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تلگرام و شبكه هاي اجتماعي در انتخابات اخير، هم نقش 
نظارتي را ايفا كردند و هم عاملي براي تبليغات و راه اندازي 
كمپين ها بودنــد. در اين انتخابات به جــاي كمپين ها و 
ميتينگ هاي خياباني همه چيز مجازي و تلگرامي شده بود. 

چگونه اين اتفاق را تحليل مي كنيد؟ 
در سال های اخير قصه شبكه هاي اجتماعي در سراسر جهان 
پر رنگ شده است. در كشــور ما هم در پاره اي از موضوعات 
شبكه تلگرام پيشتاز اســت و بيشترين كاربران را در سراسر 
ايران دارد. به سبب انقالب الكترونيكي و تحوالتي كه در حوزه 
IT رخ داده مناسبات و روابط انساني در سطح كالنی آغاز شده 
است. قصه در حوزه سياست آغاز نشده است و در همين حوزه 
هم تمام نمي شــود. به طور مثال يكي از آسيب شناسي هايي 
كه عده اي از متخصصان رســانه و روان شناسان در اين باب 
كرده اند اين اســت كه نوعي روابط انســاني تحت الشــعاع 
شــبكه هاي اجتماعي قرار مي گيرد. خصوصــًا در بچه ها و 
افراد كم سن وسال تر كه با اين شبكه هاي اجتماعي و فضاي 

تكنولوژي و رسانه بزرگ شده اند. 
در ايام نوجواني و جواني ما اوضاع خيلي متفاوت بود. يعني يا 
دركوچه بازي مي كرديم )كه البته يک مدت اين اجازه هم به 
ما داده نمي شد( يا در حياط با ديگر همسايه ها يا در مدرسه. به 
مهماني ها كه مي رفتيم با بچه ها بازي مي كرديم. نه اينكه اين 
اتفاق ها بد باشد ولي من پسر خودم را هم مي بينم كه چقدر 
از اين وسايل حوزه تكنولوژي و شبكه هاي اجتماعي استفاده 
مي كند. بعضي متخصصان می گويند با پيشرفت علم در اين 
حوزه رفته رفته ارتباط چشــمي بين كساني كه تا اين حد با 
وسايل و ابزار ادواتي مثل لپ تاپ و گوشي هاي هوشمند و... 
كار مي كنند، كم مي شود. من اخيراً مقاله اي مي خواندم كه 
گفته بود اين ابزار باعث مي شود كودكان برخي مهارت ها را در 
اين سنين از دست بدهند. همراه اين اتفاقات مسائل مختلفي 
هم رخ داده اســت. طبيعتًا هر پديده اي، هم فوايدی دارد و 
هم مضراتی. بايد بين آنها باالنس ايجاد كرد. نه مي شود آن را 
كنار گذاشت و نه مي شود بدون مالحظه آن را به كار گرفت. 
اين گونه مي شــود كه اگر ماركس 150 سال پيش مي گفت 
كه ســرمايه داري جهان را بر صورت خويش ساخت انصافًا 
اكنون بايد گفت كه در ده بيست سال اخير انقالب رسانه اي 
و تحوالت ديجيتال جهان را بر صورت خويش ساخته است. 
چند ســال پيش قصه فيس بوك خيلي در ميــان ايراني ها 
پررنگ شد. با فيلترينگ آن شبكه هاي اجتماعي ديگري بين 
مردم مورد استفاده قرار گرفت. شبكه هاي اجتماعي ای چون 

وايبر، اينستاگرام، تلگرام و ...
اگر انتخابات 92 در ايران نســبت وسيعي با فيس بوك 
داشت و به هر حال خيلي از اين تبليغات به قول شما از خيابان 
جمع و به فضاي مجازي منتقل شد، انتخابات 94 انتخاباتي 

بود که  به فضای تلگرام منتقل شد. درست است؟

 گفت وگو با سروش دباغ 
استاد فلسفه دانشگاه تورنتوی کانادا

 انتخابات 92 
 فيس بوك محور بود 

و انتخابات 94 تلگرام محور 
بدون شك پديده سال گذشته تلگرام بود. شبكه اي اجتماعي كه دولت تمام قد پشتش ايستاد و 
زير بار فيلترينگش نرفت. گروه هاي مختلف به همين خاطر توانستند در اين فضا مجال گفت وگو 
و بحث و جدل پيدا كنند. گروه هاي فكري كه در فضاي واقعي نمي توانستند با هم حرف بزنند حاال 
به وســيله تلگرام روي شان به هم باز شده بود. از سوي ديگر نقشي كه تلگرام در ايران بازي كرد محدود به يك حوزه نبود. اين 
اپليكيشن قدرتمند، ايمن و پرسرعت موبايلي به اعتقاد بسياری توانست سرنوشت انتخابات ايران را هم تغيير دهد. مردمي كه 
ديگر حال و حوصله ميتينگ هاي خياباني و بحث و جدل رو در رو را نداشتند، حاال از طريق تلگرام به رأي دادن ترغيب مي شدند. 
هر كس ليســت خودش را در اين فضا تبليغ مي كرد. بعضي ها از نفوذ مي گفتند و ليست هاي انگليسي، و بعضي هم فقط َتكرار 
مي كردند كه به هر دو ليست رأي دهيم.  براي بررسي نقشي كه شبكه هاي اجتماعي، علي الخصوص تلگرام در زندگي اين روزهاي 
ايرانيان بازي مي كند به سراغ يك پژوهشگر نام آشنا رفتيم كه براي مان پديده شدن تلگرام در ايران را تحليل و بررسي كند. 
مدير مؤسسه معرفت و پژوهش كه در حوزه هاي فلسفه، دين و ادبيات تخصص دارد به سؤاالت ما در اين زمينه پاسخ داده است. 

  تماشاگران امروز
احسان نادرپور 

كرد. البته حضور در تبليغــات خياباني هم به صورت مدني 
جاي خود را دارد اما باز هم مي شــود اين انتظار را داشــت 
كه شــبكه هاي اجتماعي بيش از اين هــم در اين حوزه ها 

نقش آفريني كنند. 
با روي كار آمدن دولت حســن روحاني، شــبكه هاي 
اجتماعي جديدي فيلتر نشدند. دولت هم به رغم تحت فشار 
بودن براي انتخابات تن به محدوديت هاي غيرمعمول نداد. 
در عين حال اكثر سياســت مداران دولت از شــبكه هاي 
اجتماعي استفاده مي كنند. فكر مي كنيد اين جو پس از پايان 
عمر دولت هم ادامه خواهد داشــت يا ممکن است با تغيير 
دولت شاهد تغيير سياســت ها و محدوديت هاي دوباره 

باشيم؟ 
قطعًا اين مسأله بســتگي به اين دارد كه  رئيس جهور بعدي 
چه كسي و متعلق به چه تفكري باشــد. اما مي شود اميدوار 
بود و آرزو كرد كه ايــن اتفاق نيافتد. بله، من هم فكر مي كنم 
كه جديت شــخص آقاي روحاني و وزير ارتباطات ايشان در 
اين زمينه، مهم بود و نقش شــان در فيلتر نشدن شبكه هاي 
اجتماعي مانند وايبر، اينســتاگرام و تلگرام در ايران بســيار 
پررنگ بود. مجموعا گام مهمي در اين زمينه اتفاق افتاده است 
و اميدوارم اين مسير ادامه داشته باشد. تصور من اين است كه 
تا پايان دوره رياســت جمهوري آقای روحانی اين روند باقي 
بماند. اميدوارم دولت هاي بعدی هم به اين شبکه ها به چشم 
ابزاري نگاه كنند كه همگان بايد استفاده الزم را از آنها ببرند. 
قاعدتًا هم نبايد مشكلي با اين شبکه ها داشته باشند. اميدوارم 
در اين زمينه بازي را به قاعده انجام دهند و قاعده بازي را تغيير 
ندهنــد. به نظرم دولت آقاي روحاني اين كار را كرده اســت. 
تلگرام براي همه گروه هــا و عقايد فرصت بروز را فراهم كرده 
اما به هر حال در هر جامعــه ای وزن گروهي از گروهی ديگر 
بيشتر اســت. ولي هيچ چيز ثابت نيست و شرايط مي تواند به 

زمان  عوض شود. روي برگرداندن ها، توجه ها مرور 
و حمايت ها قابل تغيير اســت. 
اميدوارم اگر مشــی و مرام 
دولت بعــدي هم به لحاظ 
سياســي متفاوت بود، در 
ايــن حوزه ها تســاهل و 
گشاده رويي به خرج دهد 
و محمل و مجالي را فراهم 
كنــد كه همــگان مجال 
استفاده از اين شبكه هاي 
اجتماعي را داشــته 

باشند. 

تصور من اين است که 
تا پايان دوره رياست 

جمهوري آقای 
روحانی اين روند 

باقي بماند. اميدوارم 
دولت هاي بعدی 
هم به اين شبکه ها 

به چشم ابزاري نگاه 
کنند که همگان بايد 
استفاده الزم را از آنها 

ببرند.

در هنگام شمارش آرا يك اتفاق تازه افتاد و آن اين بود كه آماري دقيق و البته غير رسمي از طريق تلگرام و از 
داخل وزارت كشــور در دسترس عموم قرار مي گرفت. بعضي ها معتقدند اين اتفاق باعِث يك نظارت همگاني بر 

انتخابات شد و احتمال تخلف را كاهش داد. نظر شما در اين باره چيست؟ 
من به طور دقيق از چنين اتفاقي كه گفتيد با خبر نبودم ولي اگر بشــود بــه اين معنا نقش نظارتي هم به آن داد و 
نهادهاي رسمي هم از آن اســتفاده كنند، خب امر مبارك و خوبي ست. يعني شما مي گوييد كه همان آمار را بعداً 
وزارت كشور به صورت رسمي اعالم كرده است. پس مشخص است که آمار توسط وزارت كشور اعالم مي شده. اين 
نشــان مي دهد برخي نهادها هم اين مديا را به رسميت شناخته اند و از آن استفاده بهينه می كنند. مي توانم بگويم 
تلگرام در ايران در پديد آمدن يک جامعه مدني قوي نقش آفريني كرده است و اين خيلي خوب است. يعني اگر ما 
به نهادينه و مستحكم تر شدن جامعه مدني مي انديشيم، شبكه های اجتماعي در جامعه اي با مختصات و مشخصات 
ما مي توانند نقش آفريني كنند. يعني در اين فضاهاي عمومي مجازي می توان به افراد اطالع رساني و آنها را تشويق 
كرد كه در حوزه هاي مختلف مشاركت داشته باشند و بعد نظارتي آن را هم تقويت كنند. همه اين كارها به تقويت 
و استحكام جامعه مدني منجر مي شود كه ركن ركين ســاز و كاری دموكراتيك است و كمك مي كند شهروندان 

بتوانند خواسته هاي خود را به گوش دولت مردان برسانند و تأثيرگذار باشند. 

البته من در حال حاضر در ايران نيستم ولي ارتباطات متعدد 
و بســياري با دوســتان و عزيزانم در داخل كشور از طريق 
تلگرام و ديگر شــبكه هاي اجتماعــي دارم. از طريق كانال 
تلگرامي خودم كه بيش از پنج هزار و 400 عضو دارد نظراتم 
را با مخاطبانم در ميان مي گــذارم و با افراد متعددي از اين 
طريق در تماســم. تا جايي كه مي دانم، همين اتفاق افتاد و 
چه كساني كه به فهرســت اميد رأي دادند و چه كساني كه 
به فهرســت رقيب آن رأي دادند، همگي از تلگرام استفاده 
كردند. شــبکه ای كه بالغ بر 20 ميليون كاربر در ايران دارد. 
از اين جهت به نظر من کاربرد تلگرام امر مباركي بوده چون 
فيلتر نبوده و مجال براي مشاركت همه در آن به وجود آمده 
است. ثانيًا اين موضوع به افراد ياد مي دهد كه اگر از يك ابزار 
و تكنولوژي به نحو مساوي برخوردار شوند، وزن گروه هاي 

اجتماعي هم در جامعه پديدار مي شود. يعني به رغم 
تمامي رد صالحيت هايي كه شــد به نظرم 

جالب بود كه شــبكه تلگــرام اينچنين 
كاركردي داشت و توانست مخاطبان 

خود را پيدا كند. اين به ســود همه 
گروه ها بود و همه به يك ميزان از 
آن بهره بردند. تلگــرام در غياب 
فيس بوك و بعضي شــبكه هاي 
فيلتر شــده توانســت به خوبي 
و در ســطح كالن در انتخابات 
نقش آفريني كند و فكر مي كنم 
از اين بــه بعد هم مي شــود از 
اين شــبكه و ديگر شــبكه هاي 

اجتماعي به صورت بهينه استفاده 
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