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 و تحول کارگزاریدو وب های اجتماعی مبتنی بر رسانه
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 1سید مسعود موسوی شفائی

 *2سمیه خداخواه آذر
 
 
 

 چکیده
نووی   هاییفناوردر سالهای اخیر پدیده اینترنت، سردمدار پیوندهای بی حد و مرز بوده است. 

ا در بتنوی بور  ن تلووظ عییموی راجتماعی مجازی م یهارسانهو  2ارتباطی چون فناوری وب 
تا  اله بر  ن استاست. ای  مق کردهایجاد  المللبی از جمله سیاست و روابط  مختلف یهاحوزه

وابوط ، درک موا از کواراراری در ر2اجتمواعی مبتنوی بور وب  یهارسانهچگونه نشان دهد که 
دارد؟ در پاسو   المللبی را متلوظ کرده است؟ ای  تغییرات چه کاربردی برای روابط  المللبی 

و طریق عمده ددرک ما را از کاراراری از  2که وب  شودیم، ای  فرضیه مطرح هاپرسشبه ای  
ت؛ دوم اوظ اینکه امکان و بستر کاراراری در سطح فوردی را فوراهک کورده اسو: تغییر داده است

 چنی  دسترسی بهات و همبا توجه به دستیابی  سان به اطالع تواندیماینکه ای  کاراراری فردی 
تارهایی خارج از ساختار پیرامونش، تاحدی مستقل باشد که ای  امر به نوبه خود قدرت سواخ  ن

تللیول  در ایو  نوشوتار رو  را بوا چوالش مواجوه کورده اسوت. کننودیمعمل  ها نکه درون 
بور روابوط  غالو  هاییوهنیر، از یک سو ای  پژوهش هاییافته. باشدیم یفیل کیاطالعات، تلل

، موورد پرسوش قورار کننودیمرا که از یک رویکرد دولت ملور و ساختارارا حمایت  المللبی 
در . کندیمرا برجسته  المللبی روابط مطالعه انتقادی در  هاییهنیرو از دیگر سو نیاز به  دهدیم

ش جنوبچون جنبش انقالبی مصر و اروه تروریستی داعوش و همچنوی   ییهامصداقای  راستا 
 .مورد مطالعه قرار خواهیک داد جلیقه زردهای فرانسه را نیر

 
جنوبش انقالبوی مصور، جنوبش  های اجتماعی مجوازی،، رسانه2ب کاراراری، و :واژگان کلیدی

 .جلیقه زردها، اروه تروریستی داعش

                                                           
 الملل دانشگاه تربیت مدرساروه روابط بی  دانشیار. 1

 دانشگاه تربیت مدرس المللدانشجوی دکتری روابط بی . 2
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 قدمهم

نووی  و افورایش اطالعوات موجو  تلووظ در هموه  یهارسوانهتلوظ در ارتباطوات و 

نقوالب ا»کوه اواه  ن را اطالعاتی حاضر، انقالب زندای بشری اردیده است.  یهاحوزه

ان و کوزموان، م یت فشوردا  برده است، اطالعایها را از بفاصله، نامندیم« صنعتی سوم

ای ای نیر در فر ینودهمان به ارمغان  ورده است. ای  داراونی، تغییرات عمدهیفضا را برا

ی اعمواظ قودرت سیاسوی پدیود یند سیاسی و چگونگایری و از جمله کنترظ فر تصمیک

 وصور  فناورانوه نبووده  مسوللههیچگاه یوک « عصر اطالعات» ورده است. زیرا مفهوم 

ای مربوط به اذار اجتماعی است. فر یندی از تغییر اجتماعیِ در جریان اسوت کوه مقوله

گی، اقتصوادی توان  ن را از روندهای سیاسی، فرهندر  ن، فناوری عنصری است که نمی

نترنوت، (. در ای  راستا در سالهای اخیر پدیوده ایBell, 2007: 59و اجتماعی جدا کرد )

بوا افوراد  فرد با فرد )از طریق ایمیل(، فرد –سردمدار پیوندهای بی حد و مرز بوده است 

 تور ازو شواید مهک یا توییتر( افراد با فرد )چون ویکیپیودیا(، هاوبالگ، هایتسا)از طریق 

اجتمواعی نییور فوی   یهاشوبکهاپ زنی  نالی ، یا  یهااتاقهمه، افراد با افراد )چون 

 ییهاواسوطهه بوک یا لینکدای (. پیامد  ن نیر هر چه سریع تر بودن، فراتر رفت ، و نیاز بو

 (.Norris, 2001: 232هر چه کمتر است )

 از یا اونه که یزمجااجتماعی  یهاشبکهو  هارسانه، نسل جدیدی از 2004از ساظ 

ماننود فیسوبوک، تووییتر، یوتیووب، موای اسوپی ، اینسوتاارام،  شوندیم ملسوب 2 وب

کوه  اندیافتهدر. کاربران اندکرده، تلگرام و امثالهک پدیدار شده و به سرعت رشد  پوات 

 ،1اَلکسا پایگاه یبندرتبه در هارسانهای  شده است.  2اینترنت بطور کامل وارد عصر وب 

؛ انودبوده« پایوه اینترنوت یهارسانه» یهااونه ی ترپرمخاط  و ی ترجذاب جرء همواره

اجتماعی مطرحوی چوون فیسوبوک و  یهاشبکه یتساوباخیر  یهاساظکه در  یابگونه

ای اینترنتی با ملتوای  زاد، جورء ده وب یوتیوب و همچنی  ویکیپیدیا به عنوان دانشنامه

اجتماعی اینترنوت  یهارسانه (.2019ت الکسا هستند )الکسا، سایت برتر جهان در فهرس

. انود ورده فوراهک متولخر یهارسانهسایر  از بیش را یکنشگر زمینه اخیر یهاساظ در پایه

 صونعتی پیشرفته جوامع و عربی یکشورها در اجتماعی یهاجنبش خیابانی نمایش حتی

                                                           
1. Alexa 
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نیوروی  2. بنابرای  فنواوری وب هاستهرسان ای  در نهفته« قدرت»از  متلثر ینلو به نیر،

 یرتولثانکوار ناپوذیر تلوت  یابگونه ن را  ییهامؤلفهجدیدی است که سیاست جهانی و 

 .(Chinascope, 2012) قرار داده است

، 2اجتمواعی مبتنوی بور وب  یهارسانهچگونه ای  مقاله بر  ن است تا نشان دهد که 

ایو  تغییورات چوه  را متلووظ کورده اسوت؟ الملولبی درک ما از کاراراری در روابوط 

ای  مقاله ای  فرضیات را  هاپرسشدارد؟ در پاس  به ای   المللبی کاربردی برای روابط 

: درک ما از کاراراری را از دو طریق عمده متلوظ کرده اسوت 2وب که  سازدیممطرح 

حالیکه پیش از اوظ اینکه امکان و بستر کاراراری در سطح فردی را فراهک کرده است در

درون  ای ، منوط به اینکه کدام نیریه در نیر ارفته شوود، در سوطح دولوت یوا نخبگوان

با توجه به دستیابی  سان به  تواندیم؛ دوم اینکه ای  کاراراری فردی شدیمجامعه یافت 

خارج از ساختار پیرامونش، تاحدی مستقل باشد که  اطالعات و همچنی  دسترسی به  ن

را با چالش مواجوه  کنندیمعمل  ها ننوبه خود قدرت ساختارهایی که درون  ای  امر به

 کرده است.

دارد: اوظ اینکوه بوه واسوطه قورار  المللبی تلثیر دو الیه ای بر روابط  2وب  بنابرای 

غال  از کاراراری را موورد  یهاهینیردادن کاراراری در سطح غیردولتی، درک ملدود 

. دوم اینکوه بوا قورار دهدیماینرو اهمیت نیریه انتقادی را نشان ، از دهدیمپرسش قرار 

، 2دادن قوودرت در دسووت افووراد عووادی جامعووه از طریووق ماهیووت توانمنوود سووازی وب 

در  تووانیمکواراراری را  کننودیمکوه تصوور  دهودیمدانشگاهیانی را مورد سؤاظ قرار 

 نخبگان جامعه یافت.

خواهد بود. در تال  برای پاس   یفیل کیللدر ای  نوشتار رو  تللیل اطالعات، ت

 شوالودهنیازمند  طبعاًمطرح شده و به منیور راستی  زمایی فرضیات مقاله  یهاپرسشبه 

با توجه از ای  رهگذر در پژوهش حاضر نیری هستیک تا مجرای ورود ما به بلث باشد. 

مجوازی در  اجتمواعی یهارسوانهشناخت نقش  نةیزم به عنوان و موضوع مطرح شده در

 و یتال  بور ایو  اسوت توا بوا بررسو ،المللبی تلوظ درک ما از کاراراری در روابط 

متفکوران معاصور در حووزه نیریوه   یتربرجسوتهکه یکی از  مانوئل کاستلر ی را حیتشر

 شوده  زموون مطورح ةیفرض، باشدیماینترنت پایه  یهارسانهپردازی پیرامون ای  نوع از 
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مجواظ  مانوئول کاسوتلرارتباط جمعی خووداری  رت و پادقدرت و نیریات قد. لذا شود

و مسئولیت پشتیبانی نیری از فرضویات مقالوه را  کندیمبرقراری چنی  پیوندی را فراهک 

. به 2 ؛شودیم. بصورت مختصر به پیشینه پژوهش اشاره 1ادامه  در  یبنابرابرعهده دارد. 

 ینیور یمبوان .3؛ شوودیمن پرداختوه اجتماعی مبتنوی بور   یهارسانهو  2تشریح وب 

وب  یرتلث یهامصداقو  هامؤلفه؛ 2کاراراری در عصر وب . 4شد؛  خواهد ارائه پژوهش

بر روابط  2وب . در نهایت به پیامدهای نیری 5؛ و شودیمبررسی  المللبی بر روابط  2

 .پردازیکیم المللبی 

 

 . پیشینه پژوهش1

هنگوی و مطالعات اجتمواعی، فر هاانسانبه زیست جهان با افرایش ضری  نفوذ اینترنت 

از  مختلفوی را یهواحوزهسیاسی فراوانی پیرامون  ن شکل ارفته اسوت. ایو  مطالعوات 

 .ارددیممنیرهای اونااون از سرارمی ارفته تا سیاسی و اقتصادی را شامل 

اشواره  1یجووز  نوا نوشته«  ینده قدرت»به کتاب  توانیماز  ثار مهک در ای  حوزه 

در ای  کتواب . نای اویدیمدر ای  کتاب از قدرت برای قرن بیست یکک سخ  نمود. او 

 ییبررگ در قدرت بوده است: جابه جا ییکند قرن حاضر شاهد دو جابه جااستدالظ می

شوورها و ک یسووا یگرانیان بوازیوشوورها مکقودرت  ینوداکشورها و پراکان یقدرت م

)نوای،  پردازدیم یتلوالت فناور یاسی ثار و ابعاد مهک س . او در ای  کتاب بههاحکومت

1392.) 

 هواییفناورانقوالب اطالعوات، امنیوت و »و دیگر نویسنداان در کتاب  2جیمر روزنا

و تهدیودهای ایو  وضوعیت نوو  هافرصتبه مالحیات امنیتی و تجریه و تللیل « جدید

، امنیووت الملوولبی یووت روابووط . ارتبوواط انقووالب و فنوواوری اطالعووات بووا امنانوودپرداخته

اقتصوادی،  توسوعه، اموور نیوامی و سوازماندهی تولیود و هوادولتخاورمیانه، حاکمیت 

 (.1390روزنا و دیگران، دهند )یمملورهای اصلی ای  کتاب را تشکیل 

                                                           
1. Joseph Nye 

2. James Rosenau 
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 ثوار مهوک در ایو  حووزه دیگور از  1مانوئل کاستلر« قدرت ارتباطات»همچنی  کتاب 

« عصور اطالعوات»جلدی توان جایگری  جلود دوم کتواب سوهی. ای  کتاب را مباشدیم

ای در زمینه ارتباطات داشوته و مطالعات استرده مانوئل کاستلردانست. در سه دهه اخیر، 

های مشخصی در فضای اطالعات و ارتباطات ارائه کرده است. او در ای  کتاب بوه نیریه

ملویط ارتبواطی جدیود و طبیعوت سواختار قودرت در « قودرت»طور ویژه به مضومون 

های ارتباطی در ساخت قودرت در جامعوه پردازد. کاستلر در ای  کتاب بر نقش شبکهمی

دانود )کاسوتلر، تر از نقوش سیاسوت در سواخت قودرت میکند و  ن را پررنگتاکید می

1393.) 

 سلطهارتباطات و »به  توانیمدر ای  تقسیک بندی قرار داد  توانیماز  ثاری دیگر که 

اریوده ای از عصور اطالعوات: الراموات امنیوت »، (1392) 2هربرت شیلر نوشته« هنگیفر

(، رسواله 1389) 3دانیول س.پواپو دیویود س.  لبورت   یراستهو «ملی در عصر اطالعات

هوا، الگوهوا و های اجتمواعی مجوازی در ایوران: چالشسیاست و مصر  رسانه»دکتری 

داراوونی » مقالوه( و 1393) ان جهرمویحسی  بصویری نوشته« تبیی  یک مدظ پیشنهادی

احمود سولطانی نوژاد،  نوشوته« ارتبواطی -مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوی  اطالعواتی
مجازی بور جنوبش اشوغاظ  یهارسانه یرتلث»( یا 1395) یگراندملمدحسی  جمشیدی و 

مقاله انگلیسوی ( و 1390) ابوذر اوهری مقدم و دهقانی ملمد بادی نوشته« واظ استریت

 «موردی داعش مطالعه ن برای شبکه سازی و جستجوی هویت:  هاییلپتانساینترنت و »

 اشاره نمود. (2017) خلیل سردارنیا و رسوظ صفی زاده نوشته

صوورت نکته ای که در ارتباط با ای   ثار وجود دارد ای  است که یا موضووعات را ب

را  الملولبی سوت و روابوط عصور اینترنوت بور سیا یرتلثو یا  اندکردهتک بعدی بررسی 

را بصوورت خوام مود نیور قورار  2عصور وب  یرتلثبصورت عام مدنیر قرار داده و و 

اجتمواعی  یهارسوانهو  2عصور وب  یرتولثبنابرای  ای  پژوهش در پی بررسی  .اندنداده

 .باشدیم المللبی مبتنی بر  ن بر تلوظ مفهوم کاراراری در روابط 
 

                                                           
1. Manuel Castells 

2. Herbert Schiller 

3. David Stephen Allberts & Daniel S Papp 



34 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   دوم 

 س  و دوم 

 1398تابستان 

 
 

 جتماعی مجازیا یهارسانهو  2. وب 2

در  2اجتماعی مبتنوی بور وب  یهارسانهدر ای  بخش به منیور بررسی و شناخت نقش 

 یهارسوانه و 2، ضم  ارائه تعریف وب المللبی تلوظ درک ما از کاراراری در روابط 

مروز به طوور اجتماعی در دنیای ا یهارسانهو کارکردهای  هایژایواجتماعی، به بررسی 

 .یکپردازیممختصر 

 

 2وب  .2-1

سوت؟ یوب دو چ»بنیانگذار شرکت اوریلی در مقالة مشهور خوود بوا عنووان  یلیک اوریت

  واژه را یو، منیوور از ا«افرارهانرم ینسل بعد یبرا یتجار یهاو مدظ یطراح یالگوها

ای[ تموام ای است که ماننود یوک بسوتر ارسوانهشبکه 2وب »ای  اونه بیان کرده است: 

کند. مرایای طبیعی ایجاد چنی  بستری عبارت است از: ا، به هک وصل میاجرای مربوط ر

روز شدن و بهتور شودن تلویل نرم افرار به عنوان سرویسی که به طور مرت  در حاظ به

شود؛ کاربرانی که هنگام تلمی  اطالعات شخصوی است و سب  استفاده افراد بیشتری می

ز طریق دیگران وجود داشته باشد اطالعات به شکلی که قابلیت اصالح  ن ا خدماتشانو 

نمایند، و در نهایت ایجاد اثرات را از منابع مختلف مصر ، باز میری و ترکی  مجدد می

بوه منیوور ارائوه تجوارب غنوی  1وب ای به واسطه مشارکت و پشت سر اذاشت  شبکه

ب وجوود بور و یمبتن یاربردهاکاز خدمات و  ی(. اما شمارO'Reilly, 2007« )کاربران

ا یه خدمات )کستند، بلین ی  موارد فناوریباشند ایم 2وب ان مفهوم یه نشانگر بنکدارند 

ه کوشووند، یمساخته ییها و استانداردهایه با استفاده از فناورکاربر( هستند ک یندهایفرا

 یادیوووب تووا حوود ز یفنوواور یاربردهوواک  یوواز ا یاریرنوود. بسوویایم بهوورهنترنووت یاز ا

  مووارد یوشوود. از جملوه ایاسوتفاده م هوا نه از کاست،  یادیز یهاو ساظ دانجاافتاده

، انتشوار 2یاچندرسوانه ک، خدمات اشترا1اسها، فیدهای  راسیکیها، وتوان به وبالگیم

 بووه و در نهایووت 2ملتوووا یزنو خوودمات برچسوو  1سووتک، پخووش پاد3ییهمرمووان ملتوووا

 (.1393یان،رد )بصیرکهای اجتماعی مجازی اشاره شبکه

                                                           
1. RSS Feeds 

2. multimedia sharing services 

3. content syndication 
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 اجتماعی یهاشبکهو  هارسانه .2-2

استاد دانشگاه ام  ی تی در اوایول دهوه  3اجتماعی اصطالحی است که اد بارت یهارسانه

 یهواتعاملاجتماعی و دانش دارد که از  یهارسانهمطرح کرد و اشاره به نوعی از  1990

اعی بسیار متنوع است: اغل  . تعاریف موجود از رسانه اجتمشودیممبتنی بر رایانه ناشی 

و  4 نودری  کواپالنتلکیود دارنود. « تعامل»و « اشتراک اذاری»ای  تعاریف، بر دو عنصر 

یوک دسوته ابرارهوای اینترنتوی کوه بور بنیوان »رسانه اجتماعی را بوه مثابوه  5مایکل هیلی 

  نادلوه استوار هستند و به کاربران امکان تولید ملتوا و مب 2ایدئولوژیکی و فناوری وب 

 .(Kaplan and Haenlein, 2010کنند )یمتعریف « دهندیمرا 

. در ایوردیماجتمواعی قورار  یهارسانهزیر مجموعه « اجتماعی یهاشبکه»اصطالح 

جوود  ورده اجتماعی شکل اجتماعی نوینی از ارتباطات را به و یهاشبکه کاستلر،دیدااه 

و تولثیر  شوودیمادی تولید و دریافوت که در عی  حاظ که توده ای است؛ به صورت انفر

(. در 1380)کاسوتلر، شودیماجتماعی تبدیل  یهاجنبشو به ابراری در خدمت  اذاردیم

موروز را ااجتماعی مجازی در دنیای  یهاشبکهو کارکردهای  هایژایومجموع برخی از 

 به شکل زیر تلخیص کرد؛ توانیم

چهره بوه  یهارابطهی موج  کاهش اجتماع یهاشبکه. تغییر شکل ارتباطات: 1 

 (.1390)قوانلو قاجار،  شوندیمچهره و استر  روابط مجازی و دیجیتالی 

 اجتمواعی جدیوود و امووواج الکترونیکووی یهارسووانه. عودم کنتوورظ و سانسووور: 2

قوایی و سنتی لمسی، قابل سانسور، سوزندان یا کنترظ نیسوتند )  یهارسانهبرخال  

 (.1391دیگران، 

دظ اطالعات و ایجاد پیوند: فناوری و ارتباطات با اطوالع رسوانی و پیونود . تبا3

. ایو  بخشودیمهمفکور بوا یکودیگر، تلووالت سیاسوی را سورعت  یهااروهدادن 

                                                                                                                               
1. podcasting 

2. content tagging services 

3. Ed Barrett 

4. Andreas Kaplan 

5. Michael Haenlein 
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)سردار  دهندیم، بیشتر نقش اطالع رسانی، هماهنگی و پیوند مردم را انجام هارسانه

 (.1388نیا، 

فراملی بودن و نداشوت  مورز  هارسانهای   . فراملی بودن و نداشت  مرز: طبیعت4

 (.1388را  سان کرده است )حاتمی،  ها ناست که در حاظ حاضر دسترسی به 

 

 . چارچوب نظری3

و هوک  باشوندیممباحث و  راء مطرح شده در ای  بخش، هک مجرای ورود ما بوه بلوث 

 مسئولیت پشتیبانی تئوریک از فرضیات مقاله را برعهده دارند.

 

 ارتباط جمعی خودگزینقدرت و پادقدرت و  کاستلز؛ .3-1

متفکران معاصور در حووزه نیریوه پوردازی پیراموون  ی تربرجستهیکی از کاستلر مانوئل 

 کاسوتلر، شوودیم تلقوی ویوژه یاندیشومند . اوباشودیمنووی  اینترنوت پایوه  یهارسانه

، یمجواز یافضو مطالعوات ،یشوهر شناسوی دانشگاهی را از جامعوه متفاوت یهاحوزه

 اسواس ای  بر کرده و مطالعه هک کنار در را سیاسی اقتصاد اجتماعی ارفته تا یهاجنبش

با انودکی . دهدیمدست  به امروز شده یارسانه پیچیده جهان از یا رشته بی  تللیل یک

برداشت کرد که وی بیش از سایر نیریه پوردازان  توانیمتعمق در دیدااه و  راء کاستلر 

کنشگری بر مده از فضای مجازی پرداخته و بدان نردیک شده است. در ادامه  به موضوع

خوواهیک  باشودیمبه تفصیل  ن بخش از  راء کاستلر که مورتبط بوا مباحوث ایو  مقالوه 

 پرداخت.

 

 قدرت و پادقدرت .3-1-1

مکوانی و زموانی بواال  هاییتملودودفناوری اطالعات توان  دمی را در غلبه کردن بور 

در تللیل مکان، کاستلر اعتقاد دارد که ما از فضاهای قدیمی ایستای یکنواخت با . بردیم

 یکاشودهوارد  هوایانجرتوک بعودی خوارج شوده و بوه فضوای  یژهکواروهویت ثابت و 

(. کاستلر در ای  راستا با اشاره به برساخت هویت مقاوموت در 475-483: 1380)کاستلر،

ت است و هک متکی به  ن، از مفهوم جدیودی بوه ای که هک ناشی از ارتباطاجامعه شبکه
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های افقی و تعواملی کند، مفهومی که ناشی از توسعه شبکهنام ارتباطات خوداری  یاد می

در ارتباطات است. قبل از پرداخت  به ارتباطات خوداری  در توضویح هویوت مقاوموت، 

سوه اونوه هویوت ای در ای  ادبیات دارد، باید افت کوه کاسوتلر میوان که وجه برجسته

دار. او در شود: هویت مشروعیت بخش، هویت مقاومت و هویت برناموهتفاوت قائل می

شوود کوه در ای  هویت به دست کنشگرانی ایجواد می»اوید: تعریف هویت مقاومت می

شوود ارز  دانسوته میاوضاع و احواظ یا شرایطی قرار دارند که از طر  منطق سلطه بی

در توضویح خوود  1طور کوه کوالهونروی هموانشوود. از هموی می یا داغ ننگ بر  ن زده

های هویتی مطرح ساخته است سنگرهایی برای مقاومت و بقوا بور مشیدربارة ظهور خط

« شوودمبنای اصوظ متفاوت یا متضاد با اصوظ مورد حمایت نهادهای جامعوه سواخته می

 (.25: 1384)کاستلر 

پردازد، چیری که در هر یا جریان مقاومت می کاستلر در  ثار اخیر خود به پادقدرت 

ایرد. بوه بواور کاسوتلر ای برای به نقد کشیدن روابط نهادینه شده قدرت شکل میجامعه

هوای اجتمواعی و العاده برای جنبشای خارقارتباطات خوداری  منجر به پیدایش رسانه

ند و در مقابل نهادهای شوند تا به واسطه  ن به استقالظ دست یابهای اعتراضی میجریان

بنوابرای  ارتباطوات خووداری   .(Castells, 2007)هوای خوود بایسوتند جامعه با رو 

 ,Castellsهای مقاومت اسوت )ارتباطاتی است که به للاظ اجتماعی در پیوند با جریان

هوای اجتمواعی معاصور و اجتمواعی بورای جنبش یهارسانه(. در واقع اینترنت و 2007

ای جهوت های حیاتی برای بلث و جدظ و وسویلهختارشک  یکی از سامانهسا یهااروه

 هوا نسیاسی  یهاسالحتری  بازی با افکار عمومی است که نهایتاً به عنوان یکی از قوی

 کند.عمل می

 

 ارتباط جمعی خودگزین .3-1-2

جمعوی  ارتبواط» ینیر افتیره از، «قدرت ارتباطات»عنوان  با خود اثر کاستلر در مانوئل

 یبورا یچوارچوب را  ن و افته سخ  لیتفص به «مخاط  خالق»و همچنی  « خوداری 

  یوا یمعرفو در کاسوتلر .اسوت برشومرده 2 وب کاربران ای کنشگران هاییتفعال ریتفس

                                                           
1. Calhoun 
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م  ای  شوکل توازه از ارتباطوات را بوه للواظ تواریخی، »: دهدیم حیتوض  یچن کردیرو

اسوت کوه بطوور بوالقوه « ارتباط جمعی»به ای  دلیل . نامکیم 1«ارتباط جمعی خوداری »

به مخاط  جهانی دست یابد، همان طور که در ارساظ یوک فویلک ویودئویی بور  تواندیم

روی یوتیوب، پیوندهای  ر.اس.اس یک بالگ با شماری از منابع وب و یا یوک پیوام بوه 

هوک « خووداری  ارتبواط»از  ن بهره ارفوت. همرموان  توانیمفهرستی استرده از ایمیل 

است، از نگاه دریافت کننوده   2تولید -؛ چرا که به للاظ تولید پیام، خودشودیمملسوب 

خاصوی کوه  هاییامپ، و در مقام بازیابی ملتوا یا 3اردان-، خودا بالقوهدریافت کننداان 

ارتباطی الکترونیک موجود هسوتند،  یهاشبکهبر بستر شبکه استرده جهانی )اینترنت( و 

 ،(. هر سه نوع ارتباطوات )میوان فوردی، جمعوی و خووداری شودیمتلقی  4اری -خود

همریست، میان کنش و مکمل هک هستند تا اینکوه جوایگرینی بورای یکودیگر ملسووب 

ارتباطواتی  یهاشکلهمه  یبندفصل، نمایدیمشوند.  نچه به للاظ تاریخی بدیع و تازه 

است که تشکلی  میخته و باز ترکیو  را کوه  در قالبی مرک ، تعاملی، فرامتنی و دیجیتاظ

انسوانی منتقول  یهاتعاملفرهنگی را که در  یهاجلوهدر عی  تنوع، طیف استرده ای از 

اجتمواعی و  یدهسوازمان، فراهک  ورده و از پیامدهای قابول مالحیوه ای بورای شوندیم

 (.123: 1393)کاستلر،  تغییرات فرهنگی برخوردار است

ما از وسایل ارتباط جمعی که یک »: اویدیم «مخاط  خالق» توضیح در ادامه او در

خوود را از تقابول  (هواییامپمخاط  را مد نیر داشت، به یک مخاط  فعاظ که معنوای )

، یکاشوده، منتقول کنودیمیوک سوویه اطالعواتی دریافوت  هاییانجردادن تجربیاتش با 

ک. ای  همان چیری است که م  اسومش بنابرای ، افرایش تولید متقابل معنا را شاهد هستی

کوه دنیوای ارتبواط جمعوی  اییافتوه، منبع فرهنوگ تلفیوق اذارمیم« مخاط  خالق»را 

 هواییفناور(. به ای  دلیل که 257: 1393کاستلر، «)کندیمخوداری  را با خود توصیف 

)توا  نددهیمارتباطی  یهاسوژهمبتنی بر ارتباط جمعی خوداری ، ابتکار عمل بیشتری به 

و  هوایامپزمانی که خود را به عنوان شهروند معرفی کنند(، مخاطو  خوالق، از ترکیو  

                                                           
1.  Mass Self- Communication 

2. Self-Generated 

3. Self-Directed 

4. Self- Selected 
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ارتباطی که خود  دریافت کورده اسوت،  یهاطرحاونااون با رمراان ها و  یهارمراان

 (.257: 1393)کاستلر،   یدیمپدید 

 :باشدیمنقاط اتکای ما بدی  صورت  یینها لیتلل دربنابرای  

 و « ارتبوواط جمعووی خوووداری » ینیوور افووتیژوهش رهدر ایوو  پوو

 2 وب کنشوگران هواییتفعال ریتفسو یبرا یچارچوب کاستلر« مخاط  خالق»

 .شودیمبرشمرده 

 در عصور حاضور کنودیمپاد قدرت که کاستلر از  ن یواد  یهاشبکه ،

 .اندارفتهشکل  2نو مانند وب  هاییفناورحوظ همی  

 اهورم هایاسوتسو  هواارز ی در امروزه فرایندهای تغییر اجتمواع ،

« ارتباط جمعی خوداری » یهاشبکهفشار مهمی در ابرارهای ارائه شده توسط 

 .اندکردهپیدا 

 

 هامصداقو  هامؤلفه؛ 2کارگزاری در عصر وب  .4

اجتماعی مجوازی ماننود فیسوبوک،  یهاشبکهو  هارسانهنسل جدیدی از  ،2004از ساظ 

، تلگرام و امثالهک پدیودار شوده و بوه  پوات ی ، اینستاارام، توییتر، یوتیوب، مای اسپ

شوده  2که اینترنت بطور کامل وارد عصور وب  اندیافتهدر. کاربران اندکردهسرعت رشد 

نیروی جدیدی است که سیاست جهانی را نیر  2اجتماعی مبتنی بر وب  یهارسانهاست. 

ی  تاثیرات در ابعاد مختلفی خود را . ا(Chinascope, 2012)قرار داده است  یرتلثتلت 

 ؛شودیمنمایان ساخته که در ادامه به صورت اذرا به برخی از ابعاد مهک  ن اشاره 

نوی  اطالعواتی،  هاییفناورنخست، با تغییر عرصه سیاست جهانی در نتیجه توسعه 

ر متنووع بسویا المللبی اعماظ قدرت در عرصه روابط  هاییسکمکاناشکاظ، ابعاد، دامنه و 

نووی  اطالعواتی، اطالعوات نوه تنهوا بوه  هاییفناورو پیچیده تر شده است. با استر  

شکلی از قدرت تبدیل شده، بلکه بر نلوه استفاده از دیگر اشکاظ قدرت نیر سلطه یافتوه 

را متلوظ است. ای  امر به ای  دلیل است که نیوک قودیمی و از  ها نو سازو کار اعماظ 

بوه  2جدیود ارتبواطی چوون وب  هواییفناورنتشار اطالعات تلت تولثیر باال به پائی  ا

تدریج از هک خواهد پاشید. رقابت در جهان واقعوی بور سور منوابع اقتصوادی، سیاسوی، 
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نیامی، اجتماعی و دیگر منابع به تدریج درحاظ تبدیل شودن بوه رقابوت دیجیتواظ بورای 

صواح   (. بعبوارت بهتور Chinascope, 2012) باشودیمقدرت با تمرکر بر اطالعات 

 اطالعات، صاح  قدرت است.

 ی منجور بوه شوکل ایوری روابوطالمللبی مهارت در انجام بازی  دوم، در عصر وب

و از ایو   اندشدهجدید شده است. زمان و فضا در ای  رویارویی برای قدرت بسط داده 

مع و حتی افوراد رو دریایی از شرکت کننداان بالقوه وجود دارد که هک اکنون شامل جوا

 (. به عبارت بهتر در عصر اطالعوات، بوازیگرانی کوه بورChinascope, 2012شود )یم

 خواهنود بوود. هایودانماطالعات سوار باشند و بتوانند  ن را به کنش تبدیل کنند، پیوروز 

اطالعات منبع قدرتی کلیدی است که مردمانی بیش تر، بیش از پیش، بوه  ن دسترسوی ذ

  فت هرینه رایانه و ارتباطات، از موانع ورود به ای  عرصه نیور کاسوته شوده با ا .دارندذد

 فردی نیر توان نقش  فرینی مسوتقیک وغیردولتی و کنشگران  . لذا(161: 1392نای،)ست 

 که در قسمت مطالعه مووردی بصوورت ملمووس اندیافتهبالواسطه در سیاست جهانی را 

 بدان پرداخته خواهد شد. یتر

بر وفاداری شهروندان به دولت خوود تولثیر  2ر عصر وب  د هارسانهازی سوم، بازس

 کننودیمدلیل ارائه امکانات نوی  ارتباطی، مردم را تشوویق ئاجتماعی به  یهارسانهدارد. 

تا در سیاست شرکت کنند و از طریق قادر ساخت  مردم به استفاده از اینترنت برای پرس 

ارت بر دولت، شفافیت سیاسی و بهبوود اجتمواعی را و نیوو جو درباره اقدامات دولت 

قدرت سخت چندانی ندارند، اما بوه  هااروه(. ای  Chinascope, 2012) کندیمترویج 

یوا  هوادولترت نرم فراوان دارند و خیلی  سان قادرنود علیوه  یم  انقالب اطالعاتی قد

 2(. وب 165: 1392ای، را بی اعتبار سازند )نو ها نتجاری افشااری کنند و  هاییتهو

ملوت را از طریوق پرسوش دربواره ماهیوت  -توا هویوت دولوت دهودیمبه افراد اجوازه 

ایجاد و انتشار » تواندیم 2غیردموکراتیک  ن مورد چالش قرار دهند. به عبارت بهتر وب 

 هاییودااهد»را بدون بازبینی رسومی توسوط سواختار مسولط تسوهیل کنود و « اطالعات

 هارسوانهلش بکشد. درحالیکه برخی اوقات ای  کار از طریق انواع سنتی را به چا« رسمی

امکان پذیر نیست. همانطور که درجهان واقع هک دیدیک که اکثر افرادی که در اعتراضات 

 یهواحرکتو سوایر « جلیقوه زردهوا»، «تسوخیر واظ اسوتریت»، «بهار عربی» یهاجنبش
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اجتماعی بودنود و کلیود ایو   یهاسانهرخودجو  و اعتراضی شرکت کردند از کاربران 

 است. 2وب  یهابرنامهبا  ها ناتصاظ  هاجنبش

از مباحثی  بر عرصه سیاست جهانی بیش هارسانهتاثیراذاری ای   استرهالبته ابعاد و 

است که مطرح شد. اما ای  شواهد حاکی از ای  است که سیاسوت جهوانی دیگور تیووظ 

 طالعات متراد  توزیع استرده تور قودرت و فورونیست. استر  ا هادولتاختصاصی 

ر دغیر رسمی است. شوتاب زموان  یهاشبکهریخت  انلصار دیوان ساالری سنتی توسط 

 نان است. رهبوران  یهابرنامهبر دستور کار و  هادولتاینترنت نیر متراد  اشرا  کک تر 

انی پور یرای بوازیگرسیاسی در واکنش به رویدادها  زادی عمل کمتر دارند و نااریرند پذ

ر سیاست بی ثبوات تو عرصه. (161: 1392نای، )شمارتر در جوالنگاه خام خود باشند 

ند دهه چملی کاهش یافته است.  یهاپوستهشده و استقالظ و خود بسندای  ن البه الی 

. اکنوون مختلف جهان به للاظ فنی ممک  اما پر هرینه بود یهابخشپیش، ارتباط سریع 

اوشوی  ی با هرینه ای در حد ورود به کافه اینترنتی یا در دست داشت  یوکچنی  ارتباط

سویار بهمراه هوشمند در اختیار همگان است. هرینه ایجاد سازمان یوا شوبکه ای فراملوی 

 هوااروهاد و ساخت  افر مندبهرهناچیر است. اما  نچه امروز تازای دارد نقش فناوری در 

 .(Laqueur, 2001: 73)بود  هادولتخام از قدرت ویرانگری است که پیش تر 

ای  مقاله مبتنی بر ای  استدالظ اسوت   یدیمبنابرای  چنانچه از مباحث پیشی  نیر بر 

، مفهوومی کوه در حواظ حاضور فقودان  ن در 2که به موج  ماهیت توانمند سازی وب 

شوود. در در سطح فردی نیر یافوت  تواندیم، کاراراری شودیماحساس  المللبی روابط 

شوکل خوود قودرتی  ی ترسوادهافت که کاراراری در  توانیمتشریح مفهوم کاراراری 

است که یک کنشگر دارد تا درون یوک سواختار عمول کنود. بورعک  یوک سواختار را 

به عنوان ساختی پایدار تعریوف کورد کوه جامعوه انسوانی را ملودود و هودایت  توانیم

ه معنوای بسوتر و معطوو  بوه زمینوه ای اسوت کوه ب اساساً. به بیان دیگر ساختار کندیم

 یابنودیمو معنا  ایردیمرویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب  ن شکل 

کواراراری بوه ظرفیوت (. کاراراری به کنش معطو  است. بنوابرای  159: 1392)های، 

اشواره  تصمیمات  ااهانه و مستقل در مورد اعماظ و رفتوار خوود،جهت اتخاذ کنشگران 
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« کنشوگران»را بوه عنووان « کواراراران» 1هیل(.  ,2005Scott and Marshall :11دارد )

به ای  سب  که اصطالح اوظ نشوان دهنوده یوک موقعیوت وابسوته اسوت  دهدیمارجاع 

(Hill, 2003: 27) از یااستره» کنشگر به کندیمبیان  کاستلر. در تشریح مفهوم کنشگر 

 نهادها، ،هاسازمان اروهی، کنشگران ،یفرد کنشگران چونهم با کنش مرتبط موضوعات

 یوا نهادینوه اذشته، در فر یندهایی واسطه به عملکرد ای  اار حتی دارد. اشاره هاشبکه و

 ،هاسازمان تمام نهایت در که است ای  شودیم تلقی مهک  نچه اما باشد، شده سازماندهی

: 1393)کاستلر، « کنندیم داللت انسانی شگرانکن عملکرد بر یااونه به هاشبکهو  نهادها،

. شووندیم تعریوف از اذشوته مؤثرتر یعنصر اکنون انسانی کنشگران ترتی ، ای  به(. 54

را به کار ایرد، و ای  مفهوومی اسوت کاراراری بدون قدرت،  تواندینمولی یک کنشگر 

 که نیاز به بررسی دارد.

قودرت »دبلیواوالی بوه تعبیور  اسوت. مفهوم قدرت یک موضوع بسیار منازعوه  میور

 یهواجلوهو  شوودیممختلفوی اعمواظ  یهاشوکلمفهومی مورد منازعه است. قدرت در 

 Barnett and« )متنوعی دارد. بنوابرای ، تعریوف و درک یکسوانی از  ن وجوود نودارد.

Duvall, 2005 کوه بورای  زموون  شویکیم(. در ای  مقاله بر تعاریفی از قدرت متمرکر

 بدان نیازمندیک. اتمانیفرض

 قادر را اجتماعی کنشگر یک که است یا رابطه ظرفیتی قدرت،» مانوئل کاستلر نیر به

 یهواارز  و منوافع ،هاخواسوته کوه ییهواراه از و 2سونگناهک یا بوه اونوه توا سازدیم

 کنشوگران یوا بوازیگران سوایر تصومیمات بور سازد، بر ورده را صاح  قدرت کنشگران

ای  توصیف، ایده تعریف قدرت بعنوان نفووذ  (.53: 1393)کاستلر، «اذارد ثیرتل اجتماعی

. تعریف قدرت به للاظ نفوذ و تلثیراذاری به درک اینکه جایگاه کندیمرا بیشتر تقویت 

 ن را متلوظ کرده است یا نه کمک خواهود کورد.  2کاراراری کجاست و  یا ظهور وب 

قودرت  2اراران فوردی بواسوطه ابرارهوای وب در ادامه نشان داده خواهد شد کوه کوار

 را دارند. المللبی تلثیراذاری بر روابط 

                                                           
1. Hill 

2. Asymmetrically 
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تمرکر اصلی هنگام بلث در موورد قودرت  نقطهکه انسان باید  کندیمفوکو نیر بیان 

هسوتند کوه بورای  هاانسانکه ای   کندیم(. در واقع او استدالظ Foucault, 1982باشد )

 کننوودیمو  ن را وااووذار  سووازندیمی، مشووروعیت را احاطووه بوور سوواختارهای اجتموواع

(Foucault, 1982 .)هوا ندر جداظ هستند. فوکوو  ساختارهاهمچنی  بر علیه ای   ها ن 

در  هوا ن. البتوه شووندینمچون به یک کشور ملدود  نامدیم« 1متقاطع یهاکشمکش»را 

ولی منلصر به یوک  دیابنیماستر   ترییعوسکشورهای خاصی  سان تر و تا ملدوده 

(. مطالعوات Foucault, 1982شکل سیاسی یا اقتصوادی خاصوی از حکوموت نیسوتند )

بواسووطه  هاکشوومکشکووه چگونووه ایوو   کننوودیم تووی مشووخص  یهووابخشموووردی در 

از اینرو ما را به پرسوش دربواره درک موا از  اندشدهنوی  اینترنت پایه تسهیل  یهارسانه

مقاله قصد دارد که ای  اصول قودرت انسوان ملوور را در  . ای دهندیمسوق کاراراری 

که  دهدیمبه افراد ای  امکان را  2اجرا کند تا نشان دهد که وب کاراراری مورد مبلث 

 را درک کنند. اذاردیمتلثیر  المللبی پویایی قدرت خود را که بطور مستقیک بر روابط 

 ابو تعامول در قودرت تلووظ دالیول شوناخت جهت هایییهفرض باره ای  در کاستلر 

 وب بور مبتنوی یهارسانه یبرا که  ن، اصلی یهامؤلفه است، که ساخته مطرح یکنشگر

 از: اندعبارت (Castells, 2007دارند ) مصداق

 مشوروعیت بلران با  ن تعامل و یارسانه هاییاستس برجسته نقش 

 جهان؛ سراسر در کشورها از یدر بسیار 2سیاسی

 در 3نیازهوا بوا سوازاار و جوایگری  جمعوی یهارسوانه یکلید نقش 

 فرهنگ؛ ساخت

 جامعوه ی ور ف  و فرهنگ با مرتبط ارتباطات از یجدید فرم ظهور 

 بواطارت را نوامش یو کوه ارتبواطی ) نچوه افقی یهاشبکه بر و مبتنی یاشبکه

 (؛اذاردیم خوداری  یتعبیر به یا خودانگیر جمعی

 داده جهوت جمعوی معی )ارتبواطاستفاده از هر دو نوع ارتباطات ج 

 سیاسوت در قودرت، بوی  رابطوه یبرقرار خودانگیر( در جمعی و ارتباط 1شده

                                                           
1. transversal struggles 

2. The crisis of political legitimacy 

3. segmented, customized mass media 
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 یهواجنبش جدیود یبازنمودهوا در و 3تمورد جویانوه هاییاستس ، در2رسمی

 .4اجتماعی

روابوط  بور 2وب  یرتولثاز  عینوی مصوادیقی تووانیم برای بسط ای  مفاهیکدر ادامه 

 .شودیم اشاره  ن موارد ی تربرجسته از برخی به . اکنونرا برشمرد المللبی 

 

 المللبینبر روابط  2وب  یرتأث یهامصداق .4-1

ه کوتا نشوان دهود کوه چگونوه کواراراری  کندیم ای  بخش مطالعات موردی را بررسی

گونوه در سطح افراد یافوت شوود و ایو  مطالعوات چ تواندیمتسهیل شد،  2وب توسط 

نوه شورح داده متلوظ کرده است. در هور نمو المللبی اراراری در روابط درک ما را از ک

ش اجتمواعی ارائوه شود( نقو یهارسانه)که توسط  2وب  خواهد شد که چگونه فناوری

ط را بوه و سواختارهای مسول کنودیمکلیدی در تقویت افراد برای داشت  کاراراری ایفوا 

توا بوا  کننودیمراهک شوده اسوتفاده . افراد از ای  قدرت و ظرفیت توازه فوکشدیمچالش 

ی مختلوف و ااهوا نامتعوار  نخبگوان را بوه چوالش کشویده و بوا سواختارها هاییوهش

اجتمواعی  یهاشبکهغیردموکراتیک و سرکوب کننده مبارزه کنند. البته باید اشاره کرد که 

اور  غوازدر ای  میان تسریع کننده، تسهیل کننده و سازمان دهنده تلوالت بودنود و نوه  

 اوروه»و همچنوی  « جلیقوه زردهوا»و « انقالب مصور» یهاجنبشحرکت. در ای  بخش 

 به عنوان یک مصداق نامتعار  و منفی بررسی خواهند شد.« تروریستی داعش

 

 ؛ جنبش انقالبی مصرکارگزاری در جایگاه زمینه ساز یک انقالب سیاسی .4-1-1

« بهوار عربوی»انقالبوی  یهواجنبشرء دو دلیل مهک برای اینکه چرا انقالب مصر را که ج

از:  انودعبارت، یک نمونه مناس  برای بررسی در ای  بخش قرار دادیک شودیمملسوب 

و  کنودیماجتمواعی شناسوایی  یهاشبکهرا در شکل  2استفاده از وب  5اوظ اینکه رواان

وده که ای  عملی از سووی نخبگوان نبو دهدیمدوم، نبود یک رهبر  شکار است که نشان 

                                                                                                                               
1. one-directional mass communication 

2. formal politics 

3. insurgent politics 

4. new manifestations of social movements 

5. Rogan 
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تجموع » 2(. وب Wood, 2011بلکه در عوض یک اردهمایی افراد عادی بوده اسوت )

به اجتماعاتی با عالیوق  توانندیم. مردم کندیم سان «  زاد را، البته در یک مفهوم مجازی

منجور بوه  توانودیم(. ایو  امور Hague and Loader, 1999: 6-7مشوترک بپیوندنود )

. در برخی کشوورهای دهدیمرا نشان  ها نه کاراراری از سوی افراد شود ک ییهاجنبش

منطقه خاورمیانه و شماظ  فریقا از براراری جلسات سیاسی و احراب مخالف جلوایری 

فوراهک  ها ن، بستری را برای 2اجتماعی مبتنی بر وب  یهارسانهاز اینرو   یدیمبه عمل 

 کنند.تا اطالعات را ایجاد کرده، پرورانده و منتشر  کندیم

در  ها شوووبو  هووایامق، جهووان شوواهد یووک سووری از 2011اوظ سوواظ  یهوواماهدر  

شناخته شد. اعتراضوات « بهار عربی»خاورمیانه و شماظ  فریقا بود که به زودی به عنوان 

جمعی با خودسوزی یک جوان سبری فرو ، ابتدا در تون  و سپ  در مصر و با یوک 

الجرایر، موراکو، یم ، بلری ، عمان، لیبی، سوریه  عربی شامل یهادولتتوالی، در سایر 

را بوه چوالش  هوایکرژو عربستان سعودی، همه طبیعت ضد دموکراتیک و سرکوبگر ای  

 –یوتیوپ، توییتر، فی  بوک  –اجتماعی جدید  یهاشبکهو  هارسانهکشید. در ای  میان 

ی ارتبواط، همواهنگی و به همراه وبالگ نویسان  نالی  و تلف  هموراه، هموه در برقورار

کنترظ جریان اعتراضات در منطقه خاورمیانه و شماظ افریقا نقش مهمی ایفاد کردند. بو  

علی در تون  و مبارک در مصر هر دو عرظ و اخراج شدند و اقتدار اراهای موقتی هوک 

ناشوی از شورایط  هواانقالبشروع  .(cottle, 2011دادند )قوظ انتخابات و اصالحات را 

و  هارسوانه، ایو  هواانقالبو تراکک انواع بلران مشروعیتی بود اما پ  از شروع  داخلی

در اطالع رسانی، سوازماندهی و اسوتر  تلووالت، نقوش عموده را بور عهوده  هاشبکه

جوامع اسیر دیکتاتوری، نییر مصور و توون  از پیونود ضوعیف اجتمواعی رنوج  ارفتند.

. اما درسوت زموانی دادینمرا  ها نازه تشکیل . پیوندهایی که حاکمیت اساساً اجبردندیم

که سرکوب احراب و نهادهای جامعه مدنی هراونه امید برای تشکیل ارتباطات را از بی  

قدرتمند  از راه رسیدند. شوهروندانی کوه  یهاشبکهبرده بود، به ناااه فضای مجازی با 

، به ناااه فرصت یافتنود توا تا پیش از  ن هیچ ارتباط سازنده اجتماعی با یکدیگر نداشتند

مجازی با هک ارتباط برقرار کرده و پیوند جدیدی تشوکیل  یهاشبکهبه مدد شکل ایری 

اجتمواعی و پیونودهای ناشوی از  ن، نااهوان انورژی خیوره  یهاشبکهدهند. شکل ایری 
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 لواسوتپان  زاد کرد که ساختار ای  دو حکومت، توانایی مقابله بوا  ن را نداشوتند. یاکننده

. 1؛ کنودیمدر تلووالت منطقوه اشواره  هاشبکههک در مقاله خود به دو کارکرد مهک ای  

 المللویی ب. انتشار اطالعات تلوالت منطقه از طریوق تبلیغوات 2سازماندهی اعتراضات؛ 

(Stepanova, 2011 اهمیت نقش .)اجتماعی و اینترنت در ای  تلووالت بوه  یهاشبکه

میلیارد دالری پادشاه عربستان برای خرید کامول  150به پیشنهاد  توانیمبود که  یااندازه

عرب و عودم  هاییر خ یارسانهشبکه اجتماعی فی  بوک برای مخدو  سازی موج 

 (.1391به کشور عربستان اشاره کرد ) قایی و دیگران،  هایر خاشاعه ای  

از جوانوان  در مصر سازماندهی تیاهرات استرده در قاهره نخست، توسط یک اروه

اوروه فوی   1«جنبش جوانان شش  وریل»در واقع  مصری در فی  بوک صورت ارفت.

حمایوت از کواراران  یبرا یمیالد 2008در بهار  2بود که توسط احمد ماهر یبوکی مصر

اعتصواب در تواری  شوش  وریول برناموه داشوتند،  یکه برا 3یشهر صنعتی الملله الکبر

 هاوبالگ، توییتر، فلیکر، کند خبرنگاران از فی  بوشکل ارفت. وبالگ نویسان و شهرو

دربواره فعالیوت  هاشوبکهارار  اعتصاب، و هشدار بوه  یبرا یارسانه یو دیگر ابرارها

اسوتفاده کردنود  یشوانهاتال پلی ، سازماندهی حفاظوت قوانونی و جلو  نیرهوا بوه 

(Wolman, 2008 ؛ تا ژانویه)تاً جووان و هورار عضوو عمود 70حودود  ای  اروه 2009

 یهادغدغوهتا پیش از  ن در سیاست فعواظ نبودنود؛  ترشانیشبتلصیل کرده داشت که 

در دولوت و اقتصواد راکود  یبیان، وجود خویشاوندسواالر یشامل نبود  زاد ها ناصلی 

 (.Shapiro, 2009کشور بود )

نیام  معترضان بر یمردم تون  و تلت تلثیر پیروز یای  اروه اینترنتی پ  از بیدار

ژانویوه اعوالم کورد.  25روز  یانجام ای  اعتراضات را برا ی ن کشور، اولی  فراخوان برا

 کشوور وزارتدر مصور اسوت. « روز ملوی پلوی »ای  روز از  ن جهت پیشنهاد شد که 

 قوانون اساس بر چراکه کرد؛ خواهد برخورد شکنان قانون با قاطعیت با که بود کرده اعالم

اساس قانون  بر قدرت، افتمان واقع در است؛ ممنوع خیابانی راتتیاه ،یاضطرار شرایط

هراونه تیاهرات خیابوانی را در کشوور مصور ممنووع اعوالم  یبرارار یشرایط اضطرار

                                                           
1.  April 6 Youth Movement 

2. Ahmad Maher 

3. El-Mahalla El-Kubra 
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 یهارسوانهکه بر موده از قودرت « پیشبرد افتمان خود یمجرایی برا»کرده بود. اما ایجاد 

)خوانیکی و ن را بوه چوالش طلبیود ، توییتر و غیره( بود، ایو  قوانوکاجتماعی )فی  بو

دیکتواتور پو  از  ک)روز تواریخی مصور( مبوار 2011ژانویوه  28در . (1392بصیریان، 

، توسط اعتراضات سازماندهی شده جوانان در میدان تلریور موورد هود  قورار هامدت

 ارفت و تضعیف شد.

به نوعی  اجتماعی یهاشبکهمصر  هاییامقافت که در جریان  توانیمبه ای  ترتی  

روح جمعی را در مردم تقویت کردند. با هک بودن در دنیای مجازی باعوث تنهوا نمانودن 

واقعوی  یدر فضوا یانعکاس قدرت مجاز یهاجلوهدر میدان تلریر شد که ای  یکی از 

 افوت توانیم حتی«. کبه میدان تلریر و از میدان تلریر به فی  بو کاز فی  بو»بود؛ 

 نیر، 2013 ژوییه 3 ( درکمبار از پ  مصر منتخ  جمهور ئی ملمد مرسی )ر یبرکنار

 سوازماندهی« 1تمرد جنبش»به  موسوم یو مخالفان کفیسبو صفله طریق اعتبار از یک به

 یسوو از کوه بوودیک مصور در یشدید تلوالت اردید. بعد از برکناری مرسی نیر شاهد

 بوه اجتمواعی یهاشوبکه رکردکوا با پیوند در که مهمی نکته اما بود؛  مده وجود به ارتش

 از یو یبرکنوار از پ  حتی که است مسلله ای  به دارد، توجه اهمیت یتلثیراذار للاظ

 شواخه کوهمصور ) و عودالت ی زاد نیور، حورب 1392تیرماه  در یجمهور ریاست مقام

از  بیش که کفیسبو در خود رسمی صفله ( درشودیم ملسوب المسلمی  اخوان سیاسی

 مرسی بازارداندن یبرا برپایی تجمعاتی به نسبت مجدداً، 2داشت کننده باظدن میلیون 1 9

 .(2015 اوست  12)فیسبوک،  کندیم رسانی اطالع قدرت به

نمونه جالو  تووجهی از بلوث انعطوا  پوذیری  تواندیمجنیش انقالبی مردم مصر 

دهود. یکوی فناوری جدید را بازتاب  هاییتحماسازمانی و فقدان رهبری متمرکر بر اثر 

ابعاد قیام مصر، ساختار سست  ن و فقدان رهبوران قابول شناسوایی بوود.  ی تربرجستهاز 

ای  جنبش، کامالً مردمی، برون مرزی و افقی، و بیشتر یک انقالب از پایی  به بواال بوود. 

                                                           
 فراخووان تلریور، میودان در تتیواهرا یبراورار یبورا کوه است« تمرد حرکه»عربی  در جنبش ای  . نام1

 افتواد )نوک: موؤثر عوامول سوایر کنوار در و کوردیم منتشور کبوو فوی  در را علیوه مرسوی نافرموانی

(www.facebook.com/Tmrood 

 https://www.facebook.com/FJParty . نک:2
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کوار احوراب اپوزیسویون متعوار  یوا رهبوران »که قیام مصور  کندیماشاره  1چارلی بکت

مقابلوه بوا  هواجنبشمعتقد است که ماهیت پراکنده و افقی ایو   بکت«. ودکاریرماتیک نب

داد.  ها نیک نیروی اراانیک به  ها نرا بسیار دشوار نمود. تنوع و انعطا  پذیری  ها ن

بیشوتر از  نکوه اعمواظ  هاجنبشنه سازمان، بلکه شبکه بودند. به عبارت دیگر، ای   ها ن

ریرما باشند، بوه واسوطه فراینودهای جمعوی و موؤثر فردی توسط یک یا چند شخص کا

 هواجنبش. به همی  دلیل است که ایو  شوندیمبسیج اروهی به صورت  نالی  شناخته 

 ,khamiss & Vaughn) شووندیمتوصویف « بدون رهبر یهاانقالب»عموماً به عنوان 

2011.) 

 

 زردها کارگزاری در مقام یک چالش اقتصادی؛ جنبش جلیقه .4-1-2

یعنی یک ماه قبل از براراری اجالس اقلیمی پواری   2017 نوامبر 7 تایک در تاری  مجله

امانوئول ای بوا کشور جهوان در پواری  جموع شووند، مصواحبه 100 که قرار بود حدود
مصواحبه را منتشور  2017 نووامبر 9 ترتیو  داد و دو روز بعود یعنوی در تواری   2ماکرون

بوود کوه در  ن  توایککرد جلود مجلوه جه را جل  می ن چه که در ای  مصاحبه تو .کرد

ای بود که بیشتر از تصویر نقش بسته بود و در کنار تصویر، نوشته امانوئل ماکرون تصویر

 (.time, 2017) «رهبر آینده اروپا: »کردتوجه را جل  می

کوه از او پرسوید  تایک مجله کنندهمصاحبهماکرون در  ن مصاحبه در پاس  به پرسش 

ما قصد نداریک رهبر جهان باشیک، »خواهید رهبری جهان را به دست بگیرید افت: می  یا

او همچنوی  در  «.تغییرات اقلیمی باشویک دربارهخواهیک بخشی از رهبری جهانی بلکه می

 ,time« )اقتصاد و مالیه باشیک حوزهخواهیک بخشی از رهبری جهانی در می»ادامه افت: 

رئی  جمهور ایاالت متلده عدم حضوور خوود را  لد ترامپدونا(. در  ن اجالس 2017

 مواکروناعالم کرده بود، چرا که از معاهده اقلیمی پاری  خارج شده بود و ای  سوخنان 

 بود. ترامپبه نوعی تقابل در برابر 

                                                           
1. Charlie Beckett 

2. Emmanuel Macron 
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جنبش اعتراضی موردم  یک ساظ بعد از  ن مصاحبه او در یک بلران ملی ارفتار شد.

انود، شود از هر طر  او را احاطوه کردهشناخته می 1«زردهایقهجل» فرانسه که تلت عنوان

بوه جنبشوی  زردهاجنبش جلیقه لیره به ملل زد و خورد مردم و پلی  تبدیل شد. شانره

زرد برای اعتراض بوه وضوعیت  هاییقهجله در  ن معترضان با پوشیدن ک شودیماطالق 

جلیقوه  کرانسه در هر خودرو بایود یوشور فکبر اساس قانون  . یندیم هایابانخک به کحا

ند و دیگر خودروها کزرد وجود داشته باشد تا در زمان بروز حوادث راننده  ن را به ت  

 کپ  از انتشار ویدیو اعتراضی یو زردهابتوانند  ن را ببینند؛ بر ای  اساس جنبش جلیقه 

زرد  هاییقوهجلزن فرانسوی در فضای مجازی و در خواست وی برای حضور مردم بوا 

 (.the guardian, 2019)ل ارفت کش هایابانخدر 

ود. بوای  رخداد سیاسی در فرانسه، با غافلگیری بازیگران و نواظران سیاسوی هموراه 

 یهواواکنشدار و شدید را نداشت. ای  اعتراضات ک  انتیار اعتراضاتی چنی  دامنههیچ

های شوتابرده و ایریعبسیاری را برانگیخت. ایو  غوافلگیری حتوی در واکونش و موضو

 (.the guardian, 2019متفاوت دولت فرانسه هک نمایان شد )

نیک جهوانی موجوود سوخ  موی  ینده در یک چرخش تراژیک کسی که از رهبری  

هایی از نیوک مسوتقر در راند، خود اکنون ناخواسته ملرک شروع اعتراضات علیوه سوویه

تماعی در سایرکشورهای ناراضیان اج هایی از فرودستان وسراسر جهان شده است. بخش

 ربسوتان واروپایی چون بلژیک، اتریش، تا حدودی در  لمان، هلند، ایتالیا، مجارسوتان، ص

در ابعواد  ...  ویو، ترکیوه وبرخی از کشورهای  سویایی از جملوه اردن، عوراق، شوهر تول

 (.the guardian, 2019اند )مختلف به ای  جنبش پاس   ری داده

شووند کوه در اویند معترضان عموماً کسانی را شامل میی داخلی فرانسه میهارسانه

ت نیور بیشوتر در منواطق روسوتایی و ایو  جمعیو. دادنودهای فرانسوه ریی نمیانتخابات

بوه ایو  ترتیو  معترضوان را . ررگ فرانسه سکونت دارندهای دورافتاده شهرهای بحومه

اجتمواعی و اقتصوادی بوه حاشویه رانوده  ناسباتتوان کسانی توصیف کرد که یا در ممی

 (.ECFR, 2019)اند اند یا از میان طبقه متوسطی هستند که به مرور فقیر شدهشده

                                                           
1. Yellow vests (gilets jaunes) 
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زردها تا حودودی توانسوت توا یکوی از کارکردهوای بنابرای ، جنبش اعتراضی جلیقه

ه اصلی خود را به انجام برساند، هرچند هنوز وضعیت و  ینده  ن در ابهام است، چورا کو

انداز مشخصی امکان در غلتیدن بوه هور جهتوی را داراسوت. پو  با فقدان هراونه چشک

اند وضووعیتی انقالبووی خلووق کننوود، زردها نتوانسووتهاارچووه جلیقووه توووان افووت،می

های عینوی کک زمینوهیا دسوت اند اسستی در وضعیت کنونی ایجاد کنندتوانسته شاید اما

 چنی  اسستی را فراهک  ورند.

صلی ای  است که تعادظ موجود و نیک مستقر بر هک خورده است. اسست از ا مساله

و ژیوژک،  1398هر جنبش اعتراضی اسوت )بنگریود بوه بودیو،  مسلله ی ترمهکوضعیت 

تواننود فرهنوگ طغیوان، زردها حتی اار نتوانند دولت را ساقط کنند اما می(. جلیقه1397

اکنون در  ای نوینی نهادینه کنند.های تودهاعتراض و پاد قدرت را احیاء و  ن را در شکل

های زرد در حاظ رفت و  مد هستند شود که مردم با جلیقههای فرانسه مشاهده میخیابان

 دهند.ها انجام میو حتی امور عادی زندای خود را نیر با ای  جلیقه

(. Durand, 2018اجتماعی کلیود خوورد ) یهاشبکهبسیج جلیقه زردها نخست در 

کاناظ احراب و سوندیکاها اقودام نکورده بودنود بلکوه سوازماندهی و  ترضان نه تنها ازمع

جنوبش  نوان افقوی و  های اجتماعی پیش برده بودنود.ریری خود را از طریق شبکهبرنامه

های عالوه بر ای ، در ویودیوهایی کوه حامیوان جلیقوه زردهوا در شوبکهبدون رهبر بود. 

 خووردبوه چشوک می« از طردشودای و جوداافتادن»سوی انود، احسااجتماعی منتشر کرده

(ECFR, 2019.)  به طور کلی جلیقه زردها رهبر خاصی ندارند و ای  موضوع از جملوه

اخیور  یهاسواظ؛ مانند همتایان دیگر  ن کوه در شودیمویژای بارز ای  جنبش ملسوب 

 بسیار شاهد  ن بودیک.

ضوی کوه توانسوت بودون رهبور و مانند دیگر مصادیق اشاره شده، ای  جنوبش اعترا

های اونوااون هرار ت  از الیوه هادهبه هیچ سندیکا یا حربی با ارد هک  وردن  یوابستگ

میالدی، توجوه  2018و فرودست در سرتاسر فرانسه از هفدهک نوامبر ساظ  سططبقه متو

های اجتمواعی شوکل های جمعی جهان را به خود جل  کند، در اینترنت و شوبکهرسانه

ابرار بکار رفته برای تکوی  جنبش جلیقه زردها ابراری مجوازی . ت و استر  یافتارف
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بود اموا صودای ایو  جنوبش در خوارج از دنیوای مجوازی طنوی  افکنود و شونیده شود 

(McNicoll, 2018.) 

ل ارفته است و دولت فرانسه نیور بوه کفضای مجازی ش کمکبنابرای  ای  جنبش با 

اعتراضوات بسویاری در  .ل روبوه رو شوده اسوتکضا با مشونترظ ای  فکدلیل ناتوانی در 

، اما کردندیمرا ساماندهی  ها نفرانسه رخ داده است که با استفاده از ابرارهای رسانه ای 

اجتمواعی مجوازی اسوتفاده  یهاشبکهبارز ای  جنبش ای  بود که مردم از  هاییژایواز 

هوای کنند تا اطالعات کاناظتفاده میاس بوکفی از  ها ن(. France 24, 2018) کنندیم

دهنده جمعی اسوت )بسویار جور سازمانتلویریونی را خنثی کنند، و اینترنت برایشان یک

(.  نان تبلیغات دولوت را در خصووم خرابکواری 2011های عربی ساظ شبیه به انقالب

ی  را نشوان اند تا خشونت پلاند، از  ن استفاده کردهجلیقه زردها به ضد خود بدظ کرده

ها خیل عییمی از جلیقه زردهایی شرکت کرده بودنود دهند. در یکی از  خری  تیاهرات

انود که توسط پلی  در تیاهرات قبلی زخمی و مجروح شده بودند. جلیقه زردهوا مدعی

هوای نشوانگر قرابت ها نهای جنبش اند، ولی بسیاری از ویژایکه وارث انقالب فرانسه

خیران اسوت اظ واظ استریت، جنبش خشمگینان اسپانیا و جنبش ش مهمی با جنبش اشغ

(Traverso, 2019.) 

 هواییابانخهای سیاه معرو  اسوت، در های هر هفته که به شنبههمچنان شنبه ها ن

هوا تا ابراز نارضایتی از دولت را نشوان دهنود. ایو  تیاهرات کنندیمفرانسه حضور پیدا 

قرار شومار بواالی نیروهوای امنیتوی هموراه بووده اسوت. همواره با خشونت پلی  و اسوت

 -اوروه»همچنی  در حالی که دولت فرانسه تدابیر امنیتی را برای براراری اجالس سران 

ای  کشور به شدت باال برده بود، معترضان جلیقه زرد بودون توجوه « بیاریتر»در شهر « 7

جداظ قدرت و پاد  واقع ند. دربه ای  تدابیر، چهل و یکمی  شنبه اعتراضی را هک رقک زد

اجتماعی به عنووان مجورا و ابوراری  یهارسانهو نقش  کندیمقدرت همچنان خودنمایی 

 برای پیشبرد اعتراضات همچنان برجسته است.
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 داعش کارگزاری به مثابه یک کنشگر آنارشیست: گروه تروریستی .4-1-3

 اونوه ظهور موج  عمومی، کاراف یو رهبر هدایت در اجتماعی یهاشبکه نفوذ و نقش

 عنوان به را تروریستی یهابرنامه و اقدامات یا رسانه پوشش که شد تروریسک از تازه یا

 قابلیوت و هارسوانه یتوانمند از نوپدید تروریسک نسل .کندیم خود تلقی یراهبرد عمق

 سواختاراز  نجوا کوه  .ایردیم بهره  ماظ خود و اهدا  پیشبرد یبرا اجتماعی یهاشبکه

 در ارتبواط سوب  سوهولت و کرده اعطا همه کاراراران به برابر فرصت هاشبکه ای  افقی

 ایو  بوه مخاطبوان و تروریسوتی یهوااروه بالواسوطه است، دسترسوی شده جهانی پهنه

 یفورارو را یا پیچیوده مخواطرات و کورده خلوق را یجدید  وردااه فراایر، یهاشبکه

 .است داده قرار جوامع ایران تصمیک

 در را اجتمواعی، کواراراری سیاسوی یهاشبکه دم سپیده در داعش تروریستی اروه

نوظهوور تروریسوتی و  یهااروهداعش یکی از  .بخشید یا تازه هویت هاشبکه کالبد ای 

 هوااروهقابل توجهی در مقایسوه بوا سوایر  هاییژایوبنیادارای اسالمی است که دارای 

اسوت کوه  یاسوابقهبفرد داعش، از یکسو خشوونت بوی  منلصر هاییژایو. از باشدیم

از (. 1394)کسورایی و مقودم،  کننودیمو افراد اعمواظ  هااروهاعضای  ن نسبت به سایر 

اجتمواعی  یهاشبکه از خود نامشروع اهدا  به دستیابی یبرا سوی دیگر اعضای داعش

 ،یدهسوازمان و جوذب یبرا یااسترده نلو به توییتر و بوکی ف چون مجازی مختلفی

 اطوالع تبلیغوات و روانوی، عملیوات کنترظ، اجتماعی، بسیج نیروها،  موز  و هماهنگی

 کوه شودیم موج  کامل تقریباً امنامی و تمرکرزداییدر ای  میان  .ایردیم بهره رسانی

 ایرند. قرار ملدودیت یا کنترظ معرض در نتوانند  نان

 . اروهشودیممختلفی پیگیری  هاییوهشبه توسط ای  اروه  هارسانهبکارایری ای  

 و نشوینان حاشویه افکوار یرهبور کوه اسوت درصدد اجتماعی یهاشبکه طریق از داعش

 ناشی موج بر شدن سوار با اروه ای  .ایرد دست در را خامو  و خاکستری یها یصدا

 به عمومی افکار «توجه جل »پی  در اجتماعی، یهاشکا  و دیگر طبقاتی یهاشکا  از

ای  امکان  2اجتماعی نوی  مبتنی بر وب  یهارسانهاست و  اهدا  تروریستی و اقدامات

 از خارج به ارتباطات ،هاشبکه ای  هاییتظرف از تسهیل کرده است. با استفاده ها نبرای 

 فوی  اجتمواعی چوون یهاشبکه بستر است. یافته توسعه هایستترور جغرافیایی حوزه
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 پراکنوده یهاهسوته بوی  منعطوف و مستلکک ارتباطات بسیار ایجاد امکان توییتر و کبو

 انعطا  اجتماعی یهاشبکهو از  نجا که  است برقرار کرده را جهان سراسر در تروریستی

 امکان  نان زیرا ،شودینم قطع ها ن ارتباطات تروریستی، اکانت یک حذ  با هستند پذیر

 (.1396ند )فاضلی و دیگران، دار مختلف یهاشبکه در ارتباطات چنداانه

 یکشوورها در نیورو جوذب یبورا یاینترنت پایه به ابرار یهاشبکهاز دیگر سو ای  

 عقیدتی و دینی تبلیغات با هاشبکه همی  طریق از اروپایی جوانان است. دیگر مبدظ شده

 (.1394)کسورایی و داوری مقودم،  اندیوسوتهپ  ن بوه و شوده  شونا اروه تروریستی ای 

 از داعوش اوروه اسوتفاده دارد. را همرمان و امید خشک برانگیخت  ظرفیت جدید اوریفن

 شوده هوواداران در امیود ایجواد و کاربران نرد دیده نرفت  از موج  اجتماعی یهاشبکه

 جرء هر است. عسل یمانند کندو کبو فی  اجتماعی چون یهاشبکه است. زیرساخت

 کبوو فوی  . درشووندیم جوذب کوه دارد یفرادا به بستگی و دارد کانونی نقطه یک  ن

 از اوروه ایو  داد. جهوت هوااروهحرکت  به و کرد ایجاد را هایانجر از بسیاری توانیم

  نوان دهوی سوازمان و یو عضووایر جوانوان در نفوذ یبرا هاشبکه دمکراتیک یابرارها

 درصودد مواعیاجت یهاشوبکه هواییتقابل طریق از تروریستی یهااروه. بردیم استفاده

 حامیوان رو از ایو  خوود هسوتند. افکار با یخاکستر اقشار کردن همراه و یهمراد پندار

)فاضولی و  کننودیمکورده و  دهوی سازمان اجتماعی یهاشبکه در مستمر طور به را خود

 (.1396دیگران، 

 نیور اسوتفاده حامیان و نیروها  موز  یبرا اجتماعی یهاشبکه از همچنی  ای  اروه

 ازجملوه یانفجوار وسایل و بم  انواع و ساخت ترور یهارو  و فنون اصوظ، .کندیم

 همبسوتگی داعوش، تروریسوتی اوروه یبرا هاشبکه . دیگرکاربرد ای هاست موز  ای 

 را خود مخالف ینیروها همبستگی کندیم تال  تنها نه اروه ای  حامیان است. و نیروها

 وحدت و خود همبستگی چندملیتی ینیروها  بی که است  ن درصدد شکند بلکه هک در

و  ارتباطات ایجاد و پنهان و  شکار صورت به نیرو دهی سازمان و ایجاد کند. جذب رویه

 غیرمسوتقیک انجوام یوا مستقیک صورت به هاشبکه ای  طریق از  نان بی  مستمر هماهنگی

 یهاشوبکه طریوق از را همواهنگی و ارتباطوات . همچنی  تاکنون اعضای داعششودیم

 و  سویایی اروپوایی، یکشوورها در تروریسوتی دهوی حموالت سوازمان یاجتماعی بورا
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(. لذا با توجه بوه مباحوث مطورح شوده 1396)فاضلی و دیگران،  اندداده انجام خاورمیانه

توا  توانسوتینم داعوش نبودنود نوی  ارتباطاتی هاییفناور اار که استدالظ کرد توانیم

 کند.پیدا  استر  بدی  سطح

کوه از  شووندیمدر تللیل نهایی، مصادیق مطرح شده حرکت نیرومنودی ملسووب 

ترکیبی پیوند یافته از طبقات مردم با دنیای مجازی شکل ارفته و هویت یافته است. ایو  

و اقدامات کار اپوزیسیون متعار  یا رهبران برجسته و کاریرماتیک نبود. کلیود  هاجنبش

اجتماعی اینترنت پایه است کوه توسوط افوراد بوه  یهارسانها ب ها ناتصاظ  هاحرکتای  

از  ییهواجلوهبوه نووعی  هاحرکتمنیور اعماظ کاراراری مورد استفاده قرار ارفت. ای  

. همة ای  فراینودهای باشدیمانعکاس کاراراری فردی در فضای مجازی و جهان واقعی 

می در ابرارهای ارائه شده توسوط ، اهرم فشار مههایاستسو  هاارز تغییر اجتماعی در 

 تووانیمکه  هاستشبکه. از طریق ای  اندکردهپیدا « ارتباط جمعی خوداری » یهاشبکه

 یهواجنبشدر مقیاسی کالن به مردم دسترسی پیدا کرد. تیاهرات و اعتراضات استرده، 

ادامه نامتعار  و ساختار ستیر در نقاط مختلف جهان  یهاحرکتاجتماعی و اقدامات و 

در  تووانیمتا ثابوت کننود کوه کواراراری را  پردازندیمبه نقد قدرت  یلاًصرو  یابندیم

سطح غیردولتی و بکار ارفته شده توسط افراد نیر یافوت. ایو  بخوش نشوان داد کوه در 

 دهودیمبه افراد اجوازه  2وب یافت.  توانیمجهان واقع نیر کاراراری را در سطح افراد 

جمعوی  یهارسوانهر انتشار اطالعات، مانند  ن اطالعاتی کوه از سووی که کنترظ دولتی ب

، را با مشکل مواجه کنند. ای  موضووع بوه نوبوه شوندیمبطور مستقیک یا غیرمستقیک بیان 

اینطور افت که حتی افورادی کوه در  توانیمتلثیر اذاشته است.  المللبی خود بر روابط 

تلثیر  المللبی انی در ارتباط هستند و بر روابط بطور جه کنندیمیک ترتیبات بومی عمل 

 و کیباشو داشوته یهمودل ها ن با حد چه تا هکنیا از فارغ. مباحث مطرح شده اذارندیم

اهمیت درک کاراراری در سطح غیر دولتی و مضمونشان،  و لکش به ما نگاه نوع از فارغ

ار در درک موا از کواراراری با توجه بوه اوذ .دهندیمرا نشان  المللبی فردی در روابط 

 الملولبی که ای  امر چه تلثیری بر نیریه روابط  کنیکیم، در ادامه بررسی 2بواسطه وب 

 داشته باشد. تواندیمدارد یا 
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 المللبینبر روابط  2وب پیامدهای نظری  .5

ه همانطور که ای  مقاله شرح داده است، مفهوم کاراراری در سوطح واقعوی متلووظ شود

سوتند؛ بودون ملتووا پوو  ه هاییودها» کنودیماسوتدالظ  کانوتو همانگونه کوه است، 

ا . ای  بخش ملتو(Kant, 1787:1996: 107« )شهودهای با ادراکات کورکورانه هستند.

پیونود  الملولبی و ادراکوات نیوری روابوط  هایشوهاندقبل را بوا  یهابخشو شهودهای 

غالو  دولوت ملوور و  هاییوهنیر 2وب که  شودیم. همچنی  درای  باره بلث دهدیم

و نیواز بوه  چون نوواقع ارایی را موورد پرسوش قورار داده المللبی ساختارارای روابط 

ه کورده انتقوادی را برجسوت هاییوهنیرمشاهده جهان از طریق یک لنر انتقادی بوه رو  

کوه  ناست. بعالوه در ای  مقاله بیان شد که کاراراری نه فقط در سطح دولوت و نخبگوا

 یافت شود. تواندیمبلکه در سطح فردی نیر 

را متلوظ کرده اسوت، بایود کاراراری درک ما از  2به منیور فهک اینکه چگونه وب 

 شودهیمچگونه تصوور  المللبی در روابط کاراراری در نیر ارفته شود که پیش از ای  

ور مسوتقیک بوه مبلوث سواختار کاراراری بطو الملولبی روابوط 1سونتی هاییهنیراست. 

و نئولیبرالیسک که از ای   ییارانوواقع (.Friedman and Starr, 1997: 23) پردازندینم

، هاموضووع، ااور چوه در برخوی نقواط و اندبرخاسوته المللبی اصلی روابط  هاییهنیر

بلوث بوی  »وجود دارد، اما ادوار پی در پوی بوه اصوطالح  ها ن شکار میان  ییهاتفاوت

باعث شده ای  دو دیدااه چنان به هک نردیک شوند که امروزه تعیی  جایگواه « پارادایمی

(. ایو  Waever, 1996و نئولیبراظ هوای برجسوته اغلو  دشووار اسوت ) یانارانوواقع

انجامیده است کوه از نیور برخوی نووعی  2«نئو -ترکی  نئو»وضعیت به شکل ایری یک 

است  المللبی غال  روابط  بلث نیری در چارچوب جریان یهاشاخصملدود کردن 

(Lamy, 2001; Smith, 2001 .)همچنان دولت را به عنوان واحد اصولی تللیول  ها ن

نقشوی را در روابوط  تواننودیمکه بازیگران غیردولتوی  پذیرندیمارچه  ایرندیمدر نیر 

(. در واقع نگاه مضیق دولت  Brown and Ainley, 2005: 45-48ایفا کنند ) المللبی 

                                                           
1. Traditional theories 

2. neo-neo-synthesis 
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اسوت، فهوک تقلیول  الملولبی غالو  روابوط  هاییوهنیر هاییودااهدلور که مبتنی بر م

 .سازدیمرا به ذه  متبادر  ها ناز سیاست جهانی و کنش اران  اییانهارا

را  هواتدول، از نخستی  کسانی بود که به شکلی نیام یافته طرح مبتنی بر نیوام والتر

، یارااقعنوودن  ن بر ای  پایه کمک نمود، یعنی و نیریه خاصی که او به بنا ش بیان کرد

که اغل ، ایو   برخوردار است المللبی امروزه از چنان نفوذی در حوزه مطالعاتی روابط 

، از یک سوو بوه یارانوواقع(. 11: 1384)ونت،  کنندیمطرح و نیریه را متردا  قلمداد 

« ردولوت سواال»یوا « ملوور دولوت»، کراسنردولت اره خورده است. ای  نیریه، به قوظ 

(. 1386)اشولی،  «بازیگر هستند هادولت»که در  ن  کندیماست و مدلی از جهان را ارائه 

زه بسویار که نویود نوواقوع ارایوی توا انودا کندیمبیان  روایاز سوی دیگر همانطور که 

تار سواخ»بورای  والتر (.1386اشلی، زیادی به وجه ساختارارایانه  ن قابل انتساب است )

و بوه  شوودیمل بوازیگر قائو یهادولتحیاتی مستقل از اجرا یعنی مستقل از  «یالمللبی 

را چنوان  هوادولتکه چگونه ایو  سواختار اقودامات  دهدیمبی شماری نشان  هاییوهش

و بوازیگران بوه  شوودیمکه در مجموع، ساختار بازتولید  انگیردیمو بر  سازدیمملدود 

 (.1386اشلی، ) اردندیمت  ن وادار سازاار شدن با مقتضیا

است. والتر بر  ن اسوت کوه کنشوگران  1همچنی  همراه با جبرارایی یساختارارایی والتر 

تلمیول  هوا نو راه اریری از  ن ندارند. سواختار خوود را بور  اندنیام هاییتملدودارفتار 

  برداشت راهی بورای اعمواظ حامالن استلرامات  ن باشند. در ای توانندیمفقط  ها نو  کندیم

ارفتوار  والتور. ای  ناشی از شیءانگاری است کوه ماندینمکاراراری و تلثیر کنشگران بر نیام 

انسوانی نیسوت،  یهاکنش ن است. به ای  معنا که او برای ساختار که خود چیری جر حاصل 

وواقع ارایوان بورای نبنابرای   (.118: 1390قائل است )مشیرزاده،  هاکنششلنی مستقل از ای  

و تغییر را نیر تنهوا در چوارچوب  شوندیمقائل  «برتری مطلق بر اجرا»ی المللبی نیام سیاسی 

ای  رویکردهوای دولوت ملوور، سواختار  (.1386اشلی، )تفسیر کرد  توانیممنطق ثابت نیام 

ن دسته مفواهیک   تواندینم المللبی ارا و جبرارایانه به عنوان چارچوبی برای تفسیر سیاست 

جمعی جهانی را که قابل فروکاست  به ترکیبات منطقی مناسوبات دولتوی نیسوت بوه رسومیت 

درک درسوتی از  توانندینم لذا ای  طیف از نیریات(. 1386اشلی، )بشناسد و حتی درک کند 

                                                           
1. determinism 
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که در  ن شاهد انبوهی از شرکت کننوداان بوالقوه کوه هوک  امروز شده یارسانه پیچیده جهان

، به دسوت دهنود و لوذا بوا چوالش مفهوومی مواجوه شودیمن شامل جوامع و حتی افراد اکنو

 پیش و از پایان جنگ سرد ایجاد شده است. هامدت، چالشی که از اندیدهارد

در عصر حاضر نیر تغییورات در عرصوه فنواوری ارتباطوات و اطالعوات، موجو  بوروز 

ط ع  ن، کشوورها حاکمیوت بور روابوتغییری اساسی در ساختار سیاست جهانی شده و بوه تبو

 عات، سواختار. به تبع تلوالت معاصر در عصر اطالانددادهفراملی شهروندان خود را از دست 

سوت. املور از هر نگاهی توان قبلی خود را از دست داده و سخت مترلرظ اردیوده  –دولت 

 تووانینم هوادولتای  درست است که در مطالعات علمی پیرامون مفهوم کنشگر، بدون فهک 

 توراد  بوابه فهک کاملی از سیاست جهانی رسید. اما ای  بدان معنا نیست که سیاست جهانی م

 هوادولتو نیوام  ایرندیم، قرار المللبی . مباحث زیادی ذیل عنوان روابط هاستدولتنیام 

 (.282  :یشیپ ونت،) باشدیم ها نتنها یکی از 

اطالعواتی، صووالحیت و  هواییفناوراسوتر   ،کنودیمهوک بیوان  روزنواهموانطور کوه 

را کواهش داده  هادولترا افرایش و اقتدار  ها نشایستگی شهروندان و میران و ظرفیت تعامل 

شده است. جهوان  المللی پسابشدن  ن و ظهور عصر  ترفشردهو ای  منجر به تغییر ساختار و 

شده که متشکل از بوازیگران سنتی  نارشیک دولت ملور، جایگری  و عرصه سیاسی جدیدی 

 هوادولت(. اموروز Rosenau,2002) باشودیممتنوع و استرده غیر دولتی، فراملی و فروملوی 

نووی   هواییفناور. بوا اسوتر  اندصولنهنااریر از همبازی شدن با نقش  فرینان نوی  ای  

شوکلی از اطالعاتی، اطالعات، دانوش و هنجارهوا نوه تنهوا بوه  یهاشبکهاطالعاتی و تشدید 

قدرت تبدیل شده، بلکه بر نلوه استفاده از دیگر اشکاظ قدرت نیور سولطه یافتوه و سوازوکار 

 هواییفناوربور  ن اسوت کوه  کوراس(. Braman, 2002را تغییور داده اسوت ) هوا ناعماظ 

 شوودیم، کاهش احتماظ جنگ و افرایش قدرت افراد هادولتاطالعاتی موج  کاهش اقتدار 

(2003Herrera,  در دیدااه .) اطالعاتی نه فقوط تعریوف موضووعات را  یهاشبکهنیر  1لیفی

توا نقوش مهوک توری در عرصوه  دهنودیم، بلکه به بازیگران غیر دولتی اجوازه کنندیمعوض 

 (.Liffin, 2002سیاست جهانی ایفا نمایند )

اصولی  وجود دارد مبنی بر اینکوه واحود المللبی بنابرای  بلث  شکاری در نیریه روابط 

. شوودیمسنتی و غال ، کاراراری در سطح دولت تفسویر  هاییهنیرتللیل چه باید باشد. در 
                                                           
1. Liffin 
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کواراراری، سواختار و سیاسوت »در کتواب  اسوتارو  فریودم در طیفی دیگور افورادی چوون 

که نخبگان در جامعوه، چوه سیاسوی باشوند چوه اقتصوادی، افوراد  کنندیماستدالظ  1«المللبی 

کوه  اوینودیم هوا نواحدهای اصلی تللیل هسوتند.  ها نهستند و از اینرو دارای کاراراری 

 هوا ندارند که بدی  معنوی اسوت کوه  هادولتای  به علت نفوذی است که نخبگان در درون 

 ,Friedman and Starrتولثیر بگذارنود )بنگریود بوه:  2«یالمللوبی نتایج سیاسی »بر  توانندیم

در سوطح افوراد  توانودیمکه کاراراری  کندیمظ، ای  مقاله بیان با ای  حا (.137-138 :1997

قوادر هسوتند  قبل نشوان داده شود، افوراد یهابخشعادی هک یافت شود زیرا همانطور که در 

اوذار  یرتولثرا بعنوان کنشوگران  ها نتلثیر بگذارند و لذا باید  المللبی بطور مستقیک بر روابط 

 در نیر ارفت.

در سوطح کواراراران فوردی نیور  تواندیمره شد، در عصر حاضر قدرت همانطور که اشا

بورای شوکل دهوی بوه سواختارهای  2 ن را به کار برند و از وب  توانندیمیافت شود و افراد 

به اندازه نخبگان سیاسی برای تللیل ارزشمند هسوتند. از  ها ن، کنندیماجتماعی خود استفاده 

و کواراراری دارنود، بایود در نیور  اذارندیم یرتلث المللبی ط اینرو همه کنشگرانی که بر رواب

 الملولبی انتقادی ای  کار را از طریق درک ماهیوت اجتمواعی روابوط  هاییهنیرارفته شوند. 

کوه کنشوگران غیور دولتوی  اندینقشو. نیریه پردازان انتقادی صراحتاً بوه دنبواظ دهندیمانجام 

انتقادی خوانواده ای از  هاییهنیر(. بعبارت دیگر 236: 1390،داشته باشند )مشیرزاده توانندیم

خود را از نیوک غالو   توصیف کرد که هایییهنیررا  ها ن توانیمهستند که  المللبی روابط 

در  کواک (. Cox, 1996: 88که اصوالً ای  نیک از کجوا  موده اسوت ) پرسدیمجدا کرده و 

جهوانی اولویوت هسوتی شوناختی را بوه  یهانیامر مطالعه خود در مورد نیروهای اجتماعی د

. ای  به معنای  ن است که نه تنها کنشوگران دولتوی هاحکومتو نه  دادیمکنشگران اجتماعی 

ی )کوه البتوه المللوبی ثابت ندارند، بلکه کنشگرانی اند در کنار سایر کنشگران نیام  هاییتهو

، اویودیم( 1990) لینکلیتورهمانگونوه کوه  (.Cox,1981ثابتی ندارنود( ) هاییتهونیر  ها ن

 3و از سووی دیگور، خوود ملووری شوندیماز یک سو به شکلی اجتماعی بر ساخته  هادولت

خصوصویتی اسوت کوه بوه شوکل »چیری نیست که بتوان مسلک و طبیعی پنداشت، بلکه  ها ن

                                                           
1. Agency, structure, and international politics 

2. international political outcomes 

3. egotism 
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، ایو  بوه (Devetak, 2005« )اجتماعی تولید شده و ماهیت تاریخی مشوروط و مووقتی دارد

و  باشوندینمی مهک المللبی معنای  ن است که لروماً مرکر اصلی وفاداری نیستند، تنها کنشگر 

به عنوان دولت الیتغیر نیست. نکته ای که باید بدان توجه شوود ایو  اسوت  ها نخصوصیات 

 نتوواینمکه نیریه پردازان انتقادی منکر نقش و اهمیت مفهوم دولت نیسوتند، لکو  معتقدنود 

(. نگواه تواریخی و انسوان 199: 1388 غازی  در نیور ارفوت )قووام،  نقطهدولت را به عنوان 

رادیکاظ جبرارایانه بدبینانوه نیسوت و بوا  هاییدااهدملور نیریه انتقادی برخال  بسیاری از 

تاکید بر نقش کاراراری انسانی نقش عمل  ااهانه و رویه اجتماعی در بازتولید و تغییر وضوع 

 یوهنیر(. به هر صورت کمک نیریه انتقادی به 250: 1390)مشیرزاده،  دهدیمرا نشان  موجود

از  اصووالً( و 193: 1388در نقد رهایی بخوش  ن نهفتوه اسوت )قووام،  اساساً المللبی روابط 

(. در نهایوت 201: 1388)قووام،  کنودیماسوتقباظ  المللبی تجارب اونااون در مطالعه روابط 

، نه تنها نگاهی فراتر از دولوت دارنود المللبی م تللیل سیاست جهانی و روابط در هنگا ها ن

. از ایو  کننودیممبلث کنشوگری را بطوور مسوتقیک وارد ملاسوبات خوود  ترمهکبلکه از  ن 

انتقوادی و نیواز بوه  هاییوهنیرنیاز به  دهدیمو کاراراری که به افراد  2رهگذر با ظهور وب 

 .ایردیمیک لنر انتقادی بیشتر مورد تلکید قرار مشاهده جهان از طریق 

 

 گیرینتیجه

به واسطه قورار  2اجتماعی مبتنی بر وب  یهارسانهکه  کندیمبطور خالصه ای  مقاله استدالظ 

و نخبگوان جامعوه، درک موا از  هوادولتدادن کاراراری در سطح افراد و نه فقوط در سوطح 

. شواهد ای  امر، اقدامات افوراد اسوت، کوه کرده است را متلوظ المللبی کاراراری در روابط 

و بطور مستقیک بر ساختارهای اطرا  خود و بوه نوبوه  شودیمتقویت و تسهیل  2توسط وب 

. ایو  امور همچنوی  پیامودهایی بورای نیریوه روابوط اذارندیمتلثیر  المللبی خود بر روابط 

تی و جریان اصلی از کاراراری را موورد سن هاییهنیردارد که ماهیت ملدود تللیل  المللبی 

را برجسوته  الملولبی بورای مطالعوه روابوط انتقوادی  یهاهینیرنیاز به و  دهدیمپرسش قرار 

 .کندیم

تمرکور دارد.  الملولبی ای  مقاله بر ماهیت در حاظ تغییر درک ما از کاراراری در روابوط 

است. در ای  مقاله قدرت بوه عنووان  کاراراری یک کنشگر بطور مستقیک وابسته به قدرت  ن

 الملولبی اجازه تلثیراذاری بر روابوط  ها نبه  2نفوذ تعریف شد؛ از اینرو کنشگرانی که وب 
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، کواراراری در سوطح دولوت یوا الملولبی . بطور سنتی در روابط اندشدهشناسایی  دهدیمرا 

در سوطح افوراد هوک  2نخبگان درون جامعه شناسایی شده است. ولی اموروزه بوه سوب  وب 

 .شودیمشناسایی 

 2یک مفهوم فناورانه نیست. تعوامالت اجتمواعی و انتقواظ قودرت کوه وب  صرفاً 2وب 

اجتمواعی  یهارسوانهواقعی هستند. از اینورو جهوان اینترنتوی جدیودی کوه  شودیمسب   ن 

موردم بوه  2ب باید بعنوان یک شکل از جهان واقعی در نیر ارفتوه شوود. قبول از و سازندیم

توسط نخبگان حووزه  ها ن ماری برای اطالعاتی دسترسی داشتند که ملتوای  هاییتساوب

. ولوی در نسول وب شدندیمکنترظ  هایتسافناوری دارای بودجه و تخصص برای تولید ای  

بوور روی  هوواوبالگو  هووایلپروفا، افووراد بوودون هوویچ اونووه ملوودودیتی قووادر بووه سوواخت 2

 2. چوون وب کننودیمو به جریان اطالعات در یک مقیاس وسیع کموک هستند  هایتساوب

 کننودیمخوارج از سواختار مسولطی کوه در  ن فعالیوت  تواننودیمیک پدیده جهانی اسوت، 

ختار هودایت کورده و را به پرسش درباره ای  سا ها ن تواندیماطالعات کس  کنند و ای  امر 

 ذارد.تلثیر بگ المللی ببه نوبه خود بر روابط 

 هاییشورفتپدر نتیجوه  2004یک پدیده نسبتاً جدید است، کوه حودوداً در سواظ  2وب 

ارتبواطی پیونود  یهواانقالببه جای اینکه مستقیماً بوا دیگور  2فناوری پدیدار شد. ولی وب 

داشته باشد، بطور قابل توجهی افراد را تقویت کرد بطوریکه درک ما از کواراراری را متلووظ 

کوه  دهودیمارتبواطی اسوت و بوه موردم ابرارهوایی  یهواانقالبمایر از دیگر مت 2کرد. وب 

خودشووان اطالعووات را در مقیوواس وسوویع تولیوود کوورده و بووه اشووتراک بگذارنوود. هریووک از 

، هر بار بطور  سان توری اطالعوات را کندیمتوصیف  1ارتباطی، همانطور که فنگ یهاانقالب

ان، معتقد است در هور عصوری یوک رسوانه بور دیگور مک لوه .دهندیمدر اختیار افراد قرار 

مسلط است. خصیصه رسانه مسلط ای  است کوه قادرنود نیوک اجتمواعی را بوه هوک  هارسانه

 .اندشدهاجتماعی، رسانه غال  زمانه ما  یهاشبکهبرنند. ای  بار 

« مخاطو  خوالق»و « ارتبواط جمعوی خووداری » ینیر افتیهمانطور که اشاره شد ره

هموة ایو  ؛ شوودیمبرشومرده  2 وب کنشوگران هواییتفعال ریتفسو یبرا یچارچوبکاستلر، 

، اهرم فشار مهمی در ابرارهای ارائوه شوده هایاستسو  هاارز فرایندهای تغییر اجتماعی در 

کوه  هاسوتشبکه. از طریوق ایو  انودکردهپیودا « ارتباط جمعی خووداری » یهاشبکهتوسط 
                                                           
1. Fang 



61 

 

 

 

 

های رسططططططانه

اجتماع  مبتنط  

و تحول دو وب بر 

کطططططار داری در 

 المل رواب  ب  
 

مبتنوی بور ارتبواط جمعوی  هواییفناورم دسترسی پیدا کورد. در مقیاسی کالن به مرد توانیم

)تا زمانی که خود را بوه عنووان  دهندیمارتباطی  یهاسوژهخوداری ، ابتکار عمل بیشتری به 

. انوددادهافراد را از مخاطبی منفعل بسمت مخواطبی فعواظ سووق  ها نشهروند معرفی کنند(. 

بوه افوراد  2وب چشک و او  جامعوه عمول کننود.  به واقع خود به مثابه توانندیمشهروندان 

و  شووندیمتا از طریق دستیابی به اطالعاتی که خارج از ساختار مسولط تولیود  دهدیماجازه 

را مسوتقیماً بوه  کننودیمدر  ن عمول  ها نهمچنی  از طریق تولید اطالعاتی که ساختاری که 

از  ترمشوکلبسیار  2نند. کنترظ وب ساختاری را با مشکل مواجه ک یهاکنترظ، کشدیمچالش 

و دیگر اشکاظ ارتباطی است. برای مثاظ در کشورهایی که مقامات سوعی دارنود  هارسانهسایر 

به ویژه بورای  یاماهوارهبرای نص  یک اینترنت  ییهاطرحاطالعات مخالف را ملدود کنند، 

 ند.نتوانند بر  ن نیارت کن هادولت فعاالن اینترنتی وجود دارد که

بوه  2چگونوه وب  دهنودیماز مقاله مصادیقی را بررسی کردیک کوه نشوان  ییهابخشدر 

 کوهکواراراری  نووع ای  یهامصداق و هامؤلفهافراد قدرت و در نتیجه کاراراری داده است. 

 مقالوه ای  در است،« ارتباط جمعی خود اری »رشد و  یمجاز اجتماعی یهارسانه از بر مده

. شود اشواره و ساختارستیر و  نارشیسوتی  ن یاقتصاد سیاسی، یهامصداق هب و اردید تشریح

انقوالب مصور )بوا ماهیوت سیاسوی(،  همچوون اجتمواعی، یهارسانه در بر مده که یهانمونه

 سوویه جنوبش جلیقوه زردهوا )بوا قالو  در غرب یاقتصاد و یدار سرمایه نیام به معترضان

 از فوارغ ساختارسوتیر و  نارشیسوتی( همگوی بوا سوویه)( و اروه تروریستی داعش یاقتصاد

ژئوپلتیک فناوری نووی   در  شکار طور به دارند، اونااون یهانیام در که متفاوتی یکارکردها

 همچنی  .شوندیم اذارده نمایش اجتماعی مبتنی بر  ن به یهارسانهو  2وب ارتباطاتی چون 

 ن، کواراراران فوردی  سیاسی نهنمو در که است  ن در شده مطرح مصادیق در موجود تفاوت

 نمونوه در کشیدند؛ اما چالش به را سیاسی نیام کلیت یعنی خود، قدرت، افتمان پیشبرد یبرا

 بوه را کاپیتالیستی نیام اجتماعی یهاشبکهفراخوانی  با جلیقه زردها، جنبش یعنی  ن یاقتصاد

کنشوگری  قالو  درداعوش  ارفتنود و در نمونوه افراطوی  ن یعنوی اوروه تروریسوتی سخره

حواکک در پویش  یهوانیامو واپ  ارا رویکرد ساختارشکنانه ای را نسبت بوه  طل خشونت

 به ما نگاه نوع از فارغ و کیباش داشته یهمدل ها ن با حد چه تا هکنیا از ارفتند. ای  موارد فارغ

یدند؛ کشو تصویر به واقع را جهان در اجتماعی یهاشبکه مضمونشان از یکسو کارکرد و لکش

و در  کنودیمیا جریان مقاومت که کاسوتلر از  ن یواد  از سوی دیگر نشان دادند که پاد قدرت
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ایرد، در عصر اطالعوات ای برای به نقد کشیدن روابط نهادینه شده قدرت شکل میهر جامعه

تیواهرات و شکل ارفته است. در حواظ حاضور نیور  2نو مانند وب  هاییفناورحوظ همی  

بوه نقود  یلاًصرو  یابندیمساختار ستیر در نقاط مختلف جهان ادامه  یهاحرکتاعتراضات و 

در سطح غیردولتی و بکار ارفته شوده  توانیمتا ثابت کنند که کاراراری را  پردازندیمقدرت 

 توسط افراد نیر یافت.

 هرچنود،ای  موضوع نشان داد که درک ایو  کواراراری فوردی چقودر حیواتی اسوت.  

 کوه زموانی توا اموا ایرنود، قهریه و حکومت مندی بهوره یقوا از توانندیم هک زهنو هادولت

 از یایور بهوره دارد، وجوود یموواز یراهبورد شبکه چندی  از همرمان استفاده یبرا ییهاراه

 پایوایی و دوام چنودان معمووالً قدرت، از استفاده یبرا جانبه همه تال  و دولتی هاییتظرف

ه مورد بررسی قورار ارفوت نشوان از یوک چورخش مهوک دارد و  ن در مجموع  نچ .یابدینم

ایری در شوکل موؤثراینکه در عصر اطالعات اهمیت شهروندان و افراد به عنووان کنشوگرانی 

مناسبات سیاسی و اجتماعی اهمیت بسیاری یافته است و هرجوا کوه دسترسوی بوه فنواوری و 

ت کوه تلووالت اجتمواعی و سیاسوی نیور توان انتیار داشسواد استفاده از  ن شکل بگیرد، می

یابند و از امکانات وسیعی که بورای سواماندهی ایرند و بسط میها شکل میحوظ ای  فناوری

 کنند.ها وجود دارد استفاده میها در ای  شبکهو ترویج عقاید و اندیشه

وابوط دارد. نیریوه در ر الملولبی در سطح نیری ای  تغییر پیامدهایی برای رشوته روابوط 

راهی برای توضیح و همچنی  پیش بینی رفتوار یوک کنشوگر اسوت. از اینورو هموه  المللبی 

کاراراری دارند، بایود در نیور ارفتوه شووند. واحود اصولی  المللبی کنشگرانی که در روابط 

دولت است. هنگامی کوه اتلواد شووروی سوقوط  المللبی غال  روابط  هاییهنیرتللیل در 

موورد  الملولبی بورای روابوط  ها ننتوانستند  ن را پیش بینی کنند، کاربرد  هایهنیرکرد و ای  

شک واقع شد. ای  مقاله توضیح داده است که ظهور کاراراری در سطح غیردولتوی و فوردی، 

را  نیریوه واقوع ارایوی سواختاری والتورجریان اصلی چون  هاییهنیرماهیت ملدود تللیل 

راهی برای اعماظ کاراراری و تلثیر کنشگران بور  هابرداشت  در ای. دهدیممورد پرسش قرار 

کوه  کنودیمدر عووض ایو  مقالوه اسوتدالظ . ماندینمباقی  کاراراری انسانینیام بخصوم 

در تللیل سیاسوت  ها نضروری هستند.  المللبی انتقادی در هنگام مطالعه روابط  هاییهنیر

مبلث کنشگری را بطور مسوتقیک  ترمهکد بلکه از  ن جهانی، نه تنها نگاهی فراتر از دولت دارن

. نگاه تاریخی و انسان ملور نیریه انتقادی بورخال  بسویاری از کنندیموارد ملاسبات خود 
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رادیکاظ و جبرارایانه بدبینانه نیست و با تاکید بر نقوش کواراراری انسوانی نقوش  هاییدااهد

. بنوابرای  دهودیمییر وضوع موجوود را نشوان عمل  ااهانه و رویه اجتماعی در بازتولید و تغ

و نخبگان جامعه که تصوور  هادولتای  مقاله حکایت از ای  دارد که امروزه نه فقط  هاییافته

، بلکه افراد را نیر باید بوه عنووان ایرندیمتنها واحدهایی هستند که کاراراری را به کار  شدیم

دولوت ملوور و سواختارارای روابوط واحد تللیل در نیور ارفوت؛ همچنوی  رویکردهوای 

انتقادی که نگاهی فراتور از دولوت دارنود را  هاییهنیرو نیاز به  کشدیمرا به چالش  المللبی 

 برجسته کرد.
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