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چکیده:
از دهه 1980 تاکنون، پیشرفت ها و تغییرات دنباله دارى در فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، شیوه 
درك کردن، تفکر و رفتارهاى ما را، به طور اساسى تحت تاثیر قرار داده است. انقالب رسانه اى در 
عصر اینترنت، تمام حیطه هاى جامعه را دگرگون کرده است. امروزه ما بسى فراتر از کهکشان گوتنبرگى 
دهیم-  انجام  پدیده  دو  بین  را  ساختارى  مقایسه اى  حداقل  مى توانیم  اما  مى کنیم،  زندگى  مک لوهان 
انقالب اینترنتى و پیدایش چاپ. نظرگاه دانش "مکان - محور" و رهیافت هاى تاریخى نه تنها ممکن 
به نظر مى رسند، که الزم هستند. این مقاله به بررسى یک نوع فلسفه کالن رسانه مى پردازند، که در 
بردارنده تامالتى در باب رسانه جهانى و سیاست رسانه، و از این رو اخالق رسانه است. چنین تحقیقى 
مى تواند شکافى را که در گفتار علمى در حول و حوش مسئله رسانه وجود دارد، پرکند مسئله اى که به 
طور گسترده، با استفاده از مفاهیم متفاوتى که موضوع "دهکده جهانى" را فراگرفته اند، و از نظرگاه هاى 

جامعه شناسانه و اقتصاد کالن یا خرد سربرآورده اند، قابل حل نیست.
واژگان کلیدى: رسانه، مدرنیته، سایبر، فلسفه، اینترنت، فناورى. 

***
1- فراتر از پست - مدرنیته

1-1- نسل بى سابقه اى از کاربران اینترنت
کره  در  پیشرفت  یک  به  رسیده،  چاپ  به  معروف  کامپیوترى  مجله  یک  در  که  مقاله اى  در 
جنوبى اشاره شده است که هم از لحاظ اجتماعى و هم از حیث اقتصادى جالب توجه است. کم 
کم در این کشور پست الکترونیک به "پست حلزونى"1 تبدیل مى شود. نوجوانان کره جنوبى، به 
روشنى فراتر از کاربران معمول ارتباطات راه دور مدرن قرار دارند و بنابراین بهترین مثال هاى 

"پیشگامان اولیه" هستند؛ آنها به درستى، مصرف کنندگان عصر اینترنت اند.
نوجوانان در این گزارش گفته اند که هم اکنون تنها زمانى از پست الکترونیک استفاده مى کنند، 
ارتباط  برقرارى  براى  صورت  این  غیر  در  کنند.  برقرار  ارتباط  مسن  افراد  با  مى خواهند  که 

پرشتاب فقط اى پیک سریع Instant Messengers ، یا دیگر ابزارهاى اینترنتى استفاده مى کنند.
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چه واقعیت هایى در این قضیه نهفته است؟ در دنیایى که 80 درصد از جمعیت حتى به وسایل 
ارتباطى مثل تلفن هاى ثابت یا همراه دسترسى ندارند، مصرف کنندگان ارتباط پست - پست - 
مدرن دیگر نه در عرض ثانیه، که در هزارم ثانیه با یکدیگر تماس مى گیرند. آشکارا این مسئله، 
مقوالت کلیدى دیگرى را در پى دارد، که نه تنها در ذات خویش اقتصادى و زیر ساختى اند، بلکه 
اجتماعى و اخالقى هستند. اما وقتى به مطالعه درباه چنین پدیده اى مى پردازیم، که تنها عصر 
اینترنت مى تواند آن را به بار آورد، در کنار سؤاالتى در مورد حقوق برابر به هنگام جهانى شدن، 
این پرسش به ذهن مان خطور مى کند که با گام هاى تند ارتباطات به سوى چه نوع جهان بینى و 

یا جهان بینى هاى جدیدى حرکت مى کنیم؟

1-2- هزار و یک رهیافت به انقالب رسانه اى - کدام یک درست است؟
در  مى کنند،  بر  سر  شدن  جهانى  وسیع تر  بافت  به  توجه  با  رسانه اى  انقالب  در  که  مسائلى 
شاخه هاى گوناگون دانش، از اقتصاد کالن و جامعه شناسى تا فلسفه ریشه دارند. انقالب رسانه اى 
در عصر اینترنت، تمامى ساخت هاى جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده است. بنا به گفته نیکالس 
لومن، این انقالب به همه زیر نظام هاى (subsgstem) منفرد جامعه، اعم از کشاورزى، فرهنگ یا 
سیاست، با چنان شدتى نفوذ کرده و آنها را سامان داده است که فقط با اختراع چاپ و پیامدهاى 

آن براى تجارت، فرهنگ و علم قابل مقایسه است.
امروزه ما بسى فراتر از کهکشان گوتنبرگى (مک لوهان، 1986) زندگى مى کنیم، اما مى توانیم 
چاپ.  پیدایش  و  اینترنتى  انقالب  دهیم-  انجام  پدیده  دو  بین  را  ساختارى  مقایسه اى  حداقل 
نظرگاه دانش "مکان – محور" و رهیافت هاى تاریخى نه تنها ممکن به نظر مى رسند، که الزم 

هستند.
این تحقیق مى تواند شکافى را که در گفتار علمى در حول و حوش مسئله رسانه وجود دارد، 
پر کند؛ مسئله اى که به طور گسترده، با استفاده از مفاهیم متفاوتى که موضوع "دهکده جهانى" 
را فراگرفته اند، و از نظرگاه هاى جامعه شناسانه و اقتصاد کالن یا خرد هم برآورده اند، قابل حل 

نیست.

1-3- معرفى "فلسفه کالن رسانه"
فلسفه کالن رسانه در بردارنده تأمالتى در باب رسانه جهانى و سیاست رسانه، و از این رو 
اخالق رسانه است. تاکنون در گفتارهاى فلسفه رسمى، اهمیت نسبتًا کمى به این فلسفه داده شده 

و رشته تقریبًا جوان مطالعات رسانه، تنها باقى مانده است.
این شکافى است که نباید نادیده گرفته شود: به هنگام دسترس پذیرى رسانه ارتباطى مدرن، 
به واسطه شبکه جهانى، آنچه اتفاق افتاده است و آن چه روى مى دهد، همواره در چارچوب 
سیاست هاى رسانه اى ملل مختلف یا آن بخش هاى خصوصى قرار دارد که با عقالنیت دوران 
یورش طال و آنچه "اقتصاد جدید" خوانده مى شود، کار مى کنند و این در حالى است که هر دو 
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حوزه، فضاى به راستى تنگى را در اختیار سؤاالت رسانه اى - اخالقى قرار مى دهند.
"دهکده  به  جدید  رهیافت هایى  و  نظرگاه ها  گسترش  به  نیاز  جنوبى،  کره  نوجوانان  نمونه 
جهانى" و بزرگترین منبع معرفت آن، یعنى اینترنت، را بر مال مى سازد که خود فعاالن عجیب و 
غریب نسل اینترنت را نیز در بر مى گیرد. جوانان به عنوان پیشگامان اولیه و سریع ترین کاربران 
که  کنند  فراهم  را  نظرگاه هایى  جهانى،  رسانه  مورد  در  گفتگو  با  مى توانند  اطالعات،  فناورى 
فضایى را براى پرسیدن سؤاالت و مطرح کردن پرسش هایى بازکند که اقتصاد جدید، ترجیح 

داده است آنها را مغفول گذارد.
پدیده هایى مانند آنچه در مورد نوجوانان کره جنوبى ذکر شد، نباید به طور محدود نگریسته 
شوند، بلکه ضرورى است که با توجه به دنیایى مورد بررسى قرار گیرند که به طول کامل از 
امکان ارتباطات راه دور برخوردار نیست. این مهم ما را بر آن مى دارد که به چنین مثال هایى 
بنگریم، و هرچه بیشتر و بیشتر در فضاى سایبر تعمق کنیم، و در جستجوى مقوالتى تازه براى 

فضا، زمان و هویت انسانى باشیم.
نظر  جدید  اقتصاد  به  فلسفه  این  مى پردازد.  موضوعاتى  چنین  به  دقیقًا  رسانه  کالن  فلسفه 
نمى کند، بلکه به مردمانى مى پردازد که در اقتصاد جدید به زندگى خویش ادامه مى دهند، "مصرف 
کنندگان دیجیتالى"، مردمان عصر اینترنت، و به همان اندازه حیات کسانى را مورد مطالعه قرار 
مى دهد، که به محصوالت سایبر دسترسى ندارند و اکثریت جمعیت جهان را تشکیل مى دهند. 

فلسفه کالن رسانه عبارت است از نگاهى انسانى و اخالقى به فضاى سایبر.

2- انسان و رسانه
دنیاى رسانه اى که هر روز پیش چشمان ما جلوه گرى مى کند، از ابعاد متعدد جغرافیایى، 
سیاسى و اقتصادى تشکیل شده است. همان گونه که نا همخوانى توصیفات اقتصادى ما افزایش 
مى یابد، معیارهاى توصیف قراردادى نیز نا کارآمد ظاهر مى شوند. پس وظیفه ماست که معیار 

توصیف جدیدى بیاییم. ما باید به گفتارى در باب انسان و رسانه شکل دهیم.
طبعًا گردهمایى هایى درباره این موضوع برگزار مى شود، اما این همایش ها اغلب فضاهایى 
براى بحث هستند، که همچون ادبیات، در یک فرهنگ تجارى و به شیوه اجتماعى - انتقادى به 

کار مى افتند، و نسبت به عمل سیاسى، رهیافت مستقیمى را در پیش نمى گیرند.
را  گفتارى  خویش،  داستانى  آثار  در  نود،  دهه  ابتداى  از  نروژى،  نویسنده  گاردر،  جاستین 
درباره فلسفه رسانه مطرح کرده است : "اسکنر زمان" (گاردر، 1997) یکى از جهنم هاى ادبى 
اوست که به آینده تعلق دارد، و در شرایطى که باالخره و در عالم واقع، پست الکترونیک را به 
مثابه پست حلزونى تلقى کردن، و سفر به دور دنیا در کوتاه ترین زمان به وسیله شبه، امورى 
عادى دانسته شده اند، در پى آن است که با زیرکى نشان دهد مشکالت واقعى فضاى سایبر در 

کجا نهفته است، یا به بیان بهتر، مى تواند نهفته باشد.
او گونه اى از انسان را نشان مان مى دهد، که ممکن است در آینده وجود داشته باشد. جاستین 
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قدر  آن  که  مى کند،  مجسم  ما  از  پس  سال  صدها  را  انسان  خویش،  کوتاه  داستان  در  گاردر 
شبکه اى شده است که هر فعالیتى را بدون پایانه کامپیوترى انجام دهد، که قطعًا هر خانه اى داراى 
آن است، از صورت عادى زندگى خارج شده است. با پیشرفت هاى فیزیک کوانتوم، زمان و 
فضا تحت تسلط بشر درآمده اند. اسکنر زمان مى تواند هر مکان و هر زمانى را در گذشته اندازه 
گیرى کند، و آن را به وسیله نمایشگر خویش، در دسترس قرار دهد - و نتیجه آن است، که با 
انجام گرفتن پیوسته سیاحت هاى تاریخى سایبر، دیگر زمان حالى وجود ندارد، مگر آن که در 
برابر پایانه کامپیوترى اتفاق مى افتد. صادق ترین قول آن است که، تاریخ از حرکت باز مى ایستد. 

اندیشه اى تیره و تار.
گشت و گذار داستانى گاردر به آینده، تنها این نکته را به طور کامل روشن مى کند که با ظهور 
رسانه جدید و تاثیرات آن بر حیات انسانى، و یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم با افزایش پیوسته 
این تاثیرات، مقوالت پایه اى زندگى انسان، ناگهان مورد بحث قرار گرفته و بازسازى شده اند. 
اثر گذارى هاى رسانه جدید آن قدر وسیع است، که مفاهیم زمان، فضا و کار، را که پایه اى ترین 

عوامل اجتماعى و اقتصادى هم زیستى انسانى هستند در پیش چشمان ما متحول مى کند.
طبعًا گاردر اولین کسى نیست که از جهنم رسانه اى - فلسفى سخن رانده است بلکه در سنت 
متفکرانى قرار مى گیرد که از آغاز و به شیوه اى بسیار هدفمند، با حفظ فاصله نقادانه به رابطه 

بین "انسان و رسانه" پرداخته اند.

2-1- اثرات رسانه بر ساختارهاى اجتماعى و سیاسى
اگر بیش از دو هزار سال به عقب برگردیم، حتى در "جمهورى" افالطون (افالطون ، 1379) 
نیز در باب تغییراتى انسان و زمینه هاى اجتماعى و سیاسى زندگى او، به واسطه گذر از فرهنگ 
شفاهى به فرهنگ نوشتارى، تأمل شده است. این موضع نقادانه در برابر پیدایش اشکال جدیدى 
از رسانه، در طول تاریخ پیش مى رود و دوباره در آغاز قرن بیستم و با پیروزى هایى که تلویزیون 

بدست آورد، شکوفا مى شود.
نیل پست من، 2500 سال بعد از افالطون، در عصر پست مدرن، تاثیرات ریشه اى تلویزیون 
بر انسانیت را تشریح کرد: جاشو امیر ویتز (1985) در الگوهاى اجتماعى که تلویزیون آنها را 
ارائه مى داد، نوعى جادوگرى حقیقى مى دید. مارشال مک لوهان (1995) تلویزیون را به مثابه 
عقیده  این  بر   (1996) جامعه شناس  پیربوردیوى  و  مى آورد  نظر  در  پنجگانه  حواس  گسترش 
بود که "تلویزیون داراى نوعى انحصار واقعى در تربیت اذهان اکثر آدم است: تلویزیون به طور 
وجود داشته  و چگونه  چه کسى  و سیاسى،  در معناى اجتماعى  تصمیم مى گیرد که  فزاینده اى 

باشد".

2-2- انسانهاى عصر اینترنت چند چهره هستند
"عصر دیجیتالى" منتقدان رسانه خویش را پیدا کرد؛ کسانى که سعى دارند به محتواى عمیق 
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"دیجیتال بودن" (نگروپونته، 1995) پى ببرند و به تشریح گذر افراطى از دنیاى اتم ها به دنیاى 
بیت هاى بى وزن بپردازند و این در حالى است که تقاضاى زیادى براى آثار این منتقدین وجود 

دارد.
چنانکه هم اکنون به روشنى مى دانیم، این انتقال به رمزگذارى مجدد زندگى روزمره ما منجر 
شده است. اما چه انسان رسانه اى - انتقادى در عصر رسانه، با ترس فراوان به دو سوى آینه 

مى نگرد- انسان و فناورى در یک حوزه بینارشته اى جدید اندیشه؟
تغییراتى که به واسطه رسانه دیجیتالى در جامعه ما، اقتصاد ما و دستیابى مان به دانش، ایجاد 
شده است، باید به گفتارى بینجامد که به وجوه فنى، اقتصادى یا سیاسى انقالب رسانه اى تقلیل 

پذیر نیست.
مانوئل کاستلس (2003) بهترین  اقدامات را براى پدید آمدن چنین گفتارى انجام داده است: 
او با استفاده از مفهوم جامعه شبکه اى خود، امکان آن را یافته است که شرح دهد چگونه رمز 
گذارى مجدد زندگى روزمره در "عصر دیجیتالى"، فناورى و جامعه را به موازات هم درآورده 
است و چگونه هر دوى آنها به یک فرهنگ کامًال تازه از اهداف و اختیارات رفتارى، شبکه 

شده اند.
فیلم هاى  آهنى  آدم  نه  مى شود:  منجر  انسانى  موجود  از  جدیدى  نوع  زایش  به  اینها  همه 
ترسناك، که به وسیله کامپیوتر هدایت مى شود، بلکه موجودى ماهرتر و چند وجهى تر، موجودى 
با چندچهره: چهره کاربران اینترنت پرسرعت در کره، و چهره 80 درصد از ساکنان زمین که به 
آینت (instontaneity) دنیاى نرم افزار دسترسى ندارند. این جهت گیرى تازه انسان ها در "عصر 
دیجیتالى"، که در بافتى جهانى از ناهمگونى و ناپیوستگى فزاینده اجتماعى قرار دارد، تاکنون 
با استفاده از خط کش هاى منفرد مربوط به الگوهاى فکرى اقتصادى، جامعه شناختى، فلسفى یا 

حتى مطالعات رسانه اى، به طور کامل درك نشده است.
اگر بخواهیم خالصه بگوییم : حتى فلسفه کالن رسانه نمى تواند رهیافتى جامع نگر و کامل 
را نسبت به موضوع انسان "عصر دیجیتالى" ارائه دهد، گرچه قادر است این مفهوم را در بافت 

رسانه اى آن و به شیوه اى که تاکنون شناخته نشده است، تحلیل کند.

2-3- مزایاى فلسفه کالن رسانه
همچون  این  از  پیش  که  بپردازد،  مسائلى  به  بود  خواهد  قادر  فلسفى،  جدید  الگوى  این 
در  و  اطالعاتى  جامعه  پیوسته   (data Flow)شارد داده  مى شدند:  نگریسته  جنبى  رخدادهایى 
دسترس بودن همیشگى هر کسى که با دهکده جهانى در ارتباط است و تاثیرات آن بر تفکر در 
باب زمان، مکان و مفهوم پایه اى "کار"، و نیز تاثیرات شدید و دائم ناشى از تفاوت هاى بین دنیاى 

شبکه اى و دنیاى ناشبکه اى است.
فلسفه کالن رسانه قادر است نسبت به این  که چرا مقوله اى دانش و اطالعات ناگهان جزئى از 
پروسه مباحث جنجالى در عصر اینترنت شدند، تأمل کند؛ دانش و اطالعات از یک سو در مقام 
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منابع اقتصادى درآمدند، و از سوى دیگر، از نظرگاه جامعه اطالعاتى به طور مهلک و افراطى با 
ارزش تلقى شدند. فلسفه کالن رسانه موظف است بپرسد که چرا دانش و اطالعات نمى توانند در 

روح سنت آموزش و در نتیجه دیجیتالى شدن و دسترس پذیرى فزاینده آن، مردمى شوند.
یک پرسش رسانه اى - اخالقى : از آنجا که فناورى دیجیتالى قابلیت فراهم کردن دستیابى 
آسان به دانش و اطالعات را داراست، نباید هم انسانى نسبت به این دانش و اطالعات حق داشته 
باشد؟ از این نظرگاه، رسانه کاالیى است که از لحاظ اخالقى بحث انگیز مى باشد، و به تعبیرى 

مى تواند الگوهاى فکرى سیاسى و اقتصادى را توسعه دهد.
در این جا عمداً از کلمه "توسعه دادن" استفاده شد، چرا که باید بپذیریم در عصر دیجیتالى، 
مفاهیم پایه اى فرهنگى- تاریخى نظیر دانش و اطالعات، پروسه اى را طى کرده اند که در حین 
آن از الگوهاى فکرى علوم انسانى، اقتصاد و سیاست رها شده اند. در یک گفتار خالقانه و بینا 

رشته اى نمى توان به زمینه هاى مطالعاتى و رشته هاى منفرد، اجازه ظهور داد.

3- کار کردن با فلسفه کالن رسانه
گروه هاى  که  داریم  تجمعاتى  به  نیاز  بگوییم،  سخن  جهانى  چارچوبى  از  بتوانیم  آنکه  براى 
متفاوت از جوامع شهرى سرتاسر جهان و بخش هاى خصوصى و دولتى را زیر چتر انترناسیونالیسم 

و بر مبناى اصول توافق دموکراتیک، گردهم آورد.
در  اجتماعى  و  اقتصادى  سیاسى،  تغییرات  که  جایى  در  رسانه  کالن  فلسفه  و  کالن  اقتصاد 
سطحى انتقالى اتفاق مى افتند، و در جایى که امکان آغاز به کار آنها فراهم باشد، با یکدیگر 
تالقى مى کنند. در چنین چارچوبى، فلسفه کالن رسانه در مقام عنصرى اساسى در اخالقیات، 
عمل گراى رسانه به دیده مى آید. تا به امروز تنها تعداد کمى از هیئت هاى بین المللى که با سیاست 

ارتباطات سروکار دارند، فلسفه رسانه را در برنامه هاى خویش دخیل کرده اند.
به  مى کنند  تالش  اکنون  هم  بین المللى  ارتباطات  سیاست  در  کنندگان  مذاکره  که  همچنان 
براى  را،  جانبه  چند  و  باز، شفاف  تجمع  یک  فقدان  که  دهند  شکل  جدید  جهانى  انسجام  یک 
توسعه فناورى هاى اطالعات و ارتباطات جبران کند، تمام شرکت هایى که در این پروسه انتقالى 
در  بلکه  بپردازند،  جهانى  گردهم آیى  جدید  شکل  دربارة  کردن  فکر  به  باید  تنها  نه  شریک اند، 
وهلۀ اول الزم است که به فکر کردن در قالب هاى تازه و اصیل رو بیاورند، تا گفتارى به راستى 
بینارشته اى را خلق کنند و همکارى شرکاى حوزة فناورى هاى اطالعات و ارتباطات (ICT) را 

براى توسعه بیشتر، موجب شوند.

3-1 – قالب هاى جدید سیاست ارتباطات
یک گروه از متفکران که صرفًا به کار سیاسى- اقتصادى مى پردازند، مى توانند مباحث خود را 
بدون توجه به اخالق رسانه پیش ببرند، اما اجتماع ناهمگونى که به عنوان یک گردهم آیى چند 
جانبه در باب فناورى هاى اطالعات و ارتباطات دانسته مى شود، نمى تواند اخالقیات رسانه را 
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از نظر دور دارد. این اجتماع در پى انجام مسئولیت ها و تحکیم قیمومیت نیکوى خویش است: 
ایراد مباحث کلى و شفاف در مورد توزیع فناورى دیجیتالى، قابلیت ICT براى توسعه و الگوها 
و روش هاى آن براى توزیع عادالنه امکانات دیجیتالى و همگانى کردن فواید فناورى هاى نو 
است. اینامر متضمن پاسخ گفتن به پرسشى غایت شناسانه است؛ این که انسان چند چهره عصر 

دیجیتالى به کجا مى تواند برود و رفتن به کدام سو را ترجیح مى دهد.
من به عنوان یک شهروند جوان "دهکده جهانى"، به هنگام مواجهه با دیگر شهروندان عصر 
اطالعات به وسیله اینترنت و با استفاده از فناورى هایى مانند پیک هاى سریع یا پست الکترونیک، 
نمى توانم از پرسیدن این سؤال خوددارى کنم. حیرت انگیز است که چگونه فناورى هاى اطالعاتى 
و ارتباطاتى نوین قادرند فاصله ها را در کسرى از ثانیه از میان ببرند و فرصت هایى بى سابقه را بر 

گفت و شنود و تبادل جهانى بگشایند.
جوانان نیز به مانند کاربران و تولیدکنندگان خستگى ناپذیر شیوه هاى تازه "ارتباطات بدون 
مرز" قادرند سیاست هایى پر معنى را در محدوده ICT اتخاذ کنند و تأمالت فلسفى خویش را در 
این راستا به کار بندند. بنابراین آنها باید رسمًا در تمام مباحثى که راجع به شکل گیرى انسجامى 

براى ارتقاى ICT به یک ابزار با ارزش به کار مى افتد، شرکت داشته باشند.
شد. اتفاقاتى  خواهد  مشخص  متعدد  وقایع  دامان  در  انسجام  این  آمدن  وجود  به  چگونگى 
همانند اجالس سران سازمان ملل متحد که به ارزیابى پیشرفت جامعۀ بشرى به سوى دستیابى 
به اهداف توسعه هزاره در عرض پنج سال پرداخت، اهدافى که در اصل به وسیله کوفى عنان 
در بیانیه هزاره به سال 2000 و نهمین اجالس گروه فناورى هاى اطالعات و ارتباطات سازمان 

ملل پایه گذاشته شد.
گروه فناورى هاى اطالعات و ارتباطات سازمان ملل که توسط کوفى عنان و به درخواست 
شوراى اقتصادى و اجتماعى در سال 2002 تاسیس شد، تالش داشت که در کنار کوشش هاى 
انجام مى گیرد، تجمعى با دامنه دسترسى و  براى توزیع عادالنه امکانات دیجیتالى  فراوانى که 
مقیاس جهانى را برپا دارد . این گروه رسمًا توسط زعماى تمام دول عضو سازمان ملل پشتیبانى 
مى شد و این در حالى بود که روساى دولت ها بیانیه اى موسوم به Ecosoc را که در اجالس هزاره 

سران به سال 2000 در سطح سفرا تنظیم شد، تایید کردند.
گروه فناورى اطالعات و ارتباطات در پى افزایش مشارکت بین سازمان ملل متحد، دولت ها، 
بخش خصوصى و سازمان ها و بنیادهاى تجارى، جهت تعریف و پیشبرد سازوکارهاى استفاده از 
قابلیت ICT به مثابه ابزارى کلیدى براى ترقى بود. با پایان یافتن ماموریت این گروه در دسامبر 
2005، بحثى شدید در قلمرو ICT در باب نیازها و تعاریف الگوهاى محتمل مشابه درگرفت. 
شایع ترین دیدگاهى که تا به حال مورد توجه قرار گرفته است، به تجمعى همگانى، شفاف و در 
ساختار خود روشن تر از تجمعات گروه فناورى هاى اطالعات و ارتباطات سازمان ملل متحد، 
التفات دارد. قابل توجه است که این مباحث کمتر به جنبه هاى علمى که اتحاد جهانى را در بهترین 

شکل قابل تصور آن در پى دارد، پرداخته و به جاى آن بر مقوالت سیاسى متمرکز شده است.
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بخش بعدى پاسخى است به سه ایده پایه اى که از آغاز در مباحث مربوط به اتحاد جهانى 
غالب بوده اند، و از نظرگاه ارتباط آنها با جوانان مطرح مى شود:

ICT و MDGS 3-2- پیوند قوى تر بین
اول از همه باید گفت که نیاز به پیوند قوى ترین رویکردهاى ICT به پیشرفت و راهکارهاى 
اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) با نام اختصارى MDGS، که توسط عنان 
اتخاذ شده بود، مى تواند با اتحاد جهانى مرتفع شود. چنین پیوندى جوانان را در مباحث تاثیرگذار 

و به خصوص در تصمیم گیرى هاى مهم مشارکت خواهد داد.
جوانان سراسر دنیا عالقه و مسئولیت فراوانى نسبت به برآورده شدن اهداف توسعه هزاره 
نشان داده اند، به طور کامل در طرح "اقدامات هزاره" مشارکت جسته اند، و با افکارى نو، در 
مقام دانش آموز یا عضو سازمان جوانان، با پروژه هزاره همکارى کرده اند. عالوه بر این، آنها 
پیوندهاى الزم بین MDGS و ICT براى توسعه بیشتر، در اجتماعاتى مثل اجالس کمیته نظارت 
جامعه اطالعاتى جوانان (Summit on Informafion Society Yooth Coucus)، را فراهم آورده اند. 
اعضاى کمیته نظارت جوانان که در پروژه هزاره و در طرح "اقدامات هزاره" شریک بوده اند، 
عضو گروه کارى غیررسمى MDGS هستند، که به طور فعال در اجالس جهانى جامعه اطالعات 

و گردهم آیى هاى گروه فناورى اطالعات و ارتباطات سازمان ملل حضور داشته اند.
باید با توجه به این پیش زمینه، هم یارى جوانان را چه در اتحاد جهانى بر سر چگونگى 
توسعه ICT ، و چه در رخدادهایى که حول و حوش MDG+5 اتفاق مى افتد و ICT را به عنوان 

ابزارى براى تحقق MDGS در نظر مى آورند، به گرمى خوش آمد گفت.
در هشتمین جلسه گروه فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، ثمربخشى مشارکت جوانان مورد 
تاکید قرار گرفت و از کمیته نظارت جامعه اطالعاتى جوانان خواسته شده تا به طور رسمى، و 
به همراه دیگر دست اندرکاران عرصه ICT در برآوردن اهداف گردهم آیى هاى گروه، مشارکت 
داشته باشد. باتوجه به اقدامات موفق جوانان در برگزارى مراحل مقدماتى و دور اول اجالس 
جهانى جامعه اطالعات و حضور بى سابقه آنها در فعالیت هاى گروه فوق، مشارکت ایشان در 

مباحث آینده توسعه ICT ناگزیر جلوه مى کند.
یکى از انتقاداتى که در جلسات جامعه جهانى اطالعات به کرات از آن صحبت مى شد، این 
بود که بخش خصوصى به اندازه کافى  در برنامه هاى توسعه ICT سهیم نبوده است. اگر چه ثابت 
از  در جنبه هایى  شهرى،  و جامعه  بخش خصوصى  خاص هرگاه تعامل  طور  به  که  است  شده 
پیشرفت ICT مفید عمل کرده است، این تعامل بین جوانان و بخش خصوصى رخ داده است: به 

صورت حمایت مالى از پروژه ها، طرح ها و جلسات پژوهشى جوانان. 
بخش خصوصى از فعالیت جوانان در پروسه هاى گسترش ICT پشتیبانى کرده است، و این 
اقدامات حتى باید بیش از این انجام شود. جوانان در زمینه فناورى هاى جدید عصر اطالعات 
مصرف  و  اولیه  پیشگامان  از  گروهى  که  حالى  در  هستند،  آرمان گرا  و  مى کنند  عمل  خالقانه 
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کنندگان ICT را تشکیل مى دهند.
این واقعیت ها باید به تعریف اقسام تازه اى از فعالیت هاى بخش خصوصى در حوزه جوانان 
قابلیت  مانند  به  نیز  را  جوانان  با  تعامل  تجارى  قابلیت  باید  خصوصى  بخش  بینجامد.   ICT و 
اجتماعى آن به رسمیت بشناسد. صنایع غیردولتى باید جوانان را، به مثابه مصرف کنندگانى بسیار 
سودآور بازشناسند و در عین حال این مسئولیت فرخنده را بر عهده بگیرند که به آنان اختیارات 
الزم را نه تنها در مقام مصرف کننده، بلکه هم چنین به عنوان کارفرماى اجتماعى و فعاالن توسعه، 
عطا کنند و با انجام این کار اندیشه ارتقاى انسانى و تعهد اجتماعى را در میان نسل ها بپراکنند.

3-3- گفت و شنود بین نسل ها 
جوانان کره جنوبى به بهترین نمونه براى وجود نیاز به گفتگو در بین نسل ها هستند. آنها به 
عنوان سریعترین پیشگامان ICT، اندوخته اى از تجربه و تفکر را گردآورده اند، که از داشته هاى 

نسل پیش متفاوت است. 
روشن است که این مى تواند دلیلى قانع کننده براى این که به وسیله گفت و شنود بین نسل ها، 
این تجربیات و رهیافت هاى متفاوت را به اشتراك گذاریم، و به واسطه این عمل به فهمى شایسته 
"اتحاد  طرح  براى  نیازى  پیش  تنها  نه  این  یابیم.  دست  اجتماعى  یکپارچگى  و  پیوستگى  از 
جهانى" که پیش شرطى است براى تمام مشارکت هاى جمعى، چه آنها که در سطح محلى عمل 

مى کنند و چه آنها که جهانى هستند.

4- نتیجه گیرى
حضور جوانان در اتحاد در حال شکل گیرى جهانى در باب ICT ، کم کم به تعریف در مى آید. 
 ، MDGS و ICT جوانان مى توانند به منزلۀ مشارکت کنندگان ارزشمندى در برقرارى ارتباط بین
در نظر آیند. در نتیجه باید به جوانانى که در این عرصه فعال هستند، اختیارات الزم داده شود تا 
بتوانند کامًال و رسمًا در پروسه فوق الذکر شرکت جویند، و همکارى ایشان تاثیرى را که شایسته 

آنهاست برجا گذارد.
***

پى نوشتها:
1- پست حلزونى لقبى است که - به واسطه سرعت بسیار پایین حلزون - به نامه ها و مکتوباتى داده شده 
است، که توسط شرکت هاى شناخته شده خدمات پستى حمل مى شوند. این عبارت به فاصله زمانى زیاد بین 
ارسال و دریافت نامه، در مقابل سرعت باالى معادل مجازى آن، یعنى پست الکترونیک اشاره دارد. این سرویس 

همچنین به طور معمول با نام هاى پست کاغذى یا پست زمینى شناخته مى شود.
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