رقابت بر سر اطالعات
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نظارتی که طراحان سیستم های اطالعات بر نظام ها
دارند را مدیریت اطالعات گویند .این تلقی نشان می
دهد که اطالعات دولتی در انحصار منبع است و قابل
دسترسی نیست  .وجود فقر فزاینده اطالعات در
کشورهای جهان سوم ،انها را در چالشی دیگر،
مرعوب برتری کشورهای توسعه یافته کرده است.
زیرا اطالعات دراکثر دولتهای جهان سوم ،به سهولت
قابل دسترسی نیست.

اولویت اطالعات در کشورهای غربی
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با وجود سرمایه گذاری گسترده در کشور های صنعتی ،اکثر
دولتهای جهان سوم ،توان اقتصادی و سرمایه گذاری در
زمینه های تجهیز ،استفاده ،کاربرد و اموزش سیستم های
اطالعاتی را ندارند .این برتری اطالعاتی مرهون تولید،
سازماندهی ،بهره وری و مدیریت اطالعات است و ناشی از
اولویت عنصری به نام اطالعات در کشورهای غربی است .

زیرساختهای اطالعاتی
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در اکثر کشورها  ،به خصوص درکشورهای
جهان سوم،عالقه چندانی نسبت به ایجاد
زیرساختهای اطالعاتی مشاهده نمی شود.
این امر موجب می شود که جریان یکسویه
اطالعاتی شکل بگیرد و جهان سوم به طور
عمده مصرف کننده باشد.

جریان غیر متوازن
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جریان اخبار از کشورهای توسعه یافته نسبت به
جهان در حال توسعه ،هم از نظر محتوا و هم از
نظر حجم ،جریانی غیر متوازن است .خبرگزاری
های غربی ،آگاهانه به وقایعی نظیر بحران و
درگیری های جهان سوم توجه بیش از حدی نشان
می دهند و در صورت وقوع این حوادث در
کشورهای توسعه یافته آن را نادیده می گیرند...

بازاریابی منابع اطالعاتی
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پیشرفت های فن آوری که در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته حاصل آمده است ،کسب،
نگهداری و بازاریابی مقادیر بیشتری از منابع
اطالعاتی را به نحوی صحیح تر و با سرعت
بیشتر امکان پذیر ساخته است.

مدیریت منابع اطالعاتی
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دانش و اطالعات مربوط به منابع خاک ،هوا،
پیشرفت های فنی و اوضاع بازار ،امتیازهای
فراوانی را در اختیار کشورهای برخوردار از
این اطالعات قرار داده است و این امر موجب
شده تا بخش عظیمی از منابع اطالعاتی اعم از
طبیعی و صنعتی توسط بخش کوچکی از جهان
مدیریت گردد.

یک نمونه
 به عنوان مثال :
 %90از مجموعه اطالعات و داده هایی که در
پایگاههای اطالعاتی در سراسر دنیا نگهداری
می شود متعلق به آمریکا است و دست کم
 %50از سهم ارتباطات در کشورهای توسعه
یافته به شرکت آی.بی.ام ( )IBMتعلق دارد.
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راهبرد پوشش دفاعی اطالعات
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جریان اطالعات در کشورهای موسوم به جهان سوم
 ،با وضع قوانین امنیتی  ،به شدت کنترل شده و از
انتشار آن جلوگیری می گردد .از این رو کشورهای
توسعه یافته بنابه دالیل پیش گفته ،هجوم اطالعاتی
خود را تشدید کرده اند که باید کشورهای جنوب در
کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اتخاذ راهبرد پوشش
دفاعی اطالعات اقدام نمایند.

توسعه جامعه اطالعاتی و زوال فاصله ها
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توسعه "جامعه اطالعاتی" در هر جامعه ای می تواند به
با
"عقالنیت" و "انسجام اجتماعی" منجر شود.
بومی کردن "جامعه اطالعاتی" "گسل ها و گسست هاي تاريخي
و فرهنگي ،گسل ها ي اجتماعي  ،فاصله و شكاف ميان شهرها
و روستاهاي دور دست در پهنه گسترده کشور ها و تفاوت ميان
" زوال فاصله
نسل ها کمتر می شود و اين امر می تواند
ها " را در پی داشته باشد.

جامعه شبکه ای و عصر ایدئولوژی
"جامعه شبکه ای" پديده ای جديد است ،تاريخ آن در
اروپا به قرن هجدهم ميالدی باز می گردد .آرماند
متالرت در کتاب شبکه ای کردن جهان :از سال
 1794تا  2000می نويسد که دموکراسی و ليبراليسم
با هدف اقتصاد تجارت جهانی دو پروژه اصلی بودند که
پايه های اين پديده در قرن هجدهم گذاشته شده است.
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اختراع تلگراف


11

اختراع تلگراف در سال  1794با وعده های
دموکراسی و پيشرفت همراه بود .با اختراع تلگراف
الکترونيکی در سال ،1835تکنولوژی تلگراف که قبالً
در اختيار دولت بود ،عمومی شد .در کل ارتباط راه
دور همراه بود با استاندارديزه شدن و تفکر بازار که
مُبلػ جريان آزاد اطالعات در سطح بين الملل بود.

هژمونی استعماری بر وسایل ارتباطی
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راه آهن و نياز کنترل ترافيک آن و همزمان کردن زمان بر
اساس ساعت گرينويچ از عواملی بود که در برهان سرمايه
داری مديريت در اروپا نقش داشت .در قرن نوزدهم ،هژمونی
استعماری انگليس بر وسايل ارتباطی ،منجمله کابل های زير
دريايی که توسط شرکت های خصوصی انگليسی که در
مستعمرات مستقر بودند متکی بود .امريکا و آلمان هم در
اواخر قرن نوزدهم کابلهای خودشان را راه انداختند.

بهبود ارتباطات و دموکراسی
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این اتفاقات با گفتمانهای بخصوصی همزمان بود .در
حقیقت نظریه ( Chevalierشاولیه) که می گفت
بهبود ارتباطات به دموکراسی می انجامد و شبکه ها
نجات دهنده نسل بشرهستند ،اساس بین المللی کردن
خطوط راه آهن ،کشتی رانی و کانالها بود.

گفتمانهای نوین
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گفتمانهای بيولوژيک در مورد تکامل و "موجود
زنده" و گفتمانهای موجود در مورد مرزهای طبيعی
ديدگاه ها را به تقسيم بين المللی نيروی کار بسط دادند و
از وسائل ارتباطی و حمل و نقل به عنوان ” ابزار
تمدن“ استفاده کرده و به اين ترتيب به گسترش استعمار
اروپا که از اواخر قرن شانزدهم شروع شده بود کمک
کردند.

مدرنیزاسیون و ارتباطات
 در قرن بيستم هم راديو  -که تا آخر جنگ جهانی
اول انحصاراً در دست ارتش بود -شکل بين المللی
گرفت و امريکا در عرصه ارتباطات پيشی گرفت.
در جنگ جهانی دوم و طی جنگ سرد ،ارتباطات
نقش پروپاگاندا گرفت و توسعه در زمينه هم با
مدرنيزاسيون معنی شد .
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پیدایش تکنولوژی کامپیوتر
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مسابقه ” پيش افتادن در زمينه تکنولوژی فضايی“ بين
اتحاد جماهير شوروی و اياالت متحده امريکا به پيدايش
تکنولوژی کامپيوتر منجر شد و امريکا که از فرستادن
اولين ماهواره از جانب شوروی (اسپوتنيک) به فضا
عصبی بود" ،آپرا" و يا آژانس پروژه های تحقيقاتی
پيشرفته (که بخشی از وزارت دفاع امريکا بود) را راه
اندازی نمود.

شبکه نوین بدون مرکز


با وجود اينکه "ماشين های باهوش" (پدربزرگ کامپيوتر)
از زمان جنگ جهانی دوم به شکستن کد و رمزدشمن
مشغول بودند ،در سال 1962بود که نيروی هوايی امريکا
شرکتی به نام "رند" را ايجاد کرد تا بتواند يک شبکه نوين
بدون مرکز برای تحقيق و توسعه ارتش بسازد که بمبهای
اتمی نتواند آن را از بين ببرند (پدربزرگ اينترنت).
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اطالعات به عنوان ارقام ریاضی
 تئوری ارتباط رياضی کالود شنون ()1949
که برای شرکت مخابراتی "بل" کار می کرد و
در پی يافتن بهترين کد تلگرافيک بود ،زمينه را
برای استفاده از واژه "اطالعات" به عنوان ارقام
رياضی و استفاده ابزاری آن آماده کرد.

18

مرگ ایدئولوژی


در طی جنگ جهانی دوم ،علوم اجتماعی به همراه
سياستهای جغرافيايی و گفتمانهای پيش بينی آينده ،از مقوله
"جامعه اطالعاتی" استفاده کردند و آن را "مرگ
ايدئولوژی" و سياست ناميدند .دانيل بل در کتاب "پايان
ايدئولوژی" در سال  1973ادعا کرد که جامعه پسا صنعتی
به جامعه "اطالعاتی و دانش" راه دارد و طی پيشگويی
آينده نگرانه اش ،آن را به عنوان مرگ ايدئولوزی و سياست
ستود.
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تغییر شیوه حکمرانی از استعمار به مدیریت
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قبل از دانيل بل هم اين تفکر از زمان جنگ جهانی
دوم و "انقالب مديريت"  ،در حال شکل گيری بود
(يعنی تغيير شيوه حکمرانی از استعمار به مديريت).
برای مثال ،در کنفرانس "آينده آزادی" که در ميالن در
سال  1955از جانب کنگره ” آزادی فرهنگی ” برقرار
شد (که پولش را سازمان سيا تامين می کرد) ،روند و
ديدگاه آينده گرا در دست ساخت و پرداخت بود.

جامعه دارای سلسله مراتب
 با وجود اينکه جامعه اطالعاتی تصور شده توسط
بل ،جامعه ای بود که توسط نخبگان مسلط به علم
اداره می شد و جامعه علمی دارای قدرت در آن
فارغ از ايدئولوژی بود ،اين جامعه دارای هيرارشی
بوده وتوسط
دولت مرکزی( )Central welfare state
مانيتور می شد.
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درآمد با پیشگویی بر اساس اطالعات
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اين امرهمزمان بود با بحران سرمايه داری و
شکل گرفتن حکمرانی نئوليبرال .اما مقوله
"جامعه اطالعاتی" از بين نرفت و توسط شرکت
هايی که پيشگويی بر اساس اطالعات را وسيله
درآمد کردند استفاده گرديد و به بخشی از برنامه
های تحقيقی دولت ها و نهادهای بين المللی تبديل
شد .

بازگشت به مدرنیزاسیون
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با تعديل (دی رگوله) شدن صنعت ارتباطات ،شرکتهای
جهانی بيش از پيش به تکنولوژی اطالعات متکی شدند .چرا
که بايد داد و ستدهای فراملی خود را در زمان حقيقی انجام می
دادند .به قول متالرت ،گفتمانهای جهانی شدن که تکنوتوپيا
هايی که در آن نابرابری به اسم "انسجام اجتماعی" از بين می
رود را به تصوير می کشند ،يکنوع بازگشت به مدرنیزاسیون
است که تسلط اقتصادی و سیاسی را به اسم مصرف کننده
فراملی ِ دارای شیوه زندگی همگون پنهان می کند.

جامعه اطالعاتی به عنوان دیپلماسی

 از حدود سالهای  ،1960مقوله جامعه
اطالعاتی به عنوان ديپلماسی استفاده می
شود و دولت امريکا با افتخار به اينکه اولين
جامعه اطالعاتی است ،دم از انقالب
اطالعاتی و عصر اطالعاتی می زند.
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انقالب اطالعاتی
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"انقالب اطالعاتی" فرمی از حکمرانی نئوليبرال است
(حکمرانی نئوليبرال تنها اقتصادی نيست ،بلکه به اداره
شيوه زندگی فرد می پردازد و خود را با ارزشهايی همچون
آزادی و دموکراسی در يک بسته ارائه می کند) ،که هدف
آن جامعه اطالعاتی (جمعيت) است .جالب آن است که بر
خالف ادعا ها ،اين "انقالب" خالی از ايدئولوژی نبوده و
در واقع به مواضع سياسی  -جغرافيايی مرتبط است.

سلطه دنیای نو
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اين ايدئولوژی نوين ،زمانی در قالب استعمار و گاهی
هم تحت عنوان "ديپلماسی” رخ نموده است.
يک نمونه ان ،فضای فرا  -جغرافیایی اینترنت است که
آنچنان هم فاصله ها را کم نمی کند ،بلکه فاصله
ديجيتالی بزرگی بين دارا ها و ندارهای اينترنت موجود
است که يکنوع سلطه دنیای نوین ارتباطات را برپا
کرده است.

حقیقت زندگی در جهان سوم


در سطح ملی هم ،گويی در بسياری از کشور ها وجوامع
"انسجام اجتماعی" چنين سلطه و تکنوتوپيايی را در سر می
پروراند .ما هر قدر هم بخواهيم از انسجام اجتماعی از
طريق جامعه اطالعاتی سخن بگوييم ،حقيقت زندگی
بسياری از مردم کشورهای جهان سوم اين است که نه می
دانند وبالگ محيط مجازی چيست ؟ و نه در عمرشان
کامپيوتر ديده اند.
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محو شدن گسل ها و گسست هاي تاریخي
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پس ،هنوز به طور دقيق معلوم نيست که با
بومی کردن "جامعه اطالعاتی” ،اين مقوله
تاريخی  ،يعنی محو شدن "گسل ها و گسست
هاي تاریخي و فرهنگي و گسل ها ي اجتماعي
و فاصله و شكاف ميان شهرها و روستاهاي دور
دست در پهنه کشورها کمتر شود.

