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از بحران ساا  ۸۰۰۲تا امروز ،جنبشهای نسبتاً بزرگی ،ازجمله خیزش سا ۲۲
در ایران ،انقلابها در جهان عرب در ساا های  ۸۰1۰تا  ،۸۰1۸جنبش جهانی اشغا
وا اسااتریت ،جنبش برابری حقوقی برای ساایاهان ،و نیروی بزرگی ه حو جرمی
وربین در بریتانیا و برنی ساندرز در ایالا متحده جمع شادند ،نشانههای روشنی از
گسترش مقاومت علیه دیکتاتوری و نولیبرالیسم هستند .از خیابانهای ایران تا میدان
تحریر در قاهره ،میدان خورشید اسپانیا ،و پارک زو وتی نیویورک ،شاهد موج جدیدی
از اعتراضها به ساایسااتمی بودیم ه نه ققد قادر به ت اامین رقاه و بزادی برای همه
نبوده ،بلکه قدم به قدم ،و با خشونت ویژهای ،دستاوردهای جنبشهای بزرگ دهههای
قبل را به زیر گرقته است .تقریباً و بدون استثنا ،در همهی این موارد تکنولوژی بهطور
عام و شابکههای اجتماعی بهطور خاص ،بهعنوان یکی از عوامل اصالی در شکلگیری
این جنبشها ،و مؤلفهی مهمی در توضای بنها ،مرر شده است .بسیاری بر این نظر
هساتند ه تکنولوژی و ازجمله شبکههای اجتماعی نقش مهمی در همین زمینه ایفا
ردهاند و می نند ،ه حق دسترسستب و داشتر رساانه ی قانتزی نیست .چنین
بهنظر میرساد ه هر سای ه به اینترنت و شبکههای اجتماعی دسترسی دارد ،قادر
است در وسیعترین تباد نظرهای سیاسی و اجتماعی شر ت داشته باشد.
اساااتفادهی خلاقانه از ساااکوهای مفتلر ارتباطی ،و مهار های غیر قابلانکار در
بههمتنیدن تصااااویر ،صااادا ،موسااایقی و غیره ،برای تبلی  ،ساااازماندهی و بسااای
جنبشهای اعتراضی ،خیلیها را واداشته ه تأ ید نند ه بدون بهرسمیت شناختن
نقش مر زی این شااابکهها ،قادر به قهم این جنبشها نفواهیم بود .مانو اساااتلز،
بهطور مشااف تأ ید می ند ه اینترنت نقش مر زی در این شااورشها ایفا رده،
چرا ه هر اندازه ه ابزار ارتباطی متحرک و تعاملیتر هساتند ،تشکلها غیرمتمر زتر
و جنبشها مشار تیتر هستند.
در مقاابل ،ساااانی هساااتند ه تحلیلهای غیر انتقادی از ار رد و قدر این
شابکهها را رد می نند و بهعنوان مثا بر اهمیت تشکل ،و یا استفادهی دولتها برای
جمعبوری اطلااعاا و نظاار بر هماهی عرصاااههای اجتماعی تأ ید می نند .این
دوقربی شاادن بحب بر ساار نقش اینترنت ،و تقلیل و تقساایم روشاانفکران و قعالین
ساایاساای و اجتماعی به مؤمن و اقر به تکنولوژی )به سااانی ه به قدر تکنولوژی
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ایمان داشاتند و سانی ه حاضر نبودند ایمان بیاورند و یا تردیدهای جدی داشتند)،
مسااا لهی تناقض در همهی عرصاااههای زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد .تداوم
اسااتفاده از اینترنت توسااد جنبشهای اجتماعی از ی طرف ،و اسااتفادهی جریانا
راسات و قاشایستی از بن از طرف دیگر ،نشان میدهد ه جبر تکنولوژی خاصی در
اسااتفاده از این ابزار وجود ندارد ،و وارد شاادن بنها به زندگی اجتماعی ،درساات مثل
«تکنولوژی جدید» قبلی ،محصاو شاراید معین ،سایاستهای مشف  ،و توازن قوا
اسااات .بر همین اسااااث مثل هر پدیدهی دیگر ،این شااابکهها قابل تغییر ،تبدیل ،و
جهتگیری در اساتفاده از بنها هساتند .یکی از برجستهترین نمونهها ظهور داعش در
قردای بعد از شاکسات انقلابها در جهان عرب است .انصاقاً در مقایسه با جنبشهای
مترقی اساتفادهی داعش از این شابکهها چشمگیر بود ،هم در عرصهی تبلی  ،هم در
عرصااهی جذب نیرو ،هم برای اعما قشااار و سااازمان دادن .شاابکههایی ه قرار بود
پیاامبر بزادی و رهایی باشاااند ،به ارگانهایی تبدیل شااادند ه ترث خدا را در د
شاااهروندانی ه تحت نفوا داعش بودند ،و یا حتی بنانی ه در زیر سااالرهی داعش
زندگی نمی ردند ،تقویت رد .شابکههای اجتماعی در قردای پس از شکست انقلابا
ار رد دیگری نیز پیدا ردند .در ساااا  ۸۰1۲و در مقرع «بحران پناهندگی» ی
خبرنگاار عراقی یاادبوری رد اه ابزارهاا و شااابکاههاایی ه در زمان انقلاب برای
ساازماندادن اعتراض ،تجمع و تبلی استفاده میشد ،حالا در دست بسیاری از قعالان
به ابزاری برای راهیابی و گذر از مرزهای دژ اروپا تبدیل شاااده بود .ابزاری ه پیشتر
در خدمت سیاست «اعتراض» بودند به ابزاری در خدمت «خروج» از بحران و سر وب
تغییر پیدا ردند .نیروهایی ه به این شبکهها اتکا می نند ،و دلایل و اشکا استفاده
از بنها ،هیچوقت یگانه نیست.
در زمیناهی نقش و جایگاه تکنولوژی در جوامع لازم اسااات ه روی چند نکتهی
لیدی تأ ید نیم.
اولاً ،تکنولوژی و از جمله تکنولوژیهای ارتباطی ،همیشااه و بهمعنای واقعی لمه
ی پدیدهی اجتماعی اسااات .بههمین خاطر باید بین تکنولوژی بهمثابه ی اختراع و
شاراید اجتماعی و تاریفی ه امکان این نوبوری را قراهم می ند تمایز قائل شد .این
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مساأله از همان ابتدا و در مورد همهی اختراعا و نوبوریها صادق بوده است .تکوین
و توسااعهی نوشااتن با گسااترش و پیییدگی مبادلا و روابد اقتصااادی و اجتماعی
پیییدهتر و تفصاصایتر شاده است .همهی تکنولوژیهایی ه در جامعه وارد و به ار
گرقته شاادهاند محصااو نیازها و ضاارور های اجتماعی خاصاای هسااتند .لحظهی
تکنولوژی نه لحظهی « شار» بن ه لحظهی ضارور های اجتماعی است .بهعنوان
مثا تلگراف ،ه زمانی ی «تکنولوژی جدید» محسااوب میشااد ،سااا ها پیش از
بن ه مورد استفاده قرار بگیرد اختراع شده بود .در اینمورد نه خود تکنولوژی ه ی
تحو اجتماعی دیگر ،یعنی ظهور و توسعهی خروط راهبهن بود ه تلگراف را به ی
ضارور اجتماعی تبدیل رد .ابزار حملونقل ساریع نیازمند سایستم ارتباطی سریع
بود .تلفن هم پاسخ به ی نیاز اجتماعی معین بود و اتفاقی نبود .بسیاری از مفترعان
همزمان روی ی ساایسااتم ارتباطی در دوران گسااترش صاانایع و شااهرنشااینی ار
می ردند و در قاصاالهی چند ساااعت دو نفر اختراع تلفن را به ثبت رساااندند .اختراع
رادیو وا نشی (و ضرورتی) بود ه تراژدی غرق شدن شتی تایتانی به میان شید.
ساا ها بعد بود ه رادیو به ابزاری بیشتر از ی سیستم ارتباطا بیسیم تبدیل شد.
اهمیت نیازهای نظامی در اختراع تکنولوژیهای ارتباطی را نباید نادیده گرقت .هم
ویدئو و هم اینترنت از د تحقیقا نظامی بیرون بمدند .اولین بزمایشهای مربوط به
ویدئو در ارتش بلمان صااور گرقت و اینترنت هم ی پروژهی نظامی بود (و هساات)
ه پنتاگون بهوجود بورد.
ثانیاً ،لحظهی هر تکنولوژی جدید در عین حا لحظهی ی انتفاب است .شراید
موجود و توازن قوا در جامعه در «انتفاب» تکنولوژی تأثیر مسااتقیمی دارند  .به این
معنا ه شاکل و یا ار رد ازقبل تعیینشدهای برای تکنولوژی وجود ندارد .نه تکنی
و مکانی ه انساانها هستند ه ترجیحا و نحوهی استفاده از تکنولوژی مشفصی
را انتفاب می نند .بهعنوان مثا  ،در مورد رادیو بحب معینی در بمریکا صور گرقت
در مورد این ه چه اسمی و یا استعارهای برای بن انتفاب نند .تعدادی طرقدار لمه
باجهی تلفن بیساایم ،و تعدادی هم طرقدار نام روزنامهی هوایی بودند .انتفاب اساام
رادیو ربری به تکنولوژی نداشت بلکه محصو تلاشهای لابی شر تهای تلفن بود ه
مایل بودند انحصااار «شاابکهی حامل» را برای خودشااان حفظ نند .شااراید موجود
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ساایاساای و اقتصااادی و مناقع بفشهای مفتلر ساارمایه حتی در مورد تعیین نام
تکنولوژی جدید در اینجا تعیین ننده بود.
ثالثاً ،صرفنظر از نیت اولیهی دربارهی ار رد تکنولوژی ،همیشه اشکا و عوارض
غیر قابلپیشبینی وجود خواهد داشات .تکنولوژی لزوماً و دقیقاً به بن شکلی ه اقراد
و جریانهایی ه بنرا بوجود بوردند مورد استفاده قرار نفواهد گرقت .اگر ت وری جبر
تکنولوژی اشاتباه اسات ،دیدگاهی هم ه تصاور می ند سارنوشت تکنولوژی ازقبل
تعیین شااده و غیر قابلبرگشاات اساات ،اشااتباه اساات .اگر تکنولوژی ی پدیدهی
اجتمااعی و جزیی از روابد اجتمااعی هساااتناد ،و ناه یا پادیادهی ثابت و ازقبل
تعیینشااده ،به این معناساات ه شااکل نهایی بنها به توازن قوا و مبارزهی اجتماعی
بساتگی دارد و وابسته است .از همین رو ،در مورد همه تکنولوژیها میتوان گفت ه
پیییادگیهاایی اجتمااعی معینی وجود داشاااته و خواهد داشااات .ریموند ویلیامز،
ساوسایالیسات سارشناث ولزی ،به زیبایی و با هشیاری روی این پیییدگی و بهطور
مشااف تناقض بین نیت برای نتر و عواقغ غیر قابلپیشبینی شااده تأ ید رده
اسات .او ضامن اشاره به این ه نیازهای سرمایه برای تربیت نیروی اری ه قادر به
نوشتن و خواندن است نه ت سواد بموزی را راه انداخت .امید این بود ه ارگران در
عین حا با خواندن انجیل به انساانهایی مؤمن و ساربهزیر تبدیل بشوند .اما بنگونه
ه ویلیامز تأ ید می ند «هیچ راهی وجود نداشاات ه به انسااانها نشااان داد چگونه
انجیل را بفوانند بدون بن ه بتوانند مربوعا رادیکا را بفوانند .نیت نتر عواقغ
غیر قابل نتر بهبار بورد».
اما در اینمورد ،لازم است تأ ید نیم ه دورهی بغاز هر تکنولوژی دورهی نبرد بر
ساار نحوهی ار رد و اسااتفاده از بن نیز هساات .دورهی او پاگیری و اشاااعهی هر
تکنولوژی همیشاه بازتر و بشافتهتر اسات و درسات از همین جا نبرد بر ساار شکل و
گسااترش ،تنظیما  ،بینده ،و نتر بن بغاز میشااود .معمولاً دورهی او با بنارشاای
محسوسی مشف میشود و بهمرور دولت و سرمایه مهر خودشان را روی ابزار جدید
میزنناد .تجرباهی همااهی تکنولوژیهااای ارتبااطی ،از مربوعاا و رادیو گرقتاه تااا
اینترنت ،همین واقعیت را نشاااان میدهند .در حقیقت میتوان گفت ه جنبشهای
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اجتمااعی در باالاا بردن اهمیات و وزن هر ابزار رسااااناهای نقش مهمی ایفا ردهاند.
باهعنوان مثاا تاا قبال از خیزش ساااا  ۲۲در ایران و انقلابهای منرقه« ،نسااال
قیسبوک» ( ه به جوانان نساابت داده میشااد) تشااری تحقیربمیزی بود ،تعریر و
تمجیادی در اار نبود .این توصااایر از جوانانی بود ه ظاهراً وقت خودشاااان را با
قیسبوک هدر میدادند و در عین حا  ،انگشت اتهام را به سمت انزوای نسل جدید از
ساایاساات و بیتوجهی بنها به مهمترین مسااایل روز جامعه میگرقت .اما اسااتفادهی
جنبشها از اینترنت ضاربهی سنگینی به چنین تشبیهاتی زد .درست به همان شکلی
ه جنگ و تحولا سااایاسااای انا هایی مثل سااای ان ان و الجزیره را به برندهای
رسانهای شناختهشدهای در دنیا تبدیل رد ،جنبشها و انقلابهای اخیر به قیسبوک،
توییتر ،یوتیوب و غیره مشااروعیت ساایاساای و اجتماعی خاصاای داده اساات .نساال
قیسبوک دیگر یا لمهی تحقیربمیز نیسااات .ابزاری ه در ابتدا بیربد و مبتذ
تلقی میشاد ،بهخاطر شاجاعت و قدا اری شاورشایان در ایران و شورهای دیگر ،به
سااکوهای معتبر و ارزشاامندی تبدیل شاادند .و این اعتبار بهنوبهی خود در بالا بردن
اعتبار سیاسی و مالی این شبکهها مؤثر بود .یکی از نویسندگان مجلهی قوربز بلاقاصله
این نکته را دریاقت و گفت ه «خیزش ساا  ۲۲در ایران برای اسابی توییتر بسیار
مثبت بوده است».
ا نون به شارایری رسیدهایم ه از ی طرف شر تهای قراملیتی و از طرف دیگر
دولتها بیش از پیش برای نتر پتانساایل مترقی تکنولوژی تلاش می نند .قراموش
نکنیم ه در قرن نوزدهم گساترش صنعت چا اهمیت مهمی برای جنبش ارگری
داشااات .نقش برجساااتاهی مربوعا ارگری در بن دوره را نباید نادیده گرقت .در
بنزمان البته سااای مثلاً جنبش چارتیساااتها را بهعنوان جنبش روزنامهها معرقی
نمی رد و جنبشهاا و انقلااباا ناه باا ناام ابزار ارتباطی بلکه با مرالبا و نیروهای
اجتماعی بن شاناخته میشدند .تنها در دورهی اخیر است ه جنبشهای اجتماعی را
با ابزارهای ارتباطی بن توضااای میدهند .در زمینهی نقش رساااانهها در جنبشهای
اجتماعی از تکرار بنیه ه همه بفوبی به بن اشااراف دارند پرهیز و ققد به نوشااتهی
مشاااهور لنین در «چه باید رد؟» و تأ ید او بر اهمیت لیدی نشاااریا حزبی برای
تبلی  ،تروی و ساازماندهی اشاره می نم .گرامشی هم بهنوبهی خود توجه ویژهای به
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اهمیات ساااینماا و ادبیاا برای جنبش ارگری داشااات .والتر بنیامین در مقالهی
مشااهورش دربارهی هنر در عصاار تولید مکانیکی ،به پتانساایل دمو راتی عکاساای
پرداخته اسات .برشت در مقالهی مشهوری ه در دههی  139۰دربارهی رادیو نوشته
از رادیو بهعنوان رسااانهای نام میبرد ه میتواند برای رابرهگیری ،برای وصاال ردن
اقراد ،و ارتباطا بهمعنای انسانی و جهانشمو بن به ار گرقته شود.
رساااانههایی ه در پیوندبفشااایدن بفشهای مفتلر طبقهی ارگر در جنبش
چارتیساتها و یا اقزایش نفوا احزاب سوسیا دمکراتی نقش ایفا ردند ،رادیو ه به
شکل درخشانی در انقلاب ایرلند به ار گرقته شد ،و غیره ،بهتدری در دست شر تها
و دولتها متمر ز شااادند .همین را هم ما در مورد اینترنت میبینیم .به یاد دارید ه
در سااا های او موتورهای جسااتجوی قراوانی وجود داشااتند ،اما الان گوگل تقریباً
انحصااار این عرصااه را بهدساات گرقته اساات .جسااتجوها و تحقیقا ما را گوگل،
دوساتیهای ما را قیسبوک ،اوقا قراغت ما را یوتیوب ،و غیره سازمان میدهند .این
شر تها به خصوصیترین حوزههای زندگی اجتماعی انسانها نفوا ردهاند و سرمایه
و ثرو خودشان را از طریق استفراج اطلاعا و قروش بن انبار می نند .بحران رونا
این نتر را بیش از قبل تعمیق رده و اقزایش داده است .اخرین بماری ه چند ماه
پیش منتشاار شااد نشااان میداد ه در مد سااه ماه در سااا  ،۸۰۸۰ثرو جمعی
میلیاردرها از  ۸.3هزار میلیارد به  9.۲هزار اقزایش پیدا رد .این رقم را اگر بشااکنیم
به  1۴1میلیارد در ماه ،یا  ۴.۷میلیارد در روز میرسایم .این شار تها برندگان اصلی
بحران رونا هسااتند .ثرو شاافصاای جر بزوث ،صاااحغ بمازون ،در چند ماه او
بحران رونا از  ۷9میلیارد به  1۲۱میلیارد اقزایش پیدا رد ،رشااادی در حدود ۱۲
درصااد .در همین دوره ثرو بیل گیتس هم  13درصااد اقزایش پیدا رد و به 11۱
میلیارد رساید .طبق همین بمار ارزش بمازون و مایکروسااقت از مرز ی هزار میلیارد
دلار گذشته ،ارزش گوگل نزدی به هزار میلیارد ،و ارزش قیسبوک  ۷۰۰میلیارد دلار
تفمین زده میشااود .اپل اولین شاار ت در جهان اساات ه ارزش بن از مرز  ۸هزار
میلیارد دلار گذشته و الان در صدر قهرست بزرگترین شر تها در مجلهی قوربز قرار
گرقته است.
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گفتن ندارد ه بفت این شار تها درسات در جهت معکوث بفت دمو راسی و
مردم حر ت رده اساات .بهویژه با توجه به اقسااانههایی ه دربارهی نقش اتوماتی
تکنولوژی در گساترش دمو راسای سااخته شده بود ،این تناقض مهم را نباید نادیده
گرقات .میدانیم ه جر بزوث در مقابله با اندیداهای رادیکا در بمریکا پو های
لانی در اختیار ارزارهای انتفاباتی نامزدهای دسات راساتی گذاشته است ،زوم ( ه
در دوران رونا به یکی از مهمترین سااکوهای دیجیتالی تبدیل شااده اساات) مانع از
برگزاری جلساااهای شاااد ه قرار بود لیلا خالد در بن سااافنرانی ند ،ه قیسبوک
اطلااعاا شااافصااای ااربران را در اختیاار دولات و پلیس قرار میدهد ،گوگل هم
همینطور و باا دولاتهاای مفتلر از جملاه با چین روابد نزدیکی دارد .و توییتر در
همکاری نزدی با دولت و دستگاههای امنیتی بمریکا و اروپا و بهدستور بنها ،حساب
اربری بسیاری از قعالان سیاسی و اجتماعی مترقی را ،از جمله در ایران ،و به بهانهی
مبارزه با تروریسم ،بسته است و میبندد.
این اما بدین معنا نیسات ه نمیشاود و نباید از این شبکهها استفاده رد .بفش
مهمی از مردم در همهی شورها و از جمله ایران برای دسترسی به اخبار ،برای تباد
نظر و تحلیل به این شبکهها متکی هستند .در شورهایی ه رسانهها عمل ًا در انحصار
بنگاههای تجاری و دولتاند ،و بهویژه در شاااورهایی ه بزادی مربوعا بهشاااد
محدود اسات ،و هزینهی تولید در سر لان ،قدر رقابت قعالان چپ را با احزاب و
جریانا ثروتمند و وابسااته بهشااد محدود رده ،رسااانههای اجتماعی عملاً به تنها
ابزار ممکن برای تبلی  ،تروی و سااازماندهی تبدیل شاادهاند .سااا ها قبل تعدای از
قعالان دانشاجویی در ایران از این تناقض ه ناچارند به انا هایی مثل صدای بمریکا
اتکا نند ه بر طبل جنگ می وبند بهشااد ناراضاای و نوشااته بودند ه چه زمانی
چپ قادر خواهد بود ه صادا و رسانهی خودش را داشته باشد و به چنین انا هایی
اتکا نکند .اینترنت تا حدی این ق اااا را قراهم رده ،و شااابکههای اجتماعی دامنهی
دسترسی قعالان چپ به مفاطبان بیشتری را میسر رده است .اینترنت البته مشکلا
خااص خودش را دارد اماا در مورد اار ردهاای بن برای قعالین چپ ،و بدون اینکه
نیازی به اختراع مفاهیم جدید چندانی داشااته باشاایم ،میتوان به چند نکته عمومی
اشاره رد.
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ی  -برای رسااانههای چپ ،حتی اگر ار رد سااازماندهی را هم برای خودشااان
قایل نباشاند ،تأ یدی ه لنین روی رساانه بهعنوان داربسات داشت همینان اهمیت
خودش را حفظ رده اساات .یکی از لیدیترین امتیازا اینترنت این اساات ه برای
پفش رسااانه احتیاجی به برگزاری جلسااه ،برپا ردن بساااط در جلوی دانشااگاه ،و یا
پفش بن در خیابان نیست ،ه میدانیم هزینهی سنگینی برای قعالان سیاسی داشت.
در مورد رسااانههای مجازی حقیقت این اساات ه هزینهی توزیع اساااسااً نه بر گردن
تولید ننده ه بر دوش مفاطغ اسات .هزینهی توزیع برای رسانههای غیر مجازی (از
هزینهی قرستنده برای رادیو و تلویزیون گرقته تا هزینهی حملونقل برای مربوعا )
یکی از هزینههای اصاالی رسااانهها اساات .اما اینترنت امکان توزیع به طریق دیگری را
قراهم می ند.
دو -اما ،در عین حا  ،باز هم بهتجربه ،میدانیم ه صاارف پفش و توزیع رسااانه،
هیچ ت ااامینی برای ادامهی اری و گساااترش نفوا نیسااات .یکی از درثهای مهم
مربوعا رادیکا و بهخصاوص نشاریا ساازمانهای سایاسی این بود ه به محض
این ه ق اای سار وب شد پیدا رد ،سانی ه از مشتریان پروپاقرص بنها بودند،
ناگهان ناپدید شادند .شبکهای ایجاد نشده بود ،و جریاناتی ه صرقاً به اقزایش قروش
نشاریا دلفوش بودند ،خریدارهای مشتاق در میدانها و خیابانها را نمیشناختند و
به بنها دسااترساای نداشااتند .یکی از گامهای اساااساای برای جلوگیری از تکرار چنین
تجربهای ،مساااتحکم ردن روابد بین گردانندگان رساااانه ،وصااال ردن مفاطبان،
ریشااهدواندن ،گسااترش دامنهی توزیع و نفوا از طریق جلغ نویسااندگان و همکارانی
قرای شبکهی موجود ،و اتکا به همیاری و همکاری با اقراد و نیروهای وسیعتر است .از
این طریق و با دست دراز ردن بهسوی همدیگر میتوان این را تا حدی ت مین رد.
نشااریانت اینترنتی بهخصااوص از طریق صاافحهی پیوندها در سااایت ،و تبلی و توزیع
مرالغ و بثار جریانا و اقراد همکار در صافحا خود در شبکههای اجتماعی ،قادرند
اه این اار را انجاام دهند .برخلاف تجربههای اولیه ،و بهویژه تجربهی وبلاگساااتان،
صافحهی پیوندها در شابکههای قعلی نقش چندانی ندارند و این مایهی تأسار است.
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همکااری و همیاری و قراهم ردن زمینهی بههم پیوساااتن شااابکهها و جویبارهای
مفتلر ی ضرور واقعی و عاجل است.
سه  -بعد از انقلاب روسیه خیلی از احزاب چپ اروپا ایدهی « ارگر  -گزارشگر» را
معرقی ردند .ارگر  -گزارشاااگر از جهاتی شااابیه به پدیدهی امروزی شاااهروند -
خبرنگار بود ،اما برخلاف بن ار رد قردی نداشاات ،منزوی نبود ،ی تنه به جنگ دنیا
و رساانههای رسامی نمیرقت .سایتهای چپ میتوانند چنین سنتی را (البته با اسم
دیگری) احیا نند .داشاتن گزارشگرانی در محید ،شهر و یا حتی شورهای مفتلر،
و یاا اتکاا باه اقرادی اه در حوزههای مفتلفی تفصااا دارند و یا میتوانند از ی
حر ات اارگری ،تجمع زناان ،و یاا تجاارب و مباارزا اقلیتهای ملی و مذهبی ،به
گسترش شبکهها و حوزهی نفوا بنها در روشنگری ،تبلی و تروی دست بزنند.
چهار -امتیاز دیگر رسااانههای اینترنتی این اساات ه محدودیت زمانی و قیزیکی
نادارناد و بهعلاوه امکان تلفیق قرمهای مفتلر را قراهم می نند .از ترا تهای وتاه
گرقته ،تا قایلهای صوتی و تصویری ،از مقالا طولانی گرقته تا مصاحبههای صوتی و
پاد ساات را میشااود در تبلی و تروی به ار گرقت .اما جنبهی اجتماعی شاابکههای
اجتماعی را نباید نادیده گرقت و قراموش رد .ارسااا لین و یا حتی دریاقت صاادها
لای در شابکههای اجتماعی ت امینی بر این ه مرلغ خوانده شاده نیسات ،درست
بههمان اندازه ه هیچ ت مینی نیست ه مجلهای ه قروخته شده و یا اعلامیهای ه
در ی تجمع پفش شاااده ،واقعاً و املاً خوانده خواهد شاااد .به همین خاطر اهمیت
داربساتی ه لنین به بن اشااره می ند غیر قابل انکار است .حتی در مورد سایتهای
شاناخته شاده ،بسایاری از طریق شابکههای اجتماعی به مرالغ بنها دساترسی پیدا
می نند .این امکان هسات ه لین مرالغ را در این شابکهها گذاشت ،با سانی ه
این مراالغ را بهنوبهی خود تبلی می نند تماث برقرار رد ،نظر بنها را پرساااید ،به
ساؤالا و ملاحظا بنها پاسخ داد ،و از این طریق روابد را گسترش داد و محکم رد.
در اینجا مساألهی توزیع حیاتی اسات .هیچ اثر سایاسی ،ادبی ،هنری ،و ...هرقدر هم
درخشان باشد ،بهخودی خود و بدون تبلی و توزیع وسیع ،وا نشی ایجاد نفواهد رد
و تأثیر چندانی نفواهد داشاات .در ی منرقهی مترو ه ه ساای در بنجا نیساات
جنسای را نمی توان پفش رد ،و بر اسااث همین منرق باید ق ا ،جریانا و اقرادی
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اه منااساااغترین زمیناه را برای تبااد نظر و تبلی قراهم می نند شاااناخت .در
قیسبوک هر اندازه ه روابد شاما با اقراد قعا و نزدیکان سایاساای قشاردهتر باشاد،
امکان اسااتفادهی بهینه از الگوریتم این شاابکه بهبود مییابد .عین همین امر در مورد
توییتر صادق می ند .در قیسبوک تگ ردن نویسنده یا نویسندگان امکان تبلیغاتی
را بااالاا میبرد .در توییتر هم همینطور .اماا توییتر امکاان قنی دیگری هم دارد و بن
استفاده از هشتگهای شناخته شده و پرطرقدار است.
پن  -ح ااور در ق ااای مجازی اقی نیساات و هیچ ابزاری جای سااازماندهی را
نگرقته و نفواهد گرقت .باید با دقت و هشاایاری امکانا مجازی و ح ااوری را تلفیق
رد و به ار گرقت .تجربهی شااورشهای اخیر نشااان میدهد ه بدون تلفیق اشااکا
مفتلر تبلی و تجمع گام چندانی نمیتوان برداشااات .نباید قراموش رد ه چگونه
قعالان مصاری از اتکای یکجانبه به ق ای مجازی پرهیز ردند و قعالیتهای تبلیغاتی
و ساازمانی خود را همزمان در محلا ارگری و ققیرنشاین ه درصد ناچیزی از بنها
به اینترنت دسااترساای داشااتند پیش بردند .بهقو دیوید هاروی «بنچه ه میدان
تحریر به جهان نشاان داد ی حقیقت واضا بودک ه بنچه اهمیت دارد ح ور اقراد
در خیابان و میادین اساات و نه همهمه در توییتر و قیسبوک» در مصاار حتی بعد از
این ه اینترنت را بساتند حر ا نه ققد متوقر نشاد بلکه گسترش پیدا رد .با این
حاا  ،بنیاه ه تجربهی ببان  3۲در ایران را از تجربهی مصااار در ساااا  ۲3متمایز
می ند نه تفاو در استفاده از تکنولوژی ه توازن قوا بود.
شااش  -در پایان لازم اساات ه به بع اای از چه نباید ردها هم اشاااره رد .اولاً،
الگوریتم سااار وب و بیاداد این رساااانهها ،قرهنگ نابرابریهای موجود در جامعه -
طبقاتی ،جنساایتی ،نژادی -را بازتولید می ند .دسااتهبندی و ردهبندی در صاافحا
گوگل ،قیسبوک و توییتر نه بر اساث تکنولوژی بلکه همین ساختارهای نابرابر موجود
صاور میگیرند .ثانیاً ،شابکههای اجتماعی چنان با زندگی بفش وسیعی از جمعیت
جهان گره خوردهاند ه مرز جامعه و رساااانهها تا حد زیادی مفدوش شاااده و معلوم
نیساات ه جا دام تمام و دیگری بغاز میشااود .چهرههای ساارشااناث مرتغ باید
نمایش بدهند و ح اور داشاته باشاند .سایاستمداران باید خودشان را به ی عکس،
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لیپ و یا توییت تقلیل بدهند ،و اقراد گویی ه در صااور نبودن در ق ااای مجازی
اصلاً در قید حیا نیستند .این نیاز برای پفش زندهی قرد و نیاز به داشتن تماشاچی،
تناق اا خاصای را بهدنبا داشته و خواهد داشت .ثالثاً ،باید تا حدی بین استفادهی
شاافصاای و حرقهای از این شاابکهها تفکی قایل شااد .خویشااتنداری و ان ااباط در
استفاده از این شبکهها ضروری است .احتیاجی نیست ه در هر موردی نظر داد ،قلاب
هر توهینی را گرقات ،به هر قردی و در همان جا پاساااخ داد .در همه جای دنیا ،و از
جملاه در میان اربران ایرانی و حتی قعالان چپ ،دیدهایم ه عدم خویشاااتنداری و
نیااز به درگیر شااادن در هر بحثی ،چه لرمهای به اعتمادها و روابد زده و چه انرژی
زیادی از قعالان میگیرد .وا نش بلاقاصااله و ناپفته شااانس همبسااتگی و همگرایی را
اهش میدهد .اگر قراراساات ه از این شاابکهها اسااتفاده رد ،باید با همان نظم و
شااکی به بنها نزدی شااد ه به تلویزیونهای خارج از شااور و یا رسااانههای اصاالا
طلغ در ایران .از وارد شادن به پلمی های مفتلر درشبکههای اجتماعی باید پرهیز
رد .خیلی از این مباحب حتی زمانی ه با نیت خیر شاروع میشوند به جای باریکی
می شاند .بسایاری از این دسته از مباحب ،حتی زمانی ه با نیت خیر بغاز میشود،
مسایر متفاوتی از نیت اولیه را طی می نند .قشارده ردن بحبهای مهم ساایاسی و
اجتماعی در صد و چند لمه ساده نیست.
بگذارید با صاراحت بیشاتری روی جنبهی دیگر این مشکل تأ ید نیم .تجربهی
دورههاای اخیر در ایران و دیگر نقاط جهان نشاااان میدهد ه میتوان حتی اسااایر
وساوساههای «شابهقاشیستی» در گفتوگو و مناظره شد .بهراحتی میتوان با منرق
گلهوار حر ت رد ،لای زد و گل قرستاد ،و با همان شور و هیجان و همراه با دیگران
بر سار سی ه گل نفرستاده مثل بوار خراب شد .بزار و اایت در مواردی چنان بالا و
غیر قابل تحمل بوده اسات ه بسایاری عرای این شبکهها را به لقای بن بفشیدهاند.
لی شار ی ،یکی از نظریهپردازان شابکههای اجتماعی در ساا  ۸۰۰۲تابی نوشته
بود با عنوان «اینجا همه ح اور دارند» .با این همه ،همین جنبهی منفی شاابکههای
اجتماعی بسیاری را وادار به قرار رده است.
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