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 ۲۲بزرگی، ازجمله خیزش سا   های نسبتاًتا امروز، جنبش ۸۰۰۲از بحران ساا  

، جنبش جهانی اشغا  ۸۰1۸ تا ۸۰1۰های در جهان عرب در ساا  هاانقلابدر ایران، 

حقوقی برای ساایاهان، و نیروی بزرگی  ه حو  جرمی  یوا  اسااتریت، جنبش برابر

های روشنی از جمع شادند، نشانه ساندرز در ایالا  متحده و برنی  وربین در بریتانیا

یدان های ایران تا ماز خیابان .گسترش مقاومت علیه دیکتاتوری و نولیبرالیسم هستند

، شاهد موج جدیدی نیویورک حریر در قاهره، میدان خورشید اسپانیا، و پارک زو وتیت

به ساایسااتمی بودیم  ه نه ققد قادر به ت اامین رقاه و بزادی برای همه  هااز اعتراض

 هایهای بزرگ دههای، دستاوردهای جنبشویژهنبوده، بلکه قدم به قدم، و با خشونت 

طور هب این موارد تکنولوژی یو بدون استثنا، در همه باًتقری .است قبل را به زیر گرقته

گیری شکلعنوان یکی از عوامل اصالی در ه، بخاصطور ههای اجتماعی بو شابکهم اع

بسیاری بر این نظر . است مهمی در توضای  بنها، مرر  شده یلفهؤمها، و جنبشاین 

ا ایفه زمینهای اجتماعی نقش مهمی در همین هساتند  ه تکنولوژی و ازجمله شبکه

چنین  .رساانه ی  قانتزی نیست و داشتر  دسترسستب      نند،  ه حقو می اند رده

قادر  ،ددارهای اجتماعی دسترسی نظر میرساد  ه هر  سای  ه به اینترنت و شبکههب

 .های سیاسی و اجتماعی شر ت داشته باشدنظرد تباترین در وسیع است

انکار در قابلهای غیر خلاقانه از ساااکوهای مفتلر ارتباطی، و مهار  یاساااتفاده

دهی و بسااای  ساااازمانتنیدن تصااااویر، صااادا، موسااایقی و غیره، برای تبلی ، همهب

اختن نرسمیت شه نند  ه بدون ب ید أتها را واداشته  ه های اعتراضی، خیلیجنبش

 ،زمانو   اساااتل .ها نفواهیم بودها، قادر به قهم این جنبششااابکهنقش مر زی این 

 ها ایفا  رده، ند  ه اینترنت نقش مر زی در این شااورشمی ید أتطور مشااف  هب

ر ها غیرمتمر زتهساتند، تشکل ترچرا  ه هر اندازه  ه ابزار ارتباطی متحرک و تعاملی

 .هستندتر مشار تیها و جنبش

های غیر انتقادی از  ار رد و قدر  این  ساااانی هساااتند  ه تحلیل ،در مقاابل

رای ها بدولت یعنوان مثا  بر اهمیت تشکل، و یا استفادههب و  نندها را رد میشابکه

این  . نندتأ ید می های اجتماعیعرصاااه یبوری اطلااعاا  و نظاار  بر هماهجمع

نت، و تقلیل و تقساایم روشاانفکران و قعالین دوقربی شاادن بحب بر ساار نقش اینتر

به  سااانی  ه به قدر  تکنولوژی (به تکنولوژی  و  اقرمن ؤمساایاساای و اجتماعی به 
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، های جدی داشتند(ایمان داشاتند و  سانی  ه حاضر نبودند ایمان بیاورند و یا تردید

تداوم   .گیردهای زندگی اجتماعی را نادیده میعرصاااه یتناقض در همه یمسااا له

جریانا   یطرف، و اسااتفادههای اجتماعی از ی اسااتفاده از اینترنت توسااد جنبش

دهد  ه جبر تکنولوژی  خاصی در طرف دیگر، نشان میاز بن از راسات و قاشایستی 

درساات مثل  وارد شاادن بنها به زندگی اجتماعی، و، دنداراسااتفاده از این ابزار وجود 

های مشف ، و توازن قوا شاراید معین، سایاستقبلی، محصاو   «تکنولوژی جدید»

ها قابل تغییر، تبدیل، و دیگر، این شااابکه یبر همین اسااااث مثل هر پدیده .اسااات

ها ظهور داعش در ترین نمونهیکی از برجسته .گیری در اساتفاده از بنها هساتندجهت

های بشجن با مقایسه در انصاقاً .در جهان عرب است هاانقلابقردای بعد از شاکسات 

تبلی ، هم در  یها چشمگیر بود، هم در عرصهداعش از این شابکه یمترقی اساتفاده

هایی  ه قرار بود شاابکه .جذب نیرو، هم برای اعما  قشااار و سااازمان دادن یعرصااه

هایی تبدیل شااادند  ه ترث خدا را در د  پیاامبر بزادی و رهایی باشاااند، به ارگان

داعش  یدند، و یا حتی بنانی  ه در زیر سااالرهشاااهروندانی  ه تحت نفوا داعش بو

های اجتماعی در قردای پس از شکست انقلابا  شابکه . ردند، تقویت  ردزندگی نمی

ی   «بحران پناهندگی»و در مقرع  ۸۰1۲در ساااا   . ار رد دیگری نیز پیدا  ردند

هاایی  ه در زمان انقلاب برای شااابکاهو  هااابزار رد  اه وری بیاادخبرنگاار عراقی 

ن اقعالشد، حالا در دست بسیاری از دادن اعتراض، تجمع و تبلی  استفاده میساازمان

 رتابزاری  ه پیش .های دژ اروپا تبدیل شاااده بودبه ابزاری برای راهیابی و گذر از مرز

 از بحران و سر وب «خروج»بودند به ابزاری در خدمت  «اعتراض»در خدمت سیاست 

تفاده  نند، و دلایل و اشکا  اسها اتکا مینیروهایی  ه به این شبکه .تغییر پیدا  ردند

  .وقت یگانه نیستاز بنها، هیچ

 ینقش و جایگاه تکنولوژی در جوامع لازم اسااات  ه روی چند نکته یزمیناهدر 

 . نیم ید أت لیدی 

معنای واقعی  لمه هب همیشااه و های ارتباطی،و از جمله تکنولوژیتکنولوژی  ،اولاً

 مثابه ی  اختراع وبههمین خاطر باید بین تکنولوژی هب .اجتماعی اسااات یی  پدیده

ن ای . ند تمایز قائل شدرا قراهم میوری بنوشاراید اجتماعی و تاریفی  ه امکان این 
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 تکوین .است صادق بودهها وریبنواختراعا  و  یاز همان ابتدا و در مورد همهله أمسا

نوشااتن با گسااترش و پیییدگی مبادلا  و روابد اقتصااادی و اجتماعی  یوسااعهو ت

ر  اههایی  ه در جامعه وارد و بتکنولوژی یهمه .است تر شادهتفصاصایتر و پیییده

 یلحظه .های اجتماعی خاصاای هسااتندها و ضاارور ند محصااو  نیازاشاادهگرقته 

عنوان هب .های اجتماعی استضارور  یبن  ه لحظه « شار» یتکنولوژی نه لحظه

ها پیش از شااد، سااا محسااوب می «تکنولوژی جدید»مثا  تلگراف،  ه زمانی ی  

مورد نه خود تکنولوژی  ه ی  در این . ه مورد استفاده قرار بگیرد اختراع شده بودبن

 ه تلگراف را به ی   بهن بودراهخروط  یتحو  اجتماعی دیگر، یعنی ظهور و توسعه

ونقل ساریع نیازمند سایستم ارتباطی سریع حملابزار  .ضارور  اجتماعی تبدیل  رد

ن افترعمبسیاری از  .تلفن هم پاسخ به ی  نیاز اجتماعی معین بود و اتفاقی نبود .بود

همزمان روی ی  ساایسااتم ارتباطی در دوران گسااترش صاانایع و شااهرنشااینی  ار 

 اختراع .ع تلفن را به ثبت رساااندندارچند ساااعت دو نفر اخت یند و در قاصاالهد رمی

 .شید  میان به تایتانی  رادیو وا نشی )و ضرورتی( بود  ه تراژدی غرق شدن  شتی

 .شد بدیلت سیمبی ارتباطا  سیستم ی  از بیشتر ابزاری به رادیو  ه بود بعد هاساا 

 هم .گرقت نادیده نباید را ارتباطی هایتکنولوژی اختراع در نظامی هاینیاز اهمیت

ه مربوط ب هایبزمایشاولین  .و هم اینترنت از د  تحقیقا  نظامی بیرون بمدند ویدئو

نظامی بود )و هساات(  یویدئو در ارتش بلمان صااور  گرقت و اینترنت هم ی  پروژه

 .وجود بورده ه پنتاگون ب

شراید  .ی  انتفاب است یهر تکنولوژی جدید در عین حا  لحظه یلحظه ،ثانیاً

به این   .مسااتقیمی دارندثیر أتتکنولوژی  «انتفاب»موجود و توازن قوا در جامعه در 

کنی  نه ت .دندارای برای تکنولوژی وجود شدهتعیینمعنا  ه شاکل و یا  ار رد ازقبل 

استفاده از تکنولوژی مشفصی  یها هستند  ه ترجیحا  و نحوهو مکانی   ه انساان

عنوان مثا ، در مورد رادیو بحب معینی در بمریکا صور  گرقت هب . نندرا انتفاب می

 لمه  طرقدارتعدادی  .ای برای بن انتفاب  نند ه چه اسمی و یا استعارهدر مورد این

انتفاب اساام  .هوایی بودند یساایم، و تعدادی هم طرقدار نام روزنامهتلفن بی یباجه

بود  ه  های تلفنهای لابی شر ترادیو ربری به تکنولوژی نداشت بلکه محصو  تلاش

 موجود شااراید . نند حفظ خودشااان برای را «حامل یشاابکه»مایل بودند انحصااار 
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حتی در مورد تعیین نام  های مفتلر ساارمایهو مناقع بفش اقتصااادی و ساایاساای

 .ده بود ننتعیینجا در این تکنولوژی جدید

 ار رد تکنولوژی، همیشه اشکا  و عوارض  یدرباره ینظر از نیت اولیهصرف ،ثالثاً

راد به بن شکلی  ه اق و دقیقاً تکنولوژی لزوماً .بینی وجود خواهد داشاتپیشقابلغیر 

اگر ت وری جبر  .را بوجود بوردند مورد استفاده قرار نفواهد گرقت ه بنی هایجریانو 

 ند سارنوشت تکنولوژی ازقبل تکنولوژی  اشاتباه اسات، دیدگاهی هم  ه تصاور می

 یاگر تکنولوژی ی  پدیده .برگشاات اساات، اشااتباه اسااتقابلتعیین شااده و غیر 

ثابت و ازقبل  یاجتمااعی و جزیی از روابد اجتمااعی هساااتناد، و ناه یا  پادیاده

اجتماعی  یبنها به توازن قوا و مبارزهی ینهاشااده، به این معناساات  ه شااکل تعیین

گفت  ه  توانمیها تکنولوژیدر مورد همه  از همین رو، .و وابسته است دداربساتگی 

ریموند ویلیامز،  .خواهد داشااات هاایی اجتمااعی معینی وجود داشاااته وپیییادگی

طور هساوسایالیسات سارشناث ولزی، به زیبایی و با هشیاری روی این پیییدگی و ب

  ردهید  أتبینی شااده پیشقابلمشااف  تناقض بین نیت برای  نتر  و عواقغ غیر 

های سرمایه برای تربیت نیروی  اری  ه قادر به نیاز این  ه او ضامن اشاره به .اسات

 در  ارگران  ه بود این میدا .انداخت راه را بموزی سواد نه ت است خواندن و نوشتن

 ونهگبن اما .بشوند تبدیل زیرهسارب و منؤم هاییانساان به انجیل خواندن با حا  عین

ها نشااان داد چگونه ه انسااانب  ه نداشاات وجود راهی هیچ»  ندمی  یدأت ویلیامز  ه

واقغ نیت  نتر  ع . ه بتوانند مربوعا  رادیکا  را بفوانندانجیل را بفوانند بدون بن

 «.بوردبار ه نتر  بقابلغیر 

ر نبرد ب یبغاز هر تکنولوژی دوره ی نیم  ه دوره ید أتلازم است  ،مورددر ایناما 

هر  یاو  پاگیری و اشاااعه یدوره .نیز هسااتبن  ار رد و اسااتفاده از  یساار نحوه

تر اسات و درسات از همین جا نبرد بر ساار شکل و بشافتهتکنولوژی همیشاه بازتر و 

او  با بنارشاای  یدوره مولاًمع .شااودگسااترش، تنظیما ، بینده، و  نتر  بن بغاز می

مرور دولت و سرمایه مهر خودشان را روی ابزار جدید هو ب شودمحسوسی مشف  می

هااای ارتبااطی، از مربوعاا  و رادیو گرقتاه تااا تکنولوژی یهمااه یتجرباه .زننادمی

های گفت  ه جنبش تواندر حقیقت می .دهنداینترنت، همین واقعیت را نشاااان می
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 .نداهای نقش مهمی ایفا  ردلاا بردن اهمیات و وزن هر ابزار رسااااناهاجتمااعی در باا

نسااال »منرقه،  هایدر ایران و انقلاب ۲۲تاا قبال از خیزش ساااا   عنوان مثاا هبا

شااد( تشااری  تحقیربمیزی بود، تعریر و ) ه به جوانان نساابت داده می «بوکقیس

وقت خودشاااان را با ظاهراً   هبود این توصااایر از جوانانی  .نبود ی در  اارتمجیاد

در عین حا ، انگشت اتهام را به سمت انزوای نسل جدید از  و دادندبوک هدر میقیس

 یاسااتفاده اما .گرقتترین مسااایل روز جامعه میتوجهی بنها به مهمساایاساات و بی

لی درست به همان شک .سنگینی به چنین تشبیهاتی زد یها از اینترنت ضاربهجنبش

های برندولا  سااایاسااای  انا  هایی مثل سااای ان ان و الجزیره را به  ه جنگ و تح

وک، به قیسب اخیر هایانقلاب و هاجنبش  رد، تبدیل ای در دنیاشدهشناخته ایرسانه

نساال  .اساات یتر، یوتیوب و غیره مشااروعیت ساایاساای و اجتماعی خاصاای دادهیتو

تذ  ربد و مبابزاری  ه در ابتدا بی .تحقیربمیز نیسااات ییا   لمه ردیگبوک قیس

ایران و  شورهای دیگر، به در شاجاعت و قدا اری شاورشایان  خاطربهشاد، تلقی می

خود در بالا بردن  ینوبههو این اعتبار ب .سااکوهای معتبر و ارزشاامندی تبدیل شاادند

لاقاصله قوربز ب ییکی از نویسندگان مجله .بودثر ؤمها اعتبار سیاسی و مالی این شبکه

یتر بسیار یدر ایران برای  اسابی تو ۲۲خیزش ساا  »این نکته را دریاقت و گفت  ه 

 .«مثبت بوده است

ر از طرف دیگهای قراملیتی و شر تطرف از ی یم  ه اها نون به شارایری رسید

قراموش  .د ننها بیش از پیش برای  نتر  پتانساایل مترقی تکنولوژی تلاش میدولت

گساترش صنعت چا  اهمیت مهمی برای جنبش  ارگری  منوزده قرن  ه در نکنیم

در  .را نباید نادیده گرقتدوره  نبمربوعا   ارگری در  ینقش برجساااتاه .داشااات

ها معرقی عنوان جنبش روزنامههها را بجنبش چارتیسااات زمان البته  سااای مثلاًبن

ی بلکه با مرالبا  و نیروهای هاا و انقلااباا  ناه باا ناام ابزار ارتباط رد و جنبشنمی

های اجتماعی را اخیر است  ه جنبش یتنها در دوره .شدنداجتماعی بن شاناخته می

های ها در جنبشنقش رساااانه یزمینهدر  .دهندهای ارتباطی بن توضااای  میبا ابزار

 یاجتماعی از تکرار بنیه  ه همه بفوبی به بن اشااراف دارند پرهیز و ققد به نوشااته

او بر اهمیت  لیدی نشاااریا  حزبی برای  ید أتو  «؟چه باید  رد» در مشاااهور لنین

ه ای بویژهخود توجه  ینوبههگرامشی هم ب . نماشاره می دهیتبلی ، تروی  و ساازمان
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 یدر مقالهامین یبنوالتر  .اهمیات ساااینماا و ادبیاا  برای جنبش  ارگری داشااات

 راتی  عکاساای وکانیکی، به پتانساایل دمهنر در عصاار تولید م یمشااهورش درباره

رادیو نوشته  یدرباره 139۰ یمشهوری  ه در دهه یبرشت در مقاله .اسات پرداخته

گیری، برای وصاال  ردن رابرهبرای  تواندبرد  ه میای نام میعنوان رسااانههاز رادیو ب

  . ار گرقته شودهب شمو  بنجهانمعنای انسانی و هاقراد، و ارتباطا  ب

 ارگر در جنبش  یهای مفتلر طبقهبفش پیوندبفشااایدنهایی  ه در رساااانه

دمکراتی  نقش ایفا  ردند، رادیو  ه به سوسیا ها و یا اقزایش نفوا احزاب چارتیسات

ها تدری  در دست شر ته ار گرقته شد، و غیره، بهشکل درخشانی در انقلاب ایرلند ب

به یاد دارید  ه  .بینیمما در مورد اینترنت میهمین را هم  .ها متمر ز شااادندو دولت

 الان گوگل تقریباًاما های او  موتورهای جسااتجوی قراوانی وجود داشااتند، در سااا 

گوگل،  راجسااتجوها و تحقیقا  ما  .اساات دساات گرقتههانحصااار این عرصااه را ب

این  .نددهمییوتیوب، و غیره سازمان  راما  بوک، اوقا  قراغتقیس راهای ما دوساتی

 و سرمایه اندها نفوا  ردههای زندگی اجتماعی انسانترین حوزهها به خصوصیشر ت

بحران  رونا  . نندو ثرو  خودشان را از طریق استفراج اطلاعا  و قروش بن انبار می

اخرین بماری  ه چند ماه  .است از قبل تعمیق  رده و اقزایش داده این  نتر  را بیش

 جمعی ثرو  ،۸۰۸۰در مد  سااه ماه در سااا   داد  هپیش منتشاار شااد نشااان می

این رقم را اگر بشااکنیم  .اقزایش پیدا  رد هزار 9.۲به  میلیاردهزار  ۸.3 از هامیلیاردر

ها برندگان اصلی این شار ت .رسایممی در روز میلیارد ۴.۷در ماه، یا  میلیارد 1۴1 به

، در چند ماه او  مازونببزوث، صاااحغ جر ثرو  شاافصاای  . رونا هسااتند بحران

 ۱۲در حدود  رشااادیاقزایش پیدا  رد،  میلیارد 1۲۱به  میلیارد ۷9بحران  رونا از 

 11۱درصااد اقزایش پیدا  رد و به  13هم  سدر همین دوره ثرو  بیل گیت .درصااد

 هزار میلیارداز مرز ی   و مایکروسااقتمازون بطبق همین بمار ارزش  .رساید میلیارد

 میلیارد دلار ۷۰۰بوک ، و ارزش قیسهزار میلیارددلار گذشته، ارزش گوگل نزدی  به 

هزار  ۸اپل اولین شاار ت در جهان اساات  ه ارزش بن از مرز  .شااودتفمین زده می

رار قوربز ق یها در مجلهترین شر تبزرگست قهرگذشته و الان در صدر  میلیارد دلار

  .است گرقته
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 راسی و وث بفت دموعکمها درسات در جهت  ه بفت این شار ت نداردگفتن 

نقش اتوماتی   یهایی  ه دربارهاقسااانهویژه با توجه به هب  .اساات مردم حر ت  رده

ه نباید نادید این تناقض مهم را  راسای سااخته شده بود،وتکنولوژی در گساترش دم

ای هبا  اندیداهای رادیکا  در بمریکا پو  بزوث در مقابلهدانیم  ه جر می   .گرقات

 ، زوم ) هاست های انتفاباتی نامزدهای دسات راساتی گذاشته لانی در اختیار  ارزار

( مانع از اساات ترین سااکوهای دیجیتالی تبدیل شاادهدر دوران  رونا به یکی از مهم

بوک ای شاااد  ه قرار بود لیلا خالد در بن سااافنرانی  ند،  ه قیسبرگزاری جلساااه

دهد، گوگل هم اطلااعاا  شااافصااای  ااربران را در اختیاار دولات و پلیس قرار می

یتر در یو تو .هاای مفتلر از جملاه با چین روابد نزدیکی داردطور و باا دولاتهمین

 حسابها، دستور بنو بههای امنیتی بمریکا و اروپا همکاری نزدی  با دولت و دستگاه

 یو اجتماعی مترقی را، از جمله در ایران، و به بهانهسیاسی ن اقعال اربری بسیاری از 

 .بنددو میاست مبارزه با تروریسم، بسته 

فش ب .ها استفاده  ردو نباید از این شبکه ودشانمینیسات  ه  بدین معنااین اما 

، برای تباد  اخبار دسترسی به شورها و از جمله ایران برای  یمهمی از مردم در همه

حصار در ان ها عملاً در  شورهایی  ه رسانه .متکی هستندها به این شبکهو تحلیل  نظر

 شاااد هب مربوعا  ویژه در  شاااورهایی  ه بزادیهند، و بادولتتجاری و های بنگاه

با احزاب و  چپ ران اقعالقدر  رقابت  ،در سر   لان تولید یهزینه و ،اسات محدود

به تنها  عملاًهای اجتماعی شااد  محدود  رده، رسااانههجریانا  ثروتمند و وابسااته ب

ها قبل تعدای از سااا  .نداشاادهدهی تبدیل ابزار ممکن برای تبلی ، تروی  و سااازمان

هایی مثل صدای بمریکا  انا دانشاجویی در ایران از این تناقض  ه ناچارند به ن اقعال

نوشااته بودند  ه چه زمانی و  ناراضاایشااد  به ند وبمیطبل جنگ  بر ه اتکا  نند 

و به چنین  انا  هایی  دباشخودش را داشته  یچپ قادر خواهد بود  ه صادا و رسانه

 یهای اجتماعی دامنهاینترنت تا حدی این ق اااا را قراهم  رده، و شااابکه .اتکا نکند

کلا  اینترنت البته مش .است چپ به مفاطبان بیشتری را میسر  ردهن اقعالدسترسی 

هاای بن برای قعالین چپ، و بدون اینکه اماا در مورد  اار رد ددارش را خااص خود

توان به چند نکته عمومی نیازی به اختراع مفاهیم جدید چندانی داشااته باشاایم، می

 .اشاره  رد
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های چپ، حتی اگر  ار رد سااازماندهی را هم برای خودشااان برای رسااانه - ی  

عنوان داربسات داشت همینان اهمیت هب ه لنین روی رساانه  یدی أتقایل نباشاند، 

رای  ه ب اساات اینترین امتیازا  اینترنت یکی از  لیدی .خودش را حفظ  رده اساات

پفش رسااانه احتیاجی به برگزاری جلسااه، برپا  ردن بساااط در جلوی دانشااگاه، و یا 

 .اشتسیاسی دن اقعالسنگینی برای  یدانیم هزینهپفش بن در خیابان نیست،  ه می

نه بر گردن  توزیع اساااساااً یهزینه های مجازی حقیقت این اساات  هدر مورد رسااانه

های غیر مجازی )از توزیع برای رسانه یهزینه .ساتامفاطغ بر دوش تولید ننده  ه 

( نقل برای مربوعا وحمل یقرستنده برای رادیو و تلویزیون گرقته تا هزینه یهزینه

اینترنت امکان توزیع به طریق دیگری را اما  .ها اسااتهای اصاالی رسااانهیکی از هزینه

 . ندقراهم می

رف پفش و توزیع رسااانه، دانیم  ه صاا  تجربه، میبهاما، در عین حا ، باز هم - دو

های مهم یکی از درث . اری و گساااترش نفوا نیسااات یهیچ ت ااامینی برای ادامه

این بود  ه به محض های سایاسی خصاوص نشاریا  ساازمانهمربوعا  رادیکا  و ب

 ودند،ب هابن صپاقرو ه ق اای سار وب شد  پیدا  رد،  سانی  ه از مشتریان پراین

روش به اقزایش ق قاًصر ای ایجاد نشده بود، و جریاناتی  هشبکه .شادند ناپدید ناگهان

شناختند و ها را نمیها و خیابانهای مشتاق در میداننشاریا  دلفوش بودند، خریدار

های اساااساای برای جلوگیری از تکرار چنین یکی از گام .دسااترساای نداشااتند به بنها

 ای، مساااتحکم  ردن روابد بین گردانندگان رساااانه، وصااال  ردن مفاطبان،تجربه

 نویسااندگان و همکارانیتوزیع و نفوا از طریق جلغ  یگسااترش دامنه دواندن،ریشااه

از  .تر استوسیعموجود، و اتکا به همیاری و همکاری با اقراد و نیروهای  یقرای شبکه

 .این را تا حدی ت مین  رد توانمیسوی همدیگر هاین طریق و با دست دراز  ردن ب

 ها در سااایت، و تبلی  و توزیعپیوند یخصااوص از طریق صاافحههنشااریانت اینترنتی ب

ند های اجتماعی، قادرصافحا  خود در شبکهمرالغ و بثار جریانا  و اقراد همکار در 

وبلاگساااتان،  یویژه تجربهههای اولیه، و ببرخلاف تجربه . اه این  اار را انجاام دهند

 .تاسسار أت یو این مایه ندهای قعلی نقش چندانی ندارها در شابکهپیوند یصافحه
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های جویبارها و هم پیوساااتن شااابکههب یهمکااری و همیاری و قراهم  ردن زمینه

 .مفتلر ی  ضرور  واقعی و عاجل است

ا ر «گزارشگر - ارگر » یبعد از انقلاب روسیه خیلی از احزاب چپ اروپا ایده - سه

 -امروزی شاااهروند  یپدیدهبه گزارشاااگر از جهاتی شااابیه  - ارگر  .معرقی  ردند

یا به جنگ دنتنه ی خبرنگار بود، اما برخلاف بن  ار رد قردی نداشاات، منزوی نبود، 

توانند چنین سنتی را )البته با اسم های چپ میسایت .رقتهای رسامی نمیو رساانه

، های مفتلرداشاتن گزارشگرانی در محید، شهر و یا حتی  شور .دیگری( احیا  نند

توانند از ی  دارند و یا می تفصااا های مفتلفی و یاا اتکاا باه اقرادی  اه در حوزه

های ملی و مذهبی، به ، و یاا تجاارب و مباارزا  اقلیتحر ات  اارگری، تجمع زناان

 .در روشنگری، تبلی  و تروی  دست بزنند بنهانفوا  یها و حوزهگسترش شبکه

 های اینترنتی این اساات  ه محدودیت زمانی و قیزیکیامتیاز دیگر رسااانه- چهار

ه های  وتااز ترا ت . نندهای مفتلر را قراهم میعلاوه امکان تلفیق قرمهنادارناد و ب

وتی و های صهای صوتی و تصویری، از مقالا  طولانی گرقته تا مصاحبهگرقته، تا قایل

های اجتماعی شاابکه یاما جنبه . ار گرقتهشااود در تبلی  و تروی  بپاد ساات را می

ارسااا  لین  و یا حتی دریاقت صاادها  .اجتماعی را نباید نادیده گرقت و قراموش  رد

 ه مرلغ خوانده شاده نیسات، درست های اجتماعی ت امینی بر اینشابکهلای  در 

 ه  ایای  ه قروخته شده و یا اعلامیههمان اندازه  ه هیچ ت مینی نیست  ه مجلههب

به همین خاطر اهمیت  .خوانده خواهد شاااد و  املاً در ی  تجمع پفش شاااده، واقعاً

های سایت حتی در مورد .است نکارا ند غیر قابل داربساتی  ه لنین به بن اشااره می

های اجتماعی به مرالغ بنها دساترسی پیدا شاناخته شاده، بسایاری از طریق شابکه

ها گذاشت، با  سانی  ه این امکان هسات  ه لین  مرالغ را در این شابکه . نندمی

 نند تماث برقرار  رد، نظر بنها را پرساااید، به خود تبلی  می ینوبههاین مراالغ را ب

 .پاسخ داد، و از این طریق روابد را گسترش داد و محکم  رد و ملاحظا  بنهاالا  ؤسا

هرقدر هم  ...هیچ اثر سایاسی، ادبی، هنری، و .توزیع حیاتی اسات یلهأمساجا در این

وا نشی ایجاد نفواهد  رد  ،خودی خود و بدون تبلی  و توزیع وسیعهدرخشان باشد، ب

جا نیساات مترو ه  ه  ساای در بن یدر ی  منرقه .چندانی نفواهد داشااتثیر أتو 

توان پفش  رد، و بر اسااث همین منرق باید ق ا، جریانا  و اقرادی جنسای را نمی
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در  . نند شاااناختترین زمیناه را برای تبااد  نظر و تبلی  قراهم می اه منااساااغ

د، باشااتر قشاردهبوک هر اندازه  ه روابد شاما با اقراد قعا  و نزدیکان سایاساای قیس

مورد  در امرعین همین  .یابدبهبود میبهینه از الگوریتم این شاابکه  یامکان اسااتفاده

بوک تگ  ردن نویسنده یا نویسندگان امکان تبلیغاتی در قیس . ندیتر صادق مییتو

یتر امکاان قنی دیگری هم دارد و بن یاماا تو .طوریتر هم همینیدر تو .بردرا بااالاا می

  .ی شناخته شده و پرطرقدار استهااستفاده از هشتگ

دهی را سااازمانح ااور در ق ااای مجازی  اقی نیساات و هیچ ابزاری جای - پن 

باید با دقت و هشاایاری امکانا  مجازی و ح ااوری را تلفیق  .نگرقته و نفواهد گرقت

دهد  ه بدون تلفیق اشااکا  های اخیر نشااان میشااورش یتجربه . ار گرقته رد و ب

نباید قراموش  رد  ه چگونه  .توان برداشاااتتجمع گام چندانی نمیمفتلر تبلی  و 

یغاتی های تبلیکجانبه به ق ای مجازی پرهیز  ردند و قعالیت یمصاری از اتکان اقعال

و ساازمانی خود را همزمان در محلا   ارگری و ققیرنشاین  ه درصد ناچیزی از بنها 

چه  ه میدان بن»ید هاروی قو  دیوهب .به اینترنت دسااترساای داشااتند پیش بردند

چه اهمیت دارد ح ور اقراد تحریر به جهان نشاان داد ی  حقیقت واضا  بودک  ه بن

در مصاار حتی بعد از « بوکیتر و قیسیدر خیابان و میادین اساات و نه همهمه در تو

با این  . ه اینترنت را بساتند حر ا  نه ققد متوقر نشاد بلکه گسترش پیدا  رداین

متمایز  ۲3مصااار در ساااا   یدر ایران را از تجربه 3۲ببان  ی ه تجربهبنیاه حاا ، 

 .نه تفاو  در استفاده از تکنولوژی  ه توازن قوا بود  ندمی

 ،اولاً .ها هم اشاااره  رددر پایان لازم اساات  ه به بع اای از چه نباید  رد - شااش

 -در جامعه های موجود ها، قرهنگ نابرابریرساااانهاین  الگوریتم سااار وب و بیاداد

بندی در صاافحا  ردهبندی و دسااته . ندرا بازتولید می -طبقاتی، جنساایتی، نژادی

ابر موجود های نابریتر نه بر اساث تکنولوژی بلکه همین ساختاریبوک و توگوگل، قیس

بفش وسیعی از جمعیت  های اجتماعی چنان با زندگی شابکه ،ثانیاً .گیرندصاور  می

ها تا حد زیادی مفدوش شاااده و معلوم ه مرز جامعه و رساااانهاند  خوردهجهان گره 

های ساارشااناث مرتغ باید چهره .شااود دام تمام و دیگری بغاز می  جانیساات  ه 

سایاستمداران باید خودشان را به ی  عکس،  .نمایش بدهند و ح اور داشاته باشاند
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ازی ای مجیت تقلیل بدهند، و اقراد گویی  ه در صااور  نبودن در ق اای لیپ و یا تو

، قرد و نیاز به داشتن تماشاچی یاین نیاز برای پفش زنده .در قید حیا  نیستند اصلاً

 ی، باید تا حدی بین استفادهثالثاً .دنبا  داشته و خواهد داشتهتناق اا  خاصای را ب

داری و ان ااباط در خویشااتن .ها تفکی  قایل شاادای از این شاابکهشاافصاای و حرقه

احتیاجی نیست  ه در هر موردی نظر داد، قلاب  .ها ضروری استشبکهاستفاده از این 

در همه جای دنیا، و از  .هر توهینی را گرقات، به هر قردی و در همان جا پاساااخ داد

داری و خویشاااتنیم  ه عدم اهچپ، دیدن اقعالجملاه در میان  اربران ایرانی و حتی 

ها و روابد زده و چه انرژی عتمادای به انیااز به درگیر شااادن در هر بحثی، چه لرمه

وا نش بلاقاصااله و ناپفته شااانس همبسااتگی و همگرایی را  .گیردمین اقعالزیادی از 

ها اسااتفاده  رد، باید با همان نظم و  ه از این شاابکه اگر قراراساات .هدد اهش می

های اصاالا  های خارج از  شااور و یا رسااانهشااکی به بنها نزدی  شااد  ه به تلویزیون

باید پرهیز  های اجتماعیهای مفتلر درشبکهاز وارد شادن به پلمی  .طلغ در ایران

 ند به جای باریکیوشخیلی از این مباحب حتی زمانی  ه با نیت خیر شاروع می . رد

شود، بسایاری از این دسته از مباحب، حتی زمانی  ه با نیت خیر بغاز می . شاندمی

های مهم ساایاسی و قشارده  ردن بحب . نندمیمسایر متفاوتی از نیت اولیه را طی 

   .اجتماعی در صد و چند  لمه ساده نیست

 یجربهت . نیم ید أتدیگر این مشکل  یید با صاراحت بیشاتری روی جنبهبگذار

توان حتی اسااایر دهد  ه میهاای اخیر در ایران و دیگر نقاط جهان نشاااان میدوره

 قمنر با توانمی راحتیهب .شد مناظره و گووگفت در «قاشیستیشابه»های وساوساه

 رد، لای  زد و گل قرستاد، و با همان شور و هیجان و همراه با دیگران  حر ت وارگله

بزار و اایت در مواردی چنان بالا و  .بر سار  سی  ه گل نفرستاده مثل بوار خراب شد

 .ندابفشیدهها را به لقای بن بسایاری عرای این شبکه  هاسات  غیر قابل تحمل بوده

 تابی نوشته  ۸۰۰۲های اجتماعی در ساا  پردازان شابکهنظریه  لی شار ی، یکی از

های منفی شاابکه یجنبهبا این همه، همین  .«جا همه ح اور دارنداین»بود با عنوان 

 .اجتماعی بسیاری را وادار به قرار  رده است

 

 


