
و پنج  اطالعات» ميم«سرمايه اجتماعي

و شفافيت آن سرماية اجتماعي را مي ميجريان اطالعات و افزون كنـد. زنـدگي انسـان بـدون سازد

و هدفمنـد بـه دانـش تبـديل مـي  و مـا بـراي گـذران اطالعات ممكن نيست. اطالعات مـنظم شـود

و استفاده از آن نيازمنديم. وقتي زندگيِ اجتمـاعي گسـترده شـد، مـردم بـه تقسـيم زند گي به كسب

و مسئوليت كار مي و هـر مسـئوليتي نـاظر بـه حـل بخشـي از هاي اجتماعي شـكل مـي پردازند گيـرد

هـا شود. مردم انتظار دارند كه مسئوالن اطالعات الزم را در مورد چگونگي انجام كارمشكالت مي

ا درو حياناً مشكالت در اختيار آنان بگذارند، تا در حـلّ آنهـا مشـاركت كننـد. هـر گـاه مسـئوالني

مي رساني بهتر كار كنند از كمكاطالع و اين بـدان معنـا اسـت هاي مردميِ بيشتري برخوردار شوند

و كارگزارانشـان بـه هـم اعتمـ  اد كه سرماية اجتماعي زياد است. معناي ديگر آن اين است كه مردم

و به هم ياري مي و غلـط بـودن مبنـاي كـار دارند رسانند. هر گاه رابطه با مخاطب بـا عـدم شـفافيت

و اعتماد عمومي از بين مي رود. نتيجه اينكه مردم هـم اطالعـات درسـت توأم باشد سرماية اجتماعي

و هم كارگزاران بر اساس اطالعـات غلـط نمـي نمي و كشـور تواننـد برنامـه دهند اداره ريـزي كننـد

مي نمي و همه چيز به هم و يا اطالعـات غلـط دادن آنهـا شود ريزد. بنابراين مخفي كردن اطالعات،

 ) است.rejected( مردودنتيجه عملكرد مسئوالن است. اين نوع اطالعات 
و يا بر اساس پنهـان و يـا نـامحرم اطالعات غلط يا بر اساس محاسبة غلط است كـاري اسـت

و يا سي و امنيتي كردن كاردانستن مردم و گروهـي اسي و يا بدين دليل است كه هر سـازمان است

حسـن نيـت داشـته بر اساس سليقة خود از واژگان خاص استفاده مي و با آنكـه ممكـن اسـت كند

باشد به اغتشاش اطالعاتي كمك كند. در اينجا مديريت اطالعات نقش اساسـي دارد كـه آن هـم 

طـور جـامع ها از باال بـه پـائين مسـائل را بـهط است. اگر مديريتبه مديريت اجرائي كارآمد مرتب

و مختار در تصـميم  و هر واحدي را بدون توجه به بقية موارد مجاز و نظـارت نبينند گيـري بداننـد

ميهم نباشد هر كسي آن مي و در نتيجه همه خـود را هـم محـق مـي كند كه خود و خواهد داننـد

ا هم صالح؛ ولي جزيره ميهايي از و اگـر طالعات به وجود آورند كه هـيچ ربطـي بـه هـم ندارنـد

اند. مديران ارشد وقتي از اهميـت روزي هم بخواهند شبكه بسازند اولِ مصيبت براي اتصال به هم

و مالكيـت بـر آن را توجيـه كننـد  و سازماني بدانند و آن را كاالي شخصي اطالعات آگاه نباشند

و آنگاه هر واحـدي بـراي آنكـه كـار مـردم را راه بينـدازد اساس اعتماد عمومي را بر هم مي زنند

ميعالوه بر وظيفة خود حقوقي را طلب مي و ارتشا حاكم و رشوه شود. در اينجـا منظـور مـن كند

) توان اطالعات ناميـد؛ همچنـين منظـورم ) نيست؛ زيرا آن را نميmisinformationاطالعات غلط
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و يــا افشــاي اطالعــات نيســت هماننــد كشــور ــاتي (و يــا حتــي امريكــا) كــه نامزدهــاي انتخاب مــا

و يا بعد از آن، براي آنكه شفافيت خود را نسـبت بـه گـروه  هـاي نمايندگانشان به هنگام انتخابات

و يا از سرِ دلسوزي براي آنكه وضعيت كشور را براي مردم باز كننـد بـه افشـاي  رقيب نشان دهند

ر نكاتي مي و رقيـب هـم وشنپردازند كه اگر چه براي گري مردم خوب است ولي بـراي دشـمن

 برند. حاوي اطالعات سرشاري است كه به موقع از آن بهره مي

و اعتماد مـردم بـه آن مثـال خـوبي اسـت كـه عليـرغم اينكـه دولـت مـا همـة داستان تلگرام

و يا اطالع اي عمـل گونـه بـه رساني تسهيالت را در اختيار آن قرار داد، اين سامانه نيز به لحاظ فني

و استقبال مردم ايران در مقايسه با مـردم دنيـا  كرده است تا اعتماد عمومي را جلب كند. البته اقبال

به آن خود نياز به تحليـل دارد كـه چـرا بايـد چنـين باشـد. دل كنـدن مـردم از آن، خـود نيـاز بـه 

و صــميميت عملكــرد درســت پيــام و رســان هــاي داخلــي دارد كــه در رأس آن صــداقت دولــت

و خبرگزاري و درسـت بشـنوند مسئوالن ها است كه بايد براي مردم اثبات شود كه حرف راسـت

و مطالبشان به لحاظ امنيتي محفوظ باشد.

در منهاي اين موارد، مي توان اطالعات را بـه چنـد صـورت در نظـر گرفـت كـه بـه ترتيـب

و يا تقويت سرماية اجتماعي نقش دارند. يعني اطالعا ميتخريب و سـرمايةت تواند مخـرب باشـد

و مي و نامرتبط باشد، و اجتماعي را نابود كند؛ اگر كه مغشوش تواند ثمربخش باشـد اگـر بـه جـا

 توان اطالعات را به چند دسته تقسيم كرد: مرتبط باشد. از اين رو مي
و ). زمانيblocked( مسدود- كه اطالعات مسدود اسـت بـه ايـن معنـا اسـت كـه بـين مـردم

هاي اسـتبدادي كـه حاكمـان بـراي اي برقرار نيست. همانند حكومت رگزاران هيچ رابطهكا

و تـرس بـه سـر مـي خود زندگي مي و بيكـاري و مـردم هـم در نهايـت فقـر در كننـد برنـد.

و ثـروت گذشته از اين حكومت هـاي عمـومي را بـه بيگانگـان ها فـراوان بـود. آنهـا امـوال

و با اخذ اندكيواگذار مي از درآمـد از آنهـا، بـه عياشـي مشـغول بودنـد. در جهـان كردند

بي امروز هم ممكن است بعضي دولت و بـي ها از دانشـي مـردم، كـه خـود در پديـد خبـري

آن آوردن چنين وضعيتي سهيم بوده و ماننـد است در قالب مجوزِ ساخت، كشت، واردات

و بهره به و يـا نشـود؛ امـا اي هم نصـيب كشـ ديگران امتيازات زيادي واگذاركنند ور بشـود

و زيـان را بررسـي كنـد بـراي اينكـه اطالعـات مسـدود  كسي اجازه ندارد تا منصفانه سـود

و است. سال ها بايد بگذرد تا اين اطالعات فاش شود. امروزه فقط در موارد حساس امنيتـي

(اسـناد نظامي ممكن است براي مدتي مشخص اطالعات مسدود باشد. در دنياي يادمانـه   هـا

 گيرند.وآرشيو) هم در هر كشوري زماني را براي انتشار اطالعات محرمانه در نظر مي
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). اطالعات محدود زماني است كه كارگزاران براي گـذران امـور خـود limited( محدود-

و يا نمي به يا اطالعاتي ندارند و يا و شـايد مـوقتي، توانند اطالعات كسب كنند طور محدود

و يـا بـه اطالعاتي به مردم مي طـور مـوقتي حمايـت دهند تا در ازاي آن اطالعاتي را بگيرند

و بنـا بـه صـالحديد كـارگزارانِ  و سياسـي مردم را جلب كنند. در شـرائط حسـاس نظـامي

دهنـد هاي آزاد وعـده مـي اطالعاتي، چنين وضعيتي ممكن است اتفاق بيفتد؛ ولي حكومت

رار بگيـرد. در ايــن حـال اطالعــات كـه در وقـت الزم اطالعــات كامـل در اختيــار مـردم قــ 

و مفصل نيست. ممكن است رابطة بـين دولـت  محدود است ولي غلط نيست؛ مجمل است

داند كه به صـالح آنـان اسـتو ملت هم خوب باشد ولي چون اعتماد برقرار است ملت مي

و يـا دشـمن از آن سـوء  كه جزئيات اطالعات در اختيار همه قـرار نگيـرد؛ چـه بسـا رقيـب

 المللي هم ممكن است اتفاق بيفتد. تفاده كند. اين حالت در مسائل اقتصادي بيناس

). اطالعات مغشوش زماني است كه يـا كـارگزاران خـود اطالعـات confused( مغشوش-

و يا مردم را محرم نمي و يـا رقيـب، ندارند و يا به خاطر رد گم كـردن بـراي دشـمن دانند

و  كننـد كـه هـيچكس يا از منابع گوناگون پخـش مـي اطالعات را عمداً چنان دستكاري،

نظمـي گفتنـد نظـم مـا در بـي ها مـي تواند از آن استفاده كند؛ همانند زماني كه بعضينمي

و هـم است. اما در همين جا اگر كار استمرار پيدا كند، هم اعتماد عمومي سلب مـي  شـود

ب و نتوانند از اطالعات درست بـرداري كننـد. ايـن هـره چه بسا خود كارگزاران گيج شوند

مي اغتشاش بر خالف نظريه (زيـرا آنهـا گويـد در بـي اي كه نظمـي اطالعـات زيـاد اسـت

به اطالعات را قائم به انسان نمي و هر آنچه كه را دانند عنوان قانون در جهـان وجـود دارد

و براي جدا كردن اطالعات سره اطالع مي نامند) بايد گفت برعكس، اطالعات كم است

و از همه مهم از تر اينكه بيم از دست رفتن سرماية اجتمـاعي ناسره بايد تالش زيادي نمود

و اوليه و نتيجه آنكه مردم كه خود دارندة اطالعات پايه اند ممكن است ديگـر وجود دارد

و برنامه و يا اطالعات غلط بدهند  ريزي را مختل كنند. اطالعاتي به كسي ندهند

و يــا ). اطالعــاmixed( مخلــوط- و غلــط ت مخلــوط زمــاني اســت كــه اطالعــات درســت

و غيرالزم به همراه هم باشند. از اين اطالعـات بـه سـختي مـي تـوان اسـتفاده اطالعات الزم

كرد. بايد براي جداكردن سره از ناسره تالش زيادي نمود. در اين زمان بازار شـايعه ممكـن 

و هر كس به بخشي از اطالعـات اسـتناد كنـ  و كـار خـود را توجيـه كنـد. است قوي شود د

ممكن است كارگزاران براي مدتي از اين اطالعات مخلـوط بهـره ببرنـد امـا بـراي هميشـه

و كارهـا پـيش نمـي توانند به كار ادامه دهند. مردم در ايـن حالـت سـردرگم نمي و انـد رود
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و فرسودگي در كار مشاهده مـي و اتصـال هـاي اطـالع شـود. ايجـاد شـبكه خستگي رسـاني

مي انونك مي هاي خبر به هم اين اختالط را سامان و شفافيت را بيشتر كنـد. چيـزي كـه دهد

و عـده در كشور ما به آن بها داده نمي آلـود بـودن آب منتفـع اي بـه اصـطالح، از گـل شود

ها ببينيد كه چه مصيبتي براي كشور درست شده اسـت كـه شما در موضوع يارانه شوند.مي

خواهنـد بعضـي را حـذف انستند آمار درست بگيرند امـا حـاال كـه مـي موقع دادن يارانه تو

ميكنند، نمي و هر زمان كه اين بحث مطرح و اطالعـات توانند شود دولت از نداشتن آمـار

و نبودن اسـتاندارد واحـد گويد! علت آن است كه تعدد مراكز تصميمالزم سخن مي گيري

و نبودن عزم بر انجام كا و هـر براي ورود اطالعات ر، چنـين اختالطـي را بـه وجـود آورده

توانـد بـا ايـن سازماني هم ممكن است از اطالعات خودش دفاع كند. اما چگونه دولت مي

و برنامه  ريزي كند! اطالعات گوناگون تصميم بگيرد

و مـرتبط اسـت كـه مـي ). به نظر ميrelated( مربوط- توانـد رسد تنهـا اطالعـات مربـوط

مقوام و سـرماية اجتمـاعي را تقويـت كنـد. يعنـي بخش رابطة بين و كارگزاران باشـد ردم

و هر كـس بـر اسـاس نيـاز اطالعات مرتبط در جاهاي مشخص به طور صحيح وجود دارد

و بـه اصـطالح، گيـري خود مي و نه متعارض استفاده كند تواند از اين اطالعات هماهنگ

و نـاگوار اسـت كـه در كشـور  و اطالعـات را در كار وجود ندارد. چقدر زشـت ي آمـار

و حتي خود مسئوالن از منابع بين و يـا صـحت آنهـا مردم و قابل استناد بداننـد المللي اخذ

و بـراي مـردم را به  مـان صـداقت داشـته تأييد آنها منوط كنند. اگر ما خودمان در كارمان

 گيري ها اول اطالعات داخلي مبناي كار باشد. باشيم بايد در همة تصميم

داشـت شخصـي، نيازمنـدان را در اسـرع اند كه بدون چشم موالً كاركنان سطوح ميانيِ دولتاين مع

و به قول معروف كارشان را راه مـي وقت به منابع اطالعاتي وصل مي و بـه جـاي اسـير كنند اندازنـد

و بنيـان  و خمِ جانكـاه و در بـرافكن اداري بـه جلـب رضـايت مـردم مـي كردن آنها در پيچ پردازنـد

ميتقوي ميت بنيان سرماية اجتماعي سهيم  توان يافت.رسد بهتر از اين كارِ خيري نمي شوند. به نظر

و دانــش ســازي توانــد در كنــار مســئوالن اطالعــاتي در شــفاف شناســي مــي علــم اطالعــات

و توزيع درست آن نقش داشته باشد به شرطي كه از چهارديواري كتابخانـه بيـرون آيـد  اطالعات

و علـم رسـاني، يادمانـه ور اطالعو در تمشيت ام و اطالعـات، (آرشـيو) اسـناد و تهيـة وري سـنجي

 هاي كاربردي، خود را تجهيز نمايد. نقشه


