
شبکه های اجتماعی رسانه های 
مستقل ایجاد کرده اند و این 

پدیده ای نیست که بتوان به سادگی 
از آن گذشت. در چنین موقعیتی 
یک شهروند می تواند با شناخت 
و استفاده درست از شبکه های 

اجتماعی، دست کم در اطالع رسانی و 
ایجاد مطالبه گری دخیل باشد و برای 

بهبود شرایط جامعه، قدمی بردارد

چند سالی است که  زندگی 
نوع  شده،  عوض  مردم 
ارتباطات تغییر کرده و یک ابزار 
کوچک به نام »تلفن همراه«، 
راهی برای رفع بسیاری از نیازهای روزمره مردمان 
شده است. خوب و بدش به کنار اما این وسیله 
کوچک به کمک اینترنت تحول شایان توجهی 
در حوزه اطالع رسانی و آگاه سازی ایجاد کرده 
و حتی فراتر از آن، با ظهور شبکه های اجتماعی 
تبدیل به پایگاهی برای انجام امور خیریه و کمک 

به همنوعان شده است. 
کمک به پیدا شدن کودکان گمشده یا ربوده شده 
تنها یکی از مثال هایی است که در این زمینه می توان 
به آنها اشاره کرد. شاهین صمدپور، مستندساز 
و مددکار اجتماعی معتقد است در چند سال 
گذشته با اطالع رسانی فراگیر از طریق شبکه های 
اجتماعی کودکان زیادی پیدا شده و به آغوش 
خانواده بازگشتند: »آراد )ماجرای پرستار قالبی(، 
پرنیا )دختر کرجی(، باران شیخی )کودک ربایی 
در اراک( و یوسف )کودک ربایی توسط یک 
زن تنها( از جمله بچه هایی هستند که به کمک 
اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی پیدا شدند 
و همگی بیانگر قدرت باالی فضای مجازی در 

عرصه های مختلف است.«
مرتضی کی منش، عضو هیات مدیره جمعیت امام 
علی)ع( نیز با اشاره به کارکرد مهم شبکه های 
اجتماعی می گوید: »این شبکه ها طی چند سال 
اخیر فضای جدیدی مهیا کرده است. فضایی 
که در آن، مردم می توانند به صورت رسانه های 
مستقل عمل کنند؛ درواقع، رسانه هایی برخاسته 
از بطن جامعه. اگرچه شبکه های اجتماعی مثل 
هر ابزار دیگری می تواند به صورت درست یا 
غلط مورد استفاده قرار گیرد، آنچه در درجه 
اول اهمیت قرار دارد، این است که این شبکه ها 
دست شهروندان را در اطالع رسانی، آگاه سازی 

و دریافت اطالعات باز می کنند.«

حس معضالت با پوست و گوشت 
کی منش با اشاره به اینکه یکی از شرایط الزم 
برای ایجاد تغییر افزایش آگاهی است، مي گوید: 
»اهمیت این آگاهی مثل زمانی است که یک 
نفر از بیماری پنهان و خطرناک خود به واسطه 
تکنولوژی ای مثل ام آرآی آگاه می شود و قبل از 
اینکه دیر شود سریع تر برای درمان و نجات خود 
اقدام می کند. مردم در گذشته از معضالت جامعه 

با این شفافیت آگاه نبودند؛ از کودکان کار، اعتیاد 
و ... دورادور اطالعاتی داشتند اما این اطالعات 
اندک بود و چندان هم تاثیرگذار نبود . درست 
است که در هر صورت، تنها حضور مستقیم و 
بالواسطه در محالت حاشیه، دید جامع و کاملی 
از شدت مصایب اجتماعی به دست می دهد،  
پیش از ظهور و فراگیری شبکه های اجتماعی، 
میزان آگاهی عمومی درباره مسائل یادشده، بسیار 

سطحی تر و غیرمستقیم تر بود.«
این فعال اجتماعی معتقد است تصویري که فضاي 
مجازي از معضالت اجتماعي به مردم مي دهد، 
آنها را قابل درک کرده است: »در گذشته اگر کسی 
از گرسنگی یا اعتیاد سخن می گفت، مردم تصور 
شفافی از شدت فاجعه نداشتند اما اکنون تصویر 
ذهنی آنها عوض شده و به واقعیت تلخ موجود 
نزدیک تر شده است، مثال قبال اگر سخن از اعتیاد 
بود همه تصور می کردند در این آسیب، تنها خود 
فرد مقصر است اما زمانی که در شبکه های مجازی 
تصاویر متعددی از محالت و خانه هایی که پاتوق 
مصرف مواد مخدر هستند و کودکان بسیاری 

در آنها کنار معتادان زندگی می کنند، می بینیم، 
به سادگی گذشته  این پدیده  قضاوت درباره 
نیست. بزرگسالی که امروز مصرف کننده دائمی 
مواد افیونی است، چه بسا در کودکی، زمانی که 
هیچ شناخت و هیچ دفاعی نداشته، بی اختیار و 
به جبر محیط ناسالم، به این بالی خانمانسوز 

آلوده شده باشد.« 
از نظر کي منش، شبکه های اجتماعی رسانه های 
مستقل ایجاد کرده اند و این پدیده ای نیست که بتوان 
به سادگی از آن گذشت: »در چنین موقعیتی یک 
شهروند می تواند با شناخت و استفاده درست از 
شبکه های اجتماعی، دست کم در اطالع رسانی و 
ایجاد مطالبه گری دخیل باشد و برای بهبود شرایط 
جامعه، قدمی بردارد. هر شهروندی می تواند صدای 
رنج کودکان شهرش را به گوش دیگران برساند و 

برای تغییر سرنوشت آنها کمک بخواهد.«
کی منش نمونه هایي را مثال مي زند: »وقتی واقعیت 
محالت حاشیه به صورت متن، فیلم، پادکست و 
... در فضای مجازی اطالع رسانی و »خانه های 
ایرانی« جمعیت امام علی )ع(به عنوان محلی برای 

حمایت از کودکان و آموزش به آنها معرفی شد، 
صدها تن از جوانان کشور برای خدمت رسانی 
داوطلبانه به این عزیزان قدم پیش گذاشتند بنابراین 
فضای مجازی یکی از چند عاملی است که موجب 
حضور بیشتر شهروندان در فضای کار داوطلبی 
شده، به طوری که در حال حاضر جمعیت حدود 
4 هزار کودک را در بیش از 10 استان کشور 

حمایت می کند.«
به گفته او، شبکه های اجتماعی کمک می کنند 
مردم  برای  نیازمند  افراد  و  خیریه  موسسات 
به مثابه هندوانه دربسته نباشند و امکان بررسی و 
آشنایی اولیه مهیا باشد: »قبال وقتی افراد تصمیم 
می گرفتند در زمینه کودکان به فعالیت اجتماعی 
بپردازند، گزینه های محدودی در ذهن داشتند، 
مثال در تهران، فوری یکی- دو شیرخوارگاه 
معروف به عنوان محلی برای کمک داوطلبانه 
انتخاب می شد اما امروز عالقه مندان به خدمت 
به همنوع، با جستجوی ساده و گشت و گذار 
در شبک های اجتماعی، فرصت تحقیق، آشنایی 
و انتخاب موسسات دلخواه خود را پیدا می کنند. 

به عبارتی، باید گفت شبکه های اجتماعی مردم 
را به نهادهای برخاسته از مردم، پیوند می دهد. 
در گذشته اگر می خواستیم درباره کودکی که 
نیازمند کمک است یا مساله اجتماعی حادی که 
باید اطالع رسانی شود، اقدام کنیم، ممکن بود حتی 
برای ارتباط گرفتن با رسانه ها موفق به پیدا کردن 
لینک ارتباطی هم نشویم اما شبکه های اجتماعی 
جو را تغییر داده اند  و گاهی با انتشار یک پست یا 
یک توئیت حتی در صفحات شخصی داوطلبان، 
رسانه ها خودشان با سمن ها و خیریه ها تماس 

می گیرند و پیگیر موضوع می شوند.«

ماجرای ازدواج ناعادالنه دختری 
به نام رها 

عضو هیات مدیره جمعیت امام علی )ع( با اشاره 
به یک نمونه از کارکردهای شبکه های اجتماعی 
می گوید: »رها دختری بود که چند ماه پیش در 
ایالم به عقد یک مرد 40 تا ۵0 ساله درآمد. یکی 
از اعضای جمعیت امام علی )ع( از ماجرا باخبر 
شد و در اینستاگرام خود نسبت به آن اطالع رسانی 
کرد. در مراحل بعدی خبرنگاران و خبرگزاری ها 
روی موضوع کار کردند و درنهایت ماجرای رها 
تبدیل به موضوعی ملی شد و دادستانی ازدواج 
را باطل اعالم کرد. همچنین رها تحویل سازمان 
بهزیستی شد. خبرنگاران در توئیتر و شبکه های 
اجتماعی به دنبال سوژه می گردند و این سوژه ها 
از همه جای ایران می آید. شبکه های اجتماعی، 
اگر با فضای زرد و اخبار سطحی اشباع نشوند، 
در هر جامعه ای می توانند در نقش چشم ناظر 
مردم عمل  کنند و خصوصا مراقب باشند حقوق 

کودکان ضایع نشود.«
کی منش می گوید: »شبکه های اجتماعی درمورد 
بچه های محکوم به قصاص که در سنین زیر 1۸ 

سال مرتکب قتل شده اند نیز به ما کمک کرده اند. 
ما طرح طفالن مسلم را از سال ۸۵ کلید زدیم و 
از آن زمان تاکنون برای 4۸ نفر مبالغ مورد نیاز 
را جمع آوری و به آزادی آنها کمک کرده ایم. 
در سال های اول این طرح، بیشتر تکیه ما برای 
جمع آوری وجه الرضایه مدنظر اولیای دم، به مراسم 
گلریزان بود.  کم کم اینترنت به عنوان یک پدیده 
جدید به کمک ما آمد و در سال های اخیر، کار به 
جایی رسیده که بخش عمده کمک های نقدی، از 
طریق فضای مجازی تامین می شود. طرح طفالن 
مسلم نمونه خوبی است که نشان می دهد استفاده 
درست از پتانسیل موجود در فضای مجازی، 
چگونه می تواند جان انسان ها را نجات دهد. 
همین روزها ما در جمعیت مشغول پویش اینترنتی 
نجات مجید هستیم که باید 300 میلیون تومان 

برای نجاتش از قصاص فراهم شود.«

اگر فضاي مجازي نبود
احد و صمد دو برادر ۷ ساله و ۸ ساله بودند که 
در خیابان کار می کردند و طی طرح غیرکارشناسی 
ساماندهی کودکان کار، دستگیر شده و چند روزی 
دچار مشکل شدند. به همین دلیل پدر بچه ها به 
آنها گفت به جای دستفروشی در خیابان، اقدام 
به جمع آوری زباله ها کنند چرا که حساسیتی که 
روی کودکان دستفروش هست، درباره زباله گردی 
کودکان وجود ندارد. ماجرای مرگ دلخراش احد 
و صمد مربوط به سال ۹۵ است و در کرج اتفاق 
افتاد. کي منش درباره تاثیر فضاي مجازي در همه گیر 
شدن مرگ این دو مي گوید: »این دو برادر خردسال 
شروع به کار برای یک کارگاه تفکیک زباله کردند 
و در یکی از صبح های زمستانی برای گرم کردن 
خود در کارگاه گاز پیک نیکی را روشن کردند تا 
گرم شوند اما بر اثر انفجار هر دو کودک در آتش 
سوختند. این فاجعه تنها در کانال جمعیت امام 
علی )ع( بیش از 100 هزار بار چرخید و به شدت 
رسانه ای شد. از همان زمان بود که معضل زباله گردی 
کودکان کمی جدی تر مورد توجه قرار گرفت و 
بررسی هایی در این زمینه انجام شد. همچنین به 
این مطلب اشاره شد که پیمانکاران شهرداری ها 
در اغلب شهرهای کشور، از کودکان برای حمل 
و تفکیک زباله، سوءاستفاده می کنند.« او تاکید 
مي کند: »اگر شبکه های اجتماعی نبودند هیچ بعید 
نبود حتی کسی از ماجرای مرگ دلخراش احد 
و صمد باخبر نشود و انکار بهره کشی از کودکان 

توسط پیمانکاران شهرداری ها تداوم می یافت.«

 آنیتا عابدي 

در سال های اخیر حوادث غیرمنتظره ای مثل سیل و 
زلزله در کشور رخ داد که البته در نوع خود بی سابقه 
نبود اما این حوادث تفاوتی اساسی با حوادث سال های 
پیشین داشت و آن، تاثیرات محسوس شبکه های 
اجتماعی بر روند اطالع رسانی ها و امدادرسانی ها بود.
نواب شمس پور، مدیرکل آموزش همگانی هالل 
احمر معتقد است شبکه های اجتماعی طی حوادثی 
که در سال های اخیر رخ دادند و عملیات امدادرسانی 
پس از حوادث، آثار مثبت و منفی به بار آوردند. او 
می گوید: »در تجربه زلزله  کرمانشاه ما ابتدای عملیات 
امداد با بعد منفی شبکه های اجتماعی مواجه شدیم 
که با ایجاد شایعات عملیات امدادرسانی را تحت 
تاثیر خود قرار می دادند. در زمان زمین لرزه ورزقان 
با شبکه های  بیشتر  ما  داد  که در سال 13۹1 رخ 
در  اما  بودیم  درگیر  سایت ها  بعضا  و  ماهواره ای 
اجتماعی گسترده شده  زلزله کرمانشاه شبکه های 
بودند و به راحتی فضای عملیات را مختل کردند، 
به طوری که ما در روز دوم و سوم، گروه رصد 

فضای مجازی تشکیل دادیم.«
شمس پور معتقد است  فضاي مجازي مسائلي را هم 
ایجاد مي کند: »یکی از اقدامات گروه رصد فضای 
مجازی این بود که اگر خبر یا مطلبی مبنی بر عدم 
رسیدگی به روستایی خاص منتشر شد، به آن روستا 
سرکشی کند و بیشتر مطالبی که با این گونه محتواها 
منتشر می شد شایعه بود. به عنوان مثال در زلزله 
می شد  منتشر  مطلب  مورد  چند  روزانه  کرمانشاه 
که در یک روستا مردم از شدت سرما در عذابند 
اما پس از بررسی ها متوجه می شدیم چنین چیزی 
صحت ندارد و بعد ها معلوم شد این اخبار و مطالب 
به صورت سازماندهی شده و برای بهره برداری های 
سیاسی خاص منتشر می شده است. شایعات بعد 
منفی شبکه های اجتماعی در حوادث اخیر کشور 
بوده که به راحتی می توانست نظر تیم فرماندهی 
عملیاتی را مختل و وارد حاشیه کند. همان طور که 
می دانید اکنون هرکس حداقل در یکی از شبکه های 

اجتماعی عضو است و به همین دلیل اخبار شایعات 
و مطالب زرد سریع تر از اخبار دیگر منتقل می شود.«
در  اجتماعی  شبکه های  مثبت  ابعاد  به  شمس پور 
زمان حوادث و بحران ها هم اشاره می کند: »به عنوان 
مثال در حادثه سیل بهار امسال اطالع رسانی ها و 
و  مجازی  فضای  قوت  نقاط  از  آگاهی بخشی ها 
شبکه های اجتماعی محسوب می شد. لحظه به لحظه 
شاهد انتقال اطالعات و شناساندن کانال های معتبر 

در فضای مجازی بودیم.«

سواد رسانه اي
به گفته شمس پور، موضوعي که در اداره آموزش 
همگانی هالل احمر روي آن تاکید شده این است 
که روی سواد رسانه ای مردم کار شود. مردم باید 
و  کنند  مراجعه  معتبر  منابع  به  حوادث  زمان  در 
آنها تصمیم بگیرند: »در حوادث  بر اساس اخبار 
اخیر شاهد بودیم که مثال خبری در مورد کمبود 
از  منتشر می شد و یکی  زنان  نیاز  قلم مورد  یک 
چهره های مشهور هم روی آن خبر مانور می داد و 
بعد انبارهای منطقه امدادی مملو از جنس خاصی 
می شد که اصال به آن تعداد مورد نیاز نبود اما به 
عنوان مثال در حادثه سقوط هواپیما در سی سنگان 
مردم شروع به طبخ غذا برای امدادگران و پذیرایی 
از مهمانان داغدیده شهرشان کردند که سبب ایجاد 
فضای همدلی در منطقه شد. در آن شرایط مردم 
به این سطح از آگاهی رسیده بودند که برای کمک 
در زمینه حادثه سقوط هواپیما نیازی نیست که همه 
باالی کوه بروند، بلکه از همان پایین هم می توانند 
در حد ظرفیت خود کمک کنند. این آگاهی بر اثر 

انتشار یک خبر رسانه ای شکل گرفته بود.« 
به گفته این مسوول، در کشور های پیشرفته از فضای 
مجازی برای هشدار درباره حوادث استفاده می شود 
و می توان از این فضا برای آموزش همگانی برای 
پیشگیری و کاهش حوادث و سوانح بهره برداری کرد: 
»چند ماه قبل پیش لرزه هایی در بعضی از شهرستان ها 

اتفاق افتاد و بسیاری از افراد به آموزش در زمینه 
در  پرداختند.  زلزله  زمان  در  پناه گیری  روش های 
چنین زمان هایی مباحث آموزشی خیلی سریع منتقل 
می شود و بازدید  کلیپ های آموزشی به سرعت 
باال می رود. البته این رغبت پس از بحران فروکش 
می کند و دیگر هرچه از سیل یا زلزله بگوییم کسی 

توجه نمی کند.«

تلگرام جلوتر از همه 
شمس پور در پاسخ به این سوال که کدام یک از 
بیشتر  بحران  وقوع  زمان  در  اجتماعی  شبکه های 
منشاء اثر هستند، توضیح مي دهد: »با وجود اینکه 
این موضوع تا حدود زیادی تحت تاثیر فیلترینگ 
هم  هنوز  تلگرام  گفت  بتوان  شاید  گرفته،  قرار 
حرف اول را می زند و خاصیت های بیشتری برای 
کارکردهای عملیاتی دارد. البته شبکه هایی مثل توئیتر 
بیشتر در سطح بین المللی انعکاس دارند؛ ضمن اینکه 
اینستاگرام هم خاصیت های خود را دارد و بیشتر 
می توان در حوزه مسائل آموزشی روی آن  حساب 
کرد. از سوی دیگر، متاسفانه نرم افزارهای داخلی 
و حتی واتساپ هنوز قابلیت های الزم را ندارند. 
توئیتر بعضا در یک جو بین المللی می تواند سبب 
ایجاد برخی حرکات شود. در این رابطه می توان 
اقدام وزیر امور خارجه کشورمان را مثال زد که در 
سیل اخیر کشور کمبود بسیاری از موارد را ناشی 

از اعمال تحریم های ناعادالنه دانست .«
مدیر آموزش همگانی جمعیت هالل احمر تاکید 
می کند: »اگر من در خصوص تلگرام تصمیم گیرنده 
باشم، با افزایش آگاهی ها و سواد رسانه ای و ایجاد 
کانال های معتبر در این جنگ نرم افزاری مقتدرانه 
عمل می کنم چرا که تصور می کنم با حذف این گونه 
برنامه ها شاید نتوانیم آن طور که باید و شاید قوی عمل 
کنیم. به هر حال تا زمانی که فیلتر هست فیلترشکن 
هم هست؛ آنچه که اقدام اساسی محسوب می شود 
افزایش سواد رسانه ای است . هرچه ما مردم را آگاه تر 

کنیم که پشت پرده برخی بازی های رسانه ای ممکن 
است چه سیاست هایی باشد، موفق تر عمل کرده ایم. 
ضمن اینکه مردم باید بدانند انتشار اخبار و اطالعات 
فردی که دچار گرفتاری شده  چقدر می تواند در 
زندگی آینده او موجب تخریب روانی و صدمات 

بلندمدت دیگر شود.«
به گفته شمس پور، افاد مشهور و هنرمندان در زمان 
دارند  که  پتانسیلی  از  استفاده  با  حوادث  وقوع 
صادق  مثال  باشند،  کمک کننده  بسیار  می توانند 
زیباکالم در زمان زلزله کرمانشاه به منطقه آمد و 
امدادگران  فعالیت های  و  زحمات  دیدن  از  پس 

هالل احمر عذرخواهی کرد و همین سبب جلب 
اعتماد عمومی به هالل احمر شد. در زمینه استفاده 
امر  اجتماعی هم همین  برنامه ها و شبکه های  از 
صادق است. زمانی به شهید مطهری گفته شد نباید 
از بلندگو استفاده کرد اما ایشان پاسخ دادند همان 
ابزار شیطان را بیاورید تا من از آن صدای اسالم 
را بیرون بیاورم. به هر حال هر روز تکنولوژی های 
جدید می آیند و نمی توان جلوی این روند را گرفت؛ 
که  است  این  دهیم  انجام  می توانیم  ما  که  کاری 
روش های درست استفاده از آنها را پیدا کنیم و 

درباره آن فرهنگ سازی انجام دهیم.«

شمس پور مدیرکل آموزش همگانی جمعیت هالل احمر : 

 سواد رسانه ای، گمشده شبکه های اجتماعی 

بررسی تاثیرات شبکه های مجازی بر سرعت بخشی به امور خیریه، از نگاه فعاالن اجتماعی:

احدها و صمدها گمنام بودند، اگر مجازي نبود

دنیای مجازی شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت6


