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 مقدمه

 

خطاب به  0911شاعر فقيد، بزرگ و پرشور، در سال « رانگيل اسکات هِ»

تعبير اکنون اين  «انقالب از تلويزيون پخش نخواهد شد.» جهانيان گفت

 محدودِ مرزهاياز خارج هايشان  نارمآبراي کساني که  ي استسرود

انقالب از » بسياري يانِگيرد. براي سالقرار مي «قبول هاي قابلسياست»

-که روزنامهبود  اين واقعيت وصفي ازدر واقع « تلويزيون پخش نخواهد شد

حد زيادي رنج جوامع تحت  هاي تلويزيوني تاهاي جريان اصلي و گوينده

انگاشتند. به حال خود  ستم در اياالت متحده و در سراسر جهان را ناديده

 ه باشند.ها ممکن است گفت چه آن آنواگذاريد 
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اين  هِرانبود، زماني که  0791اند که در سال چيزها امروز نيز آن گونه از بسياري

ي بر سلطه، کمتر و کمتر مردماني کمتر از و کمتر هاييجمع شعر را سروده بود.

، نيوز فاکس شامل «مرداک روبرت» خبري انداز دارند. امپراتوريها چشمرسانه

بي )بريتانيا(  اسکاي و بي (استراليا)ديلي تلگراف ، ژورنال استريت وال، پست نيويورک

باشد. اين تمرکز، همسانيِ منحصر به فردي را در ها مي چند نمونه از آن فقط

 آورد.براي آنان به ارمغان مي رساني پيام

-اند، کانالهاي اجتماعي شيوع پيدا کردهسانهگونه که اينترنت و ر با اين حال، همان

اند. برخي سقوط هايي جديد همراه با امکانات تازه نيز کار خود را شروع کرده

اند. مبارزات ديگري ناميده« بوکيانقالب فيس»را  1100در مصر در فوريه « مبارک»

الگوهاي رفتاري در ايران نيز  1112ي مانند تظاهرات پس از انتخابات مورد مناقشه

 اند.مشابهي داشته

هاي متني، اينترنت هاي همراه، پيامها و شايد ميلياردها نفر از مردم به تلفنميليون

شونده در بازار جهاني تلفن همراه ها دسترسي دارند. يک ادعاي مدام تکرارنتو کافي

جود در جهان هاي موهاي همراه بيشتر از مسواکگويد ميزان تلفنوجود دارد که مي

 0رسد اين مسئله واقعا صحت داشته باشد.است. به نظر مي

ممکن است انقالب را از تلويزيون پخش نکند، اما آيا انقالب توييت  مرداک روبرت

ها برگشته نخواهد شد؟ آيا اينترنت يک زمينِ بازي به نفع کم زوران نيست؟ آيا ورق

 است؟
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  ایران

 00از  پس ويژه به و شاه شد منجر به سرنگوني که ايران 0797 انقالب از پس

بي  براي به دنبال هر دليلي آمريکايي ها و هم سياستمدارانهم ژنرال، سپتامبر

، 1117 ژوئن در اند.آنان بوده سرنگوني و اعتبار کردن رهبران جمهوري اسالمي

 انتخاب در اتهام تقلب و گسترده هاي بسيارهمراه با آشوب خياباني بزرگ تظاهرات

 شد. آغاز« احمدي نژاد محمود»مجدد 

 توجه نشان دادند و هابه تظاهرات متحده اياالت هايرسانه نبود که تعجب جاي

 نبود که تعجب جاي نيز. کردند گسيخته گزارش لجام هيجاني و شور با را ها آن

 . دربوک را به عنوان مکاني براي ابراز و بيان خود دريابندفيس و معترضان، توييتر

 از توييت 111،111 از بيش، اختالف مورد انتخابات از پس هفته يک فقط در، توييتر

 توييت شد. در IranElection# برچسب از استفاده با نفر هزار پنج و پنجاه از بيش

-برچسب 0822يا  IranElectionبا  فليکر در عکس هزار سه به نزديک، هفته همان

 شد. گذاري

ايران  داخل از انداختن پليس ايران در باب مبدا معترضاني که واقعابه قصد به اشتباه 

-پروفايل در خود سکونت محل جهان سراسر از توييتر کردند، کاربرانمي توييت

 يک ويدئوهاي يوتيوب قتل، گيرتري چشم طور تغيير دادند. به «تهران» به هايشان را

 بسيجي ـ يک تيراندازتک  يک ـ توسط سلطان آقا نداـ  ساله شش و بيست زن

دولت ـ را به تصوير کشيدند و در حالي که هنوز  طرفدار شبه نظامي گروه
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سراسر جهان  اتفاق در آن از پس ساعاتي گان در خيابان بودند تنها تظاهرکننده

 1تکثير شد. Neda#با برچسب  رويداد پخش شد. اين

 

 تونس

 و آزار به اعتراض ـ در بوعزيزيـ  تونسي فروش دست يک جوان ،1101دسامبر  09 در

. کشيد آتش به را خود بودند مصادره کرده را اشالتجارهمال که شهري مقامات اذيت

 از در خارج مادر او آميز مسالمت تظاهرات ويدئويي از بوعزيزي بستگان بعد، ي هفته

 توسط يوتيوب ويدئوي ارسال کردند. اين را به صورت آنالين شهرداري ساختمان

 ايماهواره خبري هايکانال و آن شب در شد بوک برداشتهاز روي فيس الجزيره

 پخش شد.

 تظاهرات گسترش يافت. تعداد شمالي تونس شهرهاي سراسر آينده در يهاهفته در

-کردند که نشان بوکفيس در هاييپيام و ويدئوها ارسال به شروع فعاالن از کمي

 هاي مربوط به گسترشتکامل تغيير برچسبي گسترش اعتراضات بود. سير دهنده

. بود ترينمحبوب  bouazizi#، ابتدا در. است شده در توييتر منعکس مبارزه اخبار

 نهايت، در. شد انتخاب جوان، فروشِ دست شهر، sidibouzid# سپس برچسب 

#tunisia تبديل به  که چه آن از هر خبري شد کردن پيدا برچسب براي ترينمحبوب

 8شد.مي« عربي بهار»تونسي و آغاز  انقالبِ
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 مصر

 يک ساله را از هشت و بيست «خالد سعيد»پليس،  افسر دو ،1101 ژوئن 6 در

 او هاگزارش به به زور بيرون کشيدند. بنا اسکندريه ساحلي شهرستان در نتکافي

نشان قانوني  غير مخدر مواد را در حال فروش پليس داشت که اختيار در ويدئويي

. کردند روشن روز و در خيابان در مرگ در حد او شتم و ضرب به اقدام ها آن داد.مي

 به اينترنت از طريق ي اوخونين و کبود شده و بدن سردخانه آن عکسي از از پس

ي وسيله به «هستيم سعيد خالد همه ما»بوکي فيس يپيدا کرد. صفحه درز بيرون

 شمال خاورميانه و در گوگل بازاريابي رئيس که« غنيم وائل» جمله فعال از پنج

 شد. کند، ايجادگي مي در دبي زنده حاضر حال آفريقا بود و در

« گانِ ساکت ايستاده»هايي با عنوان حرکت به سازماندهي بوکفيس يصفحه اين

 سياه در تماما آب و رودرروي نيل يرودخانه امتداد در فعاالن آن در که کرد کمک

 مبارک «اضطراري قوانين» شکستن از جلوگيري براي فعاالن. ايستادندمي سکوت

 هم فاصله از متر کرده بود، با چند چند نفر را ممنوع از بيش عمومي تجمعات که

 ايستادند.مي

 اينترنتي فعاالن از گروه همين، تاريخ در بوکيرويداد فيس ترينمعروف در احتماال

 روز» عنوان با، قاهره تحرير ميدان ژانويه در 12تظاهرات در  يک براي رويدادي

 نفر هزار هشتاد از ايجاد کردند که بيش «بيکاري و فساد، فقر، انقالب عليه شکنجه

 در آن حضور يافتند.
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 وبالگي پخش فضاي در سراسر و توييتر بوک،فيس طريق از خبرها که طور همان

زن مصري، ويدئويي بر  يکي از فعاالن ساله شش و بيست «محفوظ اسما»شد، مي

ژانويه بود. اين  12 در هااعتصاب مصري کرد که فراخواني جهت يوتيوب ارسال روي

متحده نيز  مهم اياالت هايرسانه ويدئو به مانند يک ويروس منتشر شد و حتا در

ها سرازير شد و درگيري توييتر از هاروز رساني به و هاعکس، ويدئوها. نشان داده شد

 موضوعات باالترين ميان ها دربراي هفته jan25#و  egypt#هاي برچسب .يافت شدت

 قرار داشت. توييتر پرطرفدار

کرد،  گزارش 1100 دسامبر اش را در ساليانه آمار اي ازخالصه توييتر که هنگامي

#egypt ترين برچسب بود و باالتر از محبوب#tigerblood  و#justinbieber  قرار

ترين شهر و کشور بودند در ليست هشتم بود. قاهره و مصر پرمرجع Jan25th#داشت. 

 4خبري بود. رويداد ترينمطرح اسامه بن الدننيز باالتر از مرگ  مبارکو استعفاي 

 انگليسي الجزيره يشبکه اينترنتيِ ويدئوهاي در گسترش انقالب تماشاي کسي با هر

-هاي درهمگي آشفته با  تحرير ميدان وسط در فرماندهي مرکز ارتباطات توانستمي

 سازماندهي جهت جهان سراسر در هاي يورش را ببيند. بسياريي زنجيرهپيچيده

اندازي راه «مصر دوستان»بوکي با عنوان فيس منسجم محلي، صفحات هايتالش

 کردند.
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 هایِ امنيتي: ایراندر پسِ دیواره

ا اين حال، بود. بدر تاريخ ها انقالبترين شدهمخابرهشکي نيست که مصر يکي از 

که ما در گونه  گونه، آن هاي مضحکاغراقموضوع با تبري جستن از تفسير نيازي به 

باشيم که توضيح بهتري به دنبال  ستيما باي ، نيست.ميديد متحده اياالتهاي رسانه

که به طور  ديگرهايي  در حالي که مبارزاتي در مکاناين مبارزات موفق شد چرا 

 .، شکست خورده استه مخابره شده بودمشاب

با  يايرانمعترضان  واقعيِ توييتر نقشي بسيار کمتر در سازماندهيرسد که به نظر مي

فارسي ي نسخهکه ترين دليل آن اين است  هاي ذکر شده داشت. مهمبرچسب

منتشر  1101هاي اوليه سال عربي، عبري و اردو، در ماههاي نسخهتوييتر، همراه با 

کاربران بسياري از ده بود. فروکش کرکه اعتراضات  آنشد، حدود دو سال پس از 

انگليسي  مخاطبانِکه براي  توييتر، در آن زمان، ايرانيان خارج از کشور بودند فعال

 بوک، اليوهايي مانند فيس، سايتهاتظاهرات در طول بيشتر کردند.، توييت ميزبان

ايران کامال غير قابل دسترس  حاضر درها براي افراد ل، و بسياري از وبالگژورنا

قطع  هاي اصليدر بسياري از شهر زمان اينترنت را هم يدولت به طور موثر ند.بود

 کرده بود.

با استفاده از  حالتي تهاجمي وفروکش کرد، دولت در  هاتظاهراتگونه که  همان

 ها آن يبازداشت و احتماال شکنجه ،فعاالن محل اقدام به تعيين الکترونيکيتعقيب 

اقدام به هاي اجتماعي در رسانهمعترضان هاي ارسال شده عکسبا کمک ها  آنکرد. 
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هاي اجتماعي يک رسانه ،در مورد ايران، در بهترين حالت نمودند.هويت افراد تعيين 

اعتراضات به مردم ها در انتشار اخبار رسانهاين ند. مخلوط شده بودموهبت و شر 

سودمند بودند. از سويي ديگر اين المللي  بين هايدردي همابرازِ  خارج از ايران و

چه که خود قادر به انجامِ آن بود، تر از آن سريعرا بسيار ممکن است دولت ها رسانه

 ياري کرده باشند.جنبش  اپوزيسيون و سر بريدنِ رهبرانِيافتنِ در 

 

 تونس: امنيتيهایِ در پسِ دیواره

، بازي کردند انقالبي جنبشِ در نقشي اجتماعي يهارسانه، ايران در همان دم که در

 يهاسرويس اقتصادي و سياسيِ  هايناآگاهي با اندازه همان اما به مسئله اين

 اجتماعي مواجه شد. يِهارسانه ذاتيِ ارزشِ از علي بِن امنيتيِ

ترين درصد جمعيت آن ـ يکي از متصل 86 –ميليون کاربرِ اينترنت  6/8با  تونس

آوري مامورانِ سانسور در مسدود کردنِ به طور حيرت 2باشد.کشورها در آفريقا مي

در  تهديد يک عنوان در آن زمان آن را به علي بِن بودند. رژيمِ بوک ناموفقفيس

 نديد. خود سقوطِ

بارز نشده بود، شهامتِ  علي بِنتا زماني که سقوط ، دسترسي ها با وجودتونسي اغلبِ

 اما اي کوچکگذاري يا حتا اليک کردنِ ويدئوي اعتراضات را نداشتند. هستهاشتراک

فعاالن معموال در حالِ سازمان دادنِ افکارِ عمومي بودند.  و انقالبيون استوار از
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هايِ تونسي ي بقيه ها و پيامدهاي آن،اشخاصي که با پذيرفتن مخاطراتِ پاييدن

 6داشتند.ناک را مطلع نگه مي بيم

 ديوار شکستن در مهم نقشي بوکفيس، غرب در جهان با انتشارِ اخبار تظاهرات

، به مردم براي علي بِنالوقوع کرد. انتشار اخبار سقوط قريب بازي تونس ترس در

است که  بحث اين نيز قابل، حال اين پيوستن به تظاهرات اعتماد به نفس بخشيد. با

 موفقيت اجرا و، ريزيبرنامه در اجتماعي يهاتا چه اندازه رسانه، حالت ترينبه در

نقش بازي علي  بِن در سرنگوني رژيم مستقيم اقدامات و هاتظاهرات، اعتصابات اين

 کردند.

 

 مصر: در پسِ دیواره هایِ امنيتي

 آزاد زندان از 1100 فوريه 6 تاريخ مدير اجرايي گوگل در غنيم وائل که هنگامي

 کشور ها، توسط وزيرحين بازجويي متعددي گزارش کرد که در يهارسانه به او، شد

 «.چه کرديد شما که داندنمي کس هيچ»گفته است:  او مصر مالقات شده است و به

 از نيروهاي او که رساند را به اين نتيجه او بازجويانِ نيز، بوکفيس در قدرتِ ترديد

 رژيم رسمي روايت بعد يهاهفته در «گرانِ خارجي آشوب» ينظريه. است خارجي

 شد. مبارک
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تجمعي که يک قيام را  راز»اي با عنوان فوريه مقاله 00در  ژورنال استريت وال

ي حقيقي اعتراضات اوليه اشاره منتشر کرد که در آن به سرچشمه «ور کردشعله

 گونه که در مقاله آمده است: کند. آنمي

در  تنگ نشيمن يک اتاق در هفته دو مدت به[ اعتراضات دهندگان]سازمان

 يک عليمي. کردند ديگر را مالقات روزانه هم «زياد العليمي» ي مادرخانه

اکنون آنان شامل . است «البرادعي»در کمپين  پيشرو جوان يدهندهسازمان

 يهاگروه، مخالف سياسي احزاب مرتبط با جوانان جنبش شش از گاني نماينده

 المسلمين بودند.اخوان و کارگران مدافع حقوق

 بود و در متصل به مسجد معموال مکان اعتراض انتخاب کردند که 11 ها آن

 که بودند اميدوار ها آن قرار داشتند. قاهره اطراف کارگرى پرجمعيت يهامحله

و  امنيتي موجب تغيير آرايش نيروهاي پراکنده تظاهرات از زيادي تعداد چنين

گان و افزايش اين احتمال شود  تري از تظاهرکنندهبيرون کشيدن شمار وسيع

ديگر در ميدان تحرير  ها قادر به پيشروي و پيوستن به هم که برخي از آن

 9شوند.

را  «ما همه خالد سعيد هستيم»ي  با گروهي که صفحه گان دهندهسازمان اين

ن داده بودند، حداقل به صورت ژانويه فراخوا 12وجود آورده و براي اعتراضات  به

 نشدند. رسمي متصل

 مکان، بيست در تمام. شروع کردند ژانويه 12 ظهر از بعد اوايل در را خود طرح ها آن

 سرعت به با موفقيت آغاز شد. پليس ها خيابان در هاي بزرگ سراسريپيمايي راه
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کرد. اما مقر جلوگيري  تحرير ميدان تمامي آنان به از رسيدن و داد نشان واکنش

 ميان در شوهر و زن براي يک زمانِ آن تنها و بيست و يکمي وجود داشت که مکان

 معلوم بود. گان دهندهسازمان از کوچکي گروه

تنها گروهي بودند  –مقر محرمانه و بيست و يکم  – Bulaq al-Dakrourراهپيمايان 

 اشغال شب نيمه از عدب تا ساعت چند را براي تحرير که به هدفشان رسيدند و ميدان

 به الستيکي يهاگلوله و اشک آور گاز با پليس نيروهاي که هنگامي، کردند

 2کرد. گان حمله تظاهرکننده

شد که يقينا  پخش بوکفيس و يوتيوب، توييتر طريق از پليس يحمله از ييهافيلم

 تحرير ها ي پس از آن شد. آنالهام بخش بسياري براي بازگشت به تحرير در جمعه

 قدرت از مبارک گرفتند و آن را در تصرف خود نگه داشتند تا زماني که را باز پس

 برکنار شد.

. نيستند خودجوش کامال خودجوش هايقيام ديگر، بزرگ قيام هر مانند درست

شده و زمان زيادي را در زندان و در  طوالني سازماندهي ساليان در که فعاالني

بودند، از تجربياتشان استفاده کردند و سازماندهي مواجهه با شکنجه سپري کرده 

و دفاع از استحکامات آن داشت.  تحريرور شدنِ کننده در شعلهها نقشي تعيين آن

 فعاليت از نوع اکنون نيز اين و شد تکرار مصر سراسر شهر به شهر در داستان اين

 دارد. ادامه مصر همچنان در
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 ؟استریت اغراقِ وال یا بوکيفيس انقالبِ

 مديران تفاسير با را هاي خودبرنامه متحده اياالت يهارسانه، مبارزات اين طول در

 دموکراتيک يروحيه يکنندهترويج نظرانصاحب و کارشناسان، اجتماعي يهارسانه

نوين پر کردند. با اين حال، اين هياهو و توجه نشان دادن  الکترونيکي فعاالن انقالبي

 متحده اياالت يهاهايشان نبود. رسانهکردن زمانِ پخش برنامهآنان، به قصد پر 

 ي تصويري ارائه ي کارگزارانشان در حال ساخت برنامه براي وسيله سالياني بود که به

 اند.بوده توييتر و بوکحماسي از فيس

جاتي  غربي در دسته يهارسانه انگيزحيرت ادغام وضوح آن به شروع ينقطه

 عنوان است. به برلوسکوني سيلويو يا و روبرت مرداکپراتوري ام مانند تر کوچک

ايِ  رسانه هايامپراتوري اين، آزاد با تحول بازار، نئوليبرالي هاياستدالل از بخشي

ي مقتدرانه در برابر  شان را در حدِ نياز تقليل دادند و از مقابله جديد کارکنان

 مورد در کردن صحبت مديريتي باالترِ دسترسي اجتناب کردند. در سطوح

به کارهاي « محصوالت جديد»جهت توليد  و را متوقف کرده« مطبوعات عمومي»

 شان بازگشتند.اصلي

-درون برنامه به آرامي تبليغات تجاري به که است معني بدان استراتژي اين منطق

ي  تبليغاتِ پنهاني پديده اين اوج. کرد رخنه ها تلويزيونِ آن و راديو هاي خبري

ها به  تبليغاتيِ صنفيِ خودِ آن هايآگهي آن در بود که «ويدئويي اخبار تشاران»

 شد.مسئوليت پخش مي همراه با سلبِ ايخبرِ حرفه صورت يک
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نه تنها به دست آوردنِ اخبار بدون سوگيريِ تجاري، بلکه به ، غرب در حداقل، امروز

، تحول اين به توجه بادست آوردنِ خودِ خبر نيز براي عمومِ مردم يک چالش است. 

براي « بوکيانقالب فيس»هايي وجود دارد که چرا عناويني مانند استدالل

غير قابل مخالفت  مرداکهاي و خروجي CNN ،MSNBCکارگردانان خبري در 

 هستند.

تر و سودآورتر از بسيار ارزان کارِ استوديو دفاترِ از اينترنت در وجو جست انجام

ي دفاتر در وقفهران به مناطقِ جنگي يا برقرار نگه داشتنِ بينگافرستادنِ روزنامه

هاي مهم مورد که هر کسي در خروجيِ رسانه ها پيشتر از آنخارج از کشور است. ماه

هايي که آنان در طول تظاهرات ي توييتسوال قرار بگيرد تفسير شد که چرا همه

، گذشته سالِ ي بودند. درکردند به جاي فارسي، انگليساز ايران گزارش مي 1117

گرفتند دوباره خبرنگاراني را به مناطق جنگي  تصميم NBC و CNN مانند ييهارسانه

 .است صادق هم هنوز کلي بفرستند، اما روندِ

آن را به عنوان تغييرِ  متحده اياالت دولت رخ دهد که در آينده در جايي انقالبي اگر

اياالت  داريِسيستمِ سرمايه اعتماد، قابل ايي تجاري به شيوههارژيم بشناسد، رسانه

مطرح « اِوگني موروزوف»گونه که  اش را ترويج خواهند کرد. آن فرهنگ متحده و

 کند:مي

 عاملِ نقش دادنِ جلوه اهميت کم و ابزارها بخشرهايي نقش بر تاکيد با

آورند وجود مي آنان در شهروندان اياالت متحده اين احساسِ غرور را به، انساني

که  اند. سرانجام آنگويي که خودشان در رويدادهاي خاورميانه مشارکت داشته
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که  هاي خودجوشي چنانشود که چنين قيامدر پس اين همه بحث گفته مي

بوک موفق ترين اعتبار بر تاييد آن است، قبل از فيس بزرگ «ي سيليکوندره»

 7اند.نبوده

 

 پردازانِ دنيای مجازی خيال

بهترين مثال آن . نيستاي تازه چيز اينترنت پتانسيل مورد در آميز اغراق يهاايده

 است. 0779در سال « کراسفرانسس کيرن« »مرگ از راه دور»فروش کتاب 

راديو و  کانال در هزاران يا و اينترنت نظرهاي مختلف دربا آزادي کاوش نقطه

 کمتر است اد ممکنافر، قرار خواهند گرفت دسترس سرانجام در که تلويزيوني

مداراني قرار بگيرند که در پي تحريک  در معرض پروپاگانداي سياست

 نامرئي يهاي رشتهوسيله به ديگر هم گي به پيوسته با .ها هستندکشمکش

ي وسيله به پايدار رفاه و جهاني، بشريت ممکن است دريابد که صلح ارتباطات

 01ريزي شدن است.مرگ از راه دور در حال پي

 ارتش توسط خشونت تشديد ترين بزرگ شاهد آن انتشار از بعد يدهه، متاسفانه

هاي از بسياري تکنولوژي گيريبهره ويتنام بود که با جنگ زمان از متحده اياالت

                                                            

است که  يفرنياسانتاکالرا در کال يدر حومه يسکوجنوب سانفرانس يلومتريک ۰۷در حدود  يا ( منطقهSilicon Valley) يليکونس يدره 

اپل، اسوس،  يستمز،س يادوب ي،ام د يا ينتل،ا ياهو، يکروسافت،گوگل، ما بوک،يسجهان )ف يکمطرح انفورمات يهااز شرکت ياريمقر بس
 يال،موز ي،مکستور، مک کاف ينکداين،ل يتاچي،ه يديا،دل، ان و يسک،سان د يمانتک،س يديا،انو يستمز،س يسکوس اکل،اور ي،اچ پ ي،ب يا

هايي است نام اين منطقه برگرفته از تعداد زياد شرکت ( است.يگرها شرکت بزرگ دو ده ييتربال، پالم، تو يام، آمازون، پ يب يآ يتسو،فوج
 کردند.هاي سيلسسيمي توليد ميکه تراشه
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 به نيت وارد شدن به دوران صلح، تسهيل شد. استفاده کراسکيرنذکر شده توسط 

 از جاي صلح، مرگ به يمن و پاکستان، افغانستان در سرنشين بدون هواپيماهاي از

 آورد. ارمغان را به دور راه

 رسد،اي از هيجان نيز مييابد و به درجهبه وفور ادامه مي که هابينيپيش اين چنين

 طول خودِ فعاالن نيز در از بلکهها، دانشگاه ياها رسانه نظرانِطرف صاحب تنها از نه

 شد.ناشي مي استريت وال اشغال جنبش و عربي بهار يهاانقالب

اند  دورنمايِ اتوپيايِ مجازي نيز گوناگون طرفدارانِ يابند،ها که توسعه مينظير رسانه

شوند. انتقاد و به چالش کشيدن اين شان خالصه ميهاي جديو معموال در بيانيه

شود به ها و مقاالت گاه و بيگاه در نشريات محدود ميها، توييتها به وبالگايده

ها از اين همهمه، وجود اين اي که هنوز يک تئوري منسجم وجود ندارد. باگونه

-گسترده بحث يک به شبيه اي از مشاهدات نمودار شد کهکتابي با آميختن مجموعه

 افتد: انقالبدر همه جا به راه نمي چرا» نگار: روزنامه« پائول ماسون»کتاب  است.تر 

 «.جديد جهانيِ

 متحده اياالت، اروپا سراسر در تظاهرات از بازديد را صرفِ سال يک به نزديک ماسون

 سالِ يک از انگيز ي شگفتواقعه نتيجه يک شرح خاورميانه و ديدار با فعاالن کرد. و

 مثال کتاب يک چنين اين بايد آن را بخواند. هم کسي هر که انقالبي است حقيقتا

 پردازانِ مجازي است. خيال موقعيت برجسته از

خواهد  نشان نفرها ميليون شود که اينترنت، حقيقت را بهشروع مي اين ادعا با بحث

در معرض پروپاگاندا قرار  کمتر از مردمي که کراسکيرنتصوري شبيه به تصور ، داد
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 يا و هاچرخش و کنيد سعي توانيدمي شما، مطمئنا»نويسد مي ماسوندارند. 

 نفرها ارتباطي ميليون يدرنگ هوشياري شبکهبي اما، پروپاگانداهايي را تعبيه کنيد

 در خون هاي سفيدگلبول مانند ها آن به کار خواهد گرفت: درست را آن مردم از

، آن به نزديک چيزي يا حقيقت نهايت، در اي کهگونه به کنندمي عمل عفونت برابر

 00«در برابر دروغ خواهد ايستاد.

 ،«شبکه» يا و اينترنت که کندمي استدالل نيز ماسون، کراسکيرنبه  شبيه، هم باز

 ي منزوي خواهد شد:هابراي توده ادراک اجتماعيِ انقالبيِ جديد يک موجب

شوک  فقط هدفشان ي سرد کهطلبانهاصالح مبارزات به شبکه سودمندي

ي تواند به جوهرهمي شود. شبکهمشوب کردن است محدود نمي و رساندن

 يهاانقالب قلبِ که بازبيني و مشترک هاي ميدان، گي بسته هم، جوامع کنوني

مانند  به، تواندمي بودند دست يابد. اين صنعتي اوايل عصر در اجتماعي

راه  0290 سال را در پاريس کمونِ کارگراني باشد که هاي تعاونيِشرکت

را در سراسرِ يک  آنان هايي کهميداني براي شکل گرفتنِ ميثاق، انداختند

 01گرداند.يشورش پيروز م

 :شودمي تروسيع ماسونچشم اندازِ  

ي عادالنه ضدِ اتوپيا هستيد و بخواهيد براي بنا کردن يک جامعه يک شما اگر

داري شروع کنيد، به طور دقيق سرمايه اشکالِ ينترپيشرفته و ينتراز مدرن

 يا مايکروسافت، توليد که اگر شودمي ترين فرمِ آن کدام است؟ چهپيشرفته

آن يک  جاي به متوقف نشود، اما آور سود بسيار هايشرکت ديگر يا و، تويوتا
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 بر مبتني و متن باز افزارهاي داري، آراسته با نرمفرم نيمه اشتراکي از سرمايه

غيرانتفاعي و دسترسي آزاد به اطالعات  يهاپروژه، مديريتِ بازار آزاد، همکاري

 08پديدار شود؟

به  مارکس توسط که طبقاتي يمبارزه آيا پرسد کهمي ماسون، نهايي نگارشِ در

وجود  را به امکان آن اين»ي مهم ديگر است. تصوير کشيده شده، هم يک مسئله

چندان مرتبط با اقتصاد نيست بلکه مربوط به  جامعه واقعي در «تضاد» آورد کهمي

 04«معنوي است. مواجهه با حقوق در انسان مشترک دانش

شود که مردم در قرن گذشته منجر مي اين پرسش به ناگزير استدالل از بخش اين

 کند کهاند. او استدالل مياي را دنبال کردهجهت دوام سازماندهي چه روش اساسي

که در  حالي تواند به سرعت تغيير کند. درهاي اعتراضات ميدر حال حاضر فرم»

يک شورش  حتا يا و چريکي ارتش يک، لنينيستي حزب يک ياوليه فرم قرن اخير،

 انقالب، قالب رسميِ اجتماعي، يهاشبکه با استفاده از، است نکرده تغيير محلي

 02«آزمايد.تغييرات پي در پي مداومي را مي

و  ينترنتکه ا دهند ينشان م 1100ها و مبارزاتِ سالِ  ماسون، انقالب يبرا

 ي يزهداده اند نه بر اساسِ ست ييررا تغ داري يهسرما ياييِخودِ پو ي،اجتماع يها رسانه

 ي  بلکه بر اساسِ مبارزه کرد يتصور م "يميچپِ قد"چنان که  آن ياقتصاد يِطبقات

                                                            

 يجادا ييرتغ يتها بدون محدود آن يدر کدها تواننديهستند که کاربران م ييافزارها( نرمOpen Source) ازن بمت هايافزار نرم 

هستند و اکثر  ييرو تکث يعقابل توز ي،در دسترس يتافزارها به صورت آزاد و بدون محدودنرم ينها را برطرف کنند. ا کنند و اشکاالت آن
 هستند. يانحصار يا يتجار يتها فاقد مالک آن
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(، مانندِ حزبِ يدارثابت )پا يالتيتشک ايجادِستم، ]البته[ با  و جور يهِفرد عل

 ]اما[ ناتوان در حفظِ آن. ينيستي،لن

پردازانِ مجازي  خيال موقعيت که ده شدهموقعيت کلي با هم آور سه ماسون در کتابِ

 :کندمجسم مي را

 دانش. گانِ جوينده براي «حقيقت» کردن فاش جهتِ اينترنت قدرتِ به ايمان .0

 يتوسعه و جامعه ساختِ به، «شبکه»تر دقيق يا و، اينترنت قدرتِ به اعتقاد .1

 است. آن شده مانع دارىکه سرمايه اجتماعي آن روابط

-مسالمت هاي اجتماعي احتماال به موجب عزمياينترنت و شبکه که آن نتيجه .8

 تغيير را داريسرمايه بزرگ تناقضات گان، ديده کامل به نفع ستم تحولي آميز يا

 است. داده

 

 حقيقت دنبالِ به

 کرده پيداها توده به رسيدن براي جديد يهاراه بسياري «حقيقت» به درستي که

گران قيمت شده است و  و هاي سنتيجايگزين دانشنامهبه آرامي  ويکيپديا. است

 شجاعت و) ليکسويکي 06تر باشد.است دقيق ممکن حتا که دهدمي نشان مطالعات

 در برابر اينترنتي از صحبت کردن حقيقت مثبت نمونه يک مطمئنا( منينگ برادلي

 بر واقعي اثري آنالين هايپتيشن و Change.org مانند ييهاقدرت است. سايت

مانند زيمبابوه  هايي مکان در سياسي زندانيان آزادي حتا يا طلبان واصالح پيروزي
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-نمي پليس نمايش دادنِ خشونت در همراه تلفن ويدئوهاي و يوتيوب نقش 09دارند.

است که  چيزي تنها آنالين ويدئويي شواهد، اوقات دستِ کم گرفته شود. گاهي تواند

 ي جنبشکند. ماشهدر برابر مجازاتِ زندان حراست ميپوستِ جوان  سياه از يک

ويدئويي کشيده شد که در آن يک افسر پليس در  با حدودي تا استريت وال اشغال

 سرمايه يک تواندمي جو بود. اينترنتحال اسپري گاز فلفل بر معترضان مسالمت

 نبود. پذيرامکان گذشته يهاسال باشد، چيزي که در فعاالن براي

 اطالعاتِ معرضِ در نيز بيشتر ما. اين نيست تنها حقيقت که است اين مسئله

 گرا در جنس هم يک دختر»، 1100 مه ماه اواخر هستيم. در هکننددروغين و گمراه

کرد گرايي که ادعا   مي جنس و فعال هم نويس وبالگ «امينه عارف»به نام « دمشق

 توسط دولت عربي بهار معترضانِ سرکوبِ هاي داستان را با جوان است، اينترنت

 مرد يک واقع در امينهکه  شد مشخص، هفته يک حدود از پس. مشتعل کرد سوريه

همه چيز را براي نزديک به  بود که« تام مک مستر»گرجستان به نام  از ساله چهل

 02دو سال جعل کرده بود.

ي ارتشيِ وحشي فرماندهي تجاوز افشاکننده Kony 2012ويدئوي  تواندمي کسي چه

 به ويدئو در نورديد فراموش کند؟ اين 1100 بوک را در مارسفيس که به کودکان

 ي از مداخله که ها در اوگاندا را به نفع روايتيستيزه مهمي در رابطه با راحتي حقايق

که  1101کرد روشن کرد. اما نه قبل از اکتبر طرفداري مي نظاميِ اياالت متحده

 )عمل Astroturfingکننده ديده شد. ي چهل و شش ميليون نفر دريافتوسيله به

گونه عوامل ارتجاعي سخنراني و  همه عمومي که  عليه «هم صداي» هايگروه ايجاد
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آنالين فوق ( اندشده ايجاد ثروتمند افراد توسط کامل به طور اما کنند،تبليغ مي

 است.تر آسان العاده

 

 شبکه

 قابل به طرز غير را فقط پانزده سال است که مردم اينترنت که است نيز درست اين

بوک استفاده کرده باشد تصوري به هم مرتبط کرده است، اما هر کسي که از فيس

 تبعيضِ، نژادپرستي تواند يک گندگاهِ زننده ازداند که اينترنت ميبه خوبي مي

درگير شدنِ  اخيرِ هاي ديگر باشد. رسواييِگراستيزي و پلشتي جنس هم، جنسيتي

-جوک که اقدام به گفتن PyCon مرد يهکنندشرکت دو هويت که IT کارگرِ زن يک

 اينترنت که دهدمي نشان، هاي جنسي کرده بودند و متعاقبا اخراج شدن او از کار

 07نيز يک وجه تاريک دارد.

ها  تواند آنميتواند ويرانگرِ اجتماعات باشد به همان سهولتي که مي اينترنت، واقع در

 سني و شيعه يهاگروه، 1119 سال در عراق در داخلي جنگ اوج را ايجاد کند. در

-فرقه تصاوير و حرمتيبي معرضِ در هايهايي از بدنعکس ويدئوها و منظم طور به

 را خود که گروهي جويي بود. انتقام را ارسال کردند که به قصد تحريک حسِاي 

سايبري  نامد به طور منظم اقدام به حمالتمي  (JIDF) يهود اينترنت نيروي پدافند

 روستاهاي است کرده تالش گروه اين کند.فلسطين مي طرفدار يهاسايت وب به



 برایان لِنزو

26 

 گوگل تخليه شدند را از 0742 سال قومي پاکسازي طي در ساکنانش که فلسطيني

 11کند.به عنوان يک کشور مبارزه « فلسطين»کند و عليه تعريفِ  حذف اِرث

رديابي و تعيينِ  نويسان، وبالگ کاربرانِ توييتر و از مانده جا به ردپاهاي ديجيتالِ

اين امکان را  بوکفيس در دوستان هايشبکه. کندمي آسان پيشرو را فعاالنِ هويتِ

 هر چند ممکنها دولت. يکديگر پيوند دهد به به آساني فعاالن را هادهد که هدفمي

 قدرت توازن از عدم، شدند وارد بازي که زماني اما، د شده باشندآرامي وار است به

جنگ » کنند، بهره بردند.در برابرش مقاومت مي که کساني و دولت ميان موجود

. افتدمي جهاني اتفاق مقياس نيست و دارد در تخيلي علمي ديگر داستان «سايبري

 سانتريفوژهاي درها ويروس خواه فرستادن، چين باشد محرمانه از اسرار خواه سرقت

 اياالت بزرگ يهاشرکت براي اختراع ثبت جانبه ازيک حمايت يا، ايراناي هسته

 .پابرجاست بازي اين، متحده

را  «اورول جورج» که نظارت است نظام يک ساخت مشغول متحده اياالت دولت

 يهاسرويس و دادگستري وزارت، متحده اياالت ارتش در ابتدا سازد.شرمنده مي

فرض خصوصي يا   پيش حريم ازها آمريکايي تصوري که هر شوق و شور با اطالعاتي

دور ، سپتامبر 00پرستي مصوب پس از ميهن قانونِ گناهي مسلم داشتند را بابي

 سال در بار اولين که چه به تازگي آن NSAکننده ، فاش«ادوارد اسنودن»انداختند. 

، در NSAخاص  طور به و متحده اياالت دولت. استشد را تاييد کرده  گزارش 1112

( خارجي منابع گونه ارتباط با هر و) آمريکاييها ميليون حال رصد کردنِ ارتباطات

 10روز است. و هر دقيقه در هر
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نظارت بر جاسوسي  دادگاه» که با وجود حمايت است ين افشاگري آنترهدهندتکان

. باشد قانوني دهندمي انجام ها آن چه آن بيشتر رسدمي نظر به ،[FISA]« بيگانگان

 سوابق( هاقرن حتا يا و) هادهه صدا و سر بي اوباما حاضر حال در و، بوش، کنگره

اند و قوانيني براي انجام نظارت تقريبا جامع به شکلي کامال قانوني را بازنويسي کرده

 همکاري بدون ها اين کدام از هيچ که گفت چنين بايد هم. رسيد قانوني به تصويب

بوک فيس و ، گوگلVerizon ،AT&Tهاي: انحصار اينترنتي شرکت و مخابرات نزديک

اي سخاوتمندانه در حال پاداش گرفتن در به گونه ها شد. ظاهرا آنممکن نمي

هستند  دولت با آينده قراردادهاي ي اين همکاري و يا گرفتن امتيازاتي درنتيجه

مصنوعيِ  هايي در کشورهاي فتح شده؟(. انحصاراتزيرسازي چرخ حتا شايد)

را  رقابت گذارند کهسودمندي را باقي مي مقررات و قوانين زيادي مخابراتي تا حد

 اجرا به افزارها برايگانِ ابزارها و نرم دارد. توليدکنندهباال نگه مي سود را کرده و کم

 انحصاري متکي به دولتتقريبا به طور  کشور از خارج در مطالبات خود درآوردن

 متحده( هستند. اياالت ارتش و) متحده اياالت

کاال هستند و نه  واقع در بوکفيس و گوگل کاربران، عموم باور خالف بر، نهايت در

هاي کاربران هايي هستند که براي دادهدهندهها آگهي آن واقعيِ مشتري. مشتريانِ

 NSA از اطالعاتِ مشتريان که دارد در ايذره به دسترسي ها براي دهند و آنسور مي

 ميرند.شود، ميمي متمرکز

اي براي همياري کردن دولت کدام انگيزه هر، ها آن ارشد کارمندان وها شرکت اين

بوک يک مدير امنيتيِ فيس «مکس کلي» :که ي مورد توجه اين نکته در نظارت دارند.
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ي جاسوسيِ اينترنتيِ  پروژه با بوکفيس ي همکاريِسال بعد از سرپرستيِ برنامه

PRISM  درNSAبراي  مستقيم طور تا به کرد ترک را بوک، فيسNSA .به  11کار کند

 به، هيچ کس»کند: اي عنوان مي گرِ رسانه پژوهش «رابرت مک چسني»اي که گونه

 18«کند.اي براي نظارت پرتاب نميسکه، دانانِ مدني حقوق شماري از جز

 

 ؟شودبازسازی مي داریآیا سرمایه

 يِا رسانه هاي مخابراتي وسودهاي شرکت براي در اوايل تهديدي که اينترنت با آن

 قوانين، هاچي ها به سرعت سازگار شدند و با ارتشي از تبليغات سنتي شد، آن

اي از دور زدنِ مقررات پيش برد با دوره شاننفع به را اي نوشتند که بازينگهدارنده

 و رقابت ترويج از دور شروع شده و امروز نيز ادامه دارد. به 0721که در سال 

با چه سرعتي  توييتر و بوکفيس، است که گوگل هدهندتکان اين کامال، تمرکززدايي

 توجه با، مثال عنوان اند. بهاي انحصاري را بر سرتاسر بازارهايشان محقق کردهسلطه

 ماه تا متحده اياالت وجوي جست بازار از درصد 9/66، وجوهاي انجام شده جست به

 يعني بينگ، بعدي رقيب دو شما کند. اگررا گوگل کنترل مي 1108مه 

 درصد 76، را نيز به حساب بياوريد( درصد 01) ياهو و( درصد 4/09) مايکروسافت

 بينگ، گوگل طريق ازها آمريکايي توسط وجوهاي انجام شده تمام جست

 14است.ياهو انجام شده  مايکروسافت يا
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 سال در»تر از انحصار کشيده است: حتا يک تصوير سر راست رابرت مک چسني

 جمله از، بازار ارزش لحاظ اياالت متحده از بزرگ شرکت ده شرکت از چهار، 1101

بودند.  AT&Tگوگل و ، مايکروسافت، اَپل اينترنتي يهاغول، سه شماره و يک شماره

IBM برويم در ادامه، ليست شامل  پايين را به عنوان شرکت پنجم اضافه کنيد. اگر

Verizon، آمازون، Comcastسيسکو، اينتل همچنين ، ديزني و، Qualcomm و اوراکل ،

ي منتها درجه در اينترنت انحصارطلبان، خالصه طور به»، گيردنتيجه مي او «است.

 12«.قرار دارند داريجهان  سرمايه و متحده اياالت فرماندهي

 چگونه رايگان هستند گوگل و بوکفيس پرسش اساسي است: اگر يک مستلزم اين

 شما به مارکسيستي هر که طور شوند؟ همانزيادي را عايد مي پول هاشرکت اين

 ي آن مربوط به توليد است.گفت، همه خواهد

 دستگاهي که، دارد دستگاه يک به ها کم و بيش نيازسرويس اين از يک هر به اتصال

 معدني يماده ـ يک coltanتسلط بر استخراج . توليد شود کساني توسط بايد

-تلفن ساخت براي که قلع و ـ تنگستن (تانتال و نيوبيم) عنصر فلزي دو از متشکل

هاي مرتبط با کشف مهاجرت بارترين خون از يکي هستند به مهم شديدا همراه يها

 از درصد 64 حداقل» کنگو دموکراتيک منجر شد. جمهوري فلزات در تاريخ جهان

 به ها قادر معدني، آن هايانباشته بدون 16«جهان را داراست. سراسر در coltan ذخاير

کننده عمده مانند توليده کشورهاي ديگر گونه که در ذخاير کنگو آن بر تسلط

 با سقوط کنگو در حال حاضر 19دهند، نيستند.استراليا، برزيل و کانادا انجام   مي



 برایان لِنزو

31 

 جنگ داخلي کنگو را به عوامل سياسي تضعيف شده است و اين ثباتيبي و اقتصادي

 سوق داد. 1111 سال در و 0771 سال در فقر و

 طريق فروش از خود عمليات مالي تامين به قادر طلبيجنگ يا و نظاميشبه هر

و غير  ناپذيرتحمل اي کاري شرايطبا  و معدني با به کار گماردن کارگران مواد ساده

 به توجه با، است کاري نيز پر سود معدن ايمن و مسموميتِ نسلي از مردمِ کنگو بود.

 سراسر در»گويند مي« جان کاتو»و « سلين مي روود»گراني مانند چه پژوهش آن

رشد ها  آن اهالي ي تغذيه براي کافي ي اندازه به مازاد سابقا ميزان توليد، کشور شرق

 مزاياي کوتاه» ،گسترده خشونتِ با ترکيب اين به خاطر اين است که در «کرد.نمي

 12«کرده است. کشاورزي کردنِ رها به تشويق را کشاورزان برخي کاري، معدن مدت

ها، گوشي، نيست کثيف کافي اندازه به خام مواد فرض بگيريم که استخراج اگر

« چارلز ديکنز»غول پيکري شبيه به چيزي که هاي کارخانه در کامپيوترها و هاتبلت

 يهاها    کارخانه ترين آنشوند. مفتضحقادر به تصور کردن آن نبود، توليد مي

Foxconn بسيار وحشتناک  سرعتي با هاي آيفونگوشي آن در است که چين در

 کارگران از نفر 021 حدود»بود که  بد قدر آن شرايط 1100شود. در سال مونتاژ مي

 شرايط به اعتراض در هاپرت کردنِ خود از بامِ کارخانه و  خودکشي به تهديد چيني

هاي ها شبکه ها نبود، آن هاي آنبرآوردن خواسته Foxconnواکنش  17«کاري کردند.

توري مانندي براي گرفتنِ هر کارگري که ممکن بود جهتِ پريدن تالش کند، نصب 

 کردند.
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دولت در آن جا  وها شرکت يهاداده که وجود دارند پيکري غول سِروِرهاي چنين هم

کنند. اما سازي ميهاي حجيم را پردازش و ذخيرهداده« هارايانه اَبَر» اند.گرفته

 هر قلب در» تايمز نيويورک ي با توجه به اشاره. است متفاوت کامال واقعيت

و پراکنده ي اينترنتي، ديتا سِنترهايي وجود دارد که در همه جا پخش  مؤسسه

براي « کنند.ها نيز رشد مي هستند و با گسترش ميزانِ اطالعاتِ ذخيره شده، آن

براي نيرو »اي دارد که مثال سِروِرِ مايکروسافت در کوئينسيِ واشنگتن نياز به انرژي

 ساکنان که حالي در« آمريکايي کافي است. يخانه 17111 بخشيدن به حدود

انرژي مصرف  وات ميليون 2/7جا، در سال گذشته  کارهاي آن و کسب ساير و محلي

است. عالوه بر ميليون وات انرژي مصرف کرده 7/40کردند، تاسيسات مايکروسافت 

-کلمبيا دريافت مي يکه برق را از سدهاي رودخانه ايانرژي يبرداري از شبکهبهره

ژنراتور تاسيساتي پراکنده با مساحت هفتاد و پنج جريب زمين، با چندين ، کند

 81«کار کردند. 1101ساعت در سال  8602روي هم رفته »ديزليِ پشتيبان، 

-بي، نيستند کثيف کافي ي اندازه و توليد به خام مواد فرض بگيريم که استخراج اگر

 جايي رسدمي پايان به الکترونيکي يهانامساعدِ دستگاه« گي زنده يچرخه» رحمي

-دستگاه« ارتقاء» به گان هکنندمصرف با تشويق. شودمي آغاز استخراج و توليد که

هاي دور ريخته ها تُن دستگاههايي به کوتاهي يک سال، ميليونچرخه در، خود يها

 توانندبه هنگام سوزانده شدن مي «الکترونيکي يهازباله» اين شده توليد شده است.

 هايوکسيندي سي و وي پالستيک پي، جيوه، کادميوم، سرب» مانند شيميايي مواد

ي مواد  هاي دفنِ زباله به خاک و زنجيره منتشر کنند يا از طريق مکان« سمي بسيار

 و هند، متحده، در آفريقا اياالت و اروپا الکترونيکيِ يهازباله غذايي نفوذ کنند. اين



 برایان لِنزو

32 

، متحده اياالت در» گزارش کرد که 1117در فوريه  سبز صلحشوند. ريخته مي چين

 بازيافت جهت شده، آوريجمع يهازباله از درصد 21–21 که شودمي زده تخمين

 متحده جا که اياالت شوند. از آنصادر مي [چين و آفريقا، هند، دور شرق به]

 80«است. قانوني( اروپا در قانوني غير) عمل را امضا نکرده است اين Basel کنوانسيون

است،  کرده تغيير اساسا داريسرمايه که ارکانِ ادعاي آن ،ها اين تمام به توجه با

 افتاده اتفاق ارتباطات در بزرگ تغيير يک نيست که بار اولين اين. مضحک است

تر تاريخي ديجيتال  به آنالوگ از اين نکته ارزشِ پرسيدن را دارد که آيا تغيير است.

-بازي دگرگون اينترنت، اختراع آيا؟ است تلفن و راديو به کاغذ و تغيير جوهر از

از آن تحوالت جانِ سالم  داريسرمايه تنها تري نسبت به کشف برق است؟ نهکننده

در آورده  سود و ستم، ها را به طرز هولناکي به خدمتِ جنگ به در برده است بلکه آن

داري است سرمايه يمشخصه گير، يِ چشمهانوآوري از برخي جهات، اين گونه است.

 عدم انطباق. يک و نه

 

 گذشتهتکان دادنِ 

توسط  اجتماعي يهارسانه« انقالبيِ» خصوصيات مورد درها ايده وها بيشترِ نوشته

هاي ها به جاي تحليل، بيشتر تبليغ شود. از آنيک جريانِ حامي به دوش گرفته مي

ها  که آن ها، صحبت کردن پيرامونِ آن ي اينشود. در پسِ همهسطحي متصاعد مي

اشاره  کامال پرمنفعت است. اين ي سيليکوندرهبراي  چه اهميتي دارند از نظر مالي
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کشند. ي سازماني را يدک مييک رويه فعاالن اين يا و ماسونکه  اي نيست بر آن

 شده در مطرح يهاارزش همان  پيشبرد براي ها هاي آنبحث رسدمي نظر به، اما

 و خوب»است با برابر « تکنولوژي پيشرفته و جديد: »گيردانجام مي مديسون خيابان

 دهد:ـ اين شيوه را توضيح مي ديويد ِادجرتون انگليسي تکنولوژي ـ مورخ «مفيد.

 اين و است وقوع حال پرشتاب در سرعتي با تغييرات که است شده گفته ما به

متخصصان اصرار دارند که جهان در . است قدرتمنداي فزاينده طور به اواخر

 ي تاريخي جديدي است. درگذاشتن به دورهي تکنولوژي در حال قدم  نتيجه

دانش ، مدرنِ ما پست و پسا صنعتي شرايط در جديد، دوران در جديد و اقتصاد

 دورانِ اين در حتا، با هم تطابق دارند. مخترعان کمتر کنوني و گذشته، ظاهرا

 چنگِ از هستند و مادامي که جوامع «خود زمان از جلوتر»، مدرن پست

جديد، آهسته  تکنولوژي با شود که انطباقتصور مي، ندبرمي رنج گذشته

 پذيرد.صورت مي

راستي که جهان به صورتي راديکال  جديدي در جهان وجود دارد و به چيزهاي

 81ها وجود ندارد. در ميان آن تفکر طرز در حالِ تغيير است اما اين

تغييرِ  و نياز به گسترش داريثباتِ سرمايه که است اين اِدجرتون ي اوليه ي نامه پايان

متناظر را ارائه کند که به جاي سودمندي  ايدئولوژيِ اساسيِ ابزارِ توليد دارد تا يک

گي را ترسيم نکرده باشد  ممکن است خود او اين وابسته. اولويت دهد «گي تازه»به 

صورت  به که مارکس چه با آن دهد تا اين ايده را مقايسه کنداو ادامه نمي اما

 در کند. کههاي مصرفي عنوان ميبرابر ارزش در «اي مبادله هايارزش ي سلطه»
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-شود ميکه فروخته  مي يک شي( آيا که اين و) که چگونه است به ايناي اشاره اصل

 ي ديگر، داراي اهميت بيشتري شود.تواند با گذشت زمان از يک شي مورد استفاده

مطبوعاتي نوشته شده است که  يواسطه به زيادي حدِ تا آوري فن ي تاريخچه

 ها در هاي خاصي از آندر بخش مبالغه مالي و با مصلحت ي افرادِ بازارياب، باوسيله به

 به اهميت داشت گذشته در چه آن از ما تاريخ شوند. بنابرايناقتصاد، منتشر مي

 شود.منحرف مي سرمايه ايِلحظه نيازهاي سمت به زياد احتمال

 را نفرها ميليون جان توانداقسامِ تکنولوژي که مي ينتر مهم از تا دو، مثال عنوان به

 هستند، يکي براي بندپشه و کاندوم، کشورها جلوگيري کند کلِ ويرانيِ حفظ و از

 با. ماالريا گسترش از و ديگري براي جلوگيري ايدز بيماري گسترش از جلوگيري

بند را هاي پر شده در مورد پشهبا کتاب Noblesو  Barnesهاي قفسه شما، حال اين

ي حشرات را به کنندهموادِ دفع گذاران براي بازارنخواهيد يافت و يا ازدحام سرمايه

هاي مردم منفعتي در خالص کردنِ توده هيچ که بوک نخواهيد ديد چرامانند فيس

 ها نيازمندند، وجود ندارد. فقيري که به آن

: داري يعنيسرمايه اساسيِ فرآيندهاي، کنداظهار مي ماسون چه آن برخالف، بنابراين

رسد در عالم مي نظر به، طبقاتي يمبارزه، وقفه، جنگبي يتوسعه، برداريبهره

به جاي حل شدن، در حالِ تشديد شدن « ايانحصار شبکه» با مواجهه رسانه و در

 است.
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 سياسي موضوع با اهميت دیگری هستند؟ احزاب آیا

-ي  سرمايه مطالبه به که تاکنون اينترنتي پردازانِ خيال يد که همهگفته شو بايد

 واقعيِ بين مشترک وجه. اساسا با هم تفاوتي ندارند اند،داري لبيک گفته

ي هافرم ي ارائه براي کافي ياندازه به چيز همه که اين است اينترنتي پردازانِ خيال

 يا و، انقالبي تغيير کرده است سوسياليستيِ هاي سازمان مانند، «سنتي»سازماندهيِ 

اين . اندشده  منسوخ اند نيزکرده انتخاب رهبراني سادگي به که ييهاگروه حتا

 و اندتغيير داده تحوالت به توجه با را خود ذهن سادگي به ها آن آيا که روشن نيست

 اين با اند.بودهترين موقعيت خود عالي در ها اند که اين سازمانکرده فکر هميشه يا

به عنوان ، اشغال پيش برده شد جنبش در بحث اين که در مورد اين نظر اتفاق، وجود

 است. آن شايستگي بررسي براي کافي دليلي، نمونه

مبارزات  چگونگيِ شيوع و گسترش از خاصي تلقيِ بر اينترنتي پردازانِ خيال استداللِ

 در آن بحثي، مارکسيستيِ سنتي پيش ببريمگفتارهاي  در مبتني است. اگر آن را

 است.« سازماندهي کردنو يا  گي ي خودانگيختهمسئله» مورد

 اين مورد در «لنين» و «لوکزامبورگ رزا» لهستاني انقالبيِ ي منازعات بينمطالعه

-ي متاخرتر در عرصهيک منازعه، حال اين با 88هر فعالي ضروري است. براي موضوع

 NYUاستاد « کي شرکي»و پروفسور« مالکوم گلدول»شنفکر مشهور اي مشابه بين رو

باعث  اجتماعي يهارسانه بود: آيا  پرسش دو محور ها حول منازعه آن 84رخ داد.

-رسانه طريق از سازماندهي شود؟ آياقبل مي از گيري اعتراضاتي احتماال بيشترشکل

 شود؟ميقبل  از هايي احتماال بيشترباعث پيروزي اجتماعي يها
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به  گلدولدهد در حالي که پاسخ هايي تصديق آميز به هر دو پرسش ميپاسخ شرکي

 پرسش اول قابلِ بحث بودنِ آن و به پرسش دوم ترديدي قاطعانه است.

با ، نيويورکر که اکنون شناخته شده هست اي برايپيش از آن، در مقاله گلدول

ارتباطات با تکيه بر روابط » و «قويارتباطات با تکيه بر روابط » معرفي مفاهيم

هاي پلت فرم»، نويسدمي گلدول شک گرايي خود را به خطر انداخت.« ضعيف

اند. توييتر راهي براي دنبال هاي اجتماعي پيرامون روابط ضعيف ساخته شدهرسانه

ي افرادي است که ممکن است هرگز مالقات نکرده وسيله کردن )يا دنبال شدن( به

اي براي مديريتِ موثرِ آشنايان است. براي حفظ کردنِ بوک وسيلهسباشيد. في

 همين ها نخواهيد بود. به اي ديگر قادر به تماس با آنتماس با افرادي که به گونه

گي  بوک داشته باشيد امري که در زندههزاران دوست در فيس توانيدمي شما دليل

مادامي که بپذيريم که »که  گيردنتيجه مي گلدول« آيد.واقعي هرگز پيش نمي

 به ضعيف دارد، روابط اي براي اين شيوه از سازماندهي فعاالن وجودهاي ذاتيتوانايي

 82«.شودمي منجر پرخطر يهافعاليت به ندرت

 دانشگاه شناس جامعه توسط شده انجام ي مطالعه دهد بهمي ارجاع، گلدول

]مي  کمپين تابستان آزادي»از دهندگان که انصراف» ،«آدام مک داگ» استنفورد

ماندند مقايسه کرد و کشف کرد  جا آن در که گانيکنندشرکت با را« سي سي پي[

 «ها وجود نداشت. گونه که ممکن است انتظار برود، اختالف اساسي بين آن که آن

 تر باقي ماندند به طور ساده روابطهايي که مدتي طوالني دريافت که آن آدام مک
                                                            

 4691متحده بود که در ژوئن  ياالتدر ا ينکمپ يک( شوديشناخته م يزن يپ يس يس يم تابستانِ ي)به عنوان پروژه يآزاد نِِِِتابستا 

 شد. يانداز، راهندکنار گذاشته شده بود يريگياز را يختبار که در طول تار يقاييآفر يکاييدهندگان آمرياز را يارينام بسو با عنوان ثبت
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الزم شد »اند. ديگر افراد حاضر در آن جنبش  داشته با اجتماعي بيشتري و شخصي

ها از آن افراد  آن –هاي شخصي خود ارائه کنند تماس از ليستي داوطلبان يکه همه

گان نسبت به کنندشرکت –هايشان مطلع نگه دارند ها را از فعاليت خواستند که آن

ز ميان کساني که به مي سي سي پي دهندگان تمايل بيشتري داشتند تا اانصراف

-رسيد که فعاليت نتيجه اين به آدام رفتند دوستان نزديکي به دست آوردند. مکمي

 86«هستند.« با تکيه بر روابط قوي»اي هاي پرخطر، پديده

ها گذشته  کند که فعاالني که کم و بيش عمري از آنمي بيان سادگي به دارد گلدول

 تحوالت ايجاد و تجربه به مربوط مسائل: اندشده عروفم در طول اين ساليان است

 نيست. وقت پاره يک تالشِ اجتماعي اساسي

شکي وجود ندارد که ابزارهاي جديد و قدرتمندي براي فعاالن موجود است. در 

 و ستم و وجود داشته باشد که ظلم بيشتري احتمال است ممکن چنين فضايي حتا

 يدر نتيجه، حال اين با. شود داده تعميم هميشه ازتر دقيق وتر سريع بتواند مبارزه

است که  شده داده نشان وضوح به مصر انقالب حاضر حال در و مدني حقوق جنبش

در  هاييلحظه. است طوالني اي مديد ومبارزه از رويداد يک تنها هاتوده اعتراض

 حينِ ويران شدنِ جهان، اشخاص نيز براي هدايتِ مبارزه مهم بودند.

سرد حزبِ  جنگ مدل دموکراتيک به غير از بايد يک فضاي چپ، تالش اين در

 رد و موجود وضع رد. کند ايجاد باال، از جنبش يکنندههدايت« همه چيز دان»

 کاري سخت همزمان، طور به استالينيستي، قديمي ضد دمکراتيک احزاب يهاشيوه

 است.
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 مشکل اين براي بخشيرضايت پاسخپردازانِ مجازي  خيال اندازِ چشم، حال اين با

 براي تالش به دادن اولويت گويد.درست مي گلدول، مورد اين در. دهدنمي ارائه

. پيروز نيست استراتژي يک اشخاص قوي، ساختن يبه هزينه ضعيف روابط ايجاد

 و بازاريابي در داريي پافشاريِ سرمايهواسطه شده به آلوده استراتژيِ يک اين

ي روزِ از فکر کردن درباره عمد به و آگاهانه که است اندازي چشم اين. است تبليغات

چون  هايي همهايي براي زدن برچسبزند و در آن کوششبعد از اعتراض سر باز مي

 معناي به، تواندمي انقالبي شرايط شود. اين استراتژي درانجام مي« ضد دمکراتيک»

 باشد. خودکشي، کلمه واقعي

 

 نتيجه

 اي پيشتر ازهفته داري، مي توان گقت که دراي با ايام پيش از سرمايهمقايسه در»

 از پيش يشده انتخاب قرن تصادفا که اين عبارات را بخوانيد، نسبت به هر آن

 جاري يدوره 89«تکنولوژيکي بيشتري در جهان رخ داده است. تغييرات ،0911

 چيز باز هم همه، است دهکر تغيير چيز کند. همهچالشي براي چپ پيشکش مي

اي درگير با تکنولوژي روزمره مردم، از نفر ميلياردها. رسدمي نظر به آشنا خيلي

هاي والدينشان يا حتا خودشان در پانزده سال دارند که به دشواري شبيه به روزمره

کنندگيِ هدايت  و ديجيتالي مالي يهاسيستم، هاي جمعيرسانه پيش است. ظهور

 آورند.مهمي را به بار مي يهاپرسش ها هستند و آن مهم تحوالتي سرمايه



انقالب تویيت خواهد شد؟آیا   

39 

-وسيله به است  ممکن که اقتصادي ناپذيرِ اجتناب کاريِ چگونه با خراب جنبش يک

انداخته شود، برخورد  راه به دکمه دادن يک جو با فشارستيزه ثروتمندِ يي طبقه

 تعامالت با نئوليبراليسم توسط شده ترويج حد از بيش فردگراييِ چگونه؟ کندمي

 طبقاتي را تحت تاثير قرار دهد؟ ما شود تا آگاهيديجيتالي ترکيب مي اجتماعيِ

نظارت، چگونه  رژيم تحت يک دولت فراگير و ديجيتال کشيدن چالش به براي

توان نمي. است راه آغاز ها تنهاپرسش اين؟ سازماندهي کرده و ارتباط برقرار کنيم

 يا سردستي گرفت. ناديدهرا  جريان تحول

داريِ کهن را آشکار سرمايه يهانشانه ديجيتال پوششِ انقالبِ نگاهي تحت هر، هنوز

 تاکيد بر تداوم. ستم و ظلم جنگ و، استثمار، نابرابري، انحصار، آلودگي، پول: کندمي

 اين بين ارتباط اما، باشد سياسياي وابسته به لحظه است ممکن راديکال تغيير يا و

به طور  تواندنه مي گذشته از هاتحليل و تجزيه و ما يهانظريه. شود فهميده بايد دو

 نمود. اعمال تغيير، بدون را ها آن توانمي نه و شود انداخته کامل دور

 مشارکت که انددر تحقيقي جديد دريافته ي علوم سياسيمحقق برجسته سه

بر نابرابري در جامعه ارائه کند،  غلبه براي که روشيبه جاي آن اينترنت، در سياسي

  بازرگاني ـ هايانجمن وها شرکت ويژه به ها ـ و آن دهد. وآن را بيشتر بازتاب مي

تسلط  اينترنت ترافيک توييتر بر و بوکفيس ديگر، با هاي سازمان تضعيف بدون

در هاي سياسي هستند، هاي ديگري که درگير فعاليت دارند و با هر گونه سازمان

 82گيرند.تقابل قرار مي



 برایان لِنزو

41 

 خصوص به و اجتماعي يهارسانه. دارد وجود گرايان عمل نيز براي هاييداللت

-شخص نمي. اندکرده نفوذ کشورها وها محله فقيرترين در حتا همراه تلفن اينترنت

توانند براي برخي افراد ها مي اينترنت با اين عنوان که آن يا و کامپيوتر تواند از

 اجتناب کند. کننده باشند،مرعوب

 و بحث واقعي با را نويسي وبالگ و بوکفيس در مقاالت خطاست که ارسال نيز اين

خواهد  را خود کسي ترجيحات به اشتباه در هم بياميزيم. هر واقعي مردم وگو با گفت

شوند ضرورت خواهد داشت. آزمودن ابزارهاي جديد، هنگامي که پديدار مي داشت و

درجه  که براي آنالين تعامل از آن سطح مورد سنجيده در و دقت به بايد فعاالن

افراد نياز  از هاييبه گروه چپ، نهايت شود تامل کنند. درهايشان الزم ميفعاليت

روشن را  اند و اين هدفآموزش ديده جديد يهاآوريدر مورد فن که خواهد داشت

کنند، ارتباطات را قطع مي ناگزير ها آن دارند که در برابر اقتدارگرايان و هنگامي که

ي اينترنتي به دولت ي سادهتواند با يک حملهشخص نمي واقع پيشروتر باشند. در

 اي وارد کند.ضربه

 که افرادي ي تاکتيکي وهاي گستردهآشنا با آرايش افراد از زيادي به تعداد چپ

 ممکن داشت. ويدئوهاي آنالينخواهد  نياز اند،به خاطر سپرده را گذشته يهادرس

آرايي مجدد  ما براي صف اي جهت همبستگيپليس جرقه شتم و ضرب از پس است

پيروز شدن، مانع  چگونگي از قوي درک يک و، اجرا، دقيق ريزيبرنامه اما ايجاد کند،

 شد. از گسيختن تمام سنگرهايمان توسط اقتدارگرايان خواهد
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جز خارج شدن از  راهي داري هيچزوهاي سرمايهاحتراز از با گونه که براي همان

راهي  داري نيز هيچدوري کردن از سرمايه براي، داري وجود نداردمختصات سرمايه

 يهاجنبش  ، موارد اغلب در. ندارد داري وجوددر درون سرمايه جز استنتاج خود

محافظت اقتصادي که از آن  نهادهاي و دولت متمرکز بسيار قدرت با بايد اجتماعي

ي با طبقه برويم و« افراد شبکه شده» از نياز داريم فراتر کنند، روبرو شوند. مامي

 ي جهاني را به وجود آوريم.کارگر متشکل، قابليت مبارزه

 نطقي در ،«تروتسکي لئون»انقالبي روس . نيستاي تازه چيز ايده از طرف ديگر، اين

-مبارزه در مجمع دوستان راديو، ادغامي بين الملل اول جذاب براي کنگره مبهم اما

 کشد:تکنولوژي را اين گونه به تصوير مي و طبقاتي ي

راديويي را تصرف  يهااروپا ايستگاه کارگران که زماني، روز آن در که است الزم

از قله آن  و آورندرا به دست مي ايفل برج فرانسه پرولتارياي که زماني، کنندمي

ها اربابان فرانسه هستند )تشويق  کنند که آنمي اروپايي اعالمهاي  به همه زبآن

 دهقانان بلکه، ما صنايع شهرها و کارگران تنها نه ساعت و روز آن حضار(، در

اروپايي  نداي کارگران به پاسخ به قادر است نيز، ممکن افتاده روستاهاي دور

 کمک شما به و رفقا شنويممي ما» –« شنويد؟را مي ما صداي آيا» :باشند

 87«خواهيم کرد!
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