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 )ECCE) E-Collaborative for Civic Educationیک سازمان غیرانتفاعی
در ایاالت متحده آمریکا ،تحت  501c3است که از فنآوری اطالعات و
ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک
استفاده میکند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان ،اشتیاق عمیق مشترکی
داریم که شکلدهنده ایدههای جوامع باز است .همچنین برای ما ،شهروند،
دانش شهروندی ،مسئولیت و وظیفه شهروندی یک فرد در محافظت از یک
جامعۀ سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام
بشر که هر شهروندی باید از آنها برخوردار باشد ،اساسی و بنیادی هستند.
 ECCEدموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادیهای
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت میداند.
ما دموکراسی را مجموعهای از ارزشها ،نهادها و فرایندها میدانیم که مبشر
صلح ،توسعه ،تحمل و مدارا ،تکثرگرایی و جوامعی شایستهساالر که به کرامت
انسانی و دستاوردهای انسانی ارج میگذارند ،است.
ما پروژۀ اصلی  ECCEیعنی «آموزشکده توانا :آموزشکده مجازی برای
جامعۀ مدنی ایران» را در سال  2010تأسیس کردیم .آموزشکده توانا در ارائه
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران ،یک نهاد پیشرو است .توانا با ارائه
دورههای آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان،
به یک جامعۀ آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل
شده است .این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک ،امنیت
دیجیتال ،حقوق زنان ،وبالگنویسی ،جدایی دین و دولت و تواناییهای رهبری
ارائه میشوند .آموزشکده توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی
را با برنامههایی مثل مطالعات موردی در جنبشهای اجتماعی و گذارهای
دموکراتیک ،مصاحبه با فعاالن و روشنفکران ،دستورالعملهای خودآموزی،
کتابخانۀ مطالب توصیفی ،ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی
و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.
تالش ما برای توسعۀ تواناییهای آموزشکده توانا متوجه گرد آوردن
بهترین متفکران ایرانی و صداهای محذوف است .به همین ترتیب ،به دنبال
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی هستیم که ایدههای آنان توسط
جمهوری اسالمی ممنوع شده است.
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا ،ترجمه متون کالسیک دموکراسی و
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی ،حقوق بشر،
حاکمیت قانون ،روزنامهنگاری ،کنشگری و فنآوری اطالعات و ارتباطات
است .امید ما این است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان
ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعهای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
اکبر عطری

مریم معمارصادقی

فهرست مطالب
پیشدرآمد
فصل اول :منطق رسانههای نو :جهان خاکستری است
منطق ترجیحات  /گزینشها

13
15
15

رسیدن به محل یا به قرار؟

16

معنای رسانههای نو :قدرت مردم

16

رسانه و منطق گزینشها

16

قدرت مردم از چه زمانی به وجود آمد؟

16

قرن شخصی شدن رسانه

17

قرن مردم

هر شهروند یک رسانه
تحول نسلی رسانهها

17
17
18

مفاهیم ارتباطی عصر دیجیتال

18

معنای شبکه اجتماعی

19

یک مسئله بنیادین :مشارکت

18
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تغییر ذهن و زبان

20

معنای خاکستری بودن جهان چیست؟

20

حجابهای واقعیت

21

واقعیت چند الیه است

20

درک واقعیت در چهارچوب دانش است

21

شناخت امری تاریخی است

22

دانش هم چند الیه است

آیا شناخت واقعیت ممکن است؟

واقعیت همیشه در حال کشف شدن است

21
22
22

دیدن واقعیت نیازمند پژوهش و همهجانبهگرایی

23

رسانههای نو عرصه چندگانگیاند

23

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
فصل دوم :جمهوری ضد رسانه اسالمی

24
25

چشم واقعبین ایدئولوژیک نیست

اسالمگرایی و رسانههای نو

اول :ماهیت عقیدتی -سیاسی :نگاه جمهوری اسالمی به رسانههای جدید
 .1مشکل ارتباط تمرکزگرا

23
24

25
25

 .2مشکل رسانهای که انحصاری و از باال به پائین نیست

25

سنت ترس از رسانه

26

 .3مشکل گفتگو و اشتراک نظر

26

ترس مشترک اقتدارگرایی

27

رسانه و تصویر زندگی دیگر

27

از ترس تا بهرهگیری

سه شاخصه اقتدارگرایی جمهوری اسالمی
الف .اقتدار لرزان

ب .ضدیت با طبقه متوسط
ج .نگاه ابزاری

دوم :سنت فکری -فلسفی :منابع فکری جمهوری اسالمی
چکیده مانیفست نظام

27
28
28
28
29
29
30

فهرست مطالب
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ضدرسانه تحقیر «دیگران»

مشکل نظام با واقعیتهای جاری

7

30
30

خودویرانگری یا مخدوش ساختن باورپذیری

31

ترفندهای نظام برای مقابله با رسانهها

32

واقعیتگزاری انتحاری
برخورد نرم

برخورد سخت

31
32
33

موفقیتی به قیمت شکست

33

وقتی عرف نادیده گرفته شود

34

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
فصل سوم :وبالگ :نظم ،شورش و فردیت

35
37

منظر اول :وبالگ به عنوان نهاد بینظمی

37

جمهوری نمایندگان خدا

توافق و اعتبار

نظم مطلق غیرطبیعی است

33
34

37

دوگانههای نظم و بینظمی

38

بینظمیهای وبالگ

39

شبکههای نظم و بینظمی
زندگی دوم در وبالگ

38
39

آیا وبالگ نوشتن همان انشانویسی است؟

40

ارزش شعر و ارزش وبالگ

41

شعر؛ رسانه کالسیک بینظمی
تفاوت بزرگ شعر و وبالگ

منظر دوم :وبالگنویسی :جشن تنهایی و رسانه شخصی
فردیت و وبالگ

خود زنانه و بازکشف آن در وبالگ

زنان در نوشتن اعتماد به نفس پیدا کردهاند

نوشتن؛ راز جوانی

از وبالگ چه میتوان آموخت؟

40
41
41
42
42
42
43
43

8

w w w. t a v a a n a . o r g

چرا رشد فردیت اهمیت دارد؟

وبالگنویسی ،انتشار در وب و کنشگری خالق

43

آیا فردگرایی کنونی ایرانیان ناهنجار است؟

44

کدام فرد در وبالگ ظهور دارد؟

45

وبالگ و کنشگری

45

نمونه سربازی

وبالگ تخصصی

منظر سوم :رسانه وبالگ :شورشی دموکراسیخواه
وبالگ؛ رسانه بیرهبر

جنبشهای بیرهبری

شورش مدنی ،پایش دائمی و مشارکت شهروندی

چکیده سخن

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
فصل چهارم :رسانهپرداز شدن شهروندان

44
45
46
46
46
47
47

47
49

خبرنگار /پیامگزار

49

خبرنگار رسانه میخواهد

50

مخاطب  /گیرنده

49

پیام از نشانه تشکیل میشود

50

نگره یاکوبسن

51

زمانه و زمینه

50

«خبر» تنها عنصر فعال پیامگزاری نیست

51

ضدخبر؛ طراحی برای به غلط انداختن

52

چرا رسانهها خبری را نمیبینند؟

53

سواد رسانهای

خطاهای غیرعمد هم بسیارند

سطح دوم در دیده نشدن خبر

سبک و کالس خبری
از خبر به نظر

الف .تو سر خودمان نزنیم؛ انرژی منفی ندهیم

ب .افراطی نباشید حتی در تابوشکنی!

51
52
53
54
54
54
55

فهرست مطالب
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ج .کانتکست را دریابید

55

هتاکی امر مدنی نیست

56

انگیزه مخاطب از کجا میآید؟

57

نظررسانی و مستعارنویسی
انگیزهسازی

انگیزه ،تقابل و تنش
گزارش تنش

پایش قدرت حاکم
تفاوت و توافق

56
57
58

58
58
58

صحنهآرایی و لژ مخصوص

59

منطقالطیر رسانههای نو

60

ارزش سادگی و روشنی

رسانههای محبوب شهروندان
موبایل چه میکند؟

60
61

62

ارتباط موبایلی؛ ارتباط در حرکت

62

جنبش سبز موبایل

63

موبایل و کنترل

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
فصل پنجم :وب و کنشگری خالق ،مباحث پایه
کنشگری چیست؟

صورتهای کنشگری

62
63
65
65
66

موضوعات پایانناپذیر اکتیویسم

66

چرا باید خالق باشیم؟

67

همه از خالقیت استقبال نمیکنند

68

آنالین اکتیویسم

خالقیت چیست؟

خالقیت در مقابله با تحمیل
خالقیت برای رهایی

چگونه میتوان خالق نبود؟

67
68
68

68
69
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69

«نه هرکه آینه سازد سکندری داند»

69

تفاوت «پارازیت» و «سالیتاک»

70

کنشگری خالق و طنز

70

جای شخصی مخاطب را فراموش نکنید

70

اسپمفرستی اکتیویسم نیست

71

پارازیت در پیام

72

مارکتینگ پیام

اتیکتهای ایمیل

کمپین «نه به حجاب اجباری»
آنالیز شخصیت کمپین

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
فصل ششم :وب و کنشگری خالق ،توصیهها و روشها
کنشگری کامیاب؛ گام نخست

چه کسانی نمیتوانند کنشگر باشند؟

اصلهای راهنما برای کنشگری کامیاب

71
72
73
73

74
75
75
75
76

 .1مردم ،فرهنگ و عقاید آنها را تحقیر نکن

76

 .2برای خوشحال کردن مردم ،دروغ نگو

77

اکتیویسم منفی

 .3مردم را برای کاری که نکردهاند تحسین نکن

76
77

مردم را برای آنچه به دست میآورند تحسین کن

77

تداوم و پیوستگی مهم است

78

دموکرات بودن هم بهدستآوردنی است

78

 .4چشمانداز را ببین؛ اوضاع را بسنج

78

 .6اولویت با رنجکشیدههاست

79

 .5از مردم بپرس

 .7گام کوچک ،هدف بزرگ

مقابله با مزاحمت برای زنان در خیابان

 .8شبکهسازی کنید

78
79
79
80

فهرست مطالب
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شبکه ،حول هویتهای اجتماعی شکل میگیرد ،نه اقدامهای مقطعی

 .9ایده را عینی کنید؛ نشانهسازی کنید

 .10به روش غیرخشونتآمیز عمل کنید
 .11هدف شاه است!

سیاستمداران کمحافظهاند

افشاگری سیاسی

 .12کلید مشکل در آگاهسازی است
نظریههای انقالب
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80
80
81
81
82
82
82
82

جهان «در حال توسعه» منبع انقالب است

83

سرمایهگذاری روی تفرقه معترضان

84

پدافند داخلی از نظر سپاه

بیرهبری؛ تفرقه و توافق

83
84

 .13هنر شما ایجاد توافق است

84

 .14در فضای آنالین محصور نمانید

85

مبارزه پشت میزی

چگونه با مقاومتها روبرو شویم

 .15به آموزش ،تجربه عمومی و شبکهسازی اولویت دهید
 .16سرسخت باشید

پایان سخن

منطق منطقها

85
85
86
86
87
87

آموزش همه چیز است

87

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

88

چه باید کرد؟

87

پیشدرآمد
مجموعهای که در دست دارید یک کتاب معمولی نیست! این مجموعه ،درسنامۀ دوره «وبالگنویسی،
انتشار در وب و کنشگری خالق» است و به دلیل خصلت درسنامهای بودن ،مطالب در آن به صورت
فشرده مطرح شده است .اگر قرار بود این درسگفتارها به صورت کتاب مستقلی درآید حجم آن بیش
از دو برابر میشد .بنابرین ،آنچه از این کتاب میتوانید انتظار داشته باشید ،در دست داشتن سرفصلها و
سرنخها و سرخطهای مطالب کالس است .ممکن است برای برخی از شما همین مطالب فشرده راهگشا
باشد و بتوانید بر اساس آن خودآموزی کنید ،اما بهترین شیوه استفاده از این مجموعه ،خواندن و مراجعه
به آن در ضمن کالس و شرکت در درسها و بحثهاست .در واقع ،این کتابی است که باید در کالس
و با معلم خواند تا اگر نکتهای باید تفصیل یابد یا ابهامی برطرف شود به کمک معلم انجام شود .در
عین حال ،توصیهای که میتوان کرد خواندن هر درس پیش از شرکت در کالس و خواندن همان درس
پس از پایان کالس است .با این روش ،شما میتوانید با مفاهیم درسها بهتر ارتباط برقرار کنید و نیز در
کالس فعالتر باشید و از پس آزمونهای کالس و دوره به خوبی برآیید.
مجموعه این درسگفتارها تا حد امکان با زبان ساده و غیرفنی نوشته شده است تا با بیشترین مخاطبان
ارتباط برقرار کند ،اما از یک بابت مطالب کتاب و استداللها ممکن است دشوار جلوه کند و آن تازگی
این مباحث در زبان فارسی است .این کتاب ادعای اولین بودن ندارد ،اما این واقعیت است که موضوعاتی
که در این مجموعه مطرح میشود به میزان زیادی در بازار درس و کتاب فارسی تازه است .این تازگی
طبعا میتواند کتاب را برای اهل آن مطلوبتر کند و نیز ارتباط با آن را اندکی دشوار سازد .همراه بودن
کتاب و کالس این امکان را به خواننده میدهد که اگر مشکلی در ارتباط با استداللهای کتاب میبیند
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در کالس مطرح سازد .فعال بودن شما در کالس به نویسنده هم کمک میکند تا ویرایشهای بعدی
کتاب را با ابهامات کمتر و آسانی و روانی بیشتر آماده کند .این مجموعه در روند تکمیل و رشد و
پاالیش است و مشارکت شما در بحثهای کالس ،شما را در ویرایشهای بعدی آن سهیم خواهد کرد.
اما این کتاب درباره چیست؟ یا به زبان دیگر ،درسی درباره وبالگنویسی و انتشار در وب چه
میخواهد بگوید؟ و چه رابطهای بین این مباحث و کنشگری یا اکتیویسم وجود دارد؟
این مجموعه به ویژگی نوپدید ارتباطات در قرن بیست و یکم میپردازد؛ یعنی همهگیر شدن امکان
انتشار به دلیل ورود به عصر دیجیتال و اینترنت .در میان ایرانیان ،یکی از مهمترین بخشهای تجربه شده
از این امکان ارتباطی جدید وبالگنویسی است و بخش بزرگی از این وبالگنویسی در خدمت بیان
تحولخواهی است؛ که نیاز اساسی ایرانیان در دهههای اخیر بوده است ،اما با مقاومت نظام سیاسی روبرو
شده است .موضوع اصلی در این درسگفتارها همین تحول ارتباطی و برجسته شدن نقش مردم در بیان
خواستههای خود است .مسئله اصلی ،در واقع ،مردمی شدن رسانه است .وبالگ و کنشگری دو سوی
این مسئله را نشان میدهد؛ «رسانه مردمی» و «تالش برای تغییر».
این درسگفتارها در شش بخش تنظیم شده است :نخست به این نکته توجه میکنیم که چه تغییری
در عرصه رسانهها به وجود آمده و پیام رسانهای با ورود به عصر دیجیتال چه تحولی پیدا کرده و منطق
آن چیست .سپس به رسانهستیزی در سیاست رسمی ایران توجه میکنیم و دالیل آن را بررسی خواهیم
کرد .آنگاه میبینیم که چرا وبالگ رسانه محبوب ایرانیان شد و میپرسیم چه چیزی در وبالگ هست
که آن را با جامعۀ تحولخواه ایران متناسب میکند .در گام بعدی چشمانداز خود را وسیعتر میکنیم
و میبینیم که چگونه شهروندان رسانهپرداز شدهاند و چه امکاناتی پیدا کردهاند و همزمان چه خطراتی
ارتباط سالم و مؤثر میان شهروندان را تهدید میکند .در دو بخش پایانی ،به مسئله کنشگری خالق
میپردازیم .کنشگری روش مردم -محور برای ایجاد تغییر و تحول است؛ نخست مباحث پایه را طرح
میکنیم و سپس به توصیههایی برای عمل خواهیم پرداخت.
هدف نهایی این است که این درسگفتارها بتواند به مخاطب کمک کند تا از ابزارهای ارتباطی
مردمی به صورت مؤثرتر استفاده کند و در استفاده از رسانههای دیگر از شناخت و سواد رسانهای
باالتری برخوردار شود و قادر باشد بهتر از پیش ،تحوالت مطلوب خود را برای امروز و آیندۀ جامعه
ایرانی با استفاده از وب دنبال کند و به نتیجه نزدیک سازد.
الزم به ذکر است که این درس ،بخش مکملی دربارۀ امنیت وب نیز دارد که در درسنامۀ جداگانهای
ارائه خواهد شد.
م.ج

فوریه 2013
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منطق رسانههای نو :جهان خاکستری است
برای شروع بحث از منطق ترجیحات صحبت میکنیم؛ به این ترتیب میتوانیم با مزایا و محدودیتهای
انتخابهای جدیدی که پیش روی ما گشوده شده است ،بهتر آشنا شویم.
برای طرح مثالی از منطق ترجیحات ،مثال امکاناتی را که معموال برای رسیدن به مقصد داریم،
انتخاب میکنیم .این امکانات همیشه دست کم دو مسیر را نشان میدهد .در عمل ،مسیرها بیشتر است،
اما برای ساده کردن مسئله ،ما دو مسیر سواره و پیاده را در نظر میگیریم.

منطق ترجیحات  /گزینشها

مقایسه دو امکان (یک معادله ساده دوگزینهای):
 .1امکانات پیاده برای پیمودن مسیری برای رسیدن به یک ساختمان معین
 .2امکانات راننده یک خودرو برای پیمودن همان مسیر برای رسیدن به همان ساختمان معین
در مسیری که در نظر میگیریم یک دوراهی هست .بر سر دو راهی فرد پیاده میتواند میانبر اختیار
کند و از گذر کوچک زیر پل به طرف ساختمان هدف در آن سوی پل برود .این گذر مخصوص پیاده
نیست و کانال سرپوشیدهای برای گذر آبهایی است که ممکن است زیر پل جمع شود ،اما پیاده در
صورت لزوم میتواند از آن استفاده کند.
راننده اما ناچار است از مسیر دیگری برود و دور بزند تا به ساختمان برسد چون مسیر خیابان از زیر
پل به سمت ساختمان مسدود است .راننده از امکان سرعت برخوردار است و گرچه راهش دورتر است،
اما با سرعت بیشتر آن را جبران میکند .اما آیا همیشه سرعت بیشتر به معنای زودتر رسیدن است؟
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رسیدن به محل یا به قرار؟
راننده همان مسیر پیاده را نمیتواند برود و باید از الزامات راهنمایی و رانندگی پیروی کند؛ اگر مثال
از زیر پل برود مسیر گردش به سمت ساختمان مسدود است؛ اگر بخواهد ماشین خود را در کنار جاده
پارک کند ،چون امکان پارک پیشبینی نشده است ،چنین امکانی ندارد.
بنابراین امکان پارک ،مسالهای خاص راننده(گی) است .او سریعتر از پیاده میرسد .اما ممکن است
وقت بیشتری نیاز داشته باشد تا به مقصد و سر قرار برسد .ممکن است یافتن پارکینگ آنقدر مشکل
باشد که او اصوال سر وقت نتواند به قرار برسد .مثال ممکن است پارکینگ رایگان وجود نداشته باشد و
برای پارکینگ پولی نیز پول خرد همراه نداشته باشد یا پارکینگ رایگان پر باشد و او برای پارک کردن
خودرو ناچار باشد در محلی دورتر از مقصد اصلی پارک کند و زمان بیشتری نیاز داشته باشد تا پیاده
به مقصد برسد.

رسانه و منطق گزینشها

استفاده از رسانههای مختلف مثل انتخاب بین پیاده رفتن و رانندگی است .برخی رسانهها امکانات
تازه به شما میدهند ،ولی به همان نسبت مشکالت تازهای هم ممکن است ایجاد کنند .توجه به این
مشکالت به اندازه توجه به مزایای آنها الزمه استفاده بهینه و کم دردسر از رسانههای جدید است.

معنای رسانههای نو :قدرت مردم

یک معنای آشکار رسانههای نو در آغاز قرن بیست و یک ،قدرت بخشیدن به مردم است .همه چیز
در تحوالت رسانهای موسوم به نیومدیا ( )new mediaکه از آغاز قرن بیست و یک شروع شده است،
حاکی از قدرت یافتن مردم است؛ اما این روند تازه شروع نشده است.

قدرت مردم از چه زمانی به وجود آمد؟

فکر میکنید قدرت مردم از چه سالی شروع شد؟ در ایران چطور؟ از چه حادثهای؟ چه تحولی به
آغاز قدرت یافتن مردم کمک کرد؟ کدام تغییر گفتمانی صورت گرفت که مردم نقش تازهای در صحنه
اجتماعی پیدا کردند؟
قدرت مردم در چشمانداز رسانهای از اینجا آغاز شد :جنبش سوادآموزی همگانی  /آموزش همگانی
سواد همگانی مردم را صاحب مدرسه و دانش و کتاب و آگاهی کرد .مردم توانستند بخوانند و از
روستا و شهر خود دورتر بروند و از مردمان دیگر بیاموزند.
رسانه چه به صورت کتاب و چه عمدتا به صورت روزنامه ،قدرت تحرک فکری مردم را باال برد و
به میزانی که این رسانهها گسترش یافتند ،اشتیاق به آموزش همگانی نیز در جامعه گستردهتر و عمومیتر
شد.
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قرن مردم

قرن بیستم را قرن مردم خواندهاند :قرن انقالبهای تودهای و مردمی و خلقی؛ قرن دولتهای رفاه و
مردمگرا؛ قرن شکسته شدن اشرافیت قدیم؛ قرن پدیدار شدن طبقه متوسط جدید شهرنشین؛ قرن بزرگ
شدن شهرها و تغییر مناسبات اجتماعی؛ قرن زنان و دانشوران و هنرمندان و پیدا شدن چهرههای عمومی
از زنان و البته قرن رسانههایی برای مردم .زیرا قرن بیستم:
قرن چاپی شدن کتاب و تکثیر انبوه آن بود؛
قرن روزنامه و نسخههای پرشمار آن بود؛
قرن تلگراف بود؛
قرن رادیو بود؛
قرن سینما بود؛
قرن تلویزیون بود.
در تمام این تحوالت میبینیم که مخاطب انبوه و توده مردم نقش مهمی بازی میکند .کتاب بدون
خواننده یا سینمای بدون مشتری معنا ندارد .رادیو و تلویزیون و سینما و روزنامه و صنعت نشر تنها با
مخاطبان انبوه سرپا میایستند .همین به مخاطب نقشی محوری بخشید.

قرن شخصی شدن رسانه

اگر قرن بیستم را قرن مردم و توده و خلق بدانیم که هست ،در مقام مقایسه میتوان گفت قرن بیست
و یک ،قرن تازهای است که در آن به جای جمع به معنای قرن بیستمیاش ،فرد اهمیت پیدا میکند یا
فردی که در شبکه مردمی جای معینی دارد و در انبوه خلق گم نمیشود:
قرن ویدئو
قرن ماهواره
قرن موبایل
قرن اینترنت
قرن وبالگ
قرن شبکههای اجتماعی

هر شهروند یک رسانه

در یک مقایسه دیگر قرن بیست و یک ،قرن شهروندان است .شهروندانی که هر کدام رسانه دارند
و رسانه شدهاند .قرن بیستم ،قرن شهروندان دولتپناه یا شهرباشان بود .میگوئیم شهرباش تا آن را از
شهروند مجزا کنیم .بین مرحله رعیت بودن و شهروند شدن یک مرحله گذار وجود دارد که آن را باید
شهرباشی نامید .شهرباش از یک سو نزدیکی بیشتری به رعیت مطیع دارد و از دیگر سو در حال آموختن
این است که چگونه شهروند باشد و از حقوق خود برخوردار شود و آن را طلب کند.
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در جریان قرن بیستم ،شهرباش یا شهروند مطیع ،به شهروند ناراضی تبدیل شد .تلویزیون عمدتا در
دست دولت یا در دست شرکتهای تجاری بزرگ بود و از همین منظر اسباب تحمیق مردم دانسته
شد .میل به انتخابی کردن عناصر زندگی افزایش یافت .تسلط دولتهای خلقی و انحصارات بزرگ در
اردوهای شرق و غرب شکسته شد .مردم از تسلط دولت که آزاد شدند جهان بیشتر به سمت فردی شدن
رفت :رسانههای فردی آمدند.

تحول نسلی رسانهها

رسانههای اولیه رسانه دولتها بودند :در ایران حتی عکاسی هم نخست دست دولت بود و درباری.
رادیوها بلندگوی دولتها بودند :تصور اینکه بتوان رادیوی شخصی داشت ممکن نبود .تلویزیونها
دولتی بودند؛ بعد رادیو و تلویزیون خصوصی آمد و سپس تکنولوژی راه را برای صاحبرسانه کردن
مردم باز کرد .در یک جمله :رسانه از عصر نور و چراغ به عصر ترانزیستور وارد شد و به عصر دیجیتال
رسید .این سه مرحله را بخوبی میتوان در سه نسل رادیوی المپی و رادیوی ترانزیستوری و بعدها رادیوی
دیجبتال مشاهده کرد.

مفاهیم ارتباطی عصر دیجیتال

ورود به عصر دیجیتال که امری متأخر است و گسترش آن به آغاز قرن بیست و یک برمیگردد
بسیاری از مفاهیم ارتباطی را دگرگون کرده است .به این مفاهیم توجه کنید:
سرعت :مقایسه کنید نامه را با ایمیل.
تنوع :مقایسه کنید منابع خبری دهه پیش را با منابع خبری امروز.
کثرت :مقایسه کنید تعداد چهرهها و اسمهای مشهور و آفرینندگان آثار رسانهای را بین دو نسل
حاضر و پیشین.
صداهای تازه :مقایسه کنید بین تهران مرکزی و بیمرکزی و شعار هر اتاقی مرکز جهان است.
نویسنده شدن همگان :جنبش وبالگنویسی و کامنتگذاری و روایت شخصی
مشارکتجویی :جنبش سبز موبایل و شاهدان عینی و استقبال از شبکههای اجتماعی

یک مسئله بنیادین :مشارکت

مشارکتجویی بخش مهمی از تحوالت ارتباطی دوره تازه است :از موسیقی مشارکتی تا فیلم
مشارکتی؛ مثال پروژه ریدلی اسکات در جوالی :2010
http://www.youtube.com/user/lifeinaday

اسکات برای ساختن فیلم مشارکتی خود از همه جهان ،به جز ایرانیان و شهروندان چند کشور دیگر
– که عمدتا به دلیل تحریمهای آمریکا بایکوت شدند  -دعوت کرد به طرح او بپیوندند .این ممنوعیت
برای ایرانیان باعث شد ایده مشابهی در میان ایرانیان مطرح شود« :یک روز از زندگی ایرانیان» .در این
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طرح از ایرانیان دعوت شد به شیوه مشابهی در یک روز معین (روز  8از ماه  9سال  )89از زندگی خود
فیلم بگیرند .محصول این ایده ساختن فیلمی از ویدئوهای  40نفر برگزیدگان این طرح بود .فیلم را که
«چهل تکه زندگی ایرانی» نام دارد ،میتوانید در اینجا ببینید:
http://iraneda.net/a/media/1728

بخش دیگری از مسئله مشارکتجویی در رفتاری دیده میشود که خاصه فیسبوک برای آن
شهرت دارد :همخوان کردن  /به اشتراک گذاشتن
اشتراکگویی تحقق بهشت کمونیسم و جامعه اشتراکی است ،اما با ایدههای لیبرال و به صورتی
مجازی؛ به صورت دیجیتالی و در عرصه اطالعات.
اگر با الهام از همان ایدههای اشتراکی بتوان گفت عصر رسانههای نو ،عصر ظهور پرولتاریای شهری
و شهری شده است ،میتوان گفت عصر تسلط حرفهایها یا اشراف رسانهای هم به سر آمده است و
آینده رسانه ،آیندهای است که آماتورها ،فری النسها و شهروندان روزنامهنگار میسازند.
این سخن نه به آن معناست که حرفهایها محو میشوند؛ این ممکن نیست .اما آنها در زمینه تولید
محتوا بینیاز از آماتورها نخواهند بود (مثال پروژه ریدلی اسکات نمونه روشنی از این تحول است).
حجابهای بین آماتور و حرفهای کمرنگتر میشود و عبور از مرزها و پذیرش در دنیای حرفهایها
آسانتر میشود.

معنای شبکه اجتماعی

یک بخش دیگر از مسئله اشتراک شبکههای مجازی ،روابط انسانی است که بدون وب ممکن نبوده
است .این شبکهها به نحو فوقالعادهای قادر به شبکهسازی از افرادند .مثال این شبکهها را نگاه کنید:
• باالی  10میلیون کاربر :گود ریدز
http://www.goodreads.com/
• باالی  20میلیون :دهویان آرت
http://www.deviantart.com/
• باالی  30میلیون :فلیکر
http://www.flickr.com/
• باالی  45میلیون :دوبان
http://www.douban.com/
• باالی  100میلیون :اورکات
http://www.orkut.com/
• باالی  150میلیون :بدو
http://badoo.com/
• باالی  160میلیون :لینکد این
http://LinkedIn.com
• باالی  300میلیون :ویبو
http://weibo.com/
آنچه را که در این شبکهها دیده میشود ،میتوان به طور خالصه این طور توصیف کرد:
• مرکزی وجود ندارد.
• هیچ کس محور و مرکز و صاحب اتوریته و حق برتر نیست.
• دوران توجه به اقلیتی به عنوان نخبگان گذشته است.
• نوبت مردم عادی است در میلیونها میلیون نفرشان.
• شبکههای اجتماعی بازتاب افکار عمومی و دانش عامهاند.
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• شبکههای اجتماعی مستقیمترین بازتاب وجدان جمعیاند.
بنابراین ،شبکههای اجتماعی منبع شناخت بیواسطه مردماند .این امکان تازهای است که پیشتر
وجود نداشته است .همه رسانههای قبلی تالش کردهاند به نحوی مردم را بشناسند و نبض آنها را در دست
بگیرند .شبکههای اجتماعی عالیترین نمونه رسانهای است که نبض مردم را در دست دارد و رابطهاش با
مردم هم افقی و کامال دوسویه است .این امری کامال جدید است.

تغییر ذهن و زبان

بنابر آنچه گفتیم ،روشن میشود که زبان و شبکه ،روابطی دگرگون شده یا در حال دگرگونی
رادیکال است .ذهن و منطق نیز پا به پای زبان در حال تغییر و حرکت به سمت خاکستری شدن است.

معنای خاکستری بودن جهان چیست؟

یکی از مهمترین تحوالت در عرصه فکری و منطقی ،گرایش به خاکستری دیدن جهان است .معنای
خاکستری بودن جهان این است که:
• مردم بسیارند؛ مردم همه اعتبار دارند.
• مردم از نژادها و عقاید مختلفاند؛ مردم سبکهای مختلفی برای زندگی دارند.
• مردم ،هر یک ،از منظر دانشی که اندوختهاند به جهان مینگرند.
• جهان امروز جهان شبکهها و ارتباطهای مردمی است.
• برای زندگی در جهان نو ،منطق «این درست است و آن درست نیست» کارسازی نمیکند.
بنابراین کسی نمیتواند برای «یک»سانسازی اندیشهها و سبک زندگی به چیزی به نام حقیقت واحد
تمسک کند.
حقیقت واحد اگر وجود داشته باشد تنها از طریق توافق عمومی به رسمیت شناخته میشود .این همان
چیزی است که در قرن بیستم غایب بود .زیرا این قرن ،قرن یکسانسازی ،کنفورمیسم و حقیقتهای
واحد بود .اما بسیج خلق زیر پرچم یک عقیده واحد ناسیونالیستی یا انترناسیونالیستی ،مارکسیستی یا
اسالمی ،غربی یا شرقی به بن بست رسید .قرن بیست و یک از این بابت فروتنانهتر به جهان مینگرد.

واقعیت چند الیه است

یکی از نتایج مهم منطق خاکستری ،اذعان به درک محدود ما از وقایع محیطی و دادههای جاری
است .هر واقعه را باید از زوایای مختلف نگاه کرد .بنابراین اصل ،کثرت دیدگاهها ،تنوع و تفاوت
روایتها است .اینها همگی بدون پذیرش آزادی بیان ممکن نیست.
واقعیت چند الیه است و هر کس بر اساس توان خود بخشی از آن را گزارش میکند .آزادی بیان
به اشتراکگذاری این توان را رسمیت میبخشد .به این ترتیب ،مشارکت در توصیف واقعیت پایه اصلی
آزادی بیان است و اصل رسانههای نو.
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حجابهای واقعیت

واقعیت یا در واقع «گزارش واقعیت» و درک ما از واقعیت چگونه تغییر میکند؟ این چند نکته را به
عنوان مثالهایی از محدودیت شناخت ما در نظر بگیرید:
سطح زبانی :مثال برای کسی که نمیداند اللهزار یک اسم تاریخی است ،واقعیت اللهزار به عنوان
یک خیابان قدیمی پوشیده خواهد بود.
میزان نزدیکی جغرافیایی :مثال برای مهاجری که دیگر در وطناش نیست تا بداند واقعیتهای
روزمره چطور تغییر میکند یا کسی که در حلب نبوده تا وسعت درگیریها را در این شهر ببیند .برای
رفع این حجاب است که رسانهها میخواهند خبرنگار به محل بفرستند.
میزان دانش موضوعی :مثال نحوه داوری کسی که در بازار ارز فعال است و کسی که اصوال کارش
با اقتصاد و ارز نیست ،درباره اهمیت مسائل و وزنی که به واقعیتها میدهند ،یکسان نیست.
میزان دانش تاریخی :مثال کسی که  50سال است در بازار ارز فعال است و کسی که  5ماه است
فعالیتاش را شروع کرده به دلیل تجربه و سابقه از یکدیگر متفاوت خواهند بود.

درک واقعیت در چهارچوب دانش است

واقعیت تغییر میکند .به این دلیل ساده که ما اشراف کافی بر آن نداریم .مساله اصلی در شناخت
واقعیت میزان دانش و تجربه ماست.
رفتار توریستها یک نمونه خوب از پوشیده شدن واقعیت به دلیل نداشتن دانش و تجربه است.
بسیاری از توریستها چون به اندازه کافی با شهری که در آن هستند آشنا نیستند ،سوالهای ابتدایی
میپرسند .آنها ممکن است در نزدیکی اداره پست باشند و از شما بپرسند پست کجاست؟ شما میدانید
چون شهر را میشناسید .آنها نمیدانند و شهر برایشان پر از معماست .آنچه آنها را سرگردان میکند
ناآشنایی با واقعیتهای شهر است.
شناخت بیماری نمونه دیگری است که به میزانی که دانش ما و نزدیکی ما به موضوع بیشتر میشود
آن را بهتر میشناسیم .یعنی واقعیت بیماری بر ما آشکار نمیشود مگر از طریق آزمایش و مطالعه و
تحقیق در طول زمان معین .گاهی هم با وجود سالها بررسی ،نتیجه چندانی نمیگیریم .یعنی واقعیت
بیماری خود را به ما نشان نمیدهد و در نتیجه قادر به کشف آن نمیشویم.

دانش هم چند الیه است

دانش ما به دالیل مختلف محدود است و امر مطلق نیست .دانشی که ما کسب میکنیم امری دارای
مراتب و درجات است .یکی بیشتر میداند و یکی کمتر .بعالوه ،هر دانشی هم محدودیتهای خود را
دارد .مثال روش کار کسی که به درمان گیاهی اعتقاد دارد با کسی که به درمان شیمیایی گرایش دارد
متفاوت است .دانش واحد آنها از بیماری کسی (مثال داشتن سرطان پوست) لزوما آنها را در روش
برخورد درمانی با آن یکسان نمیکند .آنها یک بیماری را با دو چشم متفاوت نگاه میکنند.
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در یک چشمانداز عمومی میتوان گفت :هر نوع اختالف در زاویه دید ،دانش و روش میتواند از
واقعیت تصویر متفاوتی بدهد .مثال کالسیک آن گفتهای است که عالمه طباطبایی در بحثهای فلسفی
خود مطرح میکند :اگر برای کسی که تمام عمر در ده زندگی کرده است و برج و آسمانخراش ندیده
بخواهید توصیف کنید شهر نیویورک چه نوع ساختمانهایی دارد ،درک او از سخن شما بیش از همان
ساختمانهای ده خود نخواهد بود .حداکثر آنها را کمی بلندتر میگیرد .شناخت ما از امور همواره از
ناشناختهای ما متاثر میشود.

شناخت امری تاریخی است

از آنجا که ما و دانش ما در طول زمان تغییر میکنیم همه شناختهای ما تاریخیاند .بنابراین دور
شدن از یک حادثه ،واقعه یا جریان میتواند دید متفاوتی بدهد .مثال رهبری شاه ،مساله سی ساله اخیر ما
بوده است .یعنی «شاه» واقعیتی در جریان شناخت بوده و هست .این موضوع فقط به او محدود نمیشود.
هزاران مساله تاریخی همین وضع را دارند .یعنی جریان شناخت ما از آنها تمام نمیشود .با هر شاهد تازه،
دانش تازه و نسل تازهای نگاه ما به مسائل گذشته تغییر میکند.
به دلیل این تاریخی بودن شناخت نمیتوان شناختهای جدید را نامعتبر دانست و گفت که با شناخت
پیشین ما در تعارض است .اصل رشد علمی به همین تعارضها و ایجاد معنای تازه در واقعیتهاست .اگر
قرار بود شناختهای قبلی ما همیشه معتبر باشند ،بشر از مرحله اولیه و مثال کشف آتش جلوتر نمیآمد!

آیا شناخت واقعیت ممکن است؟

آیا میتوانیم واقعیت را چنان که هست بشناسیم؟ پاسخ ساده این است که همیشه شناخت ما
متاثر از توان و زمان ماست .درکی که انسانها از مسطح بودن زمین داشتند حتی عالمان آن زمان را
دربرمیگرفت .یعنی توان علمی آنها بیش از آن نبود.
راه چاره چیست؟ طبعا راه چارهای باقی نمیماند جز اینکه از درک و توان دیگران استقبال کنیم و
همزمان به جذب دانش ایشان و افزودن بر دانش خود بپردازیم .اتکا به آزادی بیان ،آزادی علم ،بحث و
پرهیز از سنگوارگی در فهم واقعیت به همین دلیل اهمیت دارد.

واقعیت همیشه در حال کشف شدن است

فهم واقعیت و شناخت آن امری پایانناپذیر است .بنابراین واقعیت همیشه در حال اکتشاف است.
مثال توجه کنید به اینکه:
• معنای واقعیتها و تحولهای تاریخی از زوایای مختلف و با چیدمان تازه دانستهها تغییر میکند.
• دالیل رشد و عدم رشد اجتماعی از زاویه دیدهای مختلف و یا تحت گفتمانهای معارض یکسان
تحلیل نمیشود .مارکسیستها طوری تحلیل میکنند و لیبرالها طور دیگر وقایع را میبینند.
• خبرها از کوچک و بزرگ به دالیل مختلف از جمله دوری ما از منبع یا نبودن آن در اولویتهای
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ما ،دیده نمیشود یا همه جانبه دیده نمیشود .مثال مرگ دانشمندی برجسته برای کسانی که او را
نمیشناسند و با زمینه کاری او آشنا نیستند ،اتفاق مهمی نیست و حتی قابل چشمپوشی است.
• دالیل یک بیماری معین مثال سرطان یا ایدز مرتبا در حال تحقیق است و واقعیتهای تازهای پیدا
میشود که به شناخت و راههای درمان آن کمک میکند.

دیدن واقعیت نیازمند پژوهش و همهجانبهگرایی

با توجه به آنچه گفته شد روشن میشود که بدون گردآوری شواهد ،اطالعات و فکتها ،درست
از نادرست قابل تشخیص نیست .مثال :بدون تحقیق تاریخی ،دالیل پیروزی و شکست در یک انقالب یا
جنگ روشن نمیشود .همانطور که دلیل وقوع سیل در منطقهای که هرگز در آن سیل نیامده نیز بدون
مطالعه دقیق روشن نخواهد شد و یا اینکه اگر شناخت درستی از راه و بیراه یک سفر نداشته باشیم یا به
مقصد نمیرسیم یا آن قدر در راه گرفتار و سرگردان میشویم که از سفر لذتی نمیبریم و هدفمان
برآورده نمیشود.

چشم واقعبین ایدئولوژیک نیست

این را به تجربه دریافتهایم که درک ایدئولوژیک ،ما را به واقعیت نمیرساند .دالیل معرفتی و روشی
هم برای این واقعگریزی وجود دارد .زیرا ایدئولوژی و چهارچوبهای از پیش تعیین شده فکری:
• معنای واقعیت را محدود میکنند
• حوزه جستجو را کوچک تعریف میکنند
• بین خودی و غیرخودی مرز میگذارند
• حقیقت «ما» از حقیقت «آنها» برتر فرض میشود
• باب تحقیق بسته میشود.
این است که در نظامهای ایدولوژیک ،اهل تحقیق زیر فشار قرار میگیرند تا به حقیقت رسمی تن
دهند .این به معنای پایان حقیقت و متوقف ساختن روند کشف واقعیت است.

رسانههای نو عرصه چندگانگیاند

در مقابل ،رسانههای نو در ساختار ،استراتژی ،سبک و سیستم خود ،به چندگانگی میدان میدهند.
زیرا:
• مردم بسیاری را درگیر میکنند.
• عمال مرزبندیهای رایج را زیر پا میگذارند.
• تفاوت میان خصوصی و عمومی را کمرنگ میکنند.
• از قرار و مدارهای رسمی به سوی گفتارهای متعارض غیررسمی حرکت میکنند.
• سانسور متمرکز آنها ناموفق است.
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• نقد و خطاسنجی در آنها دایمی است.
• بازتابدهندۀ چندگانگیها هستند.

اسالمگرایی و رسانههای نو

آنچه گفتیم بخوبی نشان میدهد که منطق رسانههای نو با منطق جمهوری اسالمی و قرائت مرکزیت
فقیه همخوان نیست .چنانکه با منطق هرنوع بنیادگرایی ناهمخوان است .این مطلب ،موضوع بحث بعدی
ماست.

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• به عنوان متن پایه برای درک مفهوم چند رسانهای ،این مصاحبه را بخوانید:

http://ecnn.ir/news.aspx?id=3156

دکتر نمکدوست از کارشناسان رسانه است و در مصاحبهای که در لینک باال میخوانید به درستی
میگوید «وب ،مرزبندی رسانهها به متنی و تصویری و صوتی را از بین برده است» .به عالوه روشن
میکند که اقتدار رسانههای جریان اصلی ،شکسته شده است .این همان مسالهای است که به اقتدار مردم
افزوده است.
• این متن را میتوانید بخوانید و تحلیل کنید:
شبکههای اجتماعی ایرانیان :صفحات پرطرفدار در فیسبوک فارسی
http://bamdadkhabar.com/2012/08/10833/

به نظر شما آمار باالی هواداران یک صفحه به چه معناست؟
• یک نمونه خوب چندرسانهای:
فرود کاوشگر کنجکاوی بر خاک مریخ

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19144464

• گزارش منصفانه بنویسم:
وبسایت شرق پولی میشود.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/120712_l21_shargh_newspaper_site.shtml

چرا گزارش باال ممکن است منصفانه نباشد؟
• چرا بعضی مسائل را نمیبینیم؟ یک دلیل ندیدن بعضی مسائل بعد جغرافیایی است:
ماجرای سد گتوند

http://www.sharghnewspaper.ir/Page/Paper/91/03/28/13#

2

جمهوری ضدرسانه اسالمی

درک سیاستهای جمهوری اسالمی در مهار کاربران وب و سانسور محتوای وب
جمهوری اسالمی را به عنوان نظامی که بعد از  33سال تمام ظرفیتهای خود را متحقق کرده است
و کارنامه مشخصی از خود به جای گذاشته میتوان از منظرهای مختلف معرفی و تحلیل کرد .در این
درس ،منظر اصلی ما توجه به بنیانهای فکری و سیاستگذاری جمهوری اسالمی در مقابله با رسانههای
مخالف و منتقد است .این موضوع را در دو شاخه عقیدتی -سیاسی و فلسفی بررسی میکنیم:

اول :ماهیت عقیدتی -سیاسی :نگاه جمهوری اسالمی به رسانههای جدید
در تشخیص شیوه نگرش جمهوری اسالمی به رسانهها باید به چند نکته مرکزی توجه کرد:

 .1مشکل ارتباط تمرکزگرا
نظام تمرکزگرا دچار واهمه بیپایانی از خطر «عدم تمرکز» است .از خطر اینکه مردم هر چه بخواهند
بنویسند و بگویند .زیرا این همگانی شدن ،اندیشهها ،طرحها و نقدهایی را مطرح میکند که تصویر
واحدی که نظام تمرکزگرا میخواهد از خود ،کشور و مردم ارائه کند را به هم میریزد.
 .2مشکل رسانهای که انحصاری و از باال به پائین نیست
مشکل دیگر تمرکزگرایان ،دیدگاه سنتی آنان به رسانه است که بسیار به منبر رفتن شبیه است .یعنی
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ارتباط یکسویه برقرار کردن .شما میگویید و مخاطب قبول و پیروی میکند .این ارتباط یکسویه در
جهان دوسویه شده جدید ،هنوز تابع منطق یکسویه و از باال به پائین و تحکمی است« :من میگویم پس
درست است» یا «این بکن و آن نکن» یا «باید این باشد و نباید آن باشد» .در این منطق ،دیگری وجود
ندارد مگر به عنوان پیرو« :همین است که میگویم .گوش کن و قبول کن».
 .3مشکل گفتگو و اشتراک نظر
برای کسی که به امر و نهی فکر میکند و همه منکرها و معروفها برایش مثل روز روشن است،
مشکل خود-کمال-پنداری و خود-ارجاعی پیش میآید .قانون هم آن است که بزرگتر ما میگوید و
نهایتا رهبر .دیگران حقی برای حرف زدن ندارند وگرنه کارشان با زندان است و بزرگترها هم از آنچه
میکنند سوال نمیشوند .این منطق گفتگو نیست.
از نگاهی دیگر ،مساله اصلی جمهوری اسالمی ،از نظر ارتباطی ،ایستایی و عدم تمایل برای تغییر
است .چون فرض تغییر روش و عقیده برای جمهوری اسالمی معنا ندارد ،عرصههای گفتگو هم برای او
بیمعنا و خطرساز است.
سیاست این جمهوری در خصوص رسانههای مدرن و مدرنیته در رسانه بر اساس این خطرها و مبارزه
با آنها شکل گرفته است.
سنت ترس از رسانه
بر اساس دادههای تاریخ معاصر ،بحث ترس از رسانه قدیمیتر از عمر جمهوری اسالمی است اما در
همه موارد به روحانیان پیوند دارد .نگاه جمهوری اسالمی به رسانههای جدید هم موید این تاریخ ترس
و پرهیز است .کافی است نگاهی کنیم به مواضع جمهوری اسالمی در باره ویدئو ،ماهواره ،اینترنت،
فیسبوک و یوتیوب .پیش از انقالب هم ترس از تلویزیون ،سینما ،رادیو و قبلتر حتی ترس از مدرسههای
جدید وجود داشت و همه این ترسها را روحانیون دامن میزدند.
در آغاز ،این ترس را میشود «بیگانهترسی» توصیف کرد اما این ترس در سالهای حاکمیت
جمهوری اسالمی از حالت دفاعی و انفعالی خارج میشود و صورت تهاجمی و فعال پیدا میکند و با
استفاده از قدرت سیاسی و مالی برنامهریزی میکند تا گرد ایران و ایرانی «حصار ارتباطی» ایجاد کند و
تا جایی که ممکن است رابطه گروههای نوگرای داخلی را با جهان خارج قطع کند.
کلیدواژههای اصلی در نحوه برخورد با رسانه در این طیف مفهومی و معنایی است:
ترس از خارج؛ ترس از تهاجم خارج؛
ترس از جهان جدید؛ ترس از تغییر؛
ترس از دست دادن هژمونی و اقتدار اجتماعی؛
جهان شهوتانگیز و شبههانگیز؛ جهان عقیدههای فاسد؛
جهانی که به مردم جسارت سوال میدهد؛
و جهانی که دانشهای مسلم پیشین را با تردید روبرو میکند.
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ترس مشترک اقتدارگرایی
اگر به الیههای بعدی این ترس توجه کنیم خطا خواهد بود که آن را صرفا محدود به روحانیان و یا
حتی منحصر به دین و گروههای سنتگرا بدانیم .در این الیه باید از زاویه قدرت سیاسی و تمنای متمایز
شدن از غرب نگاه کرد .سرنوشت رسانه در عهد شوروی ،چین و کوبا را بنگرید تا بدانید گروههای
دیگر کداماند.
به عبارت دیگر ،حوزه ضد رسانه ،کفر و دین نمیشناسد .کفر و دین در اینجا متحد میشوند و یک
قبیلهاند .بنابراین ،این همسویی نظام اسالمی با جهان رو به زوال «چپگرایی انحصارطلبانه» اتفاقی نیست
(توجه کنید که من در چپ و راست بودن مشکلی نمیبینم .مشکل همانا در رویکرد انحصارطلبانه است،
چه چپ مارکسیستی و چه راست مذهبی).
از ترس تا بهرهگیری
جهان اقتدارگرایی از بنیاد با رسانه ناسازگار است .چنانکه همچنان در کوبا این ناسازگاری را
میبینیم .در کوبا هیچ رسانه غیردولتی وجود ندارد .دولت است که افکار را اداره میکند .اما اگر قرار
شد اقتدارگرایان و دولتمداران به رسانه روی بیاورند ،از منطق ضد رسانه استفاده میکنند :آن را در
اختیار فکر واحد ،دستور حزب و رهبر قرار میدهند .از این جاست که رسانه به بلندگوی سیاستهای
رسمی و جبری بدل میشود و نمیتواند رسانه باشد.
رسانه رسمی و تبلیغاتی صورت وقایع را دستکاری میکند تا از همه چیز یک امر واحد و بفرموده و
طبعا درست ،طیب و بیعیب بسازد .رسانه برخوردار از آزادی بیان ،این تصویر واحد و دستکاری شده
را ویران میکند.
باز مساله «یک و کثرت» است .در آغاز بحث گفتیم که نظامهای تمرکزطلب ،خواستار ارائه «تصویر
واحد» از همه اموراند که در آن همه چیز درست است .نه بحرانی هست نه تغییری نه مشکل الینحلی.
مساله سر «وحدت خیالی» ،اجباری ،تحمیلی و دستوری است .نمونه حجاب ،نمونه روشن این روش
است .واقعیت رسانه در نظام اقتدارگرا دچار حجاب است .آن هم حجاب اجباری و دستوری.
رسانه و تصویر زندگی دیگر
رسانه در ذات خود تصویر زندگی دیگر است .این «زندگی دیگر» را در دو حوزه معنایی میتوان به
کار برد .یکی همان زندگی دوم ایرانیهاست که زندگی غیررسمی و واقعی آنهاست و ضد رسانههای
دولتی و رسمی تالش دارند آن را بپوشانند و زیر حجاب وحدت پنهان کنند ،دیگری آلترناتیوهایی است
که به طور عام در حیطه قدرت حاکمیت سرکوب میشود .این آلترناتیوها راههایی است که شیوه دیگر
سیاست ،زندگی اجتماعی و اداری را تبلیغ میکند.
اگر در این نگرانی نظامهای تمرکزطلب دقیق شویم که چرا به نشان دادن الگوهای دیگر حساسیت
دارند ،میبینیم در واقع مساله ،مساله جانشینی است .جمهوری اسالمی به هر چیز که بتواند یا بخواهد
جانشین او باشد حساس است .جانشین ارزشها ،تحلیلها و واقعیتی که از جهان میسازد .رسانه از این

28 

w w w. t a v a a n a . o r g

وبالگنویسی ،انتشار در وب و کنشگری خالق

نگاه ،همانا «پایگاه دشمن» است .چون دشمن آن تصویر خیالی و واحد است.
جمهوری اسالمی میداند که تا وقتی آن تصویر جانشین بر دلها مسلط نشده ،کار و قدرت او ادامه
دارد .بنابراین ،سرسختانه به هر تصویر آلترناتیو و جانشین حمله میبرد .میخواهد بگوید زندگی به
صورت دیگر ناممکن و همین که هست بهترین است.
از این منظر ،رسانه آزاد و مدرن ،خانه آرزوها و تصویر زندگی دیگر است .همان ناممکن است که
جمهوری اسالمی میخواهد ما را از پی گرفتن و تمنای رسیدن به آن منصرف کند.
سه شاخصه اقتدارگرایی جمهوری اسالمی

الف .اقتدار لرزان

یکی از وبالگنویسان سرشناس ایران پس از زلزله آذربایجان که در رسانههای دولتی با کندی و
اکراه گزارش شد ،مینویسد:
«با کارکردی که در این دو سه روز از شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک ،گوگلپالس و وبالگها
ِ
مشارکت عمومی و ...دیدیم ،واهلل حکومت معظم حق داره
در اطالعرسانی و ایجاد حس همبستگی و
در مواقع احساس خطر بزنه اینترنت رو کال کنفیکون کنه! نداره؟»  -پس از ماجرای زلزله اهر ،مرداد 91
این لرزان بودن اقتدار نزد گروههای حاکمی که به جبر حکم میرانند دائمی و ذاتی است .زیرا
رضایت شهروندان است که به حکومت استحکام میبخشد .اگر رضایت نباشد با ستم و جبر روبرو
خواهیم بود .پس درست است که حکومت با ستم امکان بقا ندارد گرچه با ماهیت غیردینی میتواند
باقی بماند.
درست به همین دلیل ،حکومتهایی که بر شهروندان ناراضی حکومت میکنند ،بقامحور میشوند.
آنها تمام تالش ممکن را به کار میبندند تا از ارزشها و روشهای خود دفاع کنند ،اما چون راهی
جز تحمیل نمیدانند و نمیتوانند ،خودویرانگری میکنند .یعنی هر قدر در بقا میکوشند به فنای خود
کمک میکنند.

ب .ضدیت با طبقه متوسط

جمهوری اسالمی ضد مدرنیته و مدرنهاست اما بازتاب تفکر سنتی نیست .برنامهریزی تفکر
اقتدارگراست که به هر وسیلهای در سنت و مدرنیته دست درازی میکند تا خود را توجیه کند .اما
اساس آن نابود کردن نیروهای رشد یافته شهری و نوگرا در سالهای بعد از مشروطه است .در جنبش
سبز روشن شد که هدف نظام والیی ،نابودی طبقه متوسط شهری است ،زیرا این طبقه با معیارهای رسمی
حکومت همدلی ندارد و یکبار نیز منویات حاکمیت را با رای به خاتمی و اصالحات نادیده گرفته است.
دلیل سادهاش هم این است که درست همین اقشار و طبقات مدرن و تحولخواه هستند که ناراضیاند و
طبعا آماج اصلی حمالت و برنامهریزیهای حکومت.
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ج .نگاه ابزاری

جمهوری اسالمی در عین ستیز با مدرنیته ،وامدار عصر مدرن است .یعنی با مدرنیت رابطه دارد،
گرچه این رابطه خصمانه است ،ولی همین موجب میشود که از مدرنیته بیاموزد و خواه ناخواه با آن
بده بستان کند .تکنیک ،سالح ،سوسیالیسم مدل والیی ،اندیشههای اقتصادی چپ ،استراتژی نظامی،
استراتژی سرکوب و مهار طبقات ناراضی ،استراتژی سیاسی نزدیک به شوروی و اکنون چین و تعریف
کردن خود در اردوی ضد آمریکایی -ضد لیبرالیستی ،همه از دنیای مدرن میآیند و با بهترین امکانات
مدرن پشتیبانی میشوند .مثال کوچک آن پارازیتفرستی است .امری متکی به دانش مدرن اما ضد
رسانههای مدرن.


دوم :سنت فکری -فلسفی :منابع فکری جمهوری اسالمی

به باور من ،سنت فکری نخبگان و طراحان و استراتژیستهای جمهوری اسالمی ،ارسطویی است.
ارسطو متفکری است دوگانهاندیش که با جهان سیاه و سفید شریعتگرایان کامال سازگار است .این
تفکر منطقه خاکستری ندارد .منطق سیاه و سفید ارسطویی ،منطق جمهوری اسالمی در اعمال قدرت
متمرکز به سود خود و متفرقساز دگراندیشهاست.
جمهوری اسالمی از حمایت شماری از فلسفه خواندههای نامدار برخوردار است .از الریجانیها،
حدادعادل و مصباح یزدی به عنوان نمونه میتوان یاد کرد .آنها مقتدایشان سیاست ارسطوست و نه
شهریار ماکیاولی .آنها همگی سیاست ارسطو را خواندهاند ،نه تنها سیاست که تمام فلسفهاش را .این
فلسفه ریشههای صدها ساله در فکر اسالمی دارد .اگر رجال جمهوری با ماکیاولی آشنا شده باشند،
مربوط به دهههای اخیر است.
گذشته از منطق عام فلسفه ارسطو که پشتوانه منطق اقتدارگرایی است ،ارسطو یکی از پیشگامان
تحلیل حکومتهاست و برای هر یک از آنها مشی و منش خاصی را نشان میدهد .اما آنچه اینجا مورد
نظر من است ،توصیههای ارسطو به استبدادچیان است که میتوان از نتیجه سیاست جمهوری اسالمی
دانست که دستورالعمل رجال جمهوری بوده است.
ارسطو در کتاب سیاست میگوید ایمن داشتن حکومت استبدادی از این راهها ممکن است:
• نابود کردن مردان برجسته و از میان بردن گردنفرازان؛
• منع خوانگزاریهای همگانی ،باشگاهها ،آموزش و به طور کلی هر وسیلهای که اعتماد مردم به
یکدیگر را بیافزاید و آنان را دانا کند؛
• منع کردن انجمنهای فرهنگی و مجامع بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر؛
• بازبینی در کار مردم و برگماشتن جاسوسان و خبرچینان بر ایشان؛
• نفاق افکندن میان مردم از یکسو و میان دوستان از سوی دیگر وهمچنین میان تهیدستان و توانگران
و میان خود توانگران؛
• بیساز و برگ کردن مردم و به کار معاش خود گرفتار کردن آنها؛
• وضع مالیات سنگین؛
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• برافروختن آتش جنگ.
چکیده مانیفست نظام
توصیههای ارسطو را در سه چیز میتوان مختصر کرد:
• دلسرد کردن مردم ،چرا که انسان دلسرد و نومید هیچگاه به فکر توطئه نمیافتد؛
• بیاعتماد ساختن مردم به یکدیگر تا به هم اعتماد نکنند و به نبرد با ستمگران برنخیزند؛
• ناتوان کردن مردم از عمل به سبب بیچیزی تا کسی را یارای ستیزه نماند.
ضدرسانه تحقیر «دیگران»
همه این عملیات یک رمز اساسی دارد و آن تحقیر هر کسی و هر چیزی است که نظام نپسندد.
روزنامه کیهان رسانه فکری نظام والیی و ضدرسانه راندهشدگان از نظام و متفاوتهاست .پایه کار
کیهان ،خوارداشت دیگران و «غیرخودی»ها و اغراق در حق والیت است .کیهان فاشگوی یک نکته
مرکزی است:
جمهوری اسالمی نظامی است که همه را تحقیر میکند و برای کسی اعتبار قائل نیست تا همه عظمت
و اعتبار به والیت فقیه برسد .در جمهوری اسالمی وزیر بودن و رئیس جمهور بودن و وکیل مجلس بودن
هم اعتبار ندارد .اعتبار همه از ولی فقیه است.
این فلسفه کیهان را میسازد .هیچ کس اعتبار ندارد از آیت اهلل و وزیر تا رئیس جمهور سابق و الحق
و فقط ولی فقیه اعتبار دارد و اعتبار میبخشد.
مشکل نظام با واقعیتهای جاری
دستکاری در واقعیت با روشهای جزمی ،منطق خبری جمهوری اسالمی است .برای اینکه راه دور
نرویم خوب است تازهترین نظر یکی از مسئوالن تبلیغاتی جمهوری اسالمی را بخوانیم« .دکتر سید مهدی
خاموشی» رهبر سازمان تبلیغات اسالمی است و میگوید:
«خبرنگار میتواند یک واقعه را از یک منظر خوب معرفی کند و از منظری دیگر میتواند آن
را کامال سیاه و تیره به تصویر بکشد ،در این میان باید به این اندیشید که خبرنگار خودی چگونه باید کار
کند و چگونه به اطالعرسانی عمومی بپردازد».
«کشور قطر با پول نفت خود به شکلهای مختلف به تولید خبر درباره پوشش اتفاقات سوریه در
قالب روزنامه و یا برنامهسازی برای شبکههای الجزیره و ...میکند اما کار اصلی آنها در این مسیر،
مقلوب کردن واقعیات و خدمت به نظام سلطه است».
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1667931

از نظر او میتوان دریافت که جهان سیاه و سفید است نه خاکستری زیرا:
• خبر اندرونی و بیرونی دارد :خبرنگار خودی خبرنگار غیر خودی
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• حادثهها دو وجه بیشتر ندارند :از منظری سیاه و از منظری سفید
• قطر و الجزیره واقعیتسازی میکنند  /جمهوری اسالمی واقعیت را کشف میکند
• کار اطالعرسانی دولتی مثل کار قطر است :مقلوب کردن واقعیت .اگر آنها سوریه را در حال
انقالب میبینند ،ما باید آن را هدف تروریستها قلمداد کنیم.
به عبارت دیگر ،آقای خاموشی معتقد است واقعیت را آنطور که به صالح ماست باید گزارش
کنیم .این همان پایه فکری برای دستکاری در واقعیت است .زیرا واقعیت همیشه خوشایند ما نیست .پس
برای اینکه با ما تضاد پیدا نکند باید آن را تحریف کرد .بهانهاش هم این است که نظام سلطه را هدف
گرفتهایم .دنیای سلطه به قول عباس عبدی فقط خوب است برای «وقتي كه آقايان كوچكترين مشكل
تكنولوژيك پيدا ميكنند» .آن وقت است که «دست به دامن علوم مهندسي و متخصصين داخلی و حتی
غربي ميشوند؛ وقتي اندكي بيماري پيدا ميكنند ،راه فرنگ و اروپا را پيش ميگيرند ،چرا كه احتياط
شرط عقل است و بايد از آخرين دستاوردهای پزشكی و تكنولوژي پزشكي و نرسينگ مطمئن سود
جست!»
http://www.ayande.ir/1391/08/post_1202.html

خودویرانگری یا مخدوش ساختن باورپذیری
نظام تبلیغاتی جمهوری اسالمی ظاهرا بسیار قدرتمند است .یعنی عده بسیاری با امکانات فراوان در
خدمت تبلیغ این نظام و ارزشها و زاویه دید آن هستند .اما این قدرت عمدتا در جهت تخریب نظام به
کار رفته است! یعنی تبلیغات نتیجه عکس داده است .این است که میتوان گفت نظام تبلیغی جمهوری
اسالمی خودویرانگر است.
جمهوری اسالمی با «واقعیت» چه میکند؟ رفتارش چه چیزهایی را در واقعیت عوض میکند که
دیگر درست و واقعی به نظر نمیآید؟ به نظرم جواب در این طیف مفاهیم است:
• خود را صاحب واقعیت میداند
• خود را از همه نزدیکتر به اصل واقعیت میداند
• ادعاهایش قابل تایید نیست
• واقعیتهای تخیلی میسازد تا خود را بزرگتر و موفقتر از آنچه واقعا هست نشان دهد
• مجموعه ادعاهایش با هم سازگاری ندارند
• واقعیتها را از کانتکست خود جدا گزارش میکند
• امکان مطالعه مستقل واقعیت را سلب میکند
• باورپذیری را مخدوش میکند
واقعیتگزاری انتحاری
مرکز خودویرانگری تبلیغات در نظام اسالمی نابود کردن باورپذیری است .یعنی واقعیت مورد اشاره
شما را کسی باور نمیکند .باورپذیری رکن مهمی در ارتباطات است .حتی ادبیات و هنر هم که میتوانند
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غیرواقعی باشند به این اصل پایبند هستند .یعنی ممکن است شما دنیایی سوررئال بسازید اما باید عناصر
آن همخوانی داشته باشند .برای همین است که شما مجذوب یک داستان خوب میشوید .باورپذیری
اصل ادبیات و سینمای حرفهای است .اصل تبلیغ هم هست.
روشن است که منظور این نیست که هر چه باورپذیر است واقعی است .اما آنچه واقعی است قطعا
باید باورپذیر باشد .اگر در یک فیلم عنصر باورپذیری پایین باشد صدمهای به شناخت ما از واقعیت
نمیزند .اما اگر مداما با سیستمی روبرو باشیم که اعتماد مخاطب را به بازی میگیرد اعتباری برای آنچه
میگوید باقی نخواهد ماند .این عقبماندگی ارتباطی است که با وجود صرف هزینه و نیروی فراوان
اعتبار کافی به دست نیاید.
ترفندهای نظام برای مقابله با رسانهها
نظام اسالمی از مشکالت تبلیغی خود آگاه است و در عین حال حاضر به اصالح آن نیست یا توانایی
ی این مهار ،انحصار
آن را ندارد ،ناچار باید رسانههایی را که تحت کنترلاو نیستند ،مهار کند .هدف غای 
رسانهای است تا تنها آنچه نظام میخواهد منتشر شود و چون این انحصار روز به روز ناممکنتر از گذشته
میشود ،مبارزه با رسانهها و صداهای کنترل نشده به بخش مهمی از فعالیت امنیتی نظام تبدیل میشود.
ترفندهای جمهوری اسالمی در مقابله با رسانههای کنترلناپذیر را میتوان در دو سطح نرم و سخت
بررسی کرد:

برخورد نرم

• موازیسازی :در این روش نظام هر چه مورد توجه باشد را با رنگ و انگ خود دوباره میسازد و
روانه بازار رسانهای میکند .نمونهاش انتشار روزنامه «منافق» با آرم شبیه به مجاهدین خلق در اوایل انقالب
بود .تازهترین نمونهاش سایت «دگربان» است ( )http://www.degarban.ir/fa/که به تقلید مبارزهطلبانه
از سایت «دیگربان» ( )http://www.digarban.com/ساخته شده است .حتی در زمینه موسیقی هم نظام
دست به مشابهسازی خوانندههای محبوب جوانان زده است و کسانی را با صدایی شبیه داریوش و ستار
مثال وارد صحنه کرده است.
• تقلید با محتوای اسالمی« :بفرمائید شام» وطنی با تقلید از شبکه «من و تو»
• دست انداختن و تحقیر :این روش در موارد زیادی استفاده شده است و چنانکه گفتیم تحقیر ،زبان
اصلی نظام در برخورد با منتقدان و مخالفان خود است .در این زمینه مجاهدین خلق ،اصالحطلبان و سبزها
به یکسان مورد تحقیر قرار گرفتهاند؛ این اواخر مبارزان سوری به صورت «گروهکهای تروریستی» در
سوریه معرفی میشود.
• متهم ساختن :تازهترین کنفرانس ایرانشناسی که در ترکیه برگزار شد ،از سوی کیهان متهم به
همکاری با دشمنان نظام و صهیونیسم شد (نگاه کنید به خواندنیهای آخر فصل) .در نتیجه استادان ایرانی
که قصد شرکت در این کنفرانس را داشتند ،به ناچار منصرف شدند.
• جنگ روانی :نمونه شاخص جنگ روانی ،مسئله کشته شدن ندا در اعتراضات جنبش سبز است.
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• ضدخبرسازی :ادعای خبرگزاریهای دولتی برای آرام کردن فضای بعد از زلزله آذربایجان این
بود که «عملیات نجات و امداد در آذربایجان 24 ،ساعت بعد از زلزله اتمام یافت»!
• سانسور :رسمی (مثال فیلترینگ) و غیر رسمی (مثال با ایجاد محدودیت برای کاغذ یا سرعت وب)
• هک و خرابکاری :مثال در مورد رادیو زمانه و دیگر وبسایتهای رسانههای فارسی خارج از کشور
• برابر کردن کار رسانهای و خبرنگاری با جاسوسی

برخورد سخت

• تعطیلی روزنامهها و توقیف نشریات
• بازداشت ،محاکمه فرمایشی و زندانی کردن روزنامهنگاران و وبنویسان ،معموال به دلیل تشویش
اذهان عمومی و توهین و اقدام علیه امنیت ملی
• قتل و حذف فیزیکی نویسندگان و فعاالن رسانهای
• حبس خانگی رهبران شاخص که نتوان آنها را زندانی کرد
• سرکوب خیابانی و نسبت دادن تظاهرات به تحریکات رسانههای بیگانه
• شکنجه و اعترافگیری به فعالیتهایی که توهمات و تبلیغات نظام را تایید کند
• دستگیری خانوادگی  /گروگانگیری خانوادهها (مثال در ماجرای سعیده هاشمی از کارکنان
بیبیسی در فوریه  .)2012تنها از سال  1384تا امروز گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید،
بازداشت و ارعاب خانوادههای روزنامهنگاران تبعیدی را ثبت کردهاند( .گزارش دویچه وله را ببینید).
• پارازیتفرستی روی ماهوارهها
موفقیتی به قیمت شکست
جمهوری اسالمی از یک بابت موفق بوده است و آن اینکه به زور توانسته گروههای پیامگزار را
پراکنده کند ،حرفه آنها را ناامن سازد ،آنها را به انزوا سوق دهد یا به زندان ببرد و یا آواره و تبعید
کند .اما همزمان خود را بیاعتبار ساخته است .یعنی این موفقیت را با هزینه کردن از اعتبار خود به
دست آورده است .این بیاعتباری در طول سالهای گذشته مرتب باعث دور شدن هنرمندان ،نخبگان و
صاحبان فکر از جریان تبلیغی نظام شده و بنیانهای رسانهای مخالف نظام را تقویت کرده است .از محسن
مخملباف تا محمد نوریزاد جریان تغییر مستمری در میان طرفداران جمهوری اسالمی و جدا شدن آنها
از نظام فکری ،ارزشی و تبلیغی آن وجود داشته است.
جمهوری نمایندگان خدا
جمهوری اسالمی در رسانه و جریان پیامگزاریها دخالت میکند چون برای دخالت دولت در
زندگی مردم هیچ مرزی قائل نیست .این جمهوری خود را نماینده خدا میداند و تصور میکند مثل خدا
باید در همه چیز وارد شود .اما خدا هم مرزهایی دارد.

34 

وبالگنویسی ،انتشار در وب و کنشگری خالق

w w w. t a v a a n a . o r g

به گزارههای زیر دقت کنید :مشکل این دو گزاره چیست؟ غیردینی است؟ غیرفقهی است؟
غیراخالقی است؟
• مراسم ختم برای کسی که خودکشی کرده نمیشود گرفت.
http://www.jahannews.com/vdcewv8wfjh8xni.b9bj.html

• ماه رمضان در پروازها ،نمیشود ناهار سرو کرد.

http://30mail.net/news/2012/aug/07/tue/22378

دو گزاره باال غیر اخالقی است حتی اگر دینی و فقهی باشد .چون مخالف درک عمومی از دین و
مقررات دینی است .مخالف عرف اجتماعی است.
وقتی عرف نادیده گرفته شود
شرع اعتباری ندارد مگر به قدری که عرف برای آن اعتبار قائل است .برای همین ،اسالم این کشور
با آن یکی فرق میکند و مسیحیت آفریقایی با اروپایی متفاوت است .عرف اخالق مقبول و معمول
مردمان است.
حکومت دینی اما تمایل دارد که شرع با قرائت ،خود را جای عرف بنشاند که محصول تعامل
میلیونها نفر از مردم در طول دههها و سدههاست .دینی که خود را در مقابل عرف قرار دهد بیتردید
مردم را از خود فراری خواهد داد .هنر دین ،نفوذ طبیعی در عرف است .اما فراتر از عرف قدرتی ندارد.
این است که تنها باید با زور راهی برای دین باز کرد و این با طبیعی بودن جریان دین ناسازگار است و
مثل باقی رفتارهای جمهوری اسالمی خودویرانگرانه است .یعنی نتیجه ضد و عکس میدهد .از این منظر
باید گفت درک رجال تصمیمساز جمهوری اسالمی به شناخت اهمیت عرف نرسیده است .آنها به زور
تکیه دارند .امری که نابود کننده ارتباطات سالم و نافذ است.
توافق و اعتبار
بر اساس منطق ارسطویی نظام ،نمیتوان جواب روشنی برای این سوالها پیدا کرد:
آیا احکامی که فقهی و دینیاند ،لزوما اخالقی هم هستند؟
آیا میتوانیم بگوییم چیزی که توافق عمومی را ندارد غیراخالقی است؟
چرا اخالق و ارزشهای عمومی لزوما با احکام فقهی و دینی یکی نیست؟
آنها بسادگی فکر میکنند هر چه از کتاب و سنت درک میکنند همان درست ،معتبر و مورد قبول
مردم است یا باید باشد و چون نیست میتوان با فشار و زور آن را به همه قبوالند.
اما وقتی پایه را عرف و رضایت مردم بگذاریم ،میتوانیم بگوییم« :اعتبار واقعیت در توافق است».
حتی اگر شما حرفی راست و واقعی داشته باشید که مردم از شما نپذیرند و باور نکنند ،تنها کاری که
میتوانید بکنید استفاده از روشهای اقناعی برای جلب نظر مردم است .روشهای اجباری در آنچه به
ارتباطات و فهم و عقیده مربوط میشود نتیجه بخش نخواهد بود .اما این دقیقا همان مشی جمهوری
اسالمی است .این مشی در بنیاد ضد رسانه است و چون فاقد پشتوانه توافق است ،به زور و سانسور و
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عملیات روانی دست میزند.

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• مانیفست جمهوری اسالمی در سرکوب :کتاب سیاست ارسطو .متن انگلیسی بخش  XIرا اینجا
بخوانید:
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.5.five.html

این کتاب با ترجمه حمید عنایت به فارسی نیز در دسترس است.
• تماشا کنید:
زندانی رجایی شهر نمونه پروپاگاند عریان

https://www.youtube.com/watch?v=W64qBZWqBoA&feature=player_embedded

• بخوانید ،گوش کنید و تحلیل کنید:
سیاست جمهوری اسالمی در مهار دانشگاهها و شبکهسازی محققان؛ گزارش کیهان از «انصراف
استادان ایرانی» برای شرکت در کنفرانس ایرانشناسی استانبول
http://www.kayhannews.ir/910511/2.htm#other211

گزارش رادیو زمانه در مصاحبه با تورج اتابکی رئیس کنفرانس:

http://radiozamaneh.com/culture/goonagoon/2012/07/28/17599

به نظر شما ،کیهان از چه روشی برای بازداشتن تماس استادان ایرانی با خارج از ایران استفاده
میکند؟
• چگونه در ادامه سیاست نظام ،نیروی خودی را از پا در نیاوریم:
سریعالقلم :دائما در حال نفی یکدیگریم

http://www.roozonline.com/persian/mihman/mihman-item/archive/2012/march/27/
article/-ff09486196.html

3

وبالگ :نظم ،شورش و فردیت
منظر اول :وبالگ به عنوان نهاد بینظمی

همه ما فکر میکنیم که نظم اصل است یا باید باشد .واقعیت این نیست :نظم و بینظمی در هم
تنیدهاند و اگر اصلی داشته باشیم ،همین درهم تنیدگی است .هر نظم و نظامی اگر طبیعی باشد سامانهای
برای بینظمی دارد (فرض کنید آتشفشان و زلزله در نظم طبیعی زمین) و اگر انسانی باشد باید سامانهای
برای بینظمی تعریف کرده باشد (این موضوع را به تدریج در این فصل باز خواهم کرد) وگرنه مستقر
نمیماند .بنابراین هر نظامی با مجموعهای از نظم و بینظمی کار میکند.
جامعه از هزاران مجموعه نظامدار تشکیل شده است .خود جامعه هم به نهادهای بینظمی نیاز دارد
(سادهترین آن روز تعطیلی در هفته است تا نظم روزهای کار را تعدیل کند).
نظم مطلق غیرطبیعی است
اگر تنیدگی نظم و بینظمی را «طبیعی» بدانیم ،خواهیم دانست که نظم مطلق نه تنها «غیرطبیعی» است،
بلکه غیرممکن است .این تمایل انسان است که هم طبیعت و هم جامعه را قابل پیشبینی میخواهد ،برای
همین میکوشد از طریق علم و کشف قوانین ،رفتارهای طبیعی را پیشبینیپذیر کند و با گسترش ایدهها،
الگوها ،عقاید و ادیان مشخص ،رفتارهای انسانی را به نظم درآورد .اما با وجود همه تالشها و رشد
دانشهای بشری این اتفاق نیفتاده است و با وجود تجربههای عظیم در نظمدهی به جامعه (مثال در قرن
بیستم و در دولتهای ایتالیا ،آلمان ،روسیه و چین) و مهار طبیعیت (مثال قدرت پیدا کردن برای سفرهای
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فضایی) باز هم طبیعت و جامعه ما را شگفتزده میکند (مثال در سونامی ،انقالب و شورش).
در عمل ،نظم مطلق شکل نمیگیرد اما «توهم» آن شکل میگیرد .مانند نظامهای پدرساالر،
دولتساالر یا حزبساالر .این نظامها همواره بر اساس توهمی از نظم مطلق استوار میشوند .اما این
وضعیت بیثبات است .گرایش به بینظمی که طبیعت انسان و جوامع انسانی است درگیری مستمری با
نظم تحمیلی ایجاد میکند که نهایتا به فروپاشی ساختار تحمیل شده میانجامد .یک مثال ساده ،تصور
کنید بیتوقف بدویم یا کار کنیم یا حرف بزنیم .غیرممکن است .ما نیازمند همان تنیدگی هستیم .نظم
میخواهیم و پیشبینیپذیری را دوست داریم اما همزمان میدانیم که باید به قواعدی برای بینظمی تن
دهیم .یعنی بینظمی را به عنوان امری ضروری که نفی آن ممکن نیست بپذیریم و برایش راه باز کنیم.
دوگانههای نظم و بینظمی
در واقع یکی از دوگانههای معتبر ،دوگانه نظم و بینظمی است .به شماری از این دوگانهها دقت
کنید:
سخن و سکوت
بیداری و خواب
نشستن و برخاستن
سیری و گرسنگی
کار و تعطیل
رسمی و غیررسمی
جدیت و مزاح
پرکاری و استراحت
نظم سازمانی و مرخصی
سالمت و بیماری
خیابان آرام و تظاهرات
انقالب و استقرار
شبکههای نظم و بینظمی
آیا بینظمی امری نسبی است یا ذاتی و دائمی .آیا میتوان گفت بینظمی برای خود نظم دارد؟ به
نظر من پاسخ ،مثبت است .منتها بهتر است اینطور تقریر کنیم که هر بینظمی نسبت به یک نظم شناخته
میشود .بنابراین اگر رانندگی را نظم تعریف کنیم ،توقف سر چهارراه بینظمی است .ولی اگر مجموعه
چهارراهها را به عنوان نظم شهری برای عبور و مرور تعریف کنیم آنگاه حرکت ،بینظمی تعریف
میشود یا به عبارت دیگر برای مدیریت حرکت و عبور و مرور مجموعهای از نظمها و خروج از نظمها
را تعریف میکنیم که هر بار یکی نسبت به دیگری نظم یا بینظمی تعریف خواهد شد.
به این ترتیب اگر نشستن برای یک کارمند نظم تعریف شود ،بینظمی برخاستن او برای استراحت و
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صرف چای یا قهوه یا سیگار کشیدن است .اما اگر برخاستن و قدم زدن و استراحتهای نوبتی را نظمی
الزمه سالمت کارمند تعریف کنیم ،آن وقت اگر کارمندی از این توصیه تن بزند یعنی بیشتر وقت را
بنشیند بینظمی کرده است.
در نتیجه باید گفت ما شبکههای بیپایان نظم و بینظمی داریم که هر یک به نسبت دیگری نظم یا
بینظمی تعریف میشوند.
بینظمیهای وبالگ
چرا میگوئیم وبالگ خروج از نظم یا هنجار دارد؟ و آن نظم و هنجار کدام است که وبالگ آن
را میشکند؟
آشکارترین هنجاری که وبالگ میشکند زبان است .پیدایش زبان وبالگی به معنای شکسته شدن
زبان رسمی در ارتباط بود .نخستین مشخصه وبالگ دور شدن آن از زبان رسمی نوشتاری بود .وبالگ
فارسی در طول یک دهه موفق شد زبان غیررسمی خود را تا رسانههای بزرگی مثل بیبیسی هم گسترش
دهد.
زبان رسمی ،ویژگیهای خاصی دارد که عمدتا همسو با نظم اجتماعی شناخته میشود .این زبان،
زبان فردی نیست .زبان گفتگوی مردم کوچه و بازار نیست .زبان درونی نیست .زبانی غیرشخصی است.
زبان رسمی ،زبانی ساختگی است که فقط در سطوح معینی کاربرد دارد .حتی با خدا هم نمیشود رسمی
حرف زد! به این خاطر که رابطه با خدا درونیترین رابطه را ایجاب میکند .زبان وبالگ ،زبانی درونی،
فردی و بسیار شخصی است.
اگر وبالگ زبان درون است ،یعنی زبان افشای درون ماست:
زبان خشم و شادی ما
زبان مهر و عشق ما
زبان عاطفه ماست
زبان قال و مقال دوستانه ما
زبان دانش و بینش ماست
زبان سوالها و سرگشتگیهای ما
زبان گناهان کرده و خدمتهای دریغ کرده ما
به زبان دیگر میتوان گفت :زبان وبالگ ،زبان اعترافات ماست و اگر اینطور باشد ،وبالگ به مثابه
کلیسای مکتوب عمل میکند و کرده است .از این منظر که نگاه کنیم میبینیم هرگز در تاریخ زبان
فارسی این همه اعتراف شخصی درباره خود و کارهای خود و خواهشهای خود نوشته نشده است .این
موضوع در جامعه حجب و حجاب ،اتفاق تازهای است .این نشانه تغییر و تغییر دهنده فرهنگ نسلی است.
زندگی دوم در وبالگ
آدمها در وبالگ ،خودشان هستند .خود بودن ،خطرناکترین کار در نظام سرکوبکننده فرد است.
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بازنمایی خود ،به بازنمایی زندگی دیگر و زندگی ممنوع منجر میشود .همین است که رسانه ،وبالگ
را به رسانهای خطرآفرین تبدیل میکند .رسانهای که بازتاب دهنده زندگی ممنوع ایرانیان شده است.
وبالگ چون جزئی است
چون شخصی است
چون از واقعیتهای فردی مینویسد
چون از دنیای غیررسمی مینویسد
چون از امور پنهان و خصوصی مینویسد
بصیرت تازهای نسبت به زندگی شهروندان ایجاد میکند .وبالگ ،آشکارا نشان میدهد که
شهروندان بر اساس ارزشهای رسمی زندگی نمیکنند و این وبالگ را به یک رسانه معارض نظام
رسمی تبدیل میکند .همین دلیل مبارزه نظام اقتدارگر با وبالگ است .زیرا چنان که در فصل دوم
دیدیم ،این نوع نظامها از وحدت صوری دفاع میکنند و از هر نوع تنوع در سبک زندگی هراس دارند.
وبالگ تبلیغات این نوع نظامها را باطل میکند .تبلیغاتی که مدعی است همه مردم طرفدار آنها هستند.
آیا وبالگ نوشتن همان انشانویسی است؟
ممکن است برای عدهای ،وبالگنویسی چیزی شبیه انشانویسی به نظر آید .درست است که انشا
را هم تک تک ما مینوشتیم و مینویسیم اما با معیاری که درباره زبان وبالگ و شخصی بودن آن به
دست دادیم روشن میشود که این شباهت صوری است و میان این دو ،تفاوت از زمین تا آسمان است.
انشا ،تمرین نوشتن ،نامهنگاری و گزارشنویسی است .بخشی از درس زبان فارسی (یا هر زبان
دیگری) برای مهارت یافتن در نگارش است (امال مثال به نوشتن و شنیدن توجه دارد و قرائت به پرورش
قدرت خواندن) .اما وبالگ انشا نیست .برای کسی نیست .نامهای است به خودمان .این خودمان که با
دیگران سهیماش کردهایم .انشای خوب تسلط به بیان یا پیدا کردن بهترین بیان برای امور تکراری است.
وبالگ نوشتن غیرتکراری است .گفتن از تجربه ناتکرار است.
انشانویسی آموختن چگونگی عبور از میان نظم رایج بر اساس مقررات رسمی زبان و عرف اداری و
ارتباطی است .وبالگ خودآموز بینظمی است.
شعر؛ رسانه کالسیک بینظمی
اگر وبالگ هنوز خیلی تازه است و کمتر در شناختاش بحث شده ،شعر بسیار قدیمی است .از
شناخت شعر میتوان وبالگ را بهتر شناخت .چگونه؟
شعر رسانه بینظمی در فرهنگ ما بوده است .مثال با به هم ریختن قواعد زبان .آنچه در باره شعر
خروج از هنجار میدانیم در واقع به سبب ذات شعر است که ایجاد تنوع بر اساس خالقیت فردی و ارائه
سخن تازه و دید تازه است .بعالوه ،شعر ،رهایی از اتوریتههای مسلط است؛ مثال اتوریته فقه و محتسب
(که حافظ نفی میکند) یا شاه و دربار (که ناصر خسرو نفی میکند) یا بیگانه اشغالگر (در شعر سیف
فرغانی).
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از این نگاه ،شعر فارسی هم رسانه شهر ممنوع است .شعر حافظ نمونه روشن آن است .شعر خیام هم.
اما نمونهها به همین دو شاعر ختم نمیشود .شعر در ذات خود چنین است .چون از درونیترین عواطف
ما برمیآید و «آینه خود» ماست .در مقابل ،شعر رسمی ،شعر مرده است .شعر در شهر ممنوع و شهر
بینظمی و دنیای درونی ماست که زنده است .خاقانی ،شاعر بزرگ قرن ششم ایران ،بنا به وظیفه شاعری
خود ،برای هر کدام از درباریان که درگذشته مرثیهای نوشته است .هیچ کدام از آنها شعر نیست .اما
وقتی به مرگ پسر خود میرسد ،مرثیههایی مینویسد که دل سنگ را آب میکند .این شعر است .چون
از تجربهای درونی حرف میزند.
شعر ،خرابات قدیم فرهنگ ما و وبالگ ،خرابات جدید فرهنگ ماست .جایی که جهان رسمیات،
بیرون در ،جا گذاشته میشود.
در جمهوری اسالمی ،شعر به دالیل مختلف و از جمله رسمی شدن ،مُرد .اما وبالگ متولد شد.
نیاز به طرد نظم تحمیل شده و گزارش زندگی دیگر و ممنوعه ،وبالگ را رسانه محبوب ایرانیان کرد.
ارزش شعر و ارزش وبالگ
اما مرگ شعر فقط به دلیل فقدان خالقیت و حاکم شدن نظم رسمی بر آن است .در اصل شعر و
وبالگ وقتی ارزش مییابند که از عنصر فردیت خالق برخوردارشوند.
هر فردی توان خالق بودن دارد پس وبالگ و شعر منابع پایانناپذیر ارزش آفرینیاند .تاریخ کوتاه
وبالگ نشان میدهد که یکی از مهمترین کارخانههای مفهومسازی در زبان فارسی بوده است .چنانکه
شعر در درازای فرهنگ ما مفهومسازی کرده است.
تفاوت بزرگ شعر و وبالگ
اگر شعر زبان استعاره و تشبیه باشد ،وبالگ را چگونه میتوان توصیف کرد؟ جالب است که در
این مقام تفاوت بزرگی وجود دارد .شعر دنیای ابهام است .وبالگ دنیای صراحت .آن مناسب عصری
دیگر است و این مناسب عصر مدرن .بدون صراحت نمیتوان مدرن شد .این یکی از دالیل افت شعر به
عنوان رسانه عمومی است .یعنی اگر در فرهنگ کالسیک شعر خصلت رسانگی داشت و با آن میشد
پیامگزاری کرد ،این خصلت امروزه از دست رفته است .چون پیامگزاری کنونی نیاز به صراحتی دارد
که در شعر نیست .اما شعر همچنان به عنوان یک رسانه شخصی میتواند معتبر باشد.

منظر دوم :وبالگنویسی :جشن تنهایی و رسانه شخصی

اینک میتوان گفت که بینظمی رابطه ژرفی با «خود» ما دارد .نظم رابطه ما را با جامعه و کار و
گروه تعریف میکند .اما بینظمی رابطه ما را با «خود» برقرار میکند .بینظمی ،نظم تعریف شده ما برای
خودمان است .نظمی در بینظمی است.
ما خود را در بینظمیها و نظم شکنیها مییابیم .در آن زمانی که از هنجارها عدول میکنیم.
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وبالگ فرصت این خودنگری است و نوشتن و کشف خود جشن تنهایی است .جشنی که ما در برابر
چشمان دیگران برگزار میکنیم.
فردیت و وبالگ
رسانه وبالگ ،رسانه فردی است .رسانه خودمان و خودهامان .وبالگ عرصه خصوصی ماست که
عمومی شده است.
درست مثل خانههامان که در غیاب اماکن عمومی به مکانی جایگزین تبدیل شده است .این یکی
از ویژگیهای اصلی در حاکمیت اسالمی است که اماکن عمومی را از بین برده و میبرد .حاکمیت با
هر نوع کافه ،پاتوق ،جمع ،تشکل و گردهمایی از اساس میستیزد .ناچار خانهها تبدیل به مکان عمومی
میشوند .چیزی که در کلیساهای خانگی اتفاق افتاده است .چیزی که در دانشگاه خانگی بهائیان اتفاق
افتاده است .اگر کلیسا و دانشگاه به خانه منتقل شده باشد ،بسیاری از اماکن عمومی دیگر و وظایفشان
هم به خانه خزیده است .وبالگ رسانهای متناسب با این فضاست.
ما در خانهمان مثل خودمان هستیم؛ در وبالگمان هم.
خود زنانه و بازکشف آن در وبالگ
جمهوری اسالمی به زنان که میرسد سختتر و شدیدتر نظم خود را تحمیل میکند .زن را از عرصه
عمومی میراند .زن را از رابطه اجتماعی محروم میکند .او را در حصار مدرسه و دانشگاه تک جنسیتی
میخواهد و اگر بتواند ترجیح میدهد که زنان اصوال از مدرسه و دانشگاه صرفنظر کنند و طبعا از
نقشآفرینی اجتماعی هم.
اما زنان از پرتکاپوترین گروههای اجتماعی ایرا ن هستند .آنها رسانه وبالگ را رسانه خود کردند.
شاید چون بیش از همه به اهمیت «پناهگاهی برای خود» پی بردهاند.

زنان در نوشتن اعتماد به نفس پیدا کردهاند

شیرین احمدنیا ،استاد جامعهشناسی و از وبالگنویسان فعال ایران است (وبالگاش را اینجا پیدا
میکنید« :از زندگی»  .)http://blog.ahmadnia.netاو در جریان نشستی درباره تجربه زنان وبالگنویس،
وبالگ را یک رسانه زنانه میداند:
«وبالگ یک رسانه زنانه است چرا که یک تریبون برای ابراز وجود ایشان است و به آنها اعتماد به
نفس میدهد که دور از هر گونه تحمیل و اراده مردانه ،خود و پتانسیلهای خود را در آن فضا شکوفا
کنند .هنگامی که من شروع به وبالگ نویسی کردم ،اعتماد به نفس پیدا کردم که میتوانم بنویسم.
میتوانم عکس بگیرم و قدرت مشاوره دادن پیدا کردم و فهمیدم در حوزه جامعهشناسی ،جامعهشناس
مردم مدار هستم».
http://weblognews.ir/1391/03/mediablog/21153/
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نوشتن؛ راز جوانی

در همان نشست که خانم احمدنیا درباره وبالگ زنان حرف میزند سه نظر دیگر هم مطرح میشود
که ارزش شنیدن دارد .اولی از بانویی است به نام توکلی:
«در دنیای واقعی ،مردان همواره حرف زنان را قطع میکنند .دنیای مجازی به زنان این فرصت را داده
است که بدون آن که قطع شوند بتوانند حرف بزنند».
نظر بعدی را خانم مسرت امیرابراهیمی مطرح میکند:
«با روی کار آمدن اینترنت ،تحول بزرگی در این زمینه پیش آمد و برای اولین بار شاهد روایت دست
اول و زنانه شدیم .زنهای بسیاری که از زندگی آنها هیچ اطالعی نداشتیم مانند زنان خانهدار ،کارمند،
دانشجو و طالب شروع به وبالگنویسی کردند».
و از قول فاطمه مرنیسی ،نویسنده سرشناس مراکشی ،حرفی میزند که از بسیاری جهات مهم است:
«نوشتن بهتر از کشیدن پوست صورت است .نوشتن بهتر از هر کرم دیگری است .اگر میخواهید
جوان بمانید ،بنویسید».
از وبالگ چه میتوان آموخت؟
به نظرم میتوانیم توافق کنیم که وبالگ چیزهای بسیاری برای آموختن به ما دارد و امکانهایی به
ما میدهد که از جذابیتهای آن است:
• تازگی و شخصی بودن و ارتباط راحت و غیررسمی برقرار کردن
• تماشای خود و خودشناسی
• زندگی بدون دروغ
• درک زنان به عنوان نیمه کمتر شناخته جامعه
• درک خود به عنوان زن
• جوان شدن که همان زندگی کردن شاداب است .یعنی روبرو شدن با خود و پذیرش خود بیترس
از دیگران .این زیبایی جاودانی است.
چرا رشد فردیت اهمیت دارد؟
وبالگ را رسانه فردیت دانستیم .فردیتی که کشف آن اهمیتی بنیادین دارد .فردیتی که ما را به
شهروند تبدیل میکند و از رعیت بودن و شهرباشی بیرون میآورد.
فردیت پایه خالقیت است .در واقع پایه انسانیت است .جهان جدید بر اساس اهمیت فرد شکل گرفته
و رشد یافته است .اما در نظامهای سیاسی اقتدارگرا فردیت سرکوب میشود .زیرا فرد مستقل همان
شهروندی است که قدرت رای خود را اعمال میکند .چنین شهروندی مطلوب نظام اقتدارگرا نیست .اما
دموکراسی به فرد فرهیخته و مستقل نیاز دارد.
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آیا فردگرایی کنونی ایرانیان ناهنجار است؟
اینجا خوب است این نکته را هم به اشاره بگوییم که فردیتی که پایه دموکراسی است هنوز باید در
میان ما تقویت و آفتزدایی شود .معموال گفته میشود که فردگرایی ایرانی ،عاملی برای کم رشدی
فعالیتهای اجتماعی است .یعنی ضد جمع است .کار جمعی با این نوع فردگرایی ناممکن یا بسیار
دشوار و پر اصطکاک است .این فردگرایی طبعا با روحیه دموکراتیک فاصله دارد و نوعی فردگرایی
پیشادموکراسی است.
این عیب فرد نیست البته چون عمدتا ناشی از غیاب دولت مدرن و ستیزهجویی دولت حاکم با جامعه
و اکثریت است .اما آگاهی فردی به این مشکل ضروری است تا زمینه کار جمعی را بتدریج بیشتر و
قویتر کند .فقدان امکانهای عمومی برای بروز نظر و شخصیت فردی مردم را فردگرا به معنای بیاعتنا
به جامعه میکند؛ حال آنکه آنچه نجاتبخش است ،فردگرایی در پیوند با جامعه است .یعنی رسیدن به
جامعهای که به فرد و انتخاب او احترام میگذارد و از همکاری متقابل فرد برخوردار است.
نمونه سربازی
مساله سربازی از نمونههای روشن پیوند فرد و جامعه است .در سالهای اخیر ،موجی به وجود آمده
است در گریز از سربازی و بیفایده دانستن آن .در یک جامعه اقتدارگرا یا دولتمدار ،تالش رسانهها
برای طرح موضوع هم به توطئه تعبیر میشود؛ یا به قول سردار کمالی« :تشکیل گروه غیرقانونی در رسانه
برای تخریب سربازی»:
«اگر عدهای به صورت تعمدی به دنبال کوبیدن جایگاه خدمت سربازی هستند ،عدهای دیگر بر طبل
تو خالی اعتراض میکوبند و به عواقب این تخریب فکر نمیکنند .تمام این موارد از عدم شناخت کافی
از خدمت وظیفه صورت میگیرد».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910603000210

و تصوری که سردار از رسانه دارد هم در این نظر فاش میشود:
«طی بررسیهایی که صورت دادیم به این نکته رسیدیم که تعدادی از سربازان غایب و کسانی که
به قانون تمکین نمیکنند ،گروهی غیر قانونی تشکیل دادهاند تا علیه سربازی ،مطالبی را به نگارش در
بیاورند».
در تصور سردار ،رسانه جایی است که گروههایی از سربازان غایب میتوانند به صورت غیرقانونی
(؟) به نوشتن آنچه میخواهند در مذمت سربازی بگویند ،موفق شوند .او در رسانه هیچ نقشی برای
سردبیر و دبیران دیگر و فضای قانونی و یا انعکاس نظر شهروندان قائل نیست.
در حرفهای سردار دقت کنیم .زبان و بیان او چه میگوید :طبل توخالی  /تخریب /فکر نمیکنند
 /شناخت ندارند.
این یعنی :من فکر میکنم ،شناخت دارم و بهتر از کسانی که سربازی میروند ،میتوانم درباره
سربازیشان تصمیم بگیرم  /بگیریم.
در یک جامعه مردمدار ،روشهای جانشین برای تامین سرباز مورد نیاز به بحث عمومی گذاشته
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میشود و از طریق رسانهها ،احزاب و پارلمان برای آن تصمیم همسو با منافع عمومی و ملی گرفته
میشود .نتیجه رضایت فرد و تامین نیاز جامعه خواهد بود.
کدام فرد در وبالگ ظهور دارد؟
تاکید من بر فردیت ،وبالگ و درونی بودن دنیای وبالگ ممکن است این تصور را پیش آورد که
وبالگ و محتوای آن باید همواره در چهارچوب عواطف و تجربههای شخصی  /خصوصی باشد .خوب
است این مساله را با این سوالها دنبال کنیم :وقتی صحبت از فرد میکنیم آیا:
• او فقط دارای یک داستان زندگی روزمره است؟
• فقط در حوزه تجارب خصوصی حرف میزند؟
• از عشق و مهر و کین و خشم و شادیاش سخن میگوید؟
• این فرد جامعه را چگونه میبیند؟
• از کدام منظر میبیند؟
• چه تحصیل کرده و به چه کاری مشغول است؟
• آیا میشود وبالگی برای انتقال تجربههای فنی و کاری به دیگران داشت؟
• آیا میشود وبالگی در باره وبالگنویسی و اصول امنیت وب داشت؟
وبالگ اگر محل ظهور فرد با تمام این مشخصهها گرفته شود یک خصلت دیگر خود را آشکار
میکند :وبالگها پل رابطه شهروندان با یکدیگراند .شهروندان نه تنها دنیای شخصی دارند بلکه نیاز
دارند که با دیگران ارتباط داشته باشند .ارتباطی خودخواسته ،اختیاری و داوطلبانه .این است که وبالگ
تنها رسانه حوزه خصوصی نیست .سیمای «ما» ست در میان «جمع».
وبالگ تخصصی
از این منظر پل ارتباطی است که وبالگ خوب عمومی یا تخصصی هم میتوان داشت .این وبالگی
است در خدمت گسترش شبکه ارتباطی شهروندان با یکدیگر .یعنی در آن عمومی بودن یا تخصصی
بودن فرع نوع رابطه با مخاطب است .مرکز اصلی در این وبالگ مثل دیگر انواع وبالگ ،داوطلبانه بودن
است :آموختن و به اشتراک گذاشتن آموختهها به طور داوطلبانه با دیگران که خود ،مدنیترین کار
ممکن است .مدنی یعنی ارتباط با جمع شهروندان از روی عالقه برای رشد اجتماعی .بدون دخالت یا
اجبار دولت .دولت میتواند این ارتباط را تسهیل کند .اما حق اجبار یا مقابله ندارد.
به این ترتیب ،نگاه وبالگ به دیگر شهروندان است و آینه دانش و گرایش شهروندان.
وبالگ و کنشگری
نکته دیگر که در پیوند فرد و جمع قابل طرح است ،اینکه بهتر پاسخ میگیرد :آیا میتوان با این
رسانه شخصی به کنشگری پرداخت؟
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شما فکر میکنید با تمام خصوصیات مدرنی که در وبالگ هست و ذکر شد ،میشود به این سوال
پاسخ منفی داد؟ واقعیت این است که وبالگستان از زمان تولد خود نقش مهمی در کنشگری ایرانیان
داشته است و این البته منحصر به ایرانیان هم نیست .اما تجربه وبالگ فارسی موید آن است که وقتی تک
تک شهروندان به موضوعی عالقه نشان میدهند و از روی اختیار و عالقه و داوطلبانه در آن موضوع
مینویسند و تجربههای خود را به اشتراک میگذارند ،به رشد آگاهی جمعی در آن موضوعات کمک
میکنند و جامعه وبالگستان و جامعه بیرون از آن را از رای و نظر خود متاثر میکنند.
تاریخ وبالگستان فارسی را میتوان تاریخ موضوعاتی دانست که وبالگستان در باره آن موضع گرفته
و با بحثهای داغ به آن پرداخته است .این دقیقا همان کاری است که کنشگران میکنند (در فصلهای
بعدی این بحث را به تفصیل بررسی میکنیم).

منظر سوم :رسانه وبالگ :شورشی دموکراسیخواه

وبالگ نهاد بینظمی است و جامعه پر از گروههای مرجع و صاحب اتوریته و نظم دهنده است.
وبالگ بر کدام نظم میشورد؟
گروههای مرجع چه کسانی هستند؟ گروههای مرجع ،کسانی هستند که مردم به آنها به چشم الگو
و رهبران فکری و ایدهآل مینگرند و همین آنها را صاحب نفوذ کالم میکند .علمای مذهبی ،استادان
دانشگاه ،ورزشکاران ،هنرپیشهها ،روشنفکران ،نویسندگان و چهرههای هر جامعه از گروههای مرجعاند.
وبالگ؛ رسانه بیرهبر

رسانههای پیش از وبالگ عمدتا از اتوریتههای اجتماعی یا سیاسی پیروی میکردند .به نوعی
«مدیریت» میشدند .مجله حزبی یا روشنفکری بودند و در گفتمانهای محدودی پذیرش داشتند یا
رسانههای وابسته به دولتها بودند و محدودیتهای سیاسی و درباری داشتند یا در سقف درک و قبول
جناحی تولید محتوا میکردند.
وبالگ ضد اتوریته است .قابل مدیریت متمرکز نیست .رسانهای بیرهبر است .بنابراین رسانهای
نیست که صرفا به نقد حاکمیت یا بنیادگرایان مذهبی محدود شود .نقد روشنفکران و دیگر گروههای
مرجع نیز از کارهای فرد فعال منتقدی است که در وبالگ مینویسد.
جنبشهای بیرهبری
اگر از دل جامعه ایرانی جنبش بیرهبر سبز ظاهر میشود ،این متناظر و متناسب است با رسانههای
بیرهبر که در دهه اخیر ،دلها را ربودهاند و نسل تازهای پرورش دادهاند.
به همین دلیل است که میتوان گفت:
رسانه همان جنبش است؛
هیچ جنبشی بدون ظهور و بروز رسانهای وجود ندارد؛
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اگر ادعای حضور جنبشی را میشنوید اما رسانهاش را نمیبینید آن ادعا را میتوانید ناشنیده بگیرید.
و یا :هر جنبشی تنها در صورتهای رسانهای خود و به میزان نفوذ آنها وجود دارد.
شورش مدنی ،پایش دائمی و مشارکت شهروندی
شورشی که از آن یاد میکنیم و آن را با دموکراسیخواهی همنشین میسازیم ،در واقع شورش بر
اجبار است و تحمیل .سویه دیگر این تحول آن است که چون با شورش بر اتوریتههای تمرکزگرا روبرو
هستیم ،اتوریتههای تازهای رخ خواهد نمود که غیرمتمرکز ،مردمی و شبکهای باشند .در این تحول،
گروههای مرجع کالسیک به تدریج تغییر خواهند کرد و جای خود را به حلقههای مرجع تازهای خواهند
داد.
در این مسیر ،اگر فرد مدنی از مدنیت و فردیت خود بخواهد پاسداری کند ،چارهای جز مراقبت و
پایش اتوریتهها و شورش بر اجبارهایی که نو به نو از راه خواهد رسید ،ندارد .امروز معنای این شورش،
باز کردن فضای تنگ ناشی از تحمیل دین دولتی است .اما منحصر به آن نیست و روزی که این فضا
باز شود ،مصداقهای تازهای از اجبار پیدا خواهد شد که مردم فردیتیافته در گام بعدی آن را هدف
شورش مدنی قرار میدهند.
رسانههای شخصی و شبکهای در قرن ما که قرن رسانههای نو و همفکری شبکهای است ،بهترین ابزار
مردمی برای شوریدن مدنی بر جابران و تحمیلکنندگان است .مراقبت از دموکراسی ،امری همگانی
است و شبکهها فرد فرد مردم را در این مراقبت شریک ساختهاند.

چکیده سخن

حرفی که درباره رسانه شخصی داریم ،در دو گزاره و یک نتیجه خالصهشدنی است؛ رسانه شخصی:
• دوگانه تحمیل و تحمل را اوراق میکند؛
• رضایت فرد و مشارکت او را زمینهسازی میکند.
و این ما را به سمت جامعهای دموکراتیکتر نزدیک میکند.

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• این نمونه از یک وبالگ تخصصی را بخوانید:
چگونه سفرههای ایرانیان آب رفت؟

http://www.anvarionline.net/?p=2414

و به این سوال فکر کنید :آیا وبالگ تخصصی میتواند زبان غیروبالگی انتخاب کند؟
• یادداشتی را که برای سایت «دویچه وله» نوشتهام بخوانید:
وبالگ شورشی و رسانههای رسمی

http://sibestaan.malackut.org/archives/2011/09/post_871.shtml
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• در این وبسایت عضو شوید:

وبالگنویسی ،انتشار در وب و کنشگری خالق
http://www.noormags.com/view/fa/default

سپس این مقاله را دریافت کنید و بخوانید:
میزگرد «پدیده وبالگ» ،کتاب ماه کلیات ،تیر و مرداد  ،1383شماره  79و 80
• اینجا مجموعهای از بحثها درباره وبالگ ایرانی را پیدا میکنید:
مانیفست ایرانی وبالگ

http://sibestaan.malackut.org/archives/2004/10/post_174.shtml

• از مجموعه باال اگر فقط یک یادداشت میخواهید این نوشته محمدعلی ابطحی را بخوانید:
وبالگنویسی در ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/11/041107_mj-iran-web-log-anniv.shtml

• وبالگ بنویسید!
اگر تا به حال وبالگ ننوشتهاید از امروز شروع کنید .اولین پست وبالگیتان را بنویسید .سعی کنید
از درونیترین و صمیمانهترین زبان استفاده کنید .آسان نخواهد بود اما غیرممکن نیست .وبالگ نوشتن
شما را به خودتان نزدیک میکند .یادتان باشد مقاله ننویسید .روایت شخصی بنویسید .جملهها را از زبان
من و اول شخص بنویسید .بگویید :من اینطور فکر میکنم .من چنین تجربهای دارم .این سوالها برایم
مطرح است...

4

رسانهپرداز شدن شهروندان
هنرها و خطرهای پیامگزاری شهروندی

در کار رسانهپردازی معموال تصور بر این است که آنچه مرکزیت دارد« ،خبر» است .اما واقعیت این
است که خبر ،تنها بخشی از یک شبکه ارتباطی برای انتقال پیام است .آنچه نیاز داریم و میخواهیم ،خبر
از چیزی است که ما را کنجکاو میکند .بنابراین تمایل داریم ،اهمیت اساسی را به خبر و متن بدهیم .اما
خبر در یک ساز و کار خاص پردازش و دریافت میشود:

خبرنگار /پیامگزار

خبر ،دست کم یک خبرنگار دارد ،بنابراین هر پیامی ناگزیر از نویسنده و پدیدآورنده متن و ارائه
دهنده آن است .یعنی خبرنگار یا پدیدآورنده معموال تأثیر مستقیمی روی متن خبر دارد و بدون توجه
به او نمیتوان خبر را سنجید .به همین دلیل یک خبرنگار اعتبار دارد و دیگری نه .خبر از یکی پذیرفته
میشود و از دیگری نمیشود یا با تردید روبرو میشود.

مخاطب  /گیرنده

هر پیامی /خبری را هر گیرندهای دریافت نمیکند .خبرنگار برای مخاطب معین مینویسد  /تولید
میکند .اگر ما به پیام خبرنگار عالقمند نباشیم مخاطب پیام او نخواهیم بود .بدون رابطهای سه جانبه میان
خبرنگار ،خبر و مخاطب خبر ،پیامی منتقل نمیشود.
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تا اینجا هر بسته خبری دارای سه مؤلفه میشود:
 .1خبرنگار
 .2مخاطب
 .3آنچه مینویسد یا تولید میکند :خبر /پیام
خبر معین برای مخاطبان مختلف ،باید به شیوههای متناسب با آن مخاطب نوشته شود .این پایه بحث
«بالغت» است .یعنی سخن را به تناسب مخاطب و مقتضیات گفتن.

خبرنگار رسانه میخواهد

اما هر پیامی برای رسیدن به مخاطب نیازمند رسانه است .یعنی خبری که خبرنگاری مینویسد و
مخاطب خوبی هم دارد بدون رسانه زمین خواهد ماند .بنابراین ،وقتی روزنامهای را مرتبا میخوانید،
رادیویی را باعالقه گوش میکنید ،به وبسایتی هرروزه سر میزنید یا برنامههای تلویزیونی را همیشه
دنبال میکنید ،مخاطب آن هستید و به خبرها و خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوای آن توجه دارید .این
رسانه شماست و رسانه خبرهایی خاص با سبک پردازش معین .در رسانه ،سه مولفه باال جمع میشوند.

پیام از نشانه تشکیل میشود

اما چه چیزی باعث میشود که شما خبر یک خبرنگار را از یک رسانه معین دریافت کنید و با آن
ارتباط برقرار کنید؟ این یک فضای زبانی و نشانهای مشترک است .مثال زبان فارسی و فرهنگ ایرانی.
به عبارت دیگر ،هر پیامی بر مجموعهای از نشانهها و رمزهای زبانی و غیرزبانی استوار است که بین
خبرنگار /پیامگزار و مخاطب او مشترک است .بدون این رمزهای مشترک ،تفاهم ممکن نمیشود .برای
همین است که شما در همسایگی روسیه از همه پیامهای رسانههای روسی بیخبر میمانید ،چون کلید
زبان روسی را ندارید .همینطور از همه پیامهای فارسی هم وقتی در فرهنگ افغانی یا تاجیک تولید شود
باخبر نمیشوید .هر نوع دریافت ،پیام ناشی از فضای مشترک است .بنابراین هر قدر به فضای متناسب
آن پیام نزدیکتر باشید ،احتمال ارتباط شما با پیام بیشتر خواهد شد.

زمانه و زمینه

از آنچه گفتیم روشن میشود که «پیام واحد» برای همه زمانها و زمینهها وجود ندارد .زیرا هر پیامی
در زمان و مکان خاصی منتقل میشود و کاملترین معنای خود را در همان بافت زمانی و مکانی دارد.
تغییر بافت به معنای تغییر پیام است .مثل پیامهایی که بین مربی و فوتبالیستها در زمین مسابقه رد و بدل
میشود .این پیامها در بیرون زمین معنا ندارند یا دچار تغییر معنا میشوند یا مثال عالمت /نشانه واحد در
دو فرهنگ میتواند دو معنای متفاوت داشته باشد و حتی برخورنده تلقی شود (مثال شست را باال گرفتن
در ایران معنای خوبی ندارد اما در اروپا کامال مثبت است).
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نگره یاکوبسن

آنچه آمد فشردهای است بر اساس آنچه رومن یاکوبسن ،نگرهپرداز فرمالیست و زبانشناس روس
(درگذشته به سال  )1982میگوید .او شش عنصر را در ارتباط کالمی دخیل میداند .در ابتدا و انتهای
این ارتباط ،گوینده و گیرنده پیام یا مخاطب وجود دارد ،اما چهار عنصر دیگر هم در این میان دخالت
دارند:
• گوینده
• پیام
• بافت
• راه تماس
• رمزها
• مخاطب

«خبر» تنها عنصر فعال پیامگزاری نیست

با توجه به عناصر ششگانه ارتباط کالمی ،فقط خبر تعیینکننده نیست:
• مهارتهای خبرنگار /پیامگزار هم ،نقش بازی میکند .یعنی دو خبرنگار ،یک پیام واحد را به دو
صورت ارائه خواهند کرد؛
• رسانه و سیاستهای آن ،کار خبرنگار را تقویت یا تضعیف میکند .بنابراین یک خبر در رسانههای
متفاوت از زوایای مختلف ارائه و برجسته میشود؛
• زبان خبر و خبرنگار باید پیراسته و متکی به نشانههای قابل فهم و بیابهام باشد؛
• در فضای مشترکی از درک معانی ارائه شود؛
• نهایتا باید برای مخاطب پذیرفتنی باشد.

سواد رسانهای

اگر کسی به جوانب این عناصر ششگانه به اندازه مطلوب مسلط شده باشد ،میتوان گفت به سواد
رسانهای مجهز شده است .این سواد هم برای پیامگزاری ضروری است و هم برای دریافت پیامهای
دیگران .پیامهایی که همیشه سالم نیستند و باید وارسی شوند .میتوان گفت نتیجۀ به دست آوردن این
سواد ،آن است که:
• طعمه ضد خبرها ،مانورها و بازیهای طراحی شده خبری نشویم.
• قدرت استفاده از رسانه را به شیوه انتقادی پیدا کنیم و اجازه ندهیم رسانهها بر ذهن ما مسلط شوند.
• پیام خود را با بهترین فرم و محتوا و با باالترین امکان استقبال ارائه کنیم.
• در عصر تولید اطالعات انبوه از سوی انبوه تولیدکنندگان ،راه خود را در این هزارتو پیدا کنیم.
پس به قول انشانویسان قدیم «واضح و مبرهن» است که :تغییر اتوریتههای اطالعات از رسانههای
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بزرگ به رسانههای مردمی و شخصی ،سواد تازهای میطلبد .باسواد شدن یعنی قدرت انتخاب و تحلیل
پیدا کردن و این نیاز به شناخت دارد .شناخت رسانهها( .برای بحث بیشتر به مقاله یونس شکرخواه در
کتابخانه دیجیتال آموزشکده توانا مراجعه کنید – .همچنین ،بخش پیشنهادهای آخر فصل را ببینید).

ضدخبر؛ طراحی برای به غلط انداختن

مهمترین مشکلی که در خبر وجود دارد ضد خبر است .یعنی برای اینکه به خبر برسیم باید مراقب
باشیم به دام ضد خبرها نیفتیم .درست مثل اسپمهای ایمیلی و ویروسها ،دنیای خبر هم از ضد خبرها
آسیب میبیند .یعنی بهداشت خبری همیشه در معرض خطر است چرا که:
• جنگ منافع وجود دارد
• جنگ روانی -سیاسی در جریان است
• سادهلوحی گروههایی از مخاطبان اسباب تحریک رندان میشود
• عکسهای دستکاری شده یا اصوال دستساز (بدون اینکه لزوما نیت بدی پشت آن باشد) از
وقایع مردمی ،به عنوان عکس مستند منتشر میشود و جا میافتد
ضد خبرها همیشه وجود دارند ،بخصوص از دوره جهانگیر شدن اینترنت ،هر روزه با عکسها،
متنها و ویدئوهایی روبرو میشویم که واقعی نیستند .مثال در جریان توفان سندی در شرق آمریکا (29
اکتبر  )2012عکسی از مجسمه آزادی با ابرهای توفانی بر فراز آن منتشر شد که چون بخوبی نماد توفان
در نیویورک بود ،بسیار مورد استقبال کاربران قرار گرفت و دست به دست شد .اما واقعی نبود! (اینجا را
ببینید)http://www.snopes.com/photos/natural/sandy.asp :
نمونههای مشابه این دست عکسها در جریان سونامی جنوب شرق آسیا (اواخر سال  )2004منتشر
میشد که به نوعی واقعیت را بازسازی میکرد ،اما مستند نبود .تشخیص برخی از این دست عکسها و
ضد خبرها آسانتر و برخی بسیار دشوار است .اما مهم این است که با اتکا به سواد رسانهای خود مراقب
باشیم و هر خبری را از هر منبعی قبول نکنیم( .برای دیدن نمونهای دیگر که مربوط به عکسهای جنگ
در سوریه است بخش پیشنهادها را در پایان فصل ببینید).
خطاهای غیرعمد هم بسیارند
ضد خبر ،آگاهانه برای منحرف کردن اذهان ساخته میشود .اما خطاهای انسانی هم کم نیست .یعنی
خطاهایی که ناشی از کمدقتی یا نادرستی اولویتهای خبری است:
گاهی به سادگی مشکل خبرنگار /پیامگزار داریم؛ خبر درست منعکس نمیشود.
یا مشکل دریافت و مخاطب پیدا میشود؛ خبر درست دریافت نمیشود و بدفهمی پیش میآید.
گاهی هم مشکل «دید» هست؛ خبر را نمیبینیم.
خطاهای غیرعمد صد در صد قابل رفع نیستند چون آموزشها و تواناییها یکسان نیست .اما مهم این
است که گرایش قابل مشاهدهای در کار خبرنگار و رسانه وجود داشته باشد که از خطا پرهیز میکند و
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خطا را تکرار نمیکند .تکرار خطا باعث بیاعتباری میشود.

چرا رسانهها خبری را نمیبینند؟

این موضوع که چرا خبری در رسانهای معین پوشش داده نشدهف در دو سطح قابل بررسی است.
یک سطح آن به امری اجتنابناپذیر برمیگردد :خبرگزاری همیشه خبرگزینی است .یعنی شما همه
خبرها را نمیتوانید پوشش دهید.
البته در نحوه پوشش هم سیاستهای رسانهای دخیل است .یعنی وزن هر خبر از دید هر رسانهای
فرق میکند.
به عالوه ،خبرگزاریها گرایشهای حرفهای دارند :سیاسی ،اقتصادی ،ورزشی ،سینمایی .نمیتوان
انتظار داشت که هر خبرگزاری همه خبرهای قابل پوشش را ارائه کنند .حتی اگر یک خبرگزاری
عالقمند به این کار باشد هم توان و نیروی کافی نخواهد داشت .بنابراین اگر فرضا صد نفر برای یک
خبرگزاری کار کنند و هر کدام پنج خبر در روز بنویسند آن خبرگزاری نهایتا قادر به پوشش  500خبر
در روز خواهد بود که رقم بسیار باالیی است .عمال تعداد خبرها بسیار محدودتر از این است (گاهی
نوشتن یک خبر یک روز یا بیشتر طول میکشد چون نیازمند تحقیق و مصاحبه و سفر است) و این یعنی
همیشه ناچار به انتخاب هستیم .البته همین نوع انتخاب ،نوع خبرگزاری را هم مشخص میکند.
سطح دوم در دیده نشدن خبر
گذشته از مساله گزینش خبر باز هم خبرهایی هست که قاعدتا باید گزینش شود و نمیشود و گاهی
هم میشود ولی وزن زیادی در خبرگزینی یا جلب توجه مخاطب پیدا نمیکند ،در حالی که غیر از این
فکر میکنیم.
در گروه اخیر ،یعنی خبرهایی که قاعدتا باید مهم باشند ولی مهم تلقی نمیشوند ،با این مشکل
روبرو هستیم:
روزمره شدن :خبرهای بمبگذاری مثال در عراق و پاکستان .وقتی خبری و حادثهای هر روزه و یا
زیاد تکرار شد ،ارزش خبری آن کم میشود ولو اینکه فاجعهآمیز باشد .خبر ،فارغ از اهمیت آن باید
تازگی داشته باشد .وقتی خبری از تازگی افتاد ،دیگر کمتر کسی به آن توجه میکند.
در گروه اول ،یعنی خبرهایی که به آن توجه نمیشود ،معموال با این دو مشکل روبرو هستیم:
بدیهی پنداشتن :یعنی این خطا که بگوییم« :این را که همه میدانند!» برای نمونه :تصور اینکه مثال
همه از حقوق و آزادیهای فردی خود باخبرند یا میدانند آزادی بیان یعنی چه یا میدانند پارازیت از
تهران فرستاده میشود و یا همه میدانند که نباید زیاد آنتیبیوتیک مصرف کرد.
نداشتن سوال پیشینی :اگر سوال نداشته باشید خبر را نمیبینید .به همین دلیل ،خبرهای محیط
زیست برای خبرنگاری که مشکالت این حوزه مساله او نیست ،دیده نمیشود.
مساله سوال پیشینی و مشغولیت ذهنی یک مساله اساسی است .معموال میپرسیم خبر اصوال کجاست؟
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این سوال را باید دقیقتر کرد و پرسید :خبر کجا نیست؟ از نظر تئوری ،خبر همه جا هست .اما یافتن خبر
امری است که به شما برمیگردد .شما تنها خبرهایی را میبینید که به حوزه موضوعی آنها عالقمندید و
آن حوزه را پیگیری میکنید .سینما باشد ،ورزش ،بازار و یا هنر .شما همیشه همان بخش را میبینید .برای
اینکه خبرهای بیشتری را ببینید ،نخست نیاز دارید عالقه خود را به موضوعات بیشتری گسترش دهید .اما
بهتر است در هر صورت حوزههای معینی را برای خود انتخاب کنید.

سبک و کالس خبری

توجه کنید که اطالعرسانی به تنهایی کافی نیست؛ سبک هم بسیار مهم است .یعنی فقط خبر مهم
نیست ،بلکه شیوه ارائه آن و محل ارائه آن هم مهم است :در اغلب موارد ،خبری که بیبیسی میدهد
ارزش خبری باالتری دارد از خبری که تابناک میدهد .تفاوت در سبک ارائه ،زبان ،بیان و چیدمان
دادههای خبری است.
اگر میخواهید خبر شما دیده شود ،کالس کار خبری خود را حفظ کنید .بنابراین دیده شدن فقط
از طرف خبرگزاریها مطرح نیست .از طرف مخاطب هم هست .مخاطب خبری را میبیند که سبک و
کالس آن را بپسندد.

از خبر به نظر

بخشی از کار شهروندان روزنامهنگار ،خبررسانی است ،اما میتوان گفت که عمده کار آنها
نظررسانی است تا خبررسانی یا خبررسانی آنها با نظر بسیار آمیخته است.
مشکل نظر همان مشکل خبر نیست .در خبر فکت الزم است ،اما در نظر ،سازگاری اجزا ،همه
جانبهنگری و فاصلهگذاری شرط است و احتیاط در قضاوت!
از میان همه مسائلی که به نظررسانی برمیگردد به سه موضوع مهمتر توجه کنیم:
• منفیبافی
• افراطیگری
• درک انضمامی
الف .تو سر خودمان نزنیم؛ انرژی منفی ندهیم
یکی از جنبههای احتیاط کردن این است که از زاویه منفی نگاه نکنیم ،بخصوص وقتی درباره
جمعهای بزرگ حرف میزنیم و بخصوص درباره «ما» .مثال زیر لینک ویدئوی «ده شب» که در
بیبیسی فارسی پخش شد و مربوط میشود به ده شب شعرخوانی و گفتار نویسندگان در انستیتو گوته
تهران درست پیش از انقالب ،یکی از کنشگران اجتماعی نوشته است:
«ما دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را و دیگه حتی اندر خم اون کوچه اولیم نیستیم».
این «ما هنوز در خم کوچه اول نیستیم» قضاوت بزرگی است درباره ما! قضاوتی که مثبت و
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انرژیبخش هم نیست .تبلیغ ناامیدی و شکست و ناکامی است .این آفت نظررسانی است.
یا در ماجرای اجالس غیرمتعهدها در تهران (شهریور  )1391عدهای پیشنهاد کردند که مردم در
تهران اهلل اکبر بگویند تا صدای اعتراضشان به گوش رهبران خارجی هم برسد .این دعوت به هر دلیلی
بود اجابت نشد .یک وبالگنویس طنزپرداز در اشاره به سکوت مردم نوشت :سکوت برهها!
این دست اظهارنظرها بیتردید هیچ کمکی به کنشگری اجتماعی نمیکند .اشتباه نکنید :سعی نکنید
با تکیه بر جمالت احساسی مخاطب را تحریک کنید .این روش سنتی «منبریها» در ایران است و گاهی
برخی کنشگرها هم تمایل نشان میدهند که همان را دنبال کنند .این هم آفت است.
ب .افراطی نباشید حتی در تابوشکنی!
افراط ،مساله پرتکراری است و صورتهای مختلف دارد .فکر نکنید فقط بنیادگرایان یا مذهبیها
افراطیاند .همه ما میتوانیم افراطی باشیم .پرویز جاهد منتقد سرشناس فیلم در فیسبوک خود مینویسد:
«ای کسانی که دارید هدایت و گلشیری و بهرام صادقی و ابراهیم گلستان و فروغ و نیما و دیگران
را میسوزانید .میدانم که قصد تابوشکنی دارید و میخواهید از ادبیات و هنر ایران اسطورهزدایی کنید،
اما آیا خودتان پیشنهاد تازهای دارید که جایگزین آنها کنید؟ لطفا قبل از سوزاندن این آثار ،پیشنهادهای
بکرتان را به ما معرفی کنید».
به عبارت دیگر :قدر سرمایههای اجتماعی و فرهنگی خود را بدانید .آسان آنها را از دست ندهید.
اگر تابوشکنی دست ما را از سرمایههای اجتماعی خالی کند و دیگر کسی نماند که او را برای خود
نمونه و الگو بدانیم یا دست کم او را صاحب خدماتی به فرهنگ و جامعه و هویت ایرانی و قابل احترام
بدانیم ،بعید است که قادر باشیم شخصیتهای قوی و موثر از خود یا دیگران بسازیم .اگر بخواهیم موفق
باشیم باید صدها نمونه کوچک و بزرگ موفقیت داشته باشیم و تبلیغ کنیم ،پس باید چینن کسانی را
مداوما شناسایی کنیم و از تواناییهای آنها سرمایه بیندوزیم .اگر کسی تاریخ وطن خود را خالی از زنان
و مردان قابل احترام بیابد ،نخواهد توانست تاریخ آینده را طوری بسازد که از خود او و فعالیتهایش با
احترام یاد شود.
ج .کانتکست را دریابید
آنچه میتواند درک ما از دیگران و تاریخ خودمان را واقعیتر کند مساله کانتکست است .ترجمه
خیلی خوبی برای کانتکست در فارسی سراغ ندارم .شاید بافت و زمینه رسا باشد .اما مهم این است که
محور اصلی در توجه به کانتکست درک انضمامی است .درک انضمامی ،انسانیترین درک ،همهجانبه
و غیرخطی است.
توجه داشته باشید که عمال چیزی بیرون از کانتکست اتفاق نمیافتد .بنابراین هر مسالهای را باید
در کانتکست خودش دید و دیدن خود مساله به تنهایی کافی نیست .مراقب باشید مسائل را خارج از
کانتکست برجسته نکنید.
یک نمونه اخیر در خبرها وقتی اتفاق افتاد که مدل موی تاج خروسی یک دانشور جوان ایرانی در
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ناسا بدون دیدن کانتکست کاری و حرفهای او مطرح شد .طوری که موی او از دانشوری او برجستهتر
شد .این طور نگاه کردن به مساله تبدیل به مضحکه میشود یا ما را از نکته اصلی دور میکند.
خبری را که بدون توجه به کانتکست تهیه شده میتوانید در سایت رادیو فردا بخوانید:
http://www.radiofarda.com/content/f12_bobak_ferdowsi_in_nasa/24669572.html

نظررسانی و مستعارنویسی

به دلیل سابقه دراز پنهانکاری در فرهنگ ایرانی و ترس از شفافیت ،معموال بسیاری از ایرانیان
گرایش دارند که با نام مستعار نظر بدهند .البته این گرایش در شبکههای اجتماعی که افراد با نام و تصویر
خود فعالاند ،مثال فیسبوک ،خیلی کمتر شده است ،اما در دیگر شبکههای اجتماعی همچنان وجود
دارد .بعضی سایتها مثل روزآنالین (عمدتا در سالهای پیش) یا خودنویس (از زمان تاسیس) سنتی در
این زمینه ایجاد کردهاند و شما یا اطمینان دارید که با نام واقعی افراد روبرو نیستید یا اطمینان ندارید که
نویسندهای که مطلب او را میخوانید نام واقعی دارد.
من خود سالها به نام مهدی شریف در بیبیسی کار میکردم .بسیاری از همکارانم در بیبیسی نیز
با اسم مستعار کار میکردند .اسمهای مستعاری هست که به اندازه نام اصلی مشهور است :الف .بامداد /
شاملو؛ میم .امید  /اخوان ثالث؛ یا حتی از اسم اصلی هم مشهورتر :دکتر سروش.
اسم مستعار پوشش حفاظتی است .گاهی ضروری است و بسیار وقتها هم ضروری نیست .اما در
هر صورت دلیلی برای زیرپا نهادن اصول پیامگزاری نیست.
توجه داشته باشید که مستعار نمینویسیم تا از هر قیدی آزاد شویم .مستعار مینویسم تا بتوانیم ضمن
محافظت از خود و منابع خود ،چشم و گوش جامعه باشیم .اما هستند مستعارنویسانی که برای تخریب و
ضربه زدن مینویسند ،اینها فقط در اردوی محافظان نظام اسالمی نیستند ،بلکه در اپوزیسیون هم هستند!
از بهترین مستعارنویسان وبالگستان میتوان به این وبالگنویسها اشاره کرد:
زیتونhttp://z8un.com/ :
مخلوقhttp://makhlough.blogspot.nl/ :
نسوان مطلقهhttp://nesvan.wordpress.com/ :
ایمایانhttp://imayan.blogspot.nl/ :
بدترین مستعارنویسها هم که مستعارنویسی را پوشش هتاکی و لجنمالی میدانند در اینجا پیدا
میشوند:
باالترین
خودنویس
هتاکی امر مدنی نیست
مشکل هتاکی و توهین ،در نفرت پراکنی است .اصل فحاشی و ناسزاگویی گاهی ممکن است
شفابخش باشد! اما نفرت پراکنی در جامعه به هر بهانه و از هر راهی باشد ناپسندیده است.
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به عالوه کسی که توهین میکند بنا را بر تحقیر «دیگران» و غیرهمفکرها میگذارد .تحقیر و
خوارداشت دیگران اساسا منطق مدنی ندارد .روش زور است و خشونت که از طریق زبان دنبال میشود.
این همان روشی است که قبال بحث کردیم و نشان دادیم که روش اصلی در رسانههای اقتدارگراست.
کنشگر مدنی باید با چنین روشهایی فاصلهگذاری کند .تنها مشی مدنی است که میتواند پایههای
اخالق دموکراتیک را تقویت کند .محور این اخالق ،حرمت «دیگری» است.

انگیزهسازی

اگر اطالعرسانی از همه چیز غیرممکن است ،اطالعیابی از همه چیز هم ممکن نیست .مساله اصلی
باخبر بودن از همه چیز یا باخبر کردن دیگران از همه چیز نیست .مساله اصلی جلب مخاطب است در
جهت یک کار مدنی.
اگر خبر را از این زاویه نگاه کنیم باید بگوییم که توجه خبر موثر ،به انگیزهسازی است .حتی میتوان
گفت ،تا خبر مخاطب را جذب نکند «خبر» نیست .نه اینکه «واقعیت» ندارد ،بلکه «ارزش رسانهای» پیدا
نکرده است.
ایجاد انگیزه در مخاطب برای خواندن ،گوش کردن و دیدن پیام ،مساله اصلی پیامگزاران است .به
عنوان یک پیامگزار ،همیشه درگیر این هستید که چرا مطلب شما مورد توجه قرار گرفت یا نگرفت.
انگیزه مخاطب از کجا میآید؟
خود را جای هیات منصفه یک دادگاه بگذارید .عضو هیات منصفه باید جریان دادگاه را با دقت و
عالقه دنبال کند ،زیرا باید اطالعات و انگیزه کافی پیدا کند تا تصمیم بگیرد .انگیزه اصلی برای او از
توجه به تقابل وکیل و دادستان حاصل میشود .او مرتب ادعاهای دادستان و دفاعیات وکیل و سخنان
شهود را میشنود و در این روند است که به تصمیم میرسد.
مساله اصلی انگیزه مثل دادگاه در تقابلها و یا تنشهای معنایی است .مثال:
تقابل واقعیت و دروغ :عکس لیال حاتمی در کنار فردوسیپور در لندن را میبینید و بعد متوجه
میشوید جعلی است.
تقابل ادعا و سابقهای که نافی آن است :نظر رهبر ایران در تقبیح ورود دانشجویان حزباهلل به
سفارت بریتانیا را میشنوید و بعد مقایسه میکنید با پیامدهای سنگین این عمل که به قطع روابط ایران و
بریتانیا منجر شد .فکر میکنید اگر واقعا رهبر منتقد این رفتار بود و نتوانست از آن حمله جلوگیری کند،
باید پیامدهای آن را مهار میکرد .اگر نکرده است ،پس انتقاد او ظاهری است.
تقابل کندی و سرعت یا ضرورت اقدام :نیاز به ارسال کمک مالی ،غذایی و پوشاک برای زلزلهزدگان
یا کودکان بیسرپرست پیدا شده است .این ذهن شما را درگیر میکند که چه اقدامی انجام خواهد شد
یا خود شما چه قدمی میتوانید بردارید .بنابراین ،هنر شما این است که ذهن مخاطب را درگیر کنید.
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انگیزه ،تقابل و تنش
درست است که انگیزه از تنش میآید .اما تنش نیز باید کنترل شده باشد مثل آتشی که در آشپزخانه
استفاده میکنیم اندازه دارد .با توپخانه گنجشک نمیزنند! در واقع مثل هر چیز دیگر در زندگی انسانی،
استفاده از تنش در ایجاد انگیزش ،کنجکاوی و درگیری ذهنی مخاطب نیز باید اندازه و تناسب داشته
باشد .یعنی از هندسهای پیروی کند .اگر از هندسه تنش خوب استفاده کنید ،اثری جذاب ایجاد میکنید.
مثال نگاه کنید به جذابیت کارتونهای مشهور مانا نیستانی یا اولین نامههای نوریزاد (میدانید چرا
نامههای بعدی او را استثنا میکنیم؟).

گزارش تنش

پس میتوان گفت که یک استراتژی اصلی برای کار رسانهای موثر ،گزارش از تنش است؛ مثال
تنش در مدیریت و سیاست و فرهنگ؛ زیر ذرهبین گذاشتن رفتار حاکمان.
گزارش از بی سر و سامانیهای ناشی از سوء مدیریت ،بهترین کار شهروندان است زیرا که خود
مستقیما از آن آسیب میبینند .مثال ببینید ندانمکاری مدیریت چه مشکلی برای مشتریان این موسسه مالی
ایجاد کرده است که تصمیم گرفته در موسسه دیگری ادغام شود:
«روابط عمومی بانک مرکزی در مورد رسیدگی به وضعیت مطالبات موسسه اعتماد ایرانیان گفت:
در حال حاضر فرآیند ادغام دو موسسه هنوز تکمیل نشده بنابراین موسسه قوامین نمیتواند پاسخگوی
همه مطالبات موسسه اعتماد ایرانیان باشد ،البته از سوی دیگر هم به نظر میرسد تجمعکنندگان ،چون
نه از سوی موسسه ایرانیان و نه از موسسه قوامین نتوانستهاند پاسخ درستی دریافت کنند ،در مقابل بانک
مرکزی تجمع کردهاند و معاونت بازرسی بانک مرکزی ،مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده
گرفته است و به زودی وضعیت مطالبات و سپردههای مردم مشخص خواهد شد».
http://www.kaleme.com/1391/05/17/klm-108915/

پایش قدرت حاکم

در جمهوری اسالمی کسی حرف کسی را نمیخواند و هر کس سهمی از قدرت دارد و گوش به کسی
دیگر نمیدهد .ماجرای سعید مرتضوی و کشمکش دولت و مجلس و دیوان عدالت اداری بر سر مدیریت او
بر سازمان تامین اجتماعی ،نمونهای است که کنشگران باید زیر و باالی آن را بیرون بکشند و بر آفتاب بیندازند:
کمیسیون اصل  90هم میگوید ،مرتضوی باید برود اما نمیرود چون دولت ماهیت سازمان تحت مدیریت
مرتضوی را تغییر داده تا حکم دیوان بر آن مصداق پیدا نکند – قانونگریزی آشکار( .این لینک را ببینید:
)http://www.radiofarda.com/content/f12_mortazavi_must_go_says_mp/24669191.html

تفاوت و توافق

میزانی از جنجالی بودن ،الزمه جذابیت است .این همان درجه تفاوت شما از عقاید دیگران است.
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اما بدون زمینه توافق ،نمیتوانید تفاوت را مطرح کنید .باید از زبان مشترک استفاده کنید تا اختالف را
نشان دهید .بنابراین مراقب باشید که خواننده را نباید با دوز فراوان و پرتکرار تنش خسته کرد .به خواننده
استراحت بدهید .تعادل را حفظ کنید.
افراط در هر کاری بینتیجه است یا به ضد خود تبدیل میشود  -حتی معصومانهترین آن مثال کتاب
خواندن! نمونههایی که از دانشآموزان سمپاد دیدهایم ،در موارد متعددی گویای آن است که اصرار
یکطرفه و افراطی سیستم آموزشی ،بر خواندن و بیاعتنایی به تجربه کردن و درآمیختن با مردم و
زندگی معمولی ،باعث شده است که تاثیر کتابخوانی بر استعدادهای درخشان منفی شود.

صحنهآرایی و لژ مخصوص

درست است که مخاطب جذب تنش و تقابل میشود اما اجازه بدهید تاکید کنیم که این تنش فقط
در حوزه معنایی است .صورت کار خبری و رسانهای باید سوی دیگر این تنش یعنی آراستگی و زیبایی
و همواری باشد .به سادگی یعنی :اجازه ندهید که تنش خبری ،شما را از آراستن خبر و صفحه (روزنامه
یا آنالین یا تلویزیون) دور کند و فکر کنید کار شما با همان خبرهای جذاب و پرکشش تمام است .کار
خبری از این بابت بسیار شبیه تئاتر است .این مضمون نمایش است که باید تنش داشته باشد ،مثال هملت
یا رستم و سهراب .اما صحنه نمایش ،لباس بازیگران ،موسیقی مناسب و نورپردازی نیز باید با قدرت تمام
طراحی و اجرا شود و در عین تناسب و آراستگی باشد.
شما باید تصور کنید تئاتری دارید که مخاطبان ،هر کدام برای خود لژ مخصوص دارند و در عین
آسودگی میتوانند از صحنهآرایی ،بازیها و خط داستانی لذت ببرند .تئاتری که شلخته باشد و نور،
بازی ،موسیقی و دکور درستی نداشته باشد ،ولو تئاتری پرکشش به صحنه بیاورد ،موفقیتی در جذب
مخاطب نخواهد داشت .این همان چیزی است که به آن کالس خبری میگوییم .رسانهها در توجه به
این صحنهآرایی و سبک ،یکسان نیستند .در جذب مخاطب هم.
یک پیامگزار خوب ،هم به صورت و هم به محتوای کار خود و کالس و سبک آن توجه دارد.
معنای این صورتبندی و صحنهآرایی خوب ،این است که شما کارتان را جدی میگیرید و به شعور
مخاطب هم احترام میگذارید .یعنی رعایت این چیزها را واجب میدانید:
تیتر خوب :کوتاه و درست متوجه به تنش اصلی و مساله محوری
لید خوب :با فشردهترین کلمات و اشتهاآور .بدترین لید این است که به صورت مکانیکی صدر
خبر را تکرار کند
متن خوب :متنی که نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند است و به اندازه رساندن مطلب است ،نه بیشتر و
نه کمتر .زیادهگو نباشید .هر جا متن تمام است ،تمام کنید و به مطلب آب نبندید.
میانتیترهای گویا :وقتی متن شما بلند است باید آن را به چند بخش موضوعی تقسیم کنید و برای
هر بخش یک میانتیتر انتخاب کنید تا خواندن متن با نوعی راهنما همراه شود
عکس خوب :عکس مناسب با متن با برش درست و دارای بهترین کیفیت بصری
صفحهآرایی چشمنواز :پرهیز از شلوغی صفحه و شلوغ کردن متن و پرهیز از استفاده از فونتهای
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رنگی در سایزهای مختلف .رعایت تناسب در صفحه و سادگی ،از همه مهمتر است.
نشانهگذاری و ویرایش اصولی :رعایت اصول نشانهگذاری ،پرهیز از عالمتهای تعجب فراوان،
به کار بردن زبان ساده و قابل فهم و فارسی هموار و بی دستانداز
نقل دقیق :مشخص کردن تمام نقل قولها به صورت دقیق و با گذاشتن آنها در گیومه تا معلوم شود
متن کجاست و نقل کجاست و کجا یک نقل شروع شده و با کدام جمله تمام شده است.
ارجاع دقیق :همیشه باید به روشنی گفته شود که منبع خبر چیست ،کجاست و چقدر قابل اطمینان
است.
نکتههای بیشتری هم هست .اما اگر همینها را رعایت کنید ،به نکتههای دیگر هم توجه خواهید کرد
و آنها را پیدا میکنید .ولی اگر این نکتههای پایه را در نظر نگیرید ،بعید است که توصیههای دیگر هم
به رونق دادن به تئاتر شما کمک کند!

ارزش سادگی و روشنی

پیامگزار در هر رسانهای و به نسبت هر پیامی باید سیاست خاصی را برای تضمین ارتباط موفق
رعایت کند .اما به طور کلی میتوان گفت که فشردگی (یا کوتاهی) ،سادگی و روشنی در هر پیامی
و در هر طرف رسانهای باید اصل باشد .شبکههای اجتماعی مثل توئیتر این موضوع را به اصلی بنیادی
تبدیل کردهاند .در فیسبوک هم پنجره شرح حال (استاتوس) عمدتا نقشی مشابه دارد .یعنی باید کوتاه
بنویسید.
کوتاه نوشتن یا فشردهنویسی (و مقصود را در کمترین جمالت بیان کردن) برای فرهنگ ما که به
درازنویسی ،درازگویی و سخنرانیهای طوالنی رهبران عادت دارد ،کاری دشوار است .اما ممکن است
و ضروری.
از این نگاه ،تلگراف ،انقالبی در نوشتن بود برای جامعهای که به درازنویسی عادت داشت.
پیامک و توئیت ،تلگراف قرن بیست و یکم است.
ضربالمثلها ،تلگرافها و توئیتهای پدران ماست در قرون ماضیه.
حاال نوبت مینیمالنویسی و استاتوس فیسبوکی است .اما یادتان باشد :فیسبوک وبالگ نیست!
پس :پیام را کوتاه بدهید .در فیسبوک وبالگ ننویسید.

منطقالطیر رسانههای نو

برخی استدالل میکنند که از وقتی فیسبوک آمده ،وبالگ تعطیل شده است! یعنی به نظر آنها
فیسبوک جای وبالگ را گرفته یا باید بگیرد .اما در واقعیت اینطور نیست .تکنولوژی مرتبا امکانهای
تازه و ظرفهای تازه بیان و تولید ایجاد میکند .این را نباید به آن معنا گرفت که هر کدام که میآید
جانشین قبلیها میشود .این بحثها همیشه بوده است .وقتی تلویزیون آمد هم عدهای میگفتند سینما
تعطیل شد .اما دیدیم که نشد .حتی وقتی اینترنت آمد هم عدهای میگفتند دوران کتاب به سر رسید.
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اما نرسید و نخواهد رسید .حداکثر برخی صورتهای کتاب مثال با استفاده از امکانات تازه ،دستیابتر
میشود .اگر پیش از عصر دیجیتال شما ناچار بودید یک دوره بریتانیکا را برای خود بخرید و بار سنگین
جابجایی آن را در هر اسبابکشی تحمل کنید ،حاال میتوانید آن را در یک لوح فشرده سبک دریافت
و به راحتی جابجا کنید و با امکان جستجو با سرعت بیشتری ،مطلب مورد نظر خود را در صفحههای
مختلف پیدا کنید .تلویزیون و سینما هم امروزه از اینترنت به سود خود و پخش گستردهتر پیامها و
تولیدات خود استفاده میکنند .اما از صحنه خارج نشدهاند.
درست که نگاه کنیم هر کدام از رسانهها منطق ساختاری ،تاثیرگذاری و شیوه بیانی خود را دارند.
اگر فیسبوک دعوت به همخوان کردن است ،وبالگ دعوت به خواندن است .این که ما از چه به هیجان
میآییم را از طریق فیسبوک بهتر میتوان دریافت .این که ما اصوال درباره چه چیزهایی مینویسیم را از
وبالگها میتوان دانست .فیسبوک یک گزارش دسته جمعی است .این کار را قبال وبالگ هم انجام
میداد .مثال وبالگنویسی زنده یا دقیقه به دقیقه درباره یک سخنرانی یا یک کنفرانس یا مسابقه فوتبال
در وبالگهای نسل اول نمونه دارد .این وظیفه بعدا به توئیتر و فیسبوک محول شد .حاال کافی است
در جریان یک حادثه یا راهپیمایی یا مسابقه فوتبال ،فیسبوک و توئیتر را دنبال کنید .میبینید که مثال
در فیسبوک بخش فعال هموندان در آن زمینه ،دسته جمعی در حال گزارش داد ن هستند .یک معنا از
معانی شبکه اجتماعی همین است .اما وبالگ جای خود را دارد ،هر چند که وظایف آن سبکتر شده
باشد و برخی از نقشهایش را به رسانههای تازهتر داده باشد( .برای تفصیل مطلب نگاه کنید به بخش
پیشنهادهای آخر فصل).

رسانههای محبوب شهروندان

حاال میشود در یک نگاه گذرا دید که چه رسانههایی بیشترین شهروندان را به خود جلب کردهاند:
• وبالگ
• یوتیوب
• فیسبوک
• توئیتر
• موبایل
• بلوتوث
اما بر اساس تقسیم نقشها و منطق هر کدام از آنها ،این رسانهها هر یک برای کاری مجزا ساخته
شدهاند (به نظر شما برای چه کاری از کدام رسانه باید استفاده کرد؟)
اگر رسانه را درست انتخاب کردید ،مسیر پیام خود را برای رساندن به مخاطب هموار کردهاید.
این است که میگویم نباید در فیسبوک وبالگ نوشت .از فیسبوک باید در بهترین ظرفیت خودش
استفاده کرد (کاری که مثال کمپین نه به حجاب اجباری کرده است و در فصل بعد به آن میرسیم) .از
وبالگ و یوتیوب و دیگر رسانهها هم همینطور.
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موبایل چه میکند؟
موبایل ،زمانی تلفن همراه بود .اما خیلی زود به صدا ،تصویر و پیام کتبی مجهز شد .به نظر من موبایل،
امروز تبدیل شده است به چیزی که در سنت ،به آن کشکول میگفتیم .کشکولی از خنده و یادگاری.
یک بخش از فرهنگ موبایل ،ارسال پیامک است که با استقبال بسیار زیاد کاربران موبایل،
خاصه در ایران روبرو شده است .طوری که میشود گفت ،حجمی باورنکردنی از پیامک میتواند در
روزهای خاص رد و بدل شود :مثال یک میلیارد و  760میلیون پیامک در روز عید فطر (اینجا را ببینید:
.)http://www.etedaal.ir/news/35097/default.aspx
از نگاه ارتباطاتی میشود گفت ،فرهنگ پیامکی اکنون معادل فرهنگ وبالگی برای خود جا باز
کرده است و با وبالگ ،تفاوتهای عمدهای در موضوعگزینی و سبک دارد .قدرت طنز در پیامک از
همه چشمگیرتر است.
در عین حال این را هم باید گفت که پیامکهای رسمی و بازرگانی و گاه گمراه کننده و پیامکهای
خودمانی ،دو دنیای جداگانهاند و سخن من در چهارچوب فرهنگ عمومی  /خودمانی  /شهروندی
کاربران موبایل است .ظرفیتهای موبایل برای کنشگری هنوز چندان توسعه نیافته است .به این دلیل
ساده که شبکه موبایل ،تحت کنترل شدید دولت است .اما در جریان جنبش سبز ،موبایل ،هم در پیامک
رسانی و هم ثبت مشاهدات عینی ،نقش مهمی بازی کرد.

ارتباط موبایلی؛ ارتباط در حرکت

در فیلمهای هالیوودی دهه  60و  70یکی از صحنههایی که نشانه ثروت بود ،داشتن تلفن در اتومبیل
بود .ثروتمندی ،آزادی در ارتباط بود .این ثروت اکنون عمومی شده است.
اگر ارتباط بیسیم در آغاز ،بین دو دفتر مثال در دو شهر ممکن بود ،با موبایل ،این دفتر متحرک و
جیبی شده و رابطه پیام بین فرستنده و گیرنده اکنون شخصی شده است .به این ترتیب ،موبایل ارتباط
پیام با محل را هم تغییر داده است .شما ناچار نیستید در خانه یا دفتر کار باشید تا پیام را دریافت کنید.
در حالی که پیش از این برای دریافت پیام صوتی باید در خانه میبودید و از طریق ارتباط تلفن سیمی
آن را دریافت میکردید.
موبایل اکنون از پیام صوتی فراتر رفته و به قدرت ثبت و ضبط تصویری مجهز است .موبایل،
کامپیوتر جیبی شماست و راهنمای شما چنانکه در مکانیاب آن دیده میشود و قدرت جستجوی آن
در وب یا ارتباط تصویری از طریق آن .به عالوه موبایل در شماری از کشورهای جهان مثال در افغانستان
که زیرساختهای ارتباطی مناسب ندارند ،نقشهای تازهای هم پیدا کرده است ،مثل عملیات بانکی .این
نقش در چندین کشور افریقایی هم فعال شده است و به سادگی میتوان با موبایل به انتقال پول پرداخت.

موبایل و کنترل

یک تغییر عمده سیاسی هم با ظهور موبایل ایجاد شده است .در سنت ارتباطی شما به عنوان شهروندان
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زیر نظر دولت یا برادر بزرگ قرار داشتید .حاال هم این امکان در اختیار دولتها هست و برادر بزرگ
مجهزتر از سابق شده تا شما را بپاید .اما آنچه تغییر کرده این است که خودش هم زیرنظر است چون
همه شهروندان به صورت شاهد عینی کارهای او درآمدهاند .این دنیای دوسویه رسانههای جدید است.

جنبش سبز موبایل

بهترین ظهور موبایل و کاربردهایش در میان ایرانیان به جنبش سبز برمیگردد .این جنبش بدون
موبایل یا به وجود نمیآمد یا گسترده نمیشد و یا خبر گستردگی آن به جهان نمیرسید .موبایل شاهد
عینی جنبش سبز بود چنانکه قتل ندا را ثبت و جهانی کرد.
بعد از آن موبایل چشم رسانهها و شهروندان در مصر و لیبی بود و حاال در حلب و دمشق.
حساسیت نیروهای امنیتی به موبایل در جریان جنبش سبز ،باالترین حساسیتی است که برادر بزرگ
در تاریخ رسانههای نو در ایران از خود نشان داده است .اما همزمان همین تکاپو برای گزارش از
اعتراضهای مردمی ،آموزش بزرگی به بسیاری از مردم برای استفاده از موبایل خود به عنوان یک رسانه
سیاسی در جهت توانمندسازی شهروندان بوده است.

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• سایتهای مختلفی هستند که ضدخبرها را فهرست میکنند .سایتی که در متن نیز معرفی کردم،
یکی از بهترین آنهاست:
http://www.snopes.com

حجم وسیعی از شایعات ،دروغها ،باورهای نادرست ،ضد خبر و هاکس در اینجا روزانه فهرست
میشود .سایتهای ایرانی تنها در این اواخر به اهمیت مساله ضدخبرها و افشای آن توجه نشان دادهاند.
مثال این مطلب درباره «رمزگشایی از تصاویر جعلی کشتار مسلمانان برمه» که چند روزی در فیسبوک
دست به دست میشد:

http://baztab.net/fa/news/11851/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%

A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8
C%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%
D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8
%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%87

• برای یک نمونه از جعل عکس و دستکاری فوتوشاپی در روزنامهها این عکس از حلب را در یک
روزنامه اتریشی ببینید:

http://willyloman.wordpress.com/ 2012/07/29 /syrian-destabilization-campaignkronen-zeitung-photoshop-propaganda/
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اصل عکس حلب در اینجاست:

http://www.epa.eu/webgate/preview.php?UURL=1bf75ed0912c2ad72d4f1c6287818a17
&IMGID=50441600

• چگونه مخالفت کنیم؟ یا در واقع چطور نظر بدهیم و نقد کنیم و به ورطه توهین و هتاکی نیفتیم:
http://www.etemaad.ir/Released/91-04-27/224.htm

• «روزنامهنگارانی که با نام مستعار مینویسند» بحث خوبی است در تکمیل آنچه به اشاره در فصل
چهارم گفته شد:
http://khabarnegaran.info/article.php3?id_article=1144

• متن کامل بحث از منطقالطیر رسانههای خرد را اینجا بخوانید:

http://tehranreview.net/articles/5356#.UD9dz8GUqek

5

وب و کنشگری خالق ،مباحث پایه
کنشگری چیست؟

کنشگری ،تالش سازمان یافته جمعی ،برای تغییر است .دامنه تغییر وسیع است ،بنابراین دامنه
کنشگری محدود به موضوع یا موضوعات معینی نیست .برای مثال در مورد موضوعهای رایج میتوان
به این نمونهها اشاره داشت:
• آنتیکاپیتالیسم
• تبلیغات مذهبی مثال مسیحی و اسالمی در گرایشهای مختلف
• جنبش حقوق مدنی
• جنبش سبزها
• جنبش ضد جهانی شدن/جهانیسازی
• جنبش کارگری
• جنبش صلح
• حفاظت از محیط زیست
• حقوق بشر و مبارزه با تبعیض
• حقوق کودکان و مبارزه با کار کودک
• حقوق حیوانات به معنای عام و نیز جلوگیری از انقراض نمونههای کمیاب
• البیگری موافقان /مخالفان با اسلحه شخصی
• البیگری موافقان /مخالفان با شکار
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• ناسیونالیسم
• نژادپرستی و ضدنژادپرستی

صورتهای کنشگری

کنشگران برای پیشبرد اهداف خود در هر موضوعی که کار کنند ،دست به فعالیتهای خاصی
میزنند .از نظر فرم میتوان این گونهها را در انواع فعالیتها ،برجسته دید:
• فاندریزینگ (تالشهایی که برای تامین مالی و پیدا کردن اسپانسر انجام میشود)
• تظاهرات مسالمتآمیز /یا :همراه با درگیری /یا :همراه با مذاکره و فشار سیاسی
• مذاکره با مقامات و نمایندگان مجلس
• مراجعه به خانههای مردم
• نشست و سمینار
• فعالیتهای رسانهای
• فعالیتهای انتخاباتی
• فعالیتهای هنری و تبلیغاتی
• البیگری حرفهای
• آنالین اکتیویسیم
اگر گونههای فعالیت اجتماعی را که در باال برشمردیم در مورد ایران بسنجیم ،میتوان به فرمهای
مختلف انواع اکتیویسم ایرانی رسید:
• فاندریزینگ علنی برای مراسم مذهبی  /برای بیماران سرطانی  /برای ایتام
• فاندریزینگ مخفی برای فعالیتهای رسمی و غیررسمی سیاسی
• تظاهرات (مثال معلمان) در مقابل مجلس ،همراه با مذاکره با نمایندگان
• حضور در مجلس و مذاکره با نمایندگان شهر خود
• توزیع شبنامه در خانهها
• نشست و سمینار
• فعالیتهای رسانهای تحت کنترل در داخل و همراهی با شبکههای فارسی در خارج
• فعالیتهای انتخاباتی
• فعالیتهای هنری فردی و تبلیغات سازمانی
• البیگری پشت صحنه ،غیرحرفهای و غیرعلنی
• آنالین اکتیویسیم

موضوعات پایانناپذیر اکتیویسم

با توجه به طیف مختلف و متغیر فعالیتهای اکتیویستی باید گفت که اکتیویسم یا کنشگری ،موضوع
خاصی ندارد و در عمل هر موضوعی میتواند مورد توجه اکتیویستها قرار بگیرد .شرط آن است که به
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معضلی اجتماعی و سیاسی مربوط باشد .به عبارت دیگر ،اکتیویسم راهی و قواعدی برای تغییر خطاهای
بینشی ،مدیریتی و تصمیمگیری است و پیوند عمیقی با مساله مشارکت اجتماعی دارد.
نمونه اخیر در اکتویسیم ایرانی ،مساله زلزله در آذربایجان است .چه چیزهایی از آن میتوان
آموخت؟ چه خطاهایی وجود دارد که تصحیح آن میتواند مورد توجه اکتیویستها قرار گیرد؟ به این
نکات توجه کنید:
مهمترین محور در زلزله ،مساله مقاومسازی خانهها و ساختمانهاست .وقتی حتی بیمارستان فرو
ریخته ،میتوان دانست که مقاومسازی تا چه حد با بیاعتنایی روبرو بوده است .این مسالهای است که به
عنوان هدف درازمدت میتواند مورد توجه کنشگران باشد.
مساله بعدی ،امدادرسانی است .سرعت عمل و رسیدگی به مناطق آسیبدیده و توزیع درست نیازها
و داشتن تخمین درست از نیازها و پیشبینی داشتن برای حجم نیازها و مثال تعداد چادر و پتو ،اینها همه
مدیریت الزم دارد .پس مساله بعدی ما به عنوان یک مساله مستمر ،بحث مدیریت بحران است .یعنی اگر
کنشگران ارتقای این نوع از مدیریت را هدف خود قرار دهند ،در کمک به آسیبدیدگان در این دست
حوادث غیرمترقبه به طور اصولی کمک کردهاند.
شناسایی مشکالت ،آنالیز آنها و برجستهسازی بنیان خطاها و درخواست عمومی ایجاد کردن برای
رفع آنها ،از نقشهای اکتیویستهاست.

آنالین اکتیویسم

در زلزله آذربایجان ،شبکههای مردمی آنالین نقش بسیار مهمی بازی کردند و تا حد زیادی رابط
شبکههای واقعی ،همین شبکههای مجازی بودند .چنانکه بسیاری از گروههای کمک از طریق همین
شبکهها هماهنگ شدند .تاثیر این شبکهها چندان بود که بر کندی و اکراه رسانههای دولتی در پوشش
حادثه فائق آمدند و رهبر کشور را هم که نخست با پیام کوتاهی با مساله برخورد کرده بود ،واداشتند تا
به دیدار مردم منطقه برود و سطح توجه به مساله را در مدیریت سیاسی ارتقا دادند.
از میان همه صورتهای کنشگری ،ما هم عمدتا به فعالیتهای آنالین میپردازیم ولی مباحثی که
مطرح میشود لزوما منحصر به آنالین نیست و در فعالیتهای میدانی و اجتماعی هم کاربرد دارد.
برای موفقیت در کار کنشگری ،داشتن روحیه خالق ،شرط مهمی است .بنابراین نگاهی میاندازیم
به اینکه اصوال خالقیت چیست و چگونه میتوان خالق بود.

چرا باید خالق باشیم؟

دالیل متعددی میتوان مطرح کرد که چرا باید خالق بود و کمی بعد به این دالیل هم خواهیم رسید.
اما از یک دیدگاه سیاسی و پراگماتیستی دلیل آن این است که همیشه یک قدم جلوتر از جمهوری
اسالمی باشیم! چون هر کاری که کردیم ممکن است دیگر نتوانیم تکرار کنیم .او راه را میبندد .باید
راه تازهای باز کنیم.
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خالقیت چیست؟

فکر کردن خارج از چهارچوبهای آزموده و رایج میتواند کمک کند تا برای حل یک مساله
قدیمی راه حل تازهای پیدا کنیم .این کار یعنی خروج از حصار باورها و روشهای معمول ،خود نیازمند
پرسشگری ،اندیشهورزی و تجربه است و نیازمند دانش و مطالعه .مثال اگر درباره قومیتها کار میکنید
یا کودکان بیسرپرست باید درباره آنها خوب بدانید و خوانده باشید تا بتوانید به راه حلهای تازهای
فکر کنید.
همانطور که خالقیت بدون دانش متناسب امکان ندارد ،بدون نقد هم ممکن نیست .نقد پایه آموزش
و تفکر چارهجو و راهیاب است وگرنه در گردونه و محدوده همان روشهای آزموده باقی میمانیم .نقد
روشهای کار است که زمینه خالقیت و نوآوری را فراهم میآورد .با باز بودن به روی ایدههای تازهای
که با نقد ارائه میشود میتوان به آستانه خالقیت نزدیک شد .رسیدن به خالقیت در این روش محتمل
است .اما با بستن باب نقد نرسیدن به حوزه خالقیت قطعی است.

همه از خالقیت استقبال نمیکنند

خالقیت الزمه نوآوری کردن است .اما چون خصلت تخریبی هم دارد (با نفی و طرد ساختارهای
پذیرفته شده) یک سویه تاریک یا دشوار دارد :شما قواعد عادت شده و پذیرفتهای را که مردم با آن
راحت هستند به هم میزنید ،منافع جدیدی تعریف میکنید و منافع قدیم را به هم میریزید و رهبری
شبکهها ،سازمانها و ایدهها را جابجا میکنید .این کاری پرخطر است .باید بدانید که دارید خطر میکنید
و فکر نکنید که همه با آغوش باز با شما روبرو خواهند شد.

خالقیت در مقابله با تحمیل

وضعیت ما در مقابل نظام تحمیل ،مثل وضعیت اسیران در زندان است .وظیفه هر اسیر تالش برای
رهایی است .مهم نیست که چند طرح به کار میزنیم و چقدر آنها موفقاند اما این وظیفه دائمی برای
رسیدن به رهایی است .زیرا تن دادن به تحمیل و خواری زندان ،بیرون شدن از شأن انسانی است و
پیداست که مقابله با تحمیل ،نیاز به خالقیت دارد .نیاز به استفاده از همه وسایل ممکن دارد .از این بابت
داستانهای فرار اسرای جنگی بسیار آموزنده است.
خالقیت برای رهایی
به محض آنکه موقعیت خود را همچون کسی دریافتیم که بر خالف خواست خود به اسارت درآمده
و به شرایطی تحمیلی دچار شده ،ناگزیزیم با تمام توان خالقیت خود برای رهایی بکوشیم .در واقع
زندگی خالق مقابله با وضعیتهای تحمیلی است و خالق بودن بهترین صورت به رخ کشیدن توانایی
ما در مبارزه با نظام تحمیل است.
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چگونه میتوان خالق نبود؟

بسته شدن باب خالقیت و باز شدن راه دگماتیسم و جمود ،باعث شکست خوردن کمپینها و
تالشهای جمعی میشود .نگاهی به تالشها و دیدگاههای زیر نشاندهنده انواع شکست ،در نتیجه نبود
خالقیت و چسبیدن به یک راه حل قدیمی است:
• نبرد مسلحانه مجاهدین خلق
• برنامه هستهای ایران
• سیاست خارجی تنشآفرین ایران
• سیاست تکیه به روسیه
بنابراین یک راه خالق نبودن ،تکرار حرفهایی است که زمانی شاید کارآمد بودهاند و تکرار
روشهایی که مربوط به زمانی با مقتضیات دیگر بوده است و بستن راه نقد و مسلط کردن سانسور به
بهانه و روشهای مختلف .این همان جمود یا سنگوارگی است و طبعا این خصلت با خالق نبودن کامال
سازگار است!

اکتیویسم فحاش

یک راه دیگر بازماندن از خالقیت بروز خشم بیمهار و بیمنطق است که هرازگاهی کنشگران
کمتجربه را از راه به در میبرد .یکی از نمونههای اخیر آن پس از شکست سعید عبدولی ،کشتیگیر
ایرانی در المپیک لندن (مرداد  )91اتفاق افتاد که داور به نحوی غیرمنصفانه رای به پیروزی حریف
او داده بود .پس از آن انبوهی از توهینها راهی فدراسیون جهانی کشتی شد .شرح ماجرا را در اینجا
بخوانید« :به فیال ایمیل توهینآمیز نزنید»
http://mardomak.org/story/72630

«نه هرکه آینه سازد سکندری داند»

یک باب دیگر از ابواب عدم خالقیت ،تظاهر به تابوشکنی است .درست است که تابوشکنی امری
مهم و خطیر است .اما قواعد ظریفی دارد و هر کس تابوشکنی کرد ،لزوما خالق ،جسور و تولیدکننده
پیامهای موثر نیست.
هدف تابوشکنی را باید از گرایشهای مردم گرفت .باید دید ،مردم آماده شکستن کدام تابوها
هستند .بهترین توصیه این است که از تابوهای سیاسی و اجتماعی شروع کنید زیرا مردم راحتتر بر سر
آن با شما توافق میکنند .مثال موضوع یک سری از کمپینهای یک سال گذشته این دو موضوع بوده
که هر دو از تابوهای رسمی در ایران است:
• رابطه با مردم اسرائیل
• مساله حجاب و مخالفت با ارزشهای تحمیلی (کمی بعد این کمپین را بررسی میکنیم)
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کنشگری خالق و طنز

طنز یکی از خالقترین عرصههای ارتباط مردمی است و به کارگیری موثر آن در کمیپنها نقش
مهمی در جلب توجه مخاطبان عمومی دارد .یکی از عرصههای آزموده شده طی سالهای اخیر
کاریکاتور بوده است .برای نمونه ،مجموعه کارهای مانا نیستانی که با شخصیت پدربزرگ در وبسایت
مردمک ارائه میشود ،یکی از موفقترین کارهای این سالها است.
برنامههای طنز در تلویزیون هم نمونههای موفق متعددی دارد .در شبکههای خارج از کشور طی
سالهای بعد از جنبش سبز ،بخصوص دو برنامه تلویزیونی خوش درخشیدند :پارازیت در صدای آمریکا
و سالیتاک در من و تو.
اگر به برنامه سالیتاک توجه کنیم میتوان پرسید :چرا این برنامه موفق است؟ چرا با مخاطب خود
راحت ارتباط برقرار میکند؟ چطور میتواند مخاطب را به مشارکت ترغیب کند؟
به نظر من یکی از کلیدیترین مسائل ،از میان برداشتن حجابهای سنتی بین مجری و مخاطب و بین
موضوع و سبک بیان است .به عالوه ،باید به این نکته توجه کرد که اگر دو برنامه رسانههای خارج از
کشور مورد توجه قرار میگیرد ،نشانگر آن است که نیازهای مخاطب با رسانههای رسمی داخلی تامین
نمیشود .به این دلیل که فضا آنقدر در داخل محدود شده است که دیگر طنزنویس فضایی برای مانور
دادن ندارد .سرنوشت ستونهای طنز روزنامهها هم نشانهای از بستهتر شدن فضاست .چنانکه پوریا عالمی
که ستون «روی کاناپه» را برای روزنامه اعتماد مینوشت ،ناچار شد ستون خود را تعطیل کند.
تفاوت «پارازیت» و «سالیتاک»
«پارازیت» به برنامههای سنتیتر طنز تعلق دارد (یا داشت! این برنامه در سال  2012متوقف شد) و
«سالیتاک» از روشهای مدرنتری بهره میبرد .این را میتوان در سطح مشارکتپذیری و تشویق
مخاطب به مشارکت این دو برنامه مشاهده کرد.
در پارازیت حمایت مخاطب فقط متنی است و به صفحه فیسبوک برنامه (که صدها هزار نفر هوادار
دارد) محدود است .اما در سالیتاک این حمایت چندرسانهای است و تلویزیونیتر و هر هفته تعداد
زیادی از ویدئوهای مخاطبان در پاسخ به درخواستهای سالیتاک از برنامه پخش میشود .پارازیت به
صورت متمرکز برنامهریزی میشود .اما سالیتاک به نحوی گردآورنده پیامهای مخاطبان خود است.
این سهم مخاطبان را در سالیتاک بیشتر میکند.
نکته دیگری که میشود توجه کرد این است که پارازیت سیاسی است و سالیتاک عمدتا اجتماعی
است .طبعا مشارکتپذیری برنامههای اجتماعی ،باالتر از برنامههای سیاسی است .زیرا احتمال انگ
خوردن از طرف حکومت کمتر است.

جای شخصی مخاطب را فراموش نکنید

مسالهای که در رسانههای نو اهمیت بنیادین یافته است ،شخصی شدن رسانه ،یعنی تعیین جایگاه
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فردی برای مخاطبان است .بنابراین نکته اساسی در جلب مخاطب امروزی ،اذعان به جایگاه خاص
اوست .مثال در نمونههای شاخص این رسانهها:
رمز موفقیت فیسبوک این است که هر کسی یک خانه دارد؛
رمز موفقیت اسکایپ این است که هر کسی حوزه خصوصی خودش را دارد ،مثل اینکه یک
مخابرات شخصی داشته باشد؛
رمز موفقیت وبالگ این است که روزنامه من است.
این توجه به مخاطب البته اختصاص به رسانههای نو ندارد ،بلکه این رسانهها نمونههای تازهای از یک
فضای اجتماعی هستند که در آن فرد فرد مردم اهمیت پیدا کردهاند و ذوق و سلیقه و انتخابهای متنوع
آنها محترم دانسته میشود و بر جهتگیری خدمات و تولیدات تاثیر میگذارد .مثال :رمز موفقیت صنعت
ماست ،این است که برای هر سلیقهای ماست تهیه کرده است :پرچربی ،کمچربی ،میوهای ،شکالتی در
دهها شکل و فرم بدیع و خالق.

مارکتینگ پیام

مساله توجه به مخاطب در قلب بازاریابی پیام برای کنشگران هم قرار دارد و همین موجب گسترش
پایگاه اجتماعی پیام آنها میشود .در واقع ،برای یک پیامگستری موفق باید به سه اصل ساده توجه کرد:
• فردیت مخاطب :درست است که پیام برای فرد نیست و عمومی است اما در تحلیل آخر این فرد
فرد مردماند که باید به پیام شما توجه کنند .آنها مشتری و خریدار پیام شما هستند .پسند و ناپسند آنها را
نباید دست کم بگیرید.
• مثبت بودن روحیه :در بازاریابی موفق ،روحیه خوب و خوشبینی ،برگ برنده است .اگر به کار
خود یا به مخاطب خود اعتماد و اطمینان نداشته باشید بعید است کارتان پیش برود.
• سبک و شیوه ارائه پیام :سبک به اندازه خود پیام اهمیت دارد .سبک مناسب ،اهمیت پیام را
برجسته میکند و سبک نامتناسب پیام مهم را بیاهمیت جلوه میدهد و از سکه میاندازد .از دو رسانه با
پیام واحد ،آن رسانهای موفقتر است و مخاطب را جلب میکند که سبک مطلوبتری دارد.
در این سه ضلع ،مخاطب ،کنشگر و تکنیک انتقال مورد توجه است .در فصل بعدی به ویژگیهایی
که باید پیامگزار و کنشگر رسانهای داشته باشد ،بیشتر میپردازیم .زیرا این ویژگیهای فردی ،نقش
مهمی در بازاریابی پیام دارد .سرمایه اصلی هر کمپین ،نیروی انسانی آن است.

اسپمفرستی اکتیویسم نیست

یکی از نتایج توجه به مخاطب این است که نباید کار کنشگری را به صورت انبوه ،بدون توجه به
فرد دریافت کننده طراحی کرد .این همان ویژگی اسپم است .شما اسپم را دوست ندارید چون پیام آن
خطاب به شخص شما نیست.
کار اکتویسیت ،پر کردن فضای تبلیغاتی با پیامهای اسپموار نیست .موثر بودن است .باید تالش
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کنید تا از هر روشی که از تاثیر پیام شما میکاهد خودداری کنید .درست است که باید با افراد زیادی
در کمیپن خود تماس برقرار کنید اما هدف تماس را فراموش نکنید :هدف تاثیرگذاری و همراه ساختن
فرد فرد مخاطبان است.
مارکتینگ دوسویه و آنالین ،راه جانشین بهتری است زیرا به سادگی میتواند تست و اندازهگیری
شود .مثال داشتن یک صفحه خاص در شبکههای اجتماعی به شما میگوید چه نوع هوادارانی جذب
میکنید و چه سوالها و درخواستهایی دارند .بعالوه میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید .از این امکان
غفلت نکنید.
مراقب باشید روشهای تبلیغی خود را بر اساس چشم پر کردن ،قرار ندهید .بر اساس جلب نظر و
مشارکت قرار دهید .تازه باشید تا دیده شوید.
اتیکتهای ایمیل
اگر نمیخواهید اسپم باشید باید رابطه را به جای انبوهسازی ،انسانی کنید و پیامها را شخصی بفرستید.
به این نکات توجه کنید:
پیام که میفرستید:
• هیجانزده نباشید ،ادعای بزرگ نکنید و در حد دریافت مخاطب بمانید
• احترام مخاطب را بدون تملق و اغراق رعایت کنید
• برای دریافت پاسخ ،ایمیل پیگیری محترمانه بفرستید
• هرگز در ایمیل پیگیری ،تند نشوید و توقعات خود را به رخ گیرنده پیام نکشید :از شما انتظار
نداشتم که...
پیام که دریافت میکنید:
• در اسرع وقت اعالم وصول کنید
• برای پاسخ به آن در محدوده زمانی معینی اولویت قائل شوید
• قول بیهوده ندهید و تعهد ناخواسته برای خود ایجاد نکنید
• همیشه جایی برای رد کردن و نه گفتن باز بگذارید
• با آدمهای ناشناس که ایمیل دوستانه میفرستند ،با احتیاط زیاد برخورد کنید

پارازیت در پیام

پارازیت در پیام ،یکی از مشکالت عمومی پیامگزاری و پیامرسانی است .این پارازیت ،هم مادی
و فنی است و هم معنایی و محتوایی .پارازیت ،هر مانع و اختالل سهوی یا عمدی است که باعث شود
مخاطب پیام شما را بخوبی دریافت نکند .این مسالهای است که از دو جانب ممکن است اتفاق بیفتد.
رقیبان شما و خود شما.
در جانب اول ،ایجاد اختالل برنامهریزی شده از طرف حکومت ،کاری در جهت پارازیته کردن
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پیامهای نامطلوب از نظر حاکمیت است؛ چنانکه در روشهای کیهانی دیده میشود .آنها سعی میکنند
حرف و پیام شما را طوری تغییر دهند و تحریف کنند که این دو هدف حاصل شود:
الف .مخاطب پیام شما را نگیرد (آن را تحریف میکنند ،دست میاندازند ،در آن مغالطه وارد
میکنند ،دعواهای جانبی راه میاندازند و مانند آن)؛
ب .سرکوب شما و همفکران و هواداران شما توجیه شود.
در جانب دوم ،ایجاد اختالل میتواند از طرف خود کنشگران و پویشگران اتفاق بیفتد ،چون به اندازه
کافی با روشهای مارکتینگ پیام آشنا نیستند .این نوع پارازیت به سردرگم شدن مخاطب میانجامد
و ناشی از آموزشنیافتگی کافی یا کمتجربگی است .البته دالیل دیگری هم برای اختالل در پیام از
طرف شما به عنوان پیامگزار وجود دارد .مثال اینکه سیاست روشنی اتخاذ نکردهاید و روشهای شایع و
قدیمی و حتی مخالف با اصول کمپین را تقلید میکنید .یعنی شعار شما با محتوای پیامها یا روش ارائه
آنها سازگار نیست.

کمپین «نه به حجاب اجباری»

با توجه به آنچه گفتیم کمپین «نه به حجاب اجباری» یکی از موفقترین کمپینهای سالهای اخیر
است:
https://www.facebook.com/na.be.hejab.ejbari

این کمپین با الهام از روش و فلسفه رسانههای نو ،طراحی شده است .مشخصههای اصلی این رسانهها
چنین است:
• مشارکت انگیختن
• یکطرفه نبودن
• شخصی کردن
• ضد کلیشه بودن
• چالش کردن
آنالیز شخصیت کمپین
حال اگر نگاهی به اجزای ساختاری کمپین «نه به حجاب اجباری» بیندازیم ،میتوانیم ببینیم که:
• هر کسی یک جای معین دارد (اصل جایگاه شخصی)
• هر کسی همان قدر جا دارد که دیگری (اصل احترام بدون تبعیض)
• شخصیتهای شناخته شده حضور دارند (عامل جذابیت و اعتمادسازی)
• مردم عادی و گمنام هم حضور دارند (عامل جذابیت و فردیت)
• زنان عکس میدهند  /مردان عکس میدهند (اصل تعادل جنسیتی و منحصر نکردن مساله به زنان)
• زنان بیحجاب عکس میدهند (اصل حمایت از همفکران)
• زنان باحجاب عکس میدهند (اصل تقابل ،تازگی و حمایت گرفتن از گروههای به ظاهر ناهمسو)
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• کمپین ،کسی را با کسی به مقابله وانمیدارد  /غیریتساز نیست (اصل احترام به دیگران)
• کمپین در چهارچوب ارزشهای لیبرال است (یکی از ارزشهای مرکزی سرکوب شده در نظام
اجبار)
• «انتخاب» در شعار و رفتار آن اهمیت محوری دارد (ایجاد تقابل با ارزشهای نظام اجبار)
و این همزمان یک زاویه دید خالق است در طراحی کمپین و رساندن یک پیام« :نه به حجاب
اجباری».

پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• نظر شما درباره این وبسایت چیست؟
تغییر مفهوم مدرسه

http://kelasedars.org/

• بخوانید؛ با «اکتویسیم» آشنا شوید:

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/activism

• تماشا کنید و فکر کنید به اینکه برای همین مشکل در میان ایرانیان چه میتوان کرد؟
مقابله با مزاحمت برای زنان در خیابان و اماکن عمومی؛ عکس مزاحم را بگیرید و منتشر کنید.
تجربههای زنان را به اشتراک بگذارید .آنها را برای دفاع از حقوق خود شبکه کنید.
http://www.ihollaback.org/about/

• ببینید؛ تصور خالق ،پایه ساختن آینده است:
تصورات در سال  2000از فرانسه قرن بیست و یکم

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:France_in_XXI_Century

• تماشا کنید؛ نمونه خوبی برای تصویرسازی برای کالم:
شعر هیال صدیقی

http://www.youtube.com/watch?v=F0uyKjk3xUc&feature=related

• اکتیویسم روزنامهنگارانه:
مشکل روستای گاودانه بدون تالش روزنامهنگاران ،از دید مخفی میماند و باز هم قربانی میگرفت
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1188764

• تحوالتی که پس از ظهور اینترنت در پیامگزاری رخ داده است:
روزنامهنگاری بعد از اینترنت

http://khabarnegaran.info/article.php3?id_article=937

• به این سوال چه پاسخی میدهید؟
وب فارسی نماینده جامعه ایران هست؟  /نیست؟

http://aminsabeti.net/1390/08/we-persian-cyberspace-iran-society/

6

وب و کنشگری خالق ،توصیهها و روشها
کنشگری کامیاب؛ گام نخست

Do not let others tell you what to care about. Be a
!leaderless revolutionary

From: The Leaderless Revolution, How Ordinary People
Will Take Power and Change Politics in the 21th Century, by
Carne Ross, 2011, Chapter 8

اجازه ندهید کسی (در مقام رهبر و مسئول و بزرگتر) به شما
بگوید که به چه چیزی اهمیت بدهید .یک انقالبی بیرهبر باشید!
از کتاب انقالب بدون رهبر (تمام گزارههای انگلیسی در این فصل از
همین کتاب است ،مگر منبع جداگانهای ذکر شده باشد).

معنای این توصیه چیست؟ آیا معنایش این است که به حرف هیچ کس گوش نکنیم و از هیچ کس
چیزی نیاموزیم؟ نه! این توصیه به این معناست که اگر انگیزههای شما درونی نباشد و از درون شما
نجوشد ،موفق نخواهید بود .این توصیه به اهمیت فردیت شما و خودجوش بودن شما تکیه میکند.

چه کسانی نمیتوانند کنشگر باشند؟

شما به درد کار کنشگری نمیخورید اگر این خصوصیات را دارید:
اگر غر میزنید؛

76 

w w w. t a v a a n a . o r g

وبالگنویسی ،انتشار در وب و کنشگری خالق

اگر نیمه خالی لیوان را میبینید؛
اگر افسردهاید؛
اگر ناامید هستید؛
اگر انرژی منفی میدهید؛
اگر عصبی و بداخالق هستید؛
اگر حوصله کسی را ندارید؛
اگر بیتاب هستید و همه چیز را همین االن میخواهید!

اصلهای راهنما برای کنشگری کامیاب
 .1مردم ،فرهنگ و عقاید آنها را تحقیر نکن
کنشگر موفق از خوارداشت جامعه هدف ،پرهیز میکند .پس نمیگوید:
• ایرانی درست نمیشود.
• ایرانیها دورو و ریاکاراند.
• حق این مردم ،همین حکومت است.
• ای فالن فالن شدهها چرا قیام نمیکنید ،چرا فالن کار را نکردید!
اگر همه صفات بد از ایرانیهاست برای چه کسی و کدام جامعه تالش میکنیم؟ بهتر است
ظرفیتهای جامعه هدف را بیشتر ببینیم و آنها را برجسته کنیم .این به ما امکان میدهد قادر به برقراری
ارتباط شویم .چون طبیعی است که وقتی کسی را تحقیر میکنید ،نمیتوانید با او رابطهای ایجاد کنید.

اکتیویسم منفی

گاهی ممکن است تحقیر نکنید اما مثبت هم فکر نکنید .سعی کنید روحیه بدهید .منفیبافی نکنید:
منفی« :آذر بیجان» به جای «آذربایجان» پس از زلزله .تاکید بر مرگ منفی است و کمکی هم به
بازماندگان و امدادگران نمیکند.
مثبت :آن آتشی /آذری که نمیرد همیشه ،در دل ماست .تاکید بر زندگی ،حیات و جاودانگی
روحیهبخش است .هم برای بازماندگان و هم امدادگران.
به عقاید مردم و هویتی که برای خود تعریف میکنند احترام بگذارید:
منفی« :مسلمانهای ایرانی در واقع زرتشتیاند».
این حرف میتواند برای بسیاری از مسلمانها توهینآمیز باشد و در مقابل شما جبهه بگیرند.
مثبت« :اسالم ایرانی ،بسیاری از صفات خوب فرهنگ قبل از اسالم را ادامه داده است».
این سخن ،برخورنده نیست و در آن هم فرهنگ پیش اسالمی بزرگ داشته شده که ظرفیت تداوم
داشته و هم فرهنگ اسالمی بزرگ داشته شده که تساهل داشته و به روی دیگر فرهنگها باز بوده است.
زبان خود را بهداشتی کنید .قسمت پر لیوان را ببینید؛ حکایت خلیفه و معبر خواب برای دندانهای
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ریخته را به یاد آورید :به جای اینکه بگویید ،همه خویشان تو پیش از تو بمیرند ،بگویید :شما بیش از
همه خویشان خود عمر خواهید کرد!
 .2برای خوشحال کردن مردم ،دروغ نگو
نه دروغ و نه اغراق ،کمکی به روحیه مردم نمیکند .پس باید از تاکید بر افتخارات بیپایه ملی
خودداری کرد؛ مثال:
• شعر سعدی بر سر در سازمان ملل متحد نصب است.
• موالنا پرفروشترین کتاب در آمریکاست.
• شاهنامه ،بزرگترین کتاب حماسی جهان است.
• کورش ،بنیادگذار حقوق بشر است.
• ایران ،مرکز جهان است! همه جهان به ایران توجه دارد!
اغراقگویی ،مردم را از واقعگرایی دور میکند و اجازه نمیدهد مشکالت را درست ببینند و
چارهگری کنند ،آنها را در توهمات غرق کرده و ارزیابی غلطی از توان و موقعیتشان به آنها میدهد.
 .3مردم را برای کاری که نکردهاند تحسین نکن
اینکه ما ایرانی هستیم
پدر ما کورش است
خلیج فارس داریم
رومی داریم
شاهنامه داریم
تخت جمشید داشتهایم
اولین حکومت جهانی را پایه گذاشتهایم
کمکی به بهبود وضع امروز ما نمیکند .حتی ممکن است ما را از وضع امروز غافل کند و به بهشت
قدیم ،دلخوش کند .باید به مردم آموخت که امروز و فردا را بسازند و از گذشته ،بهشت موهوم نسازند.

مردم را برای آنچه به دست میآورند تحسین کن

به دست آوردن ،ارزش است و ستودنی .بنابراین میشود از این دست کارها حمایت کرد:
• بزرگداشت کسی که استاد رشتهای است؛
• تحسین زنی که در یک کار اجتماعی پیشگام است؛
• اعطای جایزه به سازنده انیمشین دلپذیری از شاهنامه؛
• برجسته کردن گزارشگری که به یک منطقه دورافتاده رفته تا با مردمی محروم دیدار کند؛
• تقدیر از دانشجویی که در المپیاد برگزیده شده؛
• مجلس قدردانی از مهاجر ایرانی که در جامعه میزبان ،سربلند است.
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دموکرات بودن هم بهدستآوردنی است

مارک تواین ،نویسنده نامدار آمریکایی (به نقل از سایت توانا)« :من بنا به اصول دموکرات هستم
و نه بنا به طبع» .یعنی دموکرات بودن را آموختهام ،یعنی خویشتنداری آموختهام ،یعنی اخالق مدنی
آموختهام .دموکراسی در طبیعت آدمی نیست بلکه چیزی است که باید آن را فراگرفت.

تداوم و پیوستگی مهم است

• زنان در صد ساله گذشته چند گام بلند به جلو برداشتهاند؛
• طبقه متوسط با وجود همه سرکوبها در جمهوری اسالمی ،ارزشهای خود را حفظ کرده است؛
• سینمای ایران چند دهه پیاپی آثار برجسته تولید کرده است.
اینها نمونههای پیوستگی در جامعه ما هستند که مشهور است در آن همه چیز گسسته است و تداومی
ندارد .این نمونهها را پیدا کنید و بر آنها تاکید کنید .چون پیوستگی در طول یک عمر یا یک نسل و یک
دوره تاریخی یعنی هویت فرد ،آن نسل و آن دوره .این را باید بزرگ داشت.
 .4چشمانداز را ببین؛ اوضاع را بسنج
Before taking action assess the landscape.
Find out the main sources of influence and obstacles.

قبل از هر اقدامی باید وضعیت را مطالعه کرد .مستندات و شواهد موید را پیدا کرد .دانست چه
موانعی وجود دارد .چه کسان و گرایشهایی صاحب نفوذند و ممکن است مانع اقدام ما شوند .بیگدار
به آب زدن ،ناکامی میآورد .مثل جنگیدن بدون نقشه ،شناسایی زمین و امکانات دشمن است.
یک دلیل ناپیوستگی در کارها عدم مطالعه کافی درباره آن کار است .وقتی کاری بدون مطالعه
شروع شود ،طبعا با مشکالت مختلف پیشبینی ناشدهای روبرو میشود و همین آن را متوقف میسازد.
یک مانع مهم دیگر در پیوستگی کارها محاسبه نکردن رقبا و قدرت مخالفان است .اینکه به خود
اعتماد به نفس داشته باشیم خوب است اما اعتماد به نفس به این معنا که دیگران را در نظر نگیریم و خود
را تنها بازیگر میدان اجتماعی بدانیم ،خطای مهلک است .کار اجتماعی ،عمل در محدوده بازی عمومی
است با شرکت طرفهای متعدد و بسیار .اگر تکرو باشید ،کنشگر موفقی نخواهید شد.
 .5از مردم بپرس
Ask people what they want.

به جای مردم تصمیم نگیر .مردم به ولی و بزرگتر نیاز ندارند .به آدمی که برایشان تصمیم بگیرد نیاز
ندارند .به جای مردم فکر و کار نکن .به مردم مراجعه کن .مردم را نمایندگی کن.
از مردم پرسیدن به نظر خیلی بدیهی میرسد اما نگاهی به جمهوری اسالمی ،نشان میدهد که
پرسیدن از مردم اصال کار سادهای نیست! مقامات و مدیران ترجیح میدهند نظر خود را بدون اعتنا به
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نیاز و خواست مردم پیش ببرند .فکر میکنند آنها بهتر از مردم میفهمند که چه چیزی برای مردم خوب
است .این پایه رفتار ضد مردمی و استبداد است.
 .6اولویت با رنجکشیدههاست
Adress those suffering most.

در هر موضوعی سراغ سینهسوختهها برو .رنج کشیدهها را فراموش کنی ،کس دیگری نمیماند که
برایش سینه بزنی .حمایت را باید از کسانی که بیشتر از همه به آن نیاز دارند شروع کرد.
این توصیه ،راهنمای خوبی است برای کنشگرانی که میپرسند« :از کجا شروع کنیم؟» باید گفت،
ببین نیاز کجاست .هر جا نیاز وجود دارد همانجا نقطه شروع است .شما ممکن است ایدههای بسیار خوبی
داشته باشید که کسی به آنها نیاز ندارد .اما وقتی از نیاز شروع کردی ،میتوانی ایدههایت را هم در خالل
آن محک بزنی .کسانی که بیش از همه رنج بردهاند ،منبع عینیترین نیازها هستند .پس توجه به آنها
سمت عینی نیاز را به کنشگر نشان میدهد.
 .7گام کوچک ،هدف بزرگ
Have big picture but do small deeds.
The steps of any strategy should be concrete; not
rhetorical but practical.

تخت گاز نروید! حداکثری آرزو کنید ،حداقلی فکر و کار کنید! هر راه درازی ،گام به گام طی
میشود .هر خانه بزرگی ،آجر به آجر ساخته میشود .صبور باشید و پیگیر.
مساله اصلی در این است که برنامه داشته باشید .نقشه راه داشته باشید .اگر بدانید چقدر راه باید طی
کنید ،میدانید چقدر زمان الزم دارید .هر قدر راه دورتر ،زمان بیشتر نیاز است .رسیدن به آرزوهای دور
و دراز ،راههای دور و دراز هم دارد .پس باید بردبار باشید .اما پیوسته در راه باشید .اگر برنامه ندارید،
زمان هم بگذرد به جایی نمیرسید! گذشت زمان شما را به مقصد نمیرساند .گذشت زمان در مسیر معین
و با برنامه و حرکت مداوم است که شما را به مقصد میرساند.
بهترین کار این است که مقصد را خیلی دور تعریف نکنید .به پایان رساندن هر روز را با انجام کار
خاص آن روز و انجام شدن قطعههای کاری کوچک را هدف بگیرید .در این صورت هر روز احساس
کامیابی خواهید داشت و یک قدم به مقصد بزرگ ،نزدیکتر شدهاید.

مقابله با مزاحمت برای زنان در خیابان

مسئله مزاحمتهای جنسی یا حتی توجه آزاردهنده و نامطلوب ،مسئلهای شایع برای بسیاری از زنان
است .در این ویدئو زنان از این مزاحمتها میگویند:
http://www.youtube.com/watch?v=kL7uA6w9Zw0

راه حلها عمدتا میگوید باید این جماعت را نادیده گرفت یا مثال سراغ پلیس رفت یا حتی در
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خیابان سر و صدا راه انداخت .اما گروهی از زنان تصمیم دیگری گرفتهاند :افشاگری به عنوان راه مقابله.
این زنان عکس هرزهگویان را منتشر میکنند:
http://www.ihollaback.org/

شعار آنها این است:

You have the power to end street harassment.

شما قدرت آن را دارید که به مزاحمت خیابانی پایان دهید.
این اقدام نمونه خوبی از گام برداشتن در رسیدن به یک وضعیت ایدهآل است که در آن زنان با
کمترین مزاحمت از سوی مردان ،روبرو باشند.
 .8شبکهسازی کنید
چرا سایت «من هواتو دارم»  -یعنی همان سایت افشاگر باال  -در  8زبان و  14کشور گسترش مییابد،
اما در ایران بر سر مسائل اساسی هم گسترش قابل مالحظهای در یک اقدام اجتماعی نداریم؟
به این نکات توجه کنید:
• سنت همکاری ،همبستگی و کار مدنی مهم است؛
• باید به مسائل اساسی و روزمره مردم توجه کرد؛
• مردم در ایران هنوز به حقوق خود آشنا نیستند؛
• روشهای دفاع از حقوق خود را نمیدانند؛
• کمتر کسی در زمینه حل مسائل روزمره پیشقدم شده است.
برای کنشگری کامیاب از مسائل روزمره شروع کنید .این همان کاری است که زنان کردهاند؛ یک
مسئله روزمره را هدف قرار دادهاند .مسئلهای که توجه به آن نیاز بسیاری از زنان است.

شبکه ،حول هویتهای اجتماعی شکل میگیرد ،نه اقدامهای مقطعی

فراموش نکنید که مردم به کمپینهایی میپیوندند که نتیجهبخش باشد .مردم میخواهند کاری را
شروع کنند و به گروهی بپیوندند که پیشرفت آن محسوس باشد .کاری را پیش ببرد .یعنی اگر بدانند یا
حدس بزنند که به جایی نمیرسد ،عضو نمیشوند.
 .9ایده را عینی کنید؛ نشانهسازی کنید
یکی از روشهای نزدیک کردن ایده به عالئق مردم ،عینی کردن و صورت مادی دادن به آن است.
اگر ایده شما بتواند از راه مادی شدن ،تصویری شدن ،نمادسازی و مانند آنها صورت ملموس پیدا کند،
میتوان گفت انضمامیتر هم هست .جنبش سبز نمونه خوبی است از اینکه یک ایده ،صورتهای مادی
و عینی پیدا کرد و زبان و رفتارهای خاصی را ترویج کرد؛ مثال:
• دستبند سبز
• کارتونها و پوسترهای خاص
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• رنگ معین و لباسهای آن رنگ
• عکس «ما همه نداییم»
• گردهمایی شخصیتهای مختلف دور هم از سروش تا گوگوش
• سرودهای خاص که ورد زبانها شد
• شعارهای متفاوت و تازه :رای من کو؟ (و نه :تفنگ من کو؟)
• گزینگویههای سلبی و ایجابی که ضربالمثل شدند؛ مثل هر شهروند یک رسانه؛ خس و خاشاک
• عکسهای زنها و شوهرهای مذهبی
• ویدئوهای موبایلی
اگر این صورتهای عینی شده را تحلیل کنیم ،میبینیم که آنها بسیاری از خصوصیات یک کمپین
موفق را دارند (تحلیل شخصیت کمپین نه به حجاب اجباری را به یاد آورید) :بر پایه مشارکتپذیری
طراحی شدهاند؛ چالشیاند؛ بسیار پرتکاپو و تعاملیاند و سرشار از عناصر تازه در روش ،بینش و ارزشاند.
 .10به روش غیرخشونتآمیز عمل کنید
یک پایه اساسی در توجه به روشهای غیرخشونتآمیز ،نامتقارن بودن آن است .نامتقارن ،روش
خلع سالح و شکست زورگویان است .گل در برابر گلوله نمونهای از روش نامتقارن است .در این روش
چون شما از پس زور و اسلحه حریف خود بر نمیآیید از روشهایی استفاده میکنید که او نتواند از
قدرت خود استفاده کند .روش نامتقارن ،روش مردمی است .روش خشونتآمیز ،روش حکومتی است.
بنابراین جنگ مسلحانه ،کمپین دموکراتیک نیست .روش مسالمتآمیز به دموکراسی نزدیکتر
است .زیرا اگر اسلحه و زور و تحمیل حاکم شد همانکه اسلحه دارد حکومت خواهد کرد و راهی برای
رای و انتخاب باز نمیگذارد.
یکی از روشهای غیرخشونتآمیز ،مقاومت مدنی و بایکوت نامطلوبهاست .این روش تقریبا
همیشه برنده است؛ مثال :بانک آیانجی هلند مجبور شد امتیازات مالی مدیران خود را افزایش ندهد
(ژوئن  )2012چون هزاران نفر از مشتریانش تهدید کردند که حسابهای خود را خالی خواهند کرد!
هر جا هر کس به مردم وابسته است ،میتوان در صورت لزوم او را با بایکوت مهار کرد.
 .11هدف شاه است!
!Kill the king

«اگر کمپینی برای جلوگیری از نسلکشی راه انداختهاید ،تبلیغات ولو با حضور هنرپیشهها و
شخصیتهای مشهور و ویدئوهای خوشترکیب ،کافی نیست اگر نتوانید جان کسی را نجات دهید».
کمپین شما باید متوجه به نتیجه باشد .اکتیویسم ،پوپولیسم نیست .باید چیزی را تغییر دهد .حضور
تبلیغاتی کافی نیست.
بازی شطرنج خوب هم فقط ُکری خواندن نیست! شاه را هدف بگیرید.
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سیاستمداران کمحافظهاند

اگر مردم کمحافظه باشند ،سیاستمداران کمحافظهترند و البته دروغگو بخصوص در کشور ما! برای
مقابله با دروغ و تناقض در مواضع سیاستمدار جماعت ،به این نکتهها توجه کنید:
• قدر آرشیو را بدانید .در خبرهای روز غرق نشوید .سابقهها را در نظر داشته باشید؛
• مقایسه کنید بین مواضع امروز و دیروز؛ مثال درباره حمله رهبر به مذاکرات هستهای در دوره
خاتمی ،حرفهای او در همان دوره (در حمایت از تالشهای دولت) را بیاورید کنار حرفهای امروز او؛
• وعدههای سر خرمن را سررسید بخواهید؛
• سیاستمدار را زیر ذرهبین بگذارید.

افشاگری سیاسی

اکتیویسم افشاگر ،الزمه روزنامهنگاری جستجوگر یا کارآگاهانه است .این موضوعی است که در
ایران کمتر شناخته شده و سنت چندانی ندارد .بنابراین افشاگری ممکن است مبتذل شود .مراقب باشید:
افشاگری را خاله زنکی و عمو مردکی نکنید!
افشاگری را محدود به نکته یا سوء رفتار معینی کنید .هرگز هیچ کس را تماما رد نکنید .دیوسازی،
هدف افشاگری نیست .هدف ،تغییر رفتار سیاستمدار و بازگرداندن او به مواضع اصولی و مردمی است.
اگر الزم باشد میتوان فشار را آنقدر باال برد که مجبور به کنارهگیری شود (مورد واترگیت و پرزیدنت
نیکسون) ،اما معموال هدف ،مهار رفتاری سیاستمداران است.
 .12کلید مشکل در آگاهسازی است
آگاهسازی ،کلید مهمی است و برای همین نظامهای اقتدارگرا روی منابع آگاهی از کتاب و فیلم
تا اینترنت و کارگاههای آنالین ،حساساند .آنها میدانند فقر و ستم به تنهایی باعث انقالب و تغییر
نمیشود ،آگاهی و تغییرات اجتماعی متناسب و فعالیت کنشگران نیاز است؛ پس آن را سرکوب میکنند.

نظریههای انقالب

در اینجا خوب است اشارهای کوتاه کنیم به نظریههای انقالب بر اساس کتابی که مرکز برنامهریزی
درسی سپاهف تدوین کرده است .این کتاب که اصوال برای «مدیریت بحران» نوشته شده ،هفت نظریه
انقالب را بررسی میکند:
 .1نظریه فقر و ثروت از افالطون :تغییر در توزیع و تقسیم ثروت به تغییر در وضع سیاسی و گروههای
باالدست میانجامد .جنگ فقیر و غنی در بزنگاه مناسب به انقالب منجر میشود.
 .2نابرابری ،اسباب انقالب از نظر ارسطو است .نیاز به برابری ،در قالب شورش و قیام ،متجلی میشود.
 .3نظریه انقالب کارگری در اندیشه مارکس :از خودبیگانگی و آگاهی طبقاتی یا خودیافتگی ،دو
مساله مهم است .بدون آگاهی ،مبارزهای شکل نمیگیرد.

فصل ششم  وب و کنشگری خالق ،توصیهها و روشها

w w w. t a v a a n a . o r g

 83

 .4نظریهای که نه فقر بلکه بهبود اوضاع اجتماعی را سبب قیام میداند .همین که سطح زندگی مردم
باال رفت انتظارات آنها باال میرود و اگر در روند تامین انتظارات ،اختالل وارد شود انقالب میکنند.
 .5نظریهای که ناهمخوانی میان ارزشهای مردم و ارزشهای رسمی را موجب اختالل اجتماعی و
زمینهسازی برای انقالب میبیند.
 .6نظریه چارلز تیلی که فارغ از بحث فقر و غنا با نگاهی ساختارگرا نقشه ساده انقالب را اینطور
میبیند:
• پیدایش یک گروه رقیب که خود را محق به کنترل قدرت میداند
• وابستگی مردم به اهداف این گروه رقیب تا آنجا که به این گروه ،قدرت بسیج بدهد
• عدم توانایی یا تمایل نیروهای نظامی برای متالشی کردن گروههای انقالبی
• تبانی بخشی از دستگاه حاکم با گروه رقیب و پیدایش حاکمیت چندگانه
 .7سرانجام نظریهای که انقالب را ناشی از پیوند محرومیت و نارضایتی میبیند.
شرح تفصیلی را در این کتاب مییابید :توسعه و پدافند داخلی ،نوشته مجید جدی ،مرکز برنامهریزی
درسی سپاه ،زمستان  ،86فصل دوم.

جهان «در حال توسعه» منبع انقالب است

مجید جدی ،نویسنده کتاب توسعه و پدافند داخلی میگوید :انقالب و شورش در جوامعی بیشتر
اتفاق میافتد که با افزایش انتظارت و مشکالت موجود در جامعه روبرو هستند .جوامع جهان سوم با
مشکالتی که در مدیریت توسعه دارند ،بهترین کانونهای شکلگیری اعتراض در اثر نارضایتیهای
موجود هستند.
روشن است که سپاه ،درک روشنی از علل شورشها و اعتراضها در جامعه ایران دارد .آنها کار
مقابله یا پدافند را چگونه طراحی میکنند؟

پدافند داخلی از نظر سپاه

چگونه انقالب را مهار و شورش را سرکوب کنیم؟
بخش مهمی از مساله به جنگ روانی برمیگردد که حیطه اصلی آن رسانه است .توصیههای مدرس
سپاه در بحث جنگ روانی از جمله اینهاست:
• متقاعد کردن مردم به اینکه شورشیان آلت دست بیگانهاند.
• تبلیغ دستاوردهای دولت در زمینه سازندگی و فعالیتهای عمومی.
• متقاعد کردن مردم به اینکه اهداف شورشیان از راههای کمهزینهتری قابل حصول است.
• متقاعد کردن مردم به اینکه قدرت دولت ،شکستناپذیر است.
مهمترین اهداف عملیات روانی از نظر او ،تشویق شورشیان به تسلیم شدن ،ایجاد تفرقه میان آنها و
ایجاد تصوری همراه با اقتدار و عدالت از برخورد دولت با شورشیان است.
این توصیهها آشنا به نظر میرسند .اینطور نیست؟ علت این است که میتوانیم همه اینها را در عملیات
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روانی جمهوری اسالمی در مقابله با جریان جنبش سبز ،شناسایی کنیم .کمی وسیعتر نگاه کنیم ،میبینیم
که این روش عام نظام اسالمی در مقابله با مخالفان و منتقدان خود است.

سرمایهگذاری روی تفرقه معترضان

این بخش از توصیههای کتاب درسی سپاه برای مدیریت بحران نیز بسیار آشناست :متزلزل کردن
عزم معترضان و شورشیان با توسل به این روشها:
• القای این نکته به شورشیان که رهبرانتان ،شما را آلت دست منافع خود کردهاند؛
• شما دچار مصائباید اما رهبرانتان مشغول استراحت و خوشگذرانیاند؛
• حمله به آرمانهای شورشیان و نشان دادن و برجسته کردن تناقضات موجود میان ادعاها و
ایدئولوژی شورشیان با عملکرد آنها؛
• بزرگنمایی مشقات و سختی زندگی خانوادههای آنها.

بیرهبری؛ تفرقه و توافق

پراکنده ساختن  /تفرقه انداختن میان معترضان تنها از طرف نیروهای حکومت و به طور مستقیم
صورت نمیگیرد .معترضان ایرانی هم چه بسا بر اثر مدلهای ذهنی خود در همان مسیر تفرقه مطلوب از
نظر سپاه حرکت میکنند .این مدلها میتواند به صورت غیرمستقیم از سوی نیروهای امنیتی ،مدیریت
شود تا تفرقه معترضان را به خصلت آنها تبدیل کند.
در سالهای اخیر بسیار بر این نکته تاکید کردهایم که هر کسی رای خود و نظر خود را دارد و باید
رای افراد مهم باشد .این درست است .اما اگر نتیجه این باشد که گویی کسی نباید با کس دیگری توافق
داشته باشد ،نتیجه نامطلوب و خطرناکی است .نیروهای کمتجربه یا نیروهای وابسته به نظام میکوشند
این ایده را رواج دهند که هیچ کس دیگری را قبول نداشته باشد .چنین وضعیتی ،نیروها را فلج میکند
و آنها را چندان گروه گروه و نهایتا فرد فرد میکند که دیگر خطری نخواهند داشت!
بیرهبری و ایستادن فرد به روی پای خود ،ایدهای دموکراتیک است و برای رشد فردیت خالق .هر
نوع تفسیری که آن را به سوی تفرقهاندیشی و ضدیت با دیگران سوق دهد ،نقض غرض است.
 .13هنر شما ایجاد توافق است
بنابراین ،باید در کنار تاکید بر نظرات فردی و استقالل شخصی و شخصیتی ،اهمیت داشتن نظرات
عمومی و توافقی و مشترک را هم تاکید و تبلیغ و زمینهسازی کرد .کمپین مطلوب ،چنین کاری میکند.
برای اینکه کمپینها به دایره افراد خاص محدود نشوند و ضمن حفظ این دایرهها به دایرههای بزرگتر
فکر کنند و بین افراد هر چه بیشتری توافق ایجاد کنند ،باید به روشهای ایجاد توافق فکر کنند .این
روشها هر یک بسته به موضوع و پالتفرم خود مزایا و محدودیتهایی دارند.
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مبارزه پشت میزی

در اکتیویسم آنالین ،یکی از محدودیتها ،حجم زیاد مطالب است و تعداد زیاد افراد .این ممکن
است کارها را به اسپم و افراد را به سیاهی لشکر تبدیل کند :هر روز حجم نامههای اعتراضی آنالین یا
استاتوسهای اعتراضی که بارها همخوان میشوند ،افزایش مییابد .آیا میتوان این فعالیتها را مبارزه
تلقی کرد؟ تاثیر این اقدامات در دنیای واقعی چیست؟ نقش «کلیک» در اعتراض چیست؟
اسلکتیویسم ( )slacktivismکه منتقدانش آن را به طعنه «مبارزه از زیر لحاف» تعبیر میکنند،
به فعالیتهای مجازی اطالق میشود که در کاربر احساس رضایت کاذب از انجام عملی مثبت را
برمیانگیزاند .منتقدان میگویند «وقتی کاربری در فضای مجازی با چند کلیک ساده از ایده و آرمان و
هدفی اعالم حمایت میکند ،به کمهزینهترین شیوهی ممکن حس میکند وظیفۀ اجتماعی خود را انجام
داده و دیگر در فضای حقیقی ،میل و انگیزهای برای اعتراض منسجم ندارد».
اینجا بیشتر بخوانید:
http://www.dw.de/dw/article/0,,16037128,00.html

نمونههای ایرانی این روش ،گاه صورتهای منفی دارد (مثل سیل ایمیلهای توهینآمیز به فیال
که قبال صحبت شد) و گاه نمونههای مثبت ایجاد میکند .مثال بمب گوگلی خلیج فارس یکی از این
نمونههاست .آیا میتوان این نوع فعالیتها را کماهمیت یا بیاهمیت دانست؟
توجه کنید که مسئله مبارزه پشت میزی در صورتی که محتوایی مدنی و مسالمتآمیز داشته باشد
(و نه توهینآمیز) وقتی قابل انتقاد است که صرفا به همان شیوه مبارزه ختم شود و فعالیت دیگری را در
پی نداشته باشد .اما اگر این یکی از روشهای فعالیت شما باشد ،قابل پذیرش است .زیرا مثال بمبهای
گوگلی یا کلیک محور ،نوعی «همگرایی» در میان مخاطبان ایجاد میکند که بخشی از یک کمپین
خوب است.
 .14در فضای آنالین محصور نمانید
بنابراین مساله اصلی این است که در فضای آنالین محصور نمانید .اگر نیستید با خیال راحت کلیک
کنید .آنچه گفتیم به معنای پرهیز از کار و کنشگری آنالین نیست .پس میتوانید بیانیه و درخواست و
طومار امضا کنید؛ به گروههای فیسبوکی بپیوندید و در آن گروهها فعال باشید .هدف شما اما:
• جلو انداختن خودتان نباشد؛
• از تجربههای شبکهسازی آنالین ،دانشاندوزی کنید تا آن را در جامعه بیازمایید؛
• بیانیهها را به صورت کاغذی هم منتشر و دست به دست توزیع کنید؛
• فضای آنالین را به فضای بیرون پیوند بزنید.

چگونه با مقاومتها روبرو شویم؟

در مقابل هر نوآوری در فضای مجازی یا واقعی ،نیروهای مقاومت کننده وجود دارند و بر ضد آن
فعال خواهند شد و این آفت در نیروهای اپوزیسیون هم وجود دارد .یعنی نوآوری در روشهای مبارزه
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با اقتدارگرایی ،لزوما از طرف همه جناحهای اپوزیسیون استقبال نمیشود.
برای نمونه ،در اواخر دوره اصالحات ،هنوز اپوزیسیون خارج از کشور با هر نوع اصالحخواهی
مبارزه میکرد و خروج از گفتمان سنتی مبارزه مطلق با نظام را بر نمیتابید ،چنانکه همین گروهها
مخالفتهای زیادی در برابر رادیو زمانه داشتند چون رادیو زمانه با نیروهای فعال داخل کشور و هواداران
آنها در خارج در ارتباط بود و حاضر نبود روشهای حزبی و آزموده شده و ناموفق پیشین را پیروی کند.
آن زمان ،بین نیروهای مخالف داخل و خارج هنوز واگرایی حاکم بود .اما در اواخر دوره احمدینژاد
که االن در آن قرار داریم ،معنای اپوزیسیون و مفاهیمی که به آن اعتقاد داشت ،تغییر اساسی کرده است.
همگرایی پیدا شده است.
این تغییرات از چه راهی ایجاد شده است؟ و اصوال مقاومتها را چطور میتوان کم کرد؟ این ما را
به توصیه بعدی منتقل میکند.
 .15به آموزش ،تجربه عمومی و شبکهسازی اولویت دهید
برای هموار کردن راه تغییر و خالقیت و ایدههای تازه ،باید به این نکتهها توجه درخور داشت:
الف .گفتمان یا دیسکورس حاکم را باید تغییر داد :مردان از زنان برترند  /سفیدها از سیاهها برترند /
ایرانیها از افغانها و عربها برترند  /خارجنشینها برای مبارزه با نظام از داخلیها محقترند.
ب .نوخواهی و تحولگرایی و اصالت تنوع را باید دامن زد :باید مرتب گفت و تکرار کرد که
روشهایی که جواب نمیدهد را باید کنار گذاشت و به روشهای تازه فکر کرد.
ج .باید به شبکهسازی ،آموزش و تقویت همبستگی پرداخت :باید از هر فرصتی برای ابراز ایدههای
تازه و نشان دادن همبستگی استفاده کرد.
و در عین حال بسیار مهم است که فاعلیت را به مردم بدهیم و برای اینکار توجه کنیم که باید:
د .اجازه داد مردم همزمان تجربه کنند و با آنها همگام بود.
سیاست ،آینه تحوالت است .باید چشم به تغییرات سیاسی ،گفتمانی و جمعیتشناختی داشت و
سرخوردگیها و امیدهای تازه .مسیر تغییر ،افت و خیز دارد .باید ناامید نشد و از تغییر دائمی سیاست به
سود اهداف کنشگری بهره برد.
 .16سرسخت باشید
وادادگی ،آفت مقاومت مدنی است .سرسختی را معموال اینطور میفهمند که فرد تعصب دارد و
حاضر به گوش دادن به دیگران نیست و یکدنده است .رنگی از بیمنطقی؛ اما سرسختی در عین گوش
کردن به دیگران و رشد فکری و روشی و منطق هم ممکن است!
سرسختی خوب است منتها مصداقهای بد هم دارد :حزباهلل یا گروههای فاشیست یا بزنبهادرها.
میتوان سرسختی را از تختی آموخت که سر خم نمیکرد؛ از مصدق آموخت ،از مارتین لوترکینگ
آموخت ،از زندانیان سیاسی آموخت .مدنی بودن به معنای آمادگی برای وادادن و از موضع خود عقب
نشستن نیست.
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فراموش نکنید:
جهان از طریق کنش و مقاومت گروههای هدفدار تغییر میکند.
زمانی که کاترین سوئیتزر در  1967در ماراتون بوستون دوید ،تنها زن آن مسابقه بود و با ممانعت
هم روبرو شد .اما او همان ممانعت را مایه کمپین بزرگی کرد که بیوقفه ادامه یافت .امروز  40درصد
شرکتکنندگان ماراتون بوستون ،زناناند!
داستان کاترین سوئیتزر را از زبان خودش در نیویورکتایمز بخوانید:
http://www.nytimes.com/2007/04/15/sports/othersports/15switzer.html?_r=1

پایان سخن
منطق منطقها
گفتم چه کسانی نمیتوانند کنشگر باشند اما حاال آن نکته را تکمیل میکنم و میگویم همه میتوانند
کنشگر باشند حتی اگر خصلتهای مخالف کنشگری دارند:
همه میتوانند؛
وقتی تغییر کنند؛
تناسب با هدف پیدا کنند؛
سرسخت باشند.
ما برای تغییر میکوشیم پس باید خود ،بیش از همه ،تغییر را در اندیشه ،گفتار و رفتار خود نشان
دهیم .این منطق منطقهاست.
آموزش همه چیز است
برای تغییر:
باید خودآموزی کنیم؛
باید آموزش دهیم؛
زندگی مدنی و دموکراسی ،آموختنی است؛
آزادی فقط گرفتنی نیست؛
آموختنی هم هست.
پس مدرسه ،بنیادیترین نهاد مدنی است .این درسها را با تذکر به اهمیت سوادآموزی همگانی
شروع کردیم .با مدرسه هم تمام میکنیم.
چه باید کرد؟
یاد بگیریم چگونه فرد /سازمان یادگیرنده باشیم و این خود یک درس و دوره دیگر است .تا آن
زمان جستجو کنید .کتابها و مقاالت متعددی به فارسی در این زمینه وجود دارد.
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پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر

• جامعه ایران ،جامعهای نامتوازن است .دالیل آن را در تحلیل سرشماری جمعیت بیابید:

http://www.radiofarda.com/content/f4_iran_sensus_90_resualt_analyze/24661989.html

• اسلکتیویسم ایرانی:
هجوم به ملک عبداهلل

https://www.azadcyber.info/articles/3028

• اگر عالقمند به دیدگاههای سپاه درباره پدافند ملی و مدیریت بحران باشید ،دو فصل این کتاب
را بخوانید:
توسعه و پدافند داخلی ،برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت بحران ،نوشته مجید جدی ،تهران،
مرکز برنامهریزی درسی سپاه ،دانشگاه امام حسین.1386 ،
فصل  :2فرایند آسیبپذیری در جامعه و نقش آن در شورشگری
فصل  :6دکترین توسعه و پدافند داخلی
• این کتاب هم در فهم تحوالت اجتماعی ایران توصیه میشود:
ایران :هویت ،ملیت و قومیت (مجموعه مقاالت) ،به کوشش حمید احمدی ،تهران.1383 ،
به ویژه مقالههای:
ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران ،حسین بشیریه
شهر ،هویت و سیاست در ایران معاصر ،ابوالفضل دالوری
• اگر به نقد مبانی فکری نظام اسالمی عالقمند هستید:
سازگاری ایرانی و نقد ستیزهجویی با جهان:
به سوی ضد انقالب آینده
http://tehranreview.net/articles/7153#.UB73IvZDxrN

نقد اندیشه بازگشت در انقالب و نظام اسالمی:
بازگشت به خویش از بیراهه

http://tehranreview.net/articles/3482#.UB74iPZDxrM

نقد نابگرایی و استقالل به روایت جمهوری اسالمی:
استقالل ناب و استبداد شاداب

http://tehranreview.net/articles/7920#.UB736vZDxrM

آمـوزشـکـده الـکـتـرونـیـکـی
برای جامعه مدنی ایران
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