تر
Station هم نتوانست فروش خوبی داشته باشد و با رفتن سهامداران اصلی این 
 شرکت، بخش سخت افزار NeXT تعطیل و به یک شرکت نرم افزاری تبدیل 
شد.در این شرایط و در سال ۱۹۹۱ میالدی، استیو جابز با »الرن پاول« 
 )Reed( »ازدواج کرده و صاحب یک پسر به نام »رید )Laurene Powell(

شدند.

 پیکسار
کمی عقب تر و در سال ۱۹8۵ میالدی، جابز که پول زیادی از فروش 
تمام سهام اپل در بانک داشت، بخش گرافیک کامپیوتری شرکت 

»لوکاس فیلم« )Lucas Film( را خرید و این مجموعه ی جدید 
Pixar( نامید. استیو جابز از پیکسار برای فروش  را »پیکسار« )
کامپیوترهای رده باال به بیمارستان ها و ارتش استفاده می کرد ولی در 
کنارش، انیمیشن هم تولید می کرد. وضعیت نه چندان خوب پیکسار 
در سال ۱۹۹۱، با قراردادی با شرکت »دیزنی« )Disney( برای 
ساخت انیمیشن داستان »اسباببازی« )Toy Story( دگرگون شد. 
این انیمیشین که در سال ۱۹۹۵ عرضه شد، توانست رکوردهای فروش 
را در هم بشکند و ارزش دارایی استیو جابز )که 8۰ درصد از مجموعه ی 

پیکسار را در اختیار داشت( به یک و نیم میلیارد دالر رسید.

 بازگشت به اپل
در این میان، شرکت اپل در شرایط خوبی به سر نمی برد و مردم به 
جای کامپیوترهای مکینتاش، از کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز ۹۵ 

استفاده می کردند. »گیل املیو« )Gil Amelio( مدیر عامل جدید اپل 
برای رقابت با مایکروسافت، در پی خرید سیستم عامل NeXT یعنی 
NeXTSTEP برآمد ولی استیو جابز او را متقاعد کرد که کل شرکت 
 NeXT را به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر خریداری کند. با خرید NeXT
توسط اپل، استیو جابز دوباره به اپل بازگشت. با توجه به ضرر ۷۰۰ 
میلیون دالری اپل در سه ماهه ی اول سال ۱۹۹۷، املیو از سمت مدیریت 

عامل برکنار و استیو جابز به طور موقت، مدیرعامل اپل شد.
استیو جابز پس از ورود مجددش به اپل، مهندسین شرکت NeXT را در 
سمت های کلیدی اپل قرار داد و تعداد زیادی از کارمندان اپل را اخراج 
کرد. در سال ۱۹۹8، جابز که همزمان مدیرعامل شرکت پیکسار هم بود 
از یک کامپیوتر شخصی فوقالعاده با نام آی مک )iMac( پرده برداری کرد. 
آی مک نه تنها صنعت کامپیوترهای شخصی را تکان داد، بلکه توانست 
 Macworld اپل را مجددا به دوران طالییاش برگرداند. در جریان مراسم
در سال ۲۰۰۰، استیو جابز از سیستم عامل دسکتاپ انحصاری اپل با نام 
Mac OS X رونمایی کرد. درضمن، پسوند »موقت« هم از سمت وی 

برداشته شد و مدیر عامل ثابت اپل شد.       
استراتژی بعدی جابز برای افزایش سهم بازار اپل که در سال ۲۰۰۱ 

معرفی شد، تاسیس فروشگاه های Apple Store بود. استیو جابز اعتقاد 
داشت که در محیطی که کامال توسط اپل اداره شود، میتوان ارزش واقعی 

کامپیوترهای Mac را به کاربران انتقال داد.

 آیپاد
در همین شرایط، استیو جابز متوجه روند صعودی اشتراک گذاری 
موسیقی به صورت دیجیتال در جهان شد. جوانان بیشترین هزینه ها را 
 )Napster( »برای خرید و دانلود موسیقی از سرویس هایی مثل »نپستر
می کردند. همین موضوع سبب تولد »آیتیونز« )iTunes( شد. اما 
یک مشکل بزرگ وجود داشت، پخش کننده های موسیقی در آن 
زمان هیچ کدام جذابیتی نداشتند. جابز دستگاهی سفید، کوچک و 
دوست داشتنی را با نام »آی پاد« )iPod( و با شعار »یک هزار موسیقی 

در جیب تان« معرفی کرد.

اما استیو جابر متوجه شد که اگر مردم بتوانند مستقیما از آیتیونز 
موسیقی های شان را خریداری کنند، میزان فروش این دستگاه ها بیشتر 
هم خواهد شد. همین موضوع سبب شد تا در سال ۲۰۰۳ میالدی، 
فروشگاه موسیقی اینترنتی iTunes Music Store معرفی شود. در 
ادامه ی همین روند، استیو جابز در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، مدل های 
بعدی آی پاد را با نام های »آی پاد نانو« )iPod Nano( و »آی پاد شافل« 
)iPod Shuffle( معرفی کرد و موفقیت های بیشتر را برای اپل به 

ارمغان آورد.
در سمت دیگر، موفقیت های شرکت دیگر استیو جابز یعنی پیکسار و 
اختالفات بین او و مدیرعامل دیزنی، باعث شد تا قرارداد همکاری بین 

دیزنی و پیکسار لغو شود.
 ،)Bob Iger( »هنگامی که مدیرعامل دیزنی تعویض شد و »باب ایگر
به این سمت انتخاب شد، روابط بین استیو جابز و شرکت دیزنی مجددا 
بهبود یافت. ادامه ی این رابطه ی دوستانه باعث شد تا دیزنی در سال 
۲۰۰۶، شرکت پیکسار را به طور کامل خریداری کند و استیو جابز، 

بزرگ ترین سهامدار و یکی از اعضای هیات مدیره ی دیزنی شود.

 آیفون
در همین میان، استیو جابز در اپل بر روی یک پروژه ی مخفی کار می کرد 
و توانست به کمک تیمی از بهترین متخصصان اپل، صفحه نمایشی 
با قابلیت لمس خازنی تولید کند. صفحه ای که می توانست دنیای 
کامپیوترهای شخصی را دگرگون کند. اما جابز تصمیم گرفت تا این 
نمایشگر را به جای کامپیوتر، بر روی یک گوشی موبایل پیاده کند. پس از 
دو سال تالش بی وقفه، استیو جابز در کنفرانس Macworld سال ۲۰۰۷ 
میالدی، از گوشی آیفون پرده برداری کرد. کنفرانسی که به نقطه ی عطف 

زندگی کاری استیو جابز معروف شد. 
موفقیت بیش از انتظار آیفون، باعث شد تا این گوشی به کلیدی ترین 
 Apple محصول اپل تبدیل شود و استیو جابز نام شرکت اپل را از
Computer Inc به Apple Inc تغییر دهد. همین موفقیت، ایده ی 
تولید یک تبلت را در ذهن استیو جابز به وجود آورد. دستگاهی که نیاز 
کاربران را از تهیه ی یک کامپیوتر شخصی از بین ببرد. بنابراین در 
کنفرانس WWDC سال ۲۰۱۰ میالدی، استیو جابز از اولین تبلت اپل 

با نام »آی پد« )iPad( پردهبرداری کرد.

 سالمت فیزیکی
متاسفانه با وجود موفقیت های چشمگیر در زندگی کاری، در اواخر سال 
۲۰۰۳، مشخص شد که استیو جابز به بیماری سرطان پانکراس دچار 
شده است. با وجود عملی موفقیت آمیز بر روی جابز در سال ۲۰۰۴، در 

اواخر سال ۲۰۰8، مشکل سرطان دوباره گریبان گیر او شد.
حتی با وجود مشکالت پزشکی فراوان، استیو جابز دو بار دیگر و در 
ماه های مارس و ژوئن ۲۰۱۱، برای معرفی iPad 2 و سیستم ابری 

iCloud در مراسم اپل حاضر شد.
جابز که از وضعیت سالمت خود باخبر بود و میدانست که مدت زیادی 
زنده نخواهند ماند، مدیر ارشد عملیات )COO( شرکت اپل یعنی »تیم 
کوک« )Tim Cook( را به عنوان جانشین اش انتخاب و در ماه آگوست 

سال ۲۰۱۱ میالدی، از سمت مدیریت عامل، کناره گیری کرد.
استیو جابز در پنجم اکتبر سال ۲۰۱۱ میالدی درگذشت.
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بیل گیتس؛ 
برنامه نویسی خوب  
سوداگری نابغــه 

Bill GATES
پروژه ای که می خواهد اینترنت را در قالب چندین بالون به 
مناطق غیر برخوردار جهان، مثل آفریقا ببرد. گیتس معتقد 
است این دست کارها با فعالیت های به ظاهر »بشر دوستانه« 
برخی هنرپیشه ها و هنرمندان تفاوتی ندارد؛ و به جای این که 
به ریشه کنی مشکالت اساسی، مثل تامین آب و خوراک کافی 
و سالم و مسایل بهداشتی بپردازد فقط به منظور تهییج افکار 
در کشورهای برخوردار دنیا انجام می شود. به قول بیل گیتس 
وقتی در تب ماالریا دارید می سوزید، بودونبود بالون اینترنت 
باالی سرتان چه دردی از شما دوا می کند؟!  فارغ از نظری که 
درباره  ی دیدگاهش دارید بی شک اذعان می کنید که بیل 

گیتس قطعا یکی از بزرگان و تاثیرگذاران عصر ما است.
او که در ۲8ام اکتبر ۱۹۵۵ میالدی در شهر سیاتل آمریکا به دنیا آمده، 
در حال سپری کردن ششمین دهه از زندگی پربار خود است و حضور 
کم رنگ در دنیای فناوری را با فعالیت در بنیاد خیریه ای که به همراه 

همسرش ملیندا تاسیس کرده جبران می کند.
ویلیام هنری )بیل( گیتس سوم در شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا 

متولد شد. اولین بار وقتی فقط ۱۳ سال داشت و در مدرسه ی لیک ساید 
درس می خواند به برنامه نویسی عالقه نشان داد. بعدا هم در دانشگاه 
به جای پیگیری رشته ی اصلی، به دنبال عالقه اش رفت. به اعتقاد 
بسیاری، کنار هم قرار گرفتن او و دوستش پاول آلن در زمان و مکانی 
درست باعث شد استعداد آن ها امکان شکوفایی پیدا کند. او با ابداعات 
فناورانه، شم اقتصادی خوب و راه کارهای تجاری خاص خود توانست 
مایکروسافت، بزرگ ترین شرکت نرم افزاری دنیا را بنا کند و از همین 

طریق به عنوان ثروتمندترین مرد جهان برسد.
 بیل گیتس در خانواده ای نسبتا مرفه به دنیا آمد. دو خواهر بزرگتر و 
کوچکتر از خود داشت. پدرش ویلیام هنری گیتس دوم، دانشجوی 
خجالتی رشته ی حقوق بود که برای اولین بار با مادرشان، ماری 
مکسول، آشنا شد. او یک دختر ورزشکار و دانشجوی دانشگاه 
واشنگتون بود. ماری به حضوری پررنگ در فعالیت های دانشجویی 
و خیریه شهرت داشت. فضای خانواده ی آن ها گرم و صمیمی بود 
ولی بچه ها به شدت چالش جو و تشنه ی پیروزی پرورش یافته بودند. 
نخستین نشانه های رقابت پذیری بیل در همان جمع های خانوادگی و 

موقع بازی مونوپولی بروز کرد.
رابطه ی بیل با مادرش بسیار نزدیک بود و همیشه با او به سر کالس ها، 
مجامع و سازمان های خیریه می رفت. از اوان کودکی به همراه مادر 
در جلسات هیات مدیره ی بانک اینتراستیت که پدربزرگ مادری اش 
تاسیس کرده بود، حضور می یافت. حتی با او در مجمع هیات مدیره 

شرکت IBM هم شرکت می کرد.
عشق عجیبی به مطالعه داشت و ساعت ها با کتاب های مرجع و 
دانش نامه ها وقت می گذراند. رفتارهایش در یازده-دوازده سالگی باعث 
نگرانی والیدنش شد. در مدرسه نمره های خوبی می گرفت ولی به نظر 
افسرده و بی رغبت می رسید. آن ها نگران بودند نکند فرزندشان نتواند 
در جامعه جا بیفتد و تنها بماند. به همین خاطر علی رغم اعتقادی که 
به مدارس دولتی و معمولی آمریکا داشتند او را در مدرسه ی خصوصی 
لیک ساید ثبت نام کردند. بیل گیتس همان قدر که ریاضیات و علومش 

خوب بود در ادبیات و زبان هم حرفی برای گفتن داشت.

 در لیک ساید بود که یک شرکت رایانه ای به مدیران مدرسه، پیشنهاد 
استفاده محصالن از رایانه را داد. خود شرکت امکانات الزم را نیز فراهم 
کرد؛ و به همین سادگی سرنوشت یک نفر و متعاقبا میلیون ها نفر 
دست خوش تغییر می شود. عالقه ی بیل به رایانه به زودی معلوم شد. 
اولین بار یک بازی دوز را به زبان بیسیک نوشت. در این مدرسه با پاول 
آلن که دو سال از او بزرگتر بود دوست شد. هردوشان عاشق رایانه بودند 
و عالیق مشترک، به نزدیکی آن ها کمک کرد. پاول تودار و خجالتی بود 

ولی بیل برون گرا و جنگ جو.
دو نفری زمان زیادی را به برنامه نویسی می پرداختند. روحیات متفاوت 
باعث می شد گاهی دعوایشان هم بشود. حتی یک بار پاول آن قدر 
از دست بیل عصبانی شد که مدتی به او اجازه استفاده از رایانه ی 
آزمایشگاه را نداد. ادامه ی دوران تحصیل بیل و پاول پای رایانه گذشت. 
چند باری به خاطر کارهایشان به دردسر افتادند، ولی در نهایت با 
سماجت موفق شدند برای شرکتی که رایانه ها را تهیه کرده بود یک 

نرم افزار بنویسند.
 در سال ۱۹۷۰ وقتی که فقط ۱۵ سال داشت به همراه پاول 
Traf-o-« کسب و کاری راه انداخت. یک برنامه ی رایانه ای به نام

Data« توسعه دادند که آمد و شد شهر سیاتل را نظارت می کرد. 
فروش این نرم افزار ۲۰ هزار دالر سود داشت. این شد که به فکر تاسیس 
شرکتی برای خودشان افتادند؛ ولی والدین گیتس ُمصر بودند که او 
دیپلم بگیرد و وارد دانشگاه بشود؛ به امید این که او هم راه پدر را برود 

و وکالت بخواند.
بیل گیتس به سال ۱۹۷۳ دیپلم را از همان مدرسه ی لیک ساید گرفت. 
در آزمون نهایی از مجموع ۱۶۰۰ امتیاز، ۱۵۹۰ دریافت کرد. شایع 
است او تا سال ها از امتیازی که در امتحان نهایی گرفته بود به عنوان 

یکی از افتخاراتش یاد می کرد.
      

 شروع دوران پر جنب و جوش
گیتس بعد از اتمام متوسطه، با نمره ی باالیی که داشت، به راحتی وارد 
دانشگاه بزرگ هاروارد شد؛ با این امید که بتواند به آرزوی پدر و مادر 

منزل خانواده گیتس حدود 51۰۰ متر مربع وسعت 
و 54 میلیون دالر قیمت دارد.

»وقتی کودکی ]در مناطق فقیر جهان[ به 
اسهال مبتال میشود هیچ وبگاهی نیست که 

بتواند درمانش کند.«
این را بیل گیتس در پاسخ به سوالی که 

نظرش را درباره پروژه پُرآوازهی »لون« گوگل 
جویا شده بود گفته.
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جامه ی عمل پوشانده و وکیل شود. اما بیشتر وقتش در سال اول را 
پای رایانه آزمایشگاه گذراند. هیچ رویه ی خاصی برای درس خواندن 

نداشت ولی هر طور بود واحدها را پاس می کرد.
 بیل گیتس در این مدت، ارتباط خود با پاول آلن را حفظ کرد. پاول 
بعد از سال دوم، دانشگاه واشنگتن را رها کرد و برای کار در شرکت 
هانی ول به شهر بوستن آمریکا رفت. در نهایت بیل هم در ۱۹۷۴ به او 
پیوست. در زمان حضور در هانی ول، آلن نسخه ای از مجله ی مشهور 
الکترونیکس را نشانش داد که در آن از تراشه ُخرد-رایانه یا مینی 
کامپیوتر Altair 88۰۰ صحبت شده بود. هردوی آن ها از قابلیت هایی 
که این تراشه می توانست در دنیای رایانه های شخصی داشته باشد 

شگفت زده شده بودند.
 این تراشه محصول شرکت کوچکی به نام MITS بود. به پیشنهاد بیل 
با آن شرکت تماس گرفتند و ادعا کردند در حال کار روی برنامه ای 
هستند که با تراشه ی آن ها )Altair( اجرا می شود. ولی در واقع آن ها 
نه تراشه را در اختیار داشتند و نه چنین برنامه ای نوشته بودند. 
فقط می خواستند ببیند که آیا MITS اشتیاقی به توسعه ی چنین 
نرم افزار هایی نشان می دهد؛ که از قضا این چنین بود. رییس شرکت 
از پسرها دعوت کرد تا نرم افزارشان را برایش نمایش دهند. این شد 
که گیتس و آلن با بهانه تراشی و معطل کردن MITS، بعد از دو ماه و با 
استفاده از آزمایشگاه دانشگاه هاروارد برنامه را آماده کردند. سرانجام 
آلن برای ارایه ی نرم افزار به محل شرکت رفت و همان جا استخدام 
شد. چندی بعد گیتس هم علی رغم نظر والدینش همکار او شد. آن 
Micro-« دو، یک سال بعد در سال ۱۹۷۵ شراکت شان را تحت عنوان

Soft« که برگرفته از micro-computer و software بود بنا کردند. 
کمی بعد هم خط تیره ی میان اسم را برداشته و نام آن را سرراست 

Microsoft گذاشتند.
 برنامه ی تحت بیسیک آن ها که برای Altair نوشته شده بود، هم 
آورده ی مالی خوبی داشت و هم اعتباری برای شان ایجاد کرد. اما 
مشکل این بود که اغلب کاربراِن آن روزگار فقط عالقه مندانی بودند که 
عادت به پرداخت وجه بابت نرم افزار نداشتند )کما این که هنوز هم در 
بسیاری از کشورها حق نشر رواج ندارد(. آن طور که بعدها بیل گیتس 
تعریف کرد، حدود ۱۰ درصد از مصرف کنندگان هزینه ی آن نرم افزار 
را پرداختند و باقی، آن را به طور غیر مجاز در اختیار دیگران گذاشتند.

اما بیل گیتس دید متفاوتی داشت. او نرم افزار را مانند هر محصول 
دیگر در مالکیت خالقش می دید و تکثیر غیر مجاز آن را دزدی آشکار 
می دانست. این شد که در فوریه ی ۱۹۷۶ نامه ای سرگشاده خطاب 
به فعاالن رایانه نوشت و توضیح داد که توزیع بی حساب و کتاب و 
بدون پرداخت حق صاحب اثر، چه طور می تواند مانع از نوشته شدن 
برنامه های خوب شود. در واقع دزدی نرم افزار انگیزه ی برنامه نویس را 
از صرف وقت و هزینه برای توسعه ی یک نرم افزار باکیفیت می گیرد. 
نامه ی او با بی رغبتی مخاطبانش مواجه شد ولی بیل بر اعتقاد خود 

مصمم بود و از آن به بعد همه جوره در برابر سرقت نرم افزار ایستاد.
 اما مشکل به مخاطبان ختم نمی شد. رییس شرکتی که بیل و پاول 
برای آن برنامه می نوشتند )MITS( هم درک درستی از حرف های 
گیتس نداشت و او را حسود و بخیل می دانست؛ آخر سر هم MITS را 
به یک شرکت رایانه ای دیگر فروخت و به دنبال عالقه اش در پزشکی 
رفت. این وسط گیتس و آلن مانده بودند و دردسر متقاعد کردن 
مدیران شرکت همکار جدید. در نهایت تصمیم این شد که شرکت خود 
را به زادگاه شان، سیاتل، منتقل کرده و بی وقفه روی گسترش آن کار 
کنند. همه ی ۲۵ کارمند شرکت نوپای مایکروسافت، به کار گرفته شده 
بودند تا در همه ی زمینه ها از تولید و توسعه گرفته تا تجارت و بازاریابی، 
مجموعه را پیش ببرند. گیتس با شم تجاری قوی در کنار توان فنی باال، 
با قدرت، رهبری مایکروسافت را به دست گرفت. او توانست تا قبل از 

۲۳ سالگی حدود ۲/۵ میلیون دالر سرمایه کسب کند.
           

 خیزش مایکروسافت
تیزهوشی بیل گیتس در زمینه ی توسعه ی نرم افزار و نیز فراستش در 
امور تجاری، باعث می شد شایسته ترین فرد به عنوان رهبر و سخن گوی 
شرکت باشد. او شخصا خط به خط برنامه های نوشته شده را بازبینی 
می کرد و هرجا را که الزم می دید تغییر می داد. در حالی که صنعت 
 )IBM( رایانه با تولیدات سخت افزاری شرکت هایی مانند اپل، آی بی ام
و اینتل به سرعت رشد می کرد، بیل بی وقفه به توسعه ی نرم افزار در 
مایکروسافت ادامه می داد. او اغلب، مادر را هم به همراه می برد. ماری 
)مادرش( در مجامع مختلف بسیار مورد احترام بود و ارتباطات خوبی 
هم با هیات مدیره شرکت ها از جمله آی بی ام داشت؛ اولین بار از همین 
طریق بود که بیل گیتس توانست قرار مالقاتی با مدیر عامل آی بی ام 

ترتیب دهد.
در نوامبر ۱۹8۰ وقتی شرکت آی بی ام به دنبال نرم افزاری برای 
راه اندازی رایانه ی شخصی جدیدش بود به مایکروسافت برخورد. 
می گویند وقتی بیل گیتس اولین بار به آی بی ام رفت یکی از 
کارمندان، او را با آبدارچی اشتباه گرفته و بیل را پی یک فنجان 
قهوه فرستاده. گیتس علی رغم این که خیلی جوان بود به سرعت 
توانست آی بی ام را تحت تاثیر قرار داده و هیات مدیره را متقاعد 
کند که شرکتش توانایی رفع نیاز آن ها را دارد. اما مشکل این 
بود که مایکروسافت تاکنون سیستم عاملی که بتواند با رایانه ی 
جدید آی بی ام کار کند را توسعه نداده بود. این جا بود که هوش 
بازاری گیتس به کمک آمد؛ او سیستم عاملی برای کار روی 
رایانه هایی مشابه آن چه آی بی ام در اختیار داشت خرید؛ و بی آن که 
به توسعه دهنده درباره ی ماجرای آی بی ام بگوید حق انحصاری و 
تمام و کمال سیستم عامل او را خریداری کرد. البته هرچند بعدا 

از مایکروسافت و گیتس به خاطر مخفی نگه داشتن اطالعات مهم 
درباره ی موضوع معامله شکایت شد، ولی به دلیل پرداخت حق 
امتیاز، هرگز به نتیجه نرسید. گیتس هم این کار را ذکاوت تجاری 

خود می دانست و اعتقاد نداشت که کار نادرستی کرده.
 گیتس سیستم عامل تازه خریداری شده را با رایانه آی بی ام تطبیق داد 
و آن را به قیمت ۵۰،۰۰۰ دالر، درست همان مبلغی که بابت خریدش 
هزینه کرده بود تحویل آن ها داد. آی بی ام می خواست کدهای اصلی 
برنامه را یک جا بخرد تا سیستم عامل را در اختیار داشته باشد. ولی 
گیتس مخالفت کرد و در عوض پیشنهاد داد آی بی ام بابت هر نسخه 
از سیستم عاملی که به همراه رایانه هایش می فروشد مبلغی به عنوان 
حق امتیاز به مایکروسافت بپردازد. با این کار شرکت های دیگر هم 
کم کم متقاعد شدند نرم افزار مایکروسافت )MS-DOS( را با پرداخت 
حق امتیاز دریافت کنند. چندی بعد مایکروسافت نرم افزاری به نام 
Softcard ارایه کرد که امکان راه اندازی Microsoft BASIC را روی 

دستگاه های Apple II فراهم می کرد.
مابین سال های ۱۹۷8 تا ۱۹8۱ مایکروسافت رشد دیوانه واری داشت 
و کارمندانش از ۲۵ به ۱۲8 نفر افزایش یافتند. درآمد شرکت هم 
از ۴ میلیون به ۱۶ میلیون دالر رسید. اواسط ۱۹8۱ گیتس و آلن 
مایکروسافت را سهامی کردند. گیتس رییس هیات مدیره شد و آلن 

هم جانشین او.
تا سال ۱۹8۳ مایکروسافت به مرور به شرکتی بین المللی تبدیل شد. 
دفاتری در بریتانیا و ژاپن افتتاح کرد و قریب به ۳۰ درصد رایانه های 
جهان را به سلطه ی خود درآورد. اما در همین سال خبری ناگوار 
مایکروسافت را به شدت تکان داد. پاول آلن به نوعی سرطان خون مبتال 
شده بود و باید تحت درمان قرار می گرفت. آلن همان سال از سمتش 
در شرکت کناره گرفت. شایعات زیادی درباره علت کناره گیری او گفته 
می شود؛ بعضی از مخالفاِن گیتس می گویند او آلن را مجبور به این کار 
کرده ولی دیگرانی هم معتقدند پاول بعد از مواجهه با بیماری، تصمیم 

گرفته باقی عمر ارزشمندش را صرف کارهای دیگری کند.
خوشبختانه آلن بعد از چندین مرحله پرتودرمانی، سالمتی کامل 
خود را بازیافت؛ ولی دیگر هیچ وقت در مسایل اجرایی مایکروسافت 
وارد نشد. در سال ۲۰۰۰ از هیات مدیره هم استعفا داد؛ اما هم چنان 
به عنوان یکی از سهام داران مایکروسافت باقی ماند. او اکنون در ۶۲ 

سالگی با بیش از ۱8 میلیارد دالر از ثروتمندترین مردان عالم است.
           

 تولد ویندوز و آغاز کشمکش با اپل
همه چیز به رقابت تاریخی مایکروسافت و اپل بر می گردد. در سال 
۱۹8۱ اپل به منظور توسعه نرم افزار برای رایانه های مکینتاش، به 
مایکروسافت پیشنهاد همکاری داد. این طور شد که کدنویسان 
مایکروسافت عالوه بر کار روی پروژه های خوِد شرکت، در فرآیند 
توسعه نرم افزارهای مکینتاش هم قرار گرفتند؛ این موضوع در نهایت 

به مشابهت هایی بین محصوالت دو شرکت منجر شد.
در راستای همین تشریک اطالعات بود که مایکروسافت به توسعه ی 
»ویندوز« رسید. سامانه ای که از موشی )Mouse( برای حرکت در 
رابط کاربری گرافیکی، نمایش متن و تصاویر استفاده می کرد. چیزی 
که با MS-DOS و محدودیت های بصری و عملکردی مختلف آن 

بسیار متفاوت بود.

بیل گیتس به خوبی متوجه برتری سامانه های گرافیکی شده بود و 
می دانست اگر دست نجنبانند شکست آن ها قطعی است. در همان 
زمان VisiCorp سیستم عامل گرافیکی خود را معرفی کرده بود و 
بیم آن می رفت بازار را از دست مایکروسافت خارج کند. گیتس فورا 
نشستی تشکیل داد و به بازوهای تبلیغاتی و رسانه ای شرکت دستور 
داد این خبر را در بوق و کرنا کنند که »مایکروسافت سیستم عاملی 
گرافیکی به نام ویندوز توسعه داده که با تمام رایانه های اجراکننده ی 

MS-DOS سازگار است«.
این خبر بُلفی بیش نبود و در آن زمان چنین سیستم عاملی را حتی 
در دست توسعه هم نداشتند. ولی گیتس با این ترفند توانست آن 
۳۰ درصد از بازار که در اختیار داشت را مجاب کند به جای خرید 
دستگاه های نو و استفاده از سیستم عامل دیگر، منتظر ویندوز 
مایکروسافت بمانند. بدون مشتری هایی که حاضر به خرید محصول 
جدید باشند VisiCorp System دوام نیاورد و در سال ۱۹8۵ از 

گردونه خارج شد.
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 در نوامبر ۱۹8۵ بیل گیتس و مایکروسافت ویندوز را منتشر کردند؛ 
حدود دو سال بعد از خبر آمدنش! ویندوز از لحاظ بصری بسیار به 
مکینتاش اپل می مانست که تازه دو سال هم زودتر روانه ی بازار 
شده بود. اپل دسترسی کامل به فناوری ها و کدهای اصلی خود 
را به مایکروسافت داده بود. بیل گیتس پیش تر چندین بار به اپل 
توصیه کرده بود همه ی آن ها را ثبت کرده و امتیازشان را به دست 
گیرد، تا جلوی استفاده های غیر مجاز گرفته شود. ولی اپل نیز مانند 
خیلی های دیگر در آن زمان با گیتس هم نظر نبود و به حرف هایش 

ترتیب اثر نداد.
 گیتس هم از این اوضاع بی حساب وکتاب نهایت بهره را برد و سیستمی 
ساخت که شاکله ای مشابه مکینتاش داشت. اپل، مایکروسافت را 
تهدید به پیگیری قضایی کرد و مایکروسافت هم با تهدید تاخیر در 
عرضه ی نرم افزارهای سفارشی آن ها جواب شان را داد. آخر سر، دعوا 
به نفع مایکروسافت تمام شد و توانست دادگاه را قانع کند محصولش 
را علی رغم مشابهت های ظاهری، در اساس با سیستم عامل مکینتاش 

اپل متفاوت است.
در سال ۱۹8۶ بیل گیتس مایکروسافت را سهامی عام کرد و با هر 
سهم به ارزش ۲۱ دالر وارد بورس شد. او ۴۵ درصد از سهام شرکت 
را برای خود نگه داشت و با ۲۴/۷ میلیون دالر در ۳۱ سالگی به ثروت 
زیادی رسید. ظرف فقط یک سال ارزش سهام مایکروسافت به طور 
نجومی رشد کرد و بیل گیتس جوان یک ساله میلیاردر شد. از آن به 
بعد گیتس همیشه در جمع ثروتمندترین ها قرار داشته. در سال ۱۹۹۹ 
با رشد خیره کننده ای، کنتور سرمایه ی او، رقم ۱۰۱ میلیارد دالر را 

هم تجربه کرد.
با این همه بیل گیتس هیچ گاه خود را بی نیاز از رقابت و پیشرفت ندید. 
همیشه به دقت حرکات حال و آینده رقبا را رصد می کرد و بی وقفه 

مشغول کار بود. یکی از کارمندان مایکروسافت تعریف می کند یک روز 
که اتفاقی زودتر به سر کار رفته بوده با مردی مواجه می شود که با سر و 
وضع خاصی زیر میز او خوابیده؛ می ترسد و پلیس را خبر می کند. وقتی 
افسر بیدارش می کند متوجه می شوند که آن مرد، بیل گیتس مدیر 

عامل شرکت است که بعد از کار تا دیروقت همان جا به خواب رفته.
ذکاوت بیل گیتس به او کمک کرد تمام جوانب صنعت نرم افزار را 
به درستی ببیند؛ از توسعه ی محصول تا راهبردهای کلی. موقع تحلیل 
و اتخاذ تصمیم، تمام حاالت ممکن را در نظر می گرفت؛ سناریوهای 
مختلف را بررسی و واکنش و راهبرد احتمالی برای هر کدام را به دقت 

تعیین می کرد.
شیوه ی مدیریت پیشرو و مقابله ای او نقل محافل بود. همیشه ایده های خود 
و کارمندانش را به چالش می کشید تا هیچ وقت هیچ کس احساس فراغت 
از پیشرفت نکند. اگر کسی مطلبی را بدون بررسی کامل ارایه می داد خیلی 
راحت به او می گفت: »این احمقانه ترین چیزی است که تا حاال شنیده ام«؛ 
اما این طرز برخوردها بیشتر برای محک زدن بود. می خواست ببیند آن فرد 

چقدر به ایده اش اعتقاد دارد و چطور از آن دفاع می کند.
 کم کم بیل گیتس وحشتی در شرکت های رقیب انداخت و همه 
از بی رحمی او در تجارت حرف می زدند. این شرکت ها به رهبری 
آی بی ام گرد هم آمدند و برای رهایی از MS-DOS، سیستم عاملی 
به نام OS/۲ را توسعه دادند. اما گیتس با این فشارها عقب ننشست و 
با گسترش ویندوز و نرم افزارهای مبتنی بر آن به مقابله برخاست. در 
سال ۱۹8۹ مایکروسافت مجموعه آفیس که ترکیبی از نرم افزارهای 
کاربردی برای امور اداری مثل واژه پرداز و صفحه گسترده بود را 
معرفی کرد. از سوی دیگر با بازاریابی قدرتمند مایکروسافت تحت 
نظر بیل گیتس بیش از ۱۰۰ هزار نسخه از ویندوز در عرض دو 
هفته فروش رفت و OS/۲ را کامال به حاشیه برد. بدین ترتیب بازار 

سیستم  عامل های PC یک جا در انحصار مایکروسافت درآمد. سر آخر 
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا )چیزی شبیه به شورای رقابت در 

ایران( این شرکت را به تجارت ناعادالنه و انحصارگرایی متهم کرد.
 مایکروسافت دهه ی ۹۰ میالدی را در کمیسیون های تنظیم بازار و 
دادگاه های اقتصادی گذراند. مشخصا شرکت های رقیب که توان مقابله 
در زمینه ی تجارت را در خود نمی دیدند، با به میان کشاندن نهادهای 
دولتی کوشیدند از سمت دیگری به مایکروسافت ضربه بزنند. بعضی 
از دادگاه ها این شرکت را به معامالت غیرمنصفانه متهم می کردند 
و بعضی دیگر به اجباری که مایکروسافت در نصب مرورگر اینترنت 
اکسپلورر اعمال کرده ایراد می گرفتند و می خواستند به هر نحو که 

شده انحصارهای به وجود آمده را بشکنند.
این فشارها تا آن جا پیش  رفت که بیم شقه شدن مایکروسافت در 
بخش های اساسی اش )سیستم عامل و نرم افزار( می رفت. اما باز هم 
این بیل گیتس بود که با شیوه های خاص خود توانست راهی برای 
تعامل با دولت مرکزی پیدا کند و نهایتا غائله را خاتمه دهد. او تالش 
کرد در کنار استفاده از ستاره های محبوب هالیوود برای تلطیف فضا، 
با حضور بیشتر خود در مجامع عمومی و شکستن یخ روابط، فشار به 

وجود آمده را کاهش دهد.
           

 زندگی شخصی
سال ۱۹8۹ وقتی که ۳۷ سال داشت به ملیندا فرنچ که یکی از مدیران 
اجرایی مایکروسافت بود دل بست. او دختری سرزنده و درعین حال 
بسیار منظم بود و همتای خوبی برای بیل گیتس. رابطه ی آن ها آهسته 
و طی زمان شکل گرفت تا سرانجام در یکم ژانویه ۱۹۹۴ ازدواج کردند. 
اما شادی گیتس دیری نپایید؛ مادر، راهنما و پشتیبان زندگی اش بعد 
از ابتال به سرطان پستان در همان سال فوت کرد. این واقعه به شدت 

او را به هم ریخت.
بیل و ملیندا بعد از آن به کشورهای مختلف سفر کردند تا نگرش تازه ای 
از زندگی و جهان به دست آورند. دختر اول شان جنیفر در سال ۱۹۹۶ 
به دنیا آمد. گیتس پس از تولد او، خانه را به منطقه ای خوش آب وهوا 
در جوار دریاچه ی واشنگتن منتقل کرد. منزل خانواده گیتس حدود 

۵۱۰۰ متر مربع وسعت و ۵۴ میلیون دالر قیمت دارد.
             

 فعالیت های عام المنفعه
با تشویق ملیندا، بیل مجاب شد نقش مادرش در هدایت امور خیریه 
بین مردم را به عهده بگیرد. این موضوع باعث شد کم کم به این نتیجه 
برسد که می خواهد بیشتر سرمایه اش را وقف کند. اما پیش از اقدام، 
همان طور که عادت داشت تمام جوانب آن را سنجید و مطالعات زیادی 
در این باره انجام داد. در نهایت در سال ۱۹۹۴به همراه همسرش بنیادی 
به نام پدر بزرگش ویلیام هنری گیتس تاسیس کرد. کمک به گسترش 
آموزش، سالمت و نیز اغنای نیازمندان از جمله فعالیت های این بنیاد 
بود. در سال ۲۰۰۰ این زوج موفق، چندین خانواده ی ]ثروتمند[ دیگر 
را هم به این کار تشویق کردند تا سرانجام به شکل گیری بنیاد مشهور 
»بیل و ملیندا گیتس« انجامید. این بنیاد با آورده ی ۲8 میلیارد دالر 

شروع به کار کرد.
 گیتس از سال ۲۰۰۰ به بعد امور جاری شرکت را به همکار قدیمی اش 
)از ۱۹8۰( استیو بالمر سپرد و فقط به عنوان مسوول معماری 

نرم افزار ادامه کار داد تا بیشتر بتواند به عالقه ی شخصی اش برسد؛ 
هرچند کماکان ریاست هیات مدیره را در اختیار داشت. با این حال 
در طول سالیان بعد بیشتر وقتش در بنیاد بیل و ملیندا گذرانده شد. 
در سال ۲۰۰۶ اعالم کرد که دیگر به طور تمام وقت در مایکروسافت 
کار نمی کند و قصد دارد وقت بیشتری به بنیاد خود اختصاص دهد. 
۲۷ جون ۲۰۰8 آخرین باری بود که یک روز کامل را در شرکت 

مایکروسافت گذراند.
 بیل گیتس عالوه بر افتخارات فراوانی که در عرصه ی تجارت به دست 
آورده، بارها نیز از سوی مجامع خیریه جهان تقدیر شده. مجله تایم او 
را یکی از تاثیرگذارترین افراد قرن بیستم معرفی و در سال ۲۰۰۵ به 
همراه همسرش به عنوان فرد سال انتخاب کرد. همچنین او چندین 
دکتری افتخاری از دانشگاه های مختلف دنیا دریافت کرده و از سوی 

ملکه ی بریتانیا به عنوان شوالیه مفتخر شده.
گیتس در فوریه ی ۲۰۱۴ اعالم کرد از سمتش به عنوان رییس هیات 
مدیره نیز کنار می رود و تنها به مشاوره در امور فناوری خواهد پرداخت. 
البته در همان زمان ها مدیر عامل وقت مایکروسافت، استیو بالمر هم 
صندلی خود را به ساتیا نادال واگذاشت تا مایکروسافت با نیروهای 

تازه نفس، با قدرت بیشتری پیش برود.
در حال حاضر گیتس بیشتر وقت و توان خود را صرف بنیاد بیل و 
ملیندا می کند. بنیاد آن ها در سطح جهان در زمینه های مختلفی 
همچون آموزش و بهداشت فعالیت های گسترده ای دارد. بد نیست 
بدانید گیتس به هر یک از کارمندان بنیاد که بچه دار شوند یک سال 
مرخصی باحقوق می دهد. بیل گیتس اکنون یکی از مورد احترام ترین 

و شاخص ترین کارآفرینان و بزرگان تاریخ معاصر است.
حاال که بیشتر با پیشینه ی این مرد بزرگ آشنا شدید چه نظری 
درباره ی او دارید؟ فکر می کنید آیندگان چگونه در مورد او قضاوت 
می کنند؟ راستی آیا در کشور ما هم کارآفرینانی به معنای درست 
و تخصصی آن وجود دارند؟ به نظر شما چرا در ایران شخصیت هایی 

مانند بیل گیتس ظهور نمی کنند؟
        ]توضیح در مورد عنوان مطلب: سوداگر در پارسی به معنای عام تاجر 
و بازرگان است )در برابر واژه ی انگلیسی Businessman(؛ سودا به 
جز دادوستد به معنی هوا و هوس هم هست. در پارسی امروزی، سودا 

و سوداگر بیشتر با مفهوم منفی به کار برده می شوند.[
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مـارک زاکربـرگ )Mark Zuckerberg( یکی از موسسـان و 
مدیر عامل شـبکه ی اجتماعی فیسـبوک و یکی از جوان ترین 
میلیاردرهای زمانه اسـت. او در چهاردهم مـی 1984 میالدی 
در نیویـورک ایـاالت متحـده زاده شـد. بـرای تحصیـالت 
دانشـگاهی به دانشـگاه معتبـر هـاروارد رفت ولی در سـال 
دوم برای تمرکز بیشـتر روی وبگاهش، دانشـگاه را ترک کرد.

مارک در خانـواده ای از طبقه ی متوسـط و با تحصیالت باال متولد شـد. 
پـدرش »ادوراد زاکربـرگ« در کنار خانه، مطب دندان پزشـکی داشـت 

و مـادرش »کارن« تـا پیش از تولد چهار فرزندشـان، روان پزشـک بود.
مـارک زاکربـرگ از همان سـال های کودکی بـه رایانه عالقه نشـان داد. 
وقتی فقـط ۱۲ سـال داشـت بـا اسـتفاده از Atari Basic یـک برنامه 
پیام رسـان سـاخت و نامش را  »زاک نت« )Zucknet( گذاشت. پدرش 
ایـن برنامـه را در مطـب بـه کار گرفت تـا منشـی، او را بدون صـدا زدن، 
از آمـدن مراجعین باخبر کنـد. نرم افـزار Zucknet مـارک در خانه هم 
با اسـتقبال مواجه شـد و اعضـای خانواده بـرای ارتبـاط از آن اسـتفاده 
می کردنـد. او بـا همراهی دوسـتانش چنـد بـازی رایانه ای هم درسـت 
کرد. مـارک می گوید: »در کودکی دوسـتانی داشـتم که خیلی هنرمند 
بودند. دور هم جمع می شـدیم، آن هـا طراحی می کردنـد و من طرح ها 

را بـه بـازی تبدیل می کـردم.«
پـدر و مـادرش وقتـی عالقـه ی مـارک بـه رایانـه را دیدنـد یـک معلم 
خصوصی برایش اسـتخدام کردنـد تا هفته ای یک بـار در خانه بـا او کار 

کنـد. معلمـش بعدها و پس از مشـهور شـدن شـاگردش گفـت: »واقعا 
سـخت بود کـه بتوانـم از نابغه ای ماننـد مـارک جلوتر بمانم و همیشـه 

مطلـب جدیدی بـرای عرضه داشـته باشـم.«
زاکربرگ بعدا به آکادمی Phillips Exeter فرسـتاده شـد تا بیشتر یاد 
بگیـرد. در آن جا بود که مشـخص شـد او توانایی رهبـری و مدیریت نیز 
دارد. بـه عـالوه در ادبیات هـم جلوتر از هم کالسـی ها بود. امـا هم چنان 
شـیفتگی اش بـه رایانـه و کار روی برنامه های مختلـف را رها نکـرد. در 
همـان دبیرسـتان بـود کـه نسـخه ی اولیـه نرم افزار موسـیقی پانـدورا 
 )Synapse( را نوشـت. آن موقـع اسـمش را سـیناپس )Pandora(
گذاشـته بـود. شـرکت های زیـادی از جملـه AOL و مایکروسـافت 
می خواسـتند او و برنامه اش را یک جـا به خدمت بگیرند ولـی زاکربرگ 

جـوان همـه ی پیشـنهادها را رد کرد.

 مارک زاکربرگ در هاروارد
بعـد از اتمـام دوره ی تحصیـل در Exeter در سـال ۲۰۰۲، زاکربـرگ 
بـه هـاروارد رفـت. دو سـالی کـه در آن جا بـود همـه او را به عنـوان یک 
توسـعه دهنده ی نرم افـزار می شـناختند. در همـان دوران بـود کـه 
برنامـه ای بـه نـام CourseMatch نوشـت که بـه دانشـجویان کمک 
می کـرد کالس هـای خود را بـر اسـاس کالس هایی کـه دیگـر کاربران 
انتخاب کـرده بودنـد برگزیننـد. برنامه ی  دیگـری به نـام »فیس مش« 
)Facemash( هـم سـاخت کـه عکـس دو دانشـجوی دانشـگاه را به 

قیاس می گذاشـت و به کاربران امـکان می داد زیباترین شـان را انتخاب 
کنند. ایـن برنامـه در بین دانشـجویان خیلی محبوب شـد ولـی نهایتا 
مسـووالن دانشـگاه به خاطر ناراحتی هایی که برای مقایسه شـوندگان 

پیش آمـده بـود تصمیم بـه بسـتن آن گرفتند.
در همین زمان سـه نفر از هم دانشـگاهی ها که اسـتعداد مـارک را دیده 
بودنـد به او پیشـنهاد دادنـد یک شـبکه ی اجتماعی برای دانشـجویان 
هاروارد درسـت کند. درنهایت هر چهار نفر مشـغول کار روی شـبکه ی 

اجتماعی شـدند.
زاکربرگ بـه اتفاق دوسـتانش وبگاهی درسـت کرد که بـه کاربر امکان 
مـی داد یـک پروفایـل از خـود ایجـاد کـرده، عکـس بارگـذاری کند و 
با دیگـر کاربـران ارتباط داشـته باشـد. ایـن گروه تـا ماه ژوئـن ۲۰۰۴ 
فیسـبوک را که آن موقـع The Facebook نامیده بودنـد در هاروارد 
پیـش بردنـد. نهایتـا در سـال دوم دانشـگاه، مـارک زاکربـرگ تصمیم 
گرفت بـرای تمرکز کامل روی شـبکه ی اجتماعـی اش دانشـگاه را رها 

کند. تـا پایـان ۲۰۰۴ فیسـبوک یک میلیـون کاربر داشـت.
          

 اوج گیری فیسبوک
در سـال ۲۰۰۵ فیسـبوک موفـق بـه جـذب سـرمایه ی قابل توجهی از 
شرکت Accel Partners شد. این شـرکت در آن سال ۱۲٫۷ میلیون 
دالر روی شـبکه ای سـرمایه گذاری کرد که تـا آن زمان تنهـا در اختیار 

دانشـجویان دانشـگاه های برتر آمریـکا بود.
ازآن پس بود که دسترسـی به فیسـبوک ابتدا برای دیگر دانشـگاه های 
آمریکا و سـپس دبیرسـتان ها و دانشـگاه های بین المللی فراهم شـد؛ تا 
جایی که فقط یک سـال بعـد در دسـامبر ۲۰۰۵ بیـش از ۵٫۵ میلیون 
نفـر کاربـر فیسـبوک شـده بودنـد. در ایـن زمان بـود که شـرکت های 
دیگر با روشـن دیدن آینده ی این شـبکه ی اجتماعـی تصمیم گرفتند 
به هر نحو که شـده آن را زیرمجموعـه ی خود کنند؛ امـا زاکربرگ تمام 
پیشنهادها را از مایکروسافت و یاهو گرفته تا شـبکه ی MTV رد کرد. او 
می خواسـت به جای فروش، حـوزه ی تحت نفوذ وبگاهش را گسـترش 
دهـد و بـا بـاز کـردن راه ورود دیگـر توسـعه دهندگان، قابلیت هـای 

بیشـتری به فیسـبوک اضافه کند.
بـه نظـر همه چیز بر وفـق مـراد مارک می رسـید کـه معضلی در سـال 
 Harvard Connection ۲۰۰۶ فضا را تیره کرد. سـازندگان برنامه ی
ادعـا کردند کـه او ایـده ی آن ها را سـرقت کـرده و باید بابـت زیان های 
وارده، غرامت بپردازد. زاکربرگ می گفت که این دو شـبکه ی اجتماعی 
بر ایده های متفاوتی اسـتوار هسـتند و سـرقت ایده موضوعیـت ندارد؛ 
امـا بعـد از این کـه مـدارک دو طرف به دقت بررسـی شـد ایـن احتمال 
کـه زاکربرگ عمـدا اطالعـات Harvard Connection را به سـرقت 

برده و در اختیار دوسـتانش قرار داده باشـد قـوت گرفت.
او بعدا بابت کرده ی خـود عذرخواهی کرد و در مصاحبـه ای گفت: »اگر 
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در پـی عرضـه ی خدمتی اثرگذار باشـی که مـردم هم روی آن حسـاب 
باز کننـد باید حرفـه ای عمل کنـی. به نظرم مـن ]از این اتفـاق[ خیلی 
چیزها یاد گرفتم و پخته تر شـدم.« البته مسـاله ی محکومیت، مسایل 

مربوط بـه آن و پرداخت خسـارت تا سـال ۲۰۱۱ ادامـه پیدا کرد.
به جز این، چالش شخصی دیگری در سـال ۲۰۰۹ و در جریان عرضه ی 
 )The Accidental Billionaires( »کتاب »میلیاردهـای تصادفـی
نوشـته ی بِـن مزریـک )Ben Mezrich( رخ داد. مزریـک بـه خاطـر 
بازگویی غیرواقعی و نادرسـتی کـه از زندگی مارک زاکربـرگ کرده بود 
به شـدت مـورد انتقاد قـرار گرفـت. با این حـال فـارغ از این کـه چه قدر 
داسـتان کتاب به حقیقت نزدیک اسـت، مزریک همه ی حقوق کتابش 
را به نمایش نامه نویسی به نام آرون ُسـرکین )Aaron Sorkin( واگذار 
کـرد که درنهایت فیلم »شـبکه ی اجتماعی« از روی آن سـاخته شـد و 
حتی نامزد هشـت جایزه ی اسـکار هم شـد.زاکربرگ به نحوه ی روایت 
فیلـم از زندگـی اش اعتـراض داشـت و در مصاحبه هـا عنـوان کـرد که 
جزییات فیلم دقیق نیسـتند. مثـال او به مدت زیـادی و از سـال ۲۰۰۳ 
با همسـرش خانـم »پریسـیال چـن« )Priscilla Chan(، دانشـجوی 
چینی-آمریکایی پزشـکی آشـنا بوده. زاکربرگ در این بـاره به مجله ی 
نیویورکـر گفـت: »برایم جالب اسـت کـه آن هـا )فیلم سـازان( حتی به 
جزئی تریـن چیزها مثل لبـاس و پیراهـن من دقـت کرده انـد و همه را 
به درسـتی نشـان داده اند؛ با این حال مواردی را هم نادرسـت به نمایش 

کشـیده اند و جزییات مختلفی اشـتباه تصویر شـده«.
در هر حال بـا وجود تمام فشـارها، عنادها و انتقادها، مـارک زاکربرگ و 
فیسـبوک به پیشـرفت و موفقیت ادامه دادند. مجله ی Time در سـال 
۲۰۱۰ مـارک را بـه عنوان مرد سـال انتخـاب کـرد؛ Vanity Fair او را 
در صدر فهرسـتی با نـام »تازه تاسـیس« قـرار داد؛ او همچنیـن با ۶٫۹ 
 Forbes میلیارد دالر ]در آن زمان[ در رتبـه ی ۳۵ ثروتمندان مجله ی

جـای گرفت.

 زاکربرگ میلیاردر در جایگاه خیّر
زاکربـرگ از وقتـی بـه ثـروت رسـید میلیون هـا دالر صـرف امـور خیر 
کرد. یکـی از بارزترین آن ها اهـدای ۱۰۰ میلیون دالر بـرای جلوگیری 

از  سـقوط نظام تحصیلی عمومی و رایگان نیوجرسـی بود. بعد از آن، 
در سـال ۲۰۱۰ طـی اعالمی بـه همراه بیـل گیتس و جـورج لوکاس 
متعهد شـد نیمی از آن چه تا پایان عمر به دسـت خواهـد آورد را برای 

خیریه کنـار بگذارد.
سـپس از دیگـر کارآفرینـان جـوان و ثروتمند هـم دعوت کـرد تا در 
امور خیـر وارد شـده و با تاثیرگـذاری روی نونهـاالن امـروز، آینده ی 

روشـن تری بـرای بشـریت رقـم بزنند.
                        

 عرضه ی عمومی سهام
زاکربرگ در ماه می سـال ۲۰۱۲ دو تغییر عمده در مسـیر زندگی اش 
ایجاد کرد. فیسـبوک با رسـیدن به ۱۶ میلیارد دالر توانست به عنوان 
بزرگ تریـن عرضه ی اولیه سـهام بـرای یک شـرکت اینترنتی مطرح 
شـود. همـه منتظـر بودند کـه ببینـد قـدم بعـدی زاکربرگ پـس از 
بـه دسـت آوردن چنین سـرمایه ی هنگفتی چیسـت که مشـخص 
شـد او در پی خریدهای بیشـتر اسـت. مارک شـخصا بـرای تصاحب 

اینسـتاگرام وارد مذاکره شـده بود.
در چنـد روز اول بعد از عرضه، کمی از قیمت سـهام کاسـته شـد ولی 
زاکربرگ با پیش بینی چنین شـرایطی بـا حفظ ۵۷ درصد از سـهام، 

حق تصمیـم اصلی را بـرای خود باقی گذاشـت.
در ۱۹ام مـاه مـی ۲۰۱۲ و یـک روز پـس از عرضـه ی سـهام، مـارک 
زاکربـرگ باالخره بـا یار دیرینش پریسـیال چـن ازدواج کـرد. حدود 
صـد نفـر در مراسـمی دعـوت شـدند کـه فکـر می کردنـد جشـن 
فارغ التحصیلـی چـن باشـد؛ ولی بـا جاری شـدن خطبه ی عقـد این 
دو نفـر مواجه شـدند. در مـاه می ۲۰۱۳ فیسـبوک برای اولیـن بار به 
فهرسـت ۵۰۰ شـرکت برتـر از نـگاه مجلـه ی Fortune وارد شـد تا 
زاکربـرگ در ۲8 سـالگی جوان ترین مدیر عامل این فهرسـت باشـد.

دو سـال بعـد، در نوامبر ۲۰۱۵ دختـرش، مکس )Max( بـه دنیا آمد 
و زاکربـرگ اعالم کرد که قصـد دارد دو ماهـی را بـه دور از هیاهوها و 
در کنـار خانواده بگذرانـد. در این زمـان بود که مارک و همسـرش در 
نامه ای سرگشـاده خطاب به فرزندشـان اعالم کردنـد که می خواهند 
۹۹ درصـد سـهام خـود را وقـف خیریـه کنند: »مـا متعهدیم سـهم 
کوچـک خودمـان را در ایجـاد جهانی ]بهتـر[ برای همـه ی کودکان 
به جـا آوریـمـ  مـا ۹۹ درصد از سـهام خـود در فیسـبوک را خواهیم 
بخشـیدـ  ارزش آن اکنون در حدود ۴۵ میلیارد دالر اسـتـ  در طول 
حیـات خود با پیوسـتن به خیـل خیرخواهـان، در جهت بهبـود این 
جهان برای آینـدگان ]حرکت خواهیم کرد[«. ایـن نامه در صفحه ی 
فیسـبوک زاکربـرگ قـرار گرفت. بد نیسـت بدانیـد خالق و مشـوق 
شـبکه های اجتماعـی، خـود عالقـه ی چندانی بـه اشـتراک گذاری 
زندگـی خصوصی خود نـدارد و اطالعات کمـی از خـود و خانواده اش 

در دسـترس است.
حـاال فیسـبوک بـا تصاحـب اینسـتاگرام و واتـس اپ، در کنار رشـد 
خیره کننده ی فیسـبوک و گذر از یک میلیارد کاربـر، آن چنان بزرگ 
شـده کـه نمی توان آینـده ی بشـر را بـدون آن ها تصـور کـرد. به نظر 
شـما شـبکه های اجتماعی چگونه زندگی انسـان نوین را تحت تاثیر 
قـرار دادند؟ راسـتی آیا شـما موافق شـریک کـردن دیگـران در امور 

خصوصی خود هسـتید؟

به راحتـی نمی تـوان عناوینـی چـون پنجمین نفـر در فهرسـت 
قدرتمندتریـن افـراد، سـیزدهمین در فهرسـت فوربـز 4۰۰ و 
بیسـتمین نفر در میـان میلیاردرهـا را به دسـت آورد. سـرگی برین 
)Sergey Brin( یکـی از موسسـان شـرکت معظـم گوگل بـا همراه 
کردن توانایـی علمی و شـم اقتصادی توانسـته به تمام آن ها دسـت 
یابد.سـرگی برین، روس اسـت و متولد مسکو پایتخت روسـیه. او در 
21ام آگوسـت 1973 میالدی به دنیا آمده و تا ۶ سـالگی در وطن خود 
زندگی می کرده اسـت. ظاهرا در زمان شـوروی سـابق با خانواده های 
یهودی برخـورد نژادپرسـتانه می شـده و خانـواده ی یهـودی او هم 
علی رغم این که پدرش اسـتاد دانشـگاه در رشـته ی ریاضیـات بوده 

بـه ناچـار وطـن را به مقصـد سـرزمین فرصت هـا تـرک کرده اند.
سـرگی بریـن در خاطراتـش آورده کـه سـال ها بعـد وقتـی بـا یـک تـور 
دانش آمـوزی به سرپرسـتی پدرش از روسـیه دیدار کـرده و اوضـاع امنیتی 
و نامسـاعد زادگاهـش را دیـده از پـدر بـه خاطر این کـه رنج هجـرت را برای 

پیشـرفت او بـه جـان خریده بسـیار تشـکر کرده اسـت.
بریـن دوران تحصیل را در مـدارس مری لند ایاالت متحـده گذراند؛ ولی این 
پـدرش بـود کـه در خانـه در درس هـا او را راهنمایـی می کرد. سـرگی برین 
سـپس وارد دانشـگاه ایالتی مری لند شـد و در سـال ۱۹۹۳ لیسانس گرفت. 
پس از اتمام دوران لیسـانس، سرگی موفق به دریافت کمک هزینه تحصیلی 
شـد و برای تحصیل در رشـته ی کامپبوتر به دانشـگاه اسـتنفورد رفت. برای 
دوره ی دکتـری هم این دانشـگاه اسـتنفورد بـود کـه او را میزبانی کـرد و در 

همین جـا بود که آشـنایی او با لـری پیـج )Larry Page( اتفـاق افتاد.
وقتـی آن ها بـا هم آشـنا شـدند هـردو دانشـجوی دکتـری بودنـد و عالیق 
مشـترک باعث شـد دوسـتان خوبی برای هم بشـوند. آن ها در حین تحقیق 
برای رسـاله ی لری و موضوع درجه بندی صفحات وب  بـه ایده ی یک موتور 
جست وجوی فراگیر رسـیدند که وبگاه ها را بر اسـاس محبوبیت، رتبه بندی 

می کنـد. خیلی طول نکشـید که بـرای کار روی ایـده ی خود به طـور موقت 
دانشـگاه را تـرک کردند و چنـدی بعد شرکت شـان، یعنی گـوگل را به ثبت 
رسـاندند. ایـن کلمـه از نام عـددی گرفته شـده که معـادل یک بـا صد صفر 
جلـوی آن اسـت. در واقع آن هـا با ایـن نام گذاری می خواسـتند حجـم زیاد 
داده هایـی کـه باید توسـط موتور آن هـا کنـد و کاو می شـد را نشـان دهند. 
برای توسـعه ی کارشـان از خانواده، اقـوام و دوسـتان تامین سـرمایه کردند 
و بـا چند میلیـون دالری که جمع شـده بود در سـال ۱۹۹8 شـرکت گوگل 

رسـما راه اندازی شد.
از همـان موقـع تا کنون گـوگل مقصد اصلـی جوینـدگان وب بـوده و روزانه 
بیـش از ۲۰۰ میلیون جسـت وجو را میزبانی می کند. مقر گـوگل خیلی زود 
از یـک گاراژ کوچک بـه مجتمعی عریـض و طویل در منطقه مشـهور دره ی 
سـیلیکون رفت. ولی با وجود وسـعت کار، هنوز هم لری پیج و سـرگی برین 

در کنار هـم امـور را اداره می کنند.
سـرگی برین در کنـار لری پیج بـه خاطر ایجاد تغییـرات بزرگ در شـیوه ی 
زندگی بشـر جوایـز بین المللی مهمـی دریافت کرده اسـت. او یکـی از ۱۰۰ 
خـالق برتر جهان اسـت کـه در اوج کارش کمتر از ۳۵ سـال داشـت. مدرک 
MBA افتخـاری، دیس زریـن از آکادمی موفقیت، کسـب باالترین جایزه ی 
 )Marconi Foundation Prize( مهندسـی و جایزه ی بنیاد مارکونـی

تنها بخشـی از افتخارات او هسـتند.
در سـال ۲۰۰۹ در رتبه بنـدی قدرتمندترین افراد جهـان او در جایگاه پنجم 
قرار گرفت. سـرمایه ی او تا پایـان ۲۰۱۴ در حدود ۳۰ میلیـارد دالر تخمین 

زده شـده و در جایگاه بیسـتم ثروتمندترین ها قرار دارد.
فکـر می کنید فراهـم بودن بسـتر رشـد در یک کشـور چقدر در شـکوفایی 
اسـتعدادها موثر اسـت؟ به نظر شـما موفقیت شـرکت های فنـاوری مطرح 
دنیا همچـون گـوگل، تـا چـه حـد تحـت تاثیر مهاجرانـی بـوده کـه از 

کشـورهای دیگـر در آن هـا مشـغول بـه کار شـده اند؟
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سال گذشته، لری پیج )Larry Page( با تاسیس شرکت آلفابت، ساندار پیچای )Sundar Pichai( را به جانشینی خود برای مدیر عاملی شرکت گوگل 
معرفی کرد. هیات مدیره هم 183 میلیون دالر از سهام شرکت را به او داد؛ به نقل از منبع بلومبرگ این بیش ترین مبلغ ثبت شده ای است که گوگل تاکنون 
به یک مدیر پرداخته. لری پیج، خود در سطحی باالتر بر امور نظارت می کند ولی همه ی آن چه در قالب گوگل عرضه می شود مستقیما تحت نظر ساندار 
پیچای، »دست راست« او قرار دارد. در ادامه با دیجی کاال مگ همراه باشید تا بیش تر با ساندار پیچای مدیر عامل وقت شرکت معظم گوگل آشنا شوید.

 کودکی
»پیچـای سـانداراراجان« )Pichai Sundararajan( کـه بـا نـام سـاندار 
پیچای مشهور شـده در دوازدهم جوالی ۱۹۷۲ میالدی در شـهر مادورای ایالت 
تامیل در هند به دنیا آمد. خانواده اش از نظر مالی نسـبتا ضعیف بودند؛ تلویزیون 

و خودروی شـخصی مواردی نبـود که پیچـای در کودکی تجربه کرده باشـد.
پدرش راگونـاث پیچای مهندس برق بود و در شـرکت جنرال الکتریـک واقع در 
شـهر چنای هنـد کار می کـرد؛ این شـد که خانـواده هم بـه این شـهر مهاجرت 
کردند. در کنـار کار در شـرکت، پدرش مدیـر کارگاهی هم بود که وسـایل برقی 
تولیـد می کـرد. سخت کوشـی و مشـکالت کارِی پدر، بـه پیچای جـوان انگیزه 

می داد.
مادرش، الکشمی، پیش از دنیا آمدن فرزندان، استگانوگرافر )نهان نگار( بود ولی 
بعدا بـرای مراقبت از بچه ها خانه دار شـد. سـاندار یک بـرادر کوچک تر هـم دارد. 
وقتی دوازده سـالش بود خط تلفن به منزل شـان رسـید و این نخستین برخورد 
او بـا فنـاوری بـود. توانایـی خارق العـاده ای در از برکـردن شـماره ها داشـت. این 
موضوع وقتی معلوم شـد که خانواده متوجه شـدند سـاندار همه ی شـماره هایی 
که با دسـتگاه تلفن گرفتـه را حفظ کـرده و می تواند دوبـاره بگیرد. اما اسـتعداد 
سـاندار فقط در زمینه ی اعـداد نبود؛ در بـازی ملی هندی هـا، کریکت هم تبحر 

داشـت و کاپیتان تیم دبیرسـتان بود.

 تحصیالت
کالس دهـم را در مدرسـه ی »جواهـر ویدیالیـا«  گذرانـد و بـرای کالس دوازده 

به دبیرسـتان »وانا وانـی« در همان شـهر چنای رفت. بـه رایانه عالقـه ی زیادی 
داشـت؛ اولین نرم افزاری که نوشـت یک بازی شـطرنج بـود. بااین حـال به دلیل 
مشـکالتی که مانند کشـور ما در هند هم به عنوان یک کشـور جهان سوم وجود 
 ،)Kharagpur( »دارد به ناچار لیسـانس را در دانشـگاه صنعتـی »خراگ پـور
متالورژی خوانـد. اما خوش بختانه به دلیـل روابط خوب دانشـگاهی هند با دیگر 
مراکز علمـی تراز اول جهـان، خوب درس خواندن او باعث شـد بورسـیه بگیرد و 
 )Standford( »برای تحصیالت تکمیلی به دانشگاه استعداد پرور »استنفورد

برود.
آن جا مهندسـی علـم مـواد را ادامـه داد. آن طور کـه خودش تعریـف می کند آن 
اوایـل از گرانی اجناس در آمریکا شـوکه شـده بـوده ولی کم کم بـا درآمد بیش تر 
 MBA به قیمت ها عادت کرده. بعد از گرفتن فوق لیسـانس برای گذراندن دوره
به آموزشکده »وارتون« )Wharton( در دانشگاه پنسیلوانیا رفت و خود را برای 

حضـور در عرصه ی مدیریـت آماده تر کرد.

 دوران پیش از گوگل
پـس از اتمـام تحصیـل، سـاندار پیچـای در شـرکت »مکنـزی و شـرکا« 
)McKinsey & Company( در واحد مشـاوره مشغول به کار شد. چندی 
 Applied( »بعد با توجه به تخصصش در متالورژی به شـرکت »اپالید متریالـز
Materials( رفـت. در آن جـا مدیـر تولید بود تا این که سـرانجام برای شـغلی 
هیجان انگیـز راهِی گـوگِل جـواِن آن روزها شـد. سـاندار در مصاحبـه ای گفت: 
»همیشـه عاشـق فناوری بودم و بـا رویـای دره  سـیلیکون )منطقـه ای در ایالت 

کالیفرنیای آمریکا که دفتر اصلی بسـیاری از شـرکت های پیش روی فناوری در 
آن جا اسـت و به نوعی نماد فناوری نوین است.( بزرگ شـدم. در موردش مطالعه 

می کـردم؛ عمویم هم زیـاد دربـاره اش برایـم تعریـف می کرد.«

 دوران گوگل
نهایتـا در آوریـل ۲۰۰۴ بـرای مصاحبـه به گوگل  پلکـس )مقر شـرکت گوگل( 
رفت؛ درسـت همان زمان که این شـرکت از سـرویس جی میل )Gmail( پرده 
برداشـت. در آن موقع خیلی هـا آینده ی خوشـی برای جی میل متصـور نبودند. 
پیچای پذیرفته شـد و به عنـوان اولین اقـدام روی نوار ابزار جسـت وجوی گوگل 
کار کرد. در آن دوران اینترنت اکسـپلورر بر وب حکم می راند و خبری هم از کروِم 
گوگل نبود. چندی بعد در سـال ۲۰۰۶ این پروژه اهمیت بیش تری یافت چراکه 
مایکروسـافت تصمیم گرفته بـود بینگ را جسـت وجو گر پیش فـرض اینترنت 
اکسـپلورر کند. پیچای توانسـت با رای زنی های زیاد سـرانجام تولیدکنندگان را 
مجاب کنـد نوار ابزار گـوگل را به طـور پیش فرض روی دسـتگاه های خود نصب 

کنند؛ به این شـکل مایکروسـافت تقریبا از رسـیدن به نیت خود بـاز ماند.
در سال ۲۰۰۴ گوگل به مسوولیت ساندار تیمی تشـکیل داد تا روی یک مرورگر 
 )Larry Page( جدید کار کنند. او تالش زیادی برای جلب موافقت لری پیـج
و سـرگی بریـن )Sergey Brin( کرد و به آن ها قبوالنـد گوگل به یک مرورگر 
برای خود نیـاز دارد. اما »اریک اشـمیت«  )Eric Schmidtٍ( مدیر عامل وقت 
گوگل هم چنان موافق نبود و اعتقاد داشـت شرکت نوپایی مثل گوگل نباید وارد 
جنگ بی پایان مرورگرها شـود. به هرحال موفقیت پیچای در نوار ابـزار و افزایش 
آمار جسـت وجوها باعث شـده بود هیات مدیـره روی حرف هایش حسـاب کند. 
اریک اشـمیت در جایی گفته وقتی نهایتا دموی کار را نشـانم دادند آن قدر خوب 
بـود که نتوانسـتم بـا آن مخالفـت کنم.سـاندار پیچای هم زمـان کـه پروژه های 
مرورگر گوگل کروم و سیسـتم عامل کـروم را هدایت می کـرد مدیریت تولیدات 
گـوگل را هم بـر عهده داشـت. در سـال ۲۰۰8  معـاون مدیر عامل شـد و همان 
سـال مرورگر گوگل کـروم را به دنیـا معرفی کرد. تنها یک سـال بعـد در ۲۰۰۹ 
میالدی سیسـتم عامـل کـروم )Chrome OS( را هـم عرضه کرد. سـاندار از 
۲۰۰8 و معرفـی گـوگل کـروم به بعـد بیش تـر در انظار ظاهر شـد و به مـرور، به 

یکی از چهره های شـرکت گوگل تبدیل شـد.
امـا در سـال ۲۰۱۳ اتفاقـی افتاد و مسـیر رشـد پیچای را سـریع تر کـرد. »اندی 
رابیـن« )Andy Rubin( خالق و گرداننـده ی امور اندرویِد گـوگل، بعد از یک 
دهه از سـَمت خود کنـاره گرفت؛ کرسـی خالی بـه اتفـاق آرا به سـاندار پیچای 
رسـید تا او تقریبا همه ی بخش های مهـم گوگل از خدمات ایمیـل، ابری، گوگل 
کروم، سیسـتم عامل کروم گرفته تا واحد تولید و در آخر سیسـتم عامل اندروید 

را مدیریـت کند.
سـاندار پیچای یک مدیر نتیجه گرا اسـت و همواره هـدف نهایی را مدنظـر دارد؛ 

وقتی در سـال ۲۰۱۳ ماننـد اندروید که دنیای دسـتگاه های همـراه را فتح کرد، 
تقریبـا همـه بخش های گـوگل را زیـر سـلطه ی خـود درآورد، این روحیـه را در 
همـه ی بخش هـا اشـاعه داد. پـروژه ی »اندرویـد وان« )Android One( از 
پیشـنهادهای او بود که تالش داشت ازهم گسیختگی سیسـتم عامل اندروید در 
میان دسـتگاه ها و سـازندگان مختلف را تـا حدی کم کنـد. به عالوه او بـود که از 
ابتدا اعتقاد داشـت اندروید باید یکی از بخش های مسـتقیم گوگل شـود و نباید 
به طور مجزا توسـعه پیـدا کند. یکی دیگـر از اقدام هایی که ظاهرا در پشـت پرده 
او باعث و بانی آن ها بوده، خرید شـرکت »نست« )Nest( اسـت. گوگل در سال 
۲۰۱۴ شـرکت نسـت را به مبلغ ۳٫۲ میلیـارد دالر خریـداری کرد و رسـما وارد 

عرصه ی خانه های هوشـمند شـد.

 مدیریت گوگل در عصر الفابت
روند صعودی سـاندار ادامه داشـت تا سـرانجام در سـال ۲۰۱۵ و بعد از تاسـیس 
شـرکت هلدینگ آلفابـت )Alphabet(، او مدیریت عامل کل شـرکت معظم 
گوگل را عهده دار شـد و به عنوان دسـت راست و جانشـین لری پیج، سکان امور 
را به دسـت گرفت.جالب اسـت بدانیـد علی رغم کار کـردن در شـرکت رقیب، او 
یکی از گزینه های مدیر عاملی شـرکت مایکروسـافت پـس از اسـتیو بالمر بوده 
امـا همان طور کـه می دانیـد درنهایت ]با اعمـال نظر بیـل گیتس[، سـاتیا نادال 
)Satya Nadella(، یـک هنـدی موفـق دیگر برای این پسـت انتخاب شـد. 
حتی توییتر هـم به او پیشـنهادهای خوبـی داد ولی سـاندار یک گوگلـی وفادار 
باقـی ماند.پـس از اعالم انتخـاب سـاندار پیچای از سـوی لری پیـج، هم وطنش 

ساتیا نادال در توییت معنادار انتخاب شایسته ی او را تبریک گفت.                 

  چند دستاورد دیگر
گفتـه می شـود ایـن سـاندار پیچـای بـوده کـه مشـکالت گـوگل یـا شـرکای 
قدرتمنـدی چـون سامسـونگ را حل وفصـل داده. به عـالوه، او اندرویـد را بـه 
زیرمجموعه ی محصـوالت گوگل در آورد. پیچـای از اعضای هیات مشـاوران در 
 Jive اسـت. از آوریل ۲۰۱۱ تا ۳۰ جوالی ۲۰۱۳ هدایت )Ruba( شـرکت روبا
Software را بر عهده داشـت. گوگل او را در ۱۰ آگوست ۲۰۱۵ به عنوان مدیر 
عامـل انتخاب کرد. او پیش تر ریاسـت بخش محصـوالت این شـرکت را برعهده 

داشـت. او در سـال ۲۰۱۵ بالـغ بر ۱۰۰٫۵ میلیـون دالر درآمد داشـته.
بـه نظر شـما چـه راه هایـی بـرای فراهم کردن بسـتر یـک کشـور برای رشـد و 
تعالی اسـتعدادها فـارق از نژاد و ملیت شـان وجـود دارد؟ شـما ترجیح می دهید 
سیاسـت مداران با اسـتعدادها و نخبگان عکس بگیرند و آن ها را به همایش های 
مختلف دعوت کنند یا مشـغول برداشـتن موانع از سـر راه آن ها باشند و فرصت 

مصافحه با نخبگان را نداشـته باشـند؟
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»باید اسمی انتخاب می کردیم که در عین منحصربه فرد بودن، برای مردم آشنا هم باشد؛ به عالوه تلفظ آن برای ملت ها با زبان های 
مختلف راحت باشد.« جک سال ها مدرس زبان انگلیسی بود و از این طریق با داستان علی بابا و چهل دزد بغداد از مجموعه ی هزار و 
یک شب آشنایی داشت. »روزی در کافه ای در سن فرانسیسکو نشسته بودم و به اسم شرکت فکر می کردم. گارسون که آمد پرسیدم: 
از علی بابا چیزی می دانی؟ گفت: ِسِسمی باز شو و همان جا بود که به خودم گفتم بله این اسمی است که به دنبالش هستم. سریع به 
خیابان رفتم از چندین رهگذر همین سوال را کردم؛ آلمانی، هندی، ژاپنی، چینی و … همه علی بابا را می شناختند. علی بابا بازرگان 

باهوشی بود که به روستاییان کمک می کرد. علی بابا غار گنج را برای شرکت های کوچک و متوسط باز می کند!«

آن چه خواندید توضیحی است که »جک ما« )Jack Ma(، یکی از 
بنیان گذاران و مرد اول شرکت علی بابا درباره ی نام شرکتش داده. »ما 
یون« )Ma Yun( که بعدها با نام جک ما معروف شد، در سال ۱۹۶۴ 
در شهر هانگژوی چین در خانواده ای با وضعیت مالی متوسط به دنیا 

آمد. پدر و مادرش نوازنده و نقال بودند.
آینده ی او زمانی رقم خورد که رییس جمهور وقت ایاالت متحده، 
ریچارد نیکسون، به چین سفر کرد و به انزوای این کشور در جامعه ی 
بین الملل خاتمه داد. بعد از آن بود که سرمایه ها و گردشگران غربی به 
چین سرازیر شدند؛ حاال که به لطف سیاست های درست دولت مردان، 
فضای رشد فراهم شده بود یون که اشتیاق فراوانی به یادگیری 
انگلیسی داشت، نه سال تمام هر روز به هتلی در حوالی شهر می رفت 

تا به عنوان راهنما، با گردشگران خارجی انگلیسی تمرین کند.
لقب »جک« را هم یکی از همان خارجی ها به او داده. آخر سر هم 
آن قدر کنکور داد تا باالخره بار سوم در رشته زبان انگلیسی وارد 

دانشگاه شد و در سال ۱۹88 لیسانس گرفت.
»ما« برخالف بزرگان دره ی سیلیکون مانند مارک زاکربرگ، بیل 
گیتس و استیو جابز تحصیل در دانشگاه را برای کارآفرینی رها نکرد. او 
از آنجا که امکانات آمریکایی ها را در کشورش نداشت و نیز به واسطه ی 
طبقه ی اجتماعی اش با افراد صاحب نفوذ هم مرتبط نبود تنها راه حل 

را تحصیل دید. وقتی علی بابا را راه انداخته بود همزمان مشغول درس 
خواندن در رشته MBA بود تا راه و رسم تجارت را یاد بگیرد. جک ما 

یک محصول دانشگاهی است تا بازار.
باور کردن این که این مرد در مسیر زندگی چقدر شکست خورده 
و با درهای بسته مواجه شده کمی دشوار است. آن طور که خودش 
در مصاحبه ها گفته از امتحانات مدرسه گرفته تا ورودی دانشگاه و 
استخدام در شرکت ها، او بارها و بارها رد شده ولی از پا ننشسته. حتی 
همین اواخر باز هم در کسب اعتماد و جمع آوری سرمایه از دره ی 

سیلیکون موفق نبود و کسی برای کار او ارزش قائل نشد.
از بس که در آزمون های ورودی مشاغل )از KFC تا اداره ی پلیس( 
شرکت کرده و قبول نشده بود، نهایتا تصمیم گرفت به همان تدریس 
انگلیسی بپردازد. اما اوضاع پرداختی به معلمان در چین مانند اکثر 
نقاط جهان تعریفی نداشت و جِک جوان که برای آینده برنامه های 

فراوانی داشت را راضی نمی کرد.
از دانش رایانه و برنامه نویسی سر در نمی آورد ولی وقتی به آمریکا رفت 
و برای اولین بار از اینترنت استفاده کرد توانمندی بالقوه آن را درک 
کرد. خودش در جایی گفته: »وقتی شروع به جست وجو در وب کردم 
نتایج مرتبط با چین پیدا نکردم و همین مساله باعث ایجاد جرقه ی 

یک فعالیت اینترنتی برای کشورم شد.«

دو تالش اولش برای راه اندازی چنین کسب و کاری موفق نبود؛ تا 
این که باالخره چهار سال بعد، ۱۷ نفر از دوستانش را در منزلش 
جمع کرد و متقاعدشان کرد تا در ایده ی مرکز خرید اینترنتی او 

سرمایه گذاری کنند؛ و این گونه علی بابا شکل گرفت.
 ارتباطات مناسب حاکمیت چین با جهان باعث شد شرکت های 
نوپای چینی در معرض سرمایه های بین المللی قرار بگیرند و تیم 
جوان علی بابا به زودی توانست در یک مرحله، ۵ و در نوبت بعد ۲۰ 
میلیون دالر پول دریافت کند. نکات حائز اهمیتی در ارتباط تیم 
علی بابا با دولت چین نهفته که می تواند راهگشای شرکت های نوپا در 
دیگر کشورها باشد. آن طور که جک ما می گوید اوایل آن ها با حکومت 
کار می کردند و پروژه های دولتی را انجام می دادند؛ اما چندی که 
گذشت درگیر کاغذبازی ها و رشوه گیری های مرسوم دولتی شدند و 
تازه فهمیدند که برای بزرگ شدن این روش جواب نمی دهد. به قول 
او: »عاشق دولت باشید ولی با آن ازدواج نکنید.« این شد که وقتی 
دولت چین برای رفع مشکلی به تیم علی بابا رجوع کرد، نیاز حکومت 
را به رایگان در ازای این که با آن ها کاری نداشته باشند و مزاحم 

پیشرفت شان نشوند رفع کردند.
 گروه علی بابا در سال ۲۰۰۳ وبگاه taobao.com را راه انداخت تا با 
شعبه ی چین شرکت معظم eBay رقابت کند. آن ها تصمیم گرفتند 
از فروش های صورت گرفته درصدی دریافت نکنند و کلیه ی فرآیند 
را برای خرده فروشی های کوچک و متوسط به رایگان انجام دهند. اما 
خود این موضوع باعث می شد مجموعه، درآمدی نداشته باشد. در 
نهایت با استفاده از راهکارهای جانبی توانستند به سوددهی رسیده 
و eBay را از گردونه حذف کنند. او در مصاحبه ای جالب گفته اگر 
eBay کوسه ی اقیانوس است ما هم کروکدیل رود یانگ تسه هستیم!

 هر چه می گذشت »ما« بیشتر به اهمیت روابط در تجارت پی می برد 
و تالش های زیادی برای رابطه سازی انجام داد. چندی بعد در سال 

۲۰۰۵ توانست از طریق هم وطن خود و یکی از موسسان یاهو، این 
شرکت را مجاب کند در عوض ۴۰ درصد از سهام علی بابا، ۱ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری کند.
 روند پیشرفت علی بابا تحت مدیریت جک ما ادامه داشت تا در سال 
۲۰۱۳ او سمت مدیر عاملی را ترک کرد و ریاست هیات مدیره را 
بر عهده گرفت. اما بزرگ ترین و درعین حال شجاعانه ترین حرکت 
مجموعه ی علی بابا، عرضه ی سهام این شرکت در بورس ایاالت 
متحده بود که به یک باره ارزش این شرکت را تا ۱۵۹ میلیارد دالر 
باال برد و به تبع آن، »ما« با ۲۵ میلیارد دالر سرمایه، ثروتمندترین 
مرد چین لقب گرفت. جک ما در صحبت هایی در همان روز می گوید: 
»امروز این پول نبود که به دست آوردیم. آن چه حاصل شد اعتماد 

مردم بود.«
این طور که دوستان قدیمی »ما« می گویند، این ثروت تغییری در 
روحیات او به وجود نیاورده و حتی هنوز از خریدهای پر زرق و برق 
پرهیز می کند. جک ما کوشیده خانواده اش را از تیررس رسانه ها 
دور نگه دارد تا پسر و دخترش در آرامش به تحصیل بپردازند. »ما« 
همچنان به مطالعه درباره ی کونگ فو عالقه دارد، به مدیتیشن ادامه 

می دهد و تمرین مستمر تای چی را فراموش نکرده.
 جک ما مانند بسیاری از ثروتمندان دنیای فناوری امروزی، در امور 
خیر شرکت می کند و دست به خیر او در محل تولدش زبان زد است. 
در چین برای او احترام زیادی قائل اند و سخن رانی های عمومی اش 
با حضور هزاران نفر برگزار می شود. اما همه ی این ها مانع بروز 
شوخ طبعی ذاتی »ما« نشده و گاه و بی گاه اجراهای نمایشی او برای 

کارکنان شرکت همه را سر شوق می آورد.
طبق گزارش مجله ی فوربز، تا سال ۲۰۱۵ سرمایه ی جک ما ۲۷ 
میلیارد دالر برآورد شده که باعث می شود او ثروتمندترین مرد در 

چین و هجدهمین نفر از لحاظ ثروت در جهان باشد.
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سال 1995 بود که جف بزوس کسب و کار فروش آنالین کتاب 
را شروع کرد و اولین گام برای آغاز امپراتوری »آمازون« را 
برداشت.  اما بلندپروازی های او تنها به تجارت الکترونیکی 
محدود نیست؛ او در حوزه های رسانه، تولید گجت های 

دیجیتال و حتی دنیای سرگرمی حضوری فعال دارد.
 

 در یک نگاه
»جف بزوس« )Jeff Bezos( در سال ۱۹۶۴ در ایاالت متحده ی 
آمریکا به دنیا آمد. او از همان ابتدا عاشق کامپیوتر بود و در دانشگاه 

در رشته ها ی علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک تحصیل کرد.
 او بعد از تمام کردن درسش، در »وال استریت« مشغول به  کار شد. 
پس از گذشت چهار سال، شغل پرسود خود را رها کرد و در ۳۰ 
سالگی آمازون را راه انداخت. آمازون به تدریج از یک کتاب فروشی 
آنالین به بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی دنیا تبدیل شد. اما بزوس به 
این راضی نبود و وارد حوزه های جدیدی شد؛ مهم ترین آن ها شاید 
خرید روزنامه ی »واشنگتن پست« در سال ۲۰۱۳ باشد. در ادامه به 
جزییات بیشتری در مورد زندگی شخصی و حرفه ای او می پردازیم.

 
 جف بزوس پیش از آمازون

»جفری پرستون جارگنسن« یا همان جف بزوس، متولد »البوکرکی« 
در نیومکزیکوی آمریکاست. ازدواج پدر و مادرش تنها یک سال دوام 
داشت و وقتی جف چهار ساله بود، مادرش با یک مهاجر کوبایی 
ازدواج کرد. جف، نام خانوادگی بزوس را از ناپدری اش گرفته است. او 
از همان دوران کودکی، روحیه ی کنجکاوی داشت و گاراژ خانه شان را 
به آزمایشگاه تبدیل کرده بود. او خود را با قطعات الکترونیکی سرگرم 
می کرد. در نوجوانی به همراه خانواده اش به »میامی« مهاجرت کرد. 
جف در آن سال ها به دنیای جذاب کامپیوترها دل بست. او به دانشگاه 
پرینستون رفت و در رشته ها ی علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک 

از آن جا فارغ التحصیل شد. پس از پایان تحصیل، او در چند شرکت 
 Fitel، Bankers ازجمله )Wall Street( »مختلف در »وال استریت
Trust و شرکت سرمایه گذاری D.E. Shaw مشغول به کار شد. او 
در طول چهار سال حضور در بازار وال استریت، موفقیت های زیادی 
به دست آورد؛ در حالی که همیشه چیز عالی به نظر می رسید، جف 
بزوس بزرگ ترین تصمیم زندگی اش را گرفت. او در سال ۱۹۹۴ از 
شغلش استعفا داد، به سیاتل رفت و کسب وکار اینترنتی خود را راه 

انداخت. این جا بود که داستان آمازون شروع شد.
 

 جف بزوس و داستان الهام بخش آمازون
سال ۱۹۹۴ بود و جف بزوس ۳۰ سال داشت. او مثل بسیاری از 
رهبران کنونی دنیای دیجیتال، پتانسیل نامحدود اینترنت را در 
بهترین زمان ممکن درک کرد و آن را بنیان کسب وکار خود قرار داد. 
او دفتر کار کوچکی را در گاراژ خانه اش برپا کرد. در ابتدا او فقط چند 
کارمند داشت. آن ها کار بر روی نرم افزار سایت را شروع کردند. مدتی 
بعد دفتر کارشان را به خانه ا ی دو اتاق خوابه منتقل شد و پس از مدت 
کوتاهی نمونه ی آزمایشی وب سایت موردنظرشان را ساختند. تست 
بتای سایت با مشارکت ۳۰۰ نفر با موفقیت انجام شد و ۱۶ جوالی 

سال Amazon.com ،۱۹۹۵  متولد شد.
 موفقیت اولیه ی آمازون حقیقتا عجیب و غریب بود. در ۳۰ روز اول، 
بدون هیچ گونه تبلیغاتی، Amazon.com در ایاالت متحده ی 
آمریکا و ۴۵ کشور دیگر، کتاب فروخت. در عرض دو ماه، فروش 
این وب سایت به ۲۰ هزار دالر در هفته رسید. در سال ۱۹۹۷ و با 
تداوم موفقیت های آمازون، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی در مورد 
آینده ی آمازون دچار تردید شدند. خیلی از کتاب فروشی های سنتی 
کم کم سایت های فروش خود را راه می انداختند؛ در آن شرایط، 
آمازون چه وضعیتی پیدا می کرد؟ دو سال گذشت و نه تنها آمازون 
متوقف نشد، بلکه از تمام رقبا پیشی گرفته و به عنوان رهبر دنیای 

تجارت الکترونیکی شناخته شد.
 از سال ۱۹۹8، آمازون محصوالت دیگری را هم برای فروش روی 
سایت قرار داد؛ ابتدا با CD و ویدیو شروع شد و به تدریج لباس، 
وسایل الکترونیکی، اسباب بازی و چندین رسته ی دیگر هم پای شان 

به آمازون باز شد.
 

 جف بزوس به آمازون اکتفا نکرد
اکثر مردم جف بزوس را با فروشگاه اینترنتی اش یعنی آمازون 
می شناسند. اما بلندپروازی های او حد و مرزی ندارد. آمازون در 
سال ۱۹۹8، وب سایت معروف IMDB.com  را از آن خود کرد. یک 
سال بعد، وب سایت Alexa.com را تصاحب کرد؛ این وب سایت در 
زمینه ی ارایه ی داده ها و تحلیل های صفحات وب فعالیت دارد. در 
سال ۲۰۰۷ هم وب سایت Dpreview.com که به بررسی تخصصی 
دوربین های دیجیتال می پردازد به زیرمجموعه ای از آمازون تبدیل 

شد.
 آمازون در هزاره ی سوم سال به سال اوضاع مالی بهتری پیدا می کرد. 
در سال ۲۰۰۷، جف بزوس دست به کار شد و یه سراغ تولید محصوالت 
دیجیتالی رفت. در این سال او از اولین کتاب خوان دیجیتالی آمازون 
با نام »کیندل« )Kindle( رونمایی کرد. اما این که چیزی نیست! 
جف بزوس در همان سال در شرکت Blue Origin سرمایه گذاری 
کرد. این شرکت در زمینه ی فناوری های مربوط به سفرهای فضایی 

فعالیت می کرد.
در سال ۲۰۱۱  و یک سال پس از معرفی اولین آیپد شرکت اپل، 
جف بزوس هم اولین تبلت آمازون را معرفی کرد. این تبلت، 
کیندل فایر )Kindle Fire( نام داشت. آمازون تا این لحظه 
چندین مدل کتاب خوان دیجیتال و تبلت را به بازار عرضه کرده 

است.
 در سال ۲۰۱۳ جف بزوس بار دیگر خبرساز شد. او به یک رسانه ی 
قدرتمند احتیاج داشت و از این رو، روزنامه ی واشنگتن پست 
)Washington Post( و تمام ناشران مرتبط با آن را تصاحب کرد. 
جف برای این کار ۲۵۰ میلیون دالر خرج کرد. این خرید شخصا 
مربوط به جف بزوس است و ارتباطی با شرکت آمازون ندارد. در همین 
سال خبر جالب دیگری در رسانه ها منتشر شد. جف بزوس ایده ی 
ارسال کاال با پهپاد را مطرح کرد. آمازون در حال حاضر بر روی این 
طرح که با نام »آمازون پرایم ایر« )Amazon Prime Air( شناخته 

می شود، کار می کند.
 Bezos کسپدیشنز« ) م »بزوس ا  جف بزوس شرکتی به نا
Expeditions( را تاسیس کرده است. سرمایه گذاری های شخصی 
او از طریق این شرکت انجام می شود. بسیاری از شرکت ها، سرویس ها 
و سایت های شناخته شده ی امروزی، تمام یا بخشی از سرمایه ی  خود 
را از بزوس اکسپدیشنز دریافت کرده اند. از آن میان می توانیم به 

وب سایت خبری معروف BusinessInsider.com  اشاره کنیم.

mag.digikala.com
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 سالیان جوانی
تیموثی دونالد »تیم« کوک، یکم نوامبر ۱۹۶۰ در شهر کوچک 
Robertsdale در آالبامای آمریکا به دنیا آمده و دومین فرزند در 
خانواده ای با سه پسر است. مادر او در زمینه ی ساخت مسکن فعالیت 

داشت و پدرش کارگر یک کارخانه ی کشتی سازی بود.
کوک تحصیالت متوسطه را در دبیرستان زادگاه اش در سال ۱۹۷8 و 
با رتبه ی دوم در میان هم کالسی ها به اتمام رساند. »دانشگاه آوبرن« 
)Auburn University( آالباما مقصد بعدی او بود. مدرک لیسانس 

را در رشته ی مهندسی صنایع در سال ۱۹8۲ از این دانشگاه گرفت.
تیم برای تحصیالت تکمیلی، مهندسی را ادامه نداد و در آموزشکده ی 
تجارت فوکوای »دانشگاه دوک« )Duke University( رشته ی 
نشجوی برتر  ند و در سال ۱۹88 در میان ده دا ا MBA خو

فارغ التحصیل شد.
   

 سابقه ی کاری
تیم کوک به محض فراغت از تحصیل وارد زمینه ی کامپیوتر شد و به 

استخدام IBM درآمد. او تا مدیریت بخش آمریکای شمالی و تولید 
و توزیع کامپیوترهای شخصی در کل قاره ی آمریکا پیش رفت. 
بعد از ۱۲ سال، IBM را ترک کرده و کارمند شرکت »اینتلیجنت 

الکترونیکس« )Intelligent Electronics( شد.
سه سال در سمت مسوول بخش اجرایی خدمت کرد. سپس راهی 
شرکت »کامپک« )Compaq( شد و معاونت بخش متریال آن را به 
عهده گرفت. حضور او در شرکت کامپک دیری نپایید و پس از شش 
ماه آن جا را به مقصد شرکت اپل ترک کرد. عالوه بر این، تیم کوک در 
هیات مدیره ی شرکت نایکی و بنیاد ملی فوتبال آمریکا عضویت دارد.

   
 دوران حضور در اپل

تیم کوک ۱۵ سال بعد از پیوستن به اپل در یک سخن رانی در دانشگاه 
آوبرن گفت: »بزرگ ترین دستاورد من در زندگی تنها نتیجه ی یک 
تصمیم بود؛ این که به اپل بروم.« اما این تصمیم آن موقع چندان هم 

ساده نبود؛
او اوایل سال ۱۹۹8 اپل را برای کار انتخاب کرد. قبل از آن که این شرکت 

دستگاه هایی مانند آی مک، آیفون و آیپد را بسازد؛ درست وقتی که اوضاع 
مالی اپل وخیم بود. آن طور که خود کوک می گوید برای انتخاب این شغل با 
حرف های ناامید کننده زیادی مواجه شده: »وقتی اپل کامپیوترهای مک را 
تولید می کرد، سال های متمادی آمار فروش رو به نزول بود و شرکت در مرز 
ورشکستگی قرار داشت. تنها چند ماه قبل از پذیرش این شغل، مایکل دل، 
مدیر عامل و موسس شرکت دل )Dell(، در سخنانی گفته بود اگر من جای 
مدیران اپل بودم درش را تخته می کردم و پول سهام داران را پس می دادم.«

کمی بعد از ورود کوک، اوضاع اندکی بهتر شد. او به عنوان مدیر ارشد 
عملیاتی، وظیفه ی مدیریت فروش، خدمات و پشتیبانی در کل جهان 
را بر عهده داشت. افزون بر این، راهبری بخش مکینتاش شرکت را نیز 
انجام می داد و به امور فروش و تامین قطعات رسیدگی می کرد. کمتر 
از یک سال پس از آمدن او، اپل به سوددهی رسید و گزارش های مالی 

آن سال امیدوار کننده شد.
سرانجام در آگوست ۲۰۱۱ تیم کوک به مدیر عاملی اپل رسید و جای 
استیو جابز که پس از یک سال تحمل سرطان فوت کرده بود را گرفت 
تا راه رشد این شرکت ادامه پیدا کند. او همچنین به عنوان یکی از 

سهام داران عمده به عضویت هیات مدیره اپل درآمد.
تحت مدیریت او بزرگ ترین خرید تاریخ اپل در ماه می ۲۰۱۴ انجام 
شد و اپل »بیتس میوزیک« و »بیتس الکترونیکس« را با ۳ میلیارد 
دالر به تملک خود درآورد. موسسان بیتس هم به خدمت گرفته شدند 
و کوک در نامه ای به کارمندان شرکت نوشت: »امروز بعدازظهر خبر 
خرید بیتس میوزیک و بیتس الکترونیک را اعالم کردیم. تجارت 
این دو به سرعت در حال رشد است و به ما در تکمیل اکوسیستم اپل 
برای توسعه ی دستگاه های شگفت انگیز کمک می کند. مشتریان 

عاشق آن ها خواهند شد.«
از آن موقع تا حاال، اپل با مدیریت کوک، آیفون را توسعه داده و برای 
عقب نماندن از رقبا نمایشگرش را بزرگ تر کرده. آیپدهای دیگری 

 iOS معرفی شدند تا این خط تولید هم راکد نماند. سیستم های عامل
و OS X نیز پیشرفت کردند و طراحی متفاوتی به خود دیدند. به عالوه 
یک گجت پوشیدنی )اپل واچ( برای اولین بار در زمان او عرضه شد و 

مسیر جدیدی برای توسعه ی دستگاه های مشابه باز کرد.
   

 درآمد و محل خرج
Forbes( تیم کوک را جزو  در نوامبر ۲۰۱۱، مجله »فوربز« )
قدرتمندترین افراد جهان قرار داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز 
در سال ۲۰۱۲، او باالترین دریافتی در میان دیگر مدیران عامل 

شرکت های سهامی عام را داشته.
درحالی که حقوق کوک چیزی حدود ۹۰۰ هزار دالر در سال است، 
اما درآمد حقیقی اش از طرق مختلف ازجمله سهام و پاداش خیلی 
بیشتر از این ها است. او سال ۲۰۱۱ را با عایدی ۳۷8 میلیون دالر به 
پایان رساند. با این همه کوک می گوید که در بند مادیات نیست و 

اعالم کرده تمام دارایی خود را صرف امور خیر خواهد کرد.
    

 زندگی شخصی
تیم کوک عاشق تناسب اندام و اهل کوه نوردی است و گاهی هم 
رکاب می زند؛ مرتب به باشگاه می رود و زندگی سالمی دارد. تعهد او 
به سحرخیزی زبان زد است. هر روز چهار و نیم صبح کارش را با چک 
کردن ایمیل ها شروع می کند. تیم کوک »افراد، راهبرد و اجرا« را سه 
اصل مهم در مدیریت خود می داند و می گوید اگر این سه را به درستی 

کنار هم داشته باشید، حتما موفق می شوید.
به نظر شما آیا تیم کوک توانسته خود را از سایه ی سنگین استیو جابز 
رها کند و از شر مقایسه های گاه و بی گاه با او خالص شود؟ آیا او موفق 
شده راه مستقل خود را پیدا کند یا فکر می کنید درگیر نگرش های 

استیو جابز است؟

متولد یکم نوامبر 19۶۰ در ایالت آالبامای آمریکا، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آوبرن و کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه 
دوک؛ اولین بار به استخدام IBM درآمد و دوازده سال همان جا ماند. سپس در سال 1994 به عنوان مدیر ارشد عملیاتی در بخش فروش 
به شرکت »اینتلیجنت الکترونیکس« )Intelligent Electronics( رفت. بعدها در شرکت »کامپک« )Compaq( سمت معاونت بخش 
متریال این شرکت را عهده دار شد. اما فقط شش ماه از شروع به کارش در کامپک گذشته بود که در تصمیمی پرخطر، اپِل گرفتار در 
مشکالت آن روزها را انتخاب کرد. درنهایت در آگوست 2۰11 بعد از درگذشت استیو جابز )مدیر عامل و یکی از موسسان اپل(، تیم 
کوک به جانشینی او منصوب شد. آن چه خواندید خالصه ای بود از زندگی تیم کوک، مدیر عامل کنونی اپل که به گواه سهام رو به رشد 

این شرکت، توانسته کشتی پر زرق وبرق جابز را به خوبی هدایت کند. در ادامه همراه دیجی کاال مگ باشید.
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»پاول دورف« )Pavel Durov( وقتی به همراه برادرش نیکالی 
در سال 2۰۰۶ شبکه ی اجتماعی VK را راه انداخت فکرش را هم 
نمی کرد روزی بزرگ ترین شبکه اجتماعی اروپایی شود. محبوبیت 
این شبکه در زادگاهش به جایی رسید که VK را فیسبوک و خودش 
را مارک زاکربرگ روسیه لقب دادند. اما همین محبوبیت در کشوری 
با فضای سیاسی بسته، مهم ترین تفاوت آن دو را باعث شد؛ یکی 
)زاکربرگ( در بستر فراهِم میهنش پله های ترقی را طی کرد و به 
جایگاه شایسته ای رسید، دیگری )پاول( از طرف حکومت کشورش 

تحت پیگرد قرار گرفت و ناگزیر وطنش را ترک کرد و نفی بلد شد.
اما در دهکده ی جهانی امروزین با زور نمی توان جلوی استعداد ها را گرفت. 
زاکربرگ روس ها از کشوری جزیره ای به نام فدراسیون »سنت کیتس و 
نویس« )Saint Kitts and Nevis( تابعیت گرفته تا از مزاحمت های 
کرملین در امان باشد. او به کاری که در روسیه شروع کرده بود ادامه 
داد. پاول در سال ۲۰۱۳ و کمی پیش از مهاجرت، به کمک برادرش که 
پروتکل امن MTProto را ساخته بود یک اپلیکیشن پیام رسان به نام 
تلگرام )Telegram( درست کرد، اپلیکیشنی که به تازگی جشن ۱۰۰ 
میلیون کاربر فعالش را گرفته و به سرعت در حال رشد است. در ادامه با 

دیجی کاال مگ همراه باشید.
»پاول والریویچ دوُرف« )Pavel Valeryevich Durov( در اکتبر ۱۹8۴ 
در سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد اما بیش تر کودکی اش در شهر زیبای 
تورین در ایتالیا سپری شد. پدرش دکتر والری دورف، لغت شناس بود 
و در ایتالیا کار می کرد. پاول هم در همان جا به یک مدرسه ی ایتالیایی 
فرستاده شد؛ اما بعد از بازگشت به روسیه در سال ۲۰۰۱، تحصیالتش را در 
سن پترزبورگ ادامه داد و نهایتا در رشته ی پدرش از دانشگاه همان شهر با 

رتبه ی اول فارغ التحصیل شد. او بعدها در سال ۲۰۱۲ داستان زندگی اش 
را در کتابی به نام » کد پاول دوُرف« )Code of Pavel Durov( آورد.

دوُرف جوان و پرتوان در سال ۲۰۰۶ وقتی که فقط ۲۲ سال داشت بنای 
VKontakte را گذاشت که بعدا به صورت VK درآمد. در مدت زمانی که 
او و برادرش این وب گاه را اداره می کردند، شرکت شان به ارزش ۳ میلیارد 
دالر رسید. در سال ۲۰۱۱ به خاطر مخالفت های پاول با سیاست های 
جریان حاکم، نیروهای امنیتی روسیه خانه ی او در سن پترزبورگ را 

محاصره کردند ولی ماجرا بعد از یک ساعت فیصله پیدا کرد.
در دسامبر ۲۰۱۳ پاول را مجبور کردند ۱۲ درصد از سهام شرکتش را 
به »ایوان تاورین« )Ivan Tavrin( صاحب Mail.ru، یکی از بزرگ ترین 
شرکت های اینترنتی روسیه بفروشد. در پی این واگذاری، تاورین هم در 
رد و بدلی فرمایشی، این ۱۲ درصد را به شرکت متبوعش داد تا در مجموع، 
با سهمی که پیش تر طی سرمایه گذاری روی VK در اختیار داشت، ۵۲ 
درصد از سهام VK و متعاقبا کنترل آن را بر عهده بگیرد. چندی بعد 
هم سهام باقی مانده به مالکیت mail.ru درآمد تا به تنهایی صاحب این 

شبکه ی اجتماعی شود تا تحت فرمان دولت روسیه عمل کند.
پاِول دوُرف، در ۲۰۱۳ میالدی بعد از اتفاقاتی که برای شبکه ی 
اجتماعی اش افتاد به اتفاق برادرش نیکالی، اپ پیام رسان تلگرام را راه 
انداخت. اما تجارب VK به او یاد داده بود که نباید مقر جدیدش را در 
روسیه انتخاب کند؛ به این ترتیب تلگرام در برلین آلمان بنا شد. برای 
رسیدن به ادعای »سریع تر و ایمن تر« دو الیه ی رمزگذاری برای اپلیکیشن 
استفاده کرد. امنیت تلگرام آن قدر مورد توجه بوده که گفته می شود حتی 
اعضای داعش نیز کاربر تلگرام هستند. البته تا مدت ها پاول از منظر 
کسب و کار به تلگرام نگاه نکرد و همین چند وقت پیش هم یک میلیون 

دالر دیگر از سرمایه ی شخصی اش را برای ادامه ی کار آن هزینه کرد.
 ،VK ،دورف در اول آوریل ۲۰۱۴ تحت فشار از هیات مدیره ی شرکتش
استعفا داد. در ۱۶ام همان ماه وقتی ماموران اطالعاتی روسیه مشخصات 
تظاهرات کنندگان اوکراینی را در ماجرای جزیره ی »کریمه« خواستند، 
پاول نه تنها از دادن آن ها خودداری کرد بلکه در صفحه ی شخصی اش در 
شبکه ی اجتماعی VK از این درخواست پرده برداشت و آن را غیرقانونی 

دانست.
در ۲۱ام آوریل همان سال او را از مدیر عاملی کنار گذاشتند. شرکت مدعی 
شد این تصمیم بعد از درخواست استعفای او از هیات مدیره گرفته شد؛ 
خوِد دورف بعدا اعالم کرد شرکتش به وسیله ی افراد وابسته به حکومت 
تصاحب شده بود و چاره ای جز ترک آن نداشت. در نهایت پاول دورف 
ناخواسته مجبور به مهاجرت از وطن شد؛ او بعد از خروج از خاک روسیه 
به رسانه ها گفت برنامه ای برای بازگشت ندارد و معتقد است در شرایط 

کنونی کشورش آمادگی کسب و کارهای اینترنتی را ندارد.
دورف با سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری در صنعت شکر »سنت 
کیتس و نِویس« شهروندی این کشور را گرفت و حدود ۳۰۰ میلیون 
دالر از دارایی های نقدی اش را هم در بانک های سوییس گذاشت تا از 

دست درازی دولت روسیه مصون باشد.
پاول دورف خود را یک فعال سیاسی، آزادی خواه و گیاه خوار می داند. در 
۲۷ سالگی و در سال ۲۰۱۱ یک میلیون دالر به بنیاد ویکی پدیا کمک 
کرد. در سال ۲۰۱۴ به عنوان مستعدترین رهبر زیر ۳۰ سال در اروپای 
شمالی شناخته شد. جسارت پاول در جو امنیتی روسیه مثال زدنی بود؛ 
او حتی در جریان افشاگری های »ادوارد اسنودن« در سال ۲۰۱۳ به او 
پیشنهاد کار داد تا برای توسعه ی نرم افزارهای امنیتی با هم همکاری 

کنند.
شخصیت و صحبت های جنجالی پاول دورف اغلب مورد توجه رسانه ها 
قرار می گیرد. طرز لباس پوشیدنش و عالقه ی زیادش به فیلم ماتریکس 
همیشه سوژه ی خبرنگاران است. او یک بار در مصاحبه ای با وبگاه 
TechCrunch گفت: »اگر بخواهم خیلی ساده بگویم، مهم نیست چند 
اپ پیام رسان دیگر وجود دارد چون همه شان ]به جز تلگرام[ بی خود 
هستند.« پاول به دالیل امنیتی و عالقه ی شخصی پیوسته در سفر است. 
از عکس هایی که در صفحه ی اینستاگرام اش می گذارد معلوم است دستی 

هم در عکاسی دارد. او حفظ امنیت و حریم شخصی را بی قیمت می داند 
و چند اتفاق تروریستی را عاملی برای تغییر در مسیری که پیش گرفته 

نمی بیند.
به عقیده ی پاول تهدیدات حریم شخصی بسیار بیش تر و خطرناک تر 
از تهدید های تروریستی هستند. او در مصاحبه ای با CNN درباره ی 
این موضوع که تلگرام پیام رسان مورد عالقه ی اعضای دولت اسالمی 
عراق و شام )داعش( است و در حمالت تروریستی اروپا از آن استفاده 
کرده گفت: »این بخش تاریک فناوری است؛… افزودن یک در 
پشتی روی اپ های رمزگذاری شده بیش تر به کمک تروریست ها 
می آید ]تا نیروهای امنیتی[«. او معتقد است همان طور که اپل در 
برابر خواسته ی سازمان اطالعات و امنیت آمریکا )سیا( کوتاه نیامد 
و قفل آیفون مورد نظر آن ها را باز نکرد، اپلیکیشن پیام رسانی مانند 
تلگرام که مدعی اولویت دادن به امنیت است هم نباید وارد چنین 
بازی خطرناکی شود. چراکه در دنیای دیجیتال اگر راه نفوذی برای 
نیروهای امنیتی گذاشته شود قطعا سوء استفاده کنندگان هم قادر 

به استفاده از آن خواهند بود.
البته آقای دورف در بستن شبکه های تلگرامی که تبلیغات گروه های 
تروریستی یا غیر اخالقی می کنند با دولت ها همکاری می کند؛ ولی 
این به معنای در اختیار گذاشتن راهی برای دسترسی ماموران دولت ها 
نیست؛ البته الاقل فعال این طور است، چراکه شایعات زیادی از دیدارهای 
مدیر عامل گوگل، ساندار پیچای، با او به گوش می رسد و این که ظاهرا 
پیشنهاد ۱ میلیارد دالری برای خرید تلگرام مطرح شده. باید دید در 
صورت انجام این خرید، با سابقه ی نه چندان درخشان گوگل در حراست 
از حریم خصوصی کاربران، چه اتفاقی برای آرمان »سریع تر و ایمن تر« 

تلگرام خواهد افتاد.
تاکنون در دیجی کاال مگ در مجموعه قسمت های »زندگی نامه ی 
بزرگان« با بسیاری از بزرگان دنیای فناوری آشنا شده ایم؛ به نظر شما 
چه رابطه ای میان آزادی و نوآوری وجود دارد؟ فکر می کنید چرا در 
اغلب کشورهای غیر آزاد جهان شاهد رشد نوابغ نیستیم؟ هم چنین 
اگر از کاربران تلگرام یا دیگر پیام رسان ها هستید، چه قدر به حفظ 
حریم خصوصی خود اهمیت می دهید؟ چه قدر به رعایت آن به وسیله  ی 

شرکت ها اعتماد دارید؟
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آیو از همان ابتدا به طراحی و ساخت مدل، از هرچیزی که به 
ذهنش می رسید، عالقه ی زیادی داشت. به همین دلیل، پس از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه، طراحی محصول را به عنوان پیشه اش 
انتخاب کرد. آیو در سال ۱۹8۹ میالدی به عنوان طراح محصول 
در استارتاپ »تنجرین« )Tangerine( مشغول به کار شد و تنوع 
زیادی از محصوالت مانند اجاق ماکروفر، توالت، دریل و مسواک را 
طراحی کرد. آیو که نمی توانست تمام ایده آل هایش از طراحی را در 
محصوالت شرکت پیاده کند، عالقه به کارش را کم کم از دست داد 
و این عدم رضایت زمانی به اوج خود رسید که ایده ی او از یک ست 
دستشویی، »پرهزینه« و »مدرن« نامیده و رد شد. او دیگر عالقه ای 
به کار کردن برای مشتریانی که مفاهیم و اصول طراحی او را درک 

نمی کردند، نداشت.

سرانجام اپل که یکی از مشتریان شرکت تنجرین بوده و از آیو به عنوان 
مشاور برای طراحی کامپیوتر »پاوربوک« )PowerBook( استفاده 
کرده بود، توانست پس از دوسال، او را به استخدام خود درآورد. اولین 
پروژه ی آیو در اپل، طراحی »آی مک« )iMac( بود که مسیر را برای 

طراحی محصوالت بعدی از جمله آیپاد، آیفون و آیپد هموار کرد.
قبل از اینکه استیوجابز دوباره به اپل بازگردد، آیو قصد داشت این 
شرکت را ترک کند اما »جان رابینستاین« )Jon Rubinstein( که 
در آن زمان مدیر آیو بود او را از این کار منصرف کرد و به او این نوید را 
داد که این شرکت تاریخ طراحی صنعتی را دگرگون خواهد کرد. آیو 
در سال ۱۹۹۷ پس از بازگشت استیو جابز به اپل، مدیر ارشد بخش 
طراحی صنعتی این شرکت شد. از آن زمان به بعد، در طراحی تمام 
محصوالت تاثیرگذار و مهم این شرکت، نقش کلیدی را ایفا کرد. 

از آن جایی که استیو جابز اهمیت زیادی برای بخش طراحی قائل 
بود و همواره این موضوع را  نقطه ی عطف فعالیت های شرکت اش 
می دانست، زمینه را برای شکوفایی آیو فراهم کرد. آیو در سال ۲۰۱۴ 
در مصاحبه ای که با مجله ی تایم داشت، از رابطه ی تنگاتنگ خود با 
استیو جابز سخن گفت و یادآور شد که آن دو همواره کنجکاوی های 
یکسان و دغدغه های طراحی مشابهی داشتند. استیوجابز هم همیشه 
از آیو به عنوان دوست واقعی خود در اپل یاد می کرد و هنگامی که پس 
از عمل جراحی تومور لوزالمعده اش در سال ۲۰۰۴ در بیمارستان 

بستری بود، به جز همسرش، تنها درخواست دیدن آیو را داشت.
در اکتبر سال ۲۰۱۲ میالدی، اپل اعالم کرد که آیو مدیر بخش رابط 

کاربری و مدیر بخش طراحی صنعتی این شرکت خواهد بود.
آیو در سال ۲۰۱۳ به پاس خدمات شایانش به دنیای طراحی، به مقام 

»شوالیه« )Knight( نایل شد.
او محصوالت ارزشمند بسیاری را در پرونده ی کاری خود دارد. تعدادی 
از مشهورترین محصوالت اپل از جمله آیپاد و آیفون توسط آیو طراحی 
شده است. حتی وسیله ی کمک آموزشی که آیو در دوران دانشجویی 
به عنوان پروژه ی درسی برای ناشنوایان طراحی کرده بود، امروزه در 

موزه ی طراحی لندن به نمایش درآمده است.
نزدیک به بیست سال پس از مدیریت ارشد طراحی اپل، آیو تنها 
طراحی در مجموعه است که یک دفتر شخصی دارد. او همچنین جزو 
معدود کارمندان اپل است که اجازه ی ورود به کارگاه طراحی اپل )که 
حاوی تمامی مدل های اولیه ی اپل است( را دارد. او این قوانین شدید 
را حتی برای خانواده اش هم اجرا می کند و حتی به فرزندانش، اجازه 

ی ورود به کارگاه را نمی دهد.

 ،)Leander Kahney( »متولد 27 فوریه ی سال 19۶7 در چینگفورد لندن، جانی  آیو به نقل از نویسنده ی معروف فناوری، »لیندر کانی
مغز متفکر پشت برترین محصوالت اپل است. »جاناتان پل آیو« )Sir Jonathan Paul Ive( فرزند یک نقره کار بود که در دانشگاه پلی 
تکنیک در جنوب شرق انگلستان، تدریس می کرد. به گفته ی آیو، بهترین هدیه ای که از پدرش دریافت می کرد، روزهایی بود که تنهایی 
می توانست در کارگاه او، هر چیزی که به ذهن اش می رسید را بسازد. در طول دوران تحصیل در دبیرستان، آیو به خودرو عالقه ی زیادی 
داشت و همین موضوع، باعث ورود او به حرفه ی طراحی شد. او در دانشگاه پلی تکنیک »نیوکسل« )Newcastle( که امروزه دانشگاه 
 )Heather Pegg( »نام دارد، طراحی صنعتی خواند. او در سال 1987 با یک تاریخ دان به نام »هدر پگ )Northumbria( »نورثامبریا«

ازدواج کرد که ثمره ی این ازدواج، دو پسر دوقلو است.
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از قافله عقب نماند، به این موج پیوست و اولین شرکت خود را با نام 
Zip۲ راه انداخت.

 
 اولین گام برای ساخت یک امپراتوری

Zip۲ یک راهنمای شهری آنالین بود که محتوای الزم برای 
سایت هایی مثل »نیویورک تایمز« و »شیکاگو تریبون« را تامین 
 ،)Compaq( »می کرد. در سال ۱۹۹۹، شرکت کامپیوتری »کامپک
شرکت Zip۲ را با قیمت ۳۰۷ میلیون دالر نقد و ۳۴ میلیون دالر 
سهام خرید. شخص ایالن ماسک، از این معامله ی تاریخ ساز، ۲۲ 
میلیون دالر به جیب زد. اما این تازه اول را ایالن جوان بود. قدم بعدی 

ایالن ماسک، دنیای پرداخت های مالی را دگرگون کرد.
 

 دومین گام ایالن ماسک 
ایالن ماسک در سال ۱۹۹۹، شرکت X.Com را تاسیس کرد. این 
شرکت در زمینه ی خدمات مالی آنالین فعالیت می کرد. یک سال بعد، 
این شرکت با »کانفینیتی« )Confinity( ادغام شد و سرویس معروف 
»پی پال« )PayPal( متولد شد. در سال ۲۰۰۲ هم فروشگاه اینترنتی 
eBay شرکت PayPal  را با قیمت ۱٫۵ میلیارد دالر تصاحب کرد. 

در آن هنگام ۱۱ درصد سهام PayPal به ایالن ماسک تعلق داشت.

  ایالن رویای تسخیر فضا را در سر دارد
سال ۲۰۰۲، ایالن ماسک به سراغ عالقه مندی دیگرش یعنی فضا 
رفت و SpaceX را راه انداخت. او با جاه طلبی تمام می خواست 

سفرهای فضایی را وارد مرحله ی جدیدی کند.
او قدم به قدم پیش رفت، تا این که در سال ۲۰۰8 توانست اعتماد ناسا 
را هم جلب کند. در این سال، ناسا قراردادی با SpaceX بست که بر 
اساس آن این شرکت وظیفه ی انتقال محموله به ایستگاه بین المللی 
 SpaceX فضایی را برعهده می گرفت. سال ۲۰۱۲ ماسک با
تاریخ ساز شد. آن ها در این سال توانستند موشک »فالکن ۹« 
)Falcon ۹( را به همراه ۱۰۰۰ پاوند محموله به ایستگاه بین المللی 
فضایی بفرستند. SpaceX  اولین شرکت خصوصی است که توانست 
این کار را بکند. سال ۲۰۱۳ هم این شرکت موفقیت دیگری کسب 
کرد و توانست به وسیله ی فالکن ۹، ماهواره ای را به مدار ماهواره های 
زمین ثابت ارسال کند. این همان مداری است که در آن ماهواره های 
تلویزیونی قرار می گیرند. در سال ۲۰۱۵ هم فالکن ۹ ماهواره  ای 
موسوم به DSCOVR را روی مدار قرار داد. وظیفه ی این ماهواره، 
سنجش تاثیر تشعشعات خورشید روی  شبکه  های برق و ارتباطات 

روی زمین است.

 لحظه ی پرتاب موشک فالکن ۹
به تدریج، تسخیر فضا و نجات آینده ی نسل بشر به عالیق اصلی ایالن 
ماسک تبدیل شد. از همین رو، مسیر زندگی حرفه ای او به  دنیای 

جذاب حمل و نقل هم کشیده شد.
 

 ایالن به سوخت های فسیلی اعتقادی ندارد
تسال موتورز، ماجراجویی جدید ایالن ماسک بود. این شرکت در 
سال ۲۰۰۳ تاسیس شد. ایالن ماسک یکی از بنیان گذاران اصلی 
این شرکت بود. او هم اکنون به عنوان مدیر عامل اجرایی و رییس 
هیات مدیره ی تسال موتورز فعالیت می کند. تسال موتورز روی 
طراحی و تولید خودروهای الکتریکی مقرون به صرفه تمرکز دارد. 
در سال ۲۰۰8 این شرکت »رودستر« )Roadster( را معرفی کرد. 
خودرویی اسپورت که در ۳٫۷ ثانیه سرعت آن از صفر به ۹۷ کیلومتر 
بر ساعت می رسد. این خودروی تمام برقی با یک بار شارژ تا حدود 
۳۹۳ کیلومتر مسافت را طی می کند. »مدل اس« )Model S( اولین 

خودروی سدان  الکتریکی این شرکت بود.

S ایالن ماسک در کنار خودروی تسال مدل 
این خودرو هم موفقیت های زیادی را برای تسال موتورز به ارمغان 
آورد. Model S در سال ۲۰۱۳ به عنوان خودروی سال مجله ی 
 )Model X Motor Trend انتخاب شد. تسال »مدل اکس« )
سومین خودروی شرکت ۱۲ ساله ی تسال است. یکی از جالب ترین 
ویژگی های مدل X، درهای عقب آن است که مثل دو بال باز می شوند.

 
 ایالن می خواهد تاریخ را بسازد

اما به نظر می رسد که بلندپروازی های ایالن ماسک حدومرزی ندارد. 
او در سال ۲۰۱۳ یک طرح مفهومی انقالبی را منتشر کرد؛ طرحی که 
می تواند صنعت حمل و نقل را به کلی متحول کند. او از این ایده با نام 
»هایپرلوپ« )Hyperloop( یاد می کند. این اختراع می تواند سرعت 
جابه جایی بین نقاط جغرافیایی مختلف را به شکل محسوسی افزایش 
دهد. هایپرلوپ انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر دریافت می کند. 
در این سیستم افراد داخل کپسول های مخصوصی می نشینند و با 
سرعت باورنکردنی ۹۶۲ تا ۱۲۲۰ کیلومتر بر ساعت جابه جا می شوند. 
باوجود تمام انتقادها، ایالن ماسک سرسختانه روی این پروژه ی 

انقالبی کار می کند.

 در یک نگاه
»ایالن ماسک« )Elon Musk( در سال ۱۹۷۱ در آفریقای جنوبی 
 Zip۲ به دنیا آمد. او در سن ۲8 سالگی با فروش استارتاپ کوچک
به شرکت کامپک )Compaq( میلیونر شد. ایالن ماسک در سال 
 Space را راه انداخت؛ سال ۲۰۰۲ نوبت به X.com ۱۹۹۹ شرکت
X رسید؛ سال ۲۰۰۳ هم او مدیرعامل تسال موتورز شد. سال ۲۰۱۲ 
ایالن ماسک اولین فضاپیمای تجاری را به ایستگاه بین الملی فضایی 
فرستاد. جاه طلبی های ایالن به این چند مورد محدود نیست. ایالن 
رویای شکستن مرزهای زمان و مکان را در سر دارد. در ادامه به 

جزییات بیشتری در مورد زندگی شخصی و حرفه ای او می پردازیم.
 

 ایالن ماسک چگونه ایالن ماسک شد؟
ایالن ماسک متولد شهر پرتوریای آفریقای جنوبی است. او دوران 
کودکی و نوجوانی خود را در این کشور سپری کرد. ایالن در ۱۰ 
سالگی صاحب یک دستگاه کامپیوتر شد و وقتی ۱۲ سالش شد 
توانست اولین بازی کامپیوتری خود را بسازد. این بازی، بلستر 
 PC and Office نام داشت. جالب این جاست که مجله ی )Blaster (
Technology  این بازی را با قیمت ۵۰۰ دالر از او خرید. ایالن در 
۱۹ سالگی، برای تحصیل به کانادا مهاجرت کرد. پس از گذراندن 
دو سال در دانشگاه کویینز، در سال ۱۹۹۱ این دانشگاه را رها کرد 
و به دانشگاه پنسیلوانیا رفت. او در آن جا در رشته های کسب وکار و 
فیزیک، دو مدرک لیسانس گرفت. سپس برای ادامه ی تحصیل در 
دکترای رشته فیزیک انرژی به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا رفت. 
اما ایالن، تنها دو روز آن جا دوام آورد.ورود او به دانشگاه استنفورد 
همزمان بود با اوج گیری شرکت های اینترنتی نوپا. او هم برای این که 

روزی نیست که به رسانه ها سری بزنید و 
خبری در مورد ایالن ماسک نشنوید. او 
همه جا حضور دارد. ماسک از یک سو  با 

»اسپیس اکس« )SpaceX( رویای تسخیر 
فضا را در سر می پروراند و از سوی دیگر با 

»تسال موتورز« )Tesla Motors( می خواهد 
انقالبی در صنعت خودروسازی راه بیندازد.
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سومین مدیر عامل تاریخ مایکروسافت بودن به خودی خود 
اضطراب آور است، چه رسد به این که شرکت را عقب تر از رقبا 
و در سراشیبی تحویل بگیری. می گویند هندی ها به واسطه ی 
تعلیمات بودا خوی جنگ ندارند، ولی این هندی، با جسارت 
تمام به رویارویی رقیبان رفته و قصد عقب نشینی هم ندارد.

»ساتیا نارایانا نادال« )Satya Narayana Nadella( وقتی برای 
مدیر عاملی مایکروسافت انتخاب شد اصال با دنیای فضای کاری آن 
غریبه نبود. او بیش از ۲۲ سال بود که در این شرکت کار می کرد. 
شاید همین سابقه ی طوالنی هم باعث شد بهترین گزینه برای تصدی 

صندلی بیل گیتس و استیو بالمر باشد.
نادال به سال ۱۹۶۷ میالدی در حیدرآباد هند متولد شد و تحصیالت 
متوسط و دانشگاهی را در زادگاهش و در رشته ی مهندسی برق انجام 
داد. اما برای ادامه تحصیل به ایاالت متحده رفت و فوق لیسانسش را 
در رشته ی علوم رایانه از دانشگاه ویسکانسین )Wisconsin( دریافت 
 MBA کرد. البته بعدا از مدرسه ی تجارت دانشگاه شیکاگو، مدرک
هم گرفت تا از لحاظ تحصیالت دانشگاهی همه ی ملزومات را کسب 

کرده باشد.
آن طور که خودش گفته ظاهرا از ابتدا به رایانه و علوم مربوط به آن 
عالقه داشته، ولی چون دانشگاه محل تحصیلش در هندوستان این 
رشته را ارایه نمی داده، به ناچار نزدیک ترین رشته )مهندسی برق( 

را انتخاب کرده.
به جرات تحصیالت نقش مهمی در روند پیشرفت نادال بازی کرده. 

خودش می گوید: »وقتی برای رشته ی MBA ثبت نام کردم شاغل 
بودم آن هم در ایالتی دیگر و به ناچار برای حضور در کالس، هر هفته با 
هواپیما می رفتم و برمی گشتم.« گذشته از امکانات حمل و نقل سهلی 
که کشور میزبان برایش فراهم کرده بوده، تعهد او به کسب علم در 

شرایط دشوار واقعا ستودنی است.
نادال می گوید: »من همیشه در حال یادگیری ام. خیلی وقت ها کامال 
بی ربط در یک کالس آنالین ثبت نام می کنم تا چیزهای جدید یاد 
بگیرم. گاهی به خودم می گویم آخر برای چه؟ ولی خوب این ذات من 

است. یادگرفتن را دوست دارم.«
اولین بار به استخدام شرکت سان میکروسیستم درآمد. بعدا در 
سال ۱۹۹۲ آن جا را به مقصد مایکروسافت ترک کرد. فوق لیسانس 
MBA اش را هم در همین حین گرفت. در آن زمان مایکروسافت 
مشغول کار روی ویندوز NT بود و به کسی نیاز داشت که از UNIX و 

سیستم های عامل ۳۲ بیتی سر درآورد.
طی این سال ها در ِسمت های مختلف فعالیت کرد. قبل از این که 
بر کرسی مدیریت عامل بنشیند مسوولیت بخش خدمات ابری 
)Cloud( مایکروسافت را بر عهده داشت. همین پیشرفت پله پله، 
آهسته و پیوسته از او یک مدیر توانمند و باتجربه ساخته تا برخالف 
َسلَفش، استیو بالمر، کم تر حرکات پر سر و صدا و فکر نشده انجام 

دهد.
در زندگی شخصی او هم رویه ی مشابهی حاکم است. همان سالی که 
به مایکروسافت رفت با دختر یکی از دوستان پدرش ازدواج کرد که 

حاصل آن دو دختر و یک پسر شد. عالقه ی زیاد ساتیا به شعر را باید 
در روحیه ی لطیف شرقی اش جست وجو کرد. او که شعر را به کد های 
رایانه تشبیه می کند در جایی گفته: »با شعر می توانید موضوعی که 
توضیحش به جمالت و صفحات زیاد نیاز دارد را در چند بیت آورده و 
هم زمان تمام احساسات را هم منتقل کنید. حقیقتا که شعر بهترین 

کد است.«
از آن جا که ورزش کریکت را از بچگی دوست داشت هنوز هم موقع 
فراغت، تماشای مسابقات آن را از دست نمی دهد. باالخره او یک 

هندی است و بی جهت کریکت ورزش ملی آن ها نشده.
جالب است بدانید نادال عالوه بر اشتغال در مایکروسافت از سهام داران 
بزرگ آن هم هست. تخمین زده می شود تا پایان ۲۰۱۵ سرمایه ای 
در حدود ۶۷ میلیون دالر جمع کرده باشد. هرچند این مبلغ در برابر 

درآمد بزرگان دره ی سیلیکون به چشم نمی آید، ولی باید در نظر 
داشت که همه ی این سرمایه را تنها از راه کارمندی به دست آورده و 

هیچ وقت کسب و کار خاصی را راه نینداخته.
بی شک حضور ساتیا نادال در مایکروسافت الاقل تاکنون مثمر ثمر 
بوده و توانسته کشتی گرفتار طوفان این شرکت را به درستی هدایت 
کند. البته از کسی که می گوید: »صنعت ما به سنت احترام نمی گذارد، 
تنها در برابر نوآوری سر فرود می آورد« انتظارات خیلی بیشتر از این ها 
است. باید دید در ادامه ی راه چه طور می تواند در مقابل رقبایی مانند 

گوگل و اپل، شرکت تحت امرش را به موفقیت برساند.
شما تاکنون نادال را در کارش موفق ارزیابی می کنید یا به نظرتان هر 
چه بوده ثمره ی تالش های مدیران سابق است و فعال نمی توان برای 

او امتیاز خاصی قایل شد؟
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هیدئو کوجیما )Hideo Kojima(، کارگردان و خالق مجموعه 
بازی های »متال گیر« است. او که در 23ام آگوست سال 19۶3 
میالدی به دنیا آمده، بیشتر کودکی اش را مشغول فیلم دیدن 
بوده است. خانواده ی کوجیما عالقه ی بسیاری به سینمای 
غرب و باالخص هالی وود داشته اند و هیدئو از کودکی و به 

همراه والدین اش، فیلم های امریکایی می دیده است.
همین موضوع باعث می شود تا کوجیما عالقه ی بسیاری به سینما و 
کار در این صنعت پیدا کند. هیدئو کوجیما که در کنار سینما، به کتاب 
خواندن و مخصوصا خواندن رمان های جنگی و جاسوسی عالقه ی 
بسیار داشت، در نوجوانی برای خود کتاب هم نوشته بود. کوجیما 
می گوید که داستان های کوتاهی که برای نشریات می فرستاد، ۴۰۰ 
صفحه بودند و به همین دلیل چاپ نمی شدند. او حتی هنگامی که 
در دبیرستان بود، با عده ای از دوستان اش دوربین به دست گرفته و 

فیلمی آماتور با محوریت زامبی ها ساخته بود.

 هیدئو کوجیما در زمان دانشگاه
با این حال، کوجیما برای مدتی فیلم، سینما و کتاب را رها کرد و در 
دانشگاه اقتصاد خواند. با تمام شدن درس اش، هیدئو مدتی به دنبال 
شغل گشت تا اینکه پس از بازی کردن تاثیرگذارترین بازی تاریخ 
یعنی »سوپر ماریو« تصمیم گرفت تا وارد صنعت بازی های ویدیویی 

شود.
کوجیما می گوید که او از همان ابتدا و با دیدن سوپر ماریو آینده ی 
داستان گویی را در بازی های ویدیویی دیده بود. خالق مجموعه ی 
متال گیر که درس کامپیوتر نخوانده و چیزی از برنامه نویسی 
نمی دانست، به عنوان مدیر پروژه در شرکت کونامی استخدام شد. 
کوجیما می گوید که خیلی ها در کونامی به این دلیل که چیزی از 

کامپیوتر نمی داند او و شغل اش را به سخره گرفته بودند. زمانی که 
کونامی وارد صنعت بازی های ویدیویی شد کسی به اسم “کارگردان” 
مراحل ساخت بازی ها را رهبری نمی کرد. کوجیما در اولین پروژه ی 
کاری اش، کارگردان بازی Penguin Adventure برای کامپیوتر 

MSX بود.
اولین پلتفرم هایی که هیدئو کوجیما برای آن ها بازی ساخت، 

رایانه های شخصی بودند.
اواخر دهه ی هشتاد و با محبوبیت بازی های جنگی و نظامی، کوجیما 
هم تصمیم می گیرد تا در پروژه ی بعدی اش، یک بازی جنگی بسازد. 
او ایده اش را برای تیم اش مطرح می کند و همگی ایده ی او را رد 
می کنند. کوجیما می گوید که سپس مستقیما به پیش مدیران 
باالرتبه ی کونامی می رود و ایده اش را دوباره برای آ ن ها مطرح 
می کند: یک بازی جنگی که شخصیت اصلی اش به جای اسلحه، تنها 

یک پاکت سیگار و یک هدبند دارد.
مدیران کونامی ایده ی او را قبول می کنند و ساخت پروژه ای که نهایتا 
منجر به خلق »متال گیر« شد شروع می شود. بازی متال گیر در سال 
۱۹8۷ و برای کامپیوتر MSX۲ عرضه شد. متال گیر به قدری باالتر 
از بازی های هم دوره اش بود که منتقدین بسیاری از آن به عنوان 
پیشرفته ترین بازی دوران خودش یاد می کنند. متال گیر نه تنها سبک 
مخفی کاری به شکل امروزی اش را به بازی های ویدیویی معرفی کرد،  

بلکه حتی داستانی عمیق و پر پیچ و تاب داشت.
هیدئو کوجیما در دفترش می نشیند و با دقت باالیی، در بازی های اش 
گشت و گذار می کند. او در مقابل اش نوت هایی دارد که هر تغییر یا 
ایده ای که داشته باشد، روی آن ها می نویسند یا نقاشی می کند. سپس 
این ایده ها به اعضای گروه داده می شوند؛ تغییرات انجام می شود و 
کوجیما دوباره آن ها را در بازی بررسی می کند. کوجیما به قدری روی 

لَری پِیج )Larry Page( به جرات همان کسی است که کوشید ایده ی 
»دسترسی به تمام علوم بشر برای همگان« را محقق کند و تا حد زیادی 
هم در هدفش موفق شد. پیج در رتبه بندی ثروتمندان مجله ی فوربز 
با سرمایه خالص ۲۹/۲ میلیارد دالر در رتبه یازدهم قرار دارد. او در 
درجه ی اول، یک دانشمند علوم رایانه است که توانسته در قامت یک 
کارآفرین به همراه دوست و هم دانشگاهی اش شرکت معظم گوگل را 

تاسیس کند.
لری پیج در ۲۶ام مارس سال ۱۹۷۳ میالدی در میشیگان ایاالت متحده 
متولد شد. پدر و مادر او هردو متخصص رایانه بودند و لری هم با ادامه 
دادن راه آن ها مقاطع لیسانس و فوق لیسانس را به تحصیل در رشته ی 
مهندسی رایانه پرداخت. این طور که گفته شده او از کودکی شیفته ی 
رایانه بوده و در ۱۲ سالگی می خواسته شرکتی برای خودش راه بیندازد.

این عالقه در مدرسه هم نمود داشته به طوری که لری تنها کسی بوده که 
در میان هم مدرسه ای ها تحقیقی روی نرم افزارهای واژه پرداز انجام داده 
است. اما اولین جرقه های ایده ی بزرگش بعد از اتمام دوران لیسانس و در 

دانشگاه استنفورد زده شد.
بعد از ورود به دوره دکتری باید موضوع رساله ی خود را تعیین می کرد. 
این جا بود که ایده ی پیوند دادن صفحات وب و دسترسی به آن ها از 
طریق یک مرجع به ذهنش خطور کرد. آشنایی او با دوست، همکار 
و دیگر موسس گوگل، سرگی برین )Sergey Brin(، همین جا به 
وجود آمد.سرگی که ایده ی لری مجذوبش کرده بود به او پیوست و 
تیم متشکل از این دو، به کار روی رساله ی دکتری پرداخت. در ابتدا 
نام پروژه آن ها »Backrub« بود. آن ها تالش می کردند با استفاده 
از داده های به دست آمده از پیوند ورودی )Backlink( راهی برای 
درجه بندی وب سایت ها از نظر اهمیت پیدا کنند. در همین راستا 
بود که متوجه شدند با الگوریتمی که ساخته اند می توانند یک موتور 

جست وجو درست کنند.

نسخه ی اولیه ی گوگل در سال ۱۹۹۶ بیرون آمد که هنوز هم در وبگاه 
دانشگاه استنفورد موجود است. اما شرکت گوگل در سال ۱۹۹8 توسط 
 »Googol« لری پیج و سرگی برین تاسیس شد. اولین دامنه ی شرکت
بود که از نام یک عدد بزرگ )یک با صد صفر جلوی آن( گرفته شده بود 
تا نشان دهنده ی حجم عظیم داده هایی باشد که این موتور جست وجو 
باید کاوش می کرد. آن ها هدف خود را این چنین تعریف کرده بودند: 
»سازمان دهی اطالعات جهان و کاربردی و دست یافتنی کردن آن برای 

جهانیان«.
آن ها کارشان را از گاراژ معروفی که بارها درباره ی آن خوانده اید 
شروع کردند ولی به زودی و در سال ۱۹۹۹ چند دفتر در کالیفرنیا راه 
انداختند تا این که امروز در مجموعه ی بزرگی به نام »گوگل پلکس« 
)Googleplex( مستقر هستند. گوگل پلکس همان محل کار آرمانی 
است که در وصف شرایط کار و ورزشگاه ها و دیگر امکانات آن زیاد گفته 
شده. خیلی سریع و تا سال ۲۰۰۱ عایدی گوگل رشد زیادی به خود دید. 
اولین عرضه ی عمومی شرکت ۱.۶۷ میلیارد دالر بود که ۲۳ میلیارد دالر 

سرمایه را نصیب آن ها کرد. پیج فقط ۲۷ سال داشت که میلیاردر شد.
بعد از آن در جهت منافع سهام داران، قیمت هر سهم تا حد زیادی افزایش 
پیدا کرد. لری پیج در سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت جایزه دیس زرین 
از آکادمی موفقیت شد. شمار کارکنان گوگل در سال ۲۰۰۶ به بیش 
از ۱۰/۰۰۰ نفر رسید و درآمد ساالنه ی آن بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر شد. 
در طی این سال ها گوگل چندین شرکت نرم افزاری و سخت افزاری را به 
 )Youtubeِ( تملک خود در آورده که یکی از موفق ترین آن ها یوتیوب

است که ۱/۶۵ میلیارد دالر برای آن پرداخت شد.
چندی پیش لری پیج به اتفاق سرگی برین شرکت مادری به نام الفابت 
)Alphabet( تاسیس کردند تا با فراغت بیشتری هم چنان به کار روی 
ایده های نو بپردازند. به نظر شما نقش دانشگاه های کشور ما در فراهم 

آوردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادها چقدر است؟
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بازی های اش حساس است و به تیم اش سخت می گیرد که می توان 
گفت تیم اش از او متنفر هستند.

بازی »متال گیر« به طور گسترده در غرب عرضه نشد، اما محبوبیت 
باالی این بازی کونامی را برانگیخت تا نسخه ای از آن برای کنسول 
NES بسازد. این بازی که بدون دخالت کوجیما ساخته شده بود، از 
زمین تا آسمان با متال گیر اصلی فرق داشت. کونامی پس از آن به 
 )Snake’s Revenge( »تنهایی دنباله ای به اسم »انتقام اسنیک
برای NES ساخت. این دنباله هم هیچ شباهتی به متال گیر نداشت. 
 Snatcher کوجیما که در این مدت با ساخت بازی هایی مثل
)۱۹88( که یک بازی ماجرایی داستان-محور است خود را مشغول 
نگه داشته بود، با دیدن انتقام اسنیک، تصمیم می گیرد خودش 

دنباله ای برای متال گیر بسازد.
»متال گیر ۲: سالید اسنیک« در سال ۱۹۹۰ عرضه شد و باز هم از 
سوی منتقدین مورد توجه قرار گرفت. کوجیما سبک خود را پیدا 
کرده بود و در متال گیر ۲، توانست داستانی شگفت انگیز به همراه 
روند بازی خالقانه ای ارایه کند. بسیاری از مکانیک ها و سیستم های 
متال گیر ۲، نه تنها بازی های دیگر این سبک را شکل دادند، بلکه 

هنوز هم در بازی های امروز استفاده می شوند.
کیفر سادرلند در آخرین شماره ی متال گیر سالید با کوجیما همکاری 

کرد.
بازی بعدی کوجیما، Policenauts در سال ۱۹۹۴ برای کامپیوتر 
عرضه شد. این عنوان هم یک بازی ماجرایی بود و ساختاری مثل 
Snatcher داشت. کوجیما در تمام بازی هایی که ساخته بود، عناصر 

داستان گویی را، آن هم با تلفیقی از نحوه ی داستان گویی شرقی و 
هالی وودی در خود جای داده بود.

یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی کوجیما با عرضه ی »متال گیر 
سالید« رقم خورد. از این بازی که در سال ۱۹۹8 عرضه شد به عنوان 
اولین تجربه ی سینمایی در صنعت بازی های ویدیویی یاد می شود. 
بازی ها پس از متال گیر سالید، ساختاری بسیار سینمایی پیدا کردند.

متال گیر سالید ۱ که برای پلی استیشن عرضه شده بود، روند ساخت 
بازی های پس از خودش را کامال تغییر داد.

ا بهترین بازی کنسول  لید ر ز منتقدین، متال گیر سا خیلی ا
پلی استیشن می نامند. محبوبیت بسیار باالی این بازی، کوجیما 
را مجبور کرد تا ساخت »متال گیر سالید ۲« را شروع کند. کوجیما 
می گوید سونی به قدری به متال گیر سالید و کوجیما اعتماد داشت 
که دو سال قبل از رونمایی پلی استیشن۲، سخت افزاری آماده را به 
کوجیما داده و به او گفته بود که برای کنسول بعدی اش بازی بسازد.

داستان زیبای »متال گیر سالید«، کوجیما را برانگیخت تا داستانی 
عمیق تر برای »متال گیر سالید ۲« بنویسد و این موضوع زیاد به مذاق 
بازی کننده ها خوش نیامد. متال گیر سالید ۲ به قدری عمیق بود و 
الیه های مختلف داشت که چند سالی است تحلیل گران بازی های 
ویدیویی مقاالت مختلفی درباره ی آن می نویسند. به طور معمول هم 
از »متال گیر سالید ۲« به عنوان اولین بازی »پست-مدرن« تاریخ 

یاد می شود.
استودیوی بازی سازی کوجیما پروداکشنز در حال حاضر از هم 
پاشیده است. کوجیما اعضای این استودیو را خودش انتخاب کرده 

بود و بسیاری از آن ها، از شماره ی اول متال گیر سالید کوجیما را 
همراهی کرده بودند.

این موضوع باعث شد تا کوجیما برای ساخت »متال گیر سالید ۳« 
داستانی جدید بنویسد. متال گیر سالید ۳ برای کنسول پلی استیشن۳ 
ساخته شده بود، اما عرضه ی کنسول بازی بعدی سونی به قدری طول 
کشید که کوجیما تصمیم گرفت این بازی را برای پلی استیشن۲ 
عرضه کند، آن هم بدون اینکه چیزی از آن بزند. این موضوع فشار 
زیادی روی تیم کوجیما وارد کرد، اما بازی نهایی به قدری خوب از 
آب درآمد که بسیاری از منتقدان و تحلیل گران صنعت بازی های 

ویدیویی، »متال گیر سالید ۳« را بهترین بازی تاریخ می دانند.
 Ground Zeroes :۵ Metal Gear Solid هیدئو کوجیما در بازی
یک شخصیت بود. چهره ی او با جزییات باالیی در بازی بازسازی شده 
است. نکته ی جالب، استفاده از عینک های مخصوص کوجیما در بازی 
است. عینک های برند J.F. Rey که کوجیما استفاده می کند، یکی 
از مشخصه های او هستند. J.F. Rey که یکی از بزرگ ترین طراحان 
عینک در دنیا است، امسال عینک هایی فقط برای کوجیما و بازی 

متال گیر سالید ۵ طراحی کرد.
ساخت »متال گیر سالید ۴« هم باال و پایین های زیادی داشت. 
کوجیما که قصد نداشت این بازی را بسازد و کارگردانی اش را به 
»شویو موراتا« سپرده بود، توسط بسیاری از طرفداران متال گیر مورد 
تهدید مرگ قرار گرفت. کوجیما در نهایت تصمیم گرفت تا متال گیر 

سالید ۴ را هم به خوبی شماره های قبلی مجموعه بسازد.
هیدئو کوجیما در حال حاضر ۵۲ سال اش است، اما مثل بسیاری از 

آسیایی ها، چهره اش چیزی از سن  او نمی گوید.
کوجیما پس از ساخت »متال گیر سالید ۴«، تصمیم می گیرد تا 
»سفیر صلح« )Peace Walker( را که دنباله ای برای »متال گیر 

سالید ۳« است برای کنسول PSP بسازد.
در این میان، ساخت بزرگ ترین بازی کوجیما یعنی »متال گیر سالید 
۵« هم پس از اتمام مراحل ساخت شماره ی چهارم شروع شده بود. 
کوجیما که یکی از مسووالن عالی رتبه ی شرکت کونامی بود، 8 سال را 
صرف ساخت این بازی کرد؛ با این حال، با تغییر سیاست های کونامی 
و بسته شدن شعبه های ساخت بازی اش، این شرکت در سال ۲۰۱۵ 
هیدئو کوجیما را هم پس از حدود ۳۰ سال کار در کونامی، اخراج کرد.

هیدئو کوجیما به همراه J.J. Abrams کارگردان جدیدترین شماره 
از فیلم Star Wars. خود کوجیما هم به این موضوع اذعان دارد که 
دوستان اش بیشتر در هالی وود هستند تا ژاپن. خیلی از فیلم سازهای 
معروف امریکایی از دوستان صمیمی کوجیما هستند. او به همین 
دلیل هم استودیویی در لس آنجلس و هالی وود تاسیس کرده بود که 

البته یک ماه پیش و در پی قضایای کونامی و کوجیما تعطیل شد.
تحلیل گران بسیاری از هیدئو کوجیما به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نام ها در صنعت بازی های ویدیویی یاد می کنند. قدرت باالی کوجیما 
در کونامی، این امکان را برای او فراهم کرده بود تا با آزادی کامل هر 
حرفی که می خواهد در ساخته های اش بزند. در حال حاضر آینده ی 
هیدئو کوجیما در صنعت بازی های ویدیویی معلوم نیست، اما از گوشه 
و کنار شنیده می شود که شرکت های مختلفی در حال صحبت با 

هیدئو کوجیما برای جذب او هستند.
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پراستفاده ترین سیستم عامل دنیا، کار او است. آیفون که معرفی 
شد به شدت بر نگرشش درباره تلفن های همراه تاثیر گذاشت؛ 
به طوری که وقتی اولین تلفن اندرویدی معرفی شد این تاثیرپذیری، 
به خوبی خود را نشان داد. بعد از جلسه ی غیررسمی با استیو جابز، 
روی تخته ی اتاق کارش نوشت »استیو جابز پول ناهارم را دزدید« تا 
نشان دهد چقدر از وی بدش می آید؛ اما خیلی ها از جمله خوِد جابز، 
او را مقلدی تمام عیار از رفتار و سکنات موسس و مدیر عامل اپل 

می دانستند. در ادامه همراه دیجی  کاال مگ باشید.
»اندرو ای. روبین« )Andrew E. Rubin( که همه او را با نام »اندی 
روبین« )Andy Rubin( می شناسند، متولد ۲۲ام جون ۱۹۶۳ 
در چپکوای نیویورک آمریکا است. پدرش روان شناس بود، اما از 
روان شناسی در تجارت استفاده می کرد. او صاحب شرکتی تبلیغاتی 
بود که روی آخرین محصوالت الکترونیک شرکت های مختلف کار 
می کرد. آن ها از ادوات مختلف عکس می گرفتند و با قبض های 
کارت اعتباری به خانه مردم می فرستادند؛ چیزی مثل تبلیغاتی 
که شرکت مخابرات، پشت قبض های تلفن انجام می دهد. همین 
هم شروع آشنایی و بعد شیفتگی او به دستگاه های الکترونیک بود. 
در این میان عالقه ی روبین به هر چیز که رنگ و بوی ربات داشت 
بیشتر نمود می کرد. دوره ی متوسطه را در زادگاهش در دبیرستان 
»هوریس گریلی« گذراند و در ۱۹8۱ دیپلم گرفت. تحصیالتش را در 
دانشگاه »یوتیکا«ی نیویورک )Utica College( در رشته ی علوم 

رایانه پی گرفت و مدرک لیسانس اش را در سال ۱۹8۶ دریافت کرد.
شوق کار با ربات ها او را از ادامه ی تحصیل منصرف کرد و در همان 
سال به استخدام شرکت مشهور »کارل زایس« )Carl Zeiss( در 
آمد. در آن جا در بخش رباتیک مشغول شد تا روی ارتباط دیجیتال 

بین دستگاه های تحت شبکه با ادوات اندازه گیرِی تولید، کار کند.
کمی بعد باز هم در راستای عالقه اش این بار راهی سوییس شد و 
در یک شرکت رباتیک کار گرفت. آینده ی او با توجه به اشتیاقش 
مشخص بود اما فکرش را هم نمی کرد سرنوشت چه برنامه ای برایش 
دارد. در ۱۹8۹ برای تفریح به جزیره ی »کیمن« )یکی از جزایر 
استوایی کشور جامائیکا( رفته بود که با فردی به نام »بیل َکسِول« 
)Bill Caswell( آشنا شد. کسول شب قبل با همسرش دعوا کرده 
بود و حسابی به هم ریخته به نظر می رسید. آن دو کمی با هم صحبت 
کردند و نزدیکی احساسی، آن ها را به درد و دل برای هم واداشت. 
بیل کسول در شرکت اپل کار می کرد و وقتی با استعدادهای روبین 
آشنا شد به او پیشنهاد داد برای کار به این شرکت بیاید و خودش هم 
معرف اش شد. روبین دوران حضورش در اپل را بسیار مهیج توصیف 
می کند. در آن زمان اوضاع شرکت به لطف فروش باالی رایانه های 
مکینتاش خیلی خوب بود. روبین در فرهنگ کاری اپل جذب شده 
بود و با آن خو گرفته بود. به عالوه فرصتی هم برایش مهیا شده بود تا 
تمرین مدیریت کند و از بزرگان رهبری و مدیریت دره ی سیلیکون 
در شرکت اپل چیز یاد بگیرد. ابتدا در قسمت تولید بود ولی بعد به 

واحد تحقیقات منتقل شد. اپل در ۱۹۹۰ یک شرکت زیرمجموعه 
به نام »جنرال مجیک« )General Magic( راه انداخت؛ روبین را 

هم به آن جا فرستادند.

Magic Cap نرم افزار  
جنرال مجیک قرار بود به طور تخصصی روی ادوات الکترونیک دستی 
)برای کار با دست( و ارتباطی متمرکز شود. روبین که شیفته ی کار 
و پیشرفت بود در آن جا هم خوب جا افتاد. خیلی زود نرم افزاری به 
نام »مجیک کپ« )Magic Cap( توسعه داد و برای گسترش کار 
آماده شد. اما مجیک کپ نتوانست نظر مدیران وقت اپل را به خود 

جلب کند و آن ها در نهایت این شرکت را تعطیل کردند.
شماری از توسعه دهندگان جنرال مجیک به همراه چند تن دیگر از 
اپل، شرکت »آرتمیس ریسرچ« )Artemis Research( را بنیان 
گذاشتند. »وب تی وی« )WebTV( بعدا از این شرکت در آمد تا اینترنت 
را با تلویزیون پیوند دهد. روبین هم برای کمک به توسعه ی وب تی وی به 
آرتمیس پیوست. مایکروسافت پویای آن روزها، روی آرتمیس دست 
گذاشت و آخر سر هم در ۱۹۹۷ میالدی آن را خرید. اندی روبین هم 

به تبع به عضویت خانواده ی بزرگ مایکروسافت در آمد.
عشق رباتیک هر جا که می رفت همراهش بود. اما این عشق با درک 
نشدن از سوی بزرگان دره ی سیلیکون چندان بی دردسر هم نبود. او 
رباتی مجهز به یک دوربین درست کرد که در فضای کار می چرخید 
و به همه جا سرک می کشید. همه چیز خوب پیش می رفت تا این که 
اطالعات ربات تک چشم و متصل به اینترنت روبین، به وسیله ی 
گروهی خارج از مایکروسافت به سرقت رفت و همه چیز را خراب 

کرد.
اندی روبین در ۱۹۹۹ از مایکروسافت بیرون رفت و چون بیکار بود 
در پالو آلتوی کالیفرنیا مغازه ای اجاره و آن جا را به آزمایشگاه خود 

تبدیل کرد.

Danger Hiptop  
چندی بعد ایده ی محصول جدیدی به ذهنش رسید؛ برای کار روی 

 Danger.( »این ایده با چند نفر از همکاران قدیمی، »شرکت دنجر
Inc( را تاسیس کرد. نتیجه ی کار، موفقیت آمیز از آب در آمد و 
دستگاه »هیپ تاپ« )Hiptop( آن ها که در بازار به »سایدکیک« 
)Sidekick( مشهور شده بود سر و صدای زیادی به پا کرد. روبین 
درباره ی آن گفت: »می خواستیم دستگاهی به اندازه ی یک شکالت 
تخته ای )بار یا تبلت( درست کنیم که زیر ۱۰ دالر قیمت داشته 
باشد و بتواند با اسکن اشیا، اطالعات مربوط به آن ها را از اینترنت 
استحصال کند. در آخر هم رادیو و فرستنده را به آن اضافه کردیم.«

شاید امروز آن دستگاه چیز خاصی به نظر نرسد اما در زمان خود با 
آن قیافه ی ناآشنا برای مردم خیلی عجیب به نظر می رسید. آن طور 
که روبین می گوید دستگاه به امکان دریافت/ارسال داده و مکالمه ی 
تلفن هم مجهز بوده. اما در آن موقع، دید درستی نسبت به دستگاه 
نبود و همه می پرسیدند که آیا این یک PDA )دستیار دیجیتال 
شخصی( است یا یک تلفن همراه؟ شاید تجمیع این دو برای مردمان 
آن روزگار دور از ذهن به نظر می رسیده. به عقیده ی روبین نگاه همه 
اشتباه بود؛ آن ها قادر به درک این موضوع نبودند که این دستگاه 
می تواند بستر جدیدی برای توسعه دهندگان شخصی باشد. البته 
حاال که دستگاه های مبتنی بر iOS اپل و اندروید گوگل دنیا را فتح 
کرده اند و میلیون ها اپلیکیشن ساخته ی توسعه دهندگان مختلف در 
بازارهای آن ها وجود دارد صحبت های روبین بدیهی به نظر می رسد. 
دنجر خدماتش را به شرکت مخابراتی T-Mobile آمریکا عرضه کرد 

و این چنین کارها به خوبی پیش می رفت.
در سال ۲۰۰۲ روبین به دانشگاه استنفورد دعوت شد تا درباره 
سایدکیک سخن رانی کند. اگرچه این دستگاه بازار را تکان نداد ولی 
 Larry( »از لحاظ فنی بسیار اهمیت داشت. از قضای روزگار »لری پیج
Page( و »سرگی برین« )Sergey Brin( موسسان گوگل هم در 
آن سخنرانی حضور داشتند و بعد از پایان جلسه اولین بار با روبین 
دیدار کردند. لری پیج، سایدکیک را به ساِن بالی می دید که می تواند 
موتور جست وجوگر گوگل را به پرواز در آورد. اما تا به نتیجه رسیدن 

این موضوع و محقق شدن »تلفن گوگل« چند سالی زمان الزم بود.
اندی روبین کمی بعد در سال ۲۰۰۴ دنجر را ترک کرد. ابتدا به سراغ 
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صنعت دوربین های دیجیتال رفت ولی خیلی زود به خاطر بازار 
نه چندان بزرگ آن از ادامه کار منصرف شد. ]به نظر می رسد ایده ی 
همراهی یک دوربین با دستگاه ها و ربات ها در همه ی ایده های 
روبین حضور داشته. شاید در زمانی او سال ها جلوتر را می دید که 
خیلی از متخصصان، وجود یک دوربین روی دستگاه  همراهی مثل 
تلفن را بیهوده می دانستند؛ حال آن که امروز به ضرس قاطع یکی از 

مهم ترین فاکتورهای دستگاه های هوشمند است[
جالب است بدانید در سال ۲۰۰8 باز سر و کله ی مایکروسافت پیدا 
شد و دنجر را هم با پرداخت ۵۰۰ میلیون دالر به تملک خود در آورد. 
]شلختگی در تصمیم گیری های شرکت مایکروسافت بی داد می کند 
و ظاهرا این مساله ریشه ای طوالنی در این شرکت دارد. شاید اگر 
فقط برای همین شرکت دنجر برنامه ی درستی می داشت و با عقل 
سلیم و نه به قصد کلکسیون، آن را می خرید امروز شاهد دست وپا 

زدن اهالی ردموند برای حفظ سیستم عامل عزیزشان نبودیم[.
روبین که در سال ۲۰۰۳ با همکاران و هم فکرانش شرکتی به نام 
اندروید تاسیس کرده بود، این بار به سراغ ایده ی سیستم عاملی برای 
دستگاه های همراه رفت. خودش می گوید: »اندروید از یک ایده ی 
ساده شروع شد: فراهم کردن بستر موبایلِی قدرتمند و البته متن باز 

که بتواند مسیر نوآوری های بعدی را هموار کند.«
در جوالی ۲۰۰۵ به محض معرفی سیستم عامل اندروید، لری پیج 
که در طی این مدت فعالیت های شرکت اندروید را زیر نظر داشت 
به سرعت عمل کرد و اندروید را با تمام کارکنانش به مجموعه ی 
گوگل افزود. هیچ وقت مبلغ دقیق این معامله اعالم نشد؛ اما 
تخمین ها حول عدد ۵۰ میلیون دالر می چرخند ]مقایسه کنید با 

مبلغ ۵۰۰ میلیون دالری پرداختی مایکروسافت برای دنجر[. گوگل 
طی اعالمیه ای گفت که این خرید شامل همه دارایی های شرکت 
اندروید اعم از فناوری ها، منابع مادی و انسانی آن می شود. به جز 
خود اندی روبین چندین نفر از نخبگانی که با او در شرکت های 
جنرال مجیک و دنجر کار می کردند هم به دعوت او به گوگل 
پیوستند تا کار شبانه روزی روی تلفن هوشمند گوگل را شروع 

کنند.
اپل دو سال بعد در سال ۲۰۰۷ آیفون را به دنیا معرفی کرد. این طور 
که می گویند موقع کنفرانس معرفی آیفون، روبین داخل تاکسی 
بوده و مراسم را در راه دنبال می کرده؛ روبین با مشاهده آیفون و 
ظاهر خیره کننده اش متوجه می شود که هرچه تا آن موقع در نظر 
داشته اند را باید دور ریخته و از نو شروع کنند. به همین خاطر 
به سرعت از راننده می خواهد برگردد تا با همکارانش در این باره 
صحبت کند. یکی از همکاران روبین می گوید: »می دانستیم که 
اپل می خواهد یک تلفن معرفی کند. همه می دانستند. اما فکرش را 
هم نمی کردیم آن تلفن این قدر خوب باشد«. سیستم عامل گوگل 
)اندروید( در آن زمان آماده شده بود ولی در مقایسه با iOS واقعا 
بد به نظر می رسید. این شد که ناچار شدند عرضه ی آن را مدام به 

تاخیر بیندازند و بیشتر روی نرم افزار کار کنند.
 HTC سرانجام نتیجه ی کار تیم اندروید اولین بار روی تلفن
Dream به کار گرفته شد. سیستم عامل نهایی به خوبی iOS نبود 
ولی به اندازه ی کافی به آن شباهت داشت که برای »استیو جابز« 
)Steve Jobs( خاطرات »بیل گیتس« ) Bill Gates( و ویندوز را 
تداعی کند. نقل است که تا پیش از این مساله، استیو جابز به لری 

پیج و سرگی برین اعتماد داشته ]درست مثل اعتمادی که اوایل به 
بیل گیتس داشت.[، خصوصا این که مدیر عامل وقت گوگل، »اریک 
اشمیت« )Eric Schmidt( عضو هیات مدیره ی اپل هم بود. هر 
سه ی این ها هم به جابز اطمینان داده بودند که اندروید کامال با 

آیفون فرق خواهد داشت.
اما همه ی این اعتماد بعد از مشاهده ی دستگاه اندرویدی جدید 
رنگ باخت و باز به جابز گوش زد کرد که در دنیای تجارت هم مانند 
دنیای سیاست، عاملی به نام »اعتماد« به معنای دقیق کلمه وجود 
ندارد. هرچه هست سود است و منفعت؛ و اگر همکاری و همراهی ای 

صورت می گیرد بر سر اشتراک این سود ها و منافع است.
جابِز عصبانی برین، پیج، اشمیت و البته روبین را به جلسه ای 
خصوصی دعوت کرد تا از آن ها توضیح بخواهد. آن طور که بعدها 
اطالعاتی از این نشست خصوصی بیرون آمد صحبت های آن ها کامال 
بی پرده و رک بوده. جابز که هیچ وقت نه از اندی روبین و نه از آدمک 
سبزش خوشش نمی آمد به شدت به او توپیده و روبین را به تقلید 
متهم کرده بود. استیو جابز در این جلسه به روبین گفته، راه رفتن و 
حرف زدن و عینکی که می زند همه و همه تقلید مضحکی از او است 

و حاال هم که سیستم عامل iOS را کپی کرده.
از قرار معلوم علی رغم مشاجره ی لفظی جابز و روبین، مدیران گوگل 
به مدیر عامل اپل قول تغییرات گسترده می دهند؛ طوری که روبین 
از این تصمیم عصبانی می شود. او معتقد بود ادعای جابز مبنی بر 
داشتن پتنت بر تمام جزییات آیفون بی پایه است و آن ها نباید در 
اندروید تغییری بدهند. به هرحال به نظر نمی رسد با وجود وعده ای 
که پیج به جابز داد خیلی روی حرفش ایستاده باشد؛ چراکه هنوز 

هم گوگل به خاطر اندروید ناچار به پرداخت غرامت به صاحبان 
پتنت های مختلف است. البته خود اندی روبین نیز مالکیت ۱۷ 
پتنت را در اختیار دارد که اکثر آن ها ابداعات او در مورد اندروید 

هستند و گوگل از آن ها استفاده می کند.
به هرحال اندروید زیر نظر مستقیم خالق خود مرزها را در نوردید 
و تا سال ۲۰۱۳ پر مصرف ترین سیستم عامل دنیا روی تلفن های 
هوشمند و تبلت ها شد. اندی روبین بعد از قریب به ده سال حضور 
در گوگل ِسمتش را به »ساندار پیچای« واگذار کرد. ابتدا برای مدت 
کوتاهی عهده دار بخش رباتیک گوگل شد اما نهایتا در اکتبر ۲۰۱۴ 

این شرکت را ترک کرد.
روبین بعد از ترک گوگل به همراه چند نفر دیگر یک شرکت 
شتاب دهنده برای شرکت های نوپای فناوری و به خصوص 
سخت افزاری راه انداخت. او برای راه اندازی این شتاب دهنده که 
»پلی گراند گلوبال« )Playground Global( نام دارد، از شرکت ها 
و موسسات زیادی سرمایه دریافت کرد که گوگل هم جزو آن ها 
بود. در حال حاضر اندی روبین در این مرکز شتاب دهنده فعالیت 

می کند.
به نظر شما قوانین پتنت و ثبت اختراع کمکی به مخترعین اند 
یا مانعی برای نو آوری های بیش تر؟ فکر نمی کنید علت ناتوانی 
پیشرفت فنی-تجاری بسیاری از کشورهای جهان سوم و در حال 
توسعه عدم رعایت حقوق مولفان و صاحبان آثار است؟ در مورد 
اندروید چطور، با استیو جابز موافقید یا به نظرتان کار اندی روبین 
درست بود؟ آیا اگر مدیران گوگل در آن نشست به قولی که به جابز 

داده بودند عمل می کردند امروز نامی از اندروید مانده بود؟
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در دهه های ۵۰ و ۶۰ میالدی، کامپیوتر واژه ای نبود که با صفت 
»شخصی« همراه باشد؛ اگر هم فردی تهیه اش می کرد اوال باید 
دانش کافی برای اتصال همه ی متعلقات آن را می داشت، در ثانی 
می بایست خیلی هم پول دار می بود و می توانست فضای کافی برای 

جا دادن یک دستگاه بزرگ را فراهم کند.
 Stephen( »استیو وزنیاک یا به صورت کامل »استفن گری وزنیاک
Gary Wozniak( درست میان بحبوحه ی پیشرفت دانش 
الکترونیک در ۱۱ام آگوست ۱۹۵۰ در سن خوزه ایاالت کالیفرنیا 
در آمریکا به دنیا آمد. پدرش ِجری، چندرگه ی  لهستانی-سوییسی 
و آلمانی بود و مادرش کرن هم آلمانی-ایرلندی-انگلیسی. موقع 
تولد نامش را استفان گذاشتند ولی مادرش دوست داشت استِفن 
صدایش کند. آخر هم هیچ کدام این ها جا نیفتاد و امروزه همه او را با 
نام استیو می شناسند. روحیه ی مهندسی از کودکی در استیو نمود 
داشت. اولین کامپیوترش را در ۱۳ سالگی ساخت. در دبیرستان 
هم خوره ی الکترونیک بود. ۱۹ ساله بود که با »استیو جابز« ۱۴ 
 )Blue Box ( ساله آشنا شد و با هم یک جعبه ی آبی الکترونیک
درست کردند و با نفوذ به شبکه ی تلفن عمومی توانستند به رایگان 

از خدمات تلفن استفاده کنند.
اگر استیو جابز را مغز تجاری اپل بدانیم، استیو وزنیاک هم بی شک 

مغز فنی آن بود.
خیلی ها معتقدند تجارت الکترونیکی مصرفی و خانگی بیش از 

همه، وام دار شرکت اپل است. کامپیوتر این دو استیو، صنعت 
کامپیوتر را متحول کرد و این دستگاه ها را به منازل مردم آورد. 
اگر استیو جابز را مغز تجاری این شرکت بدانیم استیو وزنیاک هم 
بی شک مغز فنی آن بوده است. او از ابتدا مسحور دنیای الکترونیک 
بود، ولی هیچ وقت در مدرسه شاگرد اول نبود. در کالس پنجم 
پروژه ای را شروع کرد تا یک فرستنده-گیرنده ی رادیویی خیلی 
بزرگ درست کند. سال بعد دستگاهی ساخت که می توانست بازی 
دوز را اجرا کند. در همان سال موفق شد گواهی فن ورزی رادیو 
هم بگیرد. هرچه بزرگ تر می شد پروژه های کامپیوتری اش هم 
پیچیده تر می شدند. وزنیاک در جایی گفته: » همه ی این کارها را 
خودم انجام می دادم؛ هیچ وقت نه کالسی رفتم نه کتاب راهنمایی 
خواندم. فقط قطعات را آن طور که به ذهنم می رسید ]و از نگاه 

کردن به نمونه های مشابه دریافته بودم[ کنار هم می گذاشتم.«
بزرگ ترین و سرسخت ترین رقیب استیو وزنیاک خودش بود؛ 
همیشه سعی می کرد بهتر از نمونه ی فعلی را بسازد. اگر ابتدا 
کامپیوتری با ۲۰۰ تراشه می ساخت، تالش می کرد دفعه ی بعد 
با ۱۵۰ و بعد با ۱۰۰ تراشه این کار را بکند. داستان اپل I هم به 
همین شکل بود. وقتی در شرکت معظم »هیولت پاکارد« یا همان 
HP مشغول به کار شد مهندس طراح ماشین حساب بود. در آن 
زمان به خاطر مشغله ی کاری ناچار شد از وقتی که به کامپیوترها 
اختصاص می داد کم کند. اما چندی بعد متوجه شد ماشین حساب 

هم به نوعی کامپیوتر است و تصمیم گرفت از قطعات کوچک آن به 
نام ریزپردازنده در پروژه هایش استفاده کند. موقعی که متوجه شد 
این تراشه ها چه قدر ارزان هستند )در قیاس با رایانه های گران قیمت 
آن زمان( فهمید که باالخره می تواند یک کامپیوتر برای خودش 

داشته باشد، یک کامپیوتر »شخصی«.
اپل I هم از همین خورده ریزها درست شد. در گاراژ منزل استیو 
جابز و با دانش فنی استیو وزنیاک کاری صورت گرفت که مدت ها 
شرکت های بزرگی مانند IBM و HP در انجام اش عاجز مانده بودند.

آن ها نام شرکت شان را اپل به معنای سیب در انگلیسی گذاشتند. 
وزنیاک دراین باره می گوید: »وقتی دفتر شرکت تان در گاراژ 
خانه تان باشد و کل »شرکت« متشکل از شما و رفیق تان، خیلی 
به اسمش فکر نمی کنید، اولین چیزی که به ذهن تان می رسد را 

انتخاب می کنید.«
کار این شرکت تازه تاسیس، یک سال بعد در ۱۹۷۷ به شکوفایی 
رسید. وزنیاک اپل II را طراحی و پیاده سازی کرد. البته می گویند 
این استیو جابز بود که جلوی وسواس بی پایان وزنیاک به اصالح 
مداوم دستگاه را گرفت، وگرنه شاید هیچ وقت اپل II برای فروش 
آماده نمی شد. به هرحال این دستگاه، اپل را سر زبان ها انداخت و 

آن را به بازیگری اصلی در این صنعت بدل کرد.
استیو وزنیاک ملقب به »واز« )Woz( ابتدا به »دانشگاه کولورادو« 
)University of Colorado Boulder( رفت ولی والدین اش 
نتوانستند هزینه ی تحصیل او را در آن جا را بدهند و به ناچار درس 
را نیمه تمام گذاشت. چندی بعد دانشگاه کالیفرنیا در »برکلی« 
) Berkely( را به واسطه ی نزدیکی به خانه و هزینه های کم ترش 
انتخاب کرد. ولی سرنوشت این طور می خواست که دو استیِو اپل با 
هم برخورد کنند. جعبه ی آبی ای که آن ها در این دانشگاه فروختند 

و جابز هر کدام را به قولی قالب دانشجویان کرد شروعی برای یک 
آینده ی پرشکوه بود. وزنیاک تعریف می کند که استیو جابز برای 
آن که دستگاه شان را بفروشد جلوی همه به واتیکان )کشور-شهری 

که مرکز مسیحیان کاتولیک است( زنگ زد.
»واز« چنان شیفته ی الکترونیک بود که جز هویه و قلع چیز دیگری 

را نمی شناخت.
واز چنان شیفته ی الکترونیک بود که جز هویه و قلع چیز دیگری را 
نمی شناخت. همین بی توجهی به اطرافیان باالخره کار دستش داد و 
منجر به این شد که علی رغم چندین جلسه مشاوره، نتواند همسرش 
را از طالق منصرف کند و درنهایت از هم جدا شدند. برخالف زندگی 
خانوادگی، اوضاع در سِر کار خوب پیش می رفت. شرکت اپل تا سال 
۱۹8۳ به ارزش ۹8۵ میلیون دالر رسید. اما اختالف دیدگاه او با 

جابز کم کم مشکل ساز شد.
او مهندس الکترونیک بود و می خواست دستگاه های تولیدی 
بز دستگاهی  شرکت شان باز )به معنای فنی( باشند ولی جا
می خواست که سر و ته اش در انحصار اپل باشد؛ یعنی حتی به دیگر 
کامپیوترها متصل هم نشود. وزنیاک سرانجام در سال ۱۹8۵ از اپل 

جدا شد اما سهام دار آن باقی ماند.
استیو وزنیاک، بعد از جدایی از اپل کارهای مختلفی را امتحان کرد. 
مدرک دانشگاهی اش را هم یک سال بعد در ۱۹8۶ دریافت کرد. 
چندی بعد شرکتی راه  انداخت و نامش را CL۹ گذاشت. برنامه این 
بود که تمام لوازم خانگی را از راه دور کنترل کنند. اما آن ایده دهه ها 
از زمانش جلوتر بود و در آن روزگار با اقبال عمومی مواجه نشد. 

وزنیاک به ناچار در ۱۹8۹ شرکتش را فروخت.
در سال ۱۹۹۰ با استفاده از شهرتش به عنوان »نوآورترین 
 Mitchell( »مهندس دره ی سیلیکون« به همراه »میشل کاپور

وقتی در سال 197۶ »استیو وزنیاک« )Steve Wozniak( مغز فنی شرکت اپل، به تنهایی دستگاه اپل I را طراحی کرد نظرها هم 
درباره ی کامپیوترها تغییر کرد؛ حاال می شد کامپیوتر را در قسمتی از چیدمان خانه قرار داد و به انجام امور شخصی با آن پرداخت. 

یک سال بعد اپل II، اولین کامپیوتر »شخصی«ای شد که توانست از نظر تجاری موفق باشد. در ادامه با دیجی کاال مگ باشید.
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 Electronic Frontier( »بنیاد پیش گامان الکترونیک« )Kapor
Foundation( را بنا گذاشت. هدف آن بود که با دور هم جمع 
کردن مغزهای کامپیوتر و اجازه ی قانونی از مقامات، برای مقابله 
با جرایم رایانه ای، سیستم های مختلف را هک کنند تا مشکالت 

آن ها مشخص شود.
وزنیاک در سال ۲۰۰۲ موسسه ی چرخ های زئوس )به انگلیسی 
Weels of Zeus یا به صورت مخفف WoZ( را راه انداخت. هدف 
توسعه ی فناوری GPS بی سیم بود. WoZ هم در سال ۲۰۰۶ 
تعطیل شد. استیو وزنیاک بعد از آن خودزندگی نامه اش را نوشت و 
با نام iWoz منتشر کرد. در فوریه ی ۲۰۰۹ به عنوان محقق ارشد 
به مجموعه ی Fusion-io پیوست که در زمینه ی ذخیره ی داده 
و سرورهای رایانه ای فعالیت می کند. چندی بعد هم به عضویت 
هیات مدیره ی آن درآمد. او از آن پس به سخنرانی در دانشگاه ها، 

نقد فناوری و کمک به خیریه های مختلف مشغول است.
به نظر شما موفقیت های اپل به چه نسبتی مرهون استیو جابز 
و استیو وزنیاک است؟ فکر می کنید اگر در کشوری علوم فنی-

مهندسی گسترش پیدا کنند بی آن که به علوم انسانی بهایی داده 
شود، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا تحصیل کردگان این کشور به 
نیروی محرکی برای کشورهایی که علوم انسانی و مدیریتی را به 

تعالی رسانده اند بدل نخواهند شد؟ شما چه فکر می کنید؟
پی نوشت: »هم بنیان گذار« معادل فارسی واژه ی co-founder یا 
joint founder است. این واژه در مورد بنیان گذاران شرکت ها و 

موسسه هایی به کار می رود که دو یا چند نفر باشند.

این که یک نفر را هم اهالی دنیای فناوری بشناسند و هم قاچاقچیان 
مواد مخدر، به خودی خود می تواند عجیب و شاید جذاب باشد؛ کنار 
هم قرار گرفتن این دو، فیلم های هالیوودی زیادی را به ذهن متبادر 
می کند. »جان مک آفی« )John McAfee( که نام خانوادگی اش را 
به واسطه ی آنتی ویروس McAfee کم تر کسی است که نشنیده 
باشد، دقیقا یک چنین آدمی است با زندگی پر فراز و نشیب؛ از فرار 
از جنگ جهانی دوم برای نجات جان گرفته تا فرار به کشور دیگری 
برای خوش گذرانی. در ادامه همراه دیجی کاال مگ باشید تا بیش تر 

با این مرد ناآرام دنیای فناوری آشنا شوید.
زندگی »جان مک آفی« در یکی از ناآرام ترین برهه های تاریخ شروع 
شده؛ او در هجدهم سپتامبر ۱۹۴۵ در اوج جنگ جهانی دوم در یک 
پایگاه نظامی آمریکایی در بریتانیا به دنیا آمد. والدینش به خاطر جنگ، 
کشورشان را ترک کردند تا او در ویرجینیای آمریکا در آرامش بزرگ شود. 
اما اعتیاد پدرش به الکل و خودکشی او در ۱۵ سالگِی جان، به   شدت روی 
روحیاتش اثر گذاشت تا جایی که بعدها در جایی گفت: »بعد از خودکشی 

پدر، هر روز با ترس این که مبادا دوباره اتفاق بیفتد بیدار می شدم.«
کسی نمی تواند منکر تاثیرپذیری فرزندان از والدین شود؛ جاِن جوان هم 
 Roanoke( »وقتی برای تحصیل در رشته ی ریاضی به »کالج رانوک
College( رفت مثل پدر به الکل روی آورد. اما فرق بزرگی میان آن ها بود؛ 
مک آفِی پدر یک نقشه بردار ساده بود ولی مک آفی پسر، یک کارآفرین. 
اولین کسب و کارش را خیلی زود راه انداخت. آن ها مجله های مختلف را 

خانه به خانه می بردند و می فروختند ]در آمریکا مردم بیش تر از روزنامه 
به خواندن مجله های مختلف عالقه دارند[. جان مک آفی از همین راه، 
اندک سرمایه ای به جیب زد؛ اما سرنوشت تصمیم دیگری برای او داشت.

در اواخر دهه ی ۶۰ میالدی در شرکتی مشغول به کار شد که از 
دستگاه های پانچ-کارت استفاده می کرد. همان جا مقدمات پردازش و 
رایانش را یاد گرفت و این شد که مسیر زندگی اش به سمت فناوری تغییر 
کرد. همراهی عالقه و استعداد در کدنویسی، جان را متحول کرد و به کار 
برای بزرگ ترین شرکت ها و موسسات آن دوران رساند. دو سالی را در 
موسسه ی تحقیقات فضایی ناسا )سازمان هوا و فضای آمریکا( مشغول بود. 
ولی بعد به عنوان طراح نرم افزار به »یونیواک« )Univac( رفت. حضورش 
در آن جا هم دیری نپایید و به جمع کارکنان شرکت مشهور »زیراکس« 
)Xerox( پیوست تا به عنوان معمار سیستم عامل کار کند. ولی آن جا 
هم دوام نیاورد؛ بعد از زیراکس ابتدا در »شرکت کامپیوتری ساینسز« 
)Computer Sciences Corporation( مشاور نرم افزار بود و بعد به 
شرکت »الک هید« )Lockheed( رفت تا باز مسیر زندگی اش تغییر کند. 
در الک هید نسخه ای از یک ویروس رایانه ای به دستش رسید و نظرش را 
جلب کرد؛ بی درنگ شروع به توسعه ی نرم افزاری برای مقابله با آن کرد؛ و 
این گونه آنتی  ویروس »مک آفی« )McAffe( در سال ۱۹8۷شکل گرفت.

جان در همان سال، شرکت خودش را راه انداخت. مک آفی اولین شرکتی 
بود که به طور تخصصی روی بدافزارهای رایانه ای کار می کرد. دو سال بعد 
در ۱۹8۹ الک هید را ترک کرد تا با تمام توان روی نرم افزارش کار کند. 
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جان در تمام این سال ها نتوانست اعتیادش به الکل و مواد مخدر را ترک 
کند. خودش می گوید علتش نداشتن یک حامی بوده و این که همیشه 
احساس تنهایی می کرده. به هرحال در آن سال ها شرکت مک آفی ساالنه 
۵ میلیون دالر درآمد داشت و بسیاری از شرکت های بزرِگ آن زمان، از 
بستر آنتی ویروس او استفاده می کردند. هرچند پول و اعتیاد همراهان 

خوبی برای مک آفی جوان نبودند.
اما اوج شهرت ویروس کش مک آفی به سال ۱۹۹۲ و ویروسی به نام 
Michelangelo بر    می گردد. مک آفی معتقد بود که میشل آنجلو یکی 
از بدترین ویروس ها تا آن زمان است و تخمین زد حدود ۵ میلیون رایانه 
را آلوده می کند. در آن وقت ها ]و البته هنوز در کشور ما[ آنتی ویروس 
نرم افزاری نبود که مردم حاضر به خریدش باشند؛ ولی به لطف این 
ویروس و رشد تب محافظت از رایانه ها در برابر ویروس ها ماجرا کامال 
وارونه شد. علی رغم این که میشل آنجلو فقط موفق به نفوذ به چند ده 
هزار رایانه شد، ولی کمک کرد شرکت McAfee به کسب و کاری میلیون 

دالری بدل شود.
شاید هر کس دیگری جای جان مک آفی بود با قدرت به تجارتش 
می چسبید و فقط به گسترش آن فکر می کرد؛ ولی مرد ناآرام دنیای 
فناوری، درست عکس این راه را رفت. در اوج کار، شرکتش را با شرکت 
»دالوِر« )Delaware( ادغام کرد و از آن استعفا داد. شرکت مک آفی در 
سال ۱۹۹۴ سهامی عام و وال استریتی شد. جان دو سال بعد کل سهمش 
از شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر فروخت و همه چیز را رها کرد. 
البته شرکت مک آفی با همان نام به کارش ادامه داد تا نهایتا در سال 
۲۰۱۰ شرکت اینتل، مک آفی را خرید؛ ولی باز هم تا ۲۰۱۴ با همین نام به 
کار ادامه داد. در تمام این سال ها فعالیت شرکت مک آفی با نام خانوادگی 
جان مک آفی باعث مشهور شدنش شد، بی آن که خودش حضوری در 
آن داشته باشد. اینتل بعدا اعالم کرد همه ی محصوالت مک آفی تحت 
برند Intel Security عرضه خواهند شد؛ اما شهرت نام مک آفی هنوز 

هم مانع از حذف کامل این نام شده.
جان بعد از ترک شرکت، تا مدت ها کم تر در انظار دیده می شد و سر 
و صدایی نداشت. برای مدتی در هیات مدیره شرکت Zone که روی 
فایروال کامپیوترها کار می کرد مشغول شد ولی حضور پررنگی در آن جا 
هم نداشت. چندی بعد به این صرافت افتاد که به شرکت های نوپا مشاوره 
دهد. چند وقتی هم در دانشگاه استنفورد سخنرانی می کرد. چندی بعد 
از دانشگاه رانوک که لیسانس ریاضیاتش را از آن جا گرفته بود دکتری 
افتخاری دریافت کرد. عالوه بر این ها به واسطه ی شم بی نظرش در 
یافتن ترند های روز، دو پروژه را در زمینه ی شبکه های اجتماعی پیش 
برد: PowWow و Tribal Voice. البته هیچ یک نتوانستند در رقابت با 

فیسبوک و باقی رقبا موفق شوند.
بی برنامگی و شلختگی در تصمیم گیری باعث شد بحران اقتصادی 
آمریکا گریبانش را بگیرد به طوری که طبق گزارش نیویورک تایمز دارایی 
شخصی جان مک آفی در سال ۲۰۰۹ از ۱۰۰ میلیون دالر به ۴ میلیون 
دالر تنزل کرد. جان به مرور ِملک و امالکش در ایاالت متحده را فروخت 
و به »بلیز« )Belize( کشوری کوچک در آمریکای مرکزی ساکن شد. در 
آن جا بود که آلودگی رایانه ها را رها کرد و به سراغ ویروس ها و باکتری های 
انسانی رفت! اعتقاد داشت به کمک میکروبیولوژیستی به نام »الیسون 
اُدنیزیو« می تواند محصولی برای مقابله با بیماری ها تولید کند. برای این 

کار شرکتی به Quorumex تاسیس کرد.

اما اوضاع آن طور که باید پیش نرفت. در مصاحبه های مختلف ادعا می کرد 
زندگی اش تحت نظر است و ارتباطاتش شنود می شود. کم کم وضعیت 
روانی اش حادتر شد. هر روز به باری در منطقه ی فقیرنشین بلیز می رفت 
و فقط رفت و آمد مردم را تماشا می کرد تا جایی که به این کار اعتیاد پیدا 
کرد. شش ماه بعد هم اعالم کرد دیگر خود را جزوی از اجتماع نمی داند. 
او گفت از دنیای آدم های مودب بریده و به مسایل اخالقی آن ها هم 

کاری ندارد!
زندگی جان مک آفی همیشه پرجنب وجوش بود ولی از برهه ای به بعد از 
کنترل خارج شد. در سال ۲۰۱۲ او را به عنوان مظنون به قتل همسایه اش 
در بلیز بازجویی کردند. کمی بعد در گواتماال به جرم قاچاق دست گیر 
شد، اما به آمریکا مستردش کردند؛ ظاهرا به خاطر ناراحتی قلبی. پس از 
رجعت به آمریکا باز هم مسیر دیگری را در پیش گرفت و به مسایل مربوط 
به حریم شخصی عالقه نشان داد. در مصاحبه هایش از مردم می خواست 
 MGT از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. در سال ۲۰۱۶ به شرکت
پیوست. چندی بعد مدعی شد تیم تحت هدایتش حفره ای در اندروید 
پیدا کرده و از طریق آن می تواند حتی پیام های رمز گذاری شده واتس اپ 
را هم بخواند. او به درخواست ها برای باز کردن ماجرا جواب رد داد و 

موضوع را مستقیما با خود گوگل در میان گذاشت.
ماجراهای جان مک آفی به همین جا ختم نشد. او در اعالمی عمومی گفت 
که قصد دارد برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا نامزد شود 
و حزبی هم برای همین کار تاسیس کرد و نامش را Cyber Party یا 

حزب سایبری گذاشت. چندی بعد از تصمیم خود برگشت و اعالم کرد از 
کاندیدای حزب لیبرترین )Libertarian Party( آمریکا حمایت می کند.

زندگی جان مکافی به معنای حقیقی کلمه آشفته بازاری است که هر روز 
صدایی از یک قسمت آن بلند می شود. شاید همین باال و پایین شدن ها هم 
باعث دو بار حمله ی قلبی او شده باشد. چندین و چند درگیری با نیروهای 
امنیتی بلیز، لو رفتن سهوی محل اختفایش در گواتماال به وسیله ی یک 
مجله، بارها دست گیری به خاطر رانندگی در حالت مستی یک روی 
زندگی او است و روی دیگرش مردی فاخر پوش، سخنران و اهل علم که 
در مجامع علمی همیشه صاحب نظر بوده. این که هردوی این ها چه طور 

در یک نفر جمع می شوند خود جای تعجب است.
جان مک آفی در سال های اخیر به جز سر و صداهای همیشگی، هم 
در حوزه ی امنیت سایبری فعالیت می  کند، هم هر از گاهی به وبالگ 
شخصی اش می رسد. چند باری سر مسایل حریم شخصی سر و صدا 
به پا کرد و حتی در ماجرای افشاگری های ادوارد اسنودن طرف او را 
گرفت؛ ولی عدم تعادلش در زندگی و تصمیم گیری به مرور باعث شده 
جذابیتش برای رسانه ها بیش تر به خاطر کاراکتر عجیب اش باشد تا 

مضمون حرف ها.
به نظر شما نقش پدر و مادر در آینده ی فرزندان چقدر است؟ با مقایسه ی 
زندگی جان مک آفی با دیگر بزرگان فناوری فکر می کنید اگر پدر او مرد 
دیگری بود چه تغییری در مسیر زندگی جان به وجود می آمد؟ آیا اصوال 

به این که »سرنوشت کامال در اختیار خود انسان است« اعتقاد دارید؟
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مخالف و موافق زیاد دارد؛ از نظر بعضی او مدیر یک شرکت بزرگ است 
که علی رغم عدم حضور در جمع موسسان، توانسته خود را در جمع 
ثروتمندترین ها جا کند؛ اما عده ای دیگر با اشاره به نمونه ی خرید بخش 
موبایل نوکیا معتقدند او مانعی بزرگ بر سر پیشرفت مایکروسافت 
بوده و تصمیمات نسنجیده اش طی این سال ها به وجهه ی شرکت 
آسیب زده؛ حتی »استیو جابز« زمانی گفته بود تا بالمر بر مایکروسافت 
مدیریت می کند این شرکت پیشرفت نخواهد کرد. با دیجی کاال مگ و 

بیوگرافی »استیو بالمر« )Steve Ballmer( همراه باشید.
»استیو آنتونی بالمر« در ۲۴ مارچ ۱۹۵۶ در شهر دیترویت آمریکا به 
دنیا آمد. پدرش سوییسی بود و در شرکت فورد موتورز سمت مدیریتی 
داشت. مادرش اما اصالتا اهل بالروس بود. بالمر در خانواده ای با وضع مالی 
مناسب بزرگ شد. در ۱۹۷۳ در دوره های آمادگی و مهندسی دانشگاه 
الورنس شرکت کرد. مدرک متوسطه اش را از دبیرستان خصوصی 
دیترویت گرفت. استیو عالقه ی زیادی به ریاضیات داشت و در امتحانات 
سراسری، باالترین نمره را در این درس گرفت؛ درنهایت هم موفق به 
دریافت بورس تحصیلی برای دانشگاه شد. بالمر در حال حاضر عضو هیات 

امنای همان دبیرستانی است که خود در آن جا تحصیل کرده.
با بورسی که داشت به دانشگاه هاروارد رفت و با درجه ی عالی در رشته ی 
»ریاضیات کاربردی و اقتصاد« لیسانس گرفت. او در دانشگاه مدیر 
تیم راگبی دانشجویی هاروارد شد و هم زمان در روزنامه کار می کرد. 

از قضای روزگار اتاقش در خوابگاه، طبقه ی پایین اتاق »بیل گیتس« 
) Bill Gates( بود. هر سال در هاروارد یک مسابقه ی ریاضیات در میان 
دانشجویان عالقه مند برگزار می شد که حامی آن انجمن ریاضیات آمریکا 
بود. استیو بالمر جزو باالترین رتبه ها در آن مسابقه شد، حتی باالتر از 

بیل گیتس!
 Procter( »بعد از دانشگاه دو سالی در شرکت بزرگ »پرکتل اند گمبل
Gamble &( کار کرد. در آن جا دستیار مدیر تولید بود. یکی دیگر از 
اتفاقات جالب توجه در طول حضور بالمر در این شرکت، همکار شدنش با 
»جفری ایملت« )Jeffrey R. Immelt( بود که بعدا مدیر عامل شرکت 
جنرال الکتریک شد. برای ادامه تحصیل به دانشگاه تجارت استنفورد 
رفت اما آن را به اتمام نرساند و در ۱۹8۰ درس را نیمه کاره گذاشت و 

برای هم کاری با بیل گیتس راهی مایکروسافت شد.

 دوران مایکروسافت
استیو بالمر در ۱۱ ژوئن ۱۹8۰، سی امین کارمند مایکروسافت و اولین 
مدیر تجاری این شرکت شد. بیل گیتس از همان آغاز به بالمر حقوق ۵۰ 
هزار دالری و سهام داری در مایکروسافت را پیشنهاد کرد. وقتی در سال 
۱۹8۱ مایکروسافت به عنوان یک شرکت رسما به ثبت رسید، 8 درصد 
از شراکت به بالمر تعلق گرفت. البته بالمر بعدا در سال ۲۰۰۳ بخشی از 
سهام اش را فروخت و در آن سال تنها ۴ درصد از سهام مایکروسافت را نگه 

داشت. در همان سال شیوه ی واگذاری سهام به کارکنان را هم عوض کرد.
بالمر در طول ۲۰ سال حضورش در مایکروسافت هدایت بخش های 
مختلفی را به دست داشت؛ از واحد فنی »توسعه ی سیستم عامل« تا 
بخش »فروش و پشتیبانی«. بالمر از سال ۱۹۹۲ به بعد هم زمان که بر 
فروش و پشتیبانی نظارت می کرد معاون اجرایی شرکت هم بود. هم چنین 
او هدایت تیم توسعه ی فریم ورک .NET را هم بر عهده داشت. بالمر از 
جوالی ۱۹۹8 تا فوریه ی ۲۰۰۱ به عنوان رییس )متفاوت از مدیر عامل( 
مایکروسافت خدمت می کرد و عمال دومین فرد شرکت بعد از بیل گیتِس 

مدیرعامل بود.

 مدیرعاملی
در ژانویه ی سال ۲۰۰۰، بالمر رسما به عنوان مدیر عامل معرفی شد. بالمر 
رتق وفتق امور مالی و مسایل روزانه را بر عهده گرفت ولی گیتس کماکان 
هم رییس هیات مدیره بود و هم با سمت معمار ارشد نرم افزار بر آینده ی 
فنی شرکت احاطه داشت. اما باالخره در۲۰۰۶ بیل گیتس سمت خود 
در واحد معماری نرم افزار را واگذاشت و تنها کرسی خود در هیات مدیره 
را نگه داشت. این اتفاق دست بالمر را باز کرد تا بتواند تغییرات مدیریتی 

کالنی را که همیشه در نظر داشت در مایکروسافت پیاده کند.
وقتی او رهبری مایکروسافت را به دست گرفت سر وکالی شرکت حسابی 
شلوغ بود؛ پرونده ی حقوقی بزرگی از طرف دولت ایاالت متحده علیه این 
شرکت در جریان بود؛ به عالوه شرکت های رقیب هم با مساعد دیدن 

اوضاع شکایت های متعددی از مایکروسافت کرده بودند.
گیتس روحیه ای جنگ جو داشت و حاضر نبود کوتاه بیاید ولی بالمر 
نظر دیگری داشت؛ او معتقد بود بهتر است با وارد مذاکره شوند و 
باالخره راه حلی میانی برای خاتمه ی این دعاوی پیدا کنند. او حل وفصل 

این پرونده ها را در اولویت کاری خود و شرکت قرار داد. بالمر یک بار 
دراین باره گفت: »وجود پرونده ی شکایت، آن هم از طرف دولت واقعا 
بد است و هیچ طور نمی توان در این شرایط راحت کار کرد. کال همه چیز 
را تحت الشعاع قرار می دهد. مردم فکر می کنند این که دولت شاکی شما 
باشد تا زمانی که به خودتان و کاری که می کنید ایمان داشته باشید فقط 
از نظر روانی مشکل پیش می آید؛ درصورتی که کل وجودتان و همه ی 

کارها را با مشکل مواجه می کند.«
از زمانی که بالمر عنان کار را به دست گرفت تمام جزییات و مسائل تجاری 
را از پیش می خواست تا همه محصوالت جدید پیش از تولید، تایید شوند؛ 
درست برعکس رویه ی سابق که هرچیز که به نظر جالب می رسید و ترند 

می شد به سراغش می رفتند و به کار می گرفتند.
در سال ۲۰۰۵ بالمر »کوین ترنر« )Kevin Turner( را از والمارت 
دعوت به کار کرد. او پیش تر مدیر عامل Sam’s Club بود و قرار شد در 
مایکروسافت نقش مدیر عملیاتی را بر عهده بگیرد. ترنر به خدمت گرفته 
شد تا بخش های فروش، بازاریابی و واحدهای خدمات مایکروسافت را 

هدایت کند و به امور جاری شرکت سروسامان دهد.
بالمر بعد از بازنشستگی بیل گیتس با جدیت مایکروسافت را از شرکتی که 
فقط روی رایانه های شخصی متمرکز بود دور کرد و افق های تازه ای برای 
آن متصور شد. او شرکت را به بخش های مختلف تقسیم کرد و مسووالن 
هر بخش را واداشت بر اساس توانمندی نفرات شان زمینه ای را به خود 
اختصاص دهند. مجله ی »بیزینس ویک« در آن زمان نوشت: »حاال 

]مایکروسافت[ قطعا بهترین خط تولید را در طول تاریخ خودش دارد.«
در ۲۰۰۹ و بعد از استعفای کامِل بیل گیتس از دخالت در امور روزمره ی 
شرکت، بالمر برای اولین بار مراسم مایکروسافت در نمایشگاه CES را 
اجرا کرد. بالمر می خواست مایکروسافت به سمت راهبردی بر مبنای 
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محاسبات ارتباطی پیش برود؛ به همین خاطر هم اسکایپ را خرید. با 
هدایت استیو بالمر درآمد ساالنه ی مایکروسافت از ۲۵ میلیارد دالر به 
۷۰ میلیارد دالر رسید و این در حالی بود که سود خالص شرکت با رشد 
۲۱۵ درصدی تا ۲۳ میلیارد دالر باال رفت. در همین زمان سود ناخالص 
مایکروسافت به ۷۵ سنت در هر دالرِ حاصل از فروش رسید که دو برابر 
این شاخص برای گوگل و آی بی ام بود. در زمان تصدی اش هم زمان با 
افزایش سود مایکروسافت، سهام بالمر از این شرکت نیز به ۱۶.۴ درصد 
رسید. رقمی که از مدیران عامل جنرال الکتریک با ۱۱.۲ و آی بی ام با ۲ 

درصد بیشتر بود.
بیشتر رشد درآمد مایکروسافت مدیون مجموعه های ویندوز و آفیس 
بود؛ البته در سالیان بعد بالمر بدون توجه به رقبای ارزان تری مانند 
سیستم  های عامل مبتنی بر GNU/Linux و همچنین سرویس گوگل 
داکس بر روال همیشگی درآمدزایی شرکت اصرار داشت و همین 
موضوع مایکروسافت را آسیب پذیر کرد. هرچند او سعی کرد مجموعه ی 
تحت امرش را به کسب وکارهای دیگر هم وارد کند؛ بخش دیتا سنتر 
را راه انداخت که در محاسبات سال ۲۰۱۱ حدود ۶.۶ میلیارد دالر 
ارزش پیدا کرد. همچنین وارد دنیای بازی و سرگرمی شد و خدمات و 
محصوالت ایکس باکس را معرفی کرد )بالغ بر 8.۹ میلیارد دالر(؛ مورد 
اخیر تالش های سونی )پلی استیشن( و دیگر کنسول های بازی برای دور 

انداختن ویندوز از صنعت سرگرمی را ناکام گذاشت. این کارها حتی در 
به کارگیری بیشتر خرید قبلی شرکت )اسکایپ( هم بسیار موثر بود.

عالوه بر این ها او شرکت را به سمت ارایه ی محصوالت برای شرکت ها ]و 
نه فقط مصرف کنندگان عادی[ سوق داد و از این طریق یک کسب وکار 
جدید ۲۰ میلیارد دالری بنا کرد. کسب وکاری که شامل محصوالت 
 Exchange، Windows Server ، SQL و خدمات جدیدی مثل
 Dynamics CRM و Server، SharePoint ،System Center
می شد. هر کدام از این محصوالت در ابتدا  به سختی مورد پذیرش قرار 
می گرفتند؛ اما مایکروسافت باالخره موفق شد تک تک آن ها را در بازار 

جا بیندازد.
کنار هم قرار گرفتن اجزای مختلف و چندبخشی بودن به مایکروسافت 
کمک کرد اتکای خود روی رایانه های شخصی را کمتر کند و آماده ورود 
به دنیای به اصطالح پساپی سی )Post-PC( شود. به همین دلیل بود که 
در سال ۲۰۱۳ علی رغم عدم موفقیت ویندوز فون 8 و ویندوز 8 در فروش 
و افزایش سهم، در کل مایکروسافت با ۱۹ درصد افزایش سود، سال مالی 
را به پایان رساند؛ چراکه بخش تجاری شرکت به عالوه ی آفیس ۳۶۵، 
سرور ها، بخش ابزارها و خدمات ابری هر کدام سهم بیشتری از ویندوز 

در سبد درآمدی مایکروسافت به خود اختصاص دادند.
بالمر در سال های آخر تصدی گری خود با انتقادات زیادی درباره ی 

عقب افتادگی مایکروسافت در بسیاری از فناوری های مصرفی جدید 
مواجه شد و او را واداشت تا به تبلت ها، تلفن های هوشمند و دستگاه های 
پخش موسیقی توجه بیشتری نشان دهد؛ اما نتایج اصال راضی کننده 
نبودند. مایکروسافِت بالمر هرچند با تاخیر زیاد و مدت ها بعد از اپل و 
گوگل، در موارد متعددی در زمینه ی تلفن های هوشمند، صفحات لمسی، 
خودروهای هوشمند و حتی نوعی مچ بند هوشمند وارد شد اما هرجا بیم 
لطمه به منابع بزرگ درآمدی شرکت یعنی ویندوز و آفیس رفت این 
پروژه ها نیمه کاره رها شدند؛ این درست همان دامی است که »لری پیج« 
)Larry Page( و »سرگی برین« )Sergey Brin(، موسسان گوگل، 
از افتادن در آن ترس داشتند و کوشیدند با تاسیس آلفابت، خود را از 
ریسک ناپذیری دور کنند. هرچند در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ استیو بالمر باالخره 
در مراسمی که در هالیوود و شهر لس انجلس برگزار شد تبلت/پی سی 
مایکروسافت یعنی »مایکروسافت سرفیس« )Microsoft Surface( را 
معرفی کرد و سنگ بنای محصولی را گذاشت که هنوز در حال بهتر شدن 

است و هر نسل که می گذرد به تکامل بیشتری می رسد.
با این حال ارزش سهام مایکروسافت در آن دوره با رکود مواجه شد. به 
تبع در آوریل ۲۰۱۲ مدیر ریسک سرمایه گذاری از بالمر خواست تا از 
سمتش کنار رود. او معتقد بود ادامه ی حضور بالمر بر صندلی مدیر عاملی 
روی سهام مایکروسافت اثر سوء می گذارد. از این به بعد هجمه ها به بالمر 
شدت گرفت. در همان ماه »آدام هاتانگ« نویسنده ی مجله ی فوربز، 
استیو بالمر را »بدترین مدیر عامل یک شرکت سهامی عام آمریکایی« 
خطاب کرد و گفت او باعث عقب ماندن مایکروسافت از پرسودترین و 
البته پررشدترین فناوری های بازار شده؛ اشاره ی او به موبایل، موسیقی، 

تبلت ها و کال محصوالت و خدمات هوشمند همراه بود.
در ۲۳ آگوست ۲۰۱۳ مایکروسافت اعالم کرد که بالمر ظرف ۱۲ ماه آتی 
بازنشست خواهد شد. به همین خاطر قرار شد کمیته ی ویژه ای که در آن 
بیل گیتس هم حضور داشت در این مدت برای تعیین مدیر عامل بعدی 

شرکت تصمیم بگیرد.
فهرستی از افراد بالقوه فراهم شد اما تمام آن ها پیش تر مایکروسافت را 
ترک کرده بودند: »جیم آلچین«، »برد سیلوربرگ«، »پال ماریتس«، 
»ناتان میرولد«، »گرگ مافی«، »پیت هیگینز«، »جف ریکس«، 
»جی آالرد«، »روبی بیچ«، »بیل ویگت«، »ری ازی«، »باب ماگلیا« و 
»استیون سینوفسکی«. مدیر عملیاتی شرکت، کوین ترنر، از نظر خیلی ها 
طبیعی ترین گزینه بعد از بالمر بود؛ خصوصا که او چند وقتی بود به شدت 
جلوی سیاست های بالمر می ایستاد و او را به نداشتن آینده نگری و شم 
اقتصادی متهم می کرد. اما نهایتا در ۴ فوریه ی ۲۰۱۴ این نام »ساتیا 
نادال« )Satya Nadella( بود که از اعالمیه ی کمیته ی تعیین مدیر 
عامل در آمد و او به عالی ترین مقام اجرایی مایکروسافت رساند. به گفته ی 
برخی منابع، انتخاب او با توصیه و نظر مثبت شخص بیل گیتس انجام 
شده. از این تاریخ به بعد استیو بالمر رسما از سمت خود کنار رفت؛ البته 
او از سال ۲۰۰۱ ریاست هیات مدیره ی شرکت چندملیتی »اکسنچر« 
)Accenture( را هم بر عهده داشت و هنوز در این سمت فعالیت می کند.

 شخصیت
بالمر به شخصیت پرشور و هیجان اش مشهور است و با همین روحیه 
به کارمندان و شرکای شرکت انگیزه می داد. اجراهای آتشین او در 
مراسم های مختلف مایکروسافت همیشه سوژه ی رسانه ها بود و 
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ویدیوهایش در اینترنت دست به دست می شد.
یکی از بارزترین آن ها به همایش توسعه دهندگان ویندوز ۲۰۰۰ مربوط 
می شود که در آن با تکرار کلمه »دولوپرز« )توسعه دهندگان(، جمعیت 

را به وجد می آورد.
در مراسم MIX 08 که در سال ۲۰۰8 میالدی برگزار شد طی یک 
مصاحبه پرسش و پاسخ با »گای کاوازاکی« یکی از حضار از بالمر خواست 
مثل کاری که در هشت سال پیش در همایش توسعه دهندگان کرد این 

بار با کلمه »وب دولوپرز )توسعه دهندگان وب(« انجام دهد.
او هم در جواب گفت: »… من برای این کارها همیشه آماده ام… پس 
می خواهی این را بشنوی وب دولوپرز، وب دولوپرز …« بعد هم همه 

تشویقش کردند.

 روابط با بیل گیتس
بنابر گزارش وال  استریت ژورنال در اوایل دوران انتقال قدرت )۲۰۰۰( از 
بیل گیتس به بالمر تنش هایی بین آن ها وجود داشت. به گفته ی شاهدان 
حتی یک بار وقتی گیتس با عصبانیت زیاد در یکی از جلسات حضور یافت 
بین او و بالمر مشاجره ی لفظی شدیدی در گرفت؛ در این جلسه گیتس 
از عملکرد برخی کارکنان ناراضی بود و بالمر از کارمندان دفاع کرد. ظاهرا 
بعدا از این اتفاق بالمر از کرده ی خود پشیمان می شود و بعد از رفتن بیل 
گیتس می گوید: »من قرار نیست سر هر چیزی به او نیاز داشته باشم؛ روال 
کار همین است؛ بله از او استفاده می کنم ولی به او نیازی ندارم« ظاهرا 

به خاطر کنار گذاشتن بالمر از مدیر عاملی مایکروسافت )بالمر، گیتس را 
پشت این مساله می دانست( این دو دیگر با هم صحبت نمی کنند.

 بازنشستگی
هرچند بالمر در سال ۲۰۰8 اعالم کرده بود یک دهه دیگر هم در مسند 
رهبری مایکروسافت خواهد ماند. اما ناگزیر در ۲۰۱۳ و بعد از ضررهای 
زیادی که شرکت سر خرید بخش های خدمات و محصوالت نوکیا و 
همچنین نسل اول تبلت های سرفیس متحمل شده بود استعفا داد. بعد 
از استعفای او ارزش سهام مایکروسافت به شرایط قبل از سقوط بازگشت.

او پس از کناره گیری  اش اعتراف کرد از این که در دهه ی اول ۲۰۰۰ 
میالدی به ویندوز موبایل توجه کافی نکرده و باعث شده مایکروسافت 

جایگاه بسیار ناامیدکننده ای در این حوزه داشته باشد پشیمان است.
بالمر برای آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۳ در جلسه ی مدیران شرکت 
کرد و نهایتا در آگوست ۲۰۱۴ از هیات مدیره هم خارج شد و به روابط 
فعال خود با مایکروسافت خاتمه داد. او عاشق مایکروسافت بود و به قول 
خودش مایکروسافت پسر چهارم اش بود؛ جدایی این پدر و فرزند هم در 

نوع خود جالب بود.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ روزنامه ی »سیاتل تایمز« گزارش داد سازمان 
درآمد داخلی آمریکا که در مسائلی چون فرارهای مالیاتی شرکت ها 
ورود می کند افرادی چون استیو بالمر، »کرگ موندی«، »جف رایکس« 
و چند تن دیگر را برای ادای شهادت درباره ی ممیزی مالیاتی شرکت 
مایکروسافت فراخوانده. البته این بررسی، محدود به مایکروسافت نبود و 

بسیاری از شرکت های بزرگ ایاالت متحده را هم شامل می شد.

 روابط با شرکت ها و نرم افزارهای رقیب
اپل: بالمر بعد از معرفی آیفون گفت: »آیفون هیچ شانسی برای تصاحب 
سهم زیادی از بازار ندارد؛ هیچ شانسی« او دو سال بعد در همایشی در 
نیویورک قیمت گذاری اپل را نقد کرد و گفت: »اوضاع به ضرر آن ها [

اپل] شده؛ این شرایط ]بد[ اقتصادی به این موضوع کمک کرده. ۵۰۰ 
دالر اضافه برای یک رایانه پرداختن، آن هم با سخت افزار یک سان، 
۵۰۰ دالر بیش تر پرداختن برای این که یک لوگو رویش باشد؟ به نظرم 
در این وضعیت اقتصادی مجاب کردن طبقه ی متوسط برای چنین 

پرداخت هایی سخت تر شده.«
نرم افزارهای رایگان و متن باز: بالمر هسته ی رایگان لینوکس را 
سرطانی خطاب کرد که به هرچه می چسبد آن را آلوده می کند. او مدت ها 
با پروانه ی عمومی GNU مخالفت کرد و همیشه به نوعی با نرم افزارهای 

متن باز عناد داشت.
گوگل: در سال ۲۰۰۵ مایکروسافت شکایتی علیه گوگل تنظیم کرد. 
علت این شکایت، استخدام یکی از معاونان مایکروسافت به نام »کای-فو 
لی« به وسیله ی گوگل بود؛ طبق قرارداد او با مایکروسافت، حداقل 
یک سال پس از خروجش از مایکروسافت نمی بایست در هیچ یک 
از شرکت های رقیب مشغول به کار می شد. یکی دیگر از کارکنان 
مایکروسافت که او هم آن جا را به مقصد گوگل ترک کرده بود در دادگاه 
حاضر شد و تعریف کرد وقتی بالمر از ماجرای رفتن او به گوگل باخبر شد 
به شدت بر آشفت و صندلی اش را به سمت دیگر دفتر پرت کرد و فریاد 

زد این گوگل را می کشم.
بالمر در مورد اندروید هم نظر مساعدی نداشت؛ در ۲۰۱۱ و در جریان 

نشست وب ۲٫۰ در سان فرانسیسکو گفت: » برای استفاده از ویندوز فون 
الزم نیست متخصص رایانه باشید اما برای استفاده از تلفن اندرویدی الزم 

است… هیجان زده شدن در مورد اندروید برایم سخت است.«

 ورود به دنیای ورزش
در مارچ سال ۲۰۰8 شهردار وقت سیاتل اعالم کرد که یک گروه 
سرمایه گذار محلی که بالمر هم جزو آن ها بود در مرحله ی اول ۱۵۰ 
میلیون دالر نقدا پرداخت کرده اند؛ آن ها در مجموع ۳۰۰ میلیون دالر 
برای باشگاه بسکتبال این شهر هزینه خواهند کرد و آمادگی دارند باشگاه 
»سیاتل سوپرسونیک« را به طور کامل خریداری کنند. اما این معامله به 
سرانجام نرسید و تیم سیاتل سوپرسونیک به شهر اکالهاما فروخته و 

منتقل شد و به »اکالهاما سیتی ثاندر« تغییر نام داد.
در سال ۲۰۱۲ بالمر یکی از سرمایه گذارانی بود که می خواستند با ساخت 
یک ورزشگاه جدید تیم سابق شهرشان )سیاتل سوپرسونیک( را به 
زادگاهش برگردانند. در ژانویه ی ۲۰۱۳ بالمر به اتفاق یک سرمایه گذار 
دیگر رهبری سرمایه گذاران را برای خرید تیم »ساکرامنتو کینگز« بر 
عهده گرفتند. قرار بود این معامله با عدد تقریبی ۶۵۹ میلیون دالر انجام 

شود که این بار هم توافق نهایی حاصل نشد.
نهایتا بالمر در تالش سوم و این بار تنهایی، در سال ۲۰۱۴ تیم 
»لس انجلس کلیپرز« )Los Angeles Clippers( را به مبلغ ۲ 
میلیارد دالر خرید. این مبلغ در رده ی دوم پرهزینه ترین معامالت 
ورزشی در تاریخ آمریکای شمالی قرار گرفت. البته فرآیند خرید کمی 
طول کشید ولی نهایتا در آگوست ۲۰۱۴ با تایید دادگاه کالیفرنیا این 
خرید رسمیت یافت و استیو بالمر از آن تاریخ مالک این تیم بسکتبال 

آمریکایی شد.

 ثروت
بالمر دومین نفر بعد از »روبرتو گوزوتا« است که بر پایه ی دریافت سهام 
شرکت به عنوان کارمند به عوض بخشی از حقوق و مزایا به یک میلیاردر 
در آمریکا بدل می شود. بالمر بر اساس آمار مجله معتبر فوربز با ۲۲.۲ 
میلیارد دالر ۳۵امین ثروتمند دنیا است. او در سال ۲۰۰۹ در سمت مدیر 
عامل مایکروسافت در مجموع ۱۲۷۶۶۲۷ دالر دریافت کرد که ۶۶۵8۳۳ 
دالر آن حقوق پایه، ۶۰۰ هزار دالر دیگر پاداش نقدی و  ۱۰۷۹۴ دالر 

هم مزایای دیگر بود.

 زندگی شخصی و امور خیریه
استیو بالمر در ۱۳۶۷ با »کانی اسنایدر« )Connie Snyder( ازدواج 
کرد. حاصل ازدواج آن ها سه پسر است. منزل خانواده ی بالمر در ایالت 

واشنگتن و در شهر »هانتس پوینت« قرار داد.
بالمر کمی بعد از بازنشستگی به اتفاق همسرش ۵۰ میلیون دالر به 
دانشگاه »ارگان« اهدا کرد. این مبلغ در کمک به تحقیقات در زمینه ی 
سالمت عمومی و کمک هزینه ی دانشجویان صرف خواهد شد. همچنین 
او یک هدیه ی مالی بزرگ هم به دانشگاه هاروارد داد تا برای خرید لوازم 
جدید مصرف شود. بالمر پیش تر هم به همراه بیل گیتس ۱۰ میلیون 

دالر به این دانشگاه کمک کرده بود.
حاال که بیشتر با استیو بالمر آشنا شدید چه نظری درباره ی او دارید؟ کوتاه 
شدن دست مایکروسافت از صنعت موبایل را صرفا تقصیر او می دانید یا 
نظر دیگری دارید؟ درباره ی روش سهام دار کردن کارکنان در شرکت ها 
چه نظری دارید؟ آیا این شیوه به افزایش کیفیت کاری می انجامد یا فقط 
باعث خدشه دار شدن اقتدار و اختیارات مالکان اصلی شرکت می شود؟ 

فکر می کنید چنین شیوه هایی در ایران هم کاربرد دارد؟
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»به نظرم اگر استیو جابز در چین به دنیا می آمد هیچ وقت موفق 
نمی شد؛ جابز یک کمال گرای تمام عیار بود، درحالی که فرهنگ 
چینی بر میانه روی استوار است.« این ها سخنان »لی جون« 
)Lei Jun( بنیان گذار شرکت »شیائومی« )Xiaomi( و  یکی از 
بزرگ ترین کارآفرینان چینی است که توانسته با شناخت صحیح 
از جامعه ی کشورش، نام خود را تا عرصه ی جهانی و در میان بزرگان 
دره ی سیلیکون مطرح کند. در ادامه با زندگی نامه ی این کارآفرین 

چینی همراه دیجی کاال مگ باشید.
 »لی جون« در ۱۶ام دسامبر ۱۹۶۹ در شهر شیانتائوی استان هوبِی چین 
به دنیا آمد. دوران تحصیلش را طبق روال معمول گذراند و نهایتا در ۱۹8۷ 
از دبیرستان میان یانگ دیپلم گرفت. تحصیالت اش را در »دانشگاه ووهان« 
)Wuhan University( و در رشته ی علوم رایانه پی گرفت؛ درسش خیلی 
خوب بود و توانست دو ساله درس های دوره ی لیسانس را تمام کند. البته 
از دو سال باقی مانده دانشگاه نهایت استفاده را کرد و به برنامه نویسی رایانه 
مشغول شد. به عالوه در این مدت با کسانی آشنا شد که همگی بعدا مدیران 
برترین شرکت های چین شدند. لی باالخره مدرک لیسانس خود را پس از 
چهار سال در ۱۹۹۱ دریافت کرد. بعد از فراغت از تحصیل راهی بازار کار 
شد؛ شرکت »کینگ سافت« )Kingsoft( او را به عنوان مهندس استخدام 
کرد. لی از روز اول با اشتیاق سر کار حاضر شد و پله های ترقی را یکی پس از 

دیگری پیمود تا سرانجام در ۱۹۹8 به ریاست کینگ سافت رسید.
کمی بعد در سال ۲۰۰۰ میالدی به تقلید از آمازون یک وبگاه فروش کتاب 
راه انداخت و نامش را »جویو« )Joyo( گذاشت. کار و بار جویو گرفت و 
توانست در جامعه ی چین جای خود را باز کند. در ۲۰۰۴ شرکت آمازون 
که سخت دنبال راهی برای ورود به بازار میلیاردی این کشور می گشت 
تصمیم گرفت به جای ورود مستقیم، با خرید Joyo و استفاده از تجارت 

بومی، فعالیت خود را شروع کند. آمازون در آن سال برای خرید این وبگاه 
۷۵ میلیون دالر پرداخت.

لی در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۷ از ریاست شرکت کینگ سافت استعفا داد. اعالم 
شد که او به بیماری ای دچار شده و این اقدام برای سالمتی اش الزامی بوده. 
به هر حال احتماال هدف از این استعفا، استراحت و کاهش اضطراب کار نبود 
چراکه چند ماه بعد در vancl.com و UCWEB سرمایه گذاری کرد؛ کمی 
  UCWEB .را بر عهده گرفت UCWEB بعد هم ریاست هیات مدیره ی

همان شرکتی است که مرورگرهای وب UC Browser را ارایه می دهد.
فعالیت لی جون در UCWEB ادامه پیدا کرد تا در ۶ آوریل ۲۰۱۰ شرکت 
شیائومی را با هدف تولید تلفن های هوشمند، اپ های موبایل و دیگر لوازم 
مصرفی الکترونیک تاسیس کرد. او این شرکت را به همراه 8 نفر دیگر بنا 
گذاشت و برای شروع از یک هولدینگ سرمایه گذاری در سنگاپور، دو شرکت 
 )Qualcomm( »سرمایه گذاری چینی و نیز شرکت آمریکایی »کوالکام
تامین سرمایه کرد. چند ماه بعد هم از رابط کاربری مبتنی بر اندروید خود 

موسوم به MIUI پرده برداشت.
شیائومی به معنای »ارزن« است و شاید علت این انتخاب ارزش باالی این 
دانه با وجود اندازه ی کوچکش و وجه تسمیه ی آن با قطعات الکترونیک 
باشد. خود لی گفته او دوست دارد شرکت متبوع اش به جای نگاه کمال گرا در 
 MI ابعاد کالن، روی پیشرفت چیزهای کوچک تمرکز کند. به عالوه عبارت
سر نام دو عبارت Mobile Internet و Mission Impossible هم هست.

اولین تلفن شیائومی )Mi ۱( در آگوست ۲۰۱۱ روانه ی بازار چین شد. روند 
پیشرفت این شرکت تحت مدیریت لی جون ادامه داشت تا در سال ۲۰۱۴ 
یک میلیارد دالر دیگر سرمایه جذب کردند تا ارزش آن در این سال به ۴۵ 
میلیارد دالر برسد و به عنوان یکی از ثروتمندترین شرکت های سهامی 

خاص جهان شناخته شود.

لی راز موفقیت برند شیائومی را در حفظ کیفیت خوب در کنار قیمت بسیار 
اقتصادی می داند. او معتقد است شرکت هایی مانند سامسونگ و اپل با لحاظ 
کردن حاشیه ی سود باال روی محصوالت شان در حق مصرف کنندگان 
اجحاف می کنند. لی با ادامه ی همین روند باالخره توانست بر سلطه ی 
سامسونگ بر بازار موبایل چین خاتمه دهد. البته همان طور که گفته شد 
شیائومی به جز موبایل، در زمینه های دیگری مانند لوازم جانبی، محصوالت 

خانه ی هوشمند و حتی ویدیوی آنالین هم فعالیت می کند.
لی جون در یک مصاحبه گفته: »وقتی در کینگ سافت بودم به مدیران 
واحد تحقیق و توسعه شرکت های موتوروال و نوکیا ]که در آن موقع سر 
پا بودند[ چند مورد از نقاط ضعف شرکت هایشان را گوش زد کردم ولی 
هیچ کدام توجه نکردند و اهمیتی به حرف هایم ندادند. همان موقع تصمیم 
گرفتم اگر روزی شرکت موبایل خودم را راه بیندازم حتما از بازخوردها و 
نقدها استقبال کنم، تا آن جا که ممکن است آن ها را به کار بگیرم و ظرف 
یک هفته جواب شان را بدهم.«لی بعد از راه اندازی شیائومی دست به 
سرمایه گذاری های گسترده ای در شرکت های نوپای چینی زد. هم چنان 
سهام خود در شرکت های Lakala و VANCL را حفظ کرد و در شبکه ی 
اجتماعی YY که در زمینه ی استریم ویدیو فعالیت دارد سهام دار شد.با 
شروع سال ۲۰۱۱ در ۲۰ شرکت دیگر سرمایه گذاری کرد. کمی بعد شرکت 
سرمایه گذاری Shunwei Capital را برای اهداف این چنینی راه اندازی 
کرد تا در انواع شرکت های تجارت الکترونیک، شبکه ی اجتماعی و صنایع 
موبایل وارد شود. لی در ۲۹ آگوست ۲۰۱۱ دوباره به کینگ سافت بازگشت 

و این بار در سمت مدیر اجرایی در آن جا مشغول شد.
پس از سرمایه گذاری در اکثر صنایع فناوری تصمیم گرفت به حوزه های 
 Ya Jia Hui دیگر هم ورود پیدا کند. در سال ۲۰۱۵ در شرکت
سرمایه گذاری کرد. این شرکت در زمینه ی لوازم آرایشی-بهداشتی و 
مراقبت از پوست فعالیت می کند. از قرار معلوم لی هنوز قصد ادامه دادن به 
این رویه دارد و طبق برنامه اش، شخصا یا از طریق شرکت شیائومی در ۱۰۰ 

شرکت دیگر هم سهام دار خواهد شد.
شیائومی تحت مدیریت او از یک شرکت کوچک چینی، خیلی زود به یکی 
از بزرگ ترین شرکت های بین المللی تبدیل شد. این شرکت پا را از تلفن 
همراه فراتر گذاشته؛ تلویزیون، پهپاد، ابزارهای سالمت و خیلی محصوالت 

الکترونیک دیگر، حاال در سبد محصوالت این شرکت قرار دارد.
تاکنون فعالیت های لی جون مورد تمجید نهادهای مختلف بوده و جوایز 
زیادی برای او به همراه داشته. در سال های ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ به عنوان 
یکی از ده چهره ی برتر IT در چین شناخته شد. در سال ۲۰۰۵ چهره ی برتر 
گیمینگ شد و در ۲۰۱۲ در میان رهبران برتر تجارت چین جای گرفت. 
مجله ی فورچن )Fortune( او را در فهرست ۱۱ تاجر قدرتمند آسیا قرار 
داد و مجله ی فوربز )Forbes( آسیا به عنوان  تاجر سال انتخابش کرد. 
در حال حاضر هنوز بیش از ۷۷ درصد از سهام شیائومی را در اختیار دارد 
و طبق اعالم فوربز، لی جون تا سال ۲۰۱۶ با ۹٬8 میلیارد دالر دارایی در 

جمع ۵۰ میلیاردر بزرگ دنیا قرار گرفته است.
به نظر شما اعتماد به نفس کارآفرینان بزرگ از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه 
می شود که یک لیسانسه ی ساده تا جایی خودش را باال می بیند که به راحتی 
در مورد عمل کرد شرکت های بزرگ جهانی اظهار نظر و نقد می کند؟ حتما 
می دانید که شیائومی ]الاقل فعال[ قصد راه اندازی فروشگاه فیزیکی ندارد 
و بازاریابی و فروش خود را آنالین انجام می دهد؛ به نظر شما این موضوع در 

افزایش فروش این شرکت چه تاثیری داشته است؟
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ورود زنان ممنوع؛ این حسی است که هر زنی با ورود به دره ی 
 Marissa( »سیلیکون در خود احساس می کند؛ اما »مریسا مایر
Mayer( با قرار گرفتن در جمع 2۰ زنی که مدیریت یکی از 5۰۰ 
شرکت برتر دنیا را بر عهده دارند، توانست خالف آن را ثابت 
کند. با دیجی کاال مگ و زندگی نامه ی مریسا مایر همراه باشید.

مریسا مایر در ۳۰ام می ۱۹۷۵ در ایالت ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. 
مادرش مارگاریتا، معلم هنر بود و اصالتا فنالندی است. پدرش مایکل هم 
مهندسی محیط زیست خوانده و در شرکت های آبفا کار می کند. آن ها 
به جز مریسا یک پسر کوچک تر هم دارند. پدربزرگ مریسا در کودکی به 
فلج اطفال مبتال بوده اما این موضوع باعث نشده از مسیر موفقیت دور 
شود؛ او ۳۲ سال شهردار جکسون از شهرهای ویسکانسین بوده. ظاهرا 
مایر در کودکی بسیار خجالتی بوده ولی با این حال در اکثر فعالیت های 
خارج از برنامه ی مدرسه شرکت می کرد؛ اسکی، پیانو، باله، شنا و در 
راهنمایی و دبیرستان کالس های پیانو و باله را پی گرفت؛ اعتقاد داشت 
این ها در او حس اعتمادبه نفس و انضباط را تقویت می کنند. ولی به مرور 
عالقه اش نسبت به ریاضیات و علوم بیش تر شد.وقتی وارد دبیرستان 
شد در تیم هنری مدرسه ثبت نام کرد؛ البته هم زمان در درس های 
شیمی، فیزیک، حساب و زیست هم فوق العاده بود. بعد از اتمام متوسطه، 
فرماندار ویسکانسین او را به عنوان یکی از دو دانش آموز برتر به اردوی 

ملی علوم فرستاد.
مایر ابتدا قصد داشت جراح اعصاب شود برای همین در دوره های 
مقدماتی پزشکی دانشگاه استنفورد شرکت کرد. ولی کمی بعد به 
سامانه های نمادین )Symbolic system( تغییر رشته داد. این رشته 
ترکیبی است از فلسفه، روان شناسی، زبان شناسی و علوم رایانه. مریسا 
آن چنان به رشته اش عالقه داشت و در آن موفق بود که استادانش از او 
به عنوان کمک مدرس استفاده می کردند. کالس های او آن قدر مورد 

استقبال دانشجویان قرار گرفت که بارها تکرار شد. مایر نهایتا در ۱۹۹۷ 
لیسانس اش را دریافت کرد. برای فوق لیسانس رشته ی علوم رایانه را 
انتخاب کرد. مدرکش را هم در ۱۹۹۹ گرفت. گرایش رشته های او 
در هردو دوره ی لیسانس و فوق لیسانس هوش مصنوعی بود. مریسا 
دوره های کارآموزی اش را در منلو پارک کالیفرنیا و آزمایشگاه تحقیقات 
UBS در زوریخ گذراند. توانایی هایش باعث شد در طول این دوره ها ۱۴ 

پیشنهاد شغلی دریافت کند.
۱۴امین پیشنهاد را موسسان گوگل، »لری پیج« )Larry Page( و 
»سرگی برین« )Sergey Brin(، داده بودند. مصاحبه ی استخدام مایر 
روی میز پینگ پنگ شرکت گوگل انجام شد و پیج و برین از او درباره ی 
هوش مصنوعی سوال کردند. در ۱۹۹۹ گوگل هنوز غول جست وجوی 
امروزی نشده بود. در آن زمان فقط ۱۹ کارمند داشت؛ با پذیرش مایر 
برای هدایت تیم رابط کاربری و وب سرور، او ۲۰امین کارمند گوگل و 

البته اولین مهندس خانم شرکت شد.
فعالیت های مایر در گوگل شامل بسیاری از مهم ترین و موفق ترین 
محصوالت گوگل مثل مپس، گوگل ارث، استریت ویو، گوگل نیوز و 
جیمیل می شود. مریسا که از کودکی به هنر عالقه داشت و به واسطه ی 
مادر با دید طراحی به محصوالت نگاه می کرد در شکل گیری شخصیت 
تجربه ی کاربری گوگل بسیار تاثیرگذار بود؛ مثال او بود که باید لوگوهای 

مناسبتی گوگل )Doodle( را تایید می کرد.
سال ها حضور مایر در گوگل با نگاه های مثبت نسبت به کار او و دقتش 
در جزییات همراه بود. اما به نظر می رسید مریسای پرشور به این ها قانع 
نیست؛ او در مصاحبه ای در سال ۲۰۰8 گفت: »من به شکل گیری گوگل 
کمک کردم. اما دوست ندارم همه اش در گذشته بمانم. به نظرم آن چه 

بعد از این برایم اتفاق می افتد هیجان انگیزتر است.«
آن چه بعدا برای او اتفاق افتاد هم برای مریسا هم برای کل دره ی 

سیلیکون جالب بود؛ مریسا مایر در جوالی ۲۰۱۲ به عنوان مدیر عامل 
شرکت یاهو انتخاب شد. شرکت یاهو در آن موقع ]و هنوز[ با سقوط 

ارزش سهام، کاهش درآمدهای تبلیغاتی مواجه بود و ضرر می داد.
در طی ۵ سال مایر پنجمین مدیر عاملی بود که هیات مدیره ی یاهو 
برای ایجاد تغییر و بهبود اوضاع به کار می گرفت. به این ترتیب مایر به 
جمع محدود ۲۰ مدیر عامل زن در میان ۵۰۰ شرکت برتر دنیا پیوست. 
 Carly( »او به نوعی پای خود را جای مدیران زنی مثل »کارلی فیورینا
 Meg( »و »مگ ویتمن )HP( مدیر عامل سابق اچ پی )Fiorina
Whitman( مدیر عامل سابق ای بی )Ebay( و مدیر عامل کنونی 

اچ پی گذاشت.
در آن زمان همه اعتقاد داشتند مایر توانایی الزم برای اصالح اوضاع یاهو 
را دارد و می تواند عظمت این شرکت را احیا کند. در سپتامبر ۲۰۱۳ 
مجله ی فورچن، مایر را در صدر فهرست ساالنه رهبران تجاری خود 
موسوم به Under ۴۰ ۴۰ قرار داد. به جز این، تصویر او در همان ماه 

روی جلد مجله ی Vogue چاپ شد.

 کمی خصوصی تر
مریسا مایر در ۳۰ام سپتامبر ۲۰۱۲ برای اولین بار مادر شد و 
پسرش »مکالیستر« را به دنیا آورد. در سپتامبر ۲۰۱۵ در صفحه ی 
Tumblr خود نوشت که دوباره و این بار دوقلو حامله است. »از آن جا 
که حاملگی ام کامال بدون مشکل است و به خاطر هم زمانی این مساله 
با تغییرات در یاهو، تصمیم دارم مثل سه سال پیش خودم را سخت 

مشغول کار کنم.«
همیشه یکی از مشکالتی که درباره ی کار حرفه ای بانوان مطرح می شود 
همین مسایل و زمان بارداری و بعد از آن است. اما مایر بعد از وضع حمل 
فقط دو هفته استراحت کرد و زود به سر کارش برگشت. البته او به 
دیگر کارکنان یاهو بین 8 تا ۱۶ هفته مرخصی با حقوق می دهد. »در 
حال حرکت به جلو هستیم؛ هم برای خانواده و هم برای مجموعه ی 
یاهو کارهای زیادی هست که باید انجام دهم. هردو به کار سخت و 

الویت بندی نیاز دارند. با انرژی و توانی که صرف یاهو و خانواده ام خواهم 
کرد مسلما برای هردو آینده ی درخشانی در پیش است.«

اما الاقل برای یاهو که این طور نشد. مایر خیلی کوشید با تغییرات در 
ایمیل و دیگر خدمات یاهو اوضاع را تغییر دهد. البته آمارها موفقیت 
تصمیمات اش را نشان می دادند. ترافیک روی سرویس ایمیل یاهو 
۱۲۰ درصد افزایش یافت و همین طور ۱۵۰ درصد و ۵۵ درصد ترافیک 

مصرفی سرویس آب وهوا و اخبار این شرکت.
با این حال هیچ کدام از این ها برای نجات یاهوی بزرگ کافی نبود. مایر 
حتی سعی کرد مثل کاری که گوگل با کروم کرده با عقد قراردادی با 
موزیال، از مرورگر فایرفاکس بهترین بهره را ببرد. اما هیچ کدام نتوانستند 
انقالبی در وضعیت یاهو ایجاد کنند. به همین ترتیب طی چند سال 
از »ایجاد انقالب در یاهو« حرف ها به »فروش یاهو« تغییر کرد. حاال 
یاهوی تحت هدایت مایر به شدت دنبال بهترین خریدار می گردد. از 
مایکروسافت و آمازون تا علی بابا و ورایزون همه به عنوان خریداران 
احتمالی یاهو نام برده می شوند. کار به جایی رسیده که حتی شرکت 
کوچکی مثل توییتر که خودش با مشکالت مالی مواجه است هم مدیران 

درجه ی دو خود را برای مذاکره درباره ی خرید یاهو فرستاده است.
حاال در این گیر و دار خبرهایی منتشر شده که هدف همه آن ها زیر 
سوال بردن مایر است. ظاهرا قراردادی که مایر با موزیال بسته از نظر 
حقوقی دست موزیال را باز می گذارد؛ به این صورت که اگر موزیال از 
خریدار آتی یاهو رضایت نداشته باشد می تواند از معاهده خارج شود و 
یک میلیارد دالر هم دریافت کند. این را بگذارید کنار قرارداد خود مایر 
با یاهو که اگر او از مدیریت این شرکت کنار گذاشته شود ۵۵ میلیون 
دالر باید غرامت بگیرد. به هر صورت باید منتظر ماند و دید که آینده 

برای شرکت یاهو و مریسا مایر چگونه رقم زده می شود.
نظر شما درباره ی فعالیت خانم ها در دنیای فناوری چیست؟ علت حضور 
کم رنگ آن ها در این عرصه را چه می دانید؟ فکر می کنید مشکل فردی 
است یا این که نظام و فرهنگ حاکم در همه جای دنیا مانع نقش آفرینی 

آن ها می شود؟
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هوادارانش او را یک مرد جسور می دانند که جنبشی برای 
حقیقت یابی راه انداخته. اما برای مخالفان، فقط یک بیمار 
تشنه ی توجه است که با افشای عمومی اطالعات حساس، جان 
انسان های زیادی را به خطر انداخته. در ادامه با دیجی کاال مگ و 
زندگی نامه ی »جولین آسانژ« )Julian Assange( همراه باشید.

اطرافیاِن آقای آسانژ او را فردی قوی، باانگیزه و بسیار باهوش توصیف 
می کنند که البته توانایی خارق العاده ای در هک کردن رایانه ها دارد. 
در سال ۲۰۰۶ وب گاه »ویکی لیکس« )Wikileaks( را برای انتشار 
عکس ها و مدارک محرمانه راه اندازی کرد. اما در آوریل ۲۰۱۰ 
میالدی اسنادی را بر مال کرد که نشان می داد سربازان آمریکایی از 
یک بالگرد به ۱8 غیرنظامی در عراق شلیک کرده و آن ها را کشته اند. 

با انتشار این خبر، ویکی لیکس و آسانژ به صدر اخبار دنیا رسیدند.
ولی فقط کمی بعد در بریتانیا و پس از این که او را به اتهام آزار جنسی 
در سوئد تحت پیگرد بین المللی قرار دادند، بازداشت شد. مسووالن 
سوئدی اعالم کردند که تنها هدف آن ها، بازجویی از او به خاطر ادعای 
تجاوز جنسی به یک زن سوئدی و تعرض به یک زن دیگر است. آسانژ 

هردو اتهام را رد کرد و مدعی شد ساختگی و سیاسی هستند.

 پناهندگی سیاسی
ماه های بعد را در انگلستان و در منطقه ای روستایی به مبارزه برای 
عدم استردادش به سوئد گذراند. نهایتا در فوریه ی ۲۰۱۱ دادگاه 
»وست مینستر« )Westminister( انگلیس حکم استرداد او را صادر 
کرد. این حکم بعدا در دادگاه تجدید نظر آن جا هم تایید شد. او باز 
هم به حکم اعتراض کرد. در ۱۴ام جون ۲۰۱۲ دادگاه عالی بریتانیا 
موقتا اجرای حکم را برای بررسی درخواست استیناف آسانژ متوقف 
کرد. آسانژ از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و به سفارت اکوادور 
در لندن پناهنده شد. دولت اکوادور هم که رابطه ی خوبی با ایاالت 
متحده نداشت پناهدگی اش را در ۱۶ آگوست ۲۰۱۲ پذیرفت. نگرانی 
آسانژ از این است که او را بعد از استرداد به سوئد، تحت فشار آمریکا 

به خاطر افشای اسناد محرمانه به این کشور بفرستند.
در این میان دولت بریتانیا اعالم کرد که علی رغم خواسته ی وزیر 
خارجه ی اکوادور مبنی بر احترام به تصمیم مقامات این کشور، 
اجازه ی عبور بی دردسر او از سفارت تا فرودگاه را نخواهد داد، چراکه 
او قانونا موظف به بازگشت به سوئد و شرکت در دادگاه آن کشور است. 
وزیر خارجه ی سوئد نیز مجددا تاکید کرد که تنها دلیل استرداد او 

رسیدگی و تحقیق کامل درباره اتهامات یاد شده است. دادستانی 
سوئد در ۱۳ آگوست ۲۰۱۵ بعد از انقضای زمان معین دادگاه برای 
بازگردانی و بازجویی در مورد اتهام تعرض جنسی، از پیگرد آسانژ به 
این خاطر دست کشید؛ اما او کماکان در مورد اتهام بزرگ تر تجاوز 

جنسی با معضل مواجه است.

 از کودکی تا حال
جولین آسانژ تمایلی به صحبت درباره ی گذشته اش نشان نمی دهد 
و  ر ا فشاگری های ویکی لیکس دست بردا ز ا نه ها بعد ا ما رسا ا
نیستند. جولین پاول آسانژ در ۳ جوالی ۱۹۷۱ در شهر »تاونزویل« 

)Townsville( در ایالت کویینزلند استرالیا به دنیا آمد.
تر بودند به همین دلیل بیشتر  زیگر دوره گرد تئا لدینش با ا و
کودکی اش در سفر گذشت. آتش عشقش تند بود و خیلی زود در ۱8 
سالگی پدر شد. بعد هم قبل از آن که به خودش بیاید درگیری های 
بازداشت و اتهام های جنسی، دوره اش کردند. ریاضیاتش خیلی خوب 
بود و توسعه ی اینترنت و رایانه فرصتی را در اختیار جولین گذاشت 
تا بتواند از استعدادش استفاده کند؛ ولی تجمیع استعداد و اینترنت 

برای او جز مشکل و دردسر چیز دیگری نداشت.
در ۱۹۹۵ آسانژ و دوستش به انجام دادن ده ها هک غیرقانونی متهم 
شدند. حتی با این که هم دستان هکر او موفق شدند کارآگاهان مربوط 
به پرونده را شناسایی کنند، باز هم آسانژ دست گیر و مجرم شناخته 
شد. دادگاه، او را به پرداخت چندین هزار دالر ]استرالیا[ محکوم کرد. 
در آن شرایط تنها گزینه ی فرار از زندان را جلوی خود می دید ولی 

نهایتا به گذراندن دوره ی محکومیت تن داد.
سه ساِل بعد را با نویسنده و محققی به نام »سوئِلِت دری فِس« 
)Suelette Dreyfus( گذراند. موضوع تحقیق آن ها قسمت های 
تاریک اینترنت بود. دری فس و آسانژ نتیجه ی تحقیقات شان را طی 
کتابی منتشر کردند که از قضا با اقبال عمومی مواجه شد. این کتاب 

»زیرزمین« )Underground( نام داشت و به فروش باالیی رسید.
دری فس، آسانژ را محققی بسیار توانا می داند که به موضوعات 
اخالق، عدالت و عملکرد دولت ها عالقه ی زیادی دارد. آسانژ بعد از 
انتشار کتابش به دانشگاه ملبورن رفت و دوره  ای در زمینه ی فیزیک و 
ریاضیات گذراند. در آن جا به عضویت افتخاری تشکل ریاضیات درآمد 

و حتی پازلی با فرمول های پیچیده ی ریاضی ابداع کرد.

 کاریزمای آسانژ
او در سال ۲۰۰۶ ویکی لیکس )wikileaks.org( را به همراه جمعی 
از هم فکران اینترنتی اش راه انداخت تا به افشای اسناد محرمانه ای 
که از هک کردن سرورهای مختلف به دست می آورند بپردازند. آسانژ 
در سال ۲۰۱۱ در مصاحبه ای با بی بی سی گفت: »برای حفظ امنیت 
منابع مان ناگزیر بودیم فعالیت ها را گسترش دهیم، همه چیز را 
رمزگذاری کنیم و ارتباطات و نفرات خود را در سراسر جهان پخش 
کنیم. به مرور در این کار مهارت پیدا کردیم. حتی یک بار هم مورد 
یا منبعی را از دست ندادیم ولی خوب نمی توانستیم از همه انتظار 

داشته باشیم به اندازه ی ما خودشان را به خطر بیندازند.«
او دوباره مانند دوران کودکی به زندگی دوره گردی روی آورده بود 
و مقر وبگاه را هم مدام با خود جابه جا می کرد. »رافی خاچادوریان« 

گزارش گر مجله ی نیویورکر که چندین هفته را با او در سفر گذرانده 
می گوید: »آسانژ می تواند بدون خوراک مسیرهای طوالنی را برود و با 
اندکی خواب تمرکز کامل در کار داشته باشد.« ظاهرا شرایط کودکی، 

او را مهیای این شیوه ی زندگی کرده بود.
»دنیل اشمیت« )Daniel Schmitt(، یکی دیگر از بنیان گذاران 
ویکی لیکس، آسانژ را این گونه توصیف می کند: »او یکی از معدود 
کسانی است که حقیقتا به تغییر مثبت این جهان اعتقاد دارد. او از آن 
دست انسان هایی است که حتی حاضر می شوی خطرات فوق العاده 

را به جان بخری تا برای رسیدن او به هدفش کمکی کرده باشی.«
اما شهرت آسانژ به بعد از انتشار اسناد شلیک نظامیان آمریکایی 
به غیرنظامیان عراقی بر می گردد. آسانژ در ماه های جوالی و اکتبر 
۲۰۱۰ ویدیوی مربوط به این اتفاق را به همراه تعداد زیادی از اسناد 
طبقه بندی شده ی نظامی آمریکا در  عراق و افغانستان منتشر کرد. 
چندی بعد در ویکی لیکس اسناد دیگری شامل ۵ میلیون ایمیل 
مقامات رده باال را که از سرویس های اطالعاتی آمریکایی به دست 
آورده بود انتشار داد. از آن به بعد مشکل مالی به مشکالت دیگرش 
افزوده شد؛ چراکه بسیاری از نهادهای مالی آمریکا کمک های مالی ای 

که به او شده بود را بلوکه کردند.

 مبارزات طاقت فرسای قانونی
موضوع تجاوز و تعرض جنسی که از سوی دادگاه های سوئد پیگیری 
می شود به شدت روند کاری او را تحت تاثیر قرار داد. اما آسانژ از همان 
وقت گفت که انگیزه ی این اتهام ها سیاسی است و هدف این است که 
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تحصیالت دانشگاهی رسمی نداشت، حتی دوره ی دبیرستان را هم 
خارج از رویه ی عادی و غیرحضوری گذراند؛ ولی آن قدر در کارش 
مهارت داشت که از ابتدا نظر نهادهای امنیتی را جلب کرد. ابتدا به 
استخدام CIA )سازمان اطالعات مرکزی آمریکا( در آمد، بعد هم 
به صورت پیمان کاری به همکاری با NSA )سازمان امنیت ملی 
آمریکا( پرداخت. اما سرانجام این همکاری به فراری شدنش از آمریکا 
به عنوان تحت تعقیب ترین مرد جهان منجر شد. در ادامه همراه 

دیجی کاال مگ باشید.
»ادوارد جوزف اسنودن« )Edward Joseph Snowden(، متولد 
۲۱ام ژوئن ۱۹8۳ میالدی در شهر الیزابِت کارولینای شمالی در 
آمریکا است. پدربزرگ مادری اش »ادوارد بَِرت«، دریابان نیروی 
دریایی آمریکا بود که بعدا در پلیس فدرال ایاالت متحده )FBI( و 
پنتاگون )مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا( هم خدمت کرد. پدر 
ادوارد، »لونی«، افسر گارد ساحلی بود. مادرش »الیزابث« هم 
قائم مقام دادگاه ایالتی »مریلد« است. یک خواهر بزرگ تر هم دارد 
که در واشنگتن وکالت می کند. »ادوارد اسنودن« در جایی گفته کل 
خانواده اش به صورت های مختلف برای دولت فدرال )دولت مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا( کار می کردند و انتظار می رفت او هم همین 

مسیر را برود.

دوستان و همسایگان، ادوراد را به عنوان پسری آرام و مهربان 
می شناختند. یکی از دوستان نزدیکش گفته او همیشه حتی در 
کودکی خوش صحبت بود. وقتی در آزمون های ضریب هوشی امتیاز 
باالتر از ۱۴۵ گرفت هیچ کس تعجب نکرد؛ به هرحال او باهوش ترین 

و متفکرترین فرد فامیل بود.
در اوایل دهه ی ۹۰ میالدی با خانواده به ایالت مریلند نقل مکان 
 Anne Arundel کردند. راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه ی
گذراند. اما در کالس دهم به بیماری »مونو نوکلئوز« مبتال شد و 
بیش از ۹ ماه از رفتن به مدرسه باز ماند. بعد از آن دیگر به مدرسه 
بازنگشت؛ ولی بعدا در آزمون GED که نشان دهنده ی توانایی های 
پیش دانشگاهی است پذیرفته شد؛ هرچند در رزومه ی او هیچ گاه 
مدرک دیپلم رسمی دبیرستان ثبت نشده، به جای درس های عادی، 
در آموزشکده ی دبیرستان، دوره های مختلفی گذراند. طبق اعالم 
آموزشکده، او در هیچ کالس کامپیوتر یا آی تی شرکت نکرده؛ البته 
برای دوره های دیگر هم هیچ وقت مدرکی نگرفته است. با این حال 
و علی رغم نداشتن مدارک الزم در سال ۲۰۱۱ در دوره آنالین فوق 
 )University of Liverpool( لیسانس دانشگاه لیورپول انگلستان

شرکت کرده است.
روحیات لطیف و بشردوستانه، او را به مکاتب خاور دور عالقه مند کرده 

ذهن ها را از مطالب منتشرشده در ویکی لیکس دور نگه دارد. ولی از 
اتهامات جنسی سوئدی ها فارغ نشده بود که در بریتانیا او را به نشر 
اکاذیب و فعالیت رسانه ای خالف، متهم کردند. آسانژ از وقتی در 
بریتانیا دستگیر شد درگیر دادگاه های مختلف بود. پیش از آن که 
به قرار وثیقه در خانه تحت نظر قرار بگیرد هشت روز را هم در زندان 
گذراند. ماجرای او در دادگاه های بریتانیا هم به درازا کشید و علی رغم 
پذیرش اولیه ی دادخواستش مبنی بر عدم استرداد، در نهایت نظر 
دادگاه بر مسترد کردن او به سوئد قرار گرفت.جولین آسانژ با توجه 
 Rafael( »به صحبت های رییس جمهور اکوادور آقای »رافائل کورا
Correa( و نزدیکی نظرات شان دست کمک خواهی به او دراز کرد. 
 Russia( »آقای کورا هم در مصاحبه ای با شبکه ی »راشا تودی
Today( آسانژ و فعالیت های او در ویکی لیکس را ستود. حضورش 
در سفارت اکوادور در لندن با مصاحبه ها و سخن رانی های زیادی 
همراه بود. اما کمی بعد نگرانی هایی درباره ی سالمتی اش مطرح شد. 
در اکتبر ۲۰۱۲ سفارت اکوادور اعالم کرد که اقدامات پیش گیرانه 
برای حصول اطمینان از دستگیر نشدن آسانژ در زمان مراجعه به 
بیمارستان انجام شده؛ ظاهرا وضعیت ریه های او بسیار خطرناک 
شده بود.اما به هر ترتیب بیماری او به طریقی تحت کنترل درآمد و 
دو سال بعد در آگوست ۲۰۱۴ در کنار وزیر خارجه ی اکوادور ظاهر 
شد و خبرهای روزنامه ها مبنی بر ترک سفارت و مراجعه به بیمارستان 
را تکذیب کرد. در تمام این مدت، بازجوی سوئدی پرونده ی آسانژ از 
استرداد او به این کشور کوتاه نیامده است. در ماه مارس به او پیشنهاد 
دادند فرایند بازجویی را در لندن انجام دهد؛ ولی وقتی حقوق دان ها 

او را از یک قانون در این رابطه مطلع کردند از این کار منصرف شد. 
ظاهرا بر اساس قوانین سوئد مادامی که تفهیم اتهام صورت نگرفته 
باشد حکمی درباره ی متهم قابل اجرا نیست و آن ها قصد داشتند 
از این طریق آسانژ را به دام بیندازند.آسانژ در این باره گفت که از 
این بابت بسیار سرخورده شده و دستگاه قضای سوئد را به نشنیدن 
وقایع از طرف خود متهم کرد. در قوانین سوئد رسیدگی به اتهامات، 
محدودیت زمانی دارد و بسته به شدت جرم برای رسیدگی به آن، 
زمان تعیین می شود. زمان بررسی به اتهام تعرض جنسی چند وقتی 
است تمام شده اما اتهام سنگین تر تجاوز هنوز در جریان است و تا 

۲۰۲۰ فرصت رسیدگی دارد.
در سال ۲۰۱۴ آسانژ به سازمان ملل شکایت برد که به طور غیرقانونی 
او را در بازداشت غیر مستقیم قرار داده اند و او نمی تواند محوطه ی 
سفارت را بدون آن که دستگیر شود ترک کند. در فوریه ی ۲۰۱۶ 
سازمان ملل به نفع آسانژ حکم داد و بازداشت او را نادرست دانست. 
سازمان ملل حق آزادی او در قدم زدن آزادانه را تایید کرد. اما علی رغم 
حکم سازمان ملل، دولت بریتانیا با بی اعتنایی آن را مردود اعالم کرد. 
پلیس این کشور مجددا تصریح کرد که اگر جولین آسانژ از سفارت 
خارج شود فی الفور دستگیر خواهد شد. در حال حاضر او در سفارت 

اکوادور با آینده ای نامعلوم اقامت دارد.
به نظر شما سرنوشت جولین آسانژ چه خواهد شد؟ آیا از کارهای 
او حمایت می کنید؟ فکر می کنید راه درست مبارزه برای رسیدن 
به جهانی بهتر چیست؟ آیا افرادی مثل او یا ادوارد اسنودن مسیر 

درستی را پیش گرفته اند؟
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بود. اسنودن ژاپنی می دانست و عالقه ی زیادی به این زبان داشت تا 
 )Anime( حدی که برای مدتی در یک شرکت تولید کننده ی اَنیمه
)فیلم ها و سریال های انیمیشن ژاپنی ساخته شده بر اساس مانگا 
که مشابه کمیک استریپ غربی است( مشغول به کار شد. او در 
مصاحبه ای گفته تا حدی چینی هم می فهمد و عاشق هنرهای رزمی 
است. عالقه ی او به مشرق زمین آن قدر جدی بود که در ۲۰ سالگی در 

فرم استخدامی ارتش، مذهب اش را بودایی معرفی کرد.
در سال ۲۰۰۲ در آموزشکده ای ثبت نام می کند ولی مسووالن 
آموزشکده بعدها در مصاحبه با شبکه ی ABC آمریکا اعالم کردند 
که هیچ سندی مبنی بر حضور دانش آموزی با این نام در آن سال 
در بایگانی آن ها وجود ندارد. در فوریه ی همان سال، دانش آموزی 
با نام »اد اسنودن« در مرکزی به نام فناوری های شغلی پیشرفته در 
دوره ی مهندسی سیستم های ویندوز ثبت نام می کند. این مرکز تحت 
نام دانشگاه جان هاپکینز فعالیت می کرد که البته در سال ۲۰۱۲ 
دانشگاه هاپکینز )Johns Hopkins University( ارتباط خود با 
آن را خاتمه داد. جالب این که در بایگانی این دانشگاه هم هیچ سندی 

دال بر شرکت و حضور ادوراد اسنودن در هیچ کالسی وجود ندارد.
اسنودن در سال ۲۰۰۴ در فهرست آماده به خدمت ارتش آمریکا 
ثبت نام می کند. هردو پایش در دوره های سخت آموزشی می شکند 
و از خدمت معاف می شود. با سابقه ی حضور در ارتش، جذب یک 
واحد امنیتی تحت نظر سازمان امنیت ملی آمریکا می شود. از آن جا 
به سازمان اطالعات آمریکا )CIA( می پیوندد و در قسمت امنیت 

فناوری اطالعات کار می کند.
چندی بعد با توجه به استعدادش در شبکه و کامپیوتر، تحت پوشش 
دیپلمات به ژنِو سوییس فرستاده می شود. در آن جا وظیفه داشته 
مراودات تمام کشورهای دنیا را شنود کند. بعدها در مصاحبه ای 
با گاردین گفت اتفاقات ژنو چشمم را باز کرد و نظرم را نسبت به 

سازمان های امنیتی کشورم منفی کرد.
در سال ۲۰۰۹ و بعد از دو سال حضور در ژنو، از سازمان اطالعات 
 )NSA( خارج شد و به صورت پیمان کاری از طرف سازمان امنیت ملی
به ژاپن رفت تا به وظایف اطالعاتی بپردازد. یک فرد ناشناس به 
شبکه ی ABC آمریکا گفته حضور اسنودن در ژاپن تحت لوای برنامه 
آسیاشناسی دانشگاه مریلند صورت می گرفته. تغییر در نگرش ادوراد 
اسنودن کم کم ظاهر می شود. در همان سال ها در وبالگش )که البته 
در آن موقع ناشناس بوده( می نویسد: به نظرم جامعه ی بشری در 
مسیر نادرستی پیش می رود. نظارت بی قیدوشرط دولت ]ایاالت 
متحده[ بر جزئی ترین فعالیت ها و سرک کشیدن به کار همه ی ملت ها 
درست نیست. همان طور که گفته شد، اسنودن در سال ۲۰۱۱ در 
دوره ی فوق لیسانس دانشگاه لیورپول انگلستان شرکت کرده ولی باز 
هم هیچ وقت مدرکی دریافت نمی کند؛ یا الاقل سندی دال بر اعطای 

مدرک به او وجود ندارد.
طی فعالیتش به عنوان پیمان کار سازمان امنیت، متوجه گستردگی 
ز  Five( )متشکل ا  Eyes یز« ) یو آ تحادیه »فا نظارت های ا
سازمان های امنیتی ۵ کشور آمریکا، کانادا، بریتانیا، نیوزلند و 
استرالیا( در تمام جهان می شود. ادوارد اسنودن به عنوان یک نیروی 
امنیتی که قسم خورده با تمام وجود از ایاالت متحده حفاظت کند 
خود را در چالشی بزرگ می بیند. آیا باید بر همه ی این فعالیت ها 

که به نظرش نادرست بود چشم بپوشاند و اسرار نهادهای امنیتی 
کشورش را ناگفته بگذارد یا باید آن ها را افشا کند تا همگان از شرایط 
پشت پرده باخبر شوند. آیا باید بگوید که شرکت های بزرگ فناوری 
از مایکروسافت و اپل تا گوگل و فیسبوک و باقی، همه تحت نظارت 
سنگین امنیتی های آمریکا هستند یا واقعیت موجود را بپذیرد و به 
زندگی اش بپردازد. آیا برمال کردن این اطالعات خیانت به وطنش 
محسوب می شود یا برعکس عملی قهرمانانه برای هشیار کردن 
ملتی که بی خبر از همه جا به حفظ حریم خصوصی اش به وسیله ی 

سازمان های امنیتی اعتماد دارد.
شک و تردیدهای اسنودن سرانجام در ژانویه ی ۲۰۱۳ به یقین بدل 
 )Laura Poitras( »می شود و او با مستندسازی به نام »لورا پویترس
تماس می گیرد. طی این تماس او هویت اش را مخفی می کند ولی به 
پویترس پیشنهاد می دهد مدارک و اطالعات مهم امنیتی را ارایه کند. 
ماه بعد با روزنامه ی گاردین ارتباط می گیرد و با ستون نویس مشهور 
آن، »گلن گرین والد« )Glenn Greenwald( ماجرا را در میان 
 )Barton Gellman( »می گذارد. در همان زمان با »بارتن گلمن
خبرنگار روزنامه ی واشنگتن پست هم تماس می گیرد و همان موارد 
را مطرح می کند. چندی بعد گلمن و گرین والد هردو گزارش های 

متناقضی دریافت می کنند.
در مارچ همان سال در جزیره ی هاوایی به عنوان مشاور فناوری شرکت 
» بوز الن همیلتون« )Booz Allen Hamilton( از زیرمجموعه های 
سازمان امنیت آمریکا مشغول به کار می شود. نهایتا در ۲۰ام ماه می 
۲۰۱۳ به بهانه ی سفر، خاک ایاالت متحده را ترک و به هنگ کنگ 

فرار می کند.
روزنامه ی گاردین بعد از اطمینان از فرار ادوارد اسنودن و در خطر 
نبودن جانش، در ۶ام جون ۲۰۱۳ اولین مطالب را بر پایه ی اطالعات 
دریافتی از او منتشر می کند. این اطالعات دنیا را در شگفتی فرو 
می برد. اسنودن چند روز بعد در هنگ کنگ با گاردین مصاحبه می کند 
و از برنامه ی نظارت جامع سازمان امنیت آمریکا موسوم به »پریزم« 
)PRISM( پرده برمی دارد. اسنودن سرخط همه ی خبرها را به خود 
اختصاص می دهد. سازمان های امنیتی آمریکا ابتدا منفعالنه در پی 
دست گیری او می افتند و نهادهای رسمی این کشور او را به عنوان 

خائن به کشور تحت تعقیب قرار می دهند.

اسنودن هم با آگاهی از این اتفاق، به روسیه، رقیب دیرینه ی آمریکا 
می رود. مدتی مجبور می شود در فرودگاه بماند. اما سرانجام رایزنی ها 
با مقامات روسیه جواب می دهد. شخص »پوتین« نفر اول این 
کشور اعالم می کند اگر اسنودن بخواهد در روسیه اقامت کند نباید 
حضورش، به کشور آمریکا صدمه ای وارد کند. اما همه می دانستند 
که این ها فقط بازی های سیاسی هستند و در حقیقت دولت روسیه 
هم از میزبانی او چندان بدش نمی آید. اسنودن در روسیه به ادامه ی 
فعالیت های افشاگرانه اش ادامه داد. او در مصاحبه ای گفت: »در سال 
۲۰۰8 علی رغم این که به کاندیدای حزب دیگری رای دادم، به باراک 
اوباما و حرف هایش امیدوار بودم. اما بعد از گذشت چند سال در عمل 
تغییری ندیدم. این جا بود که از دستگاه ایاالت متحده ناامید شدم و 

تصمیم گرفتم خودم وارد عمل شوم.«
زندگی اسنودن همیشه در خفا بوده و این رویه بعد از افشاگری هایش 
تشدید هم شده؛ اما آن طور که خودش می گوید هدفش تحمل 
این سختی ها را ممکن می کند. او از آن موقع تاکنون چند باری در 
مراسم های مختلف حضور یافته و سخنرانی کرده؛ البته همه به صورت 

مجازی و غیرحضوری.
در سال ۲۰۱۵ اسنودن یک حساب در توییتر باز کرد و ظرف ۲۴ 
ساعت یک میلیون نفر دنبالش کردند. اما خودش تنها حساب سازمان 
امنیت ملی آمریکا )NSA( را دنبال می کند. اسنودن چندی است 
اعالم کرده در صورتی که دولت آمریکا قول یک محکمه ی عادالنه را 
بدهد حاضر است به کشور بازگردد و حتی زندانی بکشد. اما دولت 
ایاالت متحده بر سر نظر خود به عنوان خائن امنیت ملی بودن او 
پافشاری می کند و با وجود جمع شدن تومارهای متعدد مردمی مبنی 
بر حمایت از ادوارد اسنودن، او هم چنان به عنوان تحت تعقیب ترین 

فرد از نظر ایاالت متحده شناخته می شود.
شما در مورد عمل ادوارد اسنودن چه نظری دارید؟ آیا او را خائن 
به میهن اش می دانید؟ اگر آمریکایی بودید چه حسی نسبت به او 
داشتید؟ فکر نمی کنید آن چه او گفت را کم وبیش همه می دانستند 
و او با عیان بیان کردنش فقط ماجرا را پیچیده تر کرد؟ اصوال 
افشاگری های او چه تاثیری داشت و آیا حاال که حدود ۳ سال از آن 
می گذرد تغییری در عملکرد نهادهای امنیتی نظام های دنیا مشاهده 

می کنید؟
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در ششمین دهه ی زندگی اش آن قدر مشغله دارد که برای 
دیگران تصور رسیدگی به آن ها هم امکان پذیر نیست؛ 
به هرحال وقتی با 1۰٫8 میلیارد دالر صدمین ثروتمند 
عالم باشید و در 214 هیات مدیره، در 1۰ سازمان مختلف 
که در 12 حوزه ی گوناگون فعالیت می کنند هم عضویت 
داشته باشید واقعا 24 ساعت شبانه روز هم برای سرکشی 
 Eric( »به تمام شان کفایت نمی کند. نام »اریک اشمیت
Schmidt( مدت ها است با نام گوگل گره خورده؛ او حاال 
رییس هیات مدیره شرکت هلدینگ صاحب گوگل یعنی 

الفابت است. در ادامه همراه دیجی کاال مگ باشید.
اریک امرسون اشمیت، در ۲۷ آوریل ۱۹۵۵ در فالز چرِچ 
ویرجینیای آمریکا در خانواده ای با سه پسر به دنیا آمد. مادرش 
الینور، کارشناس ارشد روان شناسی داشت و پدرش ویلسون در 
دانشگاه های جان هاپکینز و ویرجینیا استاد اقتصاد بین الملل بود. 
ویلسون اشمیت در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در 

وزارت دارایی هم کار می کرد.
اریک اشمیت، تحصیالت متوسطه را در دبیرستان یورک تاون 
گذراند و به سال ۱۹۷۲ با کسب چندین تقدیرنامه دیپلم گرفت. 
سپس به دانشگاه پرینستون )Princeton University( رفت. 

در آن جا ابتدا معماری خواند ولی بی عالقگی به رشته باعث شد 
تغییر رشته بدهد. نهایتا در ۱۹۷۶ در رشته ی مهندسی برق 
مقطع لیسانس را به پایان رساند. از آن سال تا ۱۹8۰ را در بخش 
 )Berkeley  ( رسیدگی به دانشجویان خارجی دانشگاه برکلی
گذراند. همان جا با همسرش آشنا شد. بعدا ادامه ی تحصیل داد 
و فوق لیسانس طراحی و پیاده سازی شبکه های رایانه ای گرفت. 
اولین فعالیت عملی اش، راه اندازی شبکه ی مرکز کامپیوتر 
دانشکده و برقراری ارتباط آن با دپارتمان های مهندسی کامپیوتر 
و مهندسی برق و الکترونیک بود. او سرانجام دکتری اش را هم در 
سال ۱۹8۲ در رشته ی علوم کامپیوتر و مهندسی برق کسب کرد.

اشمیت هرگز رابطه اش با دانشگاه را قطع نکرد؛ او در دهه ی اول 
۲۰۰۰ میالدی در مدرسه ی تجارت استنفورد سخنران مدیریت 

راهبردی بود.

 زندگی شغلی
اشمیت در اوایل کارش بیشتر سمت های فنی در شرکت های 
فناوری اطالعات را بر عهده داشت. در شرکت بزرگ »بل« 
) Bell Labs( در واحد تحقیق بود و به همین ترتیب بعدا هم 
 )Xerox( »و »زیراکس )Zilog( »در شرکت های »زیلوگ

مسوولیت های تحقیقاتی و فنی داشت. او در طول حضور در 
 ،)Mike Lesk شرکت بِل به اتفاق همکارش مایک لسک )
»لکس« )Lex( را نوشت. لکس برنامه ای بود که تحلیل هایی 
ر  یلر ها به کا مپا ر کا ختا حی سا ا ر طر د که د لید می کر تو
می رفت. در سال ۱۹8۳ به شرکت »سان مایکروسیستمز« 
Sun Microsystems( رفت و برای نخستین بار سمت  (
مدیریتی گرفت و مدیر نرم افزار آن شرکت شد. سپس به معاونت 
کل تولیدات نرم افزاری و پس ازآن معاونت و نهایتا ریاست »سان 

تکنولوژی« )Sun Technology Enterprises( رسید.
اریک اشمیت در ۱۹۹۷ مدیر عامل و رییس هیات مدیره ی 
شرکت »ناول« )Novell( شد. دوره ی حضورش در ناول مصادف 
 IPX و در خطر افتادن پروتکل TCP/IP شد با معرفی پروتکل باز
این شرکت؛ در همین زمان مایکروسافت فرصت طلب با رهبری 
بیل گیتس، این پروتکل را همراه ویندوز ۹۵ عرضه کرد؛ همه ی 
این ها به شدت بر عایدی شرکت ناول تاثیر منفی گذاشت. اشمیت 
هم در سال ۲۰۰۱ و بعد از خرید »کمبریج تکنولوژی پارتنرز« 
)Cambridge Technology Partners(، ناول را ترک کرد.

لری پیج و سرگی برین، بنیان گذاران گوگل مصاحبه ای با او 
ترتیب دادند؛ آن دو آن قدر تحت تاثیر اشمیت قرار گرفتند که 
تصمیم گرفتند از وجود او برای هدایت شرکت تازه تاسیس شان 
استفاده کنند. در ماه مارچ ۲۰۰۱، اریک اشمیت ابتدا ریاست 
هیات مدیره و چند ماه بعد در آگوست همان سال مدیر عاملی 
گوگل را بر عهده گرفت. البته مسوولیت های روزانه ی شرکت با دو 
موسس آن تقسیم شد. تا پیش از عرضه ی عمومی سهام گوگل، 

اریک اشمیت بیشتر به هدایت معاونان و روند فروش می پرداخت. 
بر اساس توضیح خود شرکت وظیفه ی اشمیت در آن دوره چنین 
بود: »ایجاد مجموعه ای برای حفظ رشد پرسرعت گوگل و حصول 
اطمینان از این که افزایش سرعت توسعه و عرضه ی محصوالت، 

خللی در کیفیت باالی آن ها وارد نکند.«
اریک اشمیت از زمان استخدام شدنش در گوگل، ۲۵۰ هزار دالر 
حقوق ساالنه به عالوه ی مبلغی پاداش عملکرد دریافت می کرد. 
افزون بر این ۱۴٫۳۳۱٫۷۰۳ سهم کالس B از سهام عام به ارزش 
۰٫۳۰ دالر برای هر سهم و ۴۲۶٫8۹۲ سهم از سری C به ارزش 
۲٫۳۴ دالر برای هر سهم به او واگذار شد. در سال ۲۰۰۴ اشمیت 
به همراه موسسان گوگل به جمع امضا کنندگان سندی موسوم 
به »حقوق پایه ی ۱ دالری« پیوست و این رویه تا ۲۰۱۰ میالدی 

ادامه یافت.
در سال ۲۰۰۷ مجله ی PC World، او و دو موسس گوگل را در 
میان ۵۰ نفر مهم در وب قرار داد. نکته ی جالب درباره ی ثروت 
اریک اشمیت این است که او اولین میلیاردی است که بر پایه ی 
دست مزد سهام محور به چنین ثروتی رسیده و درعین حال نه 
بنیان گذار بوده نه نسبت خانوادگی با آن ها داشته ]که به او ارث 

برسد[.
در فهرست ثروتمندترین های مجله ی فوربز )Forbes( مربوط 
به سال ۲۰۱۱، او با دارایی تخمینی ۷ میلیارد دالر در ردیف 
۱۳۶ قرار گرفت. وقتی هم در همان سال از سمت مدیر عاملی 
کنار رفت از شرکت گوگل ۱۰۰ میلیون دالر پاداش دریافت کرد.

در ۲۰ام ژانویه ۲۰۱۱ گوگل اعالم کرد که آقای اریک اشمیت 
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سمتش به عنوان مدیر عامل را ترک خواهد کرد ولی هم چنان 
به عنوان رییس هیات مدیره و مشاور بنیان گذاران، »پیج« و 
»برین«، باقی خواهد ماند. درنهایت هم در ۴ام آوریل ۲۰۱۱ لری 

پیج، خودش مدیریت عامل را به عهده گرفت.
در زمان تصدی گری اش در گوگل در ماجرای دخیل شد که بعدا 
موضوع »قانون رقابت در استخدام شرکت های های-تک« هم 
شد. در یکی از این موارد استیو جابز به اشمیت نامه ای می نویسد و 
از او به خاطر استخدام خارج از عرف کارکنانش به وسیله ی گوگل 
گالیه می کند. اشمیت هم فورا به واحد منابع انسانی ایمیلی با 
این مضمون می فرستند و می نویسد: »به اعتقاد من سیاست های 
تبیینی ما خالف استخدام نیروهای اپل است. می توانید این رویه 
را سریع قطع و به من در این باره توضیح دهید؟ من باید فورا به اپل 
پاسخ بدهم پس هر چه زودتر مرا در جریان بگذارید« به هرحال 
این ماجرا بعدا در دادگاه پیگیری شد و هم گوگل و هم اپل ناگزیر 

به پرداخت خسارت به آن کارکنان شدند.
در سال ۲۰۱۵، گوگل بزرگ ترین تغییر ساختاری تاریخش را 
اعالم کرد. رهبران گوگل از یک شرکت مادر به نام »الفابت« 
)Alphabet( صحبت کردند. در آن روز مشخص شد که الفابت 
مجموعه ای از شرکت های مختلف خواهد بود و از این به بعد، 
گوگل تنها یکی از این زیرمجموعه هاست. اریک اشمیت هم 
به ریاست هیات مدیره ی شرکت الفابت انتخاب شد. او اکنون 
ریاست یکی از پیچیده ترین شرکت های دنیا را برعهده دارد. در 
سال ۲۰۱۶ مجله ی فوربز، نام او را به عنوان صدمین ثروتمند 
جهان معرفی کرد. ثروت او ۱۰٫8 میلیارد دالر تخمین زده شده 

است.

 حضور در دل شرکت رقیب؛ اپل
اشمیت در ۲8ام آگوست ۲۰۰۶ به عضویت هیات مدیره اپل 
درآمد. اما در سال ۲۰۰۹ و با باال گرفتن رقابت های دو شرکت از 
سمتش استعفا داد تا جلوی شک و تردید های احتمالی را بگیرد.

اریک اشمیت نه فقط در صنعت و هیات مدیره های مختلف که در 
هیات امنا های چندین دانشگاه مانند پرینستون حضور دارد. در 
چندین دانشگاه درس می دهد و تالش دارد ارتباط خود با فضای 

دانشگاه را حفظ کند.

 فعالیت های خیریه
اریک اشمیت و همسرش وندی مانند بیل گیتس و ملیندا، بنیاد 
خیریه ای تاسیس کرده اند به نام »بنیاد خانواده ی اشمیت«. 
تمرکز این بنیاد بیشتر در مسایل زیست محیطی است؛ اگرچه 

چندین بورسیه ی تحصیلی هم برای دانشجویان نخبه دارند.
به نظر شما تفکیک وظایف چقدر در پیشبرد اهداف یک شرکت 
موثر است؟ فکر می کنید چرا در کشور ما اغلب صاحبان سرمایه، 
خود سمت های مدیریتی را هم بر عهده می گیرند؟ به نظر شما 
اگر بنیان گذاران گوگل طبق روال مرسوم خود عهده دار مدیریت 

کالن شرکت می شدند امروز به این شکوفایی می رسیدند؟

زمانی که فرانک و ایزابل هاوکینگ، از ترس بمباران هواپیماهای آلمانی، برای 
دنیا آوردن فرزندشان لندن را به مقصد شهر آکسفورد ترک کردند، به خوبی 
می دانستند که با مشکالت مالی کمرشکنی روبرو خواهند شد. چیزی که آن ها 
نمی دانستند این بود که چند دهه ی بعد پسر آن ها، به یکی از مشهورترین 

دانشمندان دنیا تبدیل می شود.
استیون هاوکینگ، هشتم ژانویه ی ۱۹۴۲ متولد شد. تولد او دقیقا مصادف 
با ۳۰۰امین سال روز مرگ »گالیلیو گالیله« و حدودا همزمان با سال روز تولد 
»ایزاک نیوتون« بود. هرچند که استیون از پدر و مادری کامال فرهیخته و 
هردو تحصیل کرده در دانشگاه آکسفورد زاده شده بود، ولی در مدرسه عملکرد 
خیلی درخشانی نداشت. با این حال عالقه ی او به ستاره شناسی و علم زیاد بود 
و طبق آن چه مادرش می گوید: »می دیدم که ستاره ها چگونه او را جذب خود 

می کنند؛ استیون همیشه حس جست و جوگری داشت.«
استیون ریاضیات را بیشتر از هرچیز دوست داشت. با این حال پدرش، ترجیح 
می داد که او نیز مانند خودش در رشته ی پزشکی تحصیل کند، چرا که یافتن 
شغل برای فارغ التحصیالن ریاضیات کار آسانی نبود. به هر صورت استیون 
بر انتخاب خود پافشاری کرد، ولی از آن جا که دانشگاه آکسفورد رشته ی 

ریاضیات ارائه نمی داد، در سن ۱۷ سالگی وارد رشته ی فیزیک شد.
 چند ترم بیشتر از حضور استیون در دانشگاه آکسفورد نگذشته بود که متوجه 
تغییرات عجیبی در وضعیت جسمانی خود شد. گاهی اوقات وقتی در حال 
راه رفتن بود، بی دلیل به زمین می خورد؛ تکلم او نیز دچار مشکل شده بود. با 
این حال سعی کرد مشکالتش را پنهان نگه دارد، ولی باالخره پدر او متوجه 
شد و استیون ۲۱ ساله را نزد پزشک متخصص برد. هاوکینگ می گوید: 
»آن ها از ماهیچه ی بازوی من نمونه برداری و الکترودهایی در بدن من فرو 
کردند. سپس مایع رادیو-اوپاک به ستون مهره های من تزریق کردند. تخت 
را مرتب کج و با پرتوی ایکس باال و پایین رفتن مایع را تماشا می کردند.« ولی 

باز هم پزشک ها نتوانستند مشکل استیون را بفهمند و فقط به او گفتند که 
به بیماری MS مبتال نیست. در نهایت پس از معاینات بسیار، پزشکان به پدر 
و مادرش می گویند که پسر شما در مراحل اولیه ی بیماری »اسلکروز جانبی 
آمیوتروفیک« )ALS( است. بدین معنی که به مرور فلج کامل می شود و تا 

حدود دو سال دیگر می میرد.
ظاهرا برخالف پیش بینی پزشکان، زمان مرگ هاوکینگ آن قدرها هم نزدیک 
نبود. او برای تحصیل در مقطع دکترای کیهان شناسی وارد کمبریج شد و در 

سال ۱۹۶۵ با نامزد خود، »جین وایلد« )Jane Wilde( ازدواج کرد.
 در ضمن، تصور دائم از اینکه اندکی بیشتر زنده نخواهد بود، باعث شد تالش 
و تمرکز او روی پژوهش و تحقیقاتش بیشتر شود. تمرکزی که باعث شد به 
استیون هاوکینگ مشهور امروزی تبدیل شود. استیون در سال ۱۹۶8 به 
عضویت انستیتوی نجوم کمبریج در آمد. در همین سال ها پسر و دخترش 
به نام رابرت و لوسی به دنیا آمدند. )۱۰ سال بعد هم صاحب پسری به نام 

تیموتی شد.(
او با همکاری »راجر پنروز« )Roger Penrose( مطالعات خود روی 
سیاه چاله ها را شروع کرد و در حالی که کامال توانایی حرکت خود را از دست 
داده بود و از ویلچر استفاده می کرد، توانست در سال ۱۹۷۴ دستاوردی بزرگ 
کسب کند. هاوکینگ و پنروز نشان دادند که برخالف تصور پیشین، ماده 
می تواند به شکل تابش از سیاه چاله فرار کند. این کشف تاثیری عمیق روی فهم 
دانشمندان از سیاه چاله ها گذاشت و باعث شد که هاوکینگ در دنیای علم به 
یک سوپراستار تبدیل شود. او در سن ۳۲ سالگی به عضویت انجمن سلطنتی 
بریتانیا درآمد و بعدا جایزه ی آلبرت انشتین و جوایز زیاد دیگری دریافت کرد. 
هرچند که هاوکینگ هیچ وقت جایزه ی نوبل نگرفت، ولی تا به حال مدال ها و 
افتخارات زیادی کسب کرده است. او در سال ۱۹۷۹ به مسند کرسی لوکازین 
در دانشگاه کمبریج منصوب شد. همان کرسی که سال ها ایزاک نیوتون آن 

استیون هاوکینگ؛ ذهن برتر، رهایی از زندان جسم 
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را در اختیار داشت. در سال ۲۰۰۹ نیز از باراک اوباما، مدال آزادی ریاست 
جمهوری را گرفت؛ این باالترین مدال افتخار غیرنظامی در آمریکا است.

 از اواسط دهه ی ۱۹۷۰، وضعیت جسمانی استیون وخیم شده بود و بدون 
کمک دیگران نمی توانست کارهای شخصی خود را انجام دهد. در ضمن 
فقط نزدیکان او می توانستند متوجه صحبت هایش شوند، چرا که دیگر 
حرف زدن او هم مفهوم نبود. در سال ۱۹8۵ به طور کلی قدرت تکلمش را 
از دست داد. این وضعیت وخیم، توجه یک برنامه نویس کامپیوتر آمریکایی 
را جلب کرد. او قبال نرم افزاری نوشته بود که می توانست حرکات کوچک 
سر و چشم را به کالم تبدیل کند. مهندسان برای استیون دستگاهی 
ساختند که می توانست با تکان های کوچک دست )هنوز انگشتان 
هاوکینگ اندکی تکان می خورد(، کلمات را روی یک نمایشگر انتخاب 
کند؛ سپس این کلمات از طریق بلند گوی دستگاه ادا می شدند. با این حال 
اکنون استیون هاوکینگ به جز اندکی در ماهیچه ی گونه ی صورت خود 
حرکت دیگری ندارد و به همین دلیل نیز از حسگری که روی گونه اش 
قرار گرفته برای انتخاب کلمات و صحبت کردن استفاده می کند. شرکت 
اینتل از سال ۱۹۹۷ ساخت و پشتیبانی کامپیوتر استیون هاوکینگ را 
بر عهده گرفته است. او با استفاده از همین رابط کاربری وابسته به گونه ی 
صورت خود، می تواند ایمیل اش را چک کند. هاوکینگ از همین طریق 

سخنرانی های زیادی کرده و مقاله ّهای زیادی نوشته است.
هاوکینگ در سال ۱۹8۳ به همراه جیم هارتل نشان داد که هرچند جهان 
محدود است، ولی هیچ حد و مرزی ندارد. او برای توضیح این ویژگی گفت 
که وقتی بر روی سطح زمین حرکت می کنید، هیچ حد و مرزی برای حرکت 

شما وجود ندارد و می توانید روی سطح دو بعدی آن به هرجا بروید، ولی این 
به معنی نامحدود بودن زمین نیست. او گفت که هرچند در قطب شمال مرز 
و محدوده ای وجود ندارد، ولی کسی نمی تواند به جهت شمال تر برود. قطب 

شمال جاییست که همه ی خطوط منتهی به شمال، به آن جا می رسند.
در سال ۱۹88، هاوکینگ کتابی به نام »تاریخچه ی زمان« نوشت. این کتاب، 
کیهان شناسی به زبان ساده و برای عموم بود و برای چهار سال پیاپی در باالی 
لیست پرفروش ترین کتاب های ساندی تایمز قرار گرفت. این کتاب همچنان 
یکی از بهترین منابع آشنایی با کیهان شناسی است و در ایران نیز طرفداران 
زیادی دارد. تا به حال میلیون ها نسخه از آن به فروش رفته و به ۴۰ زبان 

ترجمه شده است.
 در سال ۲۰۰۱ نیز کتابی به نام »جهان در پوست گردو« نوشت که کتاب 
قبلی را تکمیل کرد و مفاهیم کیهان شناسی را باز هم ساده تر توضیح می داد. 
به همین ترتیب بود که هاوکینگ توانست عالوه بر جامعه ی علمی، به 

مشهورترین دانشمند زنده ی جهان در بین مردم تبدیل شود.
هاوکینگ در سال های گذشته مثل ستاره های سینما، حواشی زیادی داشته 
است و در کل خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز عالقه ی زیادی به نوشتن درباره ی 
حاشیه های او دارند. از طالق همسر دوم و ازدواج مجدد با همسر قبلی گرفته تا 
نظریه پردازی های مختلف درباره ی عدم وجود خدا، امکان حمله ی فضایی ها 
به زمین و خطرهایی که هوش مصنوعی می تواند برای ما داشته باشد. او در 
ضمن در فیلم ، سریال و برنامه های تلویزیونی مختلف هم شرکت کرده است و 
یک بار در قسمتی از سریال »بیگ بنگ تئوری« نیز بازی کرد. در سال ۲۰۱۴ 

نیز فیلمی به نام »نظریه ی همه چیز« از زندگی او ساخته شد.

به واسطه ی شغل پدر، بخش زیادی از کودکی را در سفر 
گذراند؛ سفر در جاده باعث عالقه  اش به انواع نقشه ها شده 
بود. لکنت زبان داشت ولی در دبیرستان با تمرین زیاد بر آن 
فایق آمد. عاشق رایانه بود و عمری را پای آن سپری کرد. 
وقتی بی پول شد همه کار کرد؛ حتی ماساژدرمانی یاد گرفت 
تا از این راه روزگارش بگذرد؛ اما وقتی ایده ی »توییتر« 
)Twitter( به ثمر نشست زندگی اش برای همیشه تغییر کرد. 

در ادامه با دیجی کاال مگ همراه باشید.
»جک دورسی« )Jack Dorsey( متولد نهم نوامبر ۱۹۷۶ در شهر 
سنت لوییس ایالت میزوری آمریکا است. در نوجوانی عاشق رایانه 
بود؛ به یکی از اولین رایانه های آی بی ام )IBM( دسترسی داشت و 
ساعت ها روی آن وقت می گذاشت. دلش می خواست نقشه ای از شهر 
نیویورک درست کند و خودروهای آمبوالنس، آتش نشانی و تاکسی 
را روی نقشه به صورت زنده با عالمت های متحرک، مشخص کند. 
گرایش جک به شهر ها و جاده ها و نقشه هایشان به شغل پدرش »تیم 
دورسی« برمی گردد؛ او یک مهندس ادوات پزشکی بود و از سراسر 
کشور درخواست تعمیر و نصب دریافت می کرد. خانواده ی آن ها 
چندین بار نقل مکان کرد. هر بار که به منزل جدید می رفتند جک یک 
نقشه از آن جا می خرید و شب ها محله به محله سر می زد. مادرش این 
کار او را نوعی محافظت پیش گیرانه در برابر آدم های جدید برداشت 
می کرد.اولین چیزی که مردم از کودکی او به یاد دارند این است که 
»چه پسر ساکتی بود.« البته این موضوع ربطی به روحیه ی او نداشت؛ 
جک لکنت زبان داشت و همین مساله باعث عدم اعتماد به نفس اش 
شده بود و ترجیح می داد زیاد حرف نزند. برای حل مشکل به دوا و 
درمان روی آورد ولی وقتی از هیچ کدام نتیجه ای نگرفت خودش 
دست به کار شد. به جای فرار از حرف زدن با مردم، به سخت ترین 

شکل آن، یعنی سخن رانی تن داد؛ حتی در چندین مسابقه ی فن بیان 
شرکت کرد تا نهایتا بعد از چندین بار ناکامی، بر مشکلش غلبه کرد و 
توانست درست و بی لکنت صحبت کند. بعدها همین اعتماد به نفس و 
سختی، به او کمک کرد تا از پس مشکالت متعددی که در نیویورک 

و سان فرانسیسکو گریبانش را گرفت برآید.
بنا بر منابعی از دبیرستان بیشاپ شهر سنت لوییس )چندین نسل 
از خاندان دورسی ها در این دبیرستان درس خوانده اند( او یک 
دانش آموز معمولی بود: تنیس بازی می کرد، به نقاشی و تاریخ هنر 
عالقه داشت، در روزنامه ی دبیرستان کار می کرد و البته عضو فعال و 
همیشگی سایت کامپیوتر دبیرستان بود. این آخری را بیش از باقی 
دوست داشت اما نه در حد شیفتگی خاصی که در »بیل گیتس« 
) Bill Gates( و دیگر برنامه نویسان مشهور سراغ داریم. با این حال 

در زمینه ی نرم افزار بااستعداد بود.
خود جک می گوید اگر به عالیق کودکی اش بها داده می شد االن مدیر 
شهر بزرگی شده بود. اوایل قصد داشت اطلس جاده ها را به صورت 
دیجیتال در بیاورد و بعد با استفاده از »سامانه ی تابلوی اعالنات« 
)BBS( اشیای در حرکت را روی آن نشان دهد. نتیجه ی این کار یک 
شهر تقریبا واقعی در ابعاد مینیاتوری بود. اولین بار در ۱۴ سالگی 
برنامه نویسی را تجربه کرد. او برنامه ای برای اتاق کنترل تاکسی ها 
و آتش نشانی نوشت. برخی می گویند ایده ی توییتر وقتی به ذهنش 
رسید که داشت به صحبت راننده ها گوش می کرد که درباره ی این که 
کجا بودند و چه می کردند حرف می زدند. البته سایرین معتقدند این 

ایده در یکی دیگر از عالقه های او سرچشمه دارد.
دورسی می گوید: »شغل نامه رسان ها برایم مثل شعبده بازی بود. 
خیلی دوست داشتم مسیر حرکت یک نامه رسان را از یک نقطه به 
نقطه ی دیگر حتی تا آن سوی دنیا دنبال کنم. یکی بسته را تحویل 
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می گیرد، می گذاردش داخل کوله، می رود و بعد آن را به فرد دیگری 
می دهد.«

 کارآموز، ماساژور، برنامه نویس
 Mira( »در تابستان ۱۹۹۱ به شرکت انتشارات »میرا دیجیتال
Digital( رفت. جک وقتی برای مصاحبه به اتاق رییس رفت او 
مشغول کار روی پروژه ی مهمی بود؛ به جک قول داد یک دقیقه ی 
دیگر با او صحبت خواهد کرد اما مثل همیشه در این طور وقت ها، 
جناب رییس درگیر کار شد و موضوع را فراموش کرد. چند ساعت 
بعد وقتی از کار فارغ شد جک را در حالی یافت که هنوز دقیقا همان جا 
منتظر او ایستاده. چند هفته بعد جک دورسی جوان، مدیر تیم 
برنامه نویسانی بود که همه بیشتر از سی سال داشتند. وقتی کارمندان 
از دلیل انتخاب او پرسیدند رییس به آن ها پاسخ داد او را به عنوان 

کارآموز تابستانی گرفته ایم.
 Missouri( دورسی برای لیسانس به دانشگاه علم و صنعت میزوری

شاید اگر این اتفاق نمی افتاد دنیا امروز توییتر را نمی شناخت. جک 
در حالی که دفتر را ورق می زد از این که هیچ  کدام از آن ایده ها را 
نتوانسته محقق کند ناراحت شد و تصمیم گرفت ایده های نوجوانی و 
جوانی اش را از نو به دقت مرور کند. بعد دفتر را به دوستش نشان داد 
تا با هم به آن نگاهی بیندازند. در طول همین بررسی ها بود که ایده ی 
توییتر، خود را در دفتر ایده های جک نشان داد و به همین دلیل آن ها 

توانستند دوهفته ای کار توییتر را به سرانجام برسانند.

 اولین توییت
نخستین مطلب در سرویس توییتر در ۲۱ مارچ ۲۰۰۶ منتشر شد. 
جک دورسی در حساب کاربری اش نوشت: »دارم توییترم را تنظیم 
می کنم.« البته توییتر در ماه ژوئن همان سال به صورت عمومی 
عرضه شد. جالب است بدانید اولین توییت به زبان فارسی هم به 
فاصله ی کمی از عرضه عمومی آن در ۲۷ نوامبر همان سال با اشاره 
به محدودیت کاراکتری توییتر نوشته شد: »سخن کم گوی تا در کار 

گیرند، که در بسیار بد بسیار گیرند.«
توییتر در آغاز در آمریکا با نگاه های منفی مواجه شد. حتی خود 
ایوان ویلیامز هم یک بار توییتر را با بستنی مقایسه کرد و گفت هم 
خوش مزه است هم بی خود. متاسفانه شرکت اُدیو که با هدف کمک 
به برنامه نویسان جوان تاسیس شده بود سرمایه ی خود را از دست 
داد. کمتر از یک ماه پس از عرضه توییتر، جک ناچار شد خودش به 
فکر تامین سرمایه برای آن بیفتد و توییتر را به صورت شرکتی مستقل 
در آورد. او می گوید: »فرصت نداشتیم سرمان را بخارانیم که یک هو 
کسی ما را به صرف صبحانه دعوت کرد؛ با مشاورش در هتلی در 
سان فرانسیسکو مالقات کردیم. دیدار کوتاه اما بسیار مفید بود. وقتی 
نیم ساعت بعد به دفتر برمی گشتیم رونوشت یک چک نیم میلیون 

دالری در دست مان بود.«
فِِرد ویلسون به عنوان حامی مالی و مشاور، کمک زیادی به موفقیت 
جک دورسی کرد.این »فِِرد ویلسون« )Fred Wilson( بود که نه فقط 
حمایت مالی بلکه مشاوره ی راهبردی را به موسس توییتر پیشنهاد 
داد. ویلسون علی رغم مشغله ی زیاد، همیشه برای حمایت از جوان ها 
و توصیه و مشاوره به آن ها وقت می گذاشت. راهبردهای او تنها به 
جنبه های کلی و جهانی توییتر معطوف نبود؛ ویلسون به جزئی تر 
کاربردهای این سرویس هم دقت می کرد. در نتیجه فِِرد، توییتر 
را نه فقط از نظر مالی بلکه مدیریتی و راهبردی پشتیبانی کرد تا به 

موفقیت برسد.

 گسترش توییتر
با توسعه ی تلفن های هوشمند، ارسال پیام از طریق اینترنت راحت تر 
و البته ارزان تر از پیامک شده؛ به طوری که بر اساس آمارها، کاربران 

توییتر ماهانه ۲٫۲ میلیارد بار به حساب کاربری شان سر می زنند.
رشد پیوسته توییتر از سال ۲۰۰۶ تا کنون ادامه داشته و به طرز 

شگرفی در جوامع مختلف تاثیرگذار بوده است.

 بازگشت جک به خانه
جک دورسی در سال ۲۰۰8 از مدیر عاملی توییتر کناره گرفت و این 
سمت را به ایوان ویلیامز واگذار کرد. اما ویلیامز هم خیلی دوام نیاورد و 

 Dick( »دو سال بعد یکی از مدیران ارشد شرکت به نام »دیک کستولو
Costolo( مدیر عامل توییتر شد. او تصمیم گرفت از کمک دورسی در 
شرکت استفاده شود. نظرات دورسی با دیگر موسسان توییتر خیلی 

منطبق نبود و همین عاملی شد برای مجادالت داخلی شرکت.
در نهایت کستولو هم در ۱۰ جون ۲۰۱۵ استعفا داد و دورسی دوباره 

سکان توییتر را به دست گرفت.

 جک و شرکت اسکوئر
جک دورسی در کنار مدیریت توییتر، شرکت دیگری نیز تاسیس کرده 
که در امور مالی فعالیت دارد. شرکت »اسکوئر« )Square( به طور 
تخصصی پرداخت موبایلی را هدف گرفته و با هرچه بیشتر مهیا شدن 
بستر این شیوه ی پرداخت، به سرعت در حال رشد است. دورسی در 
توضیح اسکوئر گفته که این دستگاه در واقع یک کارت خوان است که 

از طریق جک هدفون به تلفن متصل می شود.
از طریق یک ریدر مغناطیسی با کارت های بانکی و اعتباری ارتباط 
برقرار می کند. در آمریکا هم مانند کشور ما بسیاری از صاحبان 
کسب و کارها هنوز از قراردادن دستگاه های کارت خوان امتناع 
می کنند. هدف شرکت اسکوئر این است که با قانع کردن این دسته از 
کسبه )که تعدادشان کم هم نیست( استفاده از این دستگاه کوچک 
و البته بسیار قابل حمل را گسترش دهد. با این حال باید منتظر ماند 
و دید که این فناوری در برابر فن آوری پرداخت از طریق NFC چه 
خواهد کرد و آیا در آینده کارت بانکی و اعتباری ای وجود خواهد 

داشت تا استفاده از اسکوئر معنا داشته باشد یا خیر.

 رمز موفقیت جک دورسی
یکی از مشخصه های بارز شخصیتی دورسی سخت کوشی مثال زدنی 
او است. دورسی هر روز 8 ساعت را به شرکت توییتر اختصاص می دهد. 
بعد از فراغت از آن به سراغ اسکوئر می رود و 8 ساعت دیگر را در آن 
شرکت می گذراند. هردوی این شرکت ها به سرعت رو به پیشرفت 
هستند و به وقت زیادی نیاز دارند. دورسی برای این که بتواند به 
هردوی آن ها برسد برای تمام لحظات روز خود به دقت برنامه دارد و 

به شدت به آن پای بند است.
دورسی برنامه ی روزانه اش را این طور شرح داده:

دوشنبه )نخستین روز هفته(: انجام دادن مالقات ها و کارهای شرکت
سه شنبه: کار روی محصوالت کلیدی

چهارشنبه: بازاریابی، موقعیت یابی و رشد
پنج شنبه: توسعه دهندگان و شرکا

جمعه )آخرین روز هفته(: خود شرکت و فرهنگ جاری آن
اما چنین برنامه ی فشرده ای مسلما جایی برای تشکیل خانواده 
نمی گذارد؛ به همین دلیل او تا این لحظه هنوز مجرد است و به قول 
معروف با کارش ازدواج کرده. در آخرین برآورد مجله ی فوربز در ۲۰ 
اکتبر ۲۰۱۵ جک دورسی با ۲٫۳ میلیارد دالر دارایی در فهرست 

ثروتمندترین ها قرار گرفته است.
شما چقدر به ایده های کودکی و نوجوانی خود اهمیت می دهید؟ 
آیا تاکنون هیچ کدام از آن ها را عملی کرده اید؟ بعد از خواندن 
زندگی نامه ی جک دورسی فکر می کنید موثرترین فرد در موفقیت 

او که بود؟ آیا در کشور ما هم کسانی مثل ویلسون پیدا می شوند؟

 New( رفت ولی دو سال بعد به دانشگاه نیویورک )University
York University( انتقالی گرفت. او از کودکی رویای نیویورک 
را در سر داشت و حاال می توانست ایده هایش را از یک سرگرمی 
ساده به عینیت تبدیل کند. او می خواست عالمت های متحرک 
روی نقشه را به صورتی تعاملی درست کند تا هر کدام بدانند دیگری 
 What’s( »کجا است و قرار است چه کند. »چه دارد روی می دهد؟
happening( سوال اصلی ای است که امروزه کاربران در توییتر به 

آن پاسخ می دهند.
 D i s p a t c h ( » ل ق کنتر تا یت ا یر ت مد ما خد کت » شر
Management Services Corp( مقصد بعدی دورسی بود. 
ظاهرا او وبگاه شرکت را هک کرده و به مدیر ارشد آن ایمیل زده 
و توصیه هایی برای بستن آن حفره ی امنیتی به آن ها کرده بود. به 
جای ارجاع موضوع به نهادهای امنیتی، شرکت تصمیم می گیرد او 
را استخدام کند. در آن جا درباره ی پیامک )SMS( اطالعات زیادی 
به دست آورد؛ هم چنین با برنامه ی جدیدی که با آن اتاق کنترل 
می توانست حرکت لحظه ای نامه رسان ها را تحت نظر بگیرد آشنا شد.

دورسی چند سال بعد را به کار روی نرم افزار تاکسی ها و آمبوالنس ها 
dNet. گذراند و نقش کلیدی در توسعه ی پروژه ای در این رابطه به نام

com ایفا کرد. اگرچه پس از این که حباب ثبت وبگاه های دات کام 
در ۲۰۰۰ میالدی شکست، پروژه ی آن ها نتوانست موفق باشد و در 
نهایت دورسی هم بیکار شد. او تقریبا ۵ سال بعد را به کارهای مختلف 
روی آورد تا خرج خود را در آوَرد؛ حتی در دوره های ماساژدرمانی 

شرکت کرد و مدرک رسمی گرفت.
کمی بعد موفق شد در شرکت »اُدیو« )Odeo( که در زمینه ی کمک 
به استارتاپ های اینترنتی فعالیت داشت کار بگیرد. دفتر شرکت در 
دره ی سیلیکون سان فرانسیسکو قرار داشت و به وسیله ی برنامه نویس 
 )Evan Williams( »و کارآفرین بااستعدادی به نام »ایوان ویلیامز
 Sergey( »اداره می شد. ویلیامز پیش تر در گوگل با »سرگی برین
Brin( کار کرده بود. در سال ۲۰۰۶ شرکت اُدیو با مشکالت مالی 
مواجه شد، مهم تر این که برنامه ی راهبردی خاصی هم نداشت. ایوان 
کارمندان را به چند گروه تقسیم کرد و از آن ها خواست تمام توان شان 
را بگذراند و چند ایده ی تولیدی جدید معرفی کنند. کمی بعد، یک 
روز که دورسی و همکاران مشغول صرف غذا بودند او ایده ی سرویسی 

که امکان هم رسانی )Share( فوری نظرات را می داد مطرح کرد.
جک پیشنهاد داد خدمات پیامک ها را به نحوی شکل دهند که آن ها 
را بتوان به کمک یک برنامه، بین فهرستی از مخاطبان منتشر کرد. 
محدودیت ۱۴۰ کاراکتری توییتر هم از همین جا آمده. برای دورسی 
و دوستش فقط دو هفته الزم بود تا برنامه ی اصلی را بنویسند و حتی 

نام توییتر را هم برای آن انتخاب کنند.
اما ماجرای این که او و دوستش چگونه توانستند ظرف فقط دو هفته 

کار را تکمیل کنند هم جالب است:
جک دورسی در نوجوانی ایده های زیادی به ذهنش می رسید؛ او 
همیشه تمام ایده هایش را به دقت در دفتری یادداشت می کرد. در 
طول سال ها این دفتر بی آن که فرصت بروز پیدا کند در گنجه ای در 
اتاق او از یاد رفته بود. جک یک روز از به هم ریختگی اتاقش به تنگ 
آمد و تصمیم گرفت همه چیز را تمیز و مرتب کند؛ موقع ُرفت و روب 

بود که دفتر ایده هایش را پیدا کرد.


