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مقدمه
اين کتاب  ،بخشي از پژوهش بنیاديني است که پیرامون مطالعات راهبردي فضاي مجازي صورت گرفته است.
استعمار دورههاي متفاوتي را پشت سر گذاشته است .در دوره استعمار کهن ،فیزيک جهان از طريق اکتشافات
سرزمیني ،جنگ و قدرت سخت و استفاده از شگردهاي استعمار سیاسي ،تحت سلطه اروپا قرار گرفت .در دوره
استعمار نو؛ فرهنگ و انديشه ملتها استعمار شد و با روشهاي مختلف براي عقب نگهداشتن کشورها از طريق
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سیاستهاي اقتصادي و فرهنگي تالش شد .با ظهور فضاي مجازي ظرفیت جديدي براي سلطه بر جهان به وجود
آمد که از قابلیتهاي خیره کننده و اعجابانگیزي برخوردار است که ميتوان از آن به استعمار مجازي تعبیر کرد .در
دوره استعمار مجازي ،اياالت متحده آمريکا قلهدار فضاي سلطه و استعمار بوده است .از آنجا که هدف استعمار در
درجه اول مسخ فکري فرد و جامعه مستعمره و از بین بردن استقالل راي کاربران و عضويت آنها در جامعه فرهنگي
آمريکاست بوده است ،در استعمار مجازي از ساز و کارهاي قدرت نرم استفاده ميشود ،جهان قدرت امروز به يک
ظرفیت دوفضايي دست پیدا کرده است که در فضاي اول از ارتش و ابزار خشن براي توسعه قدرت استفاده ميکند و
در فضاي دوم اعم از ذهن و فضاي مجازي با ابزار قدرت نرم به تسخیر افکار و انديشهها ميپردازد.
درک و شناخت عمیق نسبت به ابعاد آشکار و پنهان استعمار مجازي ،مستلزم مطالعه انتقادي اين فضاست .که فراتر
از روندها و واقعیتهاي عادي تالشي است فکري براي ديدن "فرامتغیرها" و غرق نشدن در متغیرهاي نزديک به يک
واقعیت و در عین حال فهم دقیق معاني موجود در واقعیت اجتماعي.
مطالعه هشت درگاه برتر جهان که همه آنها آمريکايي هستند و در تعامل کاري با نظام سیاسي و امنیتي آمريکا قرار
دارند ،نشان ميدهد که فضاي مجازي به عنوان محیطي براي استعمار و کاهش استقالل راي کاربران و عضويت دادن
آنها در فرهنگ آمريکايي مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است.
تحلیل انتقادي  8کمپاني بزرگ مجازي نیازمند درک بیروني از مفهوم قدرت و تفاوتهاي قدرت در جلوههاي آشکار
و پنهان ،سخت و نرم ،سیاستگرا و فرهنگگرا و  ...است .در کالبدشکافي قدرتهاي مجازي ناگزير بايد وضعیت
جمهوري اسالمي ايران و کاربران ايراني را در پیوند با اين قدرتها بررسي کنیم.
رابطه قدرت  6مرحله دارد :صدور دستور ،تهديد ،مشوقهاي اقتصادي ،تنظیم اولويتها ،جاذبه ،متقاعد کردن.
سه مرحله آخر جزء قدرت نرم محسوب ميشوند .قدرت نرم به معناي توانايي رسیدن به اهداف از طريق ايجاد
جاذبه يا اقناع است.
از نظر جوزف ناي مزيت قدرت نرم نفوذ آن است که با قانع کردن ديگران به دوست داشتن آنچه ما دوست داريم
هزينههاي الزم براي قدرتمند باقي ماندن را کاهش ميدهد .قدرت نرم ،چرخش جامعه به سمت خواست نظام قدرت
است .ناي معتقد است که قدرت نرم يعني آنچه را که صاحب قدرت ميخواهد تبديل به خواست جامعه هدف شود و
از مشروعیت سیاسي فرهنگي و اقتصادي برخوردار شود .قدرت نرم بر جذب مبتني است و از آنجايي که هیچ کس
دوست ندارد احساس کند که افکارش دستکاري شده است ،قدرت نرم بدون اين که در ظاهر مشخص باشد عمل
ميکند .قدرت نرم يعني توانايي اين که کاري کنیم که ديگران به ما کمک کنند تا به اهدافمان برسیم.
ويژگيهاي کشورهايي که در قدرت نرم قويتر هستند:
 -1برخوداري از فرهنگ و ايده غالب که به هنجارهاي جهاني نزديک باشد.
 -2برخورداري از کانالهاي ارتباطي بیشتر
 -3اعتبار بیشتر( اعتباريک کشور به دو مولفه کارآيي داخلي و کارآيي خارجي آن بستگي دارد).
ابزارهاي اعمال قدرت نرم:
 -1نظام آموزشي عالي :که ميتواند از طريق تبادل استاد و دانشجو صورت گیرد.
 -2بازيهاي رايانهاي
 -3سازمانهاي غیردولتي(NGOها)
 -4شبکههاي اجتماعي مجازي
قدرت نرم در فضاي مجازي از طريق امپراطوريهاي مجازي اعمال ميشود .امپراطوريهاي مجازي موتورهاي
جستجو و شبکههاي اجتماعي هستند .در فضاي مجازي يک چارچوب آزاد وجود دارد ولي خود اين چارچوب ،يک
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سري بايدها و نبايدها را تعريف ميکند که خود به خود باعث ايجاد قدرت نرم ميشود .از ديدگاه «جوزف ناي»
قدرت در فضاي مجازي صرفا د ر اختیار تولیدکنندگان اطالعات نیست ،بلکه در اختیار کساني است که ميتوانند
اطالعات را ويرايش کنند.
معروف ترين و پرکاربردترين موتورهاي جستجو در اينترنت ،گوگل ،ياهو و  MSNهستند که به سبب برخورداري از
اعتبار باال ،قدرت نرم بااليي هم دارند .بیشتر ابزارهاي فضاي مجازي در اختیار بخش خصوصي است که به سبب
داشتن ويژگي هايي از قبیل نداشتن گرايش ايدئولوژيک و صرفا به دنبال سود اقتصادي بودن ،پويايي و غیرجانبدارانه
بودن ،ميتواند اعتماد کاربران را جلب کند .اما بخش دولتي کمتر در ابزارهاي فضاي مجازي دخالت ميکند.
موتور جستجو :بسیاري از مردم اينترنت را دنیايي آزاد ميبینند که در آن همه ميتوانند به رايگان به تمامي
صفحات وب دسترسي يابند .در نتیجه اينترنت دنیايي است که در آن عرضه و دريافت اطالعات به صورت آزاد انجام
مي شود .از اين منظر اينترنت فاقد حاکمیت مرکزي است و در آن دموکراسي و خواست کاربر به طور واقعي
حکمفرماست .در عمل اينترنت آن قدر گسترده شده که امروز بیش از  222میلیون وبگاه در آن مشغول فعالیت
هستند و بر اين تعداد هر روز افزوده ميشود .تقسیم بندي و تمايز اين حجم عظیم از وبگاهها براي کاربر غیرممکن
است و اغلب ناگزير به موتورهاي جستجو مراجعه ميکنند .موتورهاي جستجو به عنوان وکیل کاربر ،وبگاههاي به
قول خود برتر و معتبرتر را به کاربر ارائه ميکنند و گرچه در ظاهر فارغ از گرايشهاي ايدئولوژيک و منافع شخصي و
گروهي کار ميکنند و خدماتشان را رايگان به کاربر ارائه ميدهند اما از اين میان تعدادي وبگاه محدود را انتخاب
ميکنند .وبگاههايي که انتخاب نميشوند و حتي وبگاههايي که انتخاب ميشوند و در رتبه پايینتري قرار دارند
شانس بسیار کمي براي بازديد از سوي کاربر را دارند .بنابراين دنیاي اينترنت به هیچ وجه دنیايي برابر و عادالنه
نیست و تابع قواعد نابرابر و سلطهجويانه جهان واقعي است.
نکته کلیدي در اينجا نبود عدالت در تعیین ارزش هر وبگاه است .در اينجا نقش قاضي به موتورهاي جستجو سپرده
شده است که میزان ارزش هر وبگاه را مشخص کنند .اين امر موجب شده که تعداد اندکي وبگاه (امپراتوريهاي
مجازي) ،در عمل حجم عمدهاي از فضاي مجازي را اشغال کنند.
باراباسي از بزرگترن دانشمندان فعلي فضاي وب و مدير پروژه نقشهنگاري فضاي وب در اين زمینه تحقیقي انجام
داده که به گفته وي يکي از بزرگترين نتايجش اين بود که فضاي وب کامال تهي از ارزشهاي دموکراسي عدالت و
برابري است و توپولوژي وب منجر مي شود که به جز تعداد انگشت شمار مطلب از میلیاردها مطالب آن ،چیز ديگري
را نبینیم.
موتورهاي جستجو براي جستجوي هر مطلبي بیش از هزار نتیجه را نشان نميدهد ،درحالي که ممکن است در مورد
آن واژه ،دهها هزار نتیجه وجود داشته باشد ولي اين موتورها به گونهاي سازماندهي شدهاند که فقط آن هزار
نتیجهاي را که آنها ميخواهند نشان بدهند را براي کاربران به نمايش ميگذارند .مسدودي نتايج جستجو به جز
هزار مورد مصداقي بارز از نبود عدالت و دموکراسي در فضاي وب است.
گرچه موتورهاي جستجوي معروف چون گوگل و بینگ بارها بر عدم دخالت اعتقادات و منافع در الگوريتم جستجوي
خود تاکید کرده اند اما در مواردي ديده شده که اين موتورها براي کشورهاي مختلف نتايج جستجو را مسدود کرده-
اند .براي مثال موتور جستجوي بینگ براي کاربران چیني از ارائه وبگاههاي سیاسي مخالف دولت چین خودداري
ميکند .اين امر حکايت از آن دارد که به محض تشخیص ،مديران اين شرکت ميتوانند در نحوه کارکرد موتور
جستجو تجديد نظر کنند .همچنین با ويژگي جديد موتور جستجوي ياهو به نام خدمت ياري جستجو ،به محض اين
که کاربر شروع به تايپ کلیدواژه مورد نظر ميکند ،موتور جستجو کلماتي ديگر را براي جستجو به او پیشنهاد مي
دهد .موتورهاي جستجو مي توانند جستجوهاي کاربرانشان را ذخیره کنند و بعد از مدتي از اين طريق از عاليق و
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ساليق و اطالعات خصوصي کاربر مطلع شوند .اين اطالعات عالوه بر منافع تبلیغاتي براي شرکت ميتواند فوايد
امنیتي نیز داشته باشد .زيرا اطالعات بسیاري از زندگي کاربر را در اختیار دارند .موتور جستجو همچنین ميتواند
اطالعات جستجوي کشورها را ذخیره کند و از اين طريق به روندها و گفتمانهاي غالب در کشور پي ببرند.
همچنین بايگاني کردن اطالعات در فضاي مجازي منجر به تبديل وب به بزرگترين منبع تاريخنگاري خواهد شد.
تاريخ از طريق اطالعات به جا مانده نوشته ميشود .از آنجا که موتورهاي جستجو ميتوانند سطح ارزش و دسترسي
اطالعات در فضاي مجازي را تعیین کنند ،ميتوانند از اين طريق بعضي از روايتهاي تاريخي را پررنگ و بعضي را به
مرور کمرنگ کنند.

فصل اول :مطالعه انتقادی ياهو
درگاه ياهو را در فوريه  1994دو دانشجوي دکتري مهندسي برق در دانشگاه استنفورد آمريکا با نامهاي جري يانگ
و ديويد فیلو ،با نام »راهنماي جري و ديويد براي وب» راهاندازي کردند .چند ماه بعد به ياهو تغییر نام داد .درگاه
ياهو توانست در مدتي بسیار کم کاربران زيادي را جذب خود کند و تا پايیز  1994ترافیک اين درگاه از مرز يک
میلیون هیت از زمان تاسیس گذشت .يکي از داليل موفقیت ياهو ارائه رايگان اکثر خدمات است.
گروههاي ياهو :وجه اشتراک آنها هدف گرفتن جمعیت بزرگ کاربران با عاليق متنوع و متکثر است به ويژه آنکه از
خصوصیاتي چون تنوع چشمگیر در جذب کاربران با گرايشهاي مختلف ،حضور چشمگیر گروههاي مبتذل ،حضور
غالب گفتمان انگلوساکسون،تعدد گروههاي سرگرمي و تفريح برخوردارند؛ اما در عین حال ميتواند موجب سردرگمي
و انحراف به خصوص براي کاربران جوانتر شود.
بخش خبري ياهو :سومین وبگاه پربازديد خبري جهان در سال 2229بوده و عمدتا رويکردهاي غالب رسانههاي
امريکا و انگلستان را دنبال ميکند .مهمترين منابع خبري ياهو :رويترز (انگلستان) ،آسوشیتدپرس (امريکا)،
آي.بي.سي (امريکا) ،سي.بي.اس (امريکا) ،فاکس نیوز (امريکا) ،نیويورک تايمز (متعلق به خانواده يهودي سولزبرگر)،
واشنگتن پست (امريکا) و فرانس پرس (فرانسه) هستند .جمعآوري و ارائه اخبار از اين طريق منجر به تبلیغ و تقويت
گفتمان خبري غرب در بخش اخبار ياهو شده است.
با جستجوي واژه ايران به زبان انگلیسي در بخش اخبار ياهو در  89/2/18بیش از  23هزار نتیجه شامل عکس و خبر
و فیلم به دست آمد که اخبار عمدتا از سي.بي.اس و آي.بي.سي و فاکس نیوز ،واشنگتن پست و بلومبرگ و يو.پي.آي
و ان.پي.آر بودند و عکسها عمدتا از رويترز و آسوشیتدپرس و آژانس فرانسپرس بود و فیلمهاي خبري نیز اغلب از
رويترز ،آسوشیتدپرس ،فاکس نیوز و آي.بي.سي تامین شده بود .استفاده از اين منابع خبري منجر به ارائه اخبار
عمدتا منفي و نگرانکننده از ايران شده است .همچنین از  11فیلم اول خبري بخش اخبار ياهو در مورد ايران در
 ،89/2/18نه مورد درباره برنامه هستهاي و تحريم ايران ،دو مورد مربوط به نقض حقوق زنان در ايران و انتخاب
اشتباه ايران به عنوان عضو کمیسیون زنان سازمان ملل ،دو مورد در باره رزمايشهاي نظامي ايران ،يک مورد پناهنده
شدن مخالفان سیاسي حکومت ايران در ترکیه و آخري در باره ترک جلسه نماينده اياالت متحده در زمان سخنراني
محمود احمدي نژاد در سازمان ملل بوده است .اين فیلمها را ميتوان با عناوين خطر هستهاي ايران ،خطر نظامي
ايران و نقض حقوق زنان در ايران خالصه کرد .در واقع بخش اخبار ياهو با جمعآوري اخبار از منابع امريکايي و
انگلیسي در راستاي تقويت گفتمان خبري اين دو کشور گام برميدارد.
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نتيجهگيري
درآمد اصلي کمپاني ياهو از طريق تبلیغات شرکتهاي امريکايي تامین ميشود ،اين موضوع در گفتمان مصرفگرايي
امريکايي اين درگاه تاثیر ويژهاي داشته است و کاربران به جاي پرداخت هزينه مالي براي دريافت خدمات بايد در
معرض تبلیغات متعدد از يک سو و گفتمان رايج مصرفگرايي امريکايي از سويي ديگر قرار گیرند.
بررسي تحلیلي صفحه اول ياهو که هرروز میلیونها کاربر آن را مشاهده ميکنند نشان داد که  %33اخبار صفحه اول
درگاه ياهو به اخبار با موضوعات مختلف از امريکا و تنها  %3به اخبار ساير نقاط جهان اختصاص داشت و  %22نیز به
اخبار کشور خاصي مربوط نبودند .همچنین از  32نمونه گرفته شده از صفحه نخست ياهو در  22نمونه( )%66خبر
نخست مربوط به اخبار هنري تفريحي و ورزشي بوده و تنها در  12نمونه( )%33خبر نخست اختصاص به اخبار
سیاسي اقتصادي و علمي امريکا و ساير جهان داشته است .ميتوان نتیجه گرفت که درگاه ياهو مبلّغ فرهنگ عامه
(در مقابل فرهنگ واال) است و فرهنگ عامه تبلیغ شده عمدتا فرهنگ عامه امريکايي است .حضور فرهنگ عامه
امريکايي در ديگر بخشهاي درگاه ياهو نیز بسیار پررنگ است .جذب جوامع ديگر به فرهنگ عامه و واالي کشور
خود از روشهاي اصلي کسب قدرت نرم است و از اين حیث درگاه ياهو قدرت نرم قابل توجهي براي اياالت متحده
امريکا ايجاد کرده است.

فصل دوم -مطالعه انتقادی ام.اس.ان
ام.اس .ان محصول شرکت مايکروسافت بزرگترين شرکت نرم افزاري جهان است و به عنوان خدمتي برخط و عرضه
کننده خدمات اينترنتي در  24اگوست  1991و همزمان با انتشار ويندوز  91منتشر شد.
آمار ترافیکی

ام.اس.ان و نسخههاي جديدتر مايکروسافت با عنوان بینگ و اليوداتکام از پراستفادهترين وبگاههاي جهاني هستند
ام.اس.ان بیش از  921میلیون کاربر منحصر به فرد امريکايي داشته که بیش از يک میلیارد و  118میلیون بار به اين
وبگاه مراجعه کردهاند .ام.اس .ان نهمین وبگاه مورد استفاده در جهان و سیزدهمین وبگاه محبوب در امريکا
و نوزدهمین وبگاه مورد ارجاع کاربران در ايران است.
پیوندهاي اصلي نوار انتخاب ام.اس.ان عبارتند از اخبار ،سرگرمي ،ورزش ،پول ،سبک زندگي و بیشتر .با توجه به
تعدد و محتويات منوي اصلي ،تقريبا هر انساني با هر زمینه نژادي و هويت فرهنگي چیزهايي براي جستجو در اين
درگاه اينترنتي دارد .ام.اس.ان افراد را با عاليق متنوع و از سطوح متعدد تحت پوشش قرار مي دهد.
نسخه پیشفرض ام.اس .ان به زبان انگلیسي و گويي براي اياالت متحده تهیه شده است ،اما خدمات آن در بیش از
 12کشور جهان با بیش از  31زبان در دسترس است .گفتمان ام.اس.ان گفتماني فراگیر است که به کاربران خود اين
امکان را ميدهد که بسته به محل زندگي خود ،اخبار و اطالعات محلي را به زبان خودشان دريافت کنند و ام.اس.ان
خاص و منحصر به فرد خود را تجربه کنند .به رغم اين که اين وبگاه کاربران خود را در انتخاب مکان و جستجوي
نوع اطالعات دلخواهش آزاد ميگذارد ،مطالعات نشان ميدهد که عناصر گفتماني غالبي دست کم در صفحه نخست
ام.اس.ان وجود دارد که کیفیت ،نوع و چینش اطالعات ام.اس.ان را قابل تامل ميکند.
سوال اساسي :آيا ام.اس.ان به عنوان يک وبگاه امريکايي بزرگ در پي امريکاييسازي هويت کاربران خود است يا به
صورت خنثي و کامال بيطرفانه منعکس کننده اطالعات و اخبار به روز است؟
مساله اساسي در رويارويي کاربر و وبگاهي نظیر ام.اس.ان ،تاثیر آن بر فرايند تکوين هويت فردي و اجتماعي اوست.
از تحلیل صفحه نخست ام.اس.ان در ماههاي مارس و آوريل و آغاز ماه مي  2212چنین بر ميآيد که:
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ام.اس.ان وبگاهي است برخاسته از جامعه امريکا که با کد فرهنگي "مصرفگرايي" شناخته ميشود و پیشبرد آن در
اليههاي گوناگون ام.اس.ان به چشم ميخورد .گزينههاي پیشنهادي در ام.اس.ان از تنوع و فراگیري فراواني
برخوردارند .به طوري که تمام زواياي آشکار و نهان زندگي فردي و اجتماعي کاربران را در بر ميگیرد .مهمترين
ويژگي ديگر اين امر« ،متن مصرفي حاشیهاي» آن است که به معناي يک متن فرهنگي باز از لحاظ فرهنگي و همسو
با پیشبرد جهاني شدن است .ام.اس.ان فضايي را ايجاد ميکند که افراد با فرهنگهاي مختلف خود را در آن غريبه
فرض نکنند ،در عین حال به دلیل توزيع نامساوي قدرت ،برساختهاي هويتي آمريکايي به عنوان روايتهاي هويتي
جديد ايشان جايگزين برساختهاي هويتي هژمونیک و نرماتیو پیشین آنها شود .اين ويژگي در بخشهاي مختلف
ام.اس.ان از جمله بخش آشپزي و بخش زيبايي و مد و  ...به چشم ميخورد .ام.اس.ان ابتدا هويت فعلي کاربر را به
چالش ميکشد و او را از خود واقعي تهي ميکند و سپس به او فرصت ميدهد تا خود ايدهآلش را بروز دهد ،درحالي
که به طور ناخودآگاه اين خود جديد در فضاي گفتماني ام.اس.ان برساخته شده است .ام.اس.ان صحنهاي را فراهم
ميآورد که کاربران ميتوانند از هر سن و جنس و طبقه اجتماعي ،نژاد و قومیتي که باشند در آن ظاهر شوند و نقش
دلخواه خود را بازي کنند .در اين سطح ام اس ان کاربر را به هويتي فردمدار شده با مشخصات منحصر به فرد سوق
ميدهد.
ام.اس .ان براي رسیدن به هدف هويت سازش بر چند عنصر اصلي گفتماني تاکید خاص دارد از جمله اين عناصر مي-
توان به بازتعريف مف اهیم فیزيکي و رواني انسان نظیر جسم ،زيبايي ،سالمت ،جنسیت ،سن ،تغذيه ،شهرت ،شادي و
 ...اشاره کرد .ام.اس.ان چنان عمل ميکند که تعريف غالب خود از چنین مفاهیمي ،طبیعي مينمايد ...تعريف انسان
را از فازها و مفاهیم گوناگون زندگي بشري که در حالت طبیعي در جهان فیزيکي دارد منقلب کرده و به سوي
تعاريف فانتزي ايدهآل و در يک کالم تجاري و بازاري سوق ميدهد.
ام اس ان دات کام همواره افراد را در سطح نگه ميدارد و شکافتن اليههاي زندگي که ممکن است چالش برانگیز
باشند در آن مورد غفلت واقع ميشود .بنا براين ،تصور کاربر همواره اين خواهد بود که با ام.اس.ان در فضايي جوان
رنگارنگ شاداب و سرشار از موفقیت و فانتزي غوطهور است.
هويت انسان ميتواند بسته به متني که در آن قرار ميگیرد تغییر کند .يعني هويت را ميتوان پديدهاي موقعیتي
چندگانه و مشارکتي توصیف کرد .هويت انسان پديدهاي معلوم و از پیش تعیین شده نیست ،بلکه پديدهاي است
همواره در حال شدن و کاربر ام.اس.ان در ارتباط متداوم از آن تاثیر مي پذيرد.
از جمله عوامل هويت اجتماعي که در فضاي مجازي مانند فضاي فیزيکي دچار تغییر شکل و ماهیت ميشوند،
نهادهاي اجتماعي نظیر خانواده هستند .در واقع فضاي ام.اس.ان جدا از فضاي اجتماعي و الگوي زندگي امريکايي
نیست .فضاي ام.اس.ان بستري مجازي است براي "فضا دادن به فرهنگ امريکايي" در سراسر جهان که با "نماد
آزادي" ،توسعه فساد را فراهم ميآورند.
به طور کلي ام.اس.ان گفتمان غالب خود را که به صورت پیش فرض منطبق با ارزشهاي امريکايي تهیه شده است
در دو سطح براي کاربر قابل فهم ميکند .سطح اول اين که کاربر احساس کند وبگاه منحصر به فردي را که کامال با
ترجیحات شخصي اش قابل تنظیم است در اختیار دارد.
سطح دوم حالتي است که کاربر خود را در شبکه اي متشکل از ديگر کاربران مييابد و اين خود دلیلي بر مشروعیت
محیطي است که کاربر در آن قرار دارد .پیوند کاربران از نقاط جغرافیايي متعدد با مشخصات فردي و کدهاي
فرهنگي گوناگون مشارکت در چنین محیطي را براي کاربر جذاب ميکند .بدين خاطر وبگاهها و برنامههاي مختص
شبکهسازي اجتماعي و پیامرساني بالفصل مانند فضاي من ام.اس.ان( )my spaceيا ام.اس.ان .مسنجر اشکال
ارتباطي بر خطي هستند که در میان نوجوانان و تازه بالغین و جوانان به خصوص دانشجويان محبوب هستند.
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بنابراين يک نگاه اين است که قابلیت استفاده از اين فناوري براي آموزش دانشگاهي و ارتباط دانشجويان با دانشکده
و اهداف اينچنیني به خوبي وجود دارد .اما روي ديگر اين سکه اعتمادي است که میان کاربر و فضاي مجازي مربوط
شکل ميگیرد و اين اعتماد باعث ميشود که کاربرهرگونه اطالعات را به همان نحو و نوعي که از وبگاه محل مراجعه-
اش ميگیرد باورپذير تلقي کند .بديهي است که مشارکت در اين شبکههاي ارتباطي يک کنش اجتماعي عامدانه
است .هرچند در باره فعالیت افراد و شبکه دوستانشان و اين که آيا فهرست اين دوستان منطبق با فضاي فیزيکي
است يا خیر هنوز نقاط مبهم بسیاري دارد که ميتواند موضوعي براي پژوهشهاي آينده باشد.
ام اس ان در ايران
ام.اس .ان در ايران نوزدهمین وبگاه مورد ارجاع کاربران است و کم توجهي ايرانیان به آن ميتواند واکنشي به اين
باشد که نسخه فارسي آن در دسترس نیست.
بررسي تحلیل گفتمان غالب در ام.اس.ان با جستجوي کلید واژه «ايران» در بخش ويدئوي ام.اس.ان پرداخته شد.
در  122ويدئوي مربوط که در موتور جستجوي بینگ براي ايران يافت شد ،حتي يک مورد منبع ارائه کننده تصوير،
منبعي از داخل ايران يا از سوي جمهوري اسالمي ايران نبوده است .منابع ارائه دهنده اين تصاوير شامل خبرگزاريها
و شبکههايي نظیر سي.ان.ان؛ سي.بي.اس؛ رويترز؛ ام.ان.بي.سي؛ يو.اس.اي.تودي و  ...است که عمدتا امريکايي هستند.
موضوعات پوشش داده شده از سوي ايشان به ترتیب بیشترين ارجاع ،هدف قراردادن فعالیتهاي هستهاي و نظامي
ايران ،تحريم ايران ،اعتراضات داخلي در ايران بر ضد نتیجه انتخابات رياست جمهوري  1388و وضعیت حقوق بشر
در ايران و نهايتا اخبار روز مانند نگهداري جاسوسان (به روايت ايشان ،گروگانهاي) امريکايي و  ...را در بر ميگیرد.
(منظور سه امريکايي هستند که در جوالي  2229در خاک ايران به اتهام جاسوسي دستگیر شدند)
ام.اس.ان دسترسي به محتويات وبالگ و فضاهاي شخصي کاربر را در کشوري محدود ميکندکه محتويات آن مغاير
با قوانین محلي آن کشور محسوب مي شود اما ديگر کاربران در ديگر نقاط جهان به آن دسترسي کامل دارند.
ام.اس.ان .به آن کاربر خاص نیز اعالم ميکند که به دلیل درخواست دولت ،مشمول اين محدوديت قرار گرفته است.
در  ،2226برد اسمی ت معاون ارشد و مشاور عالي مايکروسافت اعالم کرد که اي.اُ.ال.؛ ام.اس.ان .و ياهو ،انبوهي از
اطالعات مربوط به موارد جستجوي کاربران را در اختیار وزارت دادگستري امريکا قرار داده است که اين امر موجب
وحشتزدگي افراد شده بود ،اما ام.اس.ان .اطمینان داد که اين اطالعات هیچ ارتباطي به فرد فرد کاربران ندارد و هیچ
مشکلي آنان را تهديد نميکند .در چنین شرايطي در اليههاي محسوس براي کاربران ام.اس.ان .هیچ نشانه بارزي از
چنین اعمال نفوذهايي به چشم نمي خورد و شرايط به نظر دموکراتیک و حتي خنثي ميآيد و اين همان مرز مانور
قدرت نرم ام.اس.ان .است.
بیشترين خدمات مورد استفاده آن در ايران را ميتوان خدمات پست الکترونیکي ،هات میل و ام.اس.ان .مسنجر
دانست که البته به علت پتانسیل شبکهسازي و تشکیل اجتماعات برخط ميتوانند تاثیرگذارترين خدمات آن باشند.
بنا برآنچه ذکرشد ،مهندسي فرهنگي فعال در حوزههاي فیزيکي و مجازي و ارائه بازنماييهاي تخريب شده از سوي
منابع ايراني و دست اول راهکاري است که بايد راهبردهاي آموزشي و پرورشي و مديريتي ايران به سوي آن حرکت
کند.
نتيجه گيري
اين که اين وبگاه چگونه به عنوان يک وبگاه درجه اول آمريکايي گفتماني را پرورش ميدهد که افراد را از فواصل
جغرافیايي دور و نزديک و از نژادها و قومیتها و زبانهاي گوناکون مجذوب خود ميکند؛ به اين سبب است که بر
فیزيک و طبیعت انساني که مشترکترين وجه تشابه انسانهاست تمرکز ميکند و فرهنگ مصرفي را محور ترکیب -
بندي گفتماتي خود قرار ميدهد و در واقع به شیوههاي مختلف و در قالب سبکهاي چشمنواز و رنگین به کاربر
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مي آموزد که چگونه تن و بدن را مصرف کند ،آن را بیارايد ،جامه به آن بپوشاند ،تغذيه کند ،روابط جنسي برقرار کند
و ...حتي در اوقات فراغت چگونه سرگرم شود ،چه موسیقي مصرف کند ،تحت چه قوانیني بازي کند يا حتي چگونه
پول مصرف کند .در همه اين موارد ام.اس.ان ذهنیت کاربر را به گونهاي دستکاري ميکند که او در جهت تامین
آينده بهتر و سبک زندگي واالتر به رغم وجود شیوههاي متعدد در عمل با ام.اس.ان همقدم ميشود .در واقع
ام.اس.ان ايده آلهاي يک زندگي موف ق را در همه ابعاد در قالب يک فرد موفق ،زيبا و محبوب به گونهاي ترسیم مي-
کند که امريکايي بودن وجه مشترک و غالب آن است .کاربر پس از مدتي فقط يک هنجار جهاني را ميشناسد که با
ابزار متعدد در دست ايشان تقويت هم ميشود و آن امريکايي بودن است .در چنین گفتماني فرقي نميکند که از چه
نژاد و مذهب و زبان و فرهنگي برخاسته ايد ،مهم اين است که ديگر ،جهان شما به مثابه امريکا و زبان شما به مثابه
زبان امريکايي و فرهنگ شما به مثابه فرهنگ امريکايي خواهد بود و اين تداعي کننده کالم اوباماست که گفت« :ما
همه امريکايي هستیم ».و اين همان چیزي است که به استدالل جوزف ناي قدرت نرم خوانده ميشود

فصل سوم :مطالعه انتقادی گوگل
گوگل در ابتدا به عنوان يک پروژه تحقیقاتي در سال  1996توسط لري پیج و سرگئي برين ،دانشجويان دکتري
دانشگاه استنفورد ،آغاز شد .گوگل اساساً يک موتور جستجو است .در حقیقت تمام امکانات و خدماتي که گوگل ارايه
ميکند ،مبتني بر الگوريتم جستجوگر آن است.
گوگل تقريبا تمامي نیازهاي کاربران خود را در درون خود برآورده ميسازد و نیازي به ارجاع کاربران به ديگر وبگاهها
نیست .حتي در زمینههايي که خود گوگل امکاناتي براي ارايه ندارد ،با خريد بهترين سامانههاي موجود اين نواقص
خود را نیز رفع کرده است .مانند خريد سرويس ارايه کننده وب نوشت «بالگر» ،وبگاه اشتراکي ويديويي «يوتیوب» و
يا شبکه دوستیابي «اورکات»  ،که در نوع خود بهترين موارد در فضاي مجازي هستند .در سامانه «گوگل من» نه تنها
امکان جمع آوري تمامي خدمات گوگل در يک مکان وجود دارد ،بلکه ميتوان از امکانات ديگر وبگاههاي خدماتي نیز
در اين صفحات استفاده کرد .براي مثال حتي ميتوان صندوق پستي خود در سرويسدهندههايي مانند ياهو يا هات
میل را در گوگل ديد و نامههاي رسیده را دريافت و نامههايي براي ديگران ارسال کرد.
ويژگيهاي وبگاه )1 :سادگي طراحي وبگاه گوگل  )1امکان شخصي سازي صفحات گوگل )2تعاملي بودن  )4ايجاد
فضايي محلي براي کاربران از هر کشور و زباني  )1سرعت در ارايه نتايج جستجو
ضعف عملکرد گوگل :نتايجي که گوگل در اختیار کاربران ميگذارد ،تنها تا حدود هزار نتیجه است.
در وبگاه گوگل حدود يک میلیون و 422هزار پیوند تنها به مطالبي که در خود وبگاه گوگل موجود است ،وجود دارد.
آمار به اين نکته اشاره دارد که دسترسي به مطالب و اطالعات خود وبگاه – نه تنها جستجوها -بسیار باالست و کاربر
به راحتي ميتواند با استفاده از اين پیوندها به تمام وبگاه دسترسي داشته باشد.
نگاهي به گوگل :امپراتوري مجازي
گوگل نه تنها به دنبال سازماندهي اطالعات و دادههاي برخط است بلکه همانطور که از ماموريت تصريح شده در
وبگاه و بخشهاي مختلف و خدمات متنوع جستجوي گوگل برميآيد ،به دنبال ديجیتال کردن اطالعات غیرديجیتال
جهان نیز هست( .خدماتي همچون «کتابهاي گوگل» و «بايگاني اخبار گوگل» )
گوگل بیشترين درآمد مالي خود را از شیوههاي تبلیغاتي خود کسب ميکند.
گوگل حوزه نرمافزارها و نرمافزارهاي کاربردي است .اساس ورود گوگل به اين بخش «آسانسازي اشتراک اطالعات
براي کاربران و انجام دادن همه چیز با هم» است.
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ده اصل گوگل
ده اصل گوگل که ملهم از ده فرمان خدا به موسي است ،نه تنها ريشههاي يهوديت در اين وبگاه را نشان ميدهد،
بلکه اصول اساسي شکلگیري و روندهاي آينده گوگل را نیز مشخص ميسازد -1 :روي کاربر تمرکز کن ،همه چیز
خواهد آمد .گوگل معتقد است هر زماني که ابزارها و نرم افزارهاي کاربردي ساخته ميشود ،آنها آن چنان بايد خوب
کار کنند که هیچ کسي مالحظه اين را نکند که اگر اين ابزارها به صورت متفاوتي طراحي ميشدند ،ممکن بود
کارايي بهتري داشته باشند -2 .بهترين کار آن است که يک چیز را به صورت واقعاً عالي انجام داد .گوگل امیدوار
است تا «قدرت جستجو را به نواحي کاوش نشده بکشاند» و به مردم کمک کند که «بیشتر به اطالعات همیشه در
حال گسترش دسترسي داشته باشند و از آنها استفاده کنند -3 ».سريع بهتر از کند است .زمان متوسط دريافت
پاسخ و نتايج جستجو در گوگل کسري از ثانیه است -4 .دموکراسي در وب کار ميکند -1 .براي جواب گرفتن نیازي
به نشستن پشت میز نداري .گوگل پیشتاز فناوري جديد و ارايه کننده راهحلهاي تازه براي خدمات موبايل است که
به مردم سراسر جهان کمک ميکند تا تعدادي از کارها را از طريق موبايلشان انجام دهند -6 .براي بدست آوردن پول
نیازي به انجام کار بد نیست .منبع درآمد مالي گوگل ،ارايه فناوري جستجو به شرکتها و همچنین فروش تبلیغات
نمايش داده شده روي وبگاه گوگل و ديگر وبگاههاي موجود در وب است -3همیشه اطالعات بیشتري در وب است.
اضافه کردن امکان جستجوي بايگاني اخبار ،طرحهاي صنعتي ،مجالت علمي ،میلیاردها تصوير ،و همچنین میلیونها
کتاب -8 .نیاز به اطالعات تمام مرزها را درمينوردد -9 .بدون لباس رسمي هم ميتوان جدي بود .کار بايد چالش
برانگیز و چالش بايد مفرح باشد -12 .بزرگ به اندازه کافي خوب نیست.
آمار و ارقام گوگل
موسسه رتبهبندي هیتوايز در در سال  2212گوگل  31.61درصد کل جستجوهاي اينترنت را به خود اختصاص
داده است .برترين بیست وبگاه برتر که توسط صورت گرفته است ،وبگاهها براساس میزان بازديد ،در هفته منتهي به
 26ژوئن  2212رتبه بندي شدهاند .در اين رتبهبندي بعد از وبگاه فیس بوک با  8.99درصد میزان بازديدها ،گوگل با
 3.23درصد میزان بازديدها در رتبه دوم قرار گرفته است.
قدرت جهاني ،نمود محلي ،جهانمحليگرايي گوگل
گوگل ،دو هدف عمده را با ارائه لوگوهاي مناسبتي خود دنبال ميکند .يکي اينکه ،کاربران کشورهاي مختلف را با
بازنمايي برخي عناصر شاخص فرهنگي ،تاريخي و مليشان ،بیشتر به سوي گوگل جذب کند .دوم آنکه ،مفاهیم،
تاريخ ،انديشهها و فرهنگ غربي -آمريکايي را ،بیشتر در قالب فرهنگي جهاني ،به کاربران جهاني خود عرضه کند .در
گوگل  ،لوگوهاي محلي تنها در همان محل خاص ،در دسترس و قابل نمايش است .گوگل در واقع با اين کار ،جهاني
سازي پديده هاي محلي را متوقف و به همان سیاست پیشین خود که در واقع جهاني کردن يا عادي سازي مفاهیم و
پديده ها و وقايع آمريکايي يا غربي در جهان بود ،بازگشت .ديگر سال نوي ايراني براي تمام جهانیان به نمايش
درنميآيد .اين لوگو و عبارت «سال نوپارسي» براي ايران و چند کشور ديگر که با عنوان «کشورهاي منتخب»
مشخص شدهاند ،به نمايش درميآيد .در حال حاضر ،گوگل عالوه بر دامنه اصلي وبگاه خود ،در  181دامنه کشوري
ديگر نیز وبگاههاي محلي شده خود را اريه کرده است .اين امر ،بعدي ديگر ،از تالشهاي گوگل را براي محليسازي
خود ،و در ادامه ،عادي سازي خود غربي – آمريکايي گوگل در زيست جهان بومي کشورهاي مختلف ،نشان ميدهد.
کاربران هرچند به صورت بومي شده از گوگل استفاده ميکنند ،اما در قالب يک نهاد مجازي يکپارچه ،از تمامي
خدمات در دسترس آن استفاده ميکنند .همچنین گوگل زبانهاي متنوعي را براي راحتي کاربران در استفاده از
خدمات خود تعبیه کرده است
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گوگل در ايران
بر اساس آمار وبگاه الکسا ،گوگل نخستین انتخاب ايران در فضاي وب است .بعد از کشورهاي آمريکا ( ،)%34.9هند
( ،)%8.8چین ( ،)%4.1آلمان( ،)%3.4بريتانیا ( )%3.2و برزيل ( ،)%3.2ايران با  %2.8از حجم بازديدکنندگان گوگل،
در رتبه هفتم قرار گرفته است .خدماتي که گوگل در اختیار ايرانیان قرار داده است :رابط کاربري فارسي گوگل،
صفحه کلید مجازي فارسي .در بازنمايي بخشي از فرهنگ ايراني نیز ،گوگل از سال  2224اقدام به ارايه لوگوي سال
نوي پارسي روي صفحه نخست خود کرد .همچنین ،در جام جهاني  2226آلمان به صورت خاص به عناصر ديداري
فرهنگ ايراني اشاره اي نشده است ،اما در توضیحاتي که روي عکس ظاهر ميشود ،به نام ايران اشاره شده است.
وقتي در وبالگ گوگل به جستجوي کلمه ايران ميپردازيم ،مطالب اندکي در حدود شانزده مورد ارزيابي ميکند .در
مطلبي که تحت عنوان «شهروندان عادي ،ويدئوهاي فوق العاده»« ،رسانهها و شهروندان همديگر را در مرکز
گزارشگران يوتیوب مالقات کردند»« ،قدرت ويدئوهاي حقوق بشر»« ،گوگل ،فارسي را ترجمه ميکند»« ،بازشناسي
شجاعت ،ايمن سازي آزادي برخط» ،و موارد ديگر که ميتوان آنها را در وبالگ رسمي گوگل مشاهده کرد.
جمع بندي :قدرت نرم يهود و قدرتمندي گوگل
يافتههاي پژوهش هرسیج و همکاران نشان ميدهد «جمهوري اسالمي ايران بیشترين کاربرد مولفههاي قدرت نرم را
در میان کشورهاي اوراسیاي مرکزي ( 23/36درصد) و کمترين میزان (69/3درصد) را به نسبت منطقه آمريکاي
التین داشته است .همچنین مشخص شد که باالترين میزان اعمال قدرت نرم ايران ،در مناطقي است که ساکنان آن
بیشتر با زبان فارسي در ارتباط هستند .در ضمن جمهوري اسالمي بیشترين موفقیت را در کاربرد عوامل متغیر
قدرت نرم ،در زمینه بهرهگیري از موسسات ايران شناسي در ساير کشورها داشته است».
ريشههاي يهوديت در گوگل  :عالوه بر آنکه بنیانگذاران گوگل خود ريشه و نسبي يهودي داشتند  ،برخي
اشخاصي را نیز به است خدام خود درآوردند که آنها نیز يهودي بودند  .اولین کسي که توسط بنیانگذاران گوگل
استخدام شد ،فردي يهودي به نام « کاريگ سیلورشتاين » بود  .همچنین « سوزان ووجسیکي » که زني يهودي بود،
بعنوان معاون بخش مديريت محصوالت گوگل مشغول به کار شد  .چندي بعد خواهر وي « آنه ووجسیکي » که
متخصص زيست فناوري بود  ،در مي  2223طي مراسمي _ « ازدواج سنتي يهوديان »  -با سرگئي برين ريیس
بخش فناوري گوگل ازدواج ميکند .
ده اصل يا ده چیز ،ملهم از ده فرمان حضرت موسي است .يهوديان بر اساس آموزههاي سنتي خود به شدت از نژاد
خود در هر حالتي دفاع ميکنند .وقتي سران اصلي اين شرکت را يهوديان تشکیل ميدهند ،الجرم امکانات و
فرصتهاي خاصي نیز نصیب آنها و به خصوص صهیونیستها خواهد شد.
* گوگل اخیرا اطالعاتي را در اختیار کاربران خود قرار داده است که در آن به درخواستهاي متعدد کشورها و دولت-
ها براي گرفتن دادههاي کاربران يا حذف برخي از دادهها از موتور جستجوي خود اشاره شده است .آمارها هر چند
نامفهوم و نامشخص هستند و به داليل گوناگون مي توان آنها را مورد سوال قرار داد ،اما از يک حقیقت پرده
برميدارند و آن اينکه ،کشورهاي مختلف از قدرت گوگل آگاه هستند و ميدانند گوگل دروازه اينترنت و وب است.
اگر اطالعاتي نیاز است بايد از گوگل بخواهند و اگر چیزي را بايد از بین ببرند نیز باز بايد از گوگل بخواهند .گوگل نه
تنها دروازه اينترنت ،که منبع در حال گسترشي از انواع و اقسام اطالعات و دادههاي مختلف است..
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فصل چهارم :مطالعه انتقادی فیس بوک
در فیس بوک ،کاربران مي توانند با ايجاد پروفايل و در معرض ديد قرار دادن آن براي دوستان خود با يکديگر ارتباط
برقرار کنند؛ عالوه بر آن ميتوانند دوستان خود را اضافه کنند ،و براي آنها پیام بفرستند .کاربران همچنین ميتوانند
به شبکههاي سازمان يافته توسط دانشگاه ،محل کار و مدرسه بپیوندند .فیس بوک بیش از  1222کارمند و بیش از
 422میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد .طراحي و جستجوي آسان در فیس بوک ،امکان دسترسي آسان به
برنامهها و فعالیتهاي اصلي وبگاه را براي کاربران فراهم ميآورد .فیس بوک يکي از پرترافیکترين وبگاههاي
پي.اچ.پي در سراسر دنیا است که هزاران پايگاه اطالعاتي را اداره ميکند.
سرمايهگذاري :دور اول :پانصد هزار دالر از طرف پیتر تايل ،تابستان 2224؛ دور دوم 12.3 :میلیون دالر از طرف
شرکاي اکسل؛ دور سوم 23.1 :میلیون از طرف شرکاي گريالک؛ مرحله نهايي :شرکاي سرمايهگذاري مريتک ،و
افزايش سرمايهگذاري توسط شرکاي اکسل و پیتر تايل.
اصول فيسبوک :هدف از راه اندازي فیسبوک ايجاد جهاني آزادتر و شفافتر و درک و ارتباط بیشتر است .فیس
بوک با ارتقاي آزادي و شفافیت براي رسیدن به اين هدف به افراد کمک ميکند .دستیابي به اين اهداف تنها بايد از
طريق محدوديت قانوني ،فناوري و هنجارهاي اجتماعي محدود شود.
*فیسبوک يکي از برجستهترين وبگاهها در محیط مجازي است و اهمیت آن از آنجا ناشي ميشود که قاعدتاً افراد در
آن از هويت و نام واقعي خود استفاده ميکنند.
تعاريف و مفاهيم مربوط به امنيت و حريم خصوصي برگرفته از وبگاه فیسبوک :حريم خصوصي ،مهمترين
اولويت وبگاه .افراد بايد بر آنچه که با ديگران در آن سهیم ميشوند ،کنترل داشته باشند .پیدا کردن و ارتباط با
دوستان بايد آسان باشد .تنظیمات بخش حريم خصوصي بايد آسان و راحت باشد .در فیس بوک سه سطح اساسي
براي حريم خصوصي وجود دارد  :دوستان ،دوست دوستان و تمام افراد.
تنظيمات و تغييرات جديد در فيس بوک در مورد حريم خصوصي :کاربر ميتواند مشخص کند که چه کسي
ميتواند هريک از پستهاي او را ببیند (از روزآمد کردن وضعیت گرفته تا عکسهاي آلبوم)
شروط خاص فيس بوک براي کاربران خارج از اياالت متحده :کاربر توافق ميکند که اطالعات و دادههاي
شخصي اش به اياالت متحده انتقال و در آنجا پردازش شود و در صورت سکونت در منطقهاي که اياالت متحده تحريم
کرده يا در فهرست خزانهداري اياالت متحده به عنوان "کشور خاص" مشخص شده باشد ،متعهد ميشود که در
فعالیتهاي اقتصادي فیس بوک (تبلیغات و يا پرداختها) شرکت نکند و يا برنامه ،پلتفرم و وبگاهي راه اندازي نکند.
همینجا مشخص ميشود که فیس بوک در مسیر سیاستهاي کالن سیاسي ،فرهنگي و حتي اقتصادي دولت امريکا
قدم برميدارد و مفروض گرفتن استقالل فیس بوک امري سادهانگارانه است.
حذف شبکه محلي ،معرفي تمام افراد
يکي از ايرادات عمدهاي که به فیسبوک گرفته شده است ،تنظیمات اين وبگاه در بخشهاي مختلف است که به
شکل پیشفرض براي همه کاربران اعمال ميشود و بخشهايي از اطالعات و عکسهاي آنها در معرض ديد عموم
قرار ميگیرد؛ با اين که اين پیش فرض ها توسط کاربران قابل تغییر و تنظیم است ،اما از آنجايي که بسیاري از
کاربران بخش حريم خصوصي فیس بوک را به درستي مطالعه نميکنند اطالع درستي از اين که کدام دسته از
اطالعات آنها در معرض ديد عموم قرار ميگیرد ،ندارند .در ايران به دلیل تسلط نداشتن کافي بسیاري از کاربران به
زبان انگلیسي ،اين مشکل شايد بیشتر ديده شود.
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نتيجه گيري
به نظر ميرسد فیس بوک هم در بیان اصول و هم در بیان ارزشها و هم در فضاي عمل ،تالش ميکند که محیطي
آزاد را به نمايش بگذارد تا افراد احساس آزادي داشته باشند .بديهي است در چنین محیطي توسعه خوداظهاري است
و خوداظهاري در هر محیطي ،امکاني قدرتمند براي ادارهکنندگان محسوب ميشود.
به نظر مي رسد که فیس بوک در زمینه قدرت نرم بسیار موفق عمل کرده است ،چراکه براساس تعاريف ارايه شده در
ابتداي اين تحقیق قدرت نرم به شکل نامحسوس بر مخاطب تاثیر ميگذارد .براي مثال ،وقتي فیس بوک به صفحاتي
نظیر انکار هولوکاست اجازه مطرح شدن را ميدهد ،به مخاطب چنین القا ميکند که موضوعاتي از اين دست که در
غرب تابو است ،اجازه مطرح شدن در فیسبوک را دارند و در نتیجه اين وبگاه رويکرد متفاوتي را در زمینههاي مشابه
اتخاذ ميکند .اين در حالي است که فیس بوک در مورد موضوعات مرتبط با مسلمانان يا کشورهايي نظیر ايران(نظیر
تشکیل گروههاي فعال حامي حزب ا ..ه  ،اهانت به پیامبر ،تشکیل صفحات مخالف نظام جمهوري اسالمي ايران) نه
تنها بیطرفي را رعايت نمیکند بلکه در اين مورد سیاست دوگانه اي را در پیش میگیرد .و شايد تاکید فراوان فیس
بوک در مورد رعايت حريم خصوصي افراد يا رعايت مسائل اخالقي و تبلیغات فراوان اين وبگاه در باره اين موضوع ،به
منظور جلب اطمینان کاربران و در مقابل محدوديتها و تبعیضهاي اعمال شده در مورد مسايل کالنتر و تناقض
بین اين دو ناخودآگاه معیاري را در ذهن مخاطبین اين وبگاه به وجود مي آورد که اگر فیس بوک در مورد مسايل
خاصي محدوديتهايي را اعمال ميکند حتما انگیزهاي مثبت و اخالقي در آن وجود دارد.
بنابراين به نظر ميرسد که فیس بوک با القاي احساس آزادي در مسايل خرد (که ضرري را متوجه سیاستهاي مهم
اين وبگاه نميکند) در حقیقت زمینه را براي اعمال محدوديت و تبعیض در مسايل کالنتر فراهم ميآورد .با اين
رويکرد فیس بوک نه تنها ارزشهاي خود را به شکل نامحسوس بر مخاطبان اعمال ميکند و آنها را جذاب و دلخواه
جلوه ميدهد بلکه با ايجاد چنین جاذبههايي آن ارزشها را نمادي از آزادي مطرح ميکند و هر کس ارزشهاي
متفاوتي با آن را مطرح کند ،آن را نمادي از مخالفت با آزادي ميداند و با آن مخالفت ميکند.
به نظر ميرسد فیس بوک توانسته است جايگاه خاصي را در میان مردم جهان و به طبع بین نسل جوان ايران بدست
بیاورد.

فصل پنجم -مطالعه انتقادی توئیتر
توئیتر در اصل به معني صداي چهچهه زدن پرنده است؛ به اين دلیل انتخاب شد که القاء کننده جريان متناوب
اطالعات است .توئیتر يک شبکه اجتماعي اينترنتي است که به کاربران خود اين امکان را ميدهد که پیامهايي را به
عنوان توئیت به يکديگر ارسال و دريافت کنند .توئیتها پستهايي متني هستند که ميتوانند حداکثر در  142حرف
باشند و در صفحه پروفايل نويسنده نمايش داده ميشوند و به مشترکان نويسنده متن يعني کساني که در صفحه
توئیتر نويسنده عضويت دارند (تعقیبکنندگان) ارسال ميشوند .ارسالکنندگان متن ميتوانند پیام خود را فقط براي
حلقه دوستان خود بفرستند يا بر اساس پیش فرض تعیین شده اجازه دسترسي به پیام را به همه اعضاي توئیتر
بدهند .تمام کاربران ميتوانند توئیت(پیام) خود را از طريق وبگاه توئیتر يا خدمت پیامک(اس ام اس) يا برنامههاي
خارجي تلفنهاي هوشمند ارسال و دريافت کنند .استفاده از خدمات اين وبگاه رايگان است و تاکنون در سراسر
جهان بیش از صد میلیون کاربر دارد .در وبگاه توئیتر کاربران عالوه بر برقراري ارتباط با دوستان خود ميتوانند
دوستان جديدي نیز پیدا کنند .مرکز اصلي اين وبگاه در سان فرانسیسکو است.
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سياستهاي حريم خصوصي در توئيتر
-1پیش فرض تويیتر اين است که حساب کاربري افراد و پروفايل کاربر در معرض ديد همه قرار داده ميشود.
-2توئیتر اطالعات مربوط به کاربران خود را از طريق وبگاههاي مختلف ،سامانه پیام کوتاه ،اي.پي.آي .و ساير خدمات
اينترنتي جمعآوري ميکند.
-3کاربران با عضويت در تويیتر موافقت ميکنند که اين وبگاه اطالعات آنها را جمع آوري ،منتقل ،دستکاري ،ذخیره
يا افشا کند.
 -4هرنوع اطالعاتي که کاربر در اين وبگاه قرار ميدهد مشمول سیاست حريم خصوصي تويیتر است.
 -1کاربران بايد بدانند که با استفاده از خدمات توئیتر به اين وبگاه اجازه ميدهند تا به جمعآوري و استفاده از
اطالعات و انتقال آنها به اياالت متحده يا ساير کشورها براي ذخیره ،پردازش و استفاده اقدام کند.
 -6توئیتر نظارت و کنترلي بر محتواهاي ارسالي ندارد و تعهد ،تضمین يا حمايتي در مورد صحت و دقت و اعتبار
محتواهاي ارسالي ندارد .کاربران بايد بدانند که ممکن است در معرض پیامهاي توهین آمیز و مضر و نادرست يا
نامناسب با عنواني گمراهکننده يا فريبدهنده قرار گیرند و توئیتر به هیچ عنوان مسئولیت محتواهاي ارسال شده،
خطا يا حذف در محتواي ارسالي يا ايمیلي يا خسارت وارده از طريق آن را به عهده نميگیرد.
 -3کاربران با ارسال يک محتوا و در معرض ديد قرار دادن آن از طريق اين وبگاه ،به توئیتر حق استفاده ،کپي،
بازتولید ،پردازش ،تطبیق ،اصالح ،انتشار و توزيع اين محتواها را در رسانهها و از هر طريق ممکن و با هر راهکاري را
ميدهند .اين حق جهاني ،غیر انحصاري و بدون امتیاز است.
آمار ترافيکي:
بیش از  192میلیون بازديد کننده در ماه ،تولید روزانه بیش از  61میلیون توئیت،بیشتر اعضاي توئیتر اصال توئیت ارسال نميکنند بلکه توئیت هاي ارسالي ديگران را مي خوانند.بر اساس آمار وبگاه نیلسون در فوريه  2229توئیتر باالترين میزان رشد را در میان ساير وبگاهها داشته است وبیشترين کاربران آن(  )%41.3در گروه سني  49-34سال قرار دارند.
پیشبیني شده است که تا پايان سال  2213توئیتر در آمدي بالغ بر  14.1میلیارد دالر و يک میلیارد کاربر1222 ،کارمند و  111میلیون دالر درآمد خالص خواهد داشت.
کارکردهاي سياسي فرهنگي و اقتصادي
استفاده در اقدامات(غیر؟) قانوني :دستگیري دانیل نايت هیدن به جرم ارسال توئیتهايي براي تشويق به اقدامخشونت آمیز در يک تجمع صنفي توسط اف.بي.آي.
استفاده در آموزش :استفاده دانشگاه شانگهاي از توئیتر براي آموزش توانمنديهاي ارتباطي و فرهنگي به زبانانگلیسي ،استفاده استادان دانشگاه داالس تگزاس از توئیتر براي آموزش تاريخ و بحث و تبادل نظر بین دانشجويان
استفاده در مواقع اضطراري :استفاده از توئیتر در حادثه سرنگوني هواپیماي خطوط هوايي اياالت متحده در رودهاردسون نیويورک ،به عنوان منبع اصلي اطالع رساني
استفاده از توئیتر براي نظرسنجي :در کانادا و استرالیااستفاده از توئیتر در رقابتهاي انتخاباتي :استفاده اوباما از توئیتر براي تبلیغات در رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري  2228که نقش اساسي در استفاده از رأيهاي خاموش در به قدرت رساندن اوباما داشت.
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توئيتر و حقوق بشر:
پس از حمله اسرائیل به کاروان آزادي غزه ،وبگاه توئیتر به مدت هفت روز ،کلمه "فلوتیال" را که براي جستجوي
اخبار مربوط به اين حادثه توسط کاربران استفاده ميشد سانسور کرد و در اين مدت هیچ خبري در مورد حوادث
غزه در توئیتر منتشر نشد .در حالي که اخبار مربوط به حمله به کاروان آزادي در اين مدت در صدر اخبار جهان قرار
داشت .گرچه اين وبگاه مدعي است هر نوع خبر از اخبار فوري تا ترافیک محلي و پیامهاي شخصي را در وبگاه خود
منتشر مي کند و بارها به دلیل مخابره اخبار فوري يا تالش براي گسترش حقوق بشر تقدير و جوايزي دريافت کرده
است.
توئيتر در ايران:
استفاده از توئيتر در انتخابات ايران و حوادث پس از آن :در ژوئن  2229پس از مطرح شدن ادعاي تقلب در
انتخابات ايران معترضان از توئیتر براي سازماندهي و ارتباط با يکديگر استفاده کردند .توئیتهاي ارسال شده قبل از
انتخابات  11132مورد يعني  %2.13از کل پیامها بود .اين رقم در فاصله  13خرداد تا  1تیر به  2میلیون و  24هزار
و  266توئیت در مورد انتخابات ايران رسید و در اين مدت تقريبا  482هزار کاربر فعال بودند اما فقط  %12کاربران
بیش از  %61.1کل توئیتها را به وجود آوردند .و تنها  %1از کاربران (که هرکدام حداقل  18بار توئیت ارسال کرده-
اند) بیش از  %32.9توئیتهاي مرتبط را تولید کردهاند .سه نفر از کاربران مشهور که بیشترين حجم توئیتهاي
انتخاباتي را تولید کردهاند عبارتند از:
RT@oxfordgirl-4825

RT@StopAhmadi-4411,

RT@PersianKiwi-48521,

اکسفوردگرل به نوشته گاردين يکي از معتبرترين منابع خبري در توئیتر بوده و در ناآراميهاي پس از انتخابات
ايران نقش کلیدي داشته ،قبل از مسدود شدن تلفن هاي همراه در ايران از آن براي هماهنگي استفاده میکرده و
عباراتي نظیر" به خیابان....برويد" يا "به خیابان ...نرويد نیروهاي بسیج آنجا هستند" توئیت ميکرده .در زمان
انتخابات ساکن اکسفوردشاير بوده و از همانجا توئیتهايش را ارسال ميکرده .قبال در ايران خبرنگار بوده و چون
خانوادهاش هنوز در ايران هستند ،تمايلي براي افشاي هويت واقعي خود ندارد.
در مورد پرشين کيوي هیچ اطالعي از جنسیت يا محل زندگیش و اين که آيا واقعا ساکن ايران است يا نه در
دست نیست و توئیتهايش به زبان انگلیسي ارسال ميشده است.
استاپ احمدي ،نام اصلیش «ريموند جهان» است .اطالع دقیقي در مورد هويت و ملیت وي و اين که آيا در زمان
رويدادهاي پس از انتخابات در ايران ساکن بوده يا نه در دست نیست.
تحليل عملکرد وبگاه
رويکرد رسانههاي غربي نسبت به عملکرد توئیتر در زمان ناآراميها و يک سال پس از آن رويکردي متفاوت بوده
است :.ابتدا اين رسانهها با اطمینان ،از بروز انقالبي در ايران سخن ميگفتند که توئیتر نقش اصلي را در آن بازي
ميکند اما پس از يک سال با نقد ارزيابيهاي شتابزده خود نقاط ضعف تحلیلهايشان را برمي شمارند .از جملهاند:
مارک امبیندر از آتنالنتیک ،جک شافر از اسلیت ،آن ماري کولي از تکنولوژي ريويو ،لو گراسمن از مجله تايم ،دانیل
درنز از مجله سیاست خارجي.
رويکرد رسانههاي غربي نسبت به توئيتر درزمان ناآراميها :هیالري کلینتون وزير خارجه اياالت متحده طي
دو مصاحبه متوالي از مديران توئیتر مي خواهد زمان تعطیلي موقت اين شبکه براي انجام برخي تعمیرات و اصالحات
را لغو کند و آشکارا اظهار ميکند که در حال حاضر اين شبکه بايد به کمک آشوبهاي داخلي ايران بشتابد .مجله
سیاست خارجي در مقالهاي در  3ژوئن  2229مينويسد "جنبش سبز با استفاده از فناوري در مسیر دموکراسي گام
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برميدارد ".و "غربيها در حالي که در دفتر کار يا منزل خود هستند ميتوانند از طريق ارسال پیامهاي  142حرفي
از طريق توئیتر تغییر ايجاد کنند ".حتي مارک فیفل ،مشاور سابق امنیت ملي امريکا در همان روزها ادعا ميکند که
توئیتر بايد جايزه صلح نوبل را بگیرد .چون " بدون توئیتر مردم ايران احساس قدرت و اعتماد به نفس براي استقامت
در راه آزادي و دموکراسي را نداشتند ".در نهايت نیز توئیتر به خاطر فعالیت خود در حوادث پس از انتخابات ايران
برنده جايزه وب با عنوان "ده لحظه برتر" شد.
به گزارش شبکه ايران به نقل از اينديا تايمز ،بنیامین نتانیاهو نخست وزير اسرائیل با ادعاي اين که ايران مانع از
دسترسي آزاد شهروندان خود به اينترنت ميشود به امريکا توصیه کرد که از توئیتر و ديگر وبگاههاي اجتماعي براي
مبارزه با حکومت ايران و نظام جمهوري اسالمي استفاده کند.
کريستین ساينس مانیتور روزنامه معروف امريکايي« :پخش فیلمي از آخرين لحظات زندگي و مرگ مشکوک ندا آقا
سلطان دلیل معرفي اين وبگاه براي دريافت جايزه صلح نوبل است...نقش توئیتر در هماهنگي حوادث پس از انتخابات
بي نظیر بود .در وبگاههاي ديگر فقط دو يا چند نفر ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند اما توئیتر اين مانع را برداشته
و توانسته تمامي کساني که در اين وبگاه نام نويسي ميکنند را با يکديگر مرتبط کند ....توئیتر به عنوان سالح جنگ
نرم براي دموکراسي کارآيي زيادي دارد».
رويکرد رسانههاي غربي نسبت به توئيتر يک سال پس از ناآراميها :مجله سیاست خارجي :با اين که بر
خالف انتظار ،فناوري( توئیتر و ساير شبکه هاي اجتماعي) نتوانستند در دموکراتیزه کردن انقالب در ايران نقش بازي
کنند اما ابزارهايي نظیر توئیتر مدتي هرچند کوتاه توانستند روزنامهنگاري شهروندي را ترويج کنند.
گلناز اسفندياري در مقاله انحطاط توئیتر در مجله سیاست خارجي :بر خالف تبلیغات گسترده در آن زمان ،در ايران
هیچ انقالب توئیتري رخ نداده است ...سه تن از اعضاي بسیار شاخص توئیتر که در زمان انتخابات در اين شبکه فعال
بودهاند همگي در زمان حوادث ساکن خارج از کشور( اياالت متحده ،ترکیه و سوئد) بودند و از آنجا مردم را براي
ريختن به خیابانها تشويق ميکردند .مهدي يحیايي نژاد مدير وبگاه باالترين در مصاحبه با واشنگتن پست :در
اياالت متحده شايعات فراواني وجود دارد که بیشتر توسط افرادي که در امريکا هستند و از طريق توئیتر آنها ،پراکنده
ميشود ...تاثیر توئیتر در داخل ايران صفر بوده است .جرمي هیموند در مجله سیاست خارجي :داليل کافي براي
اثبات دخالت امريکا در ناآراميهاي پس از انتخابات در ايران وجود دارد .توئیتر در آن زمان ابزار مهمي در انتشار
شايعات بود و اخبار تايید نشده و توئیت هاي ناشناس و بدون نام را منتشر ميکرد .نیويورک تايمز :توئیتر به همان
اندازه که در انتشار اخبار دست اول از تهران نقش داشت ،اطالعات غلط نیز منتشر مي کردکه اين اخبار غلط به عمد
منتشر ميشد و هدفي در پشت آن بود .موروزوف ،بالگر مجله سیاست خارجي و عضو نهاد جامعه آزاد ،در مصاحبه
با واشنگتن پست :توئیتر توانست جمعیت عظیمي از ايرانیان خارج از کشور و مخالفان احمدي نژاد را با موفقیت دور
هم جمع کند .بسیاري از کساني که محل زندگي خود را تهران ذکر ميکردند ايرانیان خارج از کشور بودهاند...
مشخص نیست کساني که از نامهاي ايراني استفاده ميکردند و مطالب خود را به زبان فارسي در توئیتر ميگذاشتند
واقعا در تهران هستند يا در لوسآنجلس.
توئيتر و قدرت نرم  :توئیتر در واقع در خدمت منافع خاصي عمل ميکند .به اذعان بسیاري از صاحبنظران نقش
توئیتر در حوادث پس از انتخابات ايران بیشتر در گسترش شايعات بوده است .براي مثال شايعه ريختن آب جوش و
اسید از سوي بالگردهاي پلیس بر سر معترضان ،يا انتشار شايعاتي در مورد ماجراي ساختگي سعیده پورآقايي در
توئیتر.
نکته مهم :زبان مورد استفاده حداقل توسط سه نفر خبرساز اصلي اين وبگاه ،زبان فارسي نبوده است  %1 .کاربران که
هرکدام حداقل  18بار توئیت ارسال کرده اند بیش از  %32.9توئیت هاي مرتبط را تولید کردهاند و به عنوان منبع
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خبري موثق در بین کاربران شناخته شده بودند .از آنجا که هويت اين افراد مشخص نیست و با توجه به اذعان برخي
از مقامات غربي به حمايت از وبگاه توئیتر و با توجه به اخبار کذب و شايعات منتشر شده در اين وبگاه در زمان
حوادث پس از انتخابات ،به نظر مي رسد که وبگاه توئیتر به شکل منبع تولیدکننده اخبار کذب و در خدمت گروهي
خاص وارد عمل شده است .اين وبگاه با پیام سازي دست به جنگ رواني وسیعي زد .به گفته کارشناسان ،بیش از
 %82پیام هاي انتقالي اين شبکه در قالب خبر ،توسط غیر کاربران تهیه و تدوين ميشود.يعني برخالف تصور کاربران
که فکر ميکنند اين اطالعات و اخبار آن چیزي است که خود کاربران با يکديگر تبادل ميکنند و در اين شبکه قرار
ميدهند اين پیامها از سوي کاربران سرويسهاي اطالعاتي وارد اين شبکه ميشود.
نتيجه گيري
فوکوياما ،مبدع نظريه جنگ تمدنها؛  : 2223استفاده از نیروي نظامي علیه ايران بسیار غیر منطقي است و حمله به
اين کشور باعث تغییر رژيم آن نمي شود ...براي مقابله با اين کشور راههاي ديگري وجود دارد.
وال استريت ژورنال :کاخ سفید از فناوري شبکه هاي اجتماعي نظیر توئیتر بهره گرفته تا در مقايسه با سالها تحريم،
تهديد و مذاکرات در ژنو ،اقدامات بیشتري را در جهت تغییر حکومت در ج.ا.ا صورت دهد.
سال  2223اي.بي.سي .نیوز :جرج بوش بیش از 422میلیون دالر به سي.آي.اي براي بيثبات کردن ايران داده است.
کنگره امريکا در سال  2228و  ، 2229پانزده میلیون دالر براي آزادي اينترنت در سراسر جهان تخصیص داده بود.
قانونگذاران نیز سي میلیون دالر ديگر تخصیص دادند.
هیالري کلینتون وزير امور خارجه اياالت متحده در  21ژانويه  2212از راه اندازي شبکههاي اينترنتي آزاد در ايران و
چین خبر داد.
اياالت متحده سال گذشته بودجهاي با عنوان «برنامه دموکراسي منطقهاي در خاور نزديک» با هدف ارتقاي آزادي
اينترنتي تصويب کرد .باراک اوباما از کنگره براي اين برنامه  42میلیون دالر درخواست کرد و بودجه اختصاصي براي
ج.ا.ا .در نظر گرفت.
يکي از سازوکارهاي امريکا براي دخالت در امور سیاسي ساير کشورها ،پروژه «تخصیص بودجه ملي براي دموکراسي»
است که بنیادي نیمه دولتي است و بودجهاي را براي کنگره و اشخاصي تامین ميکند تا به کساني که به دولت
امريکا و اهداف آن کمک ميکنند کمک مالي اهدا کنند .وبگاه اين نهاد اعالم ميکند که بسیاري از فعالیتهايي را
که در گذشته سي.آي.اي .براي اياالت متحده انجام ميداد اکنون اين نهاد انجام ميدهد .اين نهاد تا کنون صدها
هزار دالر به افراد و نهادهاي ايراني ضد ج.ا.ا .پرداخت کرده که اکثر اين گروهها در خارج از ايران زندگي ميکنند.
براي مثال از سال  2221تا  2223مبلغ  341هزار دالر به نهاد عبدالرحمن برومند داده شده که بنیانگذار «جنبش
ملي مقاومت در ايران» است و دختر وي پس از انتخابات ايران ،بارها با حضور در صداي امريکا هدف از فعالیتهاي
خود را کمک به گسترش حقوق بشر در ايران پس از انتخابات عنوان ميکند.
يکي از راههاي تالش براي بيثبات کردن وضعیت داخلي ايران تقويت مالي و فرهنگي شبکههاي اينترنتي و وبگاه-
هاي خاص است.
در فوريه  2226کاندولیزا رايس از کنگره خواست تا بیش از  31میلیون دالر را فورا براي «بزرگترين مبارزه تبلیغاتي
علیه دولت تهران» اختصاص دهد .اين مبلغ براي گسترش برنامههاي راديويي و تلويزيوني امريکا و شبکههاي
اينترنتي در ايران و فعالیتهايي از اين دست بود.
جوزف ناي()2222در مقالهاي با عنوان «انقالب اطالعات و قدرت نرم امريکا» مينويسد « :امروز مهاجمان به قلمرو
سیاسي کشورها ميتوانند دولتها گروهها و يا افراد يا آمیزهاي از اين عوامل باشند .برخي از اين عوامل ممکن است
بينام و نشان يا حتي از کشور دور باشند» که تقريبا تمام اين موارد در مورد توئیتر و افراد فعال در آن صدق ميکند.
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توئیتر با تالش در ايجاد جذابیت فرهنگي و ايدئولوژيک از طريق اين وبگاه سعي کرد تا جذابیت و اعتبار خود را نیز
افزايش دهد .رسانههاي غربي با ذوقزدگي خاصي توئیتر را به عنوان ناجي مردم ايران معرفي ميکنند و فرهنگ و
ايده هاي خود را که مبتني بر لیبرالیسم است ،هنجار و دلخواه تمام مردم دنیا جلوه ميدهند .تا جايي که مارک فیفل
ميگويد :بدون توئیتر مردم ايران احساس قدرت و اعتماد به نفس براي استقامت در راه آزادي و دموکراسي نداشتند.
پس از يک سال مشخص شد که عمده اخبار ا ين وبگاه اشتباه بوده و در برخي موارد منابع موثق اين اخبار ساکن
ايران نبودند و اخبار خود را از همان خارج از کشور تولید ميکردند .بسیاري از اخباري که از سوي افراد کلیدي در
اين وبگاه منتشر مي شد به زبان انگلیسي درج مي شد و اگر هم احیانا مردم در ايران مي توانستند اخبار اين وبگاه را
بخوانند آنقدر ضد و نقیض بود که اعتباري براي خواننده ايراني نداشت.
در مجموع اينترنت و به ويژه شبکههايي نظیر توئیتر ،سامانهاي را به وجود ميآورند که قدرتي بسیار گستردهتر از
رسانههاي سنتيتري چون تلويزيون و روزنامه و ..دارد .پیامهاي اينترنتي با سرعت بیشتري به هر جاي دنیا ارسال
ميشوند و کنترل دقت و صحت آنها بسیار مشکل است.
توئیتر سعي داشت با تبلیغات گسترده ،خود را ابزاري براي گسترش دموکراسي و حقوق بشر در ايران معرفي
کند ،در واقع آنچه در عملکرد اين وبگاه به وضوح به چشم ميخورد ،تسلط و برتري دادن ارزشهاي غربي بود.
توئیتر مي خواست خود را قهرمان مبارزه براي لیبرال دموکراسي جلوه دهد و چنین القا کند که هدفي اخالقي و
انساني دارد که در تضاد با اهداف جمهوري اسالمي ايران است .آنچه منتشر ميکرد به زبان انگلیسي بود و منابع
خبر که البته به شدت سعي مي شد معتبر جلوه داده شوند خارج از کشور قرار داشتند.

فصل ششم -مطالعه انتقادی ويکی پديا
بنیاد ويکي پديا يک سازمان خیريه غیرسودده است که در سن پتزربورگ فلوريدا تاسیس شد و هم اکنون اداره
مرکزي آن در سانفرانسیسکو است .فناوري نرمافزاري ويکي که در  1994توسط واد کانینگهام ايجاد شد ،اين امکان
را فراهم مي کند که چندين کاربر بتوانند يک متن يا برنامه را به سرعت و به آساني تغییر دهند .گرچه ويکي پديا به
شدت مورد رجوع کاربران اينترنت از جمله دانشآموزان و دانشجويان است ،اما ويژگي اصلي آن که همان قابل تغییر
بودن توسط هر کاربري است ،اعتبار مقاالت ويکيپديا را زير سوال برده و اغلب در محیطهاي علمي نميتوان به
مقاالت ويکيپديا ارجاع داد.
نظريهها مفاهيم و روشها :يکي از عرصههاي قدرت نرم ،عرصه اطالعات و دانش است .اگر گروه يا کشوري خاص
بتواند علم و اطالعات را از زاويه ديد خود انتشار دهد در انتقال جهانبیني خود موفق خواهد بود و در ادامه خواهد
توانست ديگران را وادار کند آنچه را که او دوست دارد دوست بدارند( ناي )2222 ،و اين همان قدرت نرم است.
اکثر مراجعهکنندگان ،براي استفاده وارد اين وبگاه ميشوند نه براي اصالح .حتي اگر مستقیما به اين وبگاه مراجعه
نکنند در جستجوي کلید واژه هاي مورد نظرشان در گوگل به احتمال بسیار زياد در اغلب موارد چند جستجوي اول
گوگل مربوط به اين وبگاه است .اما فعالیت به معناي ايجاد و اصالح مطالب در بخشهاي مختلف اين وبگاه کمتر در
میان کاربران عادي اينترنت رايج است و در بین کاربران ايراني بسیار کمتر است.
افراد ميتوانند نقطهنظرها و زاويه ديد خود را به عنوان اطالعات(در ويکيپديا) و اخبار(در ويکينیوز) موجه و بيطرف
و البته قابل اصالح به مخاطبان میلیوني عرضه کنند.
آمار ترافيکي و مالي :طبق آمار موسسه نیلسون ،بنیاد ويکي مديا مقام ششم را در جذب کاربران اينترنتي دارد و
در فوريه  2212بیش از  114میلیون کاربر منحصر به فرد داشته که هر کاربر به طور متوسط  13دقیقه از اين درگاه
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استفاده کرده است .در  89/1/22طبق آمار الکسا ،رتبه ويکي پديا  6و ويکي مديا  163بوده است و 138هزار و 411
وبگاه به ويکيپديا پیوند دادهاند .ويکيمديا کامال به کمکهاي مالي داوطلبان متکي است .در سال  ،1388براي
اولین بار گروهي را براي جمعآوري کمکهاي مالي بنیاد راهاندازي کرد که باعث افزايش  93درصدي کمکهاي
مالي به بنیاد و افزايش  163درصدي منابع کمکها در اين سال شد و تمام اينها در سالي به دست آمد که دنیا با
بحران مالي جدي مواجه بود.
حاميان مالي ويکيپديا عمدتا صهيونيست و يهودياند :حامیان مالي ويکيپديا عبارتند از :اوپن سوسايتي يا
بنیاد سوروس(گسترش به اصطالح دموکراسي و حقوق بشر) ،آرکاديا (گسترش دموکراسي ،حقوق بشر ،جامعه مدني
و حکومت قانون) ،بنیاد میچل کيپور (متعلق به فردي يهودي) ،بنیاد خانوادگي آرلین و آرنولد گلداستاين(سابقه
کمک به امور مربوط به اسرائیل و يهوديان) و نیز بنیاد اسلوان (در برخي منابع ،بنیادي صهیونیستي شناخته شده
است) .
اغلب حامیان مالي ويکيپديا سازمانهاي غیر دولتي در رده سازمانهاي ويلسوني هستند که در پیشبرد اهداف دولت
موثرند و ميتوانند ابزار اعمال قدرت نرم تلقي شوند .رويکرد اين بنیادها به حمايت مالي از ويکيپديا حکايت از آن
دارد که اين وبگاه ميتواند به عنوان ابزاري براي تاثیرگذاري روي افکار عمومي و در نهايت سیاستگذاريهاي دولتها
استفاده شود.
امتيازات و معايب  :مطالب ويکي پديا به صورت گروهي و توسط افراد ناشناس تولید و اصالح ميشود و نويسندگان
اغلب آماتور و غیرمتخصصاند ،افراد خرابکار ميتوانند به سوءاستفاده از محیط ويکي پديا بپردازند ،يک اتفاق ممکن
است دقايقي بعد از وقوع در ويکيپديا تبديل به يک واقعه تاريخي ثبت شده بشود در حالي که در ساير دائره-
المعارفها اين کار حداقل ماهها طول ميکشد .مطالب قديميتر به نسبت مطالب خیلي جديد عموما قابل
استنادترند .افزايش تعداد کاربران فعال ويکي پديا باعث افزايش تنوع و کیفیت مطالب و در نتیجه جذب مراجعه
کنندگان و کاربران بیشتر خواهد شد .درعمل تمامي مطالب ويکي پديا مستند و بيطرفانه نیستند .چون افراد اغلب
در موضوعي مطلب مينويسند که به آن عالقهمندند يا نظر خاصي در مورد آن دارند.
نظارت محتوايي ويکي پديا :بیش از  1122مدير با تواناييهاي خاص بر فعالیت نويسندگان داوطلب نظارت و
تالش ميکنند تا سیاستها و دستورالعملهاي ويکيپديا رعايت شود .مديران کارمند نیستند بلکه داوطلباني قابل-
اعتمادند .مديران ميتوانند به طور موقت يا دائم فعالیت کساني را که رفتار شايستهاي در فضاي ويکي پديا ندارند،
متوقف کنند .همچنین ميتوانند از صفحات محافظت کنند و يا آنها را حذف کنند.
با توجه به جنجال برانگیز بودن برخي موضوعات و صفحات ،محافظت امري ضروري به نظر ميرسد و بدون آن
ويکيپديا محکوم به هرج و مرج شديد در مورد چنین صفحاتي است .نظام ويکيمديا بر دموکراسي و آزادي مطلق
بنا نشده است و حربههايي چون طبقهبندي کاربران به کاربران عادي ،مديران ،ديوان ساالران و حفاظت صفحات
براي کنترل فضا به کار گرفته شدهاند .انتقال حس آزادي و موثر بودن به کاربر و ترکیب آن با چنین کنترلي که
چندان هم محسوس نیست را ميتوان از رموز موفقیت ويکيپديا تلقي کرد .زيرا اگر حتي چنین نظمي هم در فضاي
ويکي اعمال نميشد ،هرج و مرج حاصله مانع ادامه کار اين دائرهالمعارف ميشد.
در ويکي نیوز ،بخش خبري ويکيمديا ،بر بيطرفي و غیرجانبدارانه بودن مطالب به شدت تاکید شده است .اما ويکي
نیوز با آرمان بيطرفي  %122فاصله دارد .افراد و گروههايي که دسترسي بیشتري به اينترنت دارند ،همواره صدايي
رساتر خواهند داشت و نقطه نظراتشان شانس بیشتري براي مطرح شدن خواهند داشت .ويکينیوز اعتراف ميکند که
مطالبش جهتگیري انگلو– امريکايي دارد چون تعداد زيادي از داوطلباني که براي ويکينیوز مطلب مينويسند،
اهالي امريکا ،انگلستان ،کانادا ...هستند و اين افراد عموما دسترسي بااليي به اينترنت دارند.
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در ويکيپديا اين که چه مطالبي براي مطرح شدن انتخاب شوند و مسايل مختلف چگونه روايت ميشوند و در ويکي-
نیوز اين که کدام رويدادها و از کدام زاويه به عنوان اخبار مطرح ميشوند به منزله ابزاري براي اعمال قدرت نرم براي
کشورهاي اروپايي و امريکايي عمل ميکند .فعالیت بسیار باالي کاربران اروپايي و امريکايي در اين عرصه باعث مي-
شود که وقايع و حقايق از زاويه ديد آنها مطرح شود و عقايد ،ساليق و منافع آنها به منزله هنجار و معیار در
سراسرجهان مطرح و پذيرفته شوند.
کارکردهاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي :محیط ويکيپديا به گونهاي است که تعداد کاربران ،میزان فعال بودن
آنها و مقامي که در وبگاه دارند (کاربر عادي ،مدير ،ديوان ساالر  )...قدرت و تاثیرگذاري آنها را مشخص ميکند.
گروههاي حامي اسرائیل و حتي خود اين رژيم ،از روشهاي مختلفي براي انعکاس نقطه نظراتشان در ويکيپديا بهره
جستهاند .صرفنظر از ارتباط مسئوالن بنیاد ويکيمديا با صهیونیستهاي صاحب نفوذ ،ميتوان به قطع ادعا کرد که
اين افراد به سختي در تالشند تا از پتانسیلهاي موجود در فضاي ويکيپديا به نفع خود بهره جويند .از جمله اين
تالشها عبارتند از :
کمکهاي مالي بنیادهاي صهیونیستي به بنیاد ويکي مديا،برگزاري نشستهاو همايشها با حضور مسئوالن بنیاد( از جمله شرکت فعال جیمي ويلز در دومین همايش رياستجمهوري رژيم صهیونیستي در اکتبر ،)2229
 بسیج افراد طرفدار صهیونیسم براي فعالیت در ويکيپديا و اصالح صفحات(براي مثال پژوهانههاي هاسبارا که در 2221و با همکاري وزارت خارجه اسرائیل راهاندازي شد و در 2223پژوهانههايي به دانشجويان يهودي ميپرداخت
تا آنها در عوض با فعالیت در ويکيپديا باعث شوند که «اسرائیل عادالنه و به درستي معرفي شود)».
 راه اندازي يک گوگلگروپ توسط کمرا براي هماهنگي فعالیتهاي کاربران طرفدار اسرائیل در ويکيپديا و ترغیبآنها به فعالیت .کمرا در سال  2228از طريق فراخواني ،به جذب و آموزش نحوه تاثیرگذاري در ويکيپديا به حداقل
ده نفر اقدام کرد .از جمله اين راهکارها ،سعي در پذيرفتهشدن در جامعه ويکيپديا و سعي در کسب سابقه خوب با
پايبندي به دستورالعمل هاي ويکي پديا و ارائه توضیح به هنگام اصالح يک مقاله  ...و همچنین درست کردن يک
گوگلگروپ با عنوان ايسراپیديا براي در ارتباط بودن اين افراد و استفاده از تجارب يکديگر پرداخت.
توصيههاي کمرا :افراد در ابتداي ورود به ويکيپديا از اصالح مطالب مقاالت غیر مرتبط با اسرائیل شروع کنند تا
حساسیت ساير کاربران را برنیانگیزند .سعي کنند با تظاهر به بيطرفي در بدو ورود به محیط ويکيپديا براي مدير
شدن تالش کنند تا به تعداد مديران طرفدار اسرائیل افزوده شود.
« نيروي يهودي دفاع اينترنتي» گروه ديگري است که انعکاس مطالب مربوط به اسرائیل را رصد ميکنند .اين
سازمان به معرفي کاربراني مي پردازد که اصالحات آنها در ويکي پديا خوشايندشان نیست و نیز فهرست کامل
مشارکتهاي اين کاربران در ويکيپديا و خطاهايي که اين افراد در زمینه اسرائیل مرتکب شدهاند و در برخي موارد
نیز فعالیتهاي اين افراد را در ساير وبگاهها مانند فیسبوک رديابي ميکنند.
فعالیت در ويکي پديا همواره به صورت کامال داوطلبانه و با انگیزههاي شخصي چون افزايش آگاهي بشر انجام نمي
شود ،بلکه گاهي به صورت جهتدهي شده است.
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ويکي پديا در ايران
اغلب بخشهاي فارسي ويکيمديا در ايران غیر فعالند .ويکيپديا و ويکيگفتاورد پربارتر از ساير بخشها هستند.
چون مطالب را کاربران عادي مينويسند ،اغلب در بخشهاي مختلف از معادلهاي متعددي براي يک واژه استفاده
شده که با هم هماهنگ نیست .ويکيپدياي فارسي  166334کاربر و  91428مقاله دارد.
بیم مسدود شدن ،درگیريهاي مذهبي که به تعديل مقاالت کمک ميکند ،نداشتن سود مادي براي مشارکت
کنندگان ،عدم دسترسي به اينترنت از داليل اقبال کم ايرانیان به ويکي پدياست .کاربران وفادار ويکي انسانهايي
خاص با تفکراتي متفاوت از توده مردم هستند.
نتيجه گيري
نقشه حضور اطالعات و کاربران ويکي حکايت از «جهانگشايي اطالعاتي جهاني» ويکيمديا و به ويژه ويکيپديا دارد.
ويکيپديا را ميتوان صنعت «امپراتوري اطالعاتي مجازي» لقب داد .گرچه ويکيمديا به شدت بر بيطرفي و حذف
نقطه نظرهاي شخصي تاکید دارد و اين مساله در ارتقاي اعتبار اين وبگاه بسیار موثر بوده تا حدي که افراد سعي
ميکنند حتي االمکان به شکل نامحسوس نقطه نظرهاي شخصي خود را اعمال کنند و از جمالت و عباراتي استفاده
کنند که حساسیت جامعه ويکيپديا را بر نیانگیزد ،اما اساسا تولید اطالعات در زمین اطالعاتي يک شرکت امريکايي،
ولو اين اطالعات از يک ظرفیت غیرجانبدارانه برخوردار باشد ،توسعه قدرت اطالعاتي امريکا محسوب ميشود .اين
بستر به گونه اي طراحي شده که به صورت خودراهبر و خالقانه همه جامعه جهاني را به تولید اطالعات در بستر
ويکيمدياي امريکايي فعال و مشتاق ميکند
محیط پوياي ويکي ،نیروي کار بيانتها و رايگان آن ،برنامههاي توسعه عمومي و ارتباط فیزيکي با کاربران از طريق
برگزاري همايشها و آکادميها وضعیت رو به رشدي را براي ويکيپديا رقم زده که به نظر نميرسد رقیبان آن روزي
بتوانند جاي ويکيپديا را در فضاي مجازي و در میان مخاطبانش بگیرند .آمارهاي ويکي پدياي فارسي نیز نشان مي-
دهد که اين وبگاه در همه زمینهها (مشارکتکنندگان ،اعضاي جديد ،افراد فعال ،تعداد مقاله ،تعداد اصالح و  )...در
ايران آمار رو به رشدي داشته است.
ويکيپديا از سوي طرفداران و مخالفان صهیونیزم متهم به جانبداري از طرف مقابل ميشود اما صهیونیستها و
حامیان اسرائیل به جاي انفعال و اعتراض صرف ،با برخوردي فعاالنه از روشهاي متعدد براي انعکاس مطالب به نفع
خود بهره جستهاند.
اکنون درصد بااليي از کاربران اينترنت بخش زيادي از اطالعات خ ود را به ويژه در مورد مطالبي که هیچ آشنايي با
آن ندارند از وکيپديا ميگیرند .قرارگرفتن ويکيپديا در صدر جستجوهاي گوگل در کنار ويژگيهاي ساختاري اين
وبگاه همچون سادگي استفاده از آن از داليل رغبت کاربران به دريافت اطالعات از ويکيپدياست .به اين ترتیب افراد
زيادي تعريف خود از مطالب مختلف و حتي وقايع تاريخي و اخبار جهان و در يک کالم جهان بیني خود را از
ويکيپديا و ويکينیوز ميگیرند و اين قدرت نرمي است براي افرادي که اين مطالب را مينويسند که هماکنون به
گفته خود وبگاه ،اغلب مردان تحصیلکرده اروپايي-امريکايي هستند.
فعالیت گروهي و هماهنگ در فضاي ويکي و تالش براي جلب اعتماد ساير اعضاي جامعه ويکي و رسیدن به مقامات
کاربري باالتر بهترين راه ها براي تاثیرگذاري بر مطالب وبگاه است و اين ترفندها را هیچ گروهي به خوبي افراد حامي
اسرائیل به کار نميبنددند و گرچه مانع خاصي براي فعالیت ساير گروهها از جمله مسلمانان وجود ندارد ،چنین
حرکتهاي هماهنگي به ندرت در میان آنها ديده ميشود.
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فصل هفتم -مطالعه انتقادی يوتیوب
يوتیوب وبگاهي است کاربرمحور که کاربران اينترنتي از سراسر جهان ،ميتوانند ويدئوهاي خود را با افراد مورد
نظرشان به اشتراک بگذارند .يوتیوب در فوريه  2221افتتاح شد ،اما در اکتبر  ،2226به مبلغ  1 /61میلیارد دالر به
گوگل واگذار گرديد .بنابراين يوتیوب ،امروز هم يکي از اندامهاي اين غول اينترنتي به حساب ميآيد .مقر يوتیوب
ابتدا در سنمتئو قرارداشت اما امروز به سنبرونو ،در کالیفرنیا ،منتقل شده است .ويدئوهاي پرطرفدار يوتیوب بیشتر
برخاسته از اليههاي شهروندي و از نقاط مختلف جهان هستند.
انتقادات :رعايت نکردن حق نشر ،وجود تعداد زيادي ويدئوهاي غیر مجاز ،عدم حفظ حريم خصوصي ،محتواي
نامناسب ويدئوهاي ارائه شده،
مسايل بحث برانگيز در مورد موضوع ويدئوها :انکار هولوکاست(يوتیوب در آلمان براي ويدئوهاي نازي ضد
صهیونیزم مورد انتقاد قرار گرفت ، ) 2223،فاجعه هیلزبرو ،تئوريهاي توطئه و مذهب
در جوالي  2228کمیته فرهنگ و رسانه مجلسس عسوام انگلسیس ،سسامانه يوتیسوب را سسامانهاي ناکارآمسد در کنتسرل
ويدئوهاي خود دانست.
يوتیوب به رغم ظاهر کاربر محور و محیط دموکراتیک خود بسیار جريانساز است و به همین سبب در برخي کشورها
تا مرز مسدود شدن پیش رفته است :در جوالي  2229دولت چین يوتیوب را به سبب انتشار تصاوير شورشهاي
اورومگي مسدود کرد .در 2228ترکیه به دلیل ويدئوهاي توهین کننده به آتاتورک يوتیوب را مسدود کرد .در 23
فوريه  2228پاکستان در اعتراض به درج کاريکاتور توهین به پیامبر اسالم(ص) يوتیوب را تحريم کرد و تا  26فوريه
اين مسدودي ادامه داشت.
*به رغم محیط ظاهرا خنثي و دموکراتیک مبتني بر فناوري آن ،اليههايي از اعمال قدرت تحت تاثیر گفتماني خاص
در يوتیوب به چشم ميخورد.
*يوتیوب به صراحت اعالم ميکند که بانک اطالعاتي کاربران محسوب ميشود و از اطالعات کاربران بهره ميبرد و
درون وبگاه تمام فعالیتهاي فردي و اجتماعي کاربر را زير نظر دارد.
*يوتیوب برخاسته از جامعهاي است که جمع آوري اطالعات در باره فرد فرد شهروندان جهاني به خصوص در ارتباط
با يک شهروند امريکايي يک اولويت محسوب ميشود .در حاليکه بسیاري از کاربران يوتیوب در داخل امريکا هستند
ناخودآگاه بسیار احتمال دارد که يک کاربر به کان ال شخصي آنها مراجعه کند و با ايشان ارتباط برقرار کند ،در گروه-
هايشان عضو شود و برايشان ويدئو بفرستد يا در ازاي ويدئوهاي دريافتي از سوي ايشان ،ياددداشت بگذارد .در اين
صورت مسلما اين کاربر ميتواند يکي از مواردي باشد که در کنار طرف امريکايي خود در نظر گرفته شود.
مشخصات يوتيوب بهه منزلهه يهک رسهانه اجتمهاعي تایيرگهذار بها مخاطهب جههاني :پیوسستگي متنسي
باال ،برانگیزاننده و مهیج بودن محیط تعاملي آن ،ايجاد فضاي امن و همراه با اعتماد جهت فعالیت در سطوح فردي و
اجتماعي براي کاربران متنوع ،فراهم آوردن قابلیت شبکهسازي اجتماعي يا به عبسارتي حلقسههساي رسسانهاي ،ابهسام و
چندپارگي متن که امکان بازنمايي واقعیت و بلکه فراواقعیت را فراهم مي آورد ،هنر يوتیوب در خلق صحنهاي کسه بسه
نظر مي رسد در آن تکثر آرا و عقايد و ايدئولوژيها ،حاکم است و کاربران آزادانه در آن بسه ابسراز و تبسادل نظسر مسي-
پردازند.
يوتیوب به عنوان يک ابزار مدرن برخاسته از جامعه امريکا ارزشهاي امريکايي را به خوبي در خود جاي داده و آن را
به کاربران نیز منتقل ميکند .تفوق فرهنگ امريکايي در يوتیوب آشکار است اما اين فرهنگ ،فرهنگي بسته نیست و
با پذيرش ابعادي از فرهنگ ديگر کشورها آحاد مخاطبین را نیز درگیر ميکند و مخاطبان به سبب اين قرابتها
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بستههاي فرهنگي را دريافت ميکنند که بخشي از آنها امريکايي و بخشي از آنها قريب به فرهنگ بومي ايشان است
و اين ترکیب مخاطب را به پذيرش اين هر دو واميدارد .در نتیجه متن يوتیوب از حالت اختصاصا غربي خارج مي-
شود و اين امر فضاي چند فرهنگي بازار يوتیوب را رونق ميبخشد زيرا چتر شمول آن براي کاربران متکثري
گسترانده ميشود.
در يو تیوب گرچه همه سلیقهها و نحلههاي فکري ديني مذهبي اقتصادي نژادي و ...در کنار هم حضور دارند تمامي
اين افراد گروهها و ايدهها به يک نسبت مساوي فضا و قوت براي ابراز وجود ندارند و قدرت آنها در فضاي سايبري
يوتیوب به يک نسبت توزيع نشده است.
پیش فرض مطالعه حاضر اين است که يوتیوب با توجه به محیط کنش زا و منعطف خود که باز و بي انتها به نظر
میرسد مانند بسیاري از رسانه هاي اجتماعي امريکايي ديگر محلي براي اعمال قدرت نرم امريکا محسوب ميشود که
ارزش هاي امريکايي را در میان کاربران جهاني به هنجارهايي باورپذير و طبیعي بدل کرده و هرگونه انحراف از آنها را
مستوجب عقاب و تنبیه جهاني معرفي ميکند.
*شواهد بسیاري وجود دارد که يوتیوب ويدئوهايي را به نفع خود و بدون توضیح مشخص حذف کرده است.
*در بررسي يوتیوب به عنوان متني پرورشيافته در گفتمان لیبرال دموکراسي امريکايي که با استفاده فعال از
بازنمايي با ابزار ويدئو کاربران جهاني خود را به سوي امريکايي شدن سوق ميدهد ،از جستجوي کلیدواژههاي
دموکراسي و حقوق بشر و تروريسم در يوتیوب چند نکته برجسته به دست آمد:
 تصاوير صفحه اول جستجوي يوتیوب لزوما جديدترين يا پربینندهترين نیستند و حتي بسیاري از آنها به لحاظکیفیت تصاوير در حد معمولي هستند و به ظاهر ويژگي خاصي که آنها را متمايز کرده باشد ندارند.
ويدئوهاي يوتیوب در ب ازنمايي دموکراسي و حقوق بشر نسخه دموکراسي از نوع لیبرال امريکايي و حقوق بشرمنطبق با گفتمان بینالمللي برگرفته از نظام امريکاست .مفاهیمي از جمله حفظ حقوق فردي و رابطه متقابل دولت
و مردم با پاسخگويي دولت به شهروندان ،آزادي بیان ،آزادي مذهبي ،تکثرگرايي ،بردباري فرهنگي و  ...در ويدئوهاي
يوتیوب بازنمايي و ترغیب شده است.
 يو تیوب مخاطب را با اين ورطه که عدول از اين گفتمان دموکراسي چه عواقبي خواهد داشت نیز آگاه ميسازد وهشدارهاي الزم رابه مخاطب ميدهد .به ويژه از اصليترين اين عواقب بازنمايي ،ظهور تروريسم در مورد کشورهايي
است که به نحوي با نظام غالب بینالملل که خود منطبق با منافع صاحبان قدرت و تا حد زيادي نظام امريکايي است
منطبق نیستند و يا در تضادند.
اسالم به عنوان ديني که ايدئولوژي سیاسي در قلب خود دارد و مذهبي فراملي است ،از حوزه دولت –ملت خارج
است و عامل تهديدي براي گفتمان لیبرال دموکراسي به منزله گفتمان غالب جهاني به حساب میآيد .بنابراين اسالم
در يوتیوب در قالب ويدئوهايي در جستجوي اولیه بازنمايي ميشود که در آن تبعیض جنسي ،احکام قضايي غیر
انساني ،تحريک و تهییج افراد به ترور و  ...برجسته و پررنگ است.
از سوي ديگر ايران در يوتیوب در دو سطح تقبیح و ديگريسازي ميشود .ابتدا آنکه ايران به نظام سکوالر لیبرال
دموکراسي تن در نداده است و از سوي ديگر اينکه ايران کشوري مسلمان با حکومت اسالمي است که در قلب
مقاومت اسالمي قرار گرفته است .به اين ترتیب ايران مهد جدايي ملت از دولت ،کشوري با دولت اتوکرات ،متوسل به
زور و سرکوبگر مخالفان ،داراي خفقان سیاسي و اجتماعي و  ...توصیف ميشود.
يوتیوب به منزله يک رسانه اجتماعي امريکايي در «بازنمايي سیاه» از ايران و انديشه اسالمي ايران در مسیر اسالم-
هراسي و ايرانهراسي و شیعههراسي قرار ميگیرد .بزرگترين مشخصه يوتیوب اين است که بازنمايي مفهوم مورد نظر
خود ،مثال دموکراسي امريکايي را با رويکردي ساختگرايانه اعمال ميکند و از سوي ديگر محیط خود را محیطي
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خنثي و آزاد براي همگان جلوه ميدهد و طوري القا ميکند که به دلیل کاربرمحور بودن ،آنچه بازنمايي ميشود آن
چیز و آن گونهاي است که شهروندان جهاني ميانديشند .بنابراين يوتیوب موفق شده است که مقاومت کاربر را در
دريافت خود از بازنمايي مفاهیم ،حداقلي کند و احیانا چنانچه زمینه دريافت مناقشهآمیز وجود داشته باشد ،آن را
مهار کند .طبق نظر جوزف ناي ،اعمال قدرت جذاب يا نرم يک کشور بسیار وابسته به اين است که مفاهیم مورد نظر
آن به هنجارهاي بینالمللي نزديک باشد.

فصل هشتم -مطالعه انتقادی آی.ام.دی.بی
آي.ام.دي.بي( .اينترنت مووي ديتابیس) يا پايگاه اطالعاتي اينترنتي فیلم ،يکي از بزرگترين مجموعههاي اينترنتي
اطالعاتي در مورد فیلمهاي سینمايي ،برنامههاي تلويزيوني ،برنامههاي ويدئويي و بازيهاي کامپیوتري است که
سابقه آن به قبل از ايجاد شبکه جهاني وب برميگردد .هدف اصلي آن ارائه اطالعات به روز و مفید در زمینه فیلم
است .آي.ام.دي.بي .جامعترين منبع اينترن تي در مورد دنیاي فیلم و سینماست و همواره به سمت تکمیل اين
اطالعات پیش رفته است .تبلیغات مهم ترين منبع مالي اين وبگاه است و باالخص پس از خريداري شدن توسط
آمازون ،اهداف و برنامههاي مالي بيشک در مديريت تاثیرگذارند.
زاويه ديد آي.ام.دي.بي .به شدت انگلوساکسون محور است .يعني گرچه کاربران ساير کشورها همچون ايران ميتوانند
به اطالعات مربوط به سینماي ملي خود در اين وبگاه چیزي بیفزايند اما تمامي اطالعاتي که مسئوالن خود وبگاه
اضافه ميکنند( از جمله اطالعات و عکسهاي صفحه اصلي و بخش اخبار و ويدئوهاي برخط) مربوط به سینماي
هالیوود هستند و به تدريج اين باور را در کاربران جهاني خود نهادينه ميکند که سینما و هالیوود دو واژه مترادفاند
و سینماي ساير کشورها حتي ارزش مطرح شدن را هم ندارند.
فرهنگ عامه امريکا يکي از قويترين و دوربردترين سالحهاي قدرت نرم به حساب ميآيد و بر خالف ساير ابزارها
همچون آموزش عالي و سازمانهاي مردمنهاد ،گروه محدود و خاصي را مورد هدف قرار نميدهد بلکه پتانسیل آن را
دارد که عامه مردم کشور هدف را تحت تاثیر قرار دهد.
فريزر :فرهنگ عامه امريکا و ارزشهاي وابسته به آن قدرت نفوذ به حتي مقاومترين و لجوجترين جوامع را داراست
با وجود اين که آي.ام.دي.بي قسمت فارسي ندارد ،اما برخي فیلمها ،بازيگران و کارگردانان ايراني در پايگاه اطالعاتي
اين وبگاه ثبت شده اند ،که به احتمال قوي افزودن اين عناوين توسط کاربران ايراني انجام شده است.
اکثر اين آثار از کارگردانهاي خاص که اغلب رابطه خوبي با جمهوري اسالمي ندارند ساخته شده و در برخي موارد
حتي در ايران اکران هم نشدهاند .که اين نشان ميدهد قشر خاصي از کاربران ايراني در اين وبگاه فعالیت دارند.
جمع بندي -قدرت نرم امپراتوري مجازي و ساختارسازي با شيوه انديشه و زندگي امريکايي
گرچه کاربران فضاي مجازي ،اينترنت را دنیايي آزاد ميدانند که در آن همه ميتوانند به صورت رايگان و برابر به
عرضه و دريافت اطالعات مورد نظر خود بپردازند ،با توجه به گسترش روزافزون اين فضا تقسیمبندي و تمايز اين
حجم عظیم اطالعات براي کاربران غیرممکن است و ناگزير از استفاده از موتورهاي جستجوي مجازي هستند .امروزه
بخش عمده جستجوها در فضاي مجازي(بیش از  )%81از طريق موتورهاي جستجوي مجازي سه امپراتوري گوگل،
ياهو و ام.اس.ان .انجام ميشود و در واقع اين امپراتوريها عالوه بر جذب کاربران متعدد ،در مراجعه کاربران به وبگاه-
هاي ديگر نیز تاثیرگذار هستند .با توجه به اين که شرکت ياهو موتور جستجوي خود را به بینگ(موتور جستجوي
ام.اس.ان ).سپرده است در واقع دو موتور جستجوي گوگل و بینگ در نقش وکالي کاربران در دنیاي عظیم اطالعات
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مجازي عمل ميکنند .قرارگرفتن اين قدرت عظیم در دست دو شرکت خصوصي قطعا خالف دموکراسي و آزادي
اطالعات در فضاي مجازي است .حتي اگر اين سه شرکت از اين نفوذ گسترده استفاده نکنند(که خالف آن در اين
بررسي ثابت شده است) ،صرف قرارگرفتن حاکمیت اين فضا در دست سه شرکت خصوصي امريکايي ميتواند نگران
کننده باشد .اگر اين شرکتها هماکنون از اين نفوذ استفادهاي نکنند ،ميتوانند در آينده و در موقع لزوم از اين
قدرت فزاينده در راستاي منافع و اعتقادات خود بهره ببرند.
اين موتورهاي جستجو ،فقط هزار مورد از نتايج يک جستجو را به کاربر ارائه ميکنند و هیچ امکاني براي مشاهده
ساير موارد و نتايج بعد از رتبه هزار وجود ندارد .قرارگرفتن قدرت وکالت يا به عبارتي قدرت سانسور و طبقهبندي
فضاي مجازي در دست چند شرکت که همگي آمريکايي هستند ،براي اين کشور قدرت نرم قابل توجهي ايجاد مي-
کند .به ويژه آن که گوگل بنا به درخواست برخي دولتها (هند ،فرانسه ،آلمان ،تايلند ،ترکیه و  )...اقدام به سانسور
نتايج جستجوي کاربران آن کشورها کرده است و حتي در ارائه خدمات خود به کاربران نیز از سانسور استفاده مي-
کند .يعني گوگل و بینگ بدون مشورت با کاربران و به جاي آنان در زمینه مطالب فضاي مجازي تصمیم ميگیرند.
گوگل ياهو و ام.اس.ان .با جلب اعتماد کاربران توانستهاند خود را بي طرف ،غیر ايدئولوژِيک و منصف معرفي کنند تا
جايي که بسیاري از کاربران از قدرت و نفوذ آنان در شکل دهي به افکار و هدايت فعالیتهاي مجازي کامال
بيخبرند.
گوگل به عنوان پرطرفدارترين وبگاه فضاي مجازي ارتباط آشکاري با گروههاي يهودي و رژيم صهیونیستي دارد .لري
پیج و سرگئي برين بنیانگذاران و صاحبان اصلي گوگل هردو يهودياند و در استخدام افراد يهودي براي پستهاي
حساس گوگل نقش اساسي داشتند .از جمله يهوديان ديگر اين امپراتوريها میتوان به مايک زوکربرگ موسس و
صاحب اصلي فیسبوک ،جیمي ئیلز رئیس و موسس ويکيمديا و صاحب ويکيپديا ،سو گاردنر مديرعامل ويکيمديا،
تري اسمل مديرعامل ياهو در سالهاي  2221تا  ،2223ايساک استون از بنیانگذاران و مديران اصلي توئیتر و
بسیاري ديگر اشاره کرد .اين افراد عالوه بر جذب مهندسان يهودي به شرکتهاي تحت امر خود در ارتباط و مشورت
با رژِم صهیونیستي نیز نقش بسزايي داشتهاند.
امپراتوريهاي مجازي نقشي کلیدي در شکلدهي گفتمان فرهنگي غالب بر فضاي مجازي دارند .اين گفتمان همان
گفتمان امريکايي شامل ارزشهاي سیاسي و فرهنگي آن است .اين سه امپراطوري تبلیغ کننده فرهنگ عامه در
مقابل فرهنگ واال هستند و فرهنگ عامه تبلیغ شده آنان نیز عمدتا فرهنگ عامه امريکايي است .اين امپراتوريها در
انتقال ارزشهاي بنیادين سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي انگلوساکسون همچون لیبرالیسم ،دموکراسي ،آزادي ،حقوق
بشر ،تکثرگرايي ،فردگرايي ،بازارهاي تجاري آزاد و  ...نقش چشمگیري دارند .امري که نیازي به دخالت و کمک کاخ
سفید ندارد چون طراحان و گردانندگان اين وبگاهها خود به عنوان شهروندان امريکا به اين مفاهیم اعتقاد دارند و اين
مفاهیم را به صورت خودآگاه و حتي ناخودآگاه در محصوالت خود به کاربران ارائه ميدهند.
اگر کشورهايي نظیر ايران حضوري جدي و موثر در اين فضا نداشته باشند عالوه بر از دست دادن فرصت تاثیرگذاري
از طريق اين فضا خود را در خطر قرار گرفتن زير سلطه اين نوع استعمار نوين و در عین حال نامحسوس قرار مي-
دهند.
لذا تاکید مي شود که:
استعمار مجازي را بايد جدي گرفتبايد از طريق تولید فراگیر خیر و نیکي با خدمات گسترده و فراگیر فضايي را ايجاد کرد که از تنوع خدمات و تکثرايده هاي خیر و نیکو برخوردار باشد و تالش کرد تا مرجعیت خیر و نیکي را در فضاي مجازي باال برد.
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امروز امکان جهاني شدن خیر و شر از هر زمان ديگري بیشتر شده و تولید و توزيع و مصرف خیر و شر توسعه پیداکرده و از سرعتي باال مبتني بر زمان مجازي برخوردار شده است.
بايد از التقاط خیر و شر پرهیز کرد و فقط بر تولید خیر تاکید کرد .بعضي بر اين باورند که با توجه به ذائقه جامعهبايد بین خیر و شر و بین فرهنگ شرق و غرب و ارزشهاي اسالمي و غیراسالمي تعادل برقرار کرد ،اين نگاه ما را به
التقاط ميکشاند و هرگز به خانه خیر رهنمون نخواهد شد.
 نیازمندايجاد قدرت و امپراتوري مجازي خیر با ظرفیت و تعريف متفاوت هستیم .در اسالم قدرت ،ابزار سلطه نیستبلکه به معني افزايش توانايي عرضه خیر به جامعه است .تفاوت اساسي بین ايجاد ظرفیت براي انتخاب آگاهانه خیر و
يا استفاده از ارزشهاي نیک براي سلطه بر راي و انديشه مخاطب است .در فضاي مجازي بايد بستر انتخاب خیر و
انديشههاي الهي و اسالمي را افزايش داد.
 جامعه و به ويژه نسل جوان ناخواسته و ناخودآگاه وارد جهاني به نام جهان مجازي شدهاند که بسیاري از ارزشها ورفتارهاي آن لزوما با ارزشهاي جامعه اسالمي سازگاري ندارد .الزم است ضمن عرضه خدمات و نیکيها در اين فضا
و معرفي قابلیتهاي آن ،خطرات و محیطهاي سلطهآمیز اين فضا را نیز معرفي کنیم تا جامعه آگاهي تحلیلي و
دقیقتري نسبت به اين محیط پیدا کند.
الزم است منطق متفاوت محیط رياضي شده فضاي مجازي و محیط شیئ فضاي فیزيکي را درست ترسیم کنیم تاتفاوتها و سیاستگذاريهاي جديد با دقت بیشتري ترسیم شود.
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