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مسالهفیسبوِک»مساله«ساز

اول. از بخ��ش عمده ای از حواش��ِی حاکمیتی )و به وی��ژه در دوره اخیر، 
دولت��ِی( مرتبط با مقوله فیس بوک، می توان به این برداش��ت رس��ید که 
فیس بوک از آن جهت مساله شده که قابلیت های مساله سازی دارد و مثال 
می تواند به خراب کاری و براندازی و اغتش��اش دام��ن زده یا بیانجامد؛ به 
بیان دیگر در زبان هیچ کدام از مدافعان فیس بوک گش��ایِی مجدد)1( ، نه 
تنها خبری از تایید جنبه های منفی و کژکاردهای چنین رسانه-شبکه ای 
نیست و بلکه فراتر از آن، عزم و تاکید بر مهار و نظارت بر این جنبه هاست. 
اصلی ترین پیش فرض چنین ط��رز تلقی ای، ابزارپنداری فضای مجازی و 
دیگر فرآورده ای تجدد است؛ از زاویه دیدی که چنین باوری دارد، می شود 
و می توان میان جنبه های خوب و بد رس��انه تفکیک قائل ش��د و آن ها را 
از یک دیگر جدا کرد. ش��ائبه و ش��ایعه  ای که دیگر امروزه رنگ باخته و بر 
همگان روشن شده که رس��انه، ابزار نیست؛ که اگر ابزار بود، از ما جا و فضا 
نمی خواست و حق حیات مان را محدود نمی کرد. رسانه ، چون می خواهد 
»باشد«، می بایست که نظام های فرهنگی و روانی حاکم بر فرد و جامعه را 
دگرگون کند و کوچک ترین نمونه از این الزماِت آن، وابستگی ای است که 
خانه و خانواده به نقش آفرینی محوری رسانه، پیدا کرده و می کند. رسانْه 
جبار نیس��ت، اما حاوی ذاتی اقتدارطلب است که جابرانه خود را تحمیل 
می کند و به نیازها و امیال، س��مت و سو می دهد و از این حیث، فیس بوک 
ی��ا هر رس��انه دیگری، صرف��ا یک ابزار ب��رای جلب مش��ارکت اجتماعی 
فهمیده نمی ش��ود. به دیگر سخن، آن ها )همه مجازی ها و غیرمجازی ها( 
ادام��ه و تداوم تجددند و برای بس��ط همه یک س��انی ها، یک دس��تی ها و 
استاندارد های تمدِن مدرن، ساخته ش��ده و فعالیت می کنند؛ البته الزاما 
در این جا برنامه ریزی خاصی برای تحدی حدود انس��انی صورت نگرفته و 
س��یرورت چنین ش��بکه های مجازی ای، اقتضا می کند که آن ها نقاب از 

چهره زندگی ها برکشند و چنین کنند .)2(

 دوم. در این که فیس بوک مساله ساز اس��ت، تردید و اختالفی نیست، اما 
اکنون چه به لحاظ نظری و چه عملی، امکان جداسازی مرزهای خیر و شر 
در آن نیست ، )3( چرا که متولیان و سردم داران و سرمایه داراِن آن، اجازه 
چنین حیطه بندی های را برخالف متر و معیارهای خودش��ان به دیگران 
نمی دهند؛ چون آن ها هستند که تشخیص می دهند که درست و نادرست 
کدام اس��ت و اگر در همین روزها محدودیت انتش��ار فیلم های خشن را، 

روی این ش��بکه برداش��ته اند )4(  )به هر دلیل و علتی(، حاضر نیس��تند 
محدوده ای را خارج از قواعد خود بپذیرند. ممکن است این خودبنیادی و 
اس��تقالل طلبی، در ظاهر پسندیده و مجاز و مطلوب باشد، اما هنگامی که 
به سابقه و عقبه هدایت گِر شبکه نظر می شود، می توان در همه جهات آن 
تردید کرد. این تردید صرفا ناشی از گزارش های مختلف و متعدد رسانه ها 
درباره وابس��تگی و هم کاری گسترده فیس بوک با س��ازمان های امنیتی 
ایاالت متحده نیس��ت و یا حتی حض��ور مدیِر جوان آن، در جمع س��ران 
جی-8 ، )5( بلکه درک و شناس��ایی الیه ای از قدرت اس��ت که فیس بوک 
را به راه می اندازد و حمای��ت می کند. اگر بتوان قدرت به دو بُعد تخصصی 
)راه ب��ردی( و عملیاتی )اجرایی( تقس��یم کرد، فیس ب��وک تجلی قدرت 
تخصصی اس��ت که در س��طح راه بردها و سیاس��ت ها و برنامه های مالی، 
پُرحجم کردن س��رمایه س��رمایه گذاران اش را تعقیب می کند )و مخاطب 
را به مانن��د مصرف کننده ای می پندارد که بیش ت��ر می خواند و می بیند و 
می خرد و او را به عنوان آلت دس��ت و منبع خبری ب��ه کار گیرد( و این هم 
فقط به جنبه مادی قضیه و حس��اب های بانکی و س��اختمان های متعدد 
و... محدود نمی ش��ود، بلکه جنبه معنوی آن با اهمیت تر است که با اعمال 
قدرت تخصصی، قدرت عملیات��ی را به کار می گیرد تا همگان در همه جا، 
تحقق و تامین و تضمین »س��رمایه« را عینیت منفعت خود بدانند و برای 

تداوم آن تالش کنند.

س�وم. دقیقا از همین بُعِد بحث، می توان به بخش اول موضوع رس��ید که 
مساله امروز ما، فیلتربودن و نبودن فیس بوک نیست؛ مساله تفکری است 
که فیس بوک را در ذات و ُکنه اش مس��اله نمی داند و چون نگرانی هایی در 
باب پ��ای گاه رای و مقبولیت اجتماعی دارد، به دنب��ال بهره بردن از منافع 
آنی چنین گش��ودگی هایی اس��ت. مش��کل، دل دادگی در برابر ایده های 
راه بردی ای اس��ت که در پِس این ش��بکه ها قرار دارد و با تکنیک خواندن 
آن ها، نمی ش��ود از دامنه نفوذ مخرب شان کاس��ت و بدین بهانه، با ایشان 
کاری نداش��ت و حضورش��ان را پذیرفت. فیس بوک کناِر گوش ما هست 
و همان قدر که این رس��انه مبارک اس��ت، ماه واره ه��ا و موبایل ها و ... هم 
مبارک اند؛ روشن است که در تمامی این موارد، فقط جنبه فن آورانه آن ها، 
ممدوح ب��وده و نه بی��ش از آن. کارکردهای ناصواب را تاحدی می ش��ود 
تش��خیص داد و با وجود اختالفات بر س��ر مصادیق، آن ه��ا را مرور کرد، 

حاال که کمی آب ها از آس��یاب افتاده و دیگر فیلترماندن یا نماندن فیس بوک، در مرکز توجهات قرار ندارد و تا اعالم سیاس��ت های تازه درباره این ش��بکه 
اجتماعی مجازی، مباحث در ش��کلی آرام تر و غیرهیجان زده تر تعقیب می ش��ود، فرصت مناسبی اس��ت که اندرباب فیس بوک، بیش تر تامل کرد و مساله 
فیلترش��دگی آن را از زوایایی دیگر هم به بررسی نشس��ت. ش��اه بیت این توصیف، آن بخش تعجب برانگیز )و البته نادیده تریِن قسمت( ماجراست که این 
ش��بکه »اجتماعِی« مدعی تولید حوزه عمومی »مجازی«، هنگامی در ایران مورد توجه قرار می گیرد که حضور و ورود مس��ووالن دولتی در آن پُر س��ر و 
صدا می شود، ش��بکه اجتماعی با حاکمیتی ترین بخش ساختار سیاسی کشور )یعنی دولت( پیوند می خورد و از همین جا، مبدل به اصلی ترین مساله غیِر 
سیاس��ی مورد توجه دولت مردان می گردد. و در این نقطه اصلی ترین گلوگاه این صحنه آرایی حیرت برانگیز، خود را نش��ان می دهد و این س��وال که دقیقا 

این همه بحث بر سِر چیست:  آیا خوِد فیس بوک مساله است یا از حیث مساله سازی اش، نیازمند راه حل یابی و سیاست گذاری است.

   فرشاد مهدی پور

سخن سردبير
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اما این که خ��وِد این پدیده چ��ه انگاره های��ی را در جنبه  های 
معرفت شناختی و هستی شناس��انه مخاطبانش، دست خوش 
دگرگونی و دگردیسی می سازد، فهم عمق فاجعه را با دشواری 
مواجه می س��ازد؛ مثال امروزه پاره اي از وقت سیاس��ت گذاراِن 
ارش��د ایراني به فیس بوک اختصاص یافت��ه و در چنین وضعي 
طبیعي اس��ت که بخش مه��م و موثري از ذه��ن آن ها، به این 
پدی��ده و پیام ه��ای رد و بدل ش��ده در آن معطوف ش��ود. در 
نتیجه با ف��رض درنظر نگرفتن اقدامات توطئه آمیز، مي ش��ود 
این فرآیند معنابخش��ي به مس��ائل عمومي )ک��ه کامالدروني 
و غیرآش��کار روي مي دهد( را یک روی��ه پرمخاطره و معیوب 
ارزیابي کرد و در برابر آن، جانب احتیاط را گرفت. موضوعي که 
در فیس بوک ساخته و پرداخته مي شود و بعد به سطح مواجهه 
و بازخورد متني )مجازي( کاربران حکومتي اش مي رس��د )6(، 
در الیه هاي بعدي، مابه ازاهاي عملي و اجرایي نیز پیدا خواهد 
کرد و از آن جا که تعداد زیادي از این موضوعات و خواس��ته ها، 
بخشي و قابل مناقشه اند، پاسخ گیري احتمالي آن ها، کل نظام 
سیاس��ت گذاری را در معرض آسیب قرار می دهد. این نقطه ای 
اس��ت که فیس بوک، چهره مساله س��از خود را کن��ار می زند و 

دقیقا در ساحت یک مسالْه نمود می یابد.
***

فیس ب�وک دیر ی�ا زود، رفع فیلتر خواهد ش�د و پس از 
آن هم چیزهای دیگر؛ جا انداخت�ن مرز »فن«نپنداری 
این گون�ه فن آوری ها معموال نتایج عمل�ی در پی ندارد، 
چون چاره و گزینه بدیلی در میان نیس�ت و مشخصا در 
این عرصه، مدل هاِی وطنی، دس�ِت کم�ی از نمونه های 
مس�اله دار فرنگی ندارند. اما مرزبن�دی و موضع گیری، 
حداق�ل کاروی�ژه ای اس�ت که بای�د از متولی�ان نظم و 
آرامش و آسایِش عمومی انتظار داشت و این توقع را پی 
گرفت که ساده بینی و ساده سازی مسائلی چنین بغرنج 

را نباید بدین گونه رواج داد.

پي نوشت ها:
)1(  ای�ن برای اولین بار نیس�ت ک�ه فیس بوک رفع فیلتر می ش�ود 
و یک ب�ار در نیمه دوم س�ال 87 و بار دیگر در روزه�ای منتهی به 

انتخابات 88، این اتفاق افتاده است.
)2(  چرا در حقیقت ماش�ین برای خدمت به انسان آمده و برخالف 

هدف اولیه امروزِه انسان، خدمت کار ماشین ها شده است.
)3(  یعن�ی امکانات مرتب�ط با مقوله فیلترینگ ک�ه برخی مقامات 

مرتبط با این مبحث، بعضا به آن اشاره کرده اند.
)4(  اواخ�ر مهرم�اه 92، هفته نام�ه آمریکای�ی تای�م اع�الم کرد 
که فیس ب�وک تا پی�ش از ای�ن انتش�ار تصاویر ویدیویی خش�ن 
را ممن�وع اع�الم کرده  ب�ود،  اکن�ون ب�ا تغیی�ر دادن قوانین خود 
اعالم داش�ته که کارب�ران می توانن�د تصاویر ویدیویی خش�ن از 
 قبی�ل فیلم بریدن س�ر را در صفحه فیس بوک خود منتش�ر کنند 

.)hamshahrionline.ir(
)5(  مربوط به خرداد 90 و در مونت بالنک فرانسه.

)6(  همانن�د کامنت  گ�ذاری گس�ترده ب�رای اظهار موض�ع وزیر 
امورخارجه درباره حواشی عید غدیر 92 و واکنش های پس از آن.
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