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سلطه گران در فضای مجازی چه می کنند؟

فرهنگ ایرانی
 زیرچکمه سایبر

فنــاوری ابزار مفیدی اســت، اما اکثــر افراد 
نمی دانند که چه طور باید از آن به درستی استفاده 
کرد که همین مسئله می تواند فناوری را به ابزاری 
مخرب تبدیل کند. هر چقدر هم صفحه  اینستاگرام 
و فیســبوک خود را دوست داشته باشید آیا واقعاً 
ارزش دارد که ســامتی خود را به خطر اندازید؟ 
بعد از مطالعه ۱۰ اثر منفی شــبکه های اجتماعی 
بر زندگی افراد خواهید توانست پاسخی منطقی و 

معقول به این سؤال بدهید.
تعامالت فرد به فرد یا رو در رو را کاهش می دهد

با اســتفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی 
نه تنها وقت کم تری برای گذراندن با افراد خانواده 
خواهید داشت بلکه دوستان و اعضای خانواده تان 
زمانی که ببینند شما به دستگاه های الکترونیکی، 
موبایل و گجت های تان بیش از آنها اهمیت می دهید 
از محبت شما نا امید شده و ناراحت خواهند شد. 
احساس نیاز به توجه را به شدت افزایش می دهد

ارسال پست ها و استاتوس های غیرمفید و مبهم 
در شبکه های اجتماعی به راحتی می تواند تبدیل به 
عادتی زننده و مخرب در زندگی افرادی شــود که 

غالباً  کاربر آنها هستند. 
رقابــت بی پایان برای به دســت آوردن الیک 
بیشتر و کامنت های متعدد می تواند زندگی شما را 

به نابودی بکشاند.
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 شبکه های 

اجتماعی

توجه شما را از اهداف زندگی واقعی 
منحرف خواهد کرد

درک این موضوع که توجه بیش از حد افراد به 
دنیای مجازی و هویت خود در شبکه های اجتماعی 
آنها را از رقابت در دنیای واقعی و رسیدن به اهداف 
مهم بازداشته بسیار آســان است. اکثر جوانان به 
جــای اینکه با تاش و پشــتکار مهارت های الزم 
برای رســیدن به اهداف عالی خود را کسب کنند 
ترجیح می دهند به فوق ستاره ای در دنیای مجازی 
و شبکه هایی از قبیل تلگرام و  اینستاگرام و ...شوند.
خطر ابتال به افسردگی را افزایش می دهد

با توجه به مطالعات اخیر افرادی که از شبکه های 
اجتماعی استفاده ای اعتیاد گونه دارند نسبت به افراد 
عادی احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی 
را تجربه می کنند. افرادی که قبًا ســابقه ابتا به 
افسردگی داشته اند بیش از دیگران در معرض خطر 
هســتند. اگر فکر می کنید که غمگین شده اید یا 
کمی احساس افسردگی می کنید بهتر است به خود 
استراحتی بدهید و چند روز از شبکه های اجتماعی 

و دوستان مجازی خود فاصله بگیرید.
احتمال شکست روابط افزایش می یابد

از حســادت و غیرتی که در روابط موجود در 
شــبکه های اجتماعی وجود دارد به ندرت نتیجه 
مثبتی حاصل می شــود. اســتفاده از شبکه های 

اجتماعــی برای ایجاد روابط بیشــتر و صمیمی تر 
گزینه ای آســان است اما بهتر است بدانید که این 
گزینه آسان می تواند خسارات غیر قابل جبرانی به 

روابط شما در دنیای واقعی بزند. 
مطالعات نشان می دهد زمانی که یکی از زوجین 
بیش از حد درگیر یک شــبکه اجتماعی می شود 
همســر او تمایل بیشــتری برای نظارت و کنترل 

اعمــال و رفتار او خواهد داشــت که این موضوع 
می تواند منجر به بحث هــای طوالنی و در نهایت 

مرگ رابطه شود.
خالقیت افراد را نابود می کند

شبکه های اجتماعی آسان ترین راه برای توقف 
رشد یا کشتن فرآیند خاقیت در انسان است. 

تأثیــرات منفی گشــت وگذارهای بی هدف در 

شــبکه های اجتماعی مانند زمانی است که شما از 
روی بی فکری و بدون برنامه خاصی به تماشــای 
تلویزیون و برنامه های این جعبه جادویی بپردازید. 
اگر تصمیم گرفته اید که بهره وری خود را افزایش 
دهید و از وقت خود اســتفاده ای بهینه کنید تمام 
اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را از همین امروز 

خاموش کنید.

تبهکاران در کمین هستند!
مردم فکــر می کنند در فضــای مجازی هیچ 
محدودیتی وجود ندارد و به همین دلیل چیزهایی 
را که در زندگی واقعی به عنوان راز حفظ می کنند 
و کم تر بر زبان می آورند به آســانی در شبکه های 
اجتماعی بیان می کنند. اگر شــما جزء این قبیل 
افراد نیستید باز هم این احتمال وجود دارد که روزی 
برخی از مسائل خصوصی خود را با کاربران دیگر در 
میان بگذارید و اگر همین اآلن هم بیان حرف های 
خصوصی تان برای دیگران در فضای مجازی یکی 
از عادت هایتان است بهتر است همین جا تمامش 
کنید. آن قدرها هم کــه فکر می کنید در اینترنت 
ناشــناس نیســتید! با وجود هکرها و کاهبردان 
حرفــه ای کــه در دنیای وب پرســه می زنند باید 
همیشه مراقب امنیت خود و اطاعات محرمانه تان 

در شبکه های اجتماعی باشید.
مقایسه پیوسته خانمان برانداز است

شخصیت های دیجیتالی افراد که در شبکه های 
اجتماعی وجود دارد به طرز چشم گیری با شخصیت و 
هویت واقعی آنها متفاوت است. بعد از چند ماه درگیر 
شدن با این شبکه ها و مقایسه خود با افراد دیگر ممکن 
است فکر کنید که آنها از شما خیلی بهترند اما بهتر 
است این موضوع را همیشه به خاطر بسپارید که آنها 
هم مانند شما یک انسان هستند و درست مانند شما 

از نقاط ضعف و قوت مشخصی برخوردارند.
بی خوابی خطرناک است

نــوری کــه از صفحه نمایــش دســتگاه های 
الکترونیکی مختلف به چشــمان شــما ســاطع 
می شــود ذهن را فریب داده و به آن القا می کنند 
که اآلن وقت خواب نیست. یکی از عوامل کلیدی 
برای برخورداری از سامت جسمی و روانی کامل 
خواب کافی است و عوارض بی خوابی های مکرر بر 
هیچ کس پوشیده نیست بنابراین بهتر است هنگام 
خواب گوشی خود را در اتاق دیگری بگذارید و آن 

را با خود به رختخواب نبرید.
حریم خصوصی قربانی می شود

در بین شــبکه های اجتماعــی خرید و فروش 
اطاعــات افــراد امــری طبیعی اســت و طبق 
اســنودن دولت هایی نظیر  اخیر  افشــاگری های 
آمریکا به تمام اطاعات افراد از جمله آدرس ایمیل، 
تماس های شما در اسکایپ و ... دسترسی دارد که 
این امر موجب کم رنگ شدن مفهومی به نام حریم 
خصوصی در فضای مجازی شده است. بنابراین اگر 
هر چیزی را که به ذهنتان می رسد در شبکه های 
اجتماعی با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید باید 
بدانید که تنها به دولت ها و صاحبان شــبکه های 
اجتماعی کمک کرده اید که شما را راحت تر به دام 

بیندازند.  در هر حال انتخاب با شماست!

*در فضای مجازی ما با کاربران ناشناخته ای روبروهستیم که در شکل یک 
»شهروند ایده آل بی فکر« هر جمله منتسب به نیچه را می پذیرند و هر 

دروغی که در شکل »ایران باستان« متبلور شود بدون فکر در بسته های چند 
هزارتایی در گروه های گفتگوی آنالین بازنشر می کند. پشت پرده چه کسانی 

به پوچی ترویجی در محیط زیست کاربران فضای مجازی ایرانی مدعی در 
عرصه فرهنگ و تاریخ و تمدن می خندند؟!

* کدخدای دهکده جهانی به دنبال پیش بینی تئوریسین ها و نخبگان آینده نگر خود به 
خوبی درک کرده که در سراشیبی افول قرار گرفته و در دنیای واقعی بیش از چند سال 

امکان ادامه وضعیت در نقش »کالنتر زورگوی هفت تیرکش« را ندارد. هیئت حاکمه 
آمریکا برای ادامه حیات ابرقدرتی خود تن به ایجاد »دنیایی جدید« داده اند چرا که از 
ابتدا نیز آمریکا در شکلی سراب گونه از یک دنیای عاری از قوانین حاکم بر دنیای قدیم 

با مدیریت و ابرقدرتی »بریتانیا«، متولد شد.

صفحه ۶
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ 

۴ شوال۱۴۳۶ - شماره ۲۱۱۱۱

مهاجرت بدون پاسپورت و هویت!
 »سایبر« جدید ترین سپهر مرزستیز بین المللی 
اســت که قوانین آن از جانب سیســتمی تعیین 
می شــود که ملیت در آن نقشی برای ایفا ندارد. 
در فضــای مجازی چــه بخواهیم و چه نخواهیم 
مرزی برای صیانت از فرهنگ ملی وجود ندارد و 
حداقلی ترین شکل صیانت از ارزش های شخصی، 
ملی و بومی نیز به واسطه غلبه فضا بر شخص به 
تدریج برداشته می شــود. عاوه بر آن موقعیتی 
بی نظیــر برای شناســایی جزئی ترین روحیات و 
اخاقیات کاربران این فضا، در اختیار سیســتم 
قرار می گیرد، به نحوی که مدیران این مجموعه 
را برای سیاستگذاری در آینده حوزه های حاکمیتی 
ملی و هماهنگی هر چه بیشــتر با قوانین فراملی 
رهنمون می سازد. پس سایبر چیزی در حد چند 
شبکه اجتماعی با موضوع سرگرمی و یک سرویس 
ایمیل شخصی و چند سایت خبررسان نیست که 
حداکثر دغدغه حاکمیت هــا نیز در حد »فیلتر 

کردن این یا رفع فیلتر آن« باشد.
 کمرنگ شــدن مرزها و قوانین تعیین کننده 
حاکمیت ملت ها در این حوزه، امروز دغدغه اکثر 
دولت های مســتقل و حتی عضو در ایده و آرمان 
نظم نوین جهانی اســت. در میانه ای که کشوری 
مثل عربستان حتی ورودی حداقلی به این حیطه 
ندارد؛ چین، آلمان و روسیه دست کم برای تعیین 
و تثبیت ســهم ملت های خود از آینده حکومت 
جهانی تشکیل شده بر بستر سایبر، کمربندهای 
ملی را هر روز ســفت تر می کننــد. برخی مثل 
چین تا اندازه ای زیرســاخت های ســایبری خود 
را از فضــای جهانی جــدا کرده اند که در صورت 
پیش دستی آمریکا یا هر اتحاد برآمده فرضی در 
این حوزه، بتوانند با یک سوئیچ دیگران را مقهور 

قدرتشان کنند.
قدرت فرهنگ سازی تکنولوژی

امروزه می توان مدعی شــد فضای مجازی و 
اینترنت در ســطحی گســترده با فضای رئال  یا 
»واقعی«  رقابت دارد؛ با این تفاوت که این دنیای 
مبهم، اما جذاب، روز به روز گسترده تر می شود، اما 
دنیای پیرامون ما برای رشد و گسترش، الاقل زمان 
بیشــتری نیاز دارد. اما همین گستردگی فضای 
مجازی سبب شده است تا در کنار تمامی کاربردها 
و ویژگی های منحصربه فردی که این شــبکه را 
هر روز گســترش می دهد، شاهد بروز روزافزون 
چالش های متعددی نیز باشــیم؛ چالش هایی که 
نه فقط در جامعه ای ارزشی همچون ایران، بلکه 
حتی در جوامع اروپایی و آمریکا نیز نگرانی هایی 

را در پی داشته است.
یکی از این نگرانی ها اثرگذاری اینترنت، 
بــه ویژه فضاهایی نظیر شــبکه های اجتماعی و 
اتاق های گفت وگو بر رفتار و روابط اجتماعی افراد 
جامعه و از بین بردن قبح و حدود روابط زن و مرد 
اســت. اگر شما هم در طول شب و روز ساعت ها 
زمان برای مکالمه مجازی با همکاران و دوستان 
نادیده و ناشــناخته در شبکه های اجتماعی وقت 

می گذارید احتماال متوجه اختاالتی شده اید. 
 یکی از مهم ترین چالش هایی که در پی توسعه  
ســریع جوامع ایجاد می شود، تضادهای فرهنگی 
جامعه  مد نظر با ابزار و دستاوردهای توسعه است. 
در این میان، بدیهی است با سرعت گرفتن رشد 
توسعه، این تضادها به شکل برجسته تری نمایان 
می شــوند و آسیب بیشتری را متوجه آن جامعه 
می کنند. از همین روســت کــه جوامع در حال 
توسعه، همواره در کنار بهره گیری از فواید تغییر 
ســاختار اجتماعی و اقتصادی، با تبعات ناشی از 
تغییرات فرهنگی ناشــی از این پیشرفت سریع 

اشاره:
کاربران حرفه ای فضای مجازی کم کم به اختالالتی در این محیط زیست جدید جهانی پی می برند که حقیقتا در تقابل جدی با ارزش ها و 
اخالقیات و فرهنگ ایرانی – اسالمی ما است. برخی از این موارد شامل کمرنگ شدن حیا و حجاب درونی در فضای مجازی از مواردی است 
که حقیقتا قابل تامل است. حتی زنان و مردان عفیف و مومن ایرانی نیز در فضای مجازی امکانی برای پرهیز از اختالط غیرضرور و گفتگوها 
و ارائه اطالعات جزئی از زندگی خود ندارند و مرزهای »تقوا در فضای مجازی« حقیقتا غبارآلود است. در حوزه فرهنگ نیز بی قانونی حاکم 
بر فضای مجازی، زبان گفتگوی مشترک، نوع بروز احساسات و مجازی شدن ارتباطات، به بستری مناسب برای ترویج همگانی رذایل اخالقی 

و دروغ و شایعات و مدیریت بحران های اجتماعی از مسیری فرعی و غیرواقعی تبدیل شده است. 
حقیقت این است که سایبر اختراع و ابداع بزرگ آمریکا برای روز مبادای ابرقدرتی است. به قول معروف کدخدای دهکده جهانی بدنبال 
پیش بینی تئوریسین ها و نخبگان آینده نگر خود به خوبی درک کرده که در سراشیبی افول قرار گرفته و در دنیای واقعی بیش از چند سال 
امــکان ادامه وضعیت در نقش »کالنتر زورگوی هفت تیرکش« را ندارد. هیئت حاکمه آمریکا برای ادامه حیات ابرقدرتی خود تن به ایجاد 
»دنیایی جدید« داده اند چرا که از ابتدا نیز آمریکا در شــکلی ســراب گونه از یک دنیای عاری از قوانین حاکم بر دنیای قدیم با مدیریت و 

ابرقدرتی »بریتانیا«، متولد شد. 
اکنون در دوره مهاجرت از دنیای واقعی به فضای مجازی به امید زندگی بهتر و برآورده شــدن احساسات سرکوب شده در ذیل هویت 

پنهانی کاربران به سر می بریم. با ما همراه باشید تا اندکی بهتر و عمیق تر با زیر و بم زندگی در دنیای جدید »مجازی« آشنا شویم. 

* جمعی از جوانان خوشفکر و کاربلد با راه اندازی سایتی به آدرس 
»shayeat.ir« تالش کرده اند به شبهات و انحرافات ترویجی در فضای 

مجازی با زبانی نیکو و در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند. اما 
حقیقت این است که چنین حرکت های مثبتی همیشه از جریان سازی 

منفی صورت گرفته عقب خواهند بود و شایعات با سرعتی 
چندین برابر همه گیر می شوند.

فرهنگ ستیزی در فضای مجازی 
فروپاشی نظام های اخاقی در جامعه  از عوارض 
تحمیل علم بی تعهد به سایر جوامع  است. ورود 
اینترنت و گســترش لحظه ای کاربران اینترنتی، 
بدون فراهم آمدن زیرساخت های فرهنگی الزم، 
به مثابه  شمارش معکوس بمبی در میان ارزش ها، 
باورهــا و هنجارهای ملی مذهبی و در یک کلمه 
»ســبک زندگی« ماســت. البته این تکنولوژی، 
خدمــات بســیاری را برای ما فراهــم می آورد و 
بسیاری از امور را برایمان تسهیل می کند و باید 
اذعان داشــت در دنیای امروزی نمی توان از این 
تکنولوژی چشم پوشی کرد، اما این موضوع خود 
از برتری هــای رقیب فرهنگی جدید محســوب 
می شــود که مقاومــت در برابــر آن را تا حدی 

ناممکن می سازد.
نفوذ و رسوخ شبکه جهانی اینترنت به درون 
الیه های آشــکار و پنهان زندگی افراد در جهان 
امروزی موجــب ایجاد هویت هایی در میان افراد 
شده است که می توان آن را »هویت های سیال« 
نامید؛ هویت های سیال در فضاهای ناهمگون به 

وجود می آید.
فضاهای متفاوت از هم و فضاهایی که افراد در 
آن خــود را با عناوین واحدی تعریف نمی کنند و 
عاوه بر آن بطور ناخودآگاه درگیر ارتباطی مداوم 
با این فضا هستند از عوامل اصلی در به وجود آمدن 

هویت های سیال و دیجیتالی نوین است.
هویت های سیال در جریان ارتباطات روزمره در 
اینترنت و شبکه های اجتماعی به ایجاد و تحکیم 
ذهنیت های جدیدی منجر خواهد شــد که این 
ذهنیت ها همگی براساس شناختی مبهم و مه آلود 

از دیگری و فرهنگ و نژاد وی تعریف می شود.
ذهنیت هایی که فضای مجازی از یکدیگر در 
شخصیت افراد به وجود می آورد باعث می شود فرد 
در این فضا از خود تعریفی واحد نداشــته باشد و 
این به ناشناخته بودن فرد در درجه اول و هویت 

ناهمگون در درجه بعد رهنمون می شود.
هویت های سیال دســتاورد فضای مجازی و 
دهکده جهانی ارتباطات اســت، در این دهکده 
مجازِی جهانی افراد براساس ناشناختگی تعریف 
می شوند، فرد بســته به پایگاهی که در آن قرار 
دارد خود را تعریف می کند و بیشــتر به ســمت 
و ســوی شناخت همه پســند می رود تا تاکید بر 
هویت و شناختی مستقل از دیگری. به این ترتیب 
بازمهندســی شــخصیت افراد براساس پیشنهاد 
الگوهای رایج در شبکه های اجتماعی به سادگی 
و به شکل نامحسوس صورت می گیرد. نتیجه این 
می شود که جامعه ای که خود را به شدت فرهنگی 
و متکی به هزار سال تمدن معرفی می کرد در کمتر 
زمانی با انواع بحران های فردی درگیر شده و در 
بحبوحه بی تقوایی رایج در هویت پنهانی شهروندان 

از پا در می آید.
ایجاد و گسترش هویت های سیال در فضای 
مجازی از عوامل دیگری هم ناشــی می شــود، 
هویت هــای جهانی یک ویژگی اساســی و کلی 
دارد و آن هم، عام و همه پســند  بودن این گونه 
هویت هاست که به هویت های دیگر اجازه ظهور و 
بروز نمی دهد و یکه تاز حاکمیت در عرصه فضای 

مجازی و ارتباطی می شود.
فرهنگ ها و خرده فرهنگ هایی که در سراسر 
جهان برای خود شناختی مستقل و مجزا قائلند 
باید در درجه اول در برابر امواج سهمگین هویت 
جهانــی مقاومت کنند و دائم بــه بازتولید خود 
بپردازند، در غیراین صورت حل شــدن در هویت 
جهانی و به تبع آن از دســت رفتن سرمایه های 
اجتماعــی و فرهنگی یک قوم یا ملت را در پیش 

دیجیتالی و سیال است. 
شکستن مرز فضای حقیقی و مجازی 

 این مســئله برای کاربــران نوجوان و جوان 
اهمیت بیشــتری می یابد؛ چرا که در این سنین، 
هنوز هویت افراد بطور کامل شکل نگرفته است و 
حضور در داالن های مجازی اینترنت، از اتاق های 
گفت وگو گرفته تا شــبکه های اجتماعی، به آنان 
امــکان آن را می دهد تا برای خودشــان هویتی 
متفاوت از دنیای حقیقی پیرامون خود خلق کنند 
و همین امر منجر به رشد خیال بافی و دور شدن از 

پذیرش شرایط حقیقی زندگی می شود. 
در این حالت، جوان مرز بین فضای حقیقی و 
مجــازی را گم می کند و همان طور که از محیط 
پیرامونش تأثیــر می پذیرد، از فضای مجازی نیز 
متأثر می شــود. اهمیت این موضوع در اینجاست 
که همین هویت مجازی به افراد اجازه می دهد تا 
خود را هر گونه که دوســت دارند معرفی کنند و 
از آنجایی که هیــچ کس نمی تواند پی به هویت 
حقیقی آنها ببــرد، پس افراد در محیط اینترنت 
خود را ُمجاز به شکســتن خطــوط قرمز فضای 
حقیقی می دانند و همین هنجارشکنی ها از سوی 
برخی از افراد پیشــرو، مسیر را برای دیگرانی که 
حتــی در فضای مجازی ماحظــات ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی را دارند باز می کند و به نوعی 
سبب عادی سازی رفتارهای خاف اصول و قواعد 

اجتماعی محیط حقیقی می شود.
 بلوغ جنسی زودرس و شبکه های اجتماعی 
بســیاری از محتواهای ارائه شــده در فضای 
مجــازی، به خصــوص شــبکه های اجتماعی و 
اتاق های گفت وگو، بدون در نظر گرفتن اقتضای 
سنی مخاطب، در معرض دید و برداشت و تحلیل 
وی قرار می گیرد. اغلب این محتواها، اعم از متن، 
عکس و فیلم نیز دارای زمینه های انحرافی هستند. 
بنابراین می توانند جوان و نوجوان را که در شرایط 
خاص جســمی و غرایز جنســی قرار دارد، دچار 
سردرگمی کند و از مسیر ارزش ها منحرف سازد.

این موضوع تا حدی اهمیت دارد که براساس 
آمریکا  رئیس جمهور  منتشرشــده ،  گزارش های 
بــه فرزندان خود اجازه  فعالیت در فیســبوک را 

نمی دهــد. این در حالی اســت که شــبکه های 
اجتماعی یا اتاق های گفت وگو مروج سبک زندگی 
غربی هســتند، اما انگار مأموریت این شــبکه ها 
بیشتر برای تغییر ارزش ها و سبک زندگی حاکم 

در کشورهای دیگر است.
به طور مثال اخیرا بحران رواج اســتیکرهای 
جنسی و غیراخاقی در شبکه اجتماعی گفتگوی 
آناین تلگرام، موجی از نگرانی را میان خانواده ها 
ایجاد کرد. اســتیکر را می توان همان »شکلک« 
ترجمه کرد که در گفت وگوهای آناین، ابزارکی 
برای نشــان دادن احساسات مخاطب در فضای 
مجازی با تصاویر از قبل طراحی شــده، به شمار 
می رود. تلگرام شــبکه ای اســت که بنا بر برخی 
اطاعات به شبکه محبوب نوجوانان و زنان ایرانی 
تبدیل شــده؛ در چنین شــرایطی فارغ از مطلع 
شدن والدین از بحران اخیر، تاثیر هجمه اخاقی 
صورت گرفته بر روح و روان خانواده ایرانی شاید 
هرگز مشــخص نشود، چرا که متاسفانه هنوز در 
دستگاه های حاکمیتی کشورمان موضع تحلیلی 
واحدی درخصوص نحوه برخورد با چنین فجایع 
فرهنگی وجود ندارد و بحث ها هنوز در حد »فیلتر 
کنیم یا نکنیم« متوقف مانده است. در حالی که ما 
اکنون نیازمند در گرفتن بحث های عمیق فلسفی، 
اجتماعی و روانشــناختی درخصوص درســتی 
یا نادرســتی عضویت در شــبکه های اجتماعی، 
گفت وگوهای شبانه روزی با غریبه ها و اختاط در 
فضای مجازی و ســایر مولفه های زیست اجباری 
در جهان جدید هستیم. حقیقتا و البته متاسفانه 
جای حوزه های عملیه در چنین درگیری شدیدی 

خالی است. 
 ترویج باورهای انحرافی و سبک زندگی غربی 
 اتاق هــای گفت وگو و شــبکه های اجتماعی 
محلی برای ابراز عقاید و باورها و طرح شبهات است 
بی آن که کاربر شناخته شود یا برچسب بخورد. به 
ویژه که در بسیاری از موارد، جوانان و نوجوانان ما 
مجال مناســبی برای ابراز وجود و بیان دیدگاه ها 
و شبهات دینی خود پیدا نمی کنند. در مقابل اما 
اغلب کسانی که توانایی پاسخ گویی به این سؤاالت 
و شــبهات را دارند، در این شبکه ها عضو نیستند 

دست وپنجه نرم می کنند چرا که همواره توسط 
ابرقدرت هــا و صاحبان تکنولــوژی به اصطاح 
»سورپرایز« یا غافلگیر می شوند و مرزهای جامعه 
آنها مورد هجمه قرار می گیرد. پس برخاف آنچه 
امــروز در خصوص »عادی بــودن« این جریان 
مستمســک قرار می گیرد، جریان به این سادگی 
نیست که یک تکنولوژی بی دعوت وارد می شود 
و باالخره بعد از چند ســال نیز عادی می شود و 

فرهنگ سازی صورت می گیرد. 
در حقیقــت آنچه تاکنون در جوامع رخ داده 
تحمیل فرهنگ ناشــی از تکنولــوژی به دنبال 
ورود بی سابقه آن به جوامع است. به بیانی دیگر، 
تکنولــوژی خود از ظرفیت »فرهنگ ســازی« و 
تحمیل قوانین اجتماعی و دســتکاری مرزهای 
فرهنگی برخوردار است که البته تاحدی و نه بطور 

کامل، قابل کنترل است.

خواهد داشت.
فضای مجــازی همچنین موجــب پیدایش 
خرده دنیاهایی شده است که جوامع بشری را در این 
خرده دنیاها به تدریج غرق می کند،خرده دنیاهای 
مجازی هم با هویت های سیال تعریف می شوند، 
افــراد در ایــن ظــرف از تعریف هویــت، دیگر 
تفاوت های زیســتی و طبیعی ندارند و زن و مرد 

در این خرده دنیاها یکسان پنداشته می شوند.
در هم شکسته شدن هویت های محلی در تقابل 
بــا هویت جهانی از دیگر عوامــل به وجود آمدن 
هویت های سیال می باشد، افراد در دنیای مجازی 
جدید که ماحصل جهانی شدن است در گمنامی 
بسر می برند، سیل عظیم انبوه اطاعات و داده های 
ناپایدار به ذهن کاربران در جوامع مختلف آنها را 
دچار نوعی سردرگمی و آشفتگی فکری ساخته 
است، این سرگردانی اولین نتیجه  رشد هویت های 

یا حضورشان آن چنان کم رنگ است که در عمل، 
این فضاهای اینترنتی محملی برای ترویج باورهای 
انحرافی و شبهاتی می شود که می تواند زیربنای 
فکری جوان و نوجوان را دســتخوش تغییر کند؛ 
آن چنان که ســبک زندگی وی را آن قدر غربی 
نماید که حدود ارتباط با نامحرم را زیر پا بگذارد.
اخیرا جمعی از جوانان خوشــفکر و کاربلد با 
راه اندازی ســایتی به آدرس »shayeat.ir« تاش 
کرده اند به شبهات و انحرافات ترویجی در فضای 
مجازی با زبانی نیکو و در سریع ترین زمان ممکن 
پاســخ دهند. اما حقیقت این اســت که چنین 
حرکت های مثبتی همیشه از جریان سازی منفی 
صورت گرفتــه عقب خواهند بود و شــایعات با 
سرعتی چندین برابر همه گیر می شوند و پاسخ ها با 

سرعتی کند پخش می شوند. خصوصا که هم اکنون 
برخی از گروه های سیاســی فاقد عقبه مردمی، 
با تمرکز بر فضــای مجازی به تخریب حاکمیت 
می پردازند و با دمیدن در شــایعات خودساخته 
به دنبال ایجاد فاصله میان ملت و نظام هستند. 

حاکمیت فرهنگ مسلط  
دهکده  جهانی ارتباطات شبیه جنگلی است که 
در آن، قوی ترها می مانند و ضعیف ترها یا می روند 
یا زیر سلطه  آنان زندگی می کنند. از سوی دیگر، 
باید توجه داشت فضای مجازی و تکنولوژی های 
مرتبط با این دنیا، اعم از سخت افزاری و نرم افزاری، 
دانشــی است که در غرب تولید شده و هنوز هم 

امتیاز این علم در دست آنان است.
 بنابراین سیاست گذاری های این دنیا براساس 
راهبردهای چنین جوامعی طرح ریزی می شــود. 
غالب و محتوای عرضه شده در فضای مجازی نیز 

از ســوی کشورهای صاحب امتیاز این فضا تولید 
و عرضه می شــود، اما از آنجایــی که این محتوا 
قرار است خوراک فکری و زیربنای باورهای تمام 
کاربران فضای مجازی در سراسر جهان را تأمین 
کند، در این راستا، ذائقه  مخاطب و پاره ای اصول 
روان شناختی نیز برای اثرگذاری بیشتر، چاشنی 
محتوا و غالب می گردد و ســبب می شود تا غرب 
و آمریــکا از طریق امواج ماهــواره ای و فیبرهای 
نوری، در خانه  یکایک مردم دیگر کشورها، برای 
خود پایگاهی بســازند؛ پایگاهی که به اندازه  یک 
دســتگاه رایانه اســت، اما قدرتی برای تسلط بر 
اندیشه و سبک زندگی کاربران در ورای آن وجود 
دارد. به همین دلیل است که مشهورترین کاربران 
فرهنگ ســاز در شبکه های اجتماعی بازیگران و 
خوانندگان آمریکایی هستند و سایرین در بستر 
زندگی در محیط زیست مجازی ناخواسته به تقلید 
از سبک زندگی غالب خواهند پرداخت. مروری بر 
مدل های کیف و کفش و لباس و حتی آرایش مو 
و صورت مردان و زنان ایرانی، نوع چیدمان منزل 

و سبک برگزاری عروسی های مجلل در کشورمان 
نشــان از تاثیر مستقیم زندگی مشاهیر غربی بر 

زندگی ما دارد. 
 با نگاهی به تصاویر به نمایش درآمده از بانوان 
و دختران جوان ایرانی در فضای مجازی، می توان 
دریافــت اطاعات و محتوای ارائه  شــده در این 
جهــان جدید چگونه در مقابل ارزش های جامعه  
ما قد علم کرده و تا چه اندازه نیز موفق بوده است. 
اینکــه چرا بر روی ارزش هایی همچون حجاب و 
حیا سرمایه گذاری می شود و بانوان جامعه  ما مورد 
هدف قرار می گیرند نیز امری بدیهی است. با تغییر 
نگرش ها و سبک زندگی بانوان، به عنوان مسئوالن 
اصلــی زاد و ولد و پرورش نســل آینده، می توان 

هویت ایرانی را دستخوش تغییر کرد. 
بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در 
میــان کاربران ایرانی نشــان می دهد ایرانیان در 
سال های ۱383 و ۱384، رتبه  چهارم وب نویسان 
جهان را کسب کرده اند. همچنین یکی از فعال ترین 
کاربــران شــبکه های مجازی مانند فیســبوک 

محسوب می شوند. 
چه باید کرد؟

هر چند در کشــورمان تاکنون تاش شده با 
نگاهی یکجانبه گرایانه به ســایبر و مقایســه این 
دنیای جدید با تکنولوژی قدیمی همچون »ویدئو« 
یا حتی »ماهواره« تاکید بر »فرهنگ ســازی« و 
»خودکنترلــی« در اولویت قرار گیرد اما واقعیت 
این اســت که تحمیل قوانین ملی به جهانی که 
فلســفه ساختاری آن تقابل با ارزش های رایج در 

جهان حقیقی است، تقریبا نشدنی است. 
البته اکنون همه کشــورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه در حال تاش هستند تا با تامین 
زیرســاخت های ملی خود در قالب »شبکه ملی 
اطاعات« دست کم در حوزه سخت افزار و تولید 
محتوا به استقالی نســبی از ساختار آمریکایی 
اینترنت دست یابند که با توجه به ضعف ساختاری 
شــورای عالی فضای مجازی و بی حمیتی دولتی 
در این حوزه خصوصا خویش فرمایی و بی توجهی 

وزارت ارتباطات امیدها برای پیشرفت در این حوزه 
تقریبا رنگ باخته است.

اما بحث اصلی کماکان باید در حیطه فلسفه 
رفتارها در فضای مجازی در حوزه و دانشــگاه 
راه اندازی شــود. ما باید ابتدا با تکیه بر اصول 
اخاق و فرهنگ ایرانی اسامی خود کشف کنیم 
که آیا شکل شبکه های اجتماعی در قالب کنونی 
ذاتا از قدرت همراهی با ارزش هایمان برخوردار 
است یا در مواردی مثل اختاط بی مورد زن و 
مرد در تضاد با تقوای عمومی ارزیابی می شود؟ 
بر همین است که تصمیم سازی در حوزه ساخت 
و ترویج »شبکه اجتماعی ملی« هوشمندانه و 

قابل رقابت با محصوالت غربی خواهد بود. 
هیچ نظام مدعی در جهــان بدون تمرکز 
بــر اصول فلســفه و تفکر خــود نمی تواند بر 
ابزارهای اجتماعــی رقبا فایق آید و در جنگ 

بقا شانســی برای حیات داشته باشد. با تغییر 
عرصه ســلطه ورزی فرهنگ و ســبک زندگی 
ضد ارزشی آمریکایی از دنیای حقیقی به فضای 
مجازی قطعا سطح درگیری های فرهنگی فعلی 
گسترشــی چند برابر خواهد یافت. آیا جامعه 
کتاب نخوانی که در شبکه های اجتماعی از پس 
تایید یا رد بسته های فرهنگی دروغین منتسب 
به کوروش و داریوش نیز برنمی آید و شعر حافظ 
را از سعدی تمیز نمی دهد، شانسی برای تقابل 
با مولفه های همه گیر ســبک زندگی مشاهیر 
آمریکایــی دارد؟ ما با کاربران ناشــناخته ای 
روبروهستیم که در شکل یک شهروند ایده آل 
بی فکر هر جمله منتسب به نیچه را می پذیرند 
و هر دروغی که در شکل »ایران باستان« متبلور 
شود بدون فکر در بسته های چند هزارتایی در 
گروه های گفت وگوی آناین بازنشــر می کند. 
پشت پرده چه کســانی به پوچی ترویجی در 
محیط زیســت کاربران فضای مجازی ایرانی 
مدعــی در عرصــه فرهنگ و تاریــخ و تمدن 

می خندند؟
بخشــی از ایــن جنبش ضــد فرهنگی را 
می توان با ردیابــی کانون های ضد فرهنگی و 
مروج شایعات و بسته های دروغین کنترل کرد. 
تاش برای کنترل و ردیابی افراد در فضای 
مجــازی چندی پیش و برای نخســتین بار به 
عنوان سیاست رسمی کاخ سفید در قبال هویت 
افراد در فضای مجازی از سوی هماهنگ کننده 
امنیت سایبری کاخ سفید مطرح شد.»هوارد 
اشــمیت« ضمن اعام خبــر کد گذاری مردم 
آمریکا برای افزایش کنترل اطاعاتی در اینترنت 
در این باره گفت: »به اعتقاد من این کار مرکز 
تمام تاش ها بــرای ایجاد یک اکوسیســتم 
هویتی از سوی دولت ایاالت متحده در اینترنت 

محسوب می شود.«
   IPدولــت آمریــکا بــه دنبال ایجــاد یک
اختصاصی اینترنتی بــرای تمام مردم آمریکا 
اســت تا با توجه به ایجاد وابستگی شدید آنها 
به اینترنــت زمینه احاطه اطاعاتی خود را بر 

فعالیت های مردم سایبری فراهم کند.
هماهنگ کننده امنیت سایبری کاخ سفید 
معتقد است که امروزه افراد می توانند به صورت 
گمنام یا با اسم مستعار در اینترنت حضور داشته 
باشند و ما نمی توانیم از چنین مسئله ای اجتناب 
کنیم حتی اگر خودمان بخواهیم. با این شرایط 
دیگر هیچ شانسی برای ایجاد یک پایگاه متمرکز 
داده ها وجود نخواهد داشت و ما برای اجرای این 
پروژه به همکاری بخش خصوصی نیاز داریم. 

»گري الکس«، وزیر بازرگاني آمریکا نیز طي 
سخنراني خود در دانشگاه »استنفورد« توضیح 
داد، فنــاوري جدیدی به نام »Trusted ID« از 
آن جایی که اطمینان کاربران در فعالیت هاي 
اینترنتــي را افزایش می دهد، اهمیت بســیار 
زیادي دارد.الکس و هوارد اشمیت از آغاز طرح 
ملي جدید آمریکا با عنوان »استراتژي ملي براي 
هویت هاي قابل اطمینان در فضاي ســایبر« 
)NSTIC( خبر دادند. این طرح که پیش نویس 
آن در ژوئــن 2۰۱۰ ارائه شــد بــر راه اندازي 
اکوسیســتمي تاکید دارد کــه در آن کاربران 
اینترنتي مي توانند به هویت کاربران دیگر اعتماد 
کننــد اما الکس در این خصوص توضیح داده 
که براي توســعه سیستم مذکور دولت آمریکا 
به صورت انحصــاري فعالیت نمي کند و دیگر 

کشورها نیز در این فرآیند حضور دارند.
وي مدعــی شــد: »ما در مــورد یک کارت 
شناسایي قابل اعتماد ملي یا یک سیستم امنیتي 
تحت کنترل دولت صحبت نمي کنیم. قصد داریم 
در این سیســتم تمام کاربران جهاني بتوانند با 
اطمینان بیشتر وارد اینترنت شوند.«تاش کاخ 
سفید برای گسترش دامنه کنترل  هویت در فضای 
مجازی از شهروندان این کشور به کاربران اینترنت 
در سراسر جهان، هم اکنون از سوی فیس بوک، 
مجری سیاست های کاخ سفید در فضای مجازی 
و از زبان خواهر بنیان گذار این شبکه اجتماعی 
مطــرح می شــود.اکنون وقت آن اســت که از 
دستگاه های مسئول بپرســیم، برنامه های ملی 
و بومــی ما برای تســلط و کنترل دنیای جدید 
سایبر در کوچه پس کوچه های سیاست بازی و 
بهره برداری های حزبی و جناحی چه کسانی گم 
شده است؟ شبکه ملی اطاعات ایرانی چه شد؟ 
فرهنگ سازی برای مبارزه با شایعات و شناسایی 

شایعه سازان به کجا رسید؟ 

* یکی از نگرانی های اثرگذاری اینترنت، به ویژه 
فضاهایی نظیر شبکه های اجتماعی و اتاق های 

گفت وگو بر رفتار و روابط اجتماعی افراد جامعه و 
از بین بردن قبح و حدود روابط زن و مرد است. 
اگر شما هم در طول شب و روز ساعت ها زمان 

برای مکالمه مجازی با همکاران و دوستان نادیده 
و ناشناخته در شبکه های اجتماعی وقت می گذارید 

احتماال متوجه اختالالتی شده اید. 

* اخیرا بحران رواج استیکرهای جنسی و غیراخالقی در 
شبکه اجتماعی گفتگوی آنالین تلگرام، موجی از نگرانی 
را میان خانواده ها ایجاد کرد. استیکر را می توان همان 

»شکلک« ترجمه کرد که در گفتگوهای آنالین، ابزارکی 
برای نشان دادن احساسات مخاطب در فضای مجازی 
با تصاویر از قبل طراحی شده، به شمار می رود. تلگرام 

شبکه ای است که به شبکه محبوب نوجوانان و زنان 
ایرانی تبدیل شده؛ در چنین شرایطی فارغ از مطلع 

شدن والدین از بحران اخیر، تاثیر هجمه اخالقی صورت 
گرفته بر روح و روان خانواده ایرانی شاید هرگز 

مشخص نشود.

***
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