فرصتهای دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله
حقوق بشر
واحد علوم و تحقیقات

دکتر مهدی خلفخانی *

چكيده
در اين مقاله ،نويسنده فضاي سايبر را ادامه روشنگري دانسته و بهبررسي تأثيرات شرايط جديد بر قبض و بسط
حقوق بشر پرداخته است .از اينروي ضمن بررسي فرصتهاي ديجيتالي ايجاد شده بهبررسي چندبعدي موضوع
پرداخته و نهايتاً جمعبندي مشخصي را ارایه مينمايد .از ديد نويسنده ،فضاي جديد ايجاد شده هم فرصت براي
تكميل پروژه ناتمام مدرنيته و روشنگري و هم فرصتي براي نظارتهاي پاناپتيكوني (فراگير) دولت بهمردم فراهم
شده است .نويسنده معتقد است که شرايط جديد ايجاد شده ،دولتها را در اعمال تمام عيار قدرتشان محدود
نموده ،ولي اين موضوع بهمعني حل معماي حقوقبشر نيست .بنا بهنگرش نويسنده ،دولتها مهمترين ناقض حقوق
بشر بودهاند ،توجيهاتي چون توسعه اقتصادي ،امنيت و خاصگرايي ايدئولوژيكي مهمترين متمسك دولتها براي
محدودسازي حقوق مردم بوده است .راقم اين سطور ،عمومي شدن استفاده از شبكه جهاني اينترنت و دسترسي
بهبرنامههاي تلويزيوني پخش شده از طريق ماهوارهها ،مهمترين چالش دولتها براي اعمال حاكميت مطلق و
غيرقابل تجزيه دولتها بوده و از اينروي تالشهاي وسيعي توسط دولتها براي بازسازي حاكميت در فضاي سايبر
طرح اهميت نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي و نقش آنها در راهبري آتي اين حوزه شده است.

کلید واژهها
اينترنت ،عصر منطقهگرا ،سايبر دموكراسي ،جامعه كامپيوتريزه شده ،حقوق بشر ،ايدئولوژي ،خاصيت نشانگي و
نظارتهاي فراگير (پاناپتيكوني).
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آغاز شده است .بحثهاي اخير در ارتباط با راهبري اينترنت نيز در همين راستاست ،البته اين موضوع زمينهاي براي

* فارغالتحصیل مقطع دكتري رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار.
1. Internet governance
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حقوق بشر بهواسطه جريانات متعددي پيش برده شده است .روشنگري ،انقالب صنعتي ،انقالب در حوزه نانو
بيوتكنولوژي 2،ايدئولوژيهای سياسي ،جهاني شدن 3و نهايت ًا فضاي سايبر 4جريان مهمي براي توسعه حقوق بشر
محسوب شده و اميدهاي بسیاری براي حل مسئله جهاني حقوق بشر ايجاد نمودهاند.
موج اول روشنگري و نهضت بزرگ رفورماسيون و پروتستانیسم ،بدون شك مهمترين جريان بزرگ ايجاد
1

شده در مقابل تفكر اسكوالستيكي و مدرسي قرون وسطي و مهمترين جريان در توسعه انسان نوين و حقوق بشر
بوده است .ظهور رومانتيزم ،فاشيسم و توتاليتاريانيسم دستاوردهاي مدرنيستي روشنگري و بهويژه دستاوردهاي
حقوقي آن را زير عالمت سئوال قرار داد .ظهور ايدئولوژيهاي دگماتيستي ،روشنگري را بهپروژه ناتمام تبديل
ساخت ،اما اين موضوع بهمعني پايان حقوق بشر نبود .در مراحل بعدي جريانات بزرگ ديگري شكل گرفتند كه
در درون خود با آنتيتزهاي متعددی مواجه شدند .هر يك از اين جريانات بزرگ كمك زيادي را در توسعه و بسط
حقوق بشر ايفا نمودند .آنتيتزهاي رقيب نيز تا آنجا كه ميتوانستند بر جريانات بزرگ فشار آورده و حتي براي
مدتي پروژه حقوق بشر را بهتعليق در آورده و تعطيل ساختند.
از سوي ديگر ،اميدها بهظهور و پيشرفتهاي فني جديدی بسته شد .اميدواري از اين بابت بود كه توليد
كارخانهاي و انبوه بهمسئله قانون كميابي كه زمينه تعارضات مدنظر ماركسيسم بود ،پايان یابد .براي مدتهاي
مديدي مواجهه با طبيعت ،دغدغه اساسي انسانها بود .نوعآوريهاي فني ،مهار طبيعت را از كانون دغدغههاي
انسان خارج و بهياري دانش نوين ،توازن بهنفع انسانها تغيير يافت .اين تغييرات هم دستاوردهاي متعارضي را
بهوجود آورده ،بهگونهاي كه اميدها بهاينكه انقالب صنعتي بتواند بهمعيشت مردم سامان دهد با ناكامي مواجه و يا
نتيجه آن در هالهاي از ابهام قرار گرفت .سرانجام نتيجه آن بدتر شدن وضع روستایيان مهاجر ،ايجاد حاشيهنشيني
و بعدها بحرانهاي متعدد و شورشهاي خياباني بود.
اما ايدئولوژيهاي سياسي ،ايجادكننده اميدواريهاي جديدی بودند .براي مدتي تمامي اميدها بهاين بسته شد
كه ايدئولوژيهاي سياسي بتوانند در عمل چارهاي براي معماي حل نشده حقوق بشر باشند .ناكارآمدي ايدئولوژيهاي
وابسته بهچپ و راست جهاني در حل مسئله حقوق انساني بر يأسها و نااميديها افزود .ايدئولوژيهاي ايجاد شده
بهداليل متعدد و بهويژه خاصيت نشانگيشان بهجاي پرسازي شكافهاي سياسي و حقوقي میان شهروندان،
بر عمق شكافها در بهرهمندي از حقوق مردم افزودند .ماركسيستها ،ليبرال دموكراسي ،فاشيسم و سوسياليسم
با تمامی ادبيات تئوريك و فلسفي كه بهوجود آوردند ،نتوانستند چارهگشاي معضل آرمان صلح و برابري بشري
شوند .بنابراین ،جامعه آرماني كه ليبرال دموكراسي ،مكانيسم بازار و دست نامرئي كه آدام اسميت ليبرال قول
آن را ميداد ،نتوانست چارهاي براي فقر فزاينده مردم بیاندیشد و هر روز بر عمق شكافها در نظام كاپيتاليستي
و در حاشيه قرارگيري عده زيادي از شهروندان افزوده شد .سوسياليسم و كمونيسم هم در عمل با مشكالت
1. Enlightenment

40

2. Industrial Revolution
3. Golbalization
4. Cyber Space

دکتر مهدی خلفخانی

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

جدي و اساسي مواجه شدند .نتيجه استقرار كمونيسم ،ظهور نومانكالتورها (طبقات جديد) در كشور شوراها ،تبعيد
مخالفان و اردوگاههاي كار اجباري در سيبري بود .پرونده راست راديكال ،فاشيستها و نازيستها هم معلوم
بود .اردوگاههاي كار اجباري ،ژنوسايد اقليتهاي قومي و مذهبي ،هولوكاست و كشته و آواره شدن ميليونها نفر
دستاورد فاشيسم بود.
بنابراین ايدئولوژيهاي سياسي در عمل نشان دادند كه قابليت بسيار كمي را براي برقراري عدالت سياسي،
اجتماعي و حقوقي دارند و اين موضوع بهدليل ساخت متعارض و پارادوكسيكال ايدئولوژيهاي سياسي است.
خاصيت نشانگي ،يكسويهگي و تقليلگرايي افراطي معضل مهمي بود كه كارآمدي ايدئولوژيهاي سياسي را
با چالش مواجه ميساخت .نتيجه اين موضوع آن بود كه نميشد اميد زيادي بهايدئولوژيها براي حل مسئله
حقوق انسانها بست ،بهعبارتي ديگر ،ايدئولوژيهاي سياسي بهپايان خط رسيده بودند .اين موضوع براي تمامي
ايدئولوژيها چه چپ و راست صادق بود و تنها بهفاشيسم و كمونيسم فرانسيس فوكوياما محدود نميشد.
اما در فضاي پسامدرنيسم ،جامعه شبكهاي شده ،جامعه كامپيوتريزه شده و جامعه مجازي وضعيت مبهم حقوق
بشر ادامه يافت .از سوي ديگر ،توسعه فناوریهای جديد ،نظير تكنولوژي اطالعات ،نانوتكنولوژي ،نانوبيوتكنولوژي
و كامپيوتر مناسبات جديدي را طلب نموده و موجب ايجاد اشكال جديدی از اجتماعات ،جامعهپذيري ،شهروندي
و سياست گرديد .پيامد اين تحوالت افزايش تعامل سازنده بين جوامع و مجاورت مجازي (از طريق چترومها،
اينترنت ،انفورماتيك و ماهواره) بود که اميدواريها براي حذف موانع سنتي توسعه قواعد عام حقوق بشر در سطح
جامعه جهاني و ميان نوع انسانها را افزايش داد.
نوآوري در زمينه نانو بيوتكنولوژي ،اميدواريهاي جديدي را سبب شد كه در نهايت اين موضوع هم بهيأس
منجر گشت .اين نوآوريها ضمن اينكه بيانگر فرصتهاي جديدی براي تمامی انسانها جهت مقابله با معضل
فقر ،بيماري ،مرگ و مشكالت اعصاب و روان بود ،مسبب دو قطبي شدن فزاينده جهاني و ملي بين دارندگان
اين تكنولوژيها و ندارها بود .از سوي ديگر مسئله تغيير و دستكاري ژنوم مباحث سياسي و اخالقي زيادي را
برانگيخت .از ديد گروه  ETC1نانو تکنولوژی میتواند نابرابری بين فقير و غنی را توسعه دهد .اين گروه معتقدند
که نگرانی درباره پيشرفتهای انجام شده در اين زمينه از آن بابت است که توسعه و پيشرفت در اين زمينه میتواند
موجب از بين رفتن حقوق بشر شده و تهديدی برای دموکراسی باشد .گروه مذکور پيشبينی نمود که در آينده نخبگان
()1
حاکم دارای ظرفيت بقای نامحدود 2خواهند بود و بهبرادر بزرگ سازماندهی سايبرنتيکی 3تبديل خواهند شد.
مقاله حاضر با توجه بهمقدمه فوق بهدنبال پاسخ بهاين سئوال است كه فضاي سايبر و مجازي ايجاد شده ميتواند
موجب بسط حوزه عمومي و هويت جديد (انسان نوين) و زمينه مناسبي براي توسعه حقوق بشر ،مردمساالري و
فرهنگ نوين جهاني شود ؟ به عبارتي ديگر تا چه اندازه ميتوان بهآزادي بخش بودن تكنولوژيهاي جديد اميد
بست؟ نگارنده معتقد است که تحوالت فني باعث قرينگي بيشتر میان مردم و گسترش نظاممند روابط بين جوامع
 .1گروهی از متخصصان اروپایی که مشغول مطالعه تأثیرات اجتماعی ـ سیاسی نوآوریها در زمینه نانوبیولوژیک هستند.

2. unlımıted surveıllane capıcıty
3. bıg cyborg brother
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در زمينههاي معيشتي ،اقتداري ،عاطفي و فكري ميگردد .از سوي ديگر ،فضاي سايبر زمينه مثبتي را براي ايجاد
احساس مشترك (وابستگي عاطفي) دانش مشترك (رموز فرهنگي) رابطه مشترك (چگالي تعامالت چندگانه) و
منابع مشترك (انحصار منابع ارزشمند) و بسط حوزه عمومي فراهم میکند( .نظريه سيستمي و ساختي كاركردي
و نظريه حوزه عمومي هابرماس)
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رويارويي نظري در باب تأثيرات سياسي و اجتماعي فنآوريهاي جديد
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مهمترين نظريات در رابطه با تأثيرات فنآوريها در سياست را ميتوان در اثر كالسيك افرادي چون دوركهايم،
كارل ماركس ،جورج زيمل ،ماكس وبر ،آدرنو ،هايدگر ،هانا آرنت ،هارولد پركينز ،موريس دورژه ،آنتوني گيدنز،
فرانسيس فوكوياما ،الوين تافلر ،دريدا ،فوكو ،هابرماس ،ماركوزه ،ليوتار ،پاتريش آبردين و كارل دويچ مشاهده نمود.
كارهاي موريس دورژه و كتاب برجسته وي بهنام جامعهشناسي سياسي از منابع مهمي بوده كه براي چندين دهه
مورد توجه قرار گرفته است .انديشههاي آنتوني گيدنز جامعهشناس و بهويژه كتابهاي جامعهشناسي و پيامدهاي
مدرنيته ايشان تالشهاي آكادميك براي تبيين تأثيرات مدرنيته بر حيات اجتماعي و سياسي است.
در حوزه علوم اجتماعي مهمترين بحثهای اساسي در اين زمينه را ميتوان در انديشههاي مكتب فرانكفورت و در
نظريهپردازان آن چون هابرماس ،ماركوزه و  ...و پستمدرنيسم و انديشمندان آن چون ميشل فوكو ،دريدا ،ليوتار
يافت .آثار آلوين تافلر در جابجايي قدرت و كتاب موج سوم ايشان و آثار جان نيزبيت و پاتريش آبردين نيز بهروی
پيامدهاي جامعه شناختي تكنولوژيهاي جديد و آيندهنگري سياسي و اجتماعي متمركز شده و در توسعه ادبيات
سياسي مرتبط با فنآوريها كمك ارزندهاي را ارایه نموده است.
نظريهپردازان ارتباطات بهويژه مانوئل كاستلز با كتاب جامعه شبكه و كارل دويچ با كتاب كالسيك ايشان تحت
عنوان اعصاب حكومت 1ادبيات سياسي مهمي در زمينه ارتباطات سياسي و موضوع همافزايي ماشين و
انسان در عصر نوين فراهم نمودهاند .نظريهپردازان حكومتهاي الكترونيكي كه عمدت ًا در حوزه ارتباطات و
تأثيرات سياسي ارتباطات بهتفحص مشغول هستند نيز در زمينه توسعه اين ادبيات سهم ارزندهاي را داشتهاند.
كتاب حكومتهاي الكترونيكي 2،دموكراسي در عصر ديجيتال ،كتاب جامعه اطالعاتي و تكنو كالچر فرانك
ب هستند .در حوزه مطالعات دموكراسي و فنآوريهاي نوين مقاالت و كتابهایي
وبستر از زمره اين كت 
تحت عنوان سايبر دموكراسي 3و دموكراسي در عصر ديجيتال بهچاپ رسيدهاند .اثر اخير فرانسيس فوكوياما
تحت عنوان آينده پساانساني و بحثهاي جديد مطرح شده توسط هابر ماس در مورد تأثيرات اخالقي تغيير
ژنوم از مهمترين آثار تدوين شده در سالهاي اخير است كه بهپيامد توسعه و رشد روزافزون نوعآوريهاي
جديد در علوم نانوبيوتكنولوژي بر حوزه سياسي و اجتماعي متمركز شده كه رويكردي آیندهنگرانه در پيش
گرفته است .كار فرانسيس فوكوياما ،سناريوسازي در مورد آينده انسان در عصر بيوتكنولوژي و علوم زيستي
1. Nerves of government
2. Electronic government
3. Cyber democracy

دکتر مهدی خلفخانی

1. Technophile
2. Dystpians

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

است .كتاب ايشان اثر ارزندهاي براي توسعه مطالعات علوم سياسي بهحوزههاي نوين و نيز رويارويي با چالشهاي علوم
سياسي در عصر جهاني شدن ،عصر پسا وستفاليا و پسامدرنيته و گام مهمي همچون تالشهای افرادي چون جورج
اورول ،هاكسلي ،جان نيزبيت ،پل كندي ،پاتريش آبردين و آلوين تافلر براي بررسي و پيشبيني آينده است.
بههر صورت ،پيچيدگي ،ابهامات و غيرقطعي بودن پيشبينيهاي نظري در رابطه با مسير روندها و جرياناتي كه
نوآوريهاي فني ايجاد مينمايند ،موجب مواجهه و رويارويي دو طيف آنتگونيستي در باب شرايط جديد ايجاد شده در
فضاي سايبر گشته است .طيفي كه با ديدی خوشبينانه بهپيامدهاي اجتماعي و سياسي فنآوريها براي توسعه قواعد
عام حقوق بشر ،دموكراتيزه شدن و توسعه حوزه عمومي مينگرند و شامل تكنوفيلها 1و دموكراتها هستند كه بهدنبال
توضيح فرآيند دموكراتيزه شدن در فضاي سايبر میباشند .اصطالحاتي چون سايبر دموكراسي ،مشاركت سايبر ،مبارزات
انتخاباتي سايبر ،رأيگيري سايبر ،مبارزه با فساد سايبر ،ارتباطات سايبر ،سازماندهي سايبر و حكومتهاي الكترونيكي
مفاهيم بهكار رفته در ادبيات سياسي اين نظريه است .از نظر اين دسته ،فضاي سايبر (مجازي) موجب توسعه حوزه
عمومي جديد بهجاي فضاي فئوداليزيه شده هابر ماس ميشود .از ديد اين گروه ،شرايط نرمافزاري ايجاد شده و بهويژه
ديجيتاليسم ،باينري شدن انتقال اطالعات ،شرايط مناسبي را براي رشد ارزشها ،نمادها و رموز فرهنگي ،معيشت و
نظام فكري مشترك فراهم ميآورد.
طيف دوم ،شامل تكنورئاليستها ،لوديستها و نئولوديستها هستند .اينان پيامد رشدتكنولوژيهاي جديد را منفي
ارزيابي ميكنند و معتقدند که باتجربههاي موجود نميتوان اميد زيادي بهاين تكنولوژيها بست .طيفي از بدبينان،
از بين رفتن انحصار قدرت دولتها در فضاي جديد را زمينهساز توسعه نهادهاي فراملي و نيروهاي بههمزننده نظم
در سطح داخلي و بينالمللي ميدانند و معتقدند كه در نتيجه اين تحوالت ،نيروهاي جديد ميتوانند با استفاده از خأل
فقدان دولت و نيروي اجبار دولتي بهنيروي ناقض حقوق انسانها تبديل شوند .اين گروه را با كمي تسامح ميتوان
دولتگرايان و حقوق بينالمللگرايان نويني ناميد كه بهدنبال توسعه نقش دولتها و سازمانهاي بينالمللي و توسعه
اختيارات و مقررات جديد براي ُپرسازي شكافهاي ايجاد شده در عصر جديد هستند .هابرماس و ديويد هلد از اين
ت ـ ملتها پايگاه
جملهاند که معتقدند جهاني شدن زمينهاي براي تضعيف دولت ـ ملتها است و با تضعيف دول 
شكلگيري دموكراسيها يعني دولت از بين ميرود .از اينروي از پايان دموكراسي در عصر پساوستفاليا صحبت ميكنند.
البته هابرماس در نوشتههاي جديد خود از ايجاد كولونيهاي جديد در فضاي اينترنت و وبالگها صحبت نموده است.
از ديد هابرماس ،اينترنت موجب ايجاد فضاي عمومي براي گفتگوهاي دموكراتيك شده و همانند قهوهخانهها و
كتابخانههاي عصر روشنگري ،فضاي جديدي را براي روشنگري فراهم ميآورد.
بههر صورت آراي تمامی اين انديشمندان را ميتوان در قالب ديدگاههاي نورماتيو (هنجاری) ديستوپينها،
نئوآيندهگرايان ،تكنورئاليستها ،تكنوفيلها ،لوديستها ،دموكراتها و نئولوديستها طبقهبندي کرد كه بهشرح
مختصري از آن ميپردازیم:
	•ديستوپينها 2ظهور فنآوریهای نوين را با احتياط و هشياری دنبال میکنند و معتقدند که فنآوریها میتواند
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زمينهای برای ايجاد آشوب و ناآرامی در حيات سياسی و اجتماعی گردند .انديشههای عمده ديستوپينها منبعث
از فالسفه پديدارشناسی 1و از آراي فالسفهای چون ادموند هوسرل و مارتين هايدگر است.
	•نئوآيندهگرايان ،2وارث آرای نامحدود آيندهگرايان هستند .نئوآيندهگرايان ،ايمان بدون انتقادی بهپيشرفت
دارند و معتقد هستند که نوآوریهای جديد ،زمينههایی را برای آينده اميدبخش فراهم میآورد .جان نيزبيت
(جهان  )2000و الوين تافلر (شوک آينده و موج سوم) از پيش قراوالن آيندهگرايی نوين هستند.
	•تکنورئاليستها 3گروهی از متخصصين فنی ،ژورناليستها و دانشگاهيان 4هستند که بهبررسی تأثيرات
()2
5
فنآوریهای نوين بر حيات اجتماعی و سياسی ميپردازند .آرای تکنورئاليستها ميان آرای سايبر اتوپينيسم
و نئوالديسم 6قرار دارد.
	•الديسم ،بهمعنی اعتراضکنندگان بهاستفاده از تکنولوژیهای نوين اطالق میگردد .در دهه 1810جمعی
از کارگران کارخانهها در انگليس معترض بهاستفاده از ابداعات نوين برای توليد در کارخانهها بودند ،اين
کارگران طرفداران شيوههای سنتی توليد بودند.

حقوق بشر در فضاي مجازي

جهاني شدن اقتصاد و دموكراسي و در كل جهاني شدن عام داراي تأثيرات متناقض نماست .در اين قسمت بهبررسي
ديدگاهها و نظرات طيفهاي متعددی پرداخته و در پايان ،كار خود را بهفضاي سايبر معطوف مينماييم.
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عمده ديدگاههاي منعكسكننده ابعاد منفي فضاي سايبر در برگيرنده تحليل و نقدهاي اكونوميستي ،نهادي،
ماركسيستي ،نئوماركسيستي ،پسامدرن و اخالقگرايان است .از نظر افرادي كه بر جنبههاي اخالقي موضوع
متمركز شدهاند ،مهمترين نگرانی اين است كه در جنبش شبکهای شدن مدنی (از طريق تکنولوژی جديد ارتباطات)
تكنولوژي جديد فرصتي براي انتشار ادبيات تروريستی 7،انتشار سخنرانی که نفرت عمومی را توسعه میدهد و نيز
وسيلهاي براي انتشار تصاوير پورنوگرافی و هجوآميز (افتراآميز) 8میباشد.
از ديد نهادگرايان ،ديجيتالی شدن اطالعات ،موجب زوال ابزارهای قانونگزاری ميشود .برای پايان دادن
بهابهامات و چالشهاي فوق ،سياستمداران درباره چگونگی حمايت از شهروندان از هرگونه دادهها ،اطالعات،
تصاوير پورنوگرافی و ديگر دادههای تهاجمی در محيط ديجيتالی كوششهايي را آغاز نمودهاند .در سال ،1996
1. Phenomenology
2. Neo futurısts
3. Technorealists
4. Academics
5. Cyber Utopianism
6. Neo Luddism
7. Terrorıst Lterature
8. Lıbellous
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1. Green paper
2. Anonymous
3. Encryptıon
4. Uncitrai
5. WIPO
6. human welfare
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کمیسيون اروپا سند يا صفحه سبزي 1برای حمايت از اقليتها و شخصيت انسانی در الکترونيک و رسانههای
اطالعاتی تدوين و اقداماتی را براي مبارزه عليه اطالعات غيرقانونی و مضر در اينترنت آغاز نموده است .هدف سند
سبز ،ايجاد چارچوبی برای خود تنظيمی و هماهنگسازی قانونگزاری ملی موجود بهجای تحميل مقررات جديد
در اين حوزه است .بعضی از اين اقدامات شامل تواناسازی سرورها بهارایه آدرسهای بينام 2برای استفادهکنندگان
()3
اينترنتی و مسئله پنهانسازي 3است.
سازمان ملل نيز بهابتكار كوفيعنان ،دبيركل اسبق سازمان ملل بهتدابير نويني در اين زمينه مبادرت نموده است.
مهمترين اقدامات ،در زمينه راهبري اينترنت بوده كه توسط چندين حوزه و بهويژه از طريق  ICANNبراي حل و فصل
مناقشات نامها ،تدوين پيشنويس كنوانسيون از طرف شوراي اروپا در مورد جرايم فضاي سايبر مانند كالهبرداري ،كپي
رايت ،هرزهنگاري كودكانه و تعرضهاي گوناگون بهامنيت شبكه و از اقدامات مهم آن صدور و تصويب اعالميهاي
تحت عنوان آزادي ارتباطات در اينترنت بوده است .ديگر اقدامات در زمينه راهبري اينترنت شامل:
	•اقدام كمیسيون سازمان ملل در مورد قانون تجارت بينالملل 4كه مدل حقوقي از تجارت الكترونيك براي
نظم بخشيدن و يكپارچهسازي حقوق تجارت بينالملل تصويب نموده است.
	•اقدامات سازمان جهاني مالكيت معنوي 5كه بهموجب آن حقوقبشر و حقوق مربوط در حوزه رسانههاي
ديجيتالي روزآمد شده و اين حقوق تحت عنوان معاهدات اينترنتي  WIPOرسميت يافته است.
	•تصويب معاهده  TRIPSاز طريق سازمان تجارت جهاني كه با نقض كپي رايت بهعنوان يك مانع تجاري
برخورد ميكند و از اعضاي اين سازمان ميخواهد تا حداقل استانداردهاي حمايتي و الزامي را تصويب و ترويج
كرده كه ميتواند در مورد تعارضات مبتني بر اينترنت نيز اجرا شود.
	•تصويب قانون حمايت بينالمللي از مصرفكنندگان توسط كميسيون تجارت فدرال اياالتمتحده كه اساس ًا
براي اعمال حقوق فرامليتي در مبادالت اينترنتي پیشنهاد شده است.
	•از سوي ديگر شوراي اروپا براي قانون مند كردن محتواي وبسايتها ،نظامهاي بينالمللي مرتبط با اينترنت
()4
را نشان و در مواردي همپوشاني آنها را بهتصوير ميكشاند.
از ديدگاه ماركسيستها و نئوماركسيستها بهويژه آراي افرادي چون پيتر ويلكن و هربرت شيلر رسانههاي
ارتباطي ،حوزه هژموني سرمايهداري و كاپيتاليسم و ابزار اساسي سرمايهداران براي افزايش سودهاي كالن آنهاست.
از ديدگاه ايمانوئل والرشتاين اين موضوع بهدليل تعارض دروني در اقتصاد جهاني كاپيتاليستي است .اگرچه جهاني
شدن كاپيتاليستي داراي پتانسيلهاي بسیاری براي توسعه حقوقبشر است ،ولي حمايت و توسعه حقوق بشر هدف
اساسي كاپيتاليسم نيست ،چون حمايت از طبيعت و انسان در زمره اهداف اساسي سرمايهداري نمیباشد .هدف
اساسی كاپيتاليسم ،نفع شخصي براي سرمايهداران و در حال حاضر براي شركتهاي بزرگ در نظام مالي جهاني
است .بر اين اساس ،مفهوم رفاه انساني 6در ايدئولوژي سرمايهداري ،افزايش كاال ،اجناس مادي و ثروت است ،نه
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توسعه خوشبختي براي نوع انسان .از اينروي مفهوم رفاه انساني ،مفهومی ماترياليستي و فردگرايانه دارد .از نظر
اين گروه ،هدف اساسی سرمايهداري ،حركت تدريجي فرآيند سودهاي مالي از طريق نظام بازار آزاد است .انتظار
میرود كه مسئله حقوق بشر بعد از فرآيند رشد عمومي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
آنها میافزایند كه بين حقوق بشر و جهاني شدن از لحاظ مفهومي و معنايي هم تعارض اساسي وجود دارد،
براي اينكه حقوق بشر بهدنبال احترام بهانسان و شخصيت انساني بدون توجه بهمالحظات مادي است .جهاني شدن
نئوليبرال بر جستجوي سود نامحدود 1بنا شده است .از اين منظر ،جهاني شدن كاپيتاليستي موجب توسعه حقوق
بشر نخواهد شد .از ديد اين گروه در حال حاضر جهاني شدن نئوليبرال در پشت صحنه زمينه نابرابري ميان ملتها
و دولتها را فراهم ميآورد .نتايج جهاني شدن كاپيتاليستي ،كاهش امكان تحقق واقعي حقوق بشر در بسياري
از زمينهها در سراسر دنياست .از ديدگاه اين افراد ،جهاني شدن كاپيتاليستي بهصورت ذيل موجب تعليق و توقف
توسعه پروژه حقوق بشر خواهد شد:
	•تسلط كاپيتاليسم بر اقتصاد ،توليد ،تجارت و خدمات؛
	•سرمايه مالي متحرك الكترونيكي بهسرعت اقتصاد كشورها و مناطق را بيثبات ميسازد؛
	•افزايش فقر ميان ملل ،كم شدن امكانات و وسايل زندگي و كاهش خود اعتمادي اقتصادي؛
	•افزايش نابرابري درآمد و ثروت در ميان و در داخل كشورها؛
2
	•افزايش بدهي ملل فقير و كشورها و بيكاري بلندمدت در مناطق ويژه ؛
	•گسترش فرهنگ رقابت و مصرفگرايي؛
	•كنترل رسانههاي دستهجمعي جهاني بهوسيله تعدادي از اشخاص و شركتها؛
	•تأثير سياسي اين نوع جهاني شدن ،كاهش قدرت مقابله دولت در ملل فقير و كاهش فزاينده سوبسيد براي
نيازمندان است.
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	•گسترش بزههاي اجتماعي ،جرایم و خشونت.
از ديد اين گروه از آنجا كه رسانههاي دستهجمعي و فضاي مجازي تحت كنترل سرمايهداران میباشد و براي
اهداف آنها بهكار ميرود ،نميتوان اميد زيادي بهآزاديبخشی آن داشت.
از منظر نئوماركسيستي و نگاه گرامشيستي و آلتوسري ،در فضاي مجازي و در عصر ارتباطات و اطالعات
هژموني دولت خود در فضاي جديد بازسازي ميگردد .از اين ديدگاه ،هژموني دولت در فضاي سايبر با ابداعات و
اختراعات جديد از بين رفته و دولتها تالشهاي بسیاری را بهعمل خواهند آورد تا مجدداً هژموني خود را برقرار
نمايند .از منظر آلتوسري و گرامشيستي انقالب انفورماتيك و سايبرنتيكي شدن ارتباطات ،چالشهاي جديدی در
دستگاه ايدئولوژيك دولت است .از اين منظر ،تداوم سلطه رسمي با برقراري هژموني مجدد در بخشي از دستگاه
آسيبديده ايدئولوژيك يعني رسانههاي دستهجمعي ممكن خواهد شد .بهدليل توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و
اطالعاتي دولت انحصار خویش را بر روي سوژههاي خود در ساخت دولت ـ ملتهاي وستفاليايي از دست داده
1. Un limited
2. Endemic
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است .بنابراین رسانههاي دستهجمعي بر اساس تحليل فوق هم چالشهايي را براي هژموني قدرت و طبقات مسلط
در بستر دولت ایجاد میکنند و هم وسيلهاي براي تداوم سلطه هژمونيك قدرت هستند.
در اين رابطه الزم بهتوضيح است ،در صورتي كه دولتها ،هژموني خویش را در دستگاه ايدئولوژيك خود
برقرار ننمايند ما بهپايان سوژهگي از طريق قسمتي از دستگاه ايدئولوژيك دولت مواجه خواهيم شد و در صورت
احيای قدرت دولت ،وضعيت پيشروي مبهم خواهد بود.
ميدانيم تكنولوژيهاي جديد اطالعاتي ،ارتباطي و اينترنت انحصار دولت را براي برقراري هژموني بر
سوژههايش كاهش داده است .تمامي تالشهاي اخير در راستاي بازآفريني و بازتوليد مجدد سلطه خواهد بود.
دستگاه ايدئولوژيك دولت با مشكالت متعددی مواجه است و مسئله سوژهها مسئلهاي مبهم خواهد بود .شايد
بتوانيم از بحران هژمونيك و سوژهها صحبت نماييم .تكنولوژيهاي جديد ،منابع سوژهگي متفاوت و متكثر شده
هستند .افراد بههدف دستگاههاي متعدد سوژهگي تبديل شدهاند .تكثير منابع و رسانهها موجبات ايجاد بحران در
دستگاههاي ايدئولوژيك شده که اين موضوع با بحران در دولتهاي مذهبي ،كليسا ،صلح وستفاليا و سكوالريستي
شدن فزاينده در رژيمهاي سياسي آغاز و بهآموزش و نهايت ًا بهرسانههاي دستهجمعي و دستگاه هژمونيك قدرت
و سوژهگي سرايت و فروپاشي اين دستگاه ،موج جديدي را ايجاد مينمايد .از اينروي تالشهاي چندجانبهاي در
راستاي احياي مجدد هژموني توسط دولت آغاز شده است .با توجه بهمطالب ذكر شده ،نظريه نئوماركسيستي از دو
بُعد قابل استفاده است .اگر فرصتهاي ديجيتالي ،امكانات و فرصتهاي نويني را براي كنترل ايجاد نمايند ،عصر
جديد ،عصر بازتوليد ديكتاتوريها و سوژه شدن نرم خواهد شد .برخالف اين موضوع ،اگر فرصتهاي ديجيتالي
بتواند دستگاه ايدئولوژيك دولت را بهچالش بكشاند ،ميتوان گفت که ما بهپايان هژموني در قسمتي از دستگاههاي
ايدئولوژيك دولت خواهيم رسيد كه اين بهمعني پايان دولتهاي وستفاليايي خواهد بود.
شلتون ،در مباحثي كه ارایه نموده ،جهانی شدن را پديدهای چندبعدی و در برگيرنده فرآيندی بههم پيوسته که
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دارای پويايي است ،ميداند .از ديد ايشان ،جهاني شدن باعث تعميق و توسعه مراودات فرامرزي از طريق توسعه
تکنولوژی ،ارتباطات و رسانهها میگردد .اين معادالت و روابط متقابل در همه سطوح حکومت و ميان کارگزاران
غيردولتی رخ داده و باعث ايجاد وابستگی متقابل جهانی میگردد .از ديد وی ،جهانی شدن با وابستگی متقابل،
بینظمی و تسلط بازار همراه میشود که موجب انتقال مسئوليتهای دولتها بهکارگزاران غيردولتی میگردد.
همچنین وی معتقد است که جهانی شدن در برگيرنده نفوذ فرآيند بازارهای مالی بينالمللی و نهادهای فرامليتی
چون شرکتها در تعيين سياستها و اولويتهای ملی است .تکنولوژی ارتباطات و اطالعات بهعنوان نيروی مسلط
در نظام توليد جهانی خواهد بود .در حاليکه تجارت کاال ،خدمات و ابزارهای مالی بيش از هر زمان ديگری در تاريخ
غالب شدهاند .اين موضوع حاکميت سنتی دولتها را تهديد و نقض حقوقبشر را گسترش ميدهد.
از ديد پسامدرنيستهايي چون ليوتار ،بودريار و فوكو آينده حقوقبشر در هالهاي از ابهام قرار دارد .آنها معتقدند
تكنولوژيهاي جديد ضمن اينكه موجب تكثر نشانه ميگردند ولي بهداليل بسیاری داللت معنايي نشانهها بهدليل
تكثر بيش از اندازه از بين ميرود .از ديد فوكويي ،امكانات جديد زمينهها و فرصتهاي نوینی را براي دولتها
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جهت نظارتهاي فراگير و پاناپتيكوني فراهم ميآورد .شاهد اين موضوع ايجاد صنعت جديد ،تحت عنوان مديريت
اطالعات است كه هدف اساسي آنها ،دستكاري اطالعات میباشد .از اين منظر در شرايط جديد هيچ امكاني
براي دسترسي بهاطالعات صحيح وجود نخواهد داشت .در همین رابطه بهاين خبر توجه كنيد؛ بر اساس گزارش
تلويزيوني بي .بي .سي از هر انگليسي بهطور متوسط روزانه  300بار عكسبرداري ميشود .اين عكسبرداريها توسط
 4/2ميليون دوربين مداربسته صورت ميگيرد كه در اكثر نقاط شهرهاي بريتانيا نصب شده است .اين تعداد دوربين ،يعني
يك دوربين براي هر  14شهروند بريتانيايي ،يك ركورد كنترل امنيتي محسوب ميشود .بي.بي.سي در خبري ديگر و
بهنقل از گزارش منتشر شده در لندن اعالم كرده است مردم بريتانيا از راههاي گوناگون از جمله تلفنهاي همراه ،كارتهاي
()6
اعتباري و دستگاههاي هدايت ماهوارهاي ،رانندگان موسوم بهسيستمهاي ناوبري ،قابل رديابي و كنترل هستند.
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فرصتهاي ديجيتالي و حقوقبشر
از ديد بسياري ،جهاني شدن و بهويژه فرصتهاي ارتباطي و اطالعاتي ايجاد شده فرصتي براي توسعه حقوقبشر
و دموكراتيزه شدن است .پيتر وويچ ،1مديرعامل اسبق بانك جهاني از جمله افرادي است كه بهنقش مثبت جهاني
شدن اعتقاد دارد .وی در اين زمينه بهنمونههايي چون احداث سد در اوگاندا بهوسيله شركتهاي چندمليتي ،ورود
موزكاران اكوادور بهبازارهاي روسيه و چين اشاره ميكند .از ديد ايشان ،جهانی شدن ميتواند شرايط جديدي را
()7
براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايد.
جوديت بولو ،2نيز معتقد است كه آزادسازي تجاري ،طبقه متوسط پيشرونده را در سراسر دنيا توسعه خواهد
داد و همچنین تجارت ،كارآمدي و ثروت را افزايش خواهد داد و بنابراين درآمد ،انرژي بالقوهاي را براي حمايت
از محيطزيست و حقوق افراد ايجاد خواهد نمود .تجارت باعث ايجاد شغلهایي در كشورهاي در حال توسعه و
توسعهيافته ميشود .آزادسازي تجاري ،تهديدي براي جهان نيست و برعكس آن ميتواند قسمتي از يك راهحل
()8
براي بسياري از مسائل جهاني باشد.
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در رابطه با شرايط جديد جهاني شدن يان آرت شولت ،اهميت توسعه ارتباطات جهاني را بهاندازه رواج
صنعت چاپ در  500سال قبل ،ابداع نوشتار در  5000سال قبل ،يا ظهور گفتار انساني در  40000سال قبل
ميداند .پولمين 3،گئتس 4و فرناندو هنريك كاردزو ،5رئيسجمهور برزيل نيز معتقدند كه تأثيرات هشياري جهان
()9
در عصر معاصر بهاندازه انقالب كوپرنيكي در پانصد سال قبل است .از ديد يان آرت شولت ،پيشرفتهاي فني
موجب تغيير در توليد و چگونگي توليد ميشود .بسياري از ناظران ،اقتصاد جهاني را اقتصاد مبتني بر اطالعات،
()10
دانش پساصنعتي يا اقتصاد خدماتي ميدانند .از ديد ساميلر ،6فالك 7،وريستون 8و ساسن 9جهاني شدن معاصر
1. Peter woick
2. Judith Bello
3. polmin
4 Gates
5. Fernando Henrique Cardoso
6. camiller
7. Falk
8. Wriston
9. Sassen

دکتر مهدی خلفخانی

مانع از اقتدار و خودمختاري دولتها ميشود .افرادي چون كابل ،1اشميت ،2هورسمن استرنج 3،مارشال،4
()11
دون ،5اوهما ،6خان 7و بومان 8پا را فراتر گذاشته و بحران دولتهاي ملي و انقراض دولتهاي ملي را اعالم نمودهاند.
از ديد عدهاي چون روزنا 9،سزمپيل 10و شولت 11هارولد و هلد جهاني شدن موجب فاصله گرفتن سياستهاي جهاني
از الگوي حكومت دولتمدار و خودمختار (سيستم وستفالي) 12شده است .از اين منظر اگرچه دولتهاي ملي اهميت
اساسي خود را حفظ خواهند كرد اما حكومت بيشتر چند قشري خواهد شد و قدرت حكومتي بهطور فزايندهای
بهسازمانهاي فرعي دولتي و يا نيمهدولتي (مثل استاني و شهرستاني) و فوقدولتي (منطقهاي و فراجهاني) و
همچنين نهادهاي دولتي تفويض خواهد شد .از ديدگاه جسوپ 13،پانيتچ 14،ايوانز 15و شاو16جهاني شدن موجب
()12
تغييراتي در شكل و كاركرد دولتها شده است .از منظر فرهنگي كه عمدت ًا حول نوشتههاي انسانشناختي و
جامعهشناختي سازمان يافتهاند ،سئوال اين است كه جهاني شدن موجب اهميت بيشتر يا تفاوت بيشتر مردم با
يكديگر ميشود؟ نظريهپردازاني چون همالينك ،17تاملينسون ،18تئودور لويت جهاني شدن را برحسب آزادسازي
و غربيسازي تحليل نموده و معتقدند كه اين فرآيند موجب نوعي همخواني فرهنگي در سراسر جهان خواهد
شد .از نظر لويت در هر جايي هر امری بهطور فزايندهاي شبيه امور ديگر خواهد شد ،زيرا ساختار سليقه جهاني
مدام همگنتر ميگردد .از ديد گوهنو جهاني شدن اغلب شيوههاي تحقيركننده زندگي سنتي را در مواردي كه از
الگوي اصلي و حاكم دور ميشوند ،هماهنگ و يكنواخت كرده ،در نتيجه گوناگوني و تنوع از ميان رفته و بهدوران
()13
پساملي 19نزديك ميشود .گروه ديگر ،جهاني شدن را معرفت فرهنگ جهاني واحدي مبتني بر مصرفگرايي،
رسانهگرايي ،امريكاگرايي و زبان انگليسي ميدانند .بههمین دليل اينگونه همگونسازي بسته بهديدگاه شخص يا
مستلزم جهان وطنگرايي پيشرو و امپرياليسم ظالمانه ميدانند.
در مقابل برخي جهاني شدن را عاملي براي افزايش تنوع فرهنگي و چالشهاي تمدني ميدانند (مانند
1. Cable

9. Rosenau
10. Czempile
11. Scholte
12. Westphalia system
13. Jessop
14. Panitch
15. Evans
16. Shaw
17. Hamelink
18. Tomlinson
19. Post national age

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

2. schmidt
3. Horsman Strange
4. Marshal
5. Dunn
6. Ohmae
7. Khan
8. Bauman
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هانتينگتون) از نظر افرادي چون گيدنز ،جهاني شدن را با توسعه نوگرايي (سطح باال ،مترقيانه) مربوط ميداند.
معناي صفتهاي ياد شده اين است كه گسترش روابط جهاني موجب توسعه و تعميق جاي پاي ساختارهاي نوين
()15
2
مانند خردگرايي ،ديوانساالري ،سرمايهداري و صنعتگرايي شده است .افرادي ديگر چون آكسفورد 1،لوك،
او تواتايل 3پسامدرنيسم را دنيايي جهاني شده با ويژگي اطالعاتي شده ،4رسانهگرا ،5فراحقيقي ،6مجازي 7و شبيهسازي
شده 8تجربيات اجتماعي تعريف كردهاند كه در آن اشخاص احساس پايدار و آگاهي خود را از دست ميدهند.
از جانب ديگر ،نويسندگان كتاب جهاني شدن و حقوق بشر با توجه بهتحوالت اخير جهاني از وقوع  3روند اساسي
در حوزه حقوقبشر صحبت ميكنند كه شامل:
	•توسعه سه نسل از حقوقبشر.
	•دومين تحول در زمينه رژيم حقوق بينالملل بوده ،بدينترتيب كه با ايجاد مكانيزمهايي براي نظارت،
مونيتورينگ و ايجاد كميتههاي تخصصي تحت نظارت بينالمللي در سطح سازمانهاي غيردولتي بينالمللي
و NGOها بهحمایت فعال از حقوقبشر تأکید میشود.
	•سومين تحول مسئله مهم تغيير رژيم حقوقبشر از نظام وستفاليا بود كه در آن دولتها داراي حاكميت بودند.
مطابق نظام وستفاليا ،هيچ دولتي داراي حق مداخله در امور دیگر دولتها نبوده که اين امر در ماده  2بند 7
منشور ذكر شده است .بههر حال برخی از نظريهپردازان معتقدند که با اعطاي حقوق بهافراد و توسعه مفهوم
حقوقبشر ،حاكميت دولتها محدود ميگردد.
مهمترين نتيجه جهاني شدن و تحوالت اخير ايجاد شده اين است كه شرط مشروع تلقي شدن اقدامات دولت،
برخورد مشروع با شهروندان است .از اين منظر ،دولتهايي كه بهحقوق افراد تهاجم ميكنند ديگر نميتواند پشت
()16
يك پوشش و ردا 9چون حاكميت مخفي شوند.
عدهاي معتقدند ،تحوالت جديد تكنولوژيكي ايجاد شده فرصت مناسبي براي توسعه موج جديد حقوق بشر ايجاد
نموده است .اين گروه از فرصتهاي ديجيتالي براي توسعه حقوقبشر نام ميبرند .قبل از تحوالت ديجيتالي اخير،
شرايط حاكم امكان و فرصتهاي كمي را براي توسعه حقوقبشر فراهم ميآورد ،اين موضوع بهچند دليل بوده است:
	•دولتها بهعنوان مهمترين كارگزار ،تهديدي اساسي براي حقوقبشر بودند.
	•حقوق افراد مقيد بهقلمرو بود.
	•حقوقبشر در فضاي سهبعدي (طول ،عرض و ارتفاع) قابل توسعه بود.
	•نقش عوامل جهاني و غيرقلمروي نسبت بهموج سايبرنتيكي پايينتر بود.
1. Axford
2. Luke
3. O Tuathail
4. informational zed
5. Mediatized
6. Hyper real
7. virtual
8. Simulated
9. mantle
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آكتورها و كارگزاران عمده اين دوره را دولتها ،حاكميت ،انسانها ،جغرافيا و سازمانهاي بينالمللي تشكيل
ميدادند.
در مقابل شرايط جديد و فرصتهاي ديجيتالي ،قابليت متمايزي را بهوجود آورده كه مهمترين آنها عبارتند از:
	•نقش عوامل غيرقلمروي توسعهيافته است.
	•دولتها بهعنوان كارگزار اساسي دوره قلمروگرايي ،انحصار خود را براي اعمال حقوق از دست دادهاند.
	•عوامل غيرقلمروگرا ،كارگزاران و نيروهاي مؤثر در قلمروگرايي را بهچالش ميكشانند.
	•در اين دوره ،توسعه حقوق بشر تحت تأثير فضاي چهاربعدي قرار ميگيرد .بدينترتيب كه عرض ،طول و
ارتفاع بههمراه فضاي جهاني ناشي از ارتباطات مجازي بهتوسعه حقوقبشر كمك خواهند نمود.
	•در فضاي چهاربعدي ،نقش بعد چهارم يعني بعد جهاني (كارگزاران خارجي) افزايش مييابد.
	•در فضاي موج دوم ،بهدليل فنآوريهاي ايجاد شده ،مردم از نيروهاي غيرقلمروي براي توسعه آرمان
حقوقبشر استفاده خواهند نمود.
	•در دوره غيرقلمروگرا ،كارگزاران توسعه حقوقبشر هم از عوامل و نيروهاي قلمروگرا و هم غيرقلمروگرا براي
توسعه حقوقبشر استفاده مينمايند.
	•نيروي غيرقلمروگرا چون اينترنت ،الگوي واحد و مشتركي را جهت عمل براي تمامی همه نيروهاي فعال
حقوق بشر ايجاد مينمايد.
كارگزاران شرايط ديجيتالي جديد شامل اينترنت ،انفورماتيك ،كامپيوتر ،ارزهاي بينالمللي ،ماهوارهها ،فضاي

سايبرنتيكي ايجاد شده از طريق مخابرات و ارتباطات از راهدور هستند.

انديشمنداني كه بهامكانات و قابليتهاي شرايط جديد تأكيد ميكنند معتقدند که ،فضاي غيرقلمروگرا (موج

دوم روشنگري) حاضر ،بهجاي اينكه فرصت براي ديكتاتوريها باشد ،محدوديتهایي جدي براي ديكتاتورها جهت
اعمال خودسريهاي منحصرانه و غيرقابل كنترل فراهم خواهد آورد .انجمن آينده جايگزين 1در رابطه با شرايط
جديد ايجاد شده معتقد بهدو وضعيت زير است:

بههم پيوسته دنیا وجود دارد .اين تجارب شامل تجربه رأي دادن ،مشاركت سياسي ،ايجاد زمينه و زيرساختهاي
مشاركت و توسعه اشكال جديد برنامهريزي است.

•امكانات و چشماندازهاي آتي :از نظر انجمن ،امكانات سايبر دموكراسي در حد بالقوهای هستند .فرصتهاي
زيادي وجود دارد كه با بهكارگيري آنها وعده داده ميشود ارزشهاي كليدي دموكراسي توسعه داده شود .اين

ارزشهاي كليدي شامل آزادي ،مساوات ،ثبات ،حاكميت اكثريت بههمراه حمايت از اقليت ،مشاركت و تسهيم
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•تجارب اوليه :از ديد این مؤسسه ،تجارب واقعي و مهمي در مديريت حكومتها در جهان و بهويژه در مناطق

آرا هستند .بهعالوه اين اميد وجود دارد كه با توجه بهماهيت تكنولوژي ،اطالعات جمعي براي سياستگذاري و
()17

تغييرات ضروري ممكن شود.

1. Alternative future associates
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از ديد انجمن آينده جايگزين ،سايبر دموكراسي حداقل شامل پنج فعاليت ذيل خواهد بود:
	•مديريت سايبر 1يا حكومت الكترونيكي شامل استفاده از اينترنت و تكنولوژي ارتباطات و اطالعات براي
افزايش خدمات حكومتي و تسريع در ارایه خدمات.
	•رأي دادن سايبر 2شامل رأيگيري از طريق اينترنت و نيز ارایه رأي بهسياستها ،ابتكارات و رفراندوم.
	•مشاركت سايبر 3تكنولوژي ارتباطات و اطالعات ،ارتباط متقابل شهروندان را توسعه ميدهد ،از آنجمله
برگزاري اجالس و ميتينگ در شهر و گفتگوهاي سياسي الكترونيكي.
	•زيرساختسازي سايبر 4شامل ارایه ابزار الزم براي توسعه اجتماعي روي خط ،اجتماعی کردن نرم و فراهم
آوردن ابزارهاي مجازي براي توسعه مشاركت.
	•برنامهريزي سايبر 5شامل استفاده از تكنولوژي ارتباطات و اطالعات براي كمك بهبرنامهريزي سياسي از
()18
طريق تأسيس گروهها ،احزاب سياسي ،سازمانهاي غيردولتي و هرگونه فعاليت گروهي.
انديشمنداني كه بهفرصتهاي ديجيتالي ايجاد شده براي دموكراسي شدن تأكيد ميكنند ،باور دارند كه فضاي
سايبر شرايط مناسبي را براي توسعه و دموكراتيزهسازي و جنبش شبکهای شدن مدنی 6ايجاد و نتايج ذيل را
بههمراه خواهد داشت:
	•عددی يا ديجيتالی شدن انتقال دادهها اجازه ميدهد که صدا ،نوشتار و تصوير از طريق شبکه انتقال داده شوند
و با تضعيف مرزها گونهای آزاد از ارتباطات را توسعه ميدهند.
	•تکنولوژی جديد متراکم ديجيتالی ،امكان انتقال کميت عظيمی از دادهها را فراهم ميآورد.
9
	•ورود شبکهها با ظرفيت باال 7با سيم (کابلهای فايبر اوپتيک 8،شبکه خدمات ديجيتال) همگرا شده ()ISDN
و بیسيم (پخش ماهواره ،انتقال مايکرو ويو )10دسترسی بهاطالعات را تسهيل نموده است.
	•توسعه تکنولوژی سویيچ کردن پيشرفته نظير (11)ADSLموجب شده تا دادهها در هر جهت و با سرعت بسيار
بااليی جريان يابند و ارتباطات متقابل با پهنای باند بلند 12تسهيل گردد.
	•تکامل پروتکلهای انتقال شبکه بخصوص آن قسمتی که با اينترنت مرتبط است ،باعث شده که گونهاي جديد
()19
از مطالب بهصورت جهانی و يونيورسال توسط تلويزيون و کامپيوتر شخصی ( )PCدر منزل دريافت شود.
انجمن مذكور و در كل طرفداران نقش دموكراتيك جنبش شبکهای شدن مدنی از طريق توسعه تکنولوژیهای
1. Cyber administration
2. Cyber voting
3. Cyber participation
4. Cyber infrastructure
5. Cyber agenda-setting
6. Cıvıc networkıng movement
7. Hıgh capıcty network
8. fıber optıc cable
9. ıntegratıng servıce dıgıtal network
10. mıcro wave
11. Asymmetrıc Dıgıtal Subscrıber loop
12. Hıgh bandwıdth

دکتر مهدی خلفخانی

1. Alınenaton

2. abstentıon

3. Apathy
4. Computer medıated communıcatıon
5. subject specıfıc dıscussıon group
6. metaphor
7. Horızontal
8. vertıcal
9. Pollster
10. unfettered
11. Dılemmas
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ارتباطاتي معتقدند که فرصتهاي ديجيتالي منجر به:
	•ايجاد کارآمدی و تسهيل دسترسی بهاطالعات میشود ،بدينصورت كه رسانههای جديد حجم و سرعت
اطالعات را افزايش داده و دادههاي جديدي را بهرژيم غذايی اطالعات شهروندان خواهند افزود.
	•تکنولوژی جديد میتواند اساسی را برای شهروندان جهت پاسخ بهمشارکت سياسی (دسترسی بهاطالعات)
فراهمآورد و موجب آسان شدن مشاوره ،بحث و رأی دادن شده و مشکل مشارکت چون آليناسيون ،1امتناع2و
بیعالقگي 3را حل مينمايد.
	•ارتباطات ميانجيگري شده از طريق كامپيوتر 4 CMCمیتواند شرايط را جهت اقدام سياسی جمعی براي گروههاي
بحث در زمينههاي خاص 5تغيير و بهصورت وسیعی هزينه چاپ و ارتباطات را کاهش دهد.
	•شبکه خود استعاره يا تشبيهی 6از يک جامعه سياسی نوين آنارشيستی است که در آن هويت سياسی سنتی
مقيد بهسرزمين و منافع بخشی و يا فرقهای دچار فرسايش ميشود و اشکال جديدی از سياست را بهوجود
ميآورد كه در آن مردم از اجبار دولتی رها میشوند .انقالب نوين ارتباطاتی منجر بهارتباطات افقی 7بيشتر و
ارتباطات کمتر عمودي 8میشود.
	•جانشين شدن دريافتکنندگی فعال بهجای دريافتکنندگی منفعالنه اطالعات.
	• CMCموجب زوال ميانجیهايی چون (ژورناليستها ،نمايندگان پارلمان و حتی احزاب) در فرآيند ارتباطات
سياسی و تصميمگيری میشود CMC .بهصورت مستقيم سری بودن و سانسور را محدود میسازد و سپس
سوگيریهای رسانهای از طريق ارایه امکان برای نمايندگی مستقيم ترجيحات و منافع شهروندان حذف
میگردد.
	•در عصر جديد دموکراسی پولستر( 9با مراجعه بهآرای عمومی) اطالعات و تکنولوژی ارتباطات ،سياستها
را قادر خواهد ساخت تا جايگاه واقعی و حقيقیشان را بهعنوان شکلي از تحقيقات بازاری پيدا و با زوال
ايدئولوژي ،مردم را از قيود ايدئولوژي رها 10نمايد.
	• CMCمیتواند برخی از مسائل غامض و معماهای غيرقابل حل و دشوار 11دموکراسی نمايندگی در عمل را
()20
حل نمايد.
	•بريان ( )1996و دوتان ( )1992توسعه شبکههای جديد را از نظر کارآمدی ،رقابت و اقتصاد محلی ارزيابی کرده و
استدالل میکنند که دسترسی بهسوپر اتوبانهای اطالعاتی موجب توسعه حوزه عمومی جديد ميشود.
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	•تكنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي بهواسطه اتصال انبوهي از شبكهها در سراسر جهان و با كاهش هزينههاي
نهايي 1ارتباطات ،جهاني شدن را تسريع مينمايند.
	•كشورهايي كه از ضريب نفوذ باالي تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي برخوردارند ،از ثروت و توسعه انساني
()21
باالیی نیز برخوردار ميگردند.
	•تكنولوژيهای ارتباطي و اطالعاتي وسيله مهمي براي توسعه هستند که ميتوانند در سطح خرد و كالن كشور
استفاده و بهافزايش كارايي و مشاركت در توسعه ،ارتقا و بهبود شيوه حكومتي و كاهش هزينه ارایه خدمات منجر
شوند .عالوه بر آن تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي اين توان بالقوه را دارد كه در صورت بهكارگيري مناسب نقش
()22
باثباتي را در تسريع توسعه پايدار و پويايي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ،ايفا كنند.
	•تكنولوژي اطالعاتي ميتواند با اشتراكگذاري اطالعات و برقراري ارتباطات بين مردم و سازمانها و نيز در
داخل بدنه دولت در افزايش توانمندي شهروندان ،مشاركت بيشتر و كارآمد آنها و شفاف شدن فرآيندهاي
دولت نقش داشته باشد .استفاده از تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي همچنین امكان دسترسي بهخدمات و
زيرساختهاي دولتي را گسترش ميدهد .اين كار از طريق كاربردهاي دولت الكترونيك كه خدمات و
اطالعات را از طريق اينترنت و ساير شبكههاي ارتباطاتي بهشهروندان ارایه مينمايد ،قابل انجام است.
	•تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي از طريق ترغيب مبادله اطالعات و برقراري ارتباطات با افراد و جوامع محلي،
آنان را با اطالعات و منابعي كه خارج از مرزهاي جغرافيايي آنها قرار دارد مرتبط ميسازد .شهروندان از طريق
تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي نظير تابلوهاي اعالنات الكترونيكي كه مشاركت در مباحثات دولتي را ميسر
ميسازد ،بهشركت در فرآيند دموكراتيك (شركت در تصميمگيري دولتي) ترغيب ميشوند .اين فرآيند بهويژه
براي افراد و گروههايي كه اغلب در حاشيه قرار دارند (زنان ،جوانان ،اقليتهاي قومي و مذهبي) مناسب
است .آنها ميتوانند از اين طريق بهتبادل اطالعات و خواستههاي متقابل خود بپردازند و با جمع كردن نظرات
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و ايدهها ،راهحلهايي مربوط و مناسب بهخود را ارایه نمايند .براي مثال ،اتحاديههاي كارگري از اينترنت
()23
بهعنوان ابزاري جهت سازماندهي جهاني نيروي انساني براي مقابله با استثمار كارگران استفاده ميكنند.
	•با گسترش اينترنت ،پست الكترونيكي ،خدمات تلفني بينالمللي ارزان ،تلفنهمراه و كنفرانسهای الكترونيكي،
اجزاي جهان بههم پيوسته شدهاند .اكنون هر نقطه از جهان كه بهاينترنت متصل شده ميتواند بهاين منبع
گسترده اطالعات كه رشدي شتابنده دارد و طيفي از علوم تا مسائل پيش افتاده را در بر ميگيرد ،دسترسي
داشته باشد .اين اطالعات را ميتوان بهراحتي انتقال داد و در مورد آن بحث كرد .همزمان ،تلويزيون
()24
ماهوارهاي و رسانههاي الكترونيكي ركن چهارم دموكراسي تمامعيار جهاني را ايجاد ميكنند.
	•جهاني شدن موجب افزايش بههم پيوستگي جهاني و رشد فعاليتهاي غيرقانوني بينالمللي شده است .این
افزايش چشمگير بهروشهاي مختلف بر زندگي مردم تأثير ميگذارد كه برخي از آنها قابل پيشبيني و برخي
پيشبيني نشدهاند .يك دگرگوني مهم افزايش آگاهي جهاني است .اکنون مردم تمامی نقاط جهان آگاهي
بيشتري از رويدادها و مسائلي كه در هر نقطه رخ ميدهد ،دارند که اين امر موجب گسترش بسيار زياد آگاهي
1. Marginal cost

دکتر مهدی خلفخانی

از نابرابريهاي جهاني در زمينه استانداردهاي زندگي ،فرصتهاي زندگي و حقوق و آزاديهاي سياسي و
اجتماعي شده است .از نظر مردمي كه در بخشهاي نسبت ًا محروم زندگي ميكنند ،اين وضعيت هم انتظارات
آنها را باال ميبرد و هم تحمل شرايط زندگيشان را پايين ميآورد .اين امر احتما ًال عامل مهمي در گسترش
دموكراسي و رشد تقاضا براي آزاديهاي سياسي در كشورهايي است كه اين حقوق همچنان از مردم دريغ داشته
ميشود .دسترسي بيشتر بهاطالعات موجب میشود تا ،گروههاي فشار و رأيدهندگاني آگاهتر و با روحيه انتقادي
()25
بيشتر ايجاد كرده كه موهبتي براي باال بردن دموكراسي است.
	•از ديدفرهنگ رجايي ،مهمترين تأثير جهاني شدن اين است كه موانع مادي را از سر راه تأثير و تأثر فرهنگي
()26
برداشته است ،اما مردم هرچه بيشتر و بيشتر در بيش از يك فرهنگ زندگي ميكنند .رجايي معتقد است كه
انقالب اطالعاتي شيوه و محتواي توليد و هر دو را تغيير داده و همچنین برداشتهايمان از زمان و مكان تغيير
نموده است .شيوه توليد جديد بر خدمات و دادهپردازي تأكيد دارد .امری كه در باب اين شيوه توليد از اهميت
بسياری برخوردار است اين میباشد كه در دسترس هر كسي است كه از كار با رايانه و دادهپردازي دانش پايه
را داشته باشد .اين نياز اندك ،داللتهاي مثبت و منفي و هر دو را دارد .او در ادامه توضيح ميدهد كه از جهت
مثبت ،فنآوري اطالعاتي بهمراتب بيش از صنعت و تجددخواهي آزاد يا فارغ از ارزشگذاريهاست .از اينرو
فنآوري پيدايش طبقات و گروههاي جديد را با قلمرو تازهاي از پيوستگيها ،نه بهتبعيت انحصاري از دولتي
()27
محدود تسهيل كرده است.
	•فرهنگ رجايي ميگويد ،جهاني شدن اويكومنه و تشكيالتي از مردم سياره ايجاد كرده كه همبازي و
همصحبت هستند .مانند پوليس كه مردم را برابر نكرد ،اما فرصتهاي برابر ايجاد نمود و بههر فردی نوعي
و مرتبهاي از فرصتها را بخشيد.
	•فوكوياما ،معتقد است جامعهاي كه حول اطالعات ايجاد شده موجب ايجاد چيزهایي بيش از دو امر است كه

1. Syberspace
2. Sceintific American
3. Online
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مردم در مردم ساالري جديد ،ارزشمندتر از هر امر ديگری ميشناسند ،يعني آزادي و برابري و آزادي انتخاب در
هر چيزي از كانال تلويزيوني گرفته تا خريد اجناس ارزان قيمت تا دوستاني كه در اينترنت ديدار ميكنند .این
()28
باعث شده سلسله مراتبها از هر سنخ ،سياسي و تشكيالتي ،زير فشار قرار گرفته و خرد شوند.
	•از ديد فرهنگ رجايي ،اينترنت ،سايبر اسپيس( 1فضاي سايبرنتيك) را ايجاد نموده است كه در آن ارزيابي انتقادي
()29
از چگونگي اعمال قدرت ممکن شده است.
	•از نظر [رجايي] جهاني شدن بهرشد جامعه مدني كمك ميكند .شبكه بهحوزه عمومي تبديل شده ،هر چند كه بهنظر
عدهاي فقط حوزه عمومي مجازي است .در مجامع ساينتفيك امريكن 2ادعا شده که هر روز بهطور تقريبی بالغ بر
يك ميليون صفحه الكترونيكي بهصدها ميليون صفحه كه فع ً
ال در دسترس آنالينهاي 3جهاني میباشد ،افزوده
شده است .شبكه جهاني از طريق گسترش دامنه بحث و ميدان دادن بهشركتكنندگان بيشتر در آن در تقويت آزادي
()30
با ايجاد گزينههاي بيشتر و توانايي بخشيدن بهمردم در انتخاب اينگونه گزينههاي برابري مؤثر بوده است.
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	•نيزبيت ،معتقد است ترديدی نيست که ارتباطات از راه دور و رايانهها نيروی رانش و پيشرو تغييرات و تحول
تويکم تأمين خواهند نمود .همانگونه که در طول دوره
جهانی را در طی نخستين دهههای قرن بيس 
()31
صنعتی شدن اروپا صنايع و کارخانههای نيروی رانش تحوالت اجتماعی و اقتصادی را تأمين میکردند.
از ديد وی اينک شالودههای نظام واحد اطالعاتی از بزرگراههای اطالعات بينالمللی در حال استوار شدن
است .در زمينه ارتباطات از راهدور ،ما بهسوی شبکه اطالعاتی واحد بهمقياس سرتاسر جهان پيش میرويم،
درست همانگونه که از نظر اقتصادی نيز همه بهشكل يک بازار مشترک جهانی در آمدهايم .ما بهسوی
عصری در حرکت هستيم که قادریم هر چيزی را بههر کسی در هر کجای دنيا و بههر شکلی که مايليم با
سرعت نور منتقل نماييم ،مانند صدا ،تصاوير ،رقم ،عدد يا دستنوشتهها .نيزبيت مينويسد كه ،برخالف
ديدگاههاي جورج اورول در رمان ضدآرمانشهري ( )1984و پيشبيني آلدوس هاكسلي در اثرش بهنام
دنياي جديد بيباك و خوشخيال كه معتقد بودند خودكامگان براي تحت نظارت قرار دادن مردم الزام ًا
بايد اخبار و اطالعات را تحت كنترل قرار دهند ،زيرا اطالعات و معلومات يعني قدرت ،پيشبينيهای
جورج اورول و آلدوس هاكسلي بهواقعيت نپيوست ،تلويزيون جهاني همراه با نوارهاي ويدئويي عم ً
ال قدرت
()32
ديكتاتوريها را در هم شكست .از ديد او تلویزيون جهاني و نوارهاي ويدئويي آخرين دستاورد تكنولوژي
پخش انفرادي محسوب ميگردد.
	•جورج گيلدر ،مينويسد برخالف پيشبيني قدرتطلبان يكهتاز ،تكنولوژي جديد بهجای آنكه كنترل قدرت
را بهسوي باال بكشاند و در اختيار برادر بزرگ قرار دهد ،كنترل قدرت را بهطرف پايين كشانده و در اختيار
مردم قرار داده است .در عصر كنوني ،همه دنيا از ناتواني فزاينده امپرياليسم ،تجارت پيشگان زراندوز 1و
دولتپرستي (اتاتيسم) بهرهمند خواهند شد .امروز قدرت خالقيت و ارتباطات افراد بسي بيشتر و گستردهتر از
()33
قدرت نيرومندترين پادشاهان اعصار گذشته است.
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	•نيزبيت ،مينويسد كه پيشرفتهاي ايجاد شده در زمينه كامپيوتر ،الكترونيك و اينترنت شرايطی را ايجاد
نموده كه نوعي سرزمين داخلي الكترونيكي 2در سراسر كشورهاي پيشرفته جهان بخصوص امريكا پديد آورده
كه افراد را قادر ميسازد در شهرهاي كوچك و يا حتي در مناطق روستايي ،زندگي و فعاليتهاي حرفهاي
خود را بهثمر رسانند.
	•مهمترين ويژگی جامعه جهانی جديد اين است که اگر جامعه صنعتی دنيای مردانه است ،درهای جامعه
()34
اطالعاتی بهروی همه افراد تحصيلکرده و تعليم ديده اعم از زن و مرد باز خواهد بود .از سوي ديگر ،اهميت
روزافزون فرد است .نيزبيت در مورد اهميت روزافزون فرد معتقد است که ماهيت نظامهای اقتصادی مبتنی
بر اطالعات و ارتباطات کانون توجه را از دولت بهسوي فرد جابهجا نموده است .برخالف نظريات ملهم از
کتاب جورج اورول ( )1984کامپيوتر نه تنها کنترل دولت بر افراد را فشرده نکرده بلکه بر عکس اهميت و
قدرت افراد را استحکام بخشيده و از قدرت دولتی بهشدت کاسته است .او میگويد :بهموازات جهانی شدن
1. mercantilism
2. electronic heartland
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اقتصاد ،افراد قدرتمندتر و پراهميتتر از زمانی میشوند که در عصر صنعت بهسر میبرند .از ديد نيزبيت
در جامعه مبتني بر اطالعات و ارتباطات زنان چه بهعنوان كارگر و كارمند و چه بهعنوان صاحبان مشاغل آزاد و
كارگر دست باال را دارند .امروزه براي رسيدن بهسطوح رهبري در امور بازرگاني و كسبوكار ،ديگر مرد بودن
امتياز محسوب نميشود .او در ادامه ميافزايد در اوضاع و احوالي كه اقتصاد مبتني بر اطالعات و ارتباطات
بوكار و توليد بهكلي تفاوت يافته است .اگر مردان ،نمونه مشخص
بر دنياي توسعه يافته حاكم شده ،محيط كس 
كارگران عصر صنعتي محسوب ميشوند ،اما در عصر اطالعات عم ً
ال زنان هستند كه نمونه مشخص نيروي
كار محسوب ميگردند .از ديد نيزبيت ،سازمانبندي اداري و توليدي در عصر اطالعات نوعي نظام داوطلبانه
است .مديريت از طريق قدرتنمايي بهكلي منتفي است و اقتدارگرايان فقط خودشان را از كار بيكار ميكنند.
ن و چرا استوار است .اما
وی معتقد است که الگوي مديريت نظام هنوز هم بر فرمانها و امر و نهيهاي بيچو 
رهبري سازمانهاي حرفهاي و تخصصي عصر اطالعات بايد وفاداري بيچون وچرا را جلب كند و احساس
()36
تعهد را بهوجود آورد و عزت و احترام را همچون جايزهاي پرارزش دريافت دارد.

نتيجهگيري

در شرايط اخير ايجاد شده ،همه تحت تأثير امواج ديجيتالي قرار گرفتهاند .در ازمنه قديم بهدليل نقش حاكميت
مطلقي كه دولتها داشتند ،تنها گروههاي مسلط از حقوق استيفا مينمودند و گروههاي غيرمسلط از لحاظ
اقتصادي و فرهنگي در حاشيه قرار ميگرفتند .اما امروزه در نتيجه تحوالت و نوآوريهاي تكنولوژيك ،انسان وارد
عصر همگرايي ديجيتالي 1شده است .شرايط جديد ايجاد شده مشاركت مجازي در فضاي چترومها و اينترنت
بين افراد را فراهم نموده است .امروزه نقش دولتها در جوامع توسعه يافته و نيافته شمال و جنوب بهعنوان
نهاد محافظهكاري 2كه حامل و انعكاسي از ارزشهاي جمعيت مسلط و گروههاي هژمون در چارچوب ملت ـ

1. Digital integration
2. conservative institution

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

دولتها بوده ،زير سئوال رفته است .رقيب امروز دولتها ديگر تنها گروههاي قومي ،جمعيتهاي مجزاي فرهنگي،
اقليتهاي ديني ،فرق سياسي ،گروههاي طرفدار حقوقبشر محلي نيست .نيروهاي ديجیتالي ،رقيب جديد دولتها
شدهاند که دولتها و ایدئولوژي آنها را بهچالش كشاندهاند .شرايط ايجاد شده گروههاي مسلط و غيرمسلط را
در مقابل موج جهاني شدن ديجيتالي و اقتصادي آسيبپذير نموده و قابليتهاي دولتها براي مواجه با امواج
سايبرنتيكي كه تهديدكننده منابع محافظهكاريشان میباشد را كاهش داده است .نگارنده معتقد است که بهرغم
فرصتهاي ديجيتالي ذكر شده ،حقوقبشر بهعنوان معماي حل نشده باقي خواهد ماند ،اين موضوع داليل متعددی
دارد .در فضاي جديد شبكهاي شده سايبر (مجازي) تا زماني كه دولت تنها كارگزار و نيروي سازماندهنده فضاي
عمومي باشد ،اگر فضاي سايبر بازگوكننده منافع سرمايهداران و شركتهاي بزرگ باشد ،اگر مردم و گروههاي
مستقل نقش كمتري را در فضاي سايبر ايفا نكنند ،اگر حاكميت انحصاري در اداره اين فضا حفظ شود ،امكان
جديدی در اختيار دولتها و گروههاي هژمون ديگر چون نهادهاي سرمايهداري و ساير نهادها براي نظارتهاي
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پاناپتيكوني 1قرار خواهد گرفت و نتيجه اين موضوع قبض حوزه حقوق عمومي و خصوصي و بازتوليد اقتدارطلبي
بهاشكال مدرن چون شبهاقتدارگرايي ،شبهدموكراسيهاي جديد و دموكراسيهاي صوري خواهد بود.
آينده توسعه حقوقبشر در فضاي ديجيتالي مشروط بهوجود نيروهاي مستقل براي سازماندهي اطالعات،
شكسته شدن انحصار دولتها در سازماندهي اطالعات و اخبار ،از بين رفتن نقش انحصاري سرمايهداري ،امكان
ايجاد امنيت براي گفتار ،نقش مردم در تدوين برنامهها در فضاي ديجيتالي ،كاهش شكاف ديجيتالي بين جمعيتها
در دسترسي بهاطالعات در فضاي سايبر خواهد شد .بهعبارتي در فضاي سايبر ،فرصتهاي ديجيتالي بالقوهاي
براي انتقال اطالعات و ارتباطات چندسويه از طريق چترومها در اينترنت ،سايتهاي مستقل اينترنتي ،برنامههاي
ماهوارهاي ديجيتالي بهعنوان قهوهخانهها ،سالنها و محافل بحث حوزه عمومي هابرماس كه اين كاركرد انتقادي
و پرورشدهنده حوزه عمومي جهاني هستند ،فراهم شده است .بالفعل شدن اين فرصتها و ايجاد حوزه عمومي
جهاني در مقابل حوزه عموميبردار بزرگان سازماندهي سايبرنتيكي مشروط به موارد زیر است:
	•تمركززدايي زباني در اينترنت و ايجاد امكان مناسب براي همه زبانها جهت حضور در اينترنت؛
	•رفع مشكل جهاني فقر و فقرزدايي بهعنوان پيششرط دسترسي بهفضاي موجود؛
	•ايجاد پيشنيازهاي آموزشي اوليه در سطح جهاني براي بهرهمندي از فضاي سايبر؛
	•متكثرسازي فني و زباني فضاي سايبر؛
	•ممانعت از بازسازي مجدد دستگاه ايدئولوژيك دولت و ايجاد زمينه الزم براي سهيم شدن نهادهاي مدني و
سازمانهاي غيردولتي در تنظيم و توليد دانش در اين فضا؛
	•ممانعت از شكلگيري برادر بزرگان سازماندهي سايبرنتيكي چون سرمايهداران ،گروههاي نخبگان و دولت
بر فضاي سايبر؛
	•پايان دادن بهسلطه اروپامحورانه بر فضاي سايبر با تمركززدايي فني و سياسي در فضاي سايبر.
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