
 
- 1 - 

 استلمانوئل ک

 هاجریانبازسازی مفهوم اجتماعی در فضای 

 ساره کاظمی زاده: مترجم 

 معرفی ویرایشگران

قدرت کامپیوترها در حال . انقالب اطالعات که امروزه از این سو به آن سوی جهان می رود دارای مفاهیم ژرفی برای آینده شهرها است

ینهای فکس، مدمها، کابلهاای فیبار ناوری، مااهواره     ماش. افزایش است و هزینه محاسبه به نرخهای حیرت انگیزی در حال سقوط است

، کنفرانس ویدئویی، اینترنت، شاهراههای اطالعات، حقیقت مجازی، و چند رسانه هاا  (ایمیل)های ارتباطی، سیستم الکترونیک جهانی 

نمود و هم اکنون اساتاد   مانوئل کاستلز در اسپانیا بدنیا آمد و بعنوان جامعه شناس در فرانسه تحصیل. بسرعت درحال حرکت هستند

بعنوان یک مرد جوان کاستلز از قدرت طلبان فرانساوی و خفاه   . برنامه ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می باشد

نظریات جعلای هنار در نقاش دولات     او تبدیل به نئومارکسیت یعنی . تهییج پاریس گریختآزادی و  بعلتکنندگان فکری اسپانیایی 

بعداً کاشتلز توجه خود را به مفاهیم تکنولوژی عالی و انقالب اطالعات برای شهرها . یه داری و جنبشهای معترض شهری عوام شدسرما

درحال حاضر او زمان خود را باین تادریس در   . کاستلز برای تغییر تدریجی در سرتاسر جهان اندیشیده و کار کرده است. معطوف نمود

کاستلز تکنولوژی اطالعات را بصورت ابزار اصلی منطق سازمانی جدید دگرگون . یا در مادرید تقسیم می کندبرکلی و کار با دولت اسپان

کاه بایاد در قارن     هر صنعتی یاا مساتعمراتی  شرا به اندازه نوع شهری  "اطالعاتی"با توجه اینکه او صفت . کننده جهان امروز می بیند

لز عالقه مند به این موضوع است که چگونه تکنولوژی اطالعات روابط بین مناطق ضعیف کاست. بکار می برد نوزدهم کاربرد داشته باشد

کستلز . و غنی، کارگر و سرمایه دار، مرکزیت و عدم مرکزیت خدمات، نهادهای دولتی و غیر دولتی، فرد و اجتماع را محدود خواهد نمود

فزاینده ای اقدامات سازمانهای دارای قدرت را بجای موسسات بر پایاه  می نامد، بطور  "هاجریانفضای "استدالل می کند که آنچه را او 

صنعت و خدمات در سرتاسر جهان پیراماون عملیاات واحادهای    . منطقه ای که در فضای موقعیتها فعالیت می کنند کنترل می نماید

ت چند ملیتی متصل به هیچ مکان ویژه کستلز در نظر دارد که قدرت، پنهان کاری، موسسا. تولید اطالعات خود سازماندهی خواهد شد

آیا دولتهای محلی یا حتی ملی در اهمیات برجساتگی اطالعاات موسساات چناد ملیتای       . به مثابه موسسه برجسته آینده نیستندای 
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رهای آیا انقالب اطالعات منجر به نابرابری بیشتر اجتماعی بین ملل مستمند و غنی خواهد شد؟ آیا شاه قدرتمند پژمرده خواهند شد؟ 

مضاعف که درآنها مدیران حرفه ای قدرمند و غنی توده مردم فقیر مناطق و اقلیمهای دور را اداره مای کنناد، اجتنااب ناپنیرناد؟ آیاا      

ظاهر خواهند شد؟ و آنها مای توانناد   جنبشهای اجتماعی توده مردم شهری برای دفاع از قدرت مردمی درمقابل اینچنین آینده اورولی 

ی جهانی بسیار قدرتمند و زیرک موفق شوند؟ سی سال پیش طرفداران اصالحات سیاسی می توانستند کار را بارای  درمقابل سیستمها

ها کیست و کجاسات؟  جریاناما دشمن در فضای ظاهر شده . سرنگون کردن دیکتاتورهای محلی مثل فرانسیسکو فرانکو شناسایی کنند

استدالل می کند که علیرغم جنبه های خطرناک ظاهر شدن نظم جهان، آیناده   بازسازی مفهوم اجتماعی در فضای جریانهادر کستلز 

. دانش محلی که بصورت منطقه ای تعریف شاده مای تواناد یگاانگی آنهاا را حفاد نمایاد       . شهر اطالعاتی از پیش تعیین شده نیست

فاده از فناوری اطالعاات جدیادی مثال بانکهاای     سازمانهای مردمی می توانند یگانگی آنها را اثبات نمایند و قدرت آنها را شاید با است

دولتهای محلی می توانند بجاای  . اطالعات شهری، سیستمهای ارتباطی تعاملی، و اجتماعات بر پایه مراکز چند رسانه ای افزایش دهند

کنترل اجتماعی مکانها  تسلیم کردن وثیقه ها در اقتصاد جهانی که نه درک می کنند و نه کنترل دارند، نقش مرکزی را در سازماندهی

زمانهای آنها الگوهاای  ( و انتقاالت)بسیاری از نویسندگان خیالی در این جنگ پیش بینی کرده اند که فناوری اطالعات . توسعه دهند

ابنزر هوارد استدالل نموده است که شاهرهای سابز   . قدیم شهری را تحلیل خواهد برد و الگوهای جدید شهری را ممکن خواهد ساخت

ارتباطات لحظه ای فرانک لوید رایت . کانپنیر بودند زیرا آنها می توانستند با تلگراف و ارسال کاالها توسط راه آهن ارتباط برقرار کنندام

این فصل شهر اطالعاتی و کاملترین وضعیت کستلز از . و انتقال سریع در شهر بروداکر را با لوله های هوایی و هلیکوپتر پیش بینی کرد

موارد مربوطه فناوری عالی، فضا، و جامعه هستند که توسط کستلز ویارایش شاده اناد، و    . را در شهر اطالعاتی شکل می دهد ایده وی

اولین نوشته های کستلز شاامل پرساش شاهری و شاهر و عاوام      . مرکز فناوی جهان که بصورت مشترک با پیتر هال تألیف شده است

 .دانشگاه کالیفرنیا می شوند

 "بازسازی مفهوم اجتماعی در فضای جریانها"، مانوئل کستلز

 (9191)از شهر اطالعاتی 
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ظهور تاریخی : در انتهای این سیاحت تحلیلیف می توانیم رویه اجتماعی اصلی را که از همه مشاهدات ما برجسته است مشاهده نماییم

صولی سازمانهای دارنده قدرت را در شبکه هاای  توسط این امر پیشرفت منطق ا. فضای مکانها می شودفهوم جایگزین م فضای جریانها

فضای صنعتی جدید و . تبادالت درک می کنیم که به مشخصات هر محل خاص برای تکمیل اهداف اصولی آنها وابسته استغیرمتقارن 

نماید درحالیکه اصول اقتصاد خدماتی جدید عملیاتهای آنها را پیرامون پویایی های واحدهای تولید کننده اطالعات آنها سازماندهی می 

، آنگاه فرایند کلی یکپارچه کاردن مجادد   مختلف آنها را با فضاهای غیر متجانس تعیین شده برای اجرا شدن هر کار ارتباط می دهند

ساکن می شود که با یکدیگر در میاان  بخشهای فضایی انحصاری در رده جدید مدیریتی حرفه ای . بواسطه سیستمهای ارتباطی است

ر، و جهان مرتبط اند؛ آنها خودشان را از بخشهای اجتماعات محلی جدا می کنند که در نتیجه در فرایناد تجدیاد ساازمانی    شهر، کشو

دولت جدید منابع قدرت خود را در دستورالعمل کنترل و استراتژی دانش اثبات مای نمایاد و   . برگزیده کار و اقامت تخریب می شوند

اجزای خود را در سرتاسر مکانهای نامتمایز و فضاهای مرموز بهم پیوسته ه را پرورش می دهد که پیشرفت زیرساختار تکنولوژی پیشرفت

اقتصاد بین المللی جدید هندسه متغیری از تولید و مصرف، کارگر و سرمایه دار، مدیریت و اطالعات را خلق می نماید . پراکنده می کند

ت آنرا در یک شبکه رد می نماید که شکل این شبکه بیرحمانه در واکنش به هندسه ای که مفهوم بازدهی خاص هر مکان خارج موقعی

فناوری اطالعات جدید در خودشان منبع منطق سازمانی نیساتند کاه   . پیامهای سیگنالهای نامرئی و کدهای ناشناخته تغییر می کند

برای جای دادن خودش در واقعیت تااریخی مجااز    هرچند آنها ابزرا اصولی هستند که این منطق را: مفهوم اجتماعی فضا را تغییر دهد

فناوری اطالعات می توانست و می تواند در تعقیب اجتماعات مختلف و اهداف اصولی استفاده شود زیرا آنچه آنها عرضه می . می سازند

ی سرمایه داری تعیین می شود و اجتماع-هرچند کاربرد آنها متداوالً با فرایند بازسازی اقتصادی. دارند اصوالً قابل انعطاف پنیری است

جانشینی مکانها توسط جریان شابکه اطالعااتی هادف اصاولی     . آنها اساس موارد ضروری را برای تکمیل این فرایند تشکیل می دهند

، این مسئله به علت منطق نهایی بازسازی است که برمبنای پرهیز از مکانیزمهای اجتمااعی . بازسازی فرایند است که تجزیه شده است

چاون اغلاب ایان    . اقتصادی و سیاسی برقرار شده از لحاظ تاریخی می باشد و توساط ساازمانهای دارناده قادرت کنتارل مای شاوند       

مکانیزمهای کنترل به نهادهای اجتماعی منطقه ای وابسته هستند، فرار از منطق اجتماعی جاای گرفتاه در هار محال ویاژه، مفااهیم       

که منطق اجتماعی، ارزشها و معیارها را برای عملکارد  متصل به سایر دارندگان قدرت می شود دستیابی به آزادی در فضای جریانهای 
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ظهور فضای . برنامه های سیستمهای اطالعاتی به اشتراک می گنارد که معماری فضای جریانها را تشکیل می دهدموسسه ای شدن در 

از سازمانهای قدرت و تولید بیانی می دارد که شاروع باه تسالط بار      جریانها حقیقتاً جداسازی اجتماعات و فرهنگهای برپایه مکانی را

در انتها حتی دموکراسی هم با توانایی سرمایه بارای باه گاردش درآوردن جهاانی،     . جامعه بدون تسلیم کردن کنترل خود می نمایند

سیاسای بارای   -استراتژیهای جهاانی قادرت نظاامی   توانایی اطالعات برای انتقال مخفیانه، توانایی بازارها برای نفوذ یا مسامحه، توانایی 

تصمیم گیری بدون دانش ملل، و توانایی پیامهای فرهنگی برای بازاری شدن، بسته بندی، ثبت شادن و پرتاوافکنی در و خاارج ذهان     

لای جهاان دارای   رووآنچه از این بازسازی فرایند فاش شده در فضای جریانها ظاهر می شود پیشگویی ا. افراد بی قدرت مواجه می شود

این بازسازی فرم بسایار زیرکتار و تاحاد    . حکومت مطلقه دیکتاتوری که با برادر بزرگتر بر پایه فناوریهای اطالعات کنترل شود نیست

هیچگونه فشار محسوس، دشمن قابل شناسایی، هیچ مرکز قدرتی . بالقوه ای مخربتر فروپاشی اجتماعی و استقرار مجدد اجتماعی است

حتی پیامدها خودشان غیر واضح می شوند یا بصورت . د مسئولیتی را برای پیامدهای اجتماعی خاص حفد نماید وجود نداردکه بتوان

توانند فهمیده  میکه نمی توانند اعمال شوند زیرا بصورت ثابت به سطح باالتر علیت بر می گردند که نمتناقض خیلی واضح می شوند 

و ازاینرو از جامعه پاک می شاود و در بازساازی منطقای     هوم اجتماعی از مکانها ناپدید می شودمفحقیقت اصولی این است که . شوند

فضای جریانها رقیق و منتشر می شود که فرم، اصلیت و هدف نهایی آن حتی برای بسیاری از نهادهای متحد شده در شابکه تباادالت   

که مواد آن واقعاً خودشان را بصورت پدیده طبیعی تحمیل می کنند  جریانهای قدرت قدرت جریانها را تولید می نمیاد. ناشاخته است

اهمیت واقعی از فرایندهای بازسازی متداول وجود . می تواند پنیرفته و مدیریت شودکه نمی تواند کنترل شود یا پیش گویی شود تنها 

جریانهای اصولی و مکانهای تعیین شاده تااریخی   دارد که برپایه فناوری اطالعات جدید اجرا می شود و از لحاظ مادی در تفکیک بین 

بااینحال جوامع از . افراد در مکانها و قواعد قدرت بواسطه جریانها زندگی می کنند. بصورت دو قلمرو گسسته تجارب بشر بیان می شوند

سات سیاسی از لحاظ فردی بی معنی بودن مکانها، عدم اقتدار موس. موضوعات منفعل تسلیم شده به قلمرو ساختاری ساخته نمی شوند

تجهیز کردن افراد یکسانی فرهنگی خود را اغلب در اصطالحات منطقه ای، . و اجتماعی با تنوع فعاالن اجتماعی منزجر و مانع می شوند

 بحاال اول برگردانادن   ،و پیاده کردن مکانهای خود برای حفاد مفهاوم   ،برای دستیابی به تقاضاهای خودشان، سازماندهی جوامع خود

قلاب مواناع    رهرآنچه که آنها می توانند کار زیاد و اقامت زیاد داشته باشند را کنترل محدود می نماید، خلق مجدد عشاق و خناده د  
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اما همانطوریکه در جای دیگر د بررسی میان فرهنگی خاودم از جنبشاهای اجتمااعی شاهری     . نموده انددورنمای تاریخی جدید تأیید 

مواجهه . اوقات عالئم واکنشی مغایرتهای جهانی نسبت به اقدامات آگاهانه در تعقیب تغییرات اجتماعی هستندنشان داده ام، اینها اغلب 

با هندسه متغیر فضای جریانها، تحرک عوام به تدافعی بودن، حفاظتی بودن، محدود شدن منطقه ای یا خاصیت فرهنگی باودن زیااد   

با جوامعی که به متالشی کردن خودشان در قبایل گرایش دارند غیر قابل اباال    گرایش دارند که کدهای آنها از یکسانی خودشناختی

درحالیکه قدرت از فضای اصولی جریانهای بند بند شده تشکیل . می شود و بسادگی به تأیید بنیادگرایی یکسانی خودشان گرایش دارند

زی می کنند که مفهوم مکانها را به قیمات قطاع ارتبااط    فرهنگ تاریخی خود را در یگانگی های متمرکز شده ای واسامی شود، جوامع 

بین جریانهای غیر تاریخی و مشخصات غیر قابل تقلیال جواماع محلای،    . میان فرهنگهای مختلف و مکانهای مختلف پوشش می دهد

با هدایت شود که تاریخی این فرایند می تواند در عصری پیامد . شهرها و مناطق بصورت مکانهای معنی دار اجتماعی ناپدید می شوند

همزیستی ناآرام دستاوردهای فوق العاده بشر و گسیختگی بخشهای بزرگ جامعه بهمراه رواج گسترده خشونت بی معنای بارای عادم    

انی ساازی جریانهاای قادرت و    جه .طبقه بندی می شود ،و از اینرو به مخاصمان بلقوهامکان انتقالهای اجتماعی سایر جوامع به بیگانه 

اقتصاد و -رشد گسستگی بین پیشرفت تکنولوژی: قبیله ای سازی جوامع محلی قسمتی از فرایند اصولی یکسان بازسازی تاریخی است

آنها می توانند معکوس شاوند و بایاد توساط    . این روندها چاره ناپنیر هستند .مکانیزمهای مربوط به کنترل اجتماعی برخی پیشرفتها

جموعه ای از استراتژیهای سیاسی، فرهنگی و فناوری معکوس شوند که می توانند به بازسازی مفهاوم اجتمااعی در واقعیات تااریخی     م

درحالیکه تمرکز . جدید کمک نمایند که با شکل گیری فضای جریانها بصورت فضای قدرت و سازمانهای اصولی طبقه بندی می شوند

تحلیلی خارج مناقشه های هنجاری پیرامون سیاستها بوده است، من عقیده دارم که درنتیجه گیری  در ابتدا( شهر اطالعات)این کتاب 

 -نموناه هاای تکنولاوژی   . حائز اهمیت است که راههای احتمالی خارج از پویاییهای تخریبی شناسایی شده با این تحقیق کشف شوند

ساپس پیاماد   . یر اقتصادی و سازمانهای اصولی تحمیل مای کناد  اقتصادی جدید فضای جریانها را بصورت منطق فضایی برگشت ناپن

بازسازی مفهوم اجتماعی برپایه مکانی . تبدیل به این می شود که چطور مفهوم مکانها برای این فضای اصولی جدید سرهم بندی شود

در ساطح فرهنگای،   . نیاز دارد به سرهم بندی همزمان اجتماع جایگزین و پروژه های فضایی در سه یطح فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی

جوامع محلی که از لحاظ منطقه ای تعریف شده اند، باید مشخصات آنها حفد شود و ریشه های تاریخی آنها را بسازد صرفنظر از اینکه 
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ظه اجتماعی عالمتگناری نمایدین مکانها، حفاظت از نمادهای شناختی، تعبیر حاف. اقتصاد و وابستگی اصولی آنها به فضای جریانها است

در تجارب واقعی ارتباطات مفاهیم اصولی هستند که بوسیله آنها مکانها می توانند همینطور بدون مجبور بودن به توجیه وجود خود با 

برای برگرداندن خطر تصدیق زیاد مشخصات محلی بدون مراجعه باه  هرچند . تکمیل عملکرد اصولی خود شروع به وجود داشتن کنند

از طرف دیگر آنها باید کدهای ارتبااطی را باا مشخصاات    : ماعی وسیعتر مرجع حداقل دو استراتژی اضافی الزم استهر چهارچوب اجت

دیگر بسازند، کدهایی که به تعریف جوامع بصورت زیر فرهنگهایی نیاز دارند که قادر به شناخت و برقراری ارتباط با فرهنگهای عالیرتبه 

دیق و تجارب نمادین مشخصات فرهنگی را برای سیاست اقتصادی و تجارب سیاسی بهام متصال   هستند و از طرف دیگر آنها باید تص

قادر به یافتن موقعیتها، شهرها و مناطق باید همچنین . بموجب آن می توانند بر خطرات قبیله گرایی و اصول گرایی غلبه کنند. کنند

تترین بعد برای یکپارچاه کاردن درون اساتراتژی جدیاد کنتارل      احتماالً این سخ. نقش خاص خود در اقتصاد اطالعاتی جدید باشند

هرچناد  . اجتماعی بر پایه مکان است چون مشخصات دقیق و اصلی اقتصاد جدید سرهم بنادی اصاولی آن در جریانهاای فضاا اسات     

در اینچناین  . ندموقعیتها می توانند بعلت ماهیت خاص اقتصاد اطالعاتی تبدیل به عناصر ضاروری در جغرافیاای اقتصااد جدیاد شاو     

اقتصادی، منبع اصلی بازدهی ظرفیت آن برای تولید و فرایند سازی اطالعات جدید، وابستگی خودش باه قابلیات دساتکاری نماادین     

تنها بر حسب تحصیالت نیست بلکه برحسب محیط این پتانسیل اطالعاتی کارگر تابعی از شرایط کلی زندگی آن است . کارگر می باشد

در مفهاوم اصاولی، تکثیار اجتمااعی نیاروی      . ت که بصورت دائم پیشرفتهای فکری خود را تولید و تحریک می نمایداجتماعی کلی اس

مختصاات محلای    تولید در اقتصاد اطالعاتی در فصای جریانها سازماندهی می شود اما تکثیر اجتماعی برای. مستقیم بازدهی می شود

مدیریت بازهم در سطح جریانها گردانده می شود و ارتباط بین تولید و تکثیار عنصار   که منطق کی تولید و سیستم درحالی. ادامه دارد

این اتصال باید بوضوح . کلیدی از نیروهای تولیدی جدید نیاز به اتصال مناسبی به سیستم برپایه مکان شکل گیری و پیشرفت کار دارد

نقطه دقیقی از اتصاال  ود تا مهارتهای الزم در سیستم تولید را در با هر موضع شناخته شود بطوریکه کار بر مبای موقعیت قادر خواهد ب

کارگر و بعالوه شهروند فردی باید آگاهی از نقش دقیق اقدامات بر مبنای محل خود را در . آن در شبکه تبادالت تولید دهی فاهم نماید

ه بستن برای کنترل سیساتم تولیاد کلای قارار داده     بر اساس اینچنین آگاهی، آنها بهتر برای معامل. فضای اصولی جریانها توسعه دهد

هنوز این اقتصاد که قدرت را در قسمت نیروی کار اطالعااتی معاملاه مای کناد     . خواهند شد بطوریکه وابسته به عالیق آنها می باشد
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درت سیاسای  اگار باا قا   بشدت آسیب پنیر است اگر توسط استحکام اجتماعی فراهم شده توسط مشخصه فرهنگی پشتیبانی نشاود و  

باید نقش مرکزی را در سازماندهی و کنترل اجتماعی مکانها دولتهای محلی . تجدید شده از دولتهای محلی سرهم بندی و پیاده نشود

تنها از طریق تقویت این نقش است که موقعیتها قادر خواهند بود تا فشار را بر سازمانهای . در منطق اصولی فضای جریانها توسعه دهند

گساترده   نظارات شمارشگر را برای این وضعیت . و سیاسی بگنارند تا مفهوم اجتماع محلی در منطق اصولی جدید اعاده شود اقتصادی

مان عقیاده    .نقش برای دولتهای محلی در اقتصاد بین المللی شده و درون فضای اصولی جریانها تقلیل خواهد یافات اجرا می کند که 

دولتهای محلی می توانند و باید نقش قاطع تری را بصاورت  در اینچنین جهانی زندگی می کنیم که دارم که دقیقاٌ اینطور است زیرا ما 

. دولتهای بین الملی مکرراً به بی قدرتی محلی هستند تا جریانهای غیر قابل شناسایی را اداره کنند .شهری ایفا کنند نمایندگان جوامع

رل شوند، وظیفه کلیدی قابلیت انعطاف پنیری و قابلیت انطباق پنیری با پتانسیل و بعالوه چون اصلیت و مقصد جریانها نمی توانند کنت

از عالیق خاصای  دولتهای محلی  چون. الزامات شبکه جریانها در هر وضعیت خاص می شود بطوریکه مربوط به موضع معینی می شود

شهای منعطاف را نسابت باه الزاماات جریانهاای قادرت       ، آنها می توانند برخی عالیق و واکندفاع می کنند و به جامعه محلی متصلند

وضعیت کمبود تعمایم داده  در بعبارت دیگر . معامله کردن در هر مورد را شناسایی می کنندشناسایی کنند بنابراین بهترین موقعیت 

ی اعاده برخای ساطوح   دستور معامله خاصتر و قابلیت واکنش منطفتر چه منفی و چه مثبت برای شبکه جریانها، شانسهاشده کنترل، 

ممکن است آموزنده باشد که شکل گیری اقتصاد جهانی در قرنهای چهاردهم و شانزدهم . کنترل اجتماعی بیشتر را در برخواهد داشت

برای ظهور دولتهای شهری بصورت موسسات سیاسی منعطف فراخوان شود که قادر به درگیر شدن در استراتژیهای مناکره در سرتاسار  

فرایند فعلی بین المللی کردن اقتصاد همچنین می تواند منجر به . م بندی تعارضی با قدرتهای اقتصادی فراکشوری بودندجهان و سره

بارای  حاال   ایان  باا . نهاادی شاود  رنسانس دولت محلی بصورت جایگزینی برای بی قدرتی وظیفه ای و دولتهای ملی بروکراسی شده 

شود که آنها باید ظرفیت سازمانی خودشان را بسط دهند و قدرت خود را در حداقل دو دولتهای محلی، اینچنین نقش اصولی فرض می 

اوالً با پرورش مشارکت شهری باید جوامع شهری محلی را برای حمایت از استراتژی اجتماعی در راستای بازساازی  . جهت تقویت کنند

زمان اجتماعی و گستره جهانیف مشارکت شهری فعال عناصر سا. مفهوم محلیت در پویاییهای تعارضی با قدرتهای بی محل تجهیز کنند

ثانیااً و در برخای   . الزم االجرایی برای تجدید حیات دولتهای محلی بصورت عوامل پویایی توسعه اقتصادی و کنترل اجتماعی هساتند 
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مراقب باشند تا رتباط برقرار کنند و فعالیتها آنها باید با دیگر جوامع سازمان یافته و خود تشخیصی درگیر شده در تالشهای اجتماعی ا

دولتهای محلی قادر نخواهد بود تا منطق فضای جریانها را کنترل . از قبیله گرایی و فعالیت براساس مادیات کار و قدرت اجتناب ورزند

خود انتخاب می کنند و  سازمانهای برپایه جریان موقعیتهای خود را در تسهیالتمنحثر به محلیت خود باقی بمانند درحالیکه  کنند اگر

دولتهای محلی تالش می کنند تا کنتارل اجتمااعی   . نقش یک اجتماع موقعیت دار و مدعی سیاسی را در مقابل دیگران ایفا می کنند

انطبااق  ، تصمیم گیری و پیوساتگی اساتراتژی خودشاان را درخصاوص     برقراری شبکه های اطالعاتی خودشانفرایند توسعه الزم برای 

. بازسازی کنند بر اساس فضای مکانهابعبارت دیگر آنها باید فضای جریانهای جایگزینی را . اعاده کنند انهای دارای قدرتازمستحرک 

بطاور قابال    .در این روش آنها می توانند از واسازی موقعیتهای خود توسط منطق بی محلی سازمانهای برپایه جریاان اجتنااب ورزناد   

ا گستره جهانی دولتهاای محلای مای توانناد برپایاه فناوریهاای       گستره ملی یشبکه ارکت شهری و توجهی هر دوی این استراتژیها مش

بر مبنای جواماع ابزارهاای   بانک داده های شهری، سیستمهای ارتباطی تعاملی، مراکز چند رسانه ای . اطالعات جدید موثرتر اجرا شوند

سیستمهای اطالعات آنالین . هستند سازمانهای محلیواست سیاسی بر اساس سازمانهای مردمی و خقدرتمندی برای افزایش مشارکت 

که دولتهای محلی سرتاسر جهان را متصل می کنند می توانند ابزار مقدماتی را در تالقای اساتراتژیهای ساازمانهای برمبناای جریانهاا      

فناوریهای اطالعات مای تواناد   . واهد رفتفراهم نمایند که سپس مزیتهای ناشی از کنترل جریانهای اطالعات نامتقارن آنها از دست خ

. اقتصادی فراهم نمایند-ابزار منعطفی را برای برگرداندن منطق سلطه گری فضای جریانهای ایجاد شده توسط فرایند بازسازی اجتماعی

و اساتراتژیهای نهایاد   هرچند رسانه فناوری به تنهایی قادر نخواهد بود تا این فرایند را در فقدان تحرک اجتماعی، تصمیمهای سیاسی 

. دولتهای محلی را قادر می سازد تا قدرت اجتماعی جریانها را تغییر دهند و قدرت تالقی مکانها را تثبیت نمایناد تغییر شکل دهد که 

ئه که با عمومیت آنالیزهای ارامنظور نمی شود این واکنشها برای تهیه دستور سیاسی خاص برای اقدامات سیاسی و تغییرات اجتماعی 

آنها بسادگی در بازکردن مناقشه ها در چرخه های سیاسی و دانشمندانه منظور می شاوند کاه مای    . ارائه می شوندشده در این کتاب 

توانند برای مطرح کردن چالشهای اصولی تحمیل شده با ظهور فضای جریانها به مفهوم شهرهای ما و بارای ساعادت جواماع ماا آغااز      

نهادها را از اما برخی اوقات دیدگاه آرمانی الزم است تا . جهت گراییهای سیاسی می تواند آرمانی ظاهر شودمن نشان داده ام که . شوند

ازاینرو آگاهی آنها و کنترل آنها را از دگرگونی نزدیک بینی و حالت سکون تکان دهد و افراد را قادر سازد تا به فکرنکردنی ها بیندیشند 
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توسعه منطق یک وجهی فضای جریانها است آنچه ما باید با همه هزینه ها از آن جلوگیری کنیم . برداجتناب ناپنیر اجتماعی باال می 

مگراینکه سیاستهای جایگزین و واقع گرایانه  .ظاهر را خوب حفد می کنیم که تعادل اجتماعی شهرهای ما حفد شده استدرحالیکه 

یافت شوند تا مفهوم اجتماعی موقعیتهای درون فضای جریانها را بازسازی که توسط جنبشهای جدید اجتماعی پرورش یافته اند بتوانند 

نمایند و جوامع ما در بخشهای غیر قابل ارتباط شکسته شوند که ناهمبستگی متقابل آنها منجر به خشونت مخرب و فرایناد انحطااط   

نیروهای ه ارائه و پیاده شوند، قادر می شوند تا هرچند اگر پروژه های اجتماعی نوآور توسط دولتهای محلی تجدید شد. تاریخی می شود

فضایی باید متشکل از -سپس ساختار جدید اجتماعینیرومند را که با انقالبی در تکنولوژیهای اطالعات رها شده اند را پیشرفت دهند 

زمان تاریخی ما و فضای شاید آنگاه . شبکه بخشهای محلی ظاهر شود که شبکه جریانهای سودبخش را کنترل می کند و شکل می دهد

 . اجتماعی ما در راستای یکپارچگی مجدد دانش و مفهوم در شهر اطالعات جدید همگرا خواهد شد

  


