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  خسرو چيتگر:  ازبرگردان

 ٢٠١٣ دسمبر ١٨

  آيا انقالب توئيت خواھد شد؟

١ 
ون پخش يزيانقالب از تلو«ان گفت ي خطاب به جھان١٩٧٠ در سال د، بزرگ و پرشور،يشاعر فق» ل اسکات ِھرانيگ«

 قابل یھااستيس« محدوِد یشان خارج از مرزھايھا  که آرمانی کسانی است برایر اکنون سرودين تعبيا» .نخواھد شد

ت بود ياقعن وي از ایدر واقع وصف» ون پخش نخواھد شديزيانقالب از تلو «یارياِن بسي سالیبرا. رديگیقرار م» قبول

االت متحده و در ي رنج جوامع تحت ستم در ایادي تا حد زیونيزي تلویھاندهي و گویان اصلي جریھاکه روزنامه

 .ھا ممکن است گفته باشند چه آن د آنيبه حال خود واگذار. ده انگاشتنديسراسر جھان را ناد

 ئیھاجمع. ن شعر را سروده بودي اِھران که ی بود، زمان١٩٧٠اند که در سال ز آن گونهيزھا امروز ني از چیاريبس

شامل » روبرت مرداک «ی خبریامپراتور. انداز دارندھا چشم رسانهۀ کمتر و کمتر، بر سلطیکمتر و کمتر از مردمان

فقط چند نمونه از ) ايتانيبر (یب یاسکا یو ب) اياسترال( تلگراف یليت ژورنال، ديورک پست، وال استريويوز، نين فاکس

 .آوردی آنان به ارمغان می برایرسان امي را در پی منحصر به فردین تمرکز، ھمسانيا. باشدیھا م آن

ز يد ھمراه با امکانات تازه ني جدئیھااند، کانالدا کردهيوع پي شی اجتماعیھانترنت و رسانهيگونه که ا ن حال، ھمانيبا ا

. انددهينام» یبوکسيانقالب ف« را ٢٠١١ بروری در فدر مصر» مبارک« سقوط یبرخ. اندکار خود را شروع کرده

  .اند داشتهی مشابھی رفتاریز الگوھايران ني در ا٢٠٠٨ ۀ مانند تظاھرات پس از انتخابات مورد مناقشیگريمبارزات د

ک ي.  دارندیھا دسترسنتینترنت و کافي، ای متنیھاامي ھمراه، پیھانولفياردھا نفر از مردم به تيليد ميھا و شاونيليم

شتر از ي ھمراه بیھانولفيزان تيد ميگوین ھمراه وجود دارد که مولفي تیشونده در بازار جھان مدام تکراریادعا

  ١. صحت داشته باشدله واقعاً أين مسرسد ایبه نظر م.  موجود در جھان استیھامسواک

ِن يک زمينترنت يا ايت نخواھد شد؟ آئيقالب توا انيون پخش نکند، اما آيزي ممکن است انقالب را از تلومرداک روبرت

  ھا برگشته است؟ا ورقيست؟ آي به نفع کم زوران نیباز

  

    ايران

استمداران يھا و ھم سنرالجمبر، ھم  سپت١١يژه پس از  شاه شد و به ویران که منجر به سرنگوني ا١٩٧٩پس از انقالب 

 جوندر . اند  آنان بودهی و سرنگونی اسالمیبران جمھور اعتبار کردن رھی بی برایلي به دنبال ھر دلامريکائی
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 یمحمود احمد«ار گسترده و اتھام تقلب در انتخاب مجدد ي بسیھا ھمراه با آشوبیاباني، تظاھرات بزرگ خ٢٠٠٩

 .آغاز شد» نژاد

خته ي لجام گسیجانيھا را با شور و ھ ھا توجه نشان دادند و آناالت متحده به تظاھراتي ایھا تعجب نبود که رسانهیجا

ان خود ي ابراز و بی برایبوک را به عنوان مکانسيتر و فئي تعجب نبود که معترضان، تویز جاين. گزارش کردند

ش از پنجاه و پنج يت از بئي تو٢٢٠،٠٠٠ش از يک ھفته پس از انتخابات مورد اختالف، بيتر، در فقط ئيدر تو. ابنديدر

کر با يک به سه ھزار عکس در فليدر ھمان ھفته، نزد. ت شدئي توIranElection#ھزار نفر با استفاده از برچسب 

IranElection شدیگذار برچسب١٣٨٨ا ي . 

کردند، کاربران یت مئيران توي از داخل ا که واقعاً ی معترضانءران در باب مبدايس ايلوبه قصد به اشتباه انداختن پ

، یرتريگ به طور چشم. ر دادندييتغ» تھران«شان را به يھاليتر از سراسر جھان محل سکونت خود در پروفائيتو

ک گروه شبه ي ـ یجيرانداز بسيک تک تي ـ توسط ندا آقا سلطانست و شش ساله ـ يک زن بيوب قتل يوتي یدئوھايو

 از آن  پسیابان بودند تنھا ساعاتيگان در خ  که ھنوز تظاھرکنندهیدند و در حالير کشي طرفدار دولت ـ را به تصوینظام

 ٢.ر شدي تکثNeda#داد با برچسب ين رويا. اتفاق در سراسر جھان پخش شد

  

 تونس

- که مالیت مقامات شھري ـ در اعتراض به آزار و اذیزيبوعز ـ یفروش تونس ک جوان دستي، ٢٠١٠مبر  دس١٧در 

ز يآم  از تظاھرات مسالمتئیودئي ویزيبوعز بعد، بستگان ۀھفت. دياش را مصادره کرده بودند خود را به آتش کشالتجاره

ره از يوب توسط الجزيوتي یدئوين ويا. ن ارسال کردندي را به صورت آنالیمادر او در خارج از ساختمان شھردار

  . پخش شدیا ماھوارهی خبریھابوک برداشته شد و آن شب در کانالسي فیرو

 از فعاالن شروع به ارسال یتعداد کم. فتاي تونس تظاھرات گسترش ی شمالینده در سراسر شھرھاي آیھادر ھفته

 مربوط به یھار برچسبيير تکامل تغيس.  گسترش اعتراضات بودۀدھندبوک کردند که نشانسي در فئیھااميدئوھا و پيو

 سپس برچسب . ن بوديتر  محبوبbouazizi#، ءدر ابتدا. تر منعکس شده استئيگسترش اخبار مبارزه در تو

#sidibouzidت، يدر نھا. فروِش جوان، انتخاب شد ت، شھر دس#tunisiaدا کردن ھر ي پین برچسب برايتر محبوب

  ٣.شدیم» یبھار عرب« و آغاز یل به انقالِب تونسيچه که تبد  شد از آنیخبر

  

  مصر

ه ي اسکندرینت در شھرستان ساحلیک کافيست و ھشت ساله را از يب» ديخالد سع«س، يلو، دو افسر پ٢٠١٠ جون ۶در 

 یر قانونيس را در حال فروش مواد مخدر غيلوار داشت که پي در اختئیدئويھا او وبنا به گزارش. دنديرون کشيه زور بب

 از یپس از آن عکس. ابان و در روز روشن کردنديھا اقدام به ضرب و شتم او در حد مرگ در خ آن. دادینشان م

د يما ھمه خالد سع« یبوکسي فۀصفح. دا کرديرون درز پيبه بنترنت يق اي او از طرۀن و کبود شديسردخانه و بدن خون

قا بود و در حال يفراانه و شمال ي گوگل در خاورمیابيس بازاريکه رئ» ميوائل غن« پنج فعال از جمله ۀليوس  به»ميھست

  .جاد شديکند، ای میگ  زندیحاضر در دب

کمک کرد که در آن فعاالن در امتداد » گاِن ساکت يستادا« با عنوان ئیھا حرکتیبوک به سازماندھسي فۀن صفحيا

» ین اضطراريقوان« از شکستن یري جلوگیفعاالن برا. ستادنديایاه در سکوت مي س آب تماماً یل و رودرروي نۀرودخان

  .ستادنديایش از چند نفر را ممنوع کرده بود، با چند متر فاصله از ھم مي بیمبارک که تجمعات عموم
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ک تظاھرات در ي ی برایدادي روینترنتين گروه از فعاالن ايخ، ھمي در تاریبوکسيداد فين رويترروف معدر احتماالً 

ش از يجاد کردند که بيا» یکاريه شکنجه، فقر، فساد و بيروز انقالب عل«ر قاھره، با عنوان يدان تحري در مجنوری ٢۵

  .افتنديھشتاد ھزار نفر در آن حضور 

ست و شش يب» اسما محفوظ«شد، ی پخش می وبالگیتر و در سراسر فضائيبوک، توسي فقيطور که خبرھا از طر ھمان

 ٢۵ھا در ی جھت اعتصاب مصریوب ارسال کرد که فراخوانيوتي ی بر روئیدئوي، وی از فعاالن زن مصریکيساله 

. ز نشان داده شدياالت متحده ني مھم ایھاروس منتشر شد و حتا در رسانهيک ويدئو به مانند ين ويا.  بودجنوری

 jan25# و egypt# یھابرچسب. افتيھا شدت یرير شد و درگيتر سرازئيھا از تویھا و به روز رساندئوھا، عکسيو

 .تر قرار داشتئين موضوعات پرطرفدار تويان باالتريھا در م ھفتهیبرا

ن برچسب بود يتر محبوبegypt#  گزارش کرد،٢٠١١مبر اش را در دس يانه از آمار سالیاتر خالصهئي که تویھنگام

ن يترقاھره و مصر پرمرجع. ست ھشتم بودي در لJan25th#.  قرار داشتjustinbieber# و tigerblood#و باالتر از 

 ۴. بودیداد خبرين رويتر مطرحاسامه بن الدنز باالتر از مرگ ي نمبارک یشھر و کشور بودند و استعفا

 یتوانست ارتباطات مرکز فرماندھیره مي الجزیسي انگلۀ شبکینترنتي ایدئوھاي و گسترش انقالب دری با تماشایھر کس

 در سراسر جھان جھت یاريبس. نديورش را ببي یھارهي زنجۀديچيپ درھمیھایگير با  آشفتدان تحريدر وسط م

  . کردندیاندازراه» دوستان مصر« با عنوان یبوکسي، صفحات فی منسجم محلیھا تالشیسازماندھ

  

  ايران: ھای امنيتیدر پِس ديواره

ر ي جستن از تفسی به تبریازين حال، نيبا ا. خ بوديھا در تارن انقالبيترشده از مخابرهیکيست که مصر ي نیشک

ح ي به دنبال توضیستيما با .ستيم، نيدياالت متحده دي ایھاگونه که ما در رسانه گونه، آن  مضحکیھاموضوع با اغراق

گر که به طور مشابه مخابره شده ي دئیھا  در مکانی که مبارزاتین مبارزات موفق شد در حاليکه چرا ام ي باشیبھتر

  .بود، شکست خورده است

.  ذکر شده داشتیھا با برچسبیراني معترضان ای واقعیار کمتر در سازماندھي بسیتر نقشئيرسد که تویبه نظر م

 سال ۀي اولیھا و اردو، در ماهی، عبری عربیھاتر، ھمراه با نسخهيئ توی فارسۀن است که نسخيل آن اين دليتر مھم

تر، در آن ئي از کاربران فعال تویاريبس. که اعتراضات فروکش کرده بود  منتشر شد، حدود دو سال پس از آن٢٠١٢

ھا، ر تظاھراتشتيدر طول ب .کردندیت مئي زبان، تویسي مخاطباِن انگلیان خارج از کشور بودند که برايرانيزمان، ا

ر قابل دسترس ي غران کامالً ي افراد حاضر در ایھا برا از وبالگیاريو ژورنال، و بسيبوک، السي مانند فئیھاتيسا

 . قطع کرده بودی اصلی از شھرھایاريزمان در بس نترنت را ھمي ایثرؤدولت به طور م .بودند

ن محل ييک اقدام به تعيب الکتروني و با استفاده از تعقیم تھاجیھا فروکش کرد، دولت در حالتگونه که تظاھرات ھمان

 ی اجتماعیھا معترضان در رسانهۀ ارسال شیھاھا با کمک عکس آن. ھا کرد  آنۀ شکنجفعاالن، بازداشت و احتماالً 

لوط شده ک موھبت و شر مخي ی اجتماعیھان حالت، رسانهيران، در بھتريدر مورد ا .ت افراد نمودندين ھويياقدام به تع

.  سودمند بودندیالملل ني بیھایدرد ران و ابراِز ھميھا در انتشار اخبار اعتراضات به مردم خارج از ان رسانهيا. بودند

افتِن يتر از آن چه که خود قادر به انجاِم آن بود، در عيار سريھا ممکن است دولت را بسن رسانهيگر اي دئیاز سو

  . کرده باشندیاري جنبش دنِ يون و سر بريسيرھبراِن اپوز

  

  تونس: ھای امنيتیدر پِس ديواره
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له اما به ھمان اندازه با أين مس کردند، ای بازی در جنبِش انقالبی نقشی اجتماعیھاران، رسانهيدر ھمان دم که در ا

 .د مواجه شی اجتماعیھا رسانهی از ارزِش ذاتیعل بِن یتي امنیھاسي  سرویاسي و سی اقتصادیھایناآگاھ

 به طور ۵.باشدیقا ميفران کشورھا در يتر از متصلیکيت آن ـ ي درصد جمع٣۶ –نترنت يون کاربِر ايلي م۶/٣تونس با 

ک ي در آن زمان آن را به عنوان یعل بِنِم يرژ. بوک ناموفق بودندسيموراِن سانسور در مسدود کردِن فأ میآوررتيح

  .ديد در سقوِط خود نديتھد

ک کردِن يا حتا الي یگذار بارز نشده بود، شھامِت اشتراکیعل بِن که سقوط ی، تا زمانیا وجود دسترسھا بیاغلِب تونس

 در حاِل سازمان دادِن افکاِر ون و فعاالن معموالً ي کوچک اما استوار از انقالبیاھسته.  اعتراضات را نداشتندیدئويو

- یناک را مطلع نگه م مي بیھای تونسۀي آن، بقیامدھايو پھا دنئيرفتن مخاطراِت پاي که با پذیاشخاص.  بودندیعموم

 ۶.داشتند

انتشار .  کردیوار ترس در تونس بازي مھم در شکستن دیبوک نقشسيبا انتشاِر اخبار تظاھرات در جھان غرب، ف

ز قابل ين ني ان حال،يبا ا. ديوستن به تظاھرات اعتماد به نفس بخشي پی، به مردم برایعل بِنالوقوع بياخبار سقوط قر

ن اعتصابات، يت اي و موفقء، اجرایزير در برنامهی اجتماعیھان حالت، تا چه اندازه رسانهيبحث است که در بھتر

 . کردندینقش باز یعل بِنم ي رژیم در سرنگونيھا و اقدامات مستقتظاھرات

  

  مصر: در پِس ديواره ھای امنيتی

 ی متعددیھا از زندان آزاد شد، او به رسانه٢٠١١ بروری ف۶خ يتار گوگل در ئیر اجراي مدميوائل غن که یھنگام

داند یچ کس نميھ«: ر کشور مصر مالقات شده است و به او گفته استيھا، توسط وزئین بازجويگزارش کرد که در ح

.  استی خارجیھارويجه رساند که او از نين نتياِن او را به ايز، بازجويبوک نسيد در قدرِت فيترد» .ديکه شما چه کرد

 .م مبارک شدي رژیت رسمي بعد روایھادر ھفته» یگراِن خارج آشوب «ۀينظر

منتشر کرد که در آن » ور کردام را شعلهيک قي که یراز تجمع« با عنوان یا مقالهبروری ف١١ت ژورنال در يوال استر

 :ه استگونه که در مقاله آمد آن. کندیه اشاره مي اعتراضات اولیقي حقۀبه سرچشم

روزانه » یمياد العليز« مادر ۀمن تنگ در خانيک اتاق نشيبه مدت دو ھفته در ] دھندگان اعتراضاتسازمان[

اکنون آنان شامل . است» یالبرادع«ن يشرو در کمپي جوان پۀدھندک سازماني یميعل. گر را مالقات کردنديد ھم

- مدافع حقوق کارگران و اخوانیھالف، گروه مخایاسي از شش جنبش جوانان مرتبط با احزاب سیگانيندنما

 .ن بودنديالمسلم

ت کارگرى ي پرجمعیھا مکان اعتراض انتخاب کردند که معموال متصل به مسجد بود و در محله٢٠ھا  آن

ش ير آرايي از تظاھرات پراکنده موجب تغیادين تعداد زيدوار بودند که چنيھا ام آن. اطراف قاھره قرار داشتند

ھا   از آنین احتمال شود که برخيش ايگان و افزای از تظاھرکنندترعيدن شمار وسيرون کشي و بیتيمن ایروھاين

 ٧.ر شونديدان تحريگر در ميد وستن به ھمي و پیشرويقادر به پ

 جنوری ٢۵ اعتراضات یوجود آورده و برا  را به»ميد ھستيما ھمه خالد سع« ۀ که صفحیدھندگان با گروھن سازمانيا

  . متصل نشدندیان داده بودند، حداقل به صورت رسمفراخو

 بزرگ یھائیمايپ ست مکان، راهيدر تمام ب.  شروع کردندجنوری ٢۵ل بعد از ظھر يھا طرح خود را در اوا آن

ر يدان تحري آنان به میدن تماميس به سرعت واکنش نشان داد و از رسيلوپ. ت آغاز شديھا با موفق اباني در خیسراسر

ان گروه يک زن و شوھر در مي ی وجود داشت که مکان و زماِن آن تنھا برایکميست و ياما مقر ب. کرد یريجلوگ

  .دھندگان معلوم بود از سازمانیکوچک
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دان يدند و مي بودند که به ھدفشان رسی تنھا گروھ–کم يست و ي مقر محرمانه و ب– Bulaq al-Dakrourان يمايراھپ

 یھاس با گاز اشک آور و گلولهيلو پیروھاي که نیمه شب اشغال کردند، ھنگامي از ن چند ساعت تا بعدیر را برايتحر

  ٨.گان حمله کرد  به تظاھرکنندیکيالست

 بازگشت به ی برایاري الھام بخش بسناً يقيبوک پخش شد که سيوب و فيوتيتر، ئيق تويس از طري پلۀ از حملئیھافلم

 مبارک که یا باز پس گرفتند و آن را در تصرف خود نگه داشتند تا زمانر ريھا تحر آن.  پس از آن شدۀر در جمعيتحر

  .از قدرت برکنار شد

 ی سازماندھیان طوالني که در سالیفعاالن. ستندي خودجوش ن خودجوش کامالً یھااميگر، قيام بزرگ ديدرست مانند ھر ق

 یاتشان استفاده کردند و سازماندھي از تجرب کرده بودند،ی را در زندان و در مواجھه با شکنجه سپریاديشده و زمان ز

ن داستان شھر به شھر در سراسر يا.  و دفاع از استحکامات آن داشتريتحرور شدِن کننده در شعلهنيي تعیھا نقش آن

  .ت ھمچنان در مصر ادامه داردين نوع از فعاليز ايمصر تکرار شد و اکنون ن

  

 بوکی يا اغراِق وال استريت؟انقالِب فيس

، کارشناسان و ی اجتماعیھاران رسانهير مدي خود را با تفاسیھااالت متحده برنامهي ایھان مبارزات، رسانهير طول اد

اھو و توجه ين ھين حال، ايبا ا. ن پر کردنديک نوي فعاالن الکترونیک انقالبي دموکراتۀي روحۀکنندجينظران تروصاحب

 ۀليوس  بود که بهیانياالت متحده سالي ایھارسانه. شان نبوديھانشان دادن آنان، به قصد پر کردن زماِن پخش برنامه

 .اندتر بودهئيبوک و توسي از فی حماسیري تصوۀ ارائیکارگزارانشان در حال ساخت برنامه برا

 روبرت مرداک یتر مانند امپراتور  کوچکیجات  در دستهی غربیھاز رسانهيانگرتي شروع آن به وضوح ادغام حۀنقط

 یھاین امپراتوري، با تحول بازار آزاد، ایبرالي نئولیھا از استداللیبه عنوان بخش.  استیو برلوسکونيلويسا يو 

در سطوح . دند اجتناب کری مقتدرانه در برابر دسترسۀل دادند و از مقابلياز تقليشان را در حِد ن د کارکناني جدیا رسانه

به » ديمحصوالت جد«د يرا متوقف کرده و جھت تول» یمطبوعات عموم« صحبت کردن در مورد یتيريباالتِر مد

  .شان بازگشتندی اصلیکارھا

ھا  وِن آنيزيو و تلوي رادی خبریھا به درون برنامهی به آرامیغات تجاري است که تبلی بدان معنیژين ستراتيمنطق ا

ھا به   خوِد آنی صنفیغاتي تبلیھایبود که در آن آگھ» ئیدئويانتشار اخبار و «ۀدي پدیغاِت پنھاني تبلنياوج ا. رخنه کرد

  .شدیت پخش ميولؤی ھمراه با سلِب مسئک خبِر حرفهيصورت 

 یز براي، بلکه به دست آوردِن خوِد خبر نی تجاریريامروز، حداقل در غرب، نه تنھا به دست آوردِن اخبار بدون سوگ

- سيانقالب ف« مانند یني وجود دارد که چرا عناوئیھان تحول، استدالليبا توجه به ا.  استدشواریک يموِم مردم ع

 .ر قابل مخالفت ھستندي غمرداک یھای و خروجCNN ،MSNBC در ی کارگردانان خبریبرا» یبوک

نگاران به مناطِق ر از فرستادِن روزنامهتر و سودآورتار ارزانيو بسينترنت از دفاتِر کاِر استوديوجو در ا انجام جست

-  رسانهی در خروجیکه ھر کس شتر از آنيھا پماه.  دفاتر در خارج از کشور استۀوقفیا برقرار نگه داشتِن بي یجنگ

ران گزارش ي از ا٢٠٠٩ که آنان در طول تظاھرات ئیھاتئي توۀر شد که چرا ھميرد تفسيال قرار بگؤ مھم مورد سیھا

م گرفتند دوباره يتصم  NBC و CNN  مانندئیھادر ساِل گذشته، رسانه.  بودندیسي، انگلی فارسیبه جاکردند یم

 . ھنوز ھم صادق استی بفرستند، اما رونِد کلی را به مناطق جنگیخبرنگاران

 به ی تجاریھانهم بشناسد، رسايِر رژيياالت متحده آن را به عنوان تغي رخ دھد که دولت ای انقالبئینده در جاياگر در آ

 یاِوگن«گونه که  آن. ج خواھند کردياالت متحده و فرھنگش را تروي ایدارهيستِم سرماي قابل اعتماد، سیاوهيش

  :کندیمطرح م» موروزوف
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االت متحده ي، آنان در شھروندان ایت جلوه دادِن نقش عامِل انسانيبخش ابزارھا و کم اھمئید بر نقش رھايکأبا ت

سرانجام . اندانه مشارکت داشتهي خاورمیدادھاي که خودشان در روئیآورند گویوجود م رور را بهن احساِس غيا

ن يتر  بزرگ»کونيلي سۀدر«که   چنانی خودجوشیھاامين قيشود که چنین ھمه بحث گفته ميکه در پس ا آن

  ٩.اندبوک موفق نبودهسيد آن است، قبل از فئياعتبار بر تا

  

 ای مجازیپردازاِن دني خيال

» مرگ از راه دور«ن مثال آن فروش کتاب يبھتر. ستي نیاز تازهينترنت چيل ايز در مورد پتانسيآم  اغراقیھادهيا

  . است١٩٩٧در سال » کراسرنيفرانسس ک«

 که سرانجام در یونيزيو و تلويا در ھزاران کانال رادينترنت و ي مختلف در اینظرھا کاوش نقطهیبا آزاد

رند که در ي قرار بگیمداران استي سیخواھند گرفت، افراد ممکن است کمتر در معرض پروپاگاندادسترس قرار 

ت ي، بشری ارتباطات جھانی نامرئیھا رشتهۀليوس گر بهيد  به ھمیگيوستبا پ. ھا ھستندک کشمکشي تحریپ

  ١٠.دن است شیزيری مرگ از راه دور در حال پۀليوس دار بهيابد که صلح و رفاه پايممکن است در

تنام بود که ياالت متحده از زمان جنگ ويد خشونت توسط ارتش اين تشديتر  بعد از انتشار آن شاھد بزرگۀسفانه، دھأمت

. ل شديت وارد شدن به دوران صلح، تسھي به نکراسرنيک ذکر شده توسط یھای تکنولوژیاري از بسیريگبا بھره

  . صلح، مرگ از راه دور را به ارمغان آوردیمن به جايانستان، پاکستان و ن در افغي بدون سرنشیماھاياستفاده از ھواپ

نظراِن رسد، نه تنھا از طرف صاحبیز ميجان ني از ھیاابد و به درجهيی ھا که به وفور ادامه مینيبشين پين چنيا

- ی میت ناشيش اشغال وال استر و جنبی بھار عربیھاز در طول انقالبيھا، بلکه از خوِد فعاالن نا دانشگاهيھا رسانه

  .شد

شان ی جدیھاهيانياند و معموال در ب ز گوناگوني نی مجازیاي اتوپیابند، طرفداراِن دورنمايی ھا که توسعه مر رسانهينظ

ات محدود يگاه در نشريھا و مقاالت گاه و بتئيھا، توھا به وبالگدهين اي ازير سؤال بردنانتقاد و . شوندیخالصه م

 یاختن مجموعهي با آمیھا کتابن ھمھمهين وجود، از ايبا ا.  منسجم وجود نداردیک تئوري که ھنوز یاود به گونهشیم

چرا در ھمه جا به «: روزنامه نگار» پائول ماسون«کتاب . تر استک بحث گستردهيه به ياز مشاھدات نمودار شد که شب

  ».دي جدیانقالب جھان: افتدیراه نم

دار با فعاالن يانه و دياالت متحده و خاورميد از تظاھرات در سراسر اروپا، ايک سال را صرِف بازديه ک بي نزدماسون

ن ين ايچن ھم. د آن را بخواندي بای است که ھر کسی انقالبقتاً يک ساِل حقيز از ي شگفت انگۀک شرح واقعيجه ينت. کرد

 . استیپردازاِن مجاز اليت خيک مثال برجسته از موقعيکتاب 

- رنيکه به تصور ي شبیھا نفر نشان خواھد داد، تصورونيليقت را به مينترنت، حقيشود که این ادعا شروع ميبحث با ا

د و ي کنید سعيتوانی، شما ممطمئناً «سد ينوی مماسون.  که کمتر در معرض پروپاگاندا قرار دارندی از مردمکراس

ھا نفر از مردم آن را درست به ونيلي می ارتباطۀ شبیاريدرنگ ھوشیبد، اما يه کني را تعبئیا پروپاگانداھايھا و چرخش

ا يقت يت، حقي که در نھایاکنند به گونهید خون در برابر عفونت عمل مي سفیھاھا مانند گلبول آن: کار خواھد گرفت

  ١١».ستاديک به آن، در برابر دروغ خواھد اي نزدیزيچ
                                                 

 درۀ سيليکون) Silicon Valley (سانتاکالرا در ۀ کيلومتری جنوب سانفرانسيسکو در حوم٧٠ای در حدود  منطقه 
بوک، گوگل، مايکروسافت، ياھو، اينتل، فيس(جھان ھای مطرح انفورماتيک کاليفرنيا است که مقر بسياری از شرکت

ای ام دی، ادوبی سيستمز، اپل، اسوس، ای بی، اچ پی، اوراکل، سيسکو سيستمز، انويديا، سيمانتک، سان ديسک، دل، 
ا ھان ويديا، ھيتاچی، لينکداين، مکستور، مک کافی، موزيال، فوجيتسو، آی بی ام، آمازون، پی بال، پالم، توئيتر و ده

-ھای سيلسسيمی توليد میھائی است که تراشهنام اين منطقه برگرفته از تعداد زياد شرکت. است) شرکت بزرگ ديگر
 .کردند
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 ی انقالبیک ادراک اجتماعي، موجب »شبکه«ا ينترنت و يکند که ای استدالل مزي نماسون، کراسرنيکه به يباز ھم، شب

  : خواھد شدی منزویھا تودهید برايجد

-ی سرد که ھدفشان فقط شوک رساندن و مشوب کردن است محدود نمۀطلبان شبکه به مبارزات اصالحیسودمند

 یھا که قلِب انقالبیني مشترک و بازبیھا داني، میگبست ی، ھم جوامع کنونۀتواند به جوھریشبکه م. شود

 باشد که ی کارگرانی تعاونیھاتواند، به مانند شرکتین ميا. ابدي دست ، بودندیل عصر صنعتي در اوایاجتماع

ک ي که آنان را در سراسِر ئیھاثاقي شکل گرفتِن می برایداني راه انداختند، م١٨٧١س را در سال يکموِن پار

  ١٢.گرداندیروز ميشورش پ

  :شودیتر معي وسماسونچشم انداِز  

ن اشکاِل يترشرفتهين و پيتر عادالنه از مدرنۀک جامعي بنا کردن ید برايد و بخواھيا ھستيک ضِد اتوپياگر شما 

کروسافت، يد مايشود اگر که تولین فرِم آن کدام است؟ چه ميترشرفتهيق پيد، به طور دقي شروع کنیدارهيسرما

- هي از سرمایمه اشتراکيک فرم ني آن یار سود آور متوقف نشود، اما به جاي بسیھاگر شرکتيا ديوتا، و يا توي

 و یرانتفاعي غیھاِت بازار آزاد، پروژهيري، مدی بر ھمکاری و مبتن متن بازی، آراسته با نرم افزارھایدار

 ١٣دار شود؟ي آزاد به اطالعات پدیدسترس

 مھم ألۀک مسيده شده، ھم ير کشي به تصومارکس که توسط ی طبقاتۀا مبارزيه آپرسد کی مماسون، ئیدر نگارِش نھا

ست بلکه مربوط ي در جامعه چندان مرتبط با اقتصاد نیواقع» تضاد«آورد که یوجود م ن امکان را بهيآن ا«. گر استيد

  ١۴». استیبه دانش مشترک انسان در مواجھه با حقوق معنو

 چه روش یشود که مردم در قرن گذشته جھت دوام سازماندھین پرسش منجر مي ار بهين بخش از استدالل ناگزيا

در . ر کندييتواند به سرعت تغی اعتراضات میھادر حال حاضر فرم «کند کهیاو استدالل م. اند را دنبال کردهيیاساس

ر نکرده است، يي تغیمحلک شورش يا حتا ي و یکيک ارتش چري، یستينيک حزب لني ۀير، فرم اولي که در قرن اخیحال

  ١۵».ديآزمای را می مداومی در پیرات پيي انقالب، تغی، قالب رسمی اجتماعیھابا استفاده از شبکه

 ئیھای اجتماعی، خوِد پويا دھند که اينترنت و رسانه  نشان می٢٠١١ھا و مبارزاِت ساِل  برای ماسون، انقالب

کرد بلکه بر  تصور می" چِپ قديمی"چنان که   طبقاتِی اقتصادی آنۀتيزر داده اند نه بر اساِس سييداری را تغ سرمايه

ناتوان در حفِظ ] اما[، ماننِد حزِب لنينيستی، )پايدار(با ايجاِد تشکيالتی ثابت ] البته[ فرد عليِه جور و ستم، ۀاساِس مبارز

  .آن

  :کندی را مجسم میمجازپردازاِن  اليت خي با ھم آورده شده که موقعیت کلي سه موقعماسوندر کتاِب 

  .گاِن دانش ندي جویبرا» قتيحق«نترنت جھِت فاش کردن يمان به قدرِت ايا .١

دارى هي که سرمای آن روابط اجتماعۀ، به ساخِت جامعه و توسع»شبکه«تر قيا دقينترنت، و ياعتقاد به قدرِت ا .٢

  .مانع آن شده است

 کامل به نفع یا تحوليز يآم مسالمتیه موجب عزم ب احتماالً ی اجتماعیھانترنت و شبکهيکه ا جه آنينت .٣

  .ر داده استيي را تغیدارهيتناقضات بزرگ سرما گان، ديد ستم

  

 به دنباِل حقيقت

                                                 
 افزارھای متن باز نرم) Open Source (بدون محدوديت ھا  توانند در کدھای آنافزارھائی ھستند که کاربران مینرم
ديت در دسترسی، قابل افزارھا به صورت آزاد و بدون محدواين نرم. رف کنندھا را برط ير ايجاد کنند و اشکاالت آنيتغ

 .ھا فاقد مالکيت تجاری يا انحصاری ھستند ير ھستند و اکثر آنتوزيع و تکث
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ن يگزي جایا به آراميپديکيو. دا کرده استيھا پدن به تودهي رسید براي جدیھا راهیاريبس» قتيحق« که یبه درست

و (کس يلیکي و١۶.تر باشدقيدھد که حتا ممکن است دقیاست و مطالعات نشان ممت شده ي و گران قی سنتیھادانشنامه

 ئیھاتيسا. قت در برابر قدرت استي از صحبت کردن حقینترنتي مثبت اۀک نموني مطمئناً ) نگي منیبرادلشجاعت 

 در یاسيان سيدان زنیا حتا آزاديطلبان و  اصالحیروزي بر پی واقعین اثري آنالیھاشنيو پت Change.org مانند

تواند دسِت یس نميلوش دادِن خشونت پين ھمراه در نماولفي تیدئوھايوب و ويوتي نقش ١٧.مبابوه دارندي مانند زئیھا مکان

پوسِت جوان در برابر مجازاِت  اهيک سي است که از یزين تنھا چي آنالئیدئوي اوقات، شواھد ویگاھ. کم گرفته شود

س در يلوک افسر پيده شد که در آن ي کشئیدئوي با ویت تا حدودينبش اشغال وال استر جۀماش. کندیزندان حراست م

- که در سالیزي فعاالن باشد، چیه برايک سرمايتواند ینترنت ميا. جو بود گاز فلفل بر معترضان مسالمتیحال اسپر

 .ر نبوديپذ گذشته امکانیھا

در اواخر ماه . ميکننده ھستن و گمراهيتر در معرِض اطالعاِت دروغشيز بيما ن. ستين نيقت تنھا اين است که حقيله اأمس

- ی که ادعا   مئیگرا جنس س و فعال ھميوبالگ نو» نه عارفيام«به نام » گرا در دمشق جنس ک دختر ھمي«، ٢٠١١مه 

پس از حدود . ه مشتعل کردي توسط دولت سوری سرکوِب معترضاِن بھار عربیھا نترنت را با داستانيکرد جوان است، ا

ز را يبود که ھمه چ» تام مک مستر«ک مرد چھل ساله از گرجستان به نام ي در واقع نهيامک ھفته، مشخص شد که ي

 ١٨.ک به دو سال جعل کرده بودي نزدیبرا

 چبوک را در مارسيکه ف  به کودکانی وحشی ارتشه تجاوز فرماندۀ افشاکنندKony 2012 یدئويتواند وی میچه کس

 که یتيھا در اوگاندا را به نفع روازهي در رابطه با ستیق مھمي حقایدئو به راحتين ويد فراموش کند؟ اينورد در ٢٠١١

چھل و شش ۀ ليوس  که به٢٠١٢بر واما نه قبل از اکت.  روشن کرد،کردی میاالت متحده طرفداري ای نظامۀاز مداخل

ه ھمه گونه عوامل ي که  علیعموم» یھم صدا «یھاجاد گروهيعمل ا (Astroturfing. ده شديکننده دافتيون نفر دريليم

  .تر استن فوق العاده آسانيآنال) اندجاد شدهيکنند، اما به طور کامل توسط افراد ثروتمند ایغ مي و تبلی سخنرانیارتجاع
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