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 به نام خدا

 ها نقش تاریخی خود را ایفا کنندخیریه

 

ی محور، در ساختار بسیارهای دادههای اطالعاتی و ارتباطی در دهه اخیر و کشف و تولید ظرفیتبا پیشرفت فناوری

تأثیر این توان تصور کرد که تحتایجاد شده است و کمتر گروه اجتماعی را میهای اساسی ها تفاوتاز حوزه

های زیسته خود، ها و تجربههای مختلف جامعه به نسبت امکانات و تواناییتغییرات قرار نگرفته باشد. گروه

دیگری  ایجاد تغییرات اند که بسیاری از تغییرات منشأرویکردهای متفاوتی را در مواجهه با این تغییرات اتخاذ کرده

 fintech وکارهای نوظهور فضاهای مالی موسوم بههای مجاور و مرتبط هم بوده است. بسیاری از کسبدر حوزه

در ساخت اجتماعی و مفاهیمی مثل دولت الکترونیک و شهر هوشمند در حوزه عمومی از نتایج فضای جدید 

های جدید افزاینده و سینرژیک رشد فناوریتوان تأثیرات همیشده و مصداق این تغییرات هستند. بنابراین مایجاد

بینی کرد. آنچه این تر از قبل پیشگیرشدن آن را پرشتابدار و همههای مرتبط عمومی و خصوصی را ادامهو حوزه

از  برخوردارترهای کممحور بر گروههای دادهیادداشت قصد طرح آن را دارد، تأثیر این فضای جدید و فناوری

نشینان اطالعاتی( نام عنوان فقرای اطالعاتی )حاشیهشدن با آن است که نگارنده از آنها بهآمادگی مواجهه و همراه

 نشینان اطالعاتی( و فقرا به معنایبرد. اینکه چه نسبت یا چه سطح همپوشانی بین فقرای اطالعاتی )حاشیهمی

های ادداشت خارج است و اثبات آن بحث مفصل و پژوهشکالسیک آن وجود دارد، از توانایی و وظیفه این ی

توان نسبت معناداری بین فقرا به معنای مرسوم ها و آمارهای موجود میطلبد ولی براساس گزارشداری را میدامنه

محور و اصطالحا جامعه دیجیتال پیدا کرد. این فرض مبتنی بر و کالسیک آن و جاماندگان از تغییرات فناوری

گذاران گذاران دو حوزه ظاهرا غیرمرتبط را دچار چالش جدی کند. سیاستای موجود کافی است که سیاستهآمار

های اندازیای به تغییرات و دستپژوهانهشناسانه و آیندهشناسان، کمتر نگاه آسیبحوزه فقر و مبارزه با فقر و جامعه

ن گذارابرخورداران و فقرا دارند. همچنین سیاستهای فرودست و کممحور بر زندگی گروهخشن تغییرات فناوری

برخورداران اجتماعی های فناوری اطالعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند کمتر توجهی به موضوع کمحوزه

زا خواهد بود. چهار حوزه مهمی که در ها مشکلها و سیاستگذاریاند که از دو منظر برای آینده سیاستکرده

تأثیر جدی خود قرار داده و هرروزه دامنه نفوذ و تأثیر آنها محور زندگی افراد جامعه را تحتناوریتغییرات متأخر ف

بتنی وکارهای مها و کسبتکهای مالی و فیناند از: دولت الکترونیک، شهر هوشمند، فناوریشود، عبارتبیشتر می

های پایین های مرتبط با گروه فقرا و دهکگذاریهای این چهار حوزه و سیاستگذاریبر فضای مجازی. سیاست

های فرودست جامعه که آمادگی برخورداران و فرودستان در تزاحم تئوریک اساسی گرفتار خواهند شد. گروهو کم

وفصل احتیاجات نخستین زندگی خود محور جامعه دارند و درگیر حلکمتری برای همراهی با تغییرات فناوری

های پرداخت و مالی، فضای وکارهای مجازی و فناوریرونیک، شهر هوشمند، کسبهستند، با رشد دولت الکت

دهند. آنها به دلیل آمادگی پایین ازپیش از دست میها را بیشمندی و اتصال خود با حقوق، امکانات و فرصتبهره

های ز حداقلتوانند ارنگ و غیرفعال در شبکه بانکی و نظام حقوقی و هویتی کشور، دیگر نمیالکترونیک، حضور کم
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تر به سختی و با کمک نهادهای حمایتگر و افراد خیر جامعه برخوردار بودند، امکانات اکوسیستم جامعه که پیش

وکارهای معمولی و متوسط جامعه که در حال کوچ سراسری به فضای مجازی هستند یا استفاده کنند. کسب

الشی ترین چترین و سادهکنند، کوچکرونیکی استفاده میحساب و پرداخت از فضای الکتکم برای تسویهدست

ل عمومی که نیاز به یک ونقحمل مثل شهری خدمات شدنالکترونیکی  است که برای فقرا ایجاد خواهند کرد.

ها حساب بانکی، احراز هویت و دانش استفاده دائمی، از الزامات آن است و سایر خدمات عمومی شهری و شهرداری

های اخیر پرداخت طور که در سالشود همانبینی میمعضالت فقرا در آینده نزدیک خواهد بود. پیشاز دیگر 

کارت بانکی، تمامی ارکان بازار حتی پایین سطوح پرداختی را به تسخیر خود درآورده، در فاز بعدی دگردیسی 

ها انجام شود. تکوسوم به فینهای مالی مهای خردمقدار در قالب فناوریبازار و فناوری، مکانیسم پرداخت

 ها و شبکه بانکیهای پایین جامعه و فقرا در استفاده از عابربانکمندی دهکطور که براساس گزارشات بهرههمان

های تر به موج جدید فناوریمحل تردید و توجه جدی است، پیوستن فقرا با آمادگی الکترونیک بسیار پایین

گردونه استفاده نرمال از مدارهای اقتصادی خارج کرده، وابستگی آنها را به نهادها و  طورکلی ازپرداختی آنها را به

 .هایی جدی باشدتواند آبستن بحرانتوجهی به آن میهای حمایتگرانه بیش از پیش ضروری کرده و بیتالش

ها که در آینده شهرنشینان اطالعاتی سهم و نقشی توان نتیجه گرفت فقرا و حاشیهاز دو فرض و نتیجه فوق می

هوشمندشدن آنها از مسلمات آینده خواهد بود نخواهند داشت و ما با جمعیتی مواجه خواهیم بود که تا پیش از 

این هم چندان برخورداری در مناسبات شهری نداشته، بلکه در شرایط جدید جمعیتی هستند، شهرنشینانی که 

به صفر میل خواهد کرد. الزم به ذکر است این اتفاق در هر دو سوی های شهری تعامالتشان با نهادها، ارکان و رویه

نیاز همه های حاکمیتی مالحظات امنیتی و اجتماعی جدی خواهد داشت.پیشبرخوردار و سیاستجمعیت کم

های حکمرانی و ارائه خدمات به سمت مجازی های باال، فرض شهروندی است که متأثر از دگردیسی سیستمبحث

بودن «شهروند الکترونیکی»، «دولت الکترونیک»دن، دچار تغییرات مبنایی و بنیادی شده است و ظهور و هوشمندش

 جای مفهوم شهروندی نشسته یا را به مفهوم کالسیک شهروندی تحمیل کرده است. شهروندی الکترونیک که به

دولتی و بخش خصوصی خواهد  نیاز حضور و تعامل در آینده بسیار نزدیک با همه ارکان بخشخواهد نشست، پیش

عبارت دیگر شهروندی  ترین آنها موضوع هویت دیجیتال و رد پای دیجیتال افراد است. بهبود که یکی از مهم

شده، این مهم، برای فرودستان و الکترونیک شرط الزم ادامه زندگی در آینده است که بر اساس دالیل برشمرده

رسد. مدعای اصلی این نگارنده این است که اگر نهادها یافتنی به نظر میننشینان اطالعاتی و فقرا دستحاشیه

پذیر بسیار مهمی با بحران جدی و بالطبع جامعه و دولت با ها تدبیری نیندیشند، گروه آسیببرای این دگردیسی

شدت زه سیاستی بههای این دو حورو خواهد شد؛ زیرا اهداف و مالحظات و بایستهای روبههای ناشناختهبحرانابَر

 .در تناقض قرار خواهد گرفت
 

 توان کرد؟حال باید چه کرد؟ یا چه می
 

های فرودست جامعه امری ناممکن و بسیار آموزی دیجیتال برای بقای گروهکه ساماندهی دیجیتالی و مهارتآنجااز
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طرات و مالحظات جاماندگی و های جایگزین فوری اتخاذ شود. برای اینکه مخاباید سیاستبرانگیز است، چالش

نشینان اطالعاتی، آسیبی به روند توسعه فناوری توجه حاشیهمحرومیت قشر فرودست جامعه و جمعیت درخور

ای وکارهجمله دولت الکترونیک وارد نکند و توسعه شهر هوشمند دولت الکترونیک و کسبمحور ارکان جامعه از

د با بایشکسته فعلی، دچار مشکل و شکست نشود، پاومین مدل دستهای مالی با هتک و فناوریمجازی و فین

الگویی، فقرای اطالعاتی را مجهز به استفاده، حضور و ادامه با تغییرات جبری شهرهای هوشمند و دولت الکترونیک 

 هایوهتوان از بخش خصوصی و بازار توقع داشت برای این گرها نمیکرد. به دلیل سودآورنبودن این ساماندهی

ها و جزء کاال و خدمات عمومی قرار خواهد گرفت و طبق پذیر فکری بکند و منطقا این کارها برعهده دولتآسیب

د بایمعمول دولت توانایی، کفایت، صالحیت و منابع الزم را برای این امر مهم و حیاتی در اختیار ندارد. همچنان 

ها نقش تاریخی مهمی بر اوجیها و انها امید بست، خیریهخیریهاوها )مؤسسات غیرانتفاعی اجتماعی( و جیبه ان

ها نتوانند در ساماندهی به که خیریهصورتیخوبی انجام دهند. دردوش دارند و امید است این وظیفه تاریخی را به

 زرگ پیشبرخورداران اجتماعی و ایجاد هویت دیجیتال برای فقرا موفق باشند، چند مشکل باطالعات فقرا و کم

 و گذشته بحران این از فوریت به نتوانند فرودست هایگروه و جامعه حکومت، اگر نگارنده گمان به  خواهد آمد.

های رسد قربانی این تصادم تاریخی یا فقرا و سیاستیخی آن را هضم و مدیریت کنند، به نظر میتار داردامنه تبعات

های آن پیش نخواهد رفت یا هر دو این موضوعات الکترونیک و سیاستمرتبط با ایشان خواهد بود یا دولت 

های سیاه حل معضل اتصال پاشیده خواهد شد. مشکل دیگر احتمالی نوعی آنارشیسم اطالعاتی و ایجاد کانالفرو

دگی ر و آلوپذیبرخورداران به خدمات الکترونیک خواهد بود؛ که کمترین نتیجه آن آسیب بیشتر به قشر آسیبکم

 گذاران به اطالعات بخشنداشتن سیاستدادن و دسترسیاطالعاتی بیشتر در کشور است. معضل دیگر ازدست

هاست. به همین ها است. مشکل دیگر متوجه خود خیریهمهمی از جامعه برای اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست

ه بودن رساندن پول بشده در باال و بی فایدهکرتوانند از فقرا حمایت کنند! زیرا به دالیل ذها نمیها، خیریهزودی

شوند؛ یعنی ها مجبور به حمایت کامل تا انتهای مسیر مصرف و اخذ خدمت برای قشر فرودست میآنها، خیریه

های خود ها نیازتوانند با پول دریافتی از خیریهباید برای فقرا همه امکانات را فراهم کنند؛ چون دیگر خود آنها نمی

ها به خاطر خود، ها وجود نخواهد داشت. امیدوارم خیریهرتفع کرده که عمال این امکانات و توانایی نزد خیریهرا م

جامعه و قشر فرودست و رشد الکترونیکی کشور نقش تاریخی خود را ایفا کرده و بیش از آنکه زمان طالیی از 

ت دیجیتال برای آنها برای اتصال به مدارهای اخذ آوری و ساماندهی اطالعات فقرا و ایجاد هویدست برود، به جمع

 .های اجتماعی بپردازندخدمت و محصوالت و دیگر حمایت
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