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   نابودی است؟ۀ سياسی چپ در آستانۀمبارز: ئیگرا کليک
 

 مقدمه مترجم 

، در اعتراض به وضعيت خود در حبس خانگی اعالم اعتصاب غذا روزی که مھدی کروبی، از رھبران جنبش سبز

مشابه ھمين رويکرد زمانی اتفاق افتاد . بود» طوفان توئيتری«کرد، نخستين عملی که به ذھن فعاالن سياسی رسيد يک 

که ًاساسا چند سالی است . س جمھوری اسبق ايران به گوش رسيدئيکه خبرھای ضد و نقيضی از حصر محمد خاتمی، ر

ِترين شکل عمل سياسی شده است  ديجيتال بدل به اصلیۀمبارز حاال ھر ھفته خبری مبنی بر يک طوفان توئيتری يا . ِ

 .شود دادخواست آنالين يا کمپين اينترنتی منتشر می

ھای اجتماعی مجازی و عمل سياسی  ً عمال شبکه١٣٨٨در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمھوری سال 

ھای اخير اما اعتراضات مجازی بر عمل مستقيم سياسی و ھر گونه  در سال. بانی بر ھم کنشی قابل قبول داشتندخيا

زاده، فعال  و طوفان توئيتری برای جعفر عظيم» ھای سفيد چھارشنبه«از کمپين . سازماندھی عينی پيشی گرفته است

صادقی، زندانی سياسی، نقدھای بسياری بر اين شکل از الملل برای آزادی آرش  کارگری تا دادخواست آنالين عفو بين

اين در حالی . اينترنتی مطرح شده است؛ گرچه اين انتقادھا تاکنون فاقد پايه نظری مدونی بوده است/ ديجيتالیۀمبارز

 اين  ً آن با دموکراسی و احيانا منطق بازاریۀ مبارزه ديجيتالی، رابطۀاست که در جوامع غربی نقدھای مفصلی دربار

 مبارزه زير لحاف و Clicktivism ئیگرا  ھمچون کليکئیھا پردازی  منتشر شده و مفھومئینوع از عملگرا

slacktivism  ھا درآمده از دل چنين بحث. 

 :پردازد  ديجيتال و ايدئولوژی بازاريابی میۀ مبارزۀ است که به رابطئیمتن پيش رو يک نمونه از نقدھا
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نام مستعار ھنرمند گرافيتی، فعال و منتقد سياسی، (بنکسی   مجازی، برگرفته از طرح بنکسی،ۀطرحی برای مبارز

  )ئیکارگردان و نقاش بريتانيا

  ديجيتال و استعمار صداھای خاموشۀمبارز

گرايان جھان  اين نبرد در اصل نزاعی است ميان عمل. زه در جريان استِنبرد سختی برای دستيابی به روح مبار

 که با شدت تمام در برابر بازاری شدن ئیھا دھنده  سازمان اند، و آن  که منطق بازار را پذيرفتهئیھا ديجيتال، يعنی آن

 .اند فرآيند اجتماعی ايستاده

 . ماستِبخش در زمان حياتئيِھا امکان نوعی انقالب رھا  آنۀدغدغ

 Berkeley) ئیافزاری کاليفرنيا يعنی زمانی که يک شرکت نرم.  دنبال کرد١٩٩٧توان رد پای اين جدال را تا سال  می

Systems)  ر خريداری شدال ميليون د١٣.٨اش مشھور بود، به قيمت  که به دليل يک ايده پردازی جذاب کامپيوتری .

ِگذاران چپ اين شرکت بودند با فراغت سراغ پروژ اين فروش باعث شد تا يک زن و شوھر که بنيان . شان بروند  بعدیۀِ

ھا يک سازمان سياسی اينترنتی  يک سال بعد، آن. ِنويس کامپيوتر بود و زن قائم مقام بازاريابی شرکت شوھر يک برنامه

  ھای برنامه و مھارتاش از ايدئولوژی بازاريابی  اکنون با ترکيب تازه Move on .بر پا کردند Move on تحت عنوان

ھمچنين از آن زمان به  Move on .ستامريکاِ طرفدار دموکراسی در ۀنويسی کامپيوتر يک نيروی اصلی چپ ميان

 . قرن بيست و يکمی مطرح شده استئیگرا  برای عملئیعنوان الگو

اين مدل از . پذيرد میِ به شکلی غيرانتقادی ايدئولوژی بازاريابی را ئیگرا جاست که اين مدل از عمل مشکل اين

تواند  رود، می کار می ھای تبليغاتی و تحقيقات بازاريابی که برای فروش کاغذ توالت به پذيرد که شيوه  میئیگرا عمل

 .ھای اجتماعی را شکل دھند جنبش

 تعقيب وسواس به. شود دھند با دقت زياد پايش و تحليل می  ديجيتال انجام می ۀسان ھر کاری که فعاالن عرص بدين 

 [١].کند تبديل می) Clicktivism (ئیگرا  ديجيتال را به کليکئیگرا ھا، عمل کليک

 خود در ئیاافزارھای ايميلی که به توان جويند، نرم  ايميل در بازاريابی بھره میۀافزارھای پيچيد گرايان از نرم کليک

ِگرايان قدرت سياسی را با باال بردن درصد ميزان باز کردن صفحه ھمچنين کليک. بالند پيگيری کارھا می ھا در وب و  ِ
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ھا   رو از سوی آن  اين ن است و ازئيای پا دانند، درصدی که اکنون به طرز ناراحت کننده کليک بر روی آنھا برابر می

 .انجامد  سياسی می ترين سطح عمل به رقابتی در نازلش از حد بر معيار تأکيد بي. شود نگاشته می پنھان 

ھای خوبی  ھای بازار نتيجه طلبانه که در آزمون ھای اصالح  به کليشهئیگرا ِ با بدل ساختن موضوع عملئیگرا کليک

 .کنند روند، ويران می ِھای سياسی اصيلی را که به سراغشان می  آن جنبش ۀاند، ھم داشته

در عوض . ات اجتماعی چيزی مربوط به گذشته استتغييرھا برای اجرای   بودن کنش ھا يا شاعرانه ن به قدرت ايدهايما

 ۀشود و نتايج اين آزمون برای استفاد ھا استفاده می برای بررسی عنوان و موضوع ايميل A/B اکنون از آزمون

 [٢].شود بررسی می) ِبرای مثال در يک کمپين فروش(تر  گسترده

کنندگان خود، به طور  ھا برای باال بردن نرخ مشارکت  چنين فرآيندی اين است که اين سازمانۀانگيزترين سوي غم

 ».نظرخواھی کنيمھا و اعضای خود ھر چه کمتر  از مشتری«: کنند که ای اين سياست را دنبال می فزآينده

ِ که برای راه اندازی ئیھا  واقعی به تالش برای ايجاد مشوقۀتنزل دادن مبارز:  چنين سياستی ھم معلوم استئی نھاۀنتيج

  ِعمل سياسی به عمل کليک کردن بر روی تعدادی لينک. آيد  به کار میءو جمع آوری امضا (petition) يک دادخواست

 .شود بدل می

 با ئیگرا  کليکۀم که رابطئيتوانيم بگو  دھد، میتغييرتواند جھان را  گردی می ين توھم که اينترنت ائیبرای شناسا

دونالد به غذا شباھت دارد، ولی فاقد مواد مغذی و  غذای مک.  غذاست ِدونالد با پخت آھسته  مک ۀ مثل رابطئیگرا عمل

 .حياتی آن است

ھای خوبی  ھای بازار نتيجه طلبانه که در آزمون ھای اصالح ه کليشه بئیگرا ِ با بدل ساختن موضوع عملئیگرا کليک

 .کنند روند، ويران می ِھای سياسی اصيلی را که به سراغشان می  آن جنبشۀاند، ھم داشته

ديجيتال اعتماد کردند ھای  ھا نفر از افرادی که به سازمان رود و ميليون رفته تحليل می  آنالين رفتهئیگرا نوبودگی عمل

 .ند  اثمر ھای مبارزه بی  شکل ۀرسند که ھم به اين باور می

شده را  ھای شناخته شده و غيرشناخته  گروه ۀکه ھم(ھای سياسی  شان در عرصهيھا گرايان برای گسترش تاکتيک کليک

 نظر قانونی  ۀکنند کنند که بيان  مشروعی رقابت می ھای محلی ای تنھا با سازمان نه، به شکل ناعادال)گيرد در بر می

ھا  آن:  ھستندئیگرا مبارزه و عمل )ی ارزان قيمتئ زنجيره يک فروشگاه(» ِوال مارت«گرايان  کليک. ھاست ھای آن جمع

ِھای سياسی در حال ظھور و صداھای خاموش بدون پول و راديکال را  با قدرت حاصل از فروش گسترده، ھويت

 .کنند استعمار می

شوند؛ يعنی  ھا پنھان می ھای ويروسی و شمار زياد کليک ھای شکوھمند کمپين  ديجيتال در پس داستانۀ عرصِفعاالن

ھا  ھای آن اربابان برندسازی و سايت.  کردندء ساعت امضا٢۴ھا را در  آن (petition)  که دادخواستئیھا تعداد کليک

. امر تا حد زيادی يک فريب مربوط به جھان بازاريابی استولی اين . گذارند تصويری خيره کننده از خود به نمايش می

اند و خالصانه اعتقاد دارند که کارشان خير است، ولی رھبران  ی دارای حسن نيت ھا افراد اگرچه کارکنان اين سازمان

 .دانند ھا خود را نيازمند کمی انتقاد نمی آن

ًھا نفر از افرادی که سابقا به لحاظ  رود، ميليون ليل میرفته تح  آنالين رفتهئیگرا حقيقت آن است که نوبودگی عمل

  ۀرسند که ھم ھای ديجيتال اعتماد کردند به اين باور می اند و به سازمان  بودهئیگرا ِاجتماعی درگير اين نوع از عمل

يب اعضايشان به اند که ترغ ِگرای شاخص نيز دريافته ھای کليک حتی سازمان. ندا ثمر  بیئیگرا ھای مبارزه و عمل شکل

يعنی -  ءِحقيقت آن است که آن اکثريت قابل توجه به اصطالح اعضا. شود ای دشوار می ِھر نوع کنشی به شکل فزاينده

 .کنند  به ندرت حتی ايميل کمپين را باز می-ھا  درصد آن٩٠ تا ٨٠
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ھای  مبارز باشند، اما به سبب کمپينتوانستند  ِ کشاندن کسانی سرزنش شوند که می ِگرايان بايد به سبب به بيراھه کليک

 . ديجيتال تبديل شدندۀِگرايان عرص  به عمل-ھای بازاريابی شباھت دارند  که به کمپين-گرايان  کليک ۀنتيج بی

. دھند مسلکی سياسی را گسترش می  نوعی کلبی ِثمر آن ھای بی کمپين.  ديجيتال خطری برای سنت چپ استئیگرا عمل

 . جايگزين کردن نقد سياسی با منطق تبليغات استئی نھاۀِانفعال سياسی نتيج

ات آب و تغييرسازمان ( TckTckTck آميز کمپين ِ در داستان عبرتئیگرا ِاز بين رفتن تمايز ميان بازاريابی و عمل

 ديجيتال ئیگرا  عمل ۀاش در عرص رغم نوآوری علی TckTckTck .شود آشکار می) ميليون عضو١٧ با ئیھوا

 ششم جھان  ۀ تبليغات در رتب ۀاست که در عرص (Havas Worldwide)  مربوط به شرکت تبليغاتی ھاواسای پروژه

داند از برخی جھات در   متعھد میئیات آب و ھواتغييرکه خود را به مقابله با  TckTckTckTck خط مشی. قرار دارد

ات آب و تغييرشد اگر توافق  لی منتفع می نظر ماۀھاواس از نقط: است) ھاواس(ِتضاد با خط مشی شرکت مادر خود 

 .گويد به دنبال آن است و به آن خوش آمد می TckTckTckTck  رسيد، توافقی که  به نتيجه نمیئیھوا

کنند ھمان ترکيب يکسان از  شود، نوآوران تالش می ً ديجيتال عموما تصديق میۀجا که حماقت فعاالن عرص از آن

   alternate) ھای جھان موازی  مثل بازیئیھا بديل: ای عرضه کنند ھای تازه کلبازاريابی و تکنولوژی را در ش

reality)  ِافزار يا نرم augmented reality. و مبارزه که به شکلی غيرنقادانه ئیگرا  ھمه، ھر نوعی از عمل با اين 

 .داند بايد نفی شود  بازاريابی میۀات اجتماعی را از مقولتغيير

مسلکی سياسی را گسترش  ِثمر ديجيتال، نوعی کلبی ھای بی کمپين. ال خطری برای سنت چپ است ديجيتئیگرا عمل

 جايگزين کردن نقد ئی نھاۀِ انفعال سياسی نتيج .سازند ھای راديکال اصيل منحرف می دھند و توجھات را از جنبش می

 .سياسی با منطق تبليغات است

 ماندن  ِدر عوض باقی.  و مبارزه سر بر خواھد آوردئیگرا ديدی از عمل جۀ، گونئیگرا در مقابل اين تکنوکراسی کليک

نقد : ھراسند ھا از آن می ھای ھدف به آن چيزی باز خواھيم گشت که فروشنده گيری و گروه ھای اندازه در مقوله

گرايان   اين عملبخشی که چپ به نام آن مشھور بود، یئ رھاۀاحيای پروژ.  مصرفیۀشورمندانه، ايدئولوژيک و تام جامع

ھای   حمله خواھند کرد و جمعيت جھانی را عليه شرکت- که آن را عاری از جان کرده-به فرآيند تجارتی شدن زندگی

آنان . ل آنھا در آمده استوھای ما تحت کنتر پيکری که دموکراسی ھای غول پيکر متحد خواھند ساخت؛ شرکت  غول

ِمبارزان ايدئولوژی بازاريابی و فروش ر ی که امکان انقالب اجتماعی را برای مدتی ئ دور خواھند انداخت، ايدئولوژاْ

 .طوالنی محدود ساخته است

 گاردين :منبع

 

 :پانويس

 از عمل در حمايت از يک آرمان ئیھا به شکل slacktivism مبارزه زير لحاف و Clicktivism ئیگرا کليک [١]

اقل ِگيرد و نيازمند اختصاص زمانی اندک و حد شود که از طريق اينترنت صورت می سياسی يا اجتماعی گفته می

 .ھای اجتماعی  در شبکهئیھای آنالين يا پيوستن به گروه ھا  مثل امضای دادخواستئیکارھا: درگيری است

موضوع کدام يک -انکند بدانيم از دو عنو ھاست به ما کمک می ِکه تمرکزش موضوع و عنوان ايميلB / Aآزمون [٢]

شوند و برای ھر  تقسيم می B و A ھا به دو گروه  تعدادی از مشترکءدر اين آزمون ابتدا. تر است ھا جذاب ِبرای مشتری

موضوع -ايميلی با يک عنوان A يعنی برای گروه: شود موضوع يکسان ارسال می- يک از اين دو گروه ايميلی با عنوان
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ھا، از نتايج اين آزمون  موضوع-بر اساس ميزان اقبال به اين عنوان. موضوع متفاوت-ايميلی با عنوان B و برای گروه

 .شود ھای فروش استفاده می  کمپينئیتر و برای برپا در سطحی وسيع

 

 ١٣٩۶ ]قوس[آذر٠۵

 

 


