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چکيده
در اين مقاله رسانههای شهروندی و نقش آنها در شكلگیری حوزه عمومی
جايگزين و فضای گفتوگويی مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا در خالل
مباحث نظری شكلگیری حوزه عمومی جايگزين در بعد نظری و وابستگی آن
به يک رسانه فراگیر و متكثر مانند :اينترنت مطرح و سپس سیر تطور و
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شكلگیری رسانههای شهروندی و جايگاه آنها در زيستبوم جديد رسانهای
مورد بررسی قرار گرفته است .در خالل اين پژوهش پنج سايت فعال
روزنامهنگاری شهروندی ،به عنوان نمونههايی از رسانههای شهروندی که در
ايجاد فضاهای گفتوگويی و شكلگیری حوزه عمومی جايگزين حول محور
مورد تمرکز خود عمل میکردند ،برای مطالعه انتخاب شدند و با مديران و
بنیانگزاران آنها گفتوگو شد .در نهايت نیز سازوکار فعالیت و اداره اين
رسانهها مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که نمونههای انتخابشده
دارای چه ويژگیهايی هستند و با چه چالشهايی روبرو شدهاند.
واژههاي كليدي :رسانه شهروندی ،روزنامهنگاری شهروندی ،حوزه
عمومی ،حوزه عمومی جايگزين ،فضای گفتوگويی ،زيستبوم رسانهای

مقدمه
بر پايه مدل هارولد السول 2که از نخستین مدلهای کالسیک ارتباطی است،
فرستنده (منبع) ،پیام ،کانال ،گیرنده و تأثیر ،عناصر اصلی در انتقال پیام هستند
(محسنیانراد )333 :2365 ،اما به موازات پیشرفت و گسترش «فناوریهای جديد
ارتباطی» در دو قلمرو خاص «ارتباطات رايانهای» 1و «ارتباطات دور» 3قلمرو قديمی
ارتباطات يعنی وسايل ارتباط جمعی 4که مطبوعات ،راديو ،تلويزيون و سینما را در
برمی گرفت دگرگون شده و با استفاده از شیوه ترکیبی ارتباطات دور و انفورماتیک،
موسوم به تلماتیک 2،خدمات و فعالیت آنها در حوزههای مختلف گستردهتر شده است
(معتمدنژاد:2332 ،ب) ،در واقع با ظهور فناوریهای نوين اطالعی و ارتباطی و طبیعت
متكثر و افقی آنها ،فرآيند انتقال پیام ،مضمون و محتوای جديدی يافته است .امروز
1 . Harold D.Lasswell
2 . Computer Communication
3 . Telecommunication
4 . Mass Media
5 . Telematics
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اينترنت امكان مشارکت شهروندان در تولید رسانهای را تسهیل کرده و مرزهای میان
تولید کننده و مصرف کننده پیام را از میان برده است .به اين ترتیب نظريههای مربوط به
مدلهای انتقال پیام در اين حوزه نیز دچار تحول جدی شدهاند« .زيست بوم» 2جديد
رسانهای عالوه بر رسانه ها و منابع خبری و مخاطبان ،دارای فضاهای حاشیهای
گفتوگويی میان روزنامهنگاران ،مردم و منابع خبری شده است و به اين ترتیب
فضاهای گفتوگويی جديدی فراهم آمدهاند که نیاز به مطالعه و بررسی دارند.
مانوئل کاستلز 1مهمترين ويژگی ارتباطی اين فضاها را در شكلگیری فرهنگ مجاز
واقعی خالصه میکند،که در آن سه عنصر «يكپارچگی ارتباطات الكترونیک»« ،پايان
عصر مخاطبان گسترده» و «ظهور شبكههای تعاملی» برجسته است (کاستلز.)381: 384 ،
به تعبیر او «در سطحی عمیقتر ،بنیانهای مادی جامعه يعنی مكان و زمان در حال
دگرگونی است و پیرامون فضای جريانها و زمان بیزمانی ساخت میيابد» (کاستلز،
 ،) 222: 2384به اين ترتیب فرآيندهای دگرگونی اجتماعی که در «جامعه شبكهای»

3

تعريف میشوند ،از طريق يک سیستم رسانهای پراکنده ولی فراگیر به گردش در
میآيند.
درک اين فضای جديد هم برای شهروندان ،هم برای اصحاب رسانه (شامل
سیاستگذاران رسانهای و روزنامهنگاران) و هم برای منابع خبری رسانهها (شامل
دستگاههای دولتی و سیاستمداران ،نهادهای اجتماعی و فرهنگی دولتی و غیردولتی و
چهرههای شناخته شده آنها) دارای اهمیت است .با شناخت اين فضای گفتوگويی
جديد میتوان به تحلیل فرصتها و تهديدهای آن برای جامعه و اثرگذاری بر
فرآيندهای سیاسی و اجتماعی پرداخت.

1 . Ecosystem
2 . Manuel Castells
3 . Network Society
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شكل گیری اين فضاهای جديد ،در حوزه انديشه سیاسی نیز اثرگذار بوده است،
چنانكه يورگن هابرماس 2،که گفتوگو در عرصه عمومی بیش از همه در نظريات او
انعكاس داشته است ،بر اساس اين تحوالت ,در نظريه حوزه عمومی 1خود اصالحاتی
را اعمال کرده و ابعاد جديدی به آن افزوده است .حوزه عمومی جايگزين 3به گونهای،
بسط يافتة ديدگاه هابرماس در اين زمینه است که تحت تأثیر رسانههای شهروندی

4

شكل گرفته است .به منظور شناخت فضاهای گفتوگويی جديد در اين مقاله تالش
شده است که رسانه های شهروندی و نسبت آنها با دستگاه نظری هابرماس مورد مطالعه
قرار گیرند و نتايج اين مطالعه با پژوهش درباره نمونههايی از سايتهای فعال
روزنامهنگاری شهروندی و تأثیر آنها در شكلگیری فضای گفتوگويی و حوزه عمومی
جايگزين در ايران همراه شود.

چارچوب مفهومي پژوهش
 -2حوزه عمومی و حوزه عمومی جايگزين (موازی)
حوزه عمومی (سپهر عمومی يا گستره همگانی) از جمله مفاهیم اساسی در انديشه
يورگن هابرماس ،فیلسوف و جامعهشناس برجسته معاصر است ،که به ويژه در حوزه
ارتباطات کاربردهای فراوان دارد .هابرماس که به با وجود تعلق به مكتب انتقادی،
گرايش به تالش برای معنايابی و برپايی دموکراسی دارد ،از اسالف خود نسبت به
جامعه مدنی و تغییر در چارچوب نظام سرمايهداری خوشبینتر است .به همین سبب
است که او به طرح مقوله مهم «حوزه عمومی» میپردازد .رابرت هوالب 2نگرش او به
حوزه عمومی را ناشی از اهمیت اين مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول
1 . Jürgen Habermas
2 . Public Sphere
3 . Alternative Public Sphere
4 . Citizen Media
5 . Robert Holub

رسانههاي شهروندي و حوزه عمومي 513 / ...

دموکراتیک میداند (هوالب .)2332:12،هابرماس در امكان رسیدن به چارچوبی ابتدايی
از حوزه عمومی که خود زمینهای برای جامعه مدنی است ،نسبت به مارکس و حتی
پیشگامان مكتب فرانكفورت مانند آدورنو و هورکهايمر امیدوارتر است.
حوزه عمومی ،فضای اظهار نظر ،گفتوگو ،بحث و چارهجويی در مسائل همگانی
است و هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در آن را دارد .اين حوزه به لحاظ تاريخی
ابتدا در قلمرو ادبیات گسترش يافت و پس از آن به قلمرويی تبديل شد که به طور
مستقیم موضوعات سیاسی را بررسی میکند .در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن
هجدهم ،کافهها و سالن های پاريس و لندن مراکزی برای بحث و گفتوگوی ادبی بود
که بعدها مسائل مورد عالقه عموم را نیز در بر گرفت.
تالش نظری هابرماس به صورت زنجیرهای به هم پیوسته در آثار او قابل مشاهده
است؛ اولین تالش نظری هابرماس در مورد سپهر عمومی با برجستهترين تالش او
درباره کنش تفاهمی و آخرين تالشهای او پیرامون دموکراسی گفتگويی و قانون و
اخالق ،پیوندی ناگسستنی را نشان میدهد .اين پیوستگی بدين نحو است که پرداختن

به کاستی موارد نظری برآمده از مباحث تجربی -تاريخی در کتاب دگرگوني ساختاري
سپهر عمومي که از اوايل دهه  2563ناتمام میماند ،در دهه  2583در کتاب نظریه
كنش ارتباطي تكمیل میشود و سرانجام در مباحث طرح شده در زمینه اخالق در
کتاب توجيه و كاربرد :مالحظاتي در باب دیسکورس اخالقي و در زمینه حقوق و
دموکراسی در کتاب در ميان واقعيات و هنجارها تفصیل میيابد .او در حالی که در
دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (سپهر عمومی) وضعی تاريخی را در جوامع
پیشرفته در غرب ترسیم میکند که گفتگو و نقد براساس عقالنیت را موجب میشود،
در کتاب نظريه کنش تفاهمی نظريهای را ارائه می کند که میتواند گفتگو و نقد عقالنی
را توضیح دهد و راهی برای تحقق آن بگشايد ،و سرانجام در کتاب میان واقعیات و
هنجارها نسبت حوزه عمومی ،دموکراسی گفتوگويی و دولت را با محور قراردادن
قانون برآمده از درون حوزه عمومی مشخص میکند (پدرام.)85 :2388 ،
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هابرماس تجربهای تاريخی در قرن هجدهم را گزارش میکند که طی يک دوره
نسبتاً کوتاه ،شرايط اجتماعی ،وضعیتی را ايجاد و تسهیل کرد که در نتیجه آن افرادی
جمع شدند و در مكانها و فضاهای مختلف ،امر عمومی را در معرض مباحثی
عقالنی -انتقادی قرار دادند و از اين طريق توانستند سیاستگذاری عمومی را تحت
تأثیر قرار دهند.
با شكلگیری رسانههای جمعی در قالب مطبوعات ،گفتوگو و نقد عقالنی بیش
از پیش گسترش يافت و تمام جامعه را در برگرفت .با گسترش بحثهای عقالنی و
انتقادی در نهادهای حوزة عمومی (انجمنهای بحث ،سالنها و قهوهخانهها و همچنین
گسترش وسايل ارتباط جمعی) به تدريج افكار عمومی متولد شد .به نظر هابرماس در
قرن هجدهم مفهوم جديدی از افكار عمومی شكل گرفت .مردم همیشه چیزی شبیه
افكار عمومی داشتهاند .اما اين افكار در سه جهت متفاوت از افكار عمومی جديداند،
 -2اين افكار غیرتأملی بودهاند -1 ،از راه بحث و نقد به وجود نمیآمدند و
 -3منفعالنه به نسلهای بعدی منتقل میشدهاند .بر عكس ،افكار عمومی جديد اوالً
محصول و نتیجه تأمل هستند ،ثانیا از بحث و نقد به وجود میآيند و ثالثاً بیانگر توافقی
هستند که فعاالنه ايجاد میشود (آزادارمكی و امامی.)2383 ،
حوزه عمومی میتواند در عرصهها و سطوح مختلفی شكل بگیرد ،میتواند
فرهنگی ،سیاسی و يا اجتماعی باشد و دامنههای متفاوتی را نیز فرابگیرد .جان کین

2

حوزه عمومی را به سه سطح تقسیم میکند :حوزه عمومی خرد ،که دهها ،صدها يا
هزاران منازعهکننده را در سطح درون مرزی شامل میشود .حوزه عمومی میانی که
میلیونها انسان را در سطح چارچوبهای دولت  -ملت شامل میشود؛ و حوزه عمومی
کالن که به طور عادی دربرگیرنده صدها میلیون انسانی است که مشغول بحث پیرامون
سطوح فراملی جهانی قدرت هستند (کین.)33 :2383 ،

1 . John Keane
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البته در عمل حوزه عمومی مورد نظر هابرماس آنگونه که او در نظر داشت ،به بار
ننشست .گسترش دستگاههای دولتی و دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و جامعه از
يكسو و پیدايش نهادها و سازمانهای اجتماعی بزرگ و دارای منافع و گرايشهای
خاص از سوی ديگر ،به تدريج ماهیت و قلمرو حوزه عمومی را در سدههای نوزدهم و
بیستم تغییر داد .اين تغییرات به طور کلی موجب سیاسی شدن مجدد حوزه عمومی
شد ،به طوری که گروههای قدرت و دولت برای تصاحب سهم بیشتری از منافع
جامعه ،در آن به رقابت پرداختند و مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعی که خود
زمانی قلمرو مباحث انتقادی و عقالنی بودند ،به حوزه «مصرف فرهنگی» تبديل شدند
و بیشتر مردم مصرفکننده عقايد گروههای نفوذ ،دولت و احزاب شده و در علم از
فرايند تصمیمگیریهای عمومی و سیاستهای دولت برکنار ماندند .به عبارت ديگر،
مطبوعات به تدريج به صحنه جوسازی و دستكاری در افكار عمومی تبديل شدند و در
بسیاری از موارد حوزه عمومی تنها منعكسکننده و سخنگوی نظريات احزاب يا
فراکسیونهای پارلمانی بود و نهادهای حوزه عمومی ،از جمله مطبوعات کارکردی
غیرسیاسی و سرانجام موقعیتی مشورتی يافتند .از آنجا که فرايند انفعال حوزه عمومی
در موقعیتهايی همراه با دخالت روزافزون دولت در زندگی اقتصادی بود و مباحث
پارلمانی نیز بیشتر جنبه فنی به خود میگرفت ،از صراحت بیان سیاسی و بحثهای
بنیادی مطبوعات نیز کاسته میشد و تقابل میان دولت و جامعه مدنی رو به کاهش
مینهاد .هابرماس اين مرحله را «باز فئودالی شدن حوزه عمومی» مینامد (خانیكی،
.)52 :2382
با وجود اين هابرماس همچنان نسبت به مضمون گفتوگويی حوزه عمومی
دغدغه دارد .او از جمله فیلسوفانی است که نه تنها بنیادهای نظری و اقتضاهای
گفتوگو را پذيرفته و درباره فرايند شكلگیری و اثرگذاری آن سالیان دراز تحقیق کرده
است ،بلكه خود نیز به گفتوگو و الزامهای آن تن داده و پیامدهای آن را پذيرفته
است .شايد به همین دلیل است که تالش های نظری او عالوه بر اين که با گذشت زمان
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کامل تر شده ،پیوستگی و استمرار خود را نیز از دست نداده است .نمونه اين استمرار را
در عرصه نقد حوزه عمومی هابرماس و ساختار آن و تحول به سوی حوزه عمومی
جايگزين میتوان ديد .در سال  2585کريگ کالهون 2در نشست رونمايی از ترجمه
انگلیسی کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی ،نسبت به بدبینی آدورنويی او در
اوايل دهه  2563زبان به انتقاد گشود .کالهون براين باور بود که نبايد به رسانههای
تودهای يكسره بدبین بود و بهتر است جايی برای «راهبردهای رسانهای دموکراتیک
جايگزين» باز گذاشت ،چون گروههايی از مردم در ساختار جامعه مدنی توان اثرگذاری
بر رسانههای تودهای را دارند .او همچنین معتقد بود که میتوان حوزه عمومی
جايگزين (در برابر حوزه عمومی رسانه های جمعی) ايجاد کرد .در نگاه کالهون حوزه
عمومی ساختهشده توسط رسانه های جمعی ،دارای عواملی بود که سبب شدند
هابرماس از بازفئودالیشدن سخن بگويد .در چنین شرايطی شكلگیری رسانههای
شهروندی مبتنی بر دغدغههای نهادهای مدنی و ساختارهای خرد اجتماعی میتوانست
به شكل گیری يک حوزه عمومی ساخته شده توسط آنها کمک کند .فضايی که حوزه
عمومی جايگزين يا حوزه عمومی مخالف 1نامیده شده است.
به لحاظ ارتباطی وقتی هابرماس از زوال حوزه عمومی و بازفئودالیشدن آن سخن
میگويد در حقیقت به اين نكته مهم ارتباطی اشاره میکند که ارتباطات افقی میان
شهروندان ،جای خود را با ارتباطات عمودی میان رسانههای تودهای که تحت تأثیر
دولت و سرمايه و مشتريان هستند ،عوض کرده و فضا برای ارتباطات مشارکتی تنگتر
شده است .اين تفسیر هابرماس از خط سیر حوزه عمومی قرابت زيادی با انديشههای
آدورنو و هورکهايمر درباره صنعت فرهنگ و حرکت به سوی جامعهای به شدت دولتی
شده دارد .اگرچه هابرماس در کنار انديشه انتقادی نگاهی هم به انديشه رهايیبخش
دارد ولی تالش می کند تا مفهوم ايدئولوژيک را از هسته عقالنی جداسازد .البته او از
1 . Craig Calhoun
2 . Counter-Public Sphere
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انتقادهای مختلف نیز بینصیب نبوده است ولی به نظر میرسد که بیش از هرچیز در
پی پیشبرد انگیزه اخالقی پشت مفهوم حوزه عمومی ،يعنی ايجاد فضايی برای ديدار و
گفتوگوی شهروندان است .به نظر او اين هسته عقالنی میتواند پايه ساخت جامعهای
واقعاً دموکراتیک باشد (.)Downey&Fenton, 2003
توجه ابتدايی هابرماس به حوزه عمومی بورژوايی که به گمان برخی از منتقدان
نگاهی يک بعدی به شمار می آمد ،نتايج درخور توجهی به دنبال داشت .بخشی از اين
ديدگاهها در خالل جنبش دانشجويی اواخر دهه  2563و اوايل دهه 2533به صورت
جدی مطرح شد و بخشی ديگر نیز در زمان ترجمه نسبتا ديرهنگام کتاب او به زبان
انگلیسی طرح شد .به هر حال هابرماس خود شاهد تكثیر حوزههای عمومی و
قلب شدن حوزه عمومی بورژوايی بود .هابرماس خود در سال  2585اين مسئله را يكی
از ضعف های کتابش دانست و گفت که با خواندن اثری از میخائیل باختین به نام
«رابلیاس و دنیای او» 2به پويايی درونی فرهنگ عامه 1پیبرده است .هابرماس گفت که
فرهنگ مردم عادی با وجود اينكه در ظاهر بروزی ندارد و بازتاب منفعلی از فرهنگ
مسلط است؛ اما همین فرهنگ با استفاده از روندهای روزمره و مراسم رسمی به
صورت دوره ای شورشی خشن علیه دنیای سلسله مراتبی پیرامون خود را دارد .او در
نهايت تحت تأثیر پیشرفتهای سرمايهداری ،دگرگونیهای اروپای مرکزی و غربی در
سال  2585و توسعه جامعه مدنی از طريق جنبشهای جديد اجتماعی ،در نظريه حوزه
عمومی خود تغییراتی داد)Downey&Fenton, 2003( .
به اين ترتیب هابرماس نه تنها «حوزه عمومی جايگزين» را پذيرفت ،بلكه به
ظرفیت های آن برای به چالش کشیدن سلطه نیز اشاره کرد .هابرماس در اين مرحله
بدبینیاش را نسبت به عامه کنارگذاشت و به تودههای عام به صورت مجموعهای
متفاوت و متكثر تأکید کرد .تودهای که در واقع میتواند نسبت به بازنمايی رسانههای
1 . Rabelais and His World

2 . Plebeian
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تودهای در جامعه مقاومت کند و دستور کار سیاسی خود را داشته باشد ( Waltz, 2005,

.)p. 19
هابرماس با توجه به فضای رسانهای جديدی که متاثر از مرکززدايی رسانهها و
فراگیرشدن قابلیت دسترسی شهروندان به آنها صورت گرفته است اين سئوال را مطرح
میکند که آيا اين اين تحول شبكهای میتواند در حوزه عمومی رسانههای تودهای دخل
و تصرف کند و اولويتهای رسانه ها از طريق فرآيندهای انتقادی ارتباطات را دچار
تغییر نمايد؟ و آيا اينگونه رسانههای جماعتی میتوانند در پشتیبانی از تغییرات
اجتماعی پیشرو با غولهای رسانهای و مسلط رقابت کنند؟
دالگرن 2در اثر خود در سال  2554میان دونوع حوزه عمومی تمايز قائل است.
يكی «قلمرو متداول» حوزه عمومی و ديگری «قلمرو مدافعهجو» .بر اساس تقسیم بندی
او قل مرو متداول فضايی است که ما اغلب خود را در آن میبینیم ،رسانههای بزرگ
اطالعات را برای اعضای جامعه آماده میکنند و سعی میکنند برای همه امكان بحث و
تبادل نظر به وجود آورند .اما قلمرو مدافعهجو ،بخشی در فضا و زمان رسانههای مسلط
و بخشی نیز در صورتهای کوچکتر رسانههای متعلق به گروههای سیاسی و
اجتماعی ،جنبشها ،سازمانها و شبكهها شكل میگیرد .نگاه دالگرن کمک میکند تا به
خوبی دو حوزه عمومی ،يكی متعلق به صاحبان سلطه و ديگری متعلق به افراد تحت
سلطه را به رسمیت بشناسیم ()Downey & Fenton, 2003
لی سالتر 1در مقاله دموكراسي ،جنبشهاي نوین اجتماعي و اینترنت نسبت به
اينكه اينترنت را بازتولیدکننده حوزه عمومی بورژوايی هابرماس بدانیم با ترديد سخن
می گويد .به گفته سالتر اين ادعا با تضادهايی روبروست ،زيرا جدا از شرايط خاص
اجتماعی شكلگیری حوزه عمومی بورژوايی ،مشارکتکنندگان در آن برخالف
چندگونگی کاربران اينترنت ،از اهداف و منافع همگونی برخوردار بودهاند .سالتر
1 . Dahlgren
2 . Lee Salter
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می گويد که اين دوگونه حوزه عمومی تنها در بازبودن به روی همگان مشابه همه
هستند .البته هابرماس در گامهای بعدی ،در کتاب «کنش ارتباطی» خود ،دوگانه «نظام»
و «زيستجهان» را مطرح میکند .او میگويد که زيستجهان مبتنی بر عقالنیت
ارتباطی است و نظام مبتنی بر عقالنیت ابزاری .هابرماس در چنین وضعیتی ،دوگانگی
مرکز -پیرامون را وارد بحث حوزه عمومی میکند .مرکز از مجموعه سازمانهای اداری،
نظام قضايی ،و پیرامون ،از عقايد دموکراتیک و شكلگیری اراده (در پارلمان) تشكیل
می شود .اين هسته مرکزی از پیرامون از اين بابت متفاوت است که اولی دارای توانايی
عمل و تابع قواعد شكلی است (سالتر.)243 :2383 ،
هابرماس میگويد که حوزه عمومی پیرامونی بايد مبتنی بر جامعهای مدنی باشد که
متشكل از پیوندهای غیرحكومتی ،غیراقتصادی و ارتباطات اختیاری است که تكیهگاه
ساختارهای ارتباطات حوزه عمومی در بخش اجتماعی زيستجهان هستند .او همچنین
معتقد است اين حوزه عمومی پیرامون (غیررسمی يا جايگزين) بايد قادر باشد که بر
نظام سیاسی تأثیر بگذارد ،اما نظام سیاسی نبايد تأثیر سوئی بر حوزه عمومی غیررسمی
داشته باشد ،زيرا اين مسئله تصمیمهای گرفته شده در چارچوب نظام سیاسی را فاقد
مشروعیت میکند .در چنین موقعیتی نظام سیاسی به گرداب کسری مشروعیت و
کسری راهبری کشانده میشود که يكديگر را تشديد میکنند (سالتر.)242 :2383 ،
سالتر با وجود نقدهای ابتدايی از ادغام مقوله اينترنت در مفهوم حوزه عمومی
بورژوايی ،به اين مسئله مهم میرسد که حوزه عمومی جايگزين که به لحاظ مفهومی
شايد در تقابل با مفهوم بورژوايی قرن هجدهمی آن باشد ،میتواند از اينترنت به عنوان
سازوکاری تسهیلکننده بهره ببرد .او به شرط هابرماس در اينباره اشاره میکند که
معتقد است حوزه عمومی جايگزين بايد دارای امتیاز برخورداری از يک وسیله ارتباطی
نامحدود باشد که به وسیله آن درک موقعیتهای مشكلآفرين ،گسترش اجتماعی
گفتمانی و امكان بیان هويتهای جمعی و تفسیر نیازها ،و کسب مهارتها میسر شود
(سالتر.)241 :2383 ،
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به اين ترتیب اينترنت میتواند به گروههای راديكال و فعاالن اجتماعی اجازه دهد
که به صورتی مجازی و ارزان ،حوزه عمومی جايگزين يا مخالف بسازند و
اعتراضهايشان را سامان دهند .پیش از اين رسانههای جايگزين جدی قلمداد
نمیشدند و تصور نمیش د آنها بتوانند از طرح يک خواسته سیاسی راديكال فراتر بروند
و عمدتاً نیز فاقد مخاطب ،غیرحرفهای و بدون پشتوانه مالی به حساب میآمدند .اما
اينترنت وضعیت را تغییر داده است .اکنون نه تنها به کمک اينترنت امكان ارتباط با
هواداران اين جنبشها فراهم شده است ،بلكه اين رسانه به آنها کمک میکند تا از طرح
صرف خواستههای راديكال فراتر روند و بر رسانههای جمعی اثر بگذارند.
در بررسی اين روندها ،بايد از مقولهای جديد در ارتباطات سخن گفت ،اين مقوله
روزنامهنگاری گفتوگو و نقش مهم وبالگها در واردکردن سبک نوشتن گفتوگويی
به روزنامههاست ،اين پديده به سرعت خوانندگان و نويسندگان رسانهها را به هم
نزديک کرده است ( )Quandt & Singer, 2009البته از آنجا که ورود رسانههای
اجتماعی ،حوزههای ارتباطی را کالً دگرگون کرده است ،شايد حتی برای کاربرد واژه
مخاطب نیز نسبت به گذشته بايد با احتیاط بیشتری رفتار کرد.
روزنامهنگاری در دو سطح مختلف امكان گفتوگو را فراهم میآورد ،يكی میان
روزنامهنگاران حرفهای و کاربران رسانههاست که مخاطبان فعال را دربرمیگیرد و
ديگری میان اعضای جامعه است که موجب ترويج فضای گفتوگويی میشود .به اين
ترتیب فعاالن رسانههای شهروندی میتوانند ساختارهای نهادیشده و حرفهای شده
سازمان های خبری را به چالش بكشند و برای تولید محتوا دست به کار شوند .نخستین
پیامد اين گفتوگو نیز اين بوده است که سازمانهای رسانهای نقش مهمی برای نظرات
و محتواهای مورد نظر کاربران در نظر گرفتند و امروز ديگر سايت اينترنتی هیچ
روزنامه معتبری بدون امكان نظردهی ،تاالرهای گفتوگويی و موارد متعدد ديگر دارای
ظرفیت ،مشارکت کاربران را ندارد .عالوه بر اين ،نظرات کاربران برای دبیران رسانهها
نیز مهم است و بر اساس آن نسبت به رعايت اصول سازمانی در خبر ،مانند انصاف و
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بیطرفی و مانند آنها ،قضاوت میکنند .مديران سايت اينترنتی اوهماینیوز 2در کره
جنوبی از نخستین کسانی بودند که اين امكان گفتوگويی را در جايی بیرون از
سازمانهای حرفهای رسانهای به راه انداختند .آنها روزنامهنگاران حرفهای را در سايت
خود کنار شهروند-روزنامهنگاران 1قرار دادند و امكان گفتوگوی میان اين دو و
ارتقای عملكرد هر دو را فراهم آوردند ،پارتیزانهای خبری 3اين سايت  -اصطالحی
که برای اشاره به شهروند -روزنامهنگارها به کار میبرند  -بايد دبیران حرفهایشان را
قانع کنند که مسئله مورد نظر آنها در میان اولويتهای سايت قرارگیرد .سوی ديگر
گفتوگو در سايت اوهماینیوز به تاالرهای گفتوگويی باز میگردد که اين سايت
برای مخاطبانش فراهم آورد و بسیاری از نوشتهها و مقالههای سايت و حتی
فعالیتهای اجتماعی آن در فضای واقعی نیز تحت تأثیر اين تاالرهای گفتگويی قرار
گرفت (.)Min, 2005
نكته ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين است که برخی منتقدان میگويند
گفت وگو در ماهیت اصلی خود با ارسال پیامی واحد برای مخاطبانی بسیار ،سازگار
نیست و احتیاج به طرفهای محدود و پیامهايی مشخص دارد ( .)Safran, 2005هر
چند به هرحال با کمی اغماض نسبت به صورت ايدهآل گفتوگو ،میتوان گفت که
سطوحی از رسانههای مشارکتی 4امكان برقراری سطحی از گفتوگو را میان
سازمانهای خبری و مشارکتکنندگان فراهم میآورند .گفتوگويی که مقدمه
شكلگیری خبر میشود.
يونسكو ،سازمان علمی ،فرهنگی و آموزشی ملل متحد (يونسكو) ،روز جهانی
آزادی مطبوعات را در سال  1335به عنوان «رسانهها ،گفتوگو و فهم دوجانبه»
نامگذاری کرد ( .)Free Media Fosters Dialogue, 2009در نگاه يونسكو تاکید بر
1 . Ohmynews.com
2 . Citizen Journalists
3 . News Guerilla
4 . Participatory Media
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«رسانههای آزاد» و چگونگی تحقق آن در متون رسمی و غیررسمی بسیار اهمیت دارد.
رسانههای آزاد اساساً بهترين ظرف و زمینه برای گفتوگو هستند .يونسكو تاکید دارد
يكی از بهترين راههايی که رسانهها میتوانند به ايجاد تفاهم متقابل کمک کنند توجه به
«رسانههای آزاد» و تقويت فرهنگ «خود رسانه» است .رسانهای که روزآمد ،تكثرگرا،
فراگیر ،منصف ،آزاد و به دور از سانسور و محاط شدن در عاليق شخصی ،سیاست و
تجارت باشد ،به طور طبیعی میتواند به ايجاد گفت وگو و تفاهم آن هم در دنیای
تفاوتها و تنوعها کمک کند (خانیكی .)2388 ،در حقیقت نگاه يونسكو نگاهی است
که به ظرفیتهای سازمانی رسانهها امید دارد .امید به اينكه رسانههای آزاد به
شكلگیری حوزههای عمومی جايگزين خرد و متوسط و کالن کمک کنند تا حوزه
عمومی جايگزين در همه سطوح شكل بگیرد و امكان گفتوگو در همه سطوح فراهم
شود .البته بايد به اين نگاه يونسكو اين نكته مهم را افزود که عالوه بر ظرفیتهای
سازمان رسانههای بزرگ ،رسانههای شهروندی به عنوان زيرساختی با قابلیت دسترسی
و تولید محتوا توسط شمار بیشتری از شهروندان ،ظرفیتهای عمدهای برای شكلدادن
به يک حوزه عمومی جايگزين را دارند .آنها میتوانند در چارچوبهای جديد رسانهای
به محملی برای گفتوگوی میان شهروندان و شكلدهی افكار عمومی در فضايی فارغ
از رسانههای جريان اصلی تبديل شوند.

 -2رسانههاي شهروندي
واژه «رسانههای شهروندی» به صورت عام اصطالحی است که به رسانههای
الكترونیكی (مانند راديو ،تلويزيون و ويدئو) و فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی (مانند
پیام کوتاه تلفن همراه و اينترنت) که توسط شهروندان کنترل و استفاده میشوند ،اطالق
می شود .اين اصطالح شماری از مفاهیم ديگر مانند رسانه جماعتی 2،رسانه جايگزين،

1
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رسانه خودمختار 2،رسانه کنشگر 1،رسانه مشارکتی 3و رسانه راديكال 4را در برمیگیرد.
هرکدام از اين اصطالحات به وجهی از رسانه اشاره دارند.
وقتی از «رسانه جايگزين» سخن گفته میشود اشاره به دوگانگی میان اين رسانهها
و رسانههای جريان اصلی ،وجه غالب به خود میگیرد و البته به ظرفیت اين رسانهها
برای بیان يک دغدغه ناگفته و پنهان اشاره می شود« .رسانه جماعتی» ماهیت جمعی و
هدف مشترک جماعتی را که بانی يک رسانه شهروندی میشوند را میبیند .رسانه
مشارکتی به آزادی افراد برای تولید محتوا در رسانههای مختلف اشاره دارد و رسانه
خودمختار به مسئله استقالل مالكیت در اين رسانهها میپردازد .رسانه راديكال نیز به
ظرفیت اين رسانهها برای برجستهساختن سیاستهای مبتنی بر مقاومت تأکید میکند
( ،)Rodriguez, 2008همچنین رسانه کنشگر به ظرفیت اين رسانهها برای ساماندهی
تغییرات اجتماعی و ايجاد ساختی منصفانه در جامعه اشاره دارد (.)Huesa, 2008
در فرايند توجه به اين مفهوم جديد ،دنیس مککوئیل در سال  1332در ويرايش
پنجم کتاب نظريههای ارتباط جمعی 2سال  1332در طبقهبندی نظريههای هنجاری
رسانه اش تغییراتی داد و آنها را در چهارگروه قرار داد .مدل لیبرال-متكثر يا بازاری،
مدل مسئولیت اجتماعی يا منافع عمومی ،مدل حرفهای و مدل رسانههای جايگزين.
مککوئیل درباره مدل چهارم که نگاهی به رسانههای جايگزين دارد میگويد:

اين مدل بازنمايیکننده شماری از رسانههای غیرجريان اصلی ،با
اهداف و ويژگیهای متفاوت است .بااين وجود برخی ارزشهای
مشترک ،مخصوصاً با تأکید بر کوچک بودن مقیاس و سازمانی مردمی،
مشارکتی و جماعتی وجود دارد ،با اهدافی مشترک میان تولیدکنندگان و
مخاطبان ،و در برخی موارد در مخالفت با قدرت دولت و صنعت به آن
1 . Autonomous Media
2 . Activist Media
3 . Participatory Media
4 . Radical Media
5 . McQuail’s Mass Communication Theory
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افزوده میشود .اين مدل ،به حق خرده فرهنگها و ارزشهای متكثرشان
تأکید می کند و فهمی درون ذهنی و حس واقعی يک جماعت را ارتقا
میدهد (.)McQuail, 2005: 186

 -3رسانههاي اجتماعي

1

واژه رسانه های اجتماعی را شايد بتوان مفهومی گسترده در نظر گرفت که عالوه بر
رسانههای شهروندی و جايگزين ،مدلهای مختلفی از ارتباط را به طور خاص به کمک
اينترنت و ابزارهای فناوری ارتباطات و اطالعات امكانپذير میسازد .بر اين اساس
رسانههای اجتماعی امكان نوين ارتباطی،
میان شهروندان را در فضايی متكثر ،هم به لحاظ زيرساختی و هم به لحاظ ساختی،
فراهم میآورند.
البته به لحاظ واژهشناسی ،مفهوم رسانههای اجتماعی از پیشینه آکادمیک چشمگیری
برخوردار نیست و نسبت به مفهوم رسانههای شهروندی تبیین دقیق آن دشوارتر است.
در حقیقت میتوان گفت رسانههای اجتماعی به رشد اينترنت و همگرايی رسانهای
وابسته هستند و با گسترش فناوریهای يكپارچه ارتباطی است که اين رسانهها نیز اوج
میگیرند و بخشی از توانايی بالقوه آنها در خدمت جنبشهای اجتماعی و اقلیتها قرار
میگیرد .به اين ترتیب رسانههای شهروندی جايگزين و جماعتی در تمام تاريخ
مطبوعات در کنار نشريات رسمی و جريان اصلی مطرح بودهاند .اما رسانههای
اجتماعی به معنای متداول ،مفهومی جديد و فناورانه هستند .برای روشنترشدن اين
مفهوم ،میتوان پنج ويژگی را برای رسانههای اجتماعی برشمرد:

1 . Social Media
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 -2ظرفیت مشارکت :رسانههای اجتماعی ارسال بازخورد از سوی مخاطب و
همكاری و همگامی با رسانه را تسهیل کرده و آن را تشويق میکنند .اين رسانهها مرز و
خطکشی بین رسانه و مخاطب را از بین بردهاند.
 -1باز بودن :اغلب رسانههای اجتماعی برای مشارکت اعضا و دريافت بازخورد باز
هستند .آنها رأی دادن ،کامنت 2گذاشتن و بهاشتراکگذاری اطالعات را تشويق میکنند.
بهندرت مانعی برای تولید و دسترسی به محتوا در اين رسانهها وجود دارد.
 -3ارتباط دو سويه :رسانههای سنتی عمل انتشار را انجام میدادند و محتوا را برای
مخاطب ارسال میکردند ،ولی در رسانههای اجتماعی فضايی برای گفتگو و محاوره
دوطرف وجود دارد و جريان ارتباطی از حالت يکسويه به دوسويه تغییر پیدا کرده
است.
 -4شكلگیری جماعتهای آنالين 1:رسانههای اجتماعی اين امكان را برقرار
میکنند که جماعتها و گروهها بهسرعت شكل بگیرند و ارتباط موثری برقرار کنند.
اين جماعتهای آنالين میتوانند پیرامون عاليق مشترکی مانند عكاسی ،تیمهای
ورزشی يا يک برنامه تلويزيونی شكل گرفته باشند.
 -2توانايی برقراری ارتباط :اغلب شبكههای اجتماعی همیشه در حال گسترش
اتصاالت و ارتباطاتشان هستند و با سايتها ،منابع و افراد ديگر پیوند برقرار میکنند
(.)Mayfield, 2008:8
در اين زمینه بومن و ويلیس 3سه صورت دخالت مخاطبان در محتوا و اقتصاد
سازمان رسانه را همانگونه که در شكل يک پیداست ،از هم جدا میکنند :مدل پخش
سراسری ،مدل رسانههای تعاملی 4و مدل رسانههای اجتماعی .اين مدل چند ويژگی
مهم را نشان میدهد :نخست اينكه رسانههای اجتماعی را يک گام پس از رسانههای
1 . Comment
2 . Online Communities
3 Bowman&Willis
4 Interactive Media
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تأثیرگرفته از ابزارهای تعاملی قرار میدهد .نقش مخاطب فعال در تولید محتوای
رسانهای را در رسانههای اجتماعی از اساس با مدلهای پیشین متفاوت میداند و
محتوای تولیدشده توسط کاربر را – که پیشتر دربارهاش سخن گفته شد -برجسته
میکند .اين مدل از رسانههای تعاملی نیز چشمپوشی نمیکند و اثر فناوریهای جديد
ارتباطی بر فضای رسانهای را نیز در قالب اين فضا میبیند.

شکل  -1توليد محتوا و گردش اقتصادي رسانههاي اجتماعي مبتني بر مشاركت
كنندگان خرد استت
در مدل رسانههای اجتماعی شمار حامیان مالی خرد افزايش میيابد و ناشر رسمی
و سازمانی وجود ندارد .يعنی سازمانهای عريض و طويل رسانهای در سطح تولید
محتوا و سودهی به آن ،کمترين نقش ممكن را دارند .ممكن است میان اين مدل و آنچه
در ابتدای اين فصل درباره رسانههای شخصی گفته شد ،مشابهتهايی ديده شود.
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بخشی از اين همپوشانی به دلیل ماهیت رسانههای شخصی است که شباهتهايی با
رسانههای اجتماعی در رهاشدگی از سازمانهای رسانهای دارند ،اما نقطه افتراق
اينجاست که وقتی از رسانههای اجتماعی سخن میگويیم صورتهای اشتراکی و
جمعی تولید محتوا را در نظر داريم .در حقیقت مهمترين مزيتی که طرح بحث
رسانه های اجتماعی در خود دارد اين است که صورت تولید محتوا در آن به افزايش
اعتبار منبع کمک می کند و امكان نظردهی موثر ،تكمیل مطلب و بررسی صحت آن با
توجه به نظرات ساير شرکتکنندگان در تولید بخش خاصی از محتوا امكانپذير است
و فرآيند گفتوگو در فضای مجازی تسهیل میشود.
رسانههای اجتماعی به دلیل گستردگی شبكههای اجتماعی ،به عنوان بارزترين
نمونه تولید و اشتراک محتوا ،در سال های اخیر ظرفیت مطالعه گسترده و مفصلی را به
خصوص در جامعه ايران دارند .در سالهای اخیر گسترش استفاده از سايتهايی مانند
فیس بوک و تويیتر سبب شده تا بر اهمیت اجتماعی و فرهنگی اين رسانهها افزوده
شود ،خاصه آنكه در برجستهسازی بین رسانهای نیز اثرگذارشدهاند.

 -4زیست بوم جدید رسانهاي
از آنجا که اين مقاله به ساختاری گسترده میپردازد که دربرگیرنده «رسانههای
جريان اصلی» و مجموعه «رسانههای شهروندی جايگزين» و صورتهايی از
«رسانههای اجتماعی» است بايد به زيستبوم گسترده رسانهای که رسانهها در آن در
کنار يكديگر قرار میگیرند ،نیز توجه کرد .اين زيستبوم به لحاظ رسانهای فضايی
است که در آن اثر متقابل میان رسانههای جريان اصلی ،منابع خبری و رسانههای
جايگزين ديده میشود .در اين فضا میتوانیم نشان دهیم که زيستبوم رسانهها بیش از
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هر زمان ديگری مبتنی بر گفتوگو و تعامل میان رسانههای جريان اصلی و غیرجريان
اصلی شده و امكان شكلگیری حوزههای عمومی جايگزين خرد و کالن ،فراهم آمده
است .همچنین رسانههای جايگزين با بهرهگیری از امكانات رسانههای اجتماعی به طور
مستقیم با منابع خبری رسانههای جريان اصلی ،که غالباً مقامات تصمیمگیر و
سیاستگذار هستند ،تماس میگیرند و بر کنش آنها در قبال رسانههای جريان اصلی نیز
اثرگذار میشوند.
در اين زيستبوم جديد (شكل  ،)1در فضای رسانههای شهروندی و مردمی،
پیرامون موضوعهای داغ روز گفتوگو شكل میگیرد ،اين موضوعها يا از رسانههای
جريان اصلی سرچشمه میگیرند و يا از بیان دغدغهها و مسايل مورد عالقه و مطرح در
رسانههای شهروندی وارد فضای زيستبوم رسانهای میشوند .در چنین فضايی
رسانههای جريان اصلی نیز ،برساختهای خود از مسئله مطرحشده در حوزههای
عمومی خرد و جايگزين پیرامونی را مطرح میکنند و وارد فضای گفتوگويی میان
رسانهای میشوند .در سطحی ديگر به دلیل مشارکت مستقیم مخاطبان رسانهها در
سطوح شهروندی و مردمی ،زيستبوم جديد رسانهای تمرين گفتوگوی میان مردم ،را
امكانپذير میسازد .نمونه بارز اين فضای تمرينی «راديوهای جماعتی» هستند که
معموالً در سطح محلی برنامه پخش میکنند .کامنتهای ذيل يک لینک به اشتراک
گذاشته شده در يک سايت اشتراک لینک ،میتواند مثال ديگری از اين تمرينهای
گفتوگو باشد .زيست بوم جديد رسانهای که فضای مورد نظر را ايجاد میکند در
شكل دو نشان داده شده است .اين زيستبوم دارای بخشهای زير است:
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شکل  -2زیست بوم جدید رسانهاي فرآیند توليد و گردش خبر را دگرگون
كرده است
پنج گونه از رسانههای اجتماعی دخیل در زيستبوم جديد ،شامل موارد زير هستند
(:)Bowman & Willis, 2005
جماعتهاي گفتوگویي :مانند تاالرهای گفتوگو ،گروههای ياهو و اتاقهای
چت ديگر
رسانههاي شخصي :انواع وبالگهای متنی ،صوتی و تصويری
جماعتهاي اطالعي :سايتهای فرامحلی ،جماعتهای دارای هويت خاص،
سايتهای تولید جمعی محتوا ،سايتهای نهادهای جامعه مدنی و مانند اينها
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شبکههاي اجتماعي و سایتهاي اشتراک لينك 1:در شبكههای اجتماعی مانند
فیسبوک 1،تويیتر 3،فريندفید 4،و در سايتهای اشتراک لینک مانند باالترين.
اشتراک محتوا :سايتهايی مانند رپیدشیر 2،فیلكر 6،يوتیوب 3که میتوان به صورت
رايگان عكس و فیلم در آنها بارگذاری کرد.
اينها در کنار يكديگر ابزار دست شهروندانی هستند که میخواهند بر فرايندهای
تولید محتوا در رسانههای جريان اصلی اثرگذار شوند و صدای خود را انعكاس دهند.
در اين زيستبوم عالوه بر اينها روزنامهنگاران رسانههای جريان اصلی ،منابع خبری
سنتی و خود رسانه های جريان اصلی هم حضور دارند .البته تنوع ايجاد شده در فرآيند
تولید محتوا در رسانه ها و اهمیت يافتن محتوای تولیدشده توسط کاربران و به طور
کلی نقش کاربران به سوی ديگر اين زيستبوم باز میگردد که حاکی از ورود به دوره
جديدی از ارتباطات است .دورهای که مانوئل کاستلز از آن به عنوان «ارتباطات
خودگزين» 8ياد میکند و دربرگیرنده ارتباطاتی است که در محتوا خود-تولید ،در پخش
خود  -گردان و در دريافت توسط مخاطبان خود -انتخاب است (.)Castells, 2007
اين پژوهش از میان اجزای جديد زيست بوم رسانه ای به دنبال بررسی و تحقیق
پیرامون «جماعتهای اطالعی» است .سايتهايی که بارزترين نمونه روزنامهنگاری
شهروندی هستند که به صورت جمعی اداره میشوند ،فاقد مرکزيتی هستند که به طور
معمول برای رسانههای جريان اصلی تصور میشود ،دروازهبانی خبر به معنای کالسیک
در آنها وجود ندارد و در نهايت صداهايی را منعكس میکنند که در رسانههای جريان
 -2البته در مدل بومن و ويلیس به شبكه های اجتماعی اشاره نشده بودکه در اينجا اضافه شد و در حقیقت اين
مدل بهبود يافته مدل اين دو نفر

است.

2 . Facebook
3 . Twitter
4 . Friendfeed
5 . Rapidshare
6 . Flicker
7 . Youtube
8 . Mass Self Coomunication
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اصلی جايی برای انعكاس نمیيابند .اين صداها ممكن است به يک هويت برنامهدار،
مدافعهجو و يا م قاومتی اختصاص داشته و يا به يک نهاد جامعه مدنی و يا يک حزب
سیاسی اقلیت وابسته باشند .به يک معنا اينها رسانههای جايگزينی هستند که با اراده و
انرژی شهروندان و با انگیزههايی گوناگون به راه افتادهاند .اين رسانههای شهروندی در
حقیقت به لحاظ ساختار اداری و اقتصادی نیز «اجتماعی» شدهاند .به اين معنا که از يک
ساختار با حامی مالی يكتا و پرقدرت به ساختار متكثر و با حامیان مالی خرد ،در میان
مردم و نهادهای مدنی ،حرکت کردهاند .اين سايتها با ديدگاههای مختلف تقسیمبندی
شده و مورد بررسی قرار میگیرند.
سايتهای رسانههای شهروندی در زيست بوم جديد رسانهای جايگاه خود را پیدا
کردهاند .يكی از حوزههای مهم پژوهش بر روی رسانههای شهروندی پژوهش بر روی
ساختار و سازمان آنها است ،زيرا به هر حال اين رسانههای نسبتا نوظهور دارای ساختار
سازمانی خاصی هستند و به دلیل نو بودن اين ساختارها با چالشهای متفاوت و
متعددی روبرو میشوند .ساختار آنها معموالً از پايین به باال شكل گرفته است و
دولتها يا نهادهای اقتصادی بزرگ ،حمايتی از آنها نمیکنند و به همین دلیل مديريت
و اداره سازمان آنها با رسانه های جريان اصلی متفاوت است .از سوی ديگر آنها برای
اينكه بتوانند نقش خود در ايجاد يک حوزه عمومی جايگزين يا يک جريان پادقدرت را
ايفا کنند و صداهای خاموش را بازتاب دهند ،بايد ساختاری مشخص داشته باشند و بر
دشواریهای اداره يک رسانه غلبه کنند.
مشاهدات کلی از رسانهها شهروندی نشان میدهند که آنها ترکیبی از خبر و
بحثهای غیر رسمی را ارائه میدهند .بیشتر آنها برای ارزيابی کار خود به عناصر مورد
توجه رسانه های جريان اصلی مثل تعداد بازديدها يا بازگشت مالی تكیه نمیکنند و
تعريف آنها از موفقیت متفاوت است .معیار موفقیت برای آنها میزان اثرگذاری بر جامعه
هدف آنها است .همچنین انگیزهها و توقعها ی اقتصادی و مالی اندکی در اين سايتها
وجود دارد و تنها دغدغهش جدی اين رسانهها يافتن مشارکتکنندگان بیشتر در امر تولید
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محتوا و حمايت فنی است .جالب آنكه پژوهشی در سال  1333در آمريكا نشان داد که
 33درصد پاسخگويانی که از میان دستاندکاران اين رسانهها انتخاب شده بودند خود
را موفق میدانستند (.)Schaffer, 2007
به هرحال آنچه مشاهده میشود اين است که صورت جديدی از سازمانهای
رسانهای در حال ظهور است و خوشبینی زيادی نسبت به آينده آنها ايجاد شده است.
هرچند که شماری از اين رسانهها و به طور خاص سايتهای شهروندی بعد از يک
دوره نه چندان طوالنی از فعالیت ،تعطیل میشوند يا دچار تحوالت ساختاری میگردند
و البته در مقابل سايتهای ديگری متولد میشوند .به نظر میرسد آنچه که در اين رفت
و آمدها اهمیت خود را از دست نمیدهد خود پديده روزنامهنگاری شهروندی است.
در مجموع میتوان گفت که زيست بوم جديد رسانهای از اساس بر گفتوگوی
میان اجزايش بنا شده است .سوژههای خبری از بخشهای مختلف زيستبوم عبور
میکنند و به رسانههای جريان اصلی میرسند و باز از خروجی آنها در شبكهای از
رسانههای اجتماعی جريان میيابند .شهروندان هم در قالب مشارکتکنندگان در
محتوای اين رسانهها و هم در قالب انتشاردهندگان پیام در اين رسانهها امكان حضور
در حوزه عمومی را پیدا می کنند .افكار عمومی برآمده از اين حوزه عمومی ،صدای
متكثر و آزاد اعضايی است که در بحثهای اين حوزه مشارکت داشتهاند .در اين میان
بقای رسانه شهروندی اهمیت میيابد .اينكه چگونه در کنار يكديگر يک رسانه
مستقل جامعه مدنی را اداره کنند ،با يكديگر گفتوگو کنند ،نظرات کاربران را بشنوند
و در نهايت برای چرخه اقتصادی رسانهشان تدبیری بینديشند .توجه شماری از
پژوهشهای مهم در دنیا در سال های اخیر به سوی بررسی و تحلیل موقعیت سازمانی
رسانههای شهروندی و کمک به بقای صداهايی است که پیش از اينها به سختی شنیده
میشدند.
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مطالعه موردي؛ بررسي پنج رسانه فعال شهروندي در ایران
زيست بوم جديد بر تمام ساختارهای رسانهای خود را غالب کرده است .اجزای
اين زيست بوم ،هرجا که دسترسی به اينترنت به خوبی فراهم است و شهروندان
مهارت بهرهمندی از آن را دارند فعال هستند و بر ساخت جريان رسانهها اثر میگذارند.
اين زيستبوم در تالقی با نظريههای مربوط به حوزه عمومی جايگزين ،نشان دهنده
ظرفیتهای جديد رسانهای موجود برای انعكاس صداهايی است که پیشتر امكان
حضور در فضاهای گفتوگويی را نمیيافتند .شهروندان به صورت فردی و در قالب
نهادهای مدنی و جماعت های مجازی امكان طرح نظرها و عقايد خود را يافتهاند .در
اين پژوهش در میان ابزارهايی که زيستبوم جديد رسانهای در اختیار قرار میدهد،
سايتهای روزنامهنگاری شهروندی ذيل بخش جماعتهای اطالعی مورد بررسی قرار
گرفتند .برای اينکار سايت های فعال ايرانی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از
معیارهايی که برای انتخاب آنها در نظر گرفته شده بود ،پنج سايت برای بررسی نهايی
انتخاب شدهاند ،اين معیارها با توجه به مباحث نظری مطرحشده و حدود تعیین شده
برای پژوهش انتخاب شده اند .معیارهای انتخاب عبارتند از:
یك :يكی از صورتهای رسانههای شهروندی (جايگزين ،جماعتی ،هواداری،
مشارکتی) باشد.
دو :تالشی برای ايجاد يک حوزه عمومی جايگزين صورت داده باشد.
سه :دغدغهای خرد و کوچک را دنبال کند که در دستورکار رسانههای جريان
اصلی قرار ندارد.
چهار :هويتی برخالف آنچه دستگاههای فرهنگ رسمی تصوير میکنند را دنبال
کند.
پنج :به لحاظ سازوکار مالی وابستگی بیرونی نداشته باشد.
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شش :فرآيند تولید محتوا در آنها جمعی باشد.
هفت :فعالیتی اجتماعی مبتنی بر سايت شكل گرفته باشد.
هشت :مديران سايت در دسترس باشند.
البته برای طبقهبندی اين سايتها و بررسی روندها و الگوهای شكلگیری آنها و
يافتن پاسخهای پژوهش دربارهشان يک نكته مهم مورد تأکید قرارگرفت .سايتهای
تولید محتوای جمعیای که احتمال میرفت به کمک بودجههای حمايتی نهادهايی
بیرون از ايران و در قالب طرحهای توانمندسازی و گسترش دموکراسی نهادهای
بین المللی شكل گرفته و فاقد هويت بیرونی و واقعی در فضای اجتماعی ايران باشند،
مورد مطالعه قرار نگرفتند .البته اين مسئله نافی ارزشهای پژوهشی اين سايتها نیست،
اما به دلیل نگاه نظری موجود در اين پژوهش برای يافتن شیوههای مديريتی سايتهای
روزنامه نگاری شهروندی با ساختاری از پايین به باال ،مبتنی بر کنش جمعی در تولید
محتوا و ساخت اولويتهای رسانهای و همچنین سازماندهی و هويتيابی به کمک
فضای مجازی ،اين سايتها از لیست بررسی اولیه خارج شدند .همچنین سايتهايی
که توسط نهادهای رسانهای بزرگ برای جلب مشارکت شهروندان در تولید محتوا
راهاندازی می شوند نیز با وجود اهمیتی که به لحاظ تجربی و پژوهشی دارند ،هدف
بررسی اين پژوهش نیستند .همچنین بارديگر تأکید میشود که صورتهای ديگر
رسانههای اجتماعی-شهروندی مانند :سايتهای اشتراک لینک (باالترين) و يا
سايتهای شبكه های اجتماعی (تويیتر و فیسبوک) که در بسیاری از زمینههای مورد
بررسی ما موثر بودند ،در محدوده اين پژوهش قرار نگرفتند.

روش تحقيق
اين تحقیق به روش کیفی به انجام رسیده و برای گردآوری دادهها از تكنیک
مصاحبه نیمه ساختيافته با مديران و بنیانگذاران سايتهای روزنامهنگاری شهروندی
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استفاده شده است .در خالل اين مصاحبهها شناختی از دنیای ذهنی و شخصی اين افراد
درباره کاری که انجام میدهند ،به دست میآيد و اين شناخت درباره رسانههای
شهروندی در ايران کمک میکند که فضاهای جديد گفتوگويی و حوزه عمومی
جايگزين مبتنی بر آن را بشناسیم .برای نمونهگیری در اين پژوهش از استراتژی
«نمونهگیری نظری» استفاده شده است .اووه فیلک گزينش تدريجی نمونه را به منزله
قاعدهای کلی در تحقیق کیفی میداند ( .)Flick, 2006: 141همچنین برای تفسیر
دادههای به دست آمده از تلفیق روشهای کدگذاری موضوعی و تحلیل محتوای کیفی
استفاده شده است.

یافتههاي پژوهش
پس از بررسیهای به عمل آمده در میان سايتهای رسانههای شهروندی در ايران
چنانكه گفته شد پنج نمونه برای بررسی و گفتوگو انتخاب شدند .پیشینه و
ويژگیهای عمومی اين پنج سايت از اين قرار است:

 -1خبرگزاري مستقل محيط زیستي ایران (ایرن)
اين خبرگزاری در سال  2386راهاندازی شده است .ناصر کرمی ،مدير سايت ،يكی
از روزنامهنگاران با سابقه حوزه محیط زيست است .ساختار سايت ترکیبی از
روزنامهنگاران حرفهای و شهروند-روزنامهنگارانی است که دغدغه جدی مسائل محیط
زيستی را دارند .جدای از اين ،بنیانگذار سايت يكی از کسانی است که سايت اينترنتی
قلم سبز ايران را در سال  2338راهاندازی کردند .سايتی که هم به دلیل تخصصی بودن
و هم به دلیل آنالين بودنش از نمونههای پیشگام روزنامهنگاری آنالين در ايران است.
در حال حاضر در ايران ،کنشگران اجتماعی در حوزه محیط زيست حضور فعالی
در اينترنت دارند و ايرن نیز سعی دارد تا در قالب يک نهاد مستقل وظیفه ديدهبانی و
اطالعرسانی درباره مسائل محیط زيستی ايران و در بعد کالنتر توسعه پايدار را بررسی
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کند .عمده فعالیت تحريريه ايرن به صورت ارتباطات آنالين است و دبیران و
خبرنگاران حرفهای همكار سايت ،از طريق گروههای ايمیلی با يكديگر ارتباط دارند.
ايرن همچنین تالش کرده است استانداردهای اولیه خبرنويسی حرفهای را به
شهروند  -روزنامهنگارانش بیاموزد .همچنین در نقل خبر از شهروندان احتیاطهای
حرفهای الزم انجام میشود ،مثالً صراحات ادعاها کنترل میشود و يا اسامی با احتیاط
نقل میشوند ،اين کار سبب میشود اعتبار اخبار منتشر شده بیشتر شود.

 -2تغيير براي برابري
س ايت اينترنتی تغییر برای برابری ،رسانه اصلی کمپین يک میلیون امضا برای رفع
قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است .اين کمپین توسط طیف وسیعی از فعاالن حوزه زنان
در سال  2382به راه افتاد .هدف آن جمعآوری يک میلیون امضا برای تومار اولیه و
ارائه آن به مجلس شورای اسالمی (دوره هفتم) بود .در کنار تالش برای اقناع تعداد
بیشتری از شهروندان برای امضای اين تومار که به امضای شماری از هنرمندان و فعالین
حوزه زنان رسیده بود ،هدف دوم اين کمپین يعنی آگاهیبخشی درباره اين قوانین که
به زعم طراحان کمپین تبعیضآمیز بودند ،شكل گرفت .کارشناسان کمپین به شهرهای
مختلف میرفتند و نیروهای داوطلب را آموزش میدادند .اين آموزشها شامل شیوه
گفت وگو با مردم و همچنین معرفی اهداف اصلی کمپین بود .سايت کمپین با ساختاری
افقی کامالً به محتوای تولیدشده توسط کنشگران وابسته است و توانسته است با وجود
محدوديتهای ايجادشده برسر فعالیت های اين کمپین ،فضای گفت وگويی مناسبی را
بر سر اين قوانین میان نخبگان اجتماعی و سیاسی و شماری از مردم ايجاد کند.
کمپین عالوه بر انتشار اخبار و گزارشهای مربوط به کنشگران عضو خود ،تولید
محتوای آماتور را نیز از ابتدا مورد توجه قرار داد .همه کنشگران میتوانستند تجربیات
روزمره خود از برخورد با مردم عادی و واکنشهايی که نسبت به کمپین وجود داشت
را نقل کنند .همچنین تجربیات زنانی که به دلیل همین قوانین دچار آسیب شده بودند
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در سايت قرار میگرفت .نشر چندرسانهای نیز به طور موردی در سايت مورد استفاده
قرار گرفت .همچنین جزوههای آموزشی و ترويجی کمپین نیز از طريق سايت منتشر
می شدند .ويژگی ديگر سايت تغییر برای برابری ،اين است که سايت اصلی حاصل به
هم پیوستن چندين سايت فرعی و منطقهای ديگر است .يعنی وبالگها و سايتهای
کمپین در استانها و مناطق ديگر جهان ذيل سايت اصلی فعالیت میکنند .سايت تغییر
برای برابری ،بارها با تشخیص مقامات قضايی در ايران فیلترشد .اما هربار با آدرسی
جديد در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه داده است.

 -3شبکه خویشاوندي فشاركيها
شبكه خويشاوندی فشارکیها در ارديبهشت ماه سال  2386افتتاح شد .اين سايت با
اين هدف به راه افتاد که پیوندی میان اعضای خانواده فشارکی ايجاد کند .اين افراد
همگی فرزندان و بستگان اهالی روستای فشارک در نزديكی اصفهان هستند که با
گذشت زمان به تهران و اصفهان مهاجرت کردهاند .در سالهای پیشتر وجود نهادهايی
مانند هیئ ت مذهبی خانوادگی در تهران اعضای خانواده را از حال هم با خبر نگاه
می داشت ،اما مشكالت زندگی در شهرهای بزرگ سبب شد تا به مرور کارکرد مورد
نظر از میان برود .به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم میگیرند ايده يكی از
فشارکیها برای راهاندازی سايتی که کانون گردهمايی خانواده شود را جدی بگیرند .هم
اکنون بیش از  123نفر از اعضاش عضو تاالر گفتوگوی حاشیه سايت هستند و شمار
بیشتری هم عضو سايت هستند و از اخبار مربوط به خانواده وروستا با خبر میشوند.
مديران اين سايت پیشبینی میکنند نزديک به چهارهزار فشارکی از طريق اين سايت با
يكديگر در ارتباط باشند .فوروم حاشیه سايت ،که تاالر گفتوگويی خانوادگی است و
عموم افراد نمیتوانند عضو آن شوند ،محلی برای تصمیمگیری درباره فعالیتهای
جمعی در فضای واقعی است .تمام تصمیمگیریهای سايت در ساختاری افقی انجام
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میشود و به طور متوسط هر عضو فوروم در روز يک ساعت برای مشارکت در بحثها
وقت میگذارد و نمونهای از يک شبكه اجتماعی خانوادگی را به نمايش گذاشتهاند.
اين سايت در حال حاضر بستری است که عالوه بر اطالع يافتن اعضای خانواده از
هم ،برنامهريزی برای فعالیتهای گروهی در آن انجام میشود .دو همايش بزرگ
خانواده فشارکیها ،برگزاری دو دوره لیگ فوتسال فشارکیها و موارد متعدد اردوهای
يک روزه و چند روزه از جمله اين فعالیتها است.
 -4پویش موج سوم
موج سوم سايت اينترنتی پويش حمايت از کانديداتوری حجتاالسالم والمسلمین
سید محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری پیشین است .اين پويش در ابتدا با
هدف ترغیب آقای خاتمی به نامزدی انتخابات به راه افتاد و تمام تالشهای ابتدايی اين
مجموعه بر حمايت از آقای خاتمی متمرکز بود .توماری برای ارائه به ايشان روی
سايت قرار گرفت که افراد با امضای آن ،حمايت خود از آقای خاتمی اعالم میکردند.
سايت همچنین بستری برای ساماندهی فعالیتهای متنوع پويش بود .پس از انصراف
آقای خاتمی نیز پويش با هدف حمايت از مهندس میرحسین موسوی فعالیت خود را
ادامه داد و ابزارهای پويش برای اين هدف به کارگرفتهشدند.
سايت پويش به سبب تنوع به کارگیری ابزارهای شهروندی در نوع خود ويژه
است .در سايت پويش محصوالت چندرسانه ای مختلفی مانند :سرودها و ويديوهای
انتخاباتی قرار داشت که قابلیت دانلود و پخش برروی تلفن همراه را داشتند .همچنین
فراخوانی برای تولید محتوا توسط کاربران سايت ،از ابتدا منتشرشد و کاربران نه تنها در
تولید محتوای همسو با اهداف پويش ،بلكه در ايدهپردازی برای فعالیتها نیز به
مشارکت طلبیده شدند .همین تالش ها درنهايت نه تنها فضای پیرامون حضور آقای
خاتمی را تلطیف کرد ،بلكه پويش به يكی از ارگانهای اصلی حامی مهندس موسوی
تبديل شد .همچنین پويش به کمک سايت موج سوم توانست فعالیتهای انتخاباتی
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متنوعی را در فضای واقعی سامان دهد .سايت موج سوم در روز انتخابات به دلیل
پخش زنده تلويزيونی بر روی اينترنت و گفتوگو با چهرههای فرهنگی و هنری در
حمايت از میرحسین موسوی فیلترشد.

 -5كانون هواداران منچستر یونایتد
سايتهای هواداری از جمله حوزههای پرکلیک و پرتوجه در حوزه وب فارسی
هستند .از میان باشگاههای فوتبال سرشناس اروپايی باشگاههای آرسنال ،يوونتوس،
بايرن مونیخ ،چلسی و منچستر يونايتد سايت هواداری به زبان فارسی دارند .اين
سايتها در ابتدا به صورت داوطلبانه راهاندازی شدهاند و بعد با پیوستن ديگر
عالقهمندان ،بال و پر گرفته و وسعت میيابند و کامالً ساختاری خودجوش و داوطلبانه
دارند .در میان اين سايتها ،سايت کانون هواداران منچستر يونايتد به دلیل انسجام
بیشتر اعضا و ارتباط با باشگاه منچستر و فعالیتهای متنوع ديگری که دارد ،نمونه
کاملی از نشريات هواداری (هوادارنامهها) است .اين سايت عالوه بر اينكه نماينده
رسمی باشگاه در ايران است و کارت هواداری رسمی باشگاه در ايران را صادر میکند،
به کمک فوروم کنار سايت به محملی برای بحث و گفتوگوی هواداران منچستر
يونايتد تبديل شده است .همچنین آخرين اخبار و گزارشها درباره باشگاه ،رويدادهای
داخلی آن ،جداول مسابقات و نتايج ،مسابقات پیشبینی و هرچیزی که يک هوادار
فوتبال برايش مهم است در اين سايت يافت میشود .سايت فعالیتهای بیرونی هم
دارد .گردهمايی ساالنه اعضا ،گردهمايی ادواری هیئت مديره سايت و تشكیل تیم
فوتسال کانون هواداران از جمله اينها هستند .اعضای سايت همچنین از طريق سايت به
شماری از محصوالت خاص مانند :فیلم گلها و صحنههای حساس ،سرودهای تیم،
تصاوير بازيكنان محبوب و مانند اينها دست میيابند.
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پرسشهاي تحقيق
پرسشهای اصلی اين تحقیق و نتايج مصاحبههای عمقی به شرح ذيل است:

پرسش اول :هدف اوليه بنيانگذاران از راهاندازي سایت چه بوده است؟
بنیانگذاران سايتهای مورد مطالعه به دنبال ايجاد حوزه عمومیای جايگزين يا
موازی بوده اند .اين حوزه عمومی در مواردی متوسط و کالن و در موارد بیشتری خرد
است.
ايرن به عنوان نخستین خبرگزاری مستقل محیطزيستی ايران در نبود يک صدای
مستقل محیط زيستی تاسیس شده است .به اين ترتیب ايرن در بدو شكلگیری به دنبال
بستری است برای اينكه صدای فعاالن محیط زيست را که در تمام دنیا در حاشیه
هستند به گوش مردم و سپس مسؤولین برساند .ايرن از اين طريق به ايجاد حوزه
عمومی ای جايگزين و متوسط در حوزه محیط زيست منجر شده است .بستری که در
آن صدايی شنیده میشود و به گوش مسؤولین و مردم میرسد .تغییر برای برابری هم
شرايطی مشابه ايرن دارد .فعالین حوزه زنان اغلب صداهای در حاشیه هستند و در
گفتمانی زيست میکنند که صدای مردانه را غالب میدانند ،به همین دلیل آنها نیز در
بدو امر دارای هويت مقاومت هستند و به دنبال ايجاد حوزه عمومیای برای اينكه
حرف هايشان را بزنند و ديده شوند هستند .سايت تغییر ،متشكل از چندين سايت و
وبالگ کوچک و بزرگ است که هرکدام حوزه عمومی خرد ،را تشكیل میدهند و از
هم پیوستن اين حوزههای عمومی خرد سايت تغییر شكل کالنتر به خود میگیرد .هر
دوی اين سايتها با گذشت زمان به هويتی برنامهدار تغییر رويكرد دادهاند و حال به
دنبال اين هستند که پس از عبور از دوره اول فعالیت خود موقعیت خود را در جامعه از
نو تعريف کنند.
شبكه خويشاوندی فشارکیها اما از ابتدا بر اساس يک هويت برنامهدار کار خود را
آغاز کرده است .هدف بنیان گذاران اين شبكه اين است که با استفاده از مواد و مصالح
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فرهنگی قابل دسترسی ،هويت جديدی را برای اعضای خانواده بسازند و برجسته کنند
و افراد فامیل جدای از صفات اجتماعی و فرهنگی خود به عنوان يک عضو خانواده
فشارکی جايگاه جديدی بیابند .بر همین اساس فعالیتهای اين سايت گسترش يافت و
به مرور به شبكهای از اعضای خانواده فشارکی تبديل شد.
موج سوم به عنوان سايت يک کمپین سیاسی به دنبال ايجاد حوزه عمومی
جايگزين در برابر رسانههای جريان اصلی خبری ديگر بوده است .اين رسانهها يا
رسانههای اصالحطلب منتقد آقای خاتمی بودند و يا رسانههای محافظهکار مخالف
سیاستهای وی در دولتهای ششم و هفتم .هدف اين پويش تغییر فضای موجود به
سود بازگشت آقای خاتمی و ترغیب وی برای کانديداتوری مجدد بود .آنها به عنوان
يک هويت مقاومت وارد عرصه شدند و به مرور با يک هويت برنامهدار ظاهر شدند.
فاز دوم فعالیتهای پويش بر اين بستر شكلگرفت .سايت موج سوم در دوره فعالیت
خود به بستری برای گفت وگوی میان نخبگان برسر داليل لزوم کانديداتوری آقای
خاتمی و سپس ارائه داليلی اقناعکننده ،برای رأی دادن به مهندس میرحسین موسوی
تبديل شد.
سايت کانون هواداران منچستر يونايتد نیز به عنوان يكی از نمونههای موفق
نشريات هواداری در ايران ،در ابتدا تنها يک وبالگ کوچک برای انتشار اخبار باشگاه
بود ،اما با هدف ايجاد هويتی مستقل برای هواداران باشگاه مورد عالقه اعضا ،بسط و
گسترش يافت و هدفش افزايش تعداد اعضا و حوزه فعالیت است .اين سايت نیز در
فوروم حاشیهایاش فضايی مناسب برای گفتوگوی میان هواداران اين باشگاه ،به دور
از بحثهای مربوط به بیطرفی در رسانههای بزرگ ،ايجاد کرده است.
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پرسش دوم :منابع خبري این سایتها كدامند و تا چه اندازه به رسانههاي
جریان اصلي وابستهاند؟
اين سايتها به طور کامل استقالل خود را از حوزه عمومی رسانههای تودهای در
محدوده فعالیت خود جدا کردهاند .هیچکدام از اين سايتها به صفت اهدافی که برای
آن شكل گرفتهاند به رسانههای جريان اصلی وابسته نیستند ،اخبار مورد نظر خود را
تولید میکنند و حول آن برنامهريزی میکنند .اينها تنها از خبرهای رسانههای جريان
اصلی برای تكمیل پوشش خبری و يا افزودن تحلیلها و نظرهای جديد و تعمیق آنها
بهره میبرند .همچنین اين سايتها در دورههای زمانی خاصی خود مورد رجوع
رسانههای جريان اصلی و بزرگ قرار میگیرند .مثال بعد از بازیهای مهم خبرها و
تحلیلهای کانون هواداران بدون ذکر منبع در خبرگزاریها و سايتهای خبری درج
میشود و يا بسیاری از گزارشهای تولیدی سايت موج سوم در رسانههای مختلف نقل
میشد.
جدول  -1منابع خبري سایتهاي مورد مطالعه
نام سایت
ایرن

گزارههاي نهایي ( درباره منابع خبري)
-

شهروند -روزنامهنگاران محلی

 روزنامهنگاران حرفهای-

سايتهای خبری و خبرگزاریهای رسمی

 نهادهای محیط زيستی بینالمللیتغيير براي برابري

فشاركيها

-

اعضای کمپین

-

سايتهای خبری و خبرگزاریهای رسمی

-

گزارشهای مردمی ارسال شده برای سايت

-

اعضای سايت

-

مديران سايت

-

چهرههای معتبر خانواده
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موج سوم

هواداران منچستر

-

اخبار و گزارشهای تولیدشده توسط پويش

-

نخبگان سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

-

سايتهای خبری و خبرگزاریهای رسمی

-

سايت رسمی باشگاه

-

در مواردی معدود سايتهای ديگر خارجی

پرسش سوم :شمار بازدیدكنندگان و مشاركتكنندگان این سایتها چقدر
است؟
هدف رسانههای شهروندی در درجه نخست جلب مشارکت کنندگان و سپس
کاربران بیشتر به سايت است .يعنی هرکاربر وقتی اهمیت میيابد که به مرور هم
خواننده ثابت سايت شود وهم امكانی برای مشارکت در تولید محتوا بیابد .همچنین با
توجه به اينكه بیشتر سايتهای روزنامه نگاری شهروندی در عیان يا پنهان خود ،فضای
گفتوگويی آنالين (مبتنی بر اتاقهای گفتوگو و يا گروههای ايمیلی) دارند ،با اين
اوصاف بسیاری از کاربران سايتهای مورد مطالعه امكان مشارکت در چارچوبهای
مورد نظر بنیانگذاران سايت را میيافتند .هرچند در مواردی مانند سايت فشارکیها و
ساير سايتهای قومیتی و منطقهای مشارکت تنها به اعضای آن گروه اختصاص دارد
ومحدودتر است.
سايت ايرن يک نمونه کامل روزنامهنگاری شهروندی ترکیبی است .ترکیبی از
روزنامهنگاران حرفهای و شهروند-روزنامهنگارها سايت را اداره میکنند .البته تعداد
بازديدها هنوز به اندازه مناسبی نرسیده است و جای رشد دارد .سايت تغییر برای
برابری هم به لحاظ تعداد مشارکتکنندگان وهم به لحاظ تنوع وبالگها و سايتهای
زيرمجموعه اش شمار زيادی کاربر را در خود جای داده است .سايت موج سوم نیز به
صورت بالقوه با هدف جلب مشارکتکنندگان در تولید محتوا ،ابزارهايی را تدارک ديده
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بود و فراخوان داده بود .میزان اين مشارکتها در فورومهای اختصاصی فشارکیها و
فوروم باز کانون هواداران خود را بیشتر نشان میدهد.

پرسش چهارم :چشمانداز موفقيت براي این سایتهاي چه بوده است و
آیا خود را موفق ميدانند؟
سايت های مورد مطالعه همگی در میانه راه قرارداشتند و خود را موفق میدانستند.
هرچند مدير سايت ايرن معتقد بود که اين سايت بايد بیشتر از وضعیت کنونی در میان
عامه مردم اقبال بیابد .همچنین مديرسايت موج سوم نیز پوشش خبری اين سايت را
موفق نمی دانست .و يا سايت تغییر به دلیل برخی اختالفها و دوپاره شدن گروه اولیه،
در میانه راه کمی افت کرد .سايت فشارکیها هم همیشه با تهديد اختالفهای طايفهای
روبرو بوده است .اما همه اينها بازهم سايتهای مورد مطالعه را از شمار سايتهای
موفق فارسیزبان در حوزههای مورد بررسی خود خارج نمیکنند.
همچنین اين سايتها برای تداوم انگیزههای اعضا برنامههای مختلفی دارند .کانون
هواداران برای ايجاد انگیزه میان دختران عضو کانون فورومهای اختصاصی دختران را
راه انداخته است که بدون حضور آقايان بحثهای دلخواهشان را در آنجا پیش ببرند.
کانون همچنین با راهانداختن بحثهای داغ در روزهای پیش از مسابقات مهم فوتبال
تشويق به مشارکت در بحثها را دنبال میکند .ايجاد تیم فوتسال و فعالیتهايی مانند
اين نیز در همین راستا هستند .سايت ايرن به همكاران محلیاش آموزشهايی داده است
و به همكاران حرفهایاش دستمزد میدهد تا کار به نقطه مناسبی برسد .فشارکیها هم
با برگزاری اردوهای خانوادگی ،مسابقات کارتینگ خانوادگی ،لیگ فوتسال فشارکیها
در تهران و اصفهان و دهها برنامه ديگر حتی باعث مهاجرت معكوس نخبگان به روستا
و استفاده از ظرفیت آنها برای بازسازی و توسعه روستا شده است .همچنین اين سايت
بستری بوده است برای برگزاری دو دوره همايش سراسری خانوادگی در تهران که در
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نشست دوم حدود هشتصد فشارکی از ايران وساير نقاط دنیا گردهم آمدند .همچنین
قرار است در قالب فعالیتهای سايت از نخبگان علمی و اقتصادی فشارک تقدير شود.
سايتهای مبتنی بر کمپینهای بیرونی البته مانند موارد ديگر نیاز به مشوق درونی
ندارند و هدف عمومی کمپین يا پويش برای تداوم انگیزهها کافی است ،هرچند ممكن
است اهداف تغییراتی کنند.
جدول  -2تالشهاي سایتها براي افزایش انگيزه اعضا و كاربران
نام سایت
ایرن

گزارههاي نهایي (عوامل انگيزشي در این سایتها)
-

آموزش روزنامهنگار -شهروندان و بهادادن به سوژههای

رسیده از سوی آنان
تغيير براي برابري

-

پرداخت دستمزد به روزنامهنگاران حرفهای

-

رسیدن به هدف پايهای کمپین به عنوان مهمترين عامل

 ايجاد بخش مردان کمپین و گردهم آوردن آنهافشاركيها

-

برگزاری اردوهای تفريحی و همايشهای خانوادگی

-

قراردادن بخش نیازمندیها در سايت و تامین برخی نیازهای

ديگر اعضای سايت مثل راهاندازی صندوق قرضالحسنه و طرح
مسكن فامیلی
-

در اولويت قراردادن مسائل روستا برای افراد فامیل و تشويق

آنها به مشارکت
-

محدود و بسته نگاه داشتن فوروم برای اطمینان بخشی به

اعضا برای مشارکت آزادانه در فورومها
موج سوم
هواداران منچستر

-

رسیدن به هدف پايهای پويش

-

تولید سرودهای اختصاصی و کلیپهای موبايلی پويش

 راهاندازی بحثهای داغ در آستانه مسابقات مهم-

راهاندازی بخش اختصاصی برای دختران عضو (يونايتد گرلز)
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 برگزاری نشستهای آنالين بعد از مسابقات مهم-

اهدای جايزه به کاربر برگزيده ماه به لحاظ کیفیت و کمیت

پستهای ارسالی در فوروم
 توزيع سیدی بازیهای منچستريونايتد که اختصاصی برایهواداران تهیه شده بود.

پرسش پنجم :نحوه اداره این سایتها چگونه است؟
رسانههای جريان اصلی از روزنامهنگاران حرفهای استفاده میکنند و ارزشهای
خبری و اولويتهای رسانه نیز در سلسله مراتب سازمانی شان مشخص میشود.
رسانه های شهروندی معموال در اين دو بعد با رسانههای جريان اصلی تفاوت دارند.
ساختار سايت های مورد مطالعه در مجموع متقارن بود و نه تنها تصمیمگیریهای آنها
در بستری مبتنی بر خردجمعی و توافق گروهی گرفته میشود ،بلكه نسبت به مخاطبان
نیز فعاالنه برخورد میکنند و از توان بالقوه آنها برای مشارکت در تولید محتوا استفاده
میکنند .البته اين سازوکار تصمیم گیری در مرحله اجرا معموالً بر عهده تیم سردبیری که
شمار محدودی از افراد هستند گذاشته میشود .همچنین سايتها برای به کارگرفتن
کاربران و اعضايشان از يک فوروم فعال درحاشیه خود استفاده میکنند.
تصمیمگیریها در سايت ايرن در تعامل میان سردبیری و روزنامهنگاران حرفهای
انجام می شود .اين تعامل در پشت صحنه سايت است و کاربر سايت تنها صورت نهايی
اخبار را میبینید .شهروند -روزنامهنگاران هم در تماس با دبیران و يا سردبیری مطالب
و خبرهای خود را منتشر میکنند .تصمیمگیریهای سايت تغییر برای برابری هم حاصل
گفت وگوهای گروهی در پشت صحنه سايت است .هر بخش سايت يک کمیته پیگیری
دارد که مسئول تامین محتوا و به روزرسانی آن بخش است ،در مناسبتهای ويژه در
همین فضای پشت صحنه سايت ،که معموال با استفاده از گروههای ايمیلی شكل
میگیرد ،درباره مطالب ويژه تصمیمگیری میشود .فشارکیها تمام برنامهريزیها و
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تصمیمگیریهای خود را در فوروم خانوادگی انجام میدهند و در سايت تنها حاصل
تصمیمهای نهايی در قالب خبرکلی منتشر میشود .هر فشارکی میتواند با عضويت در
فورومها در فرآيند تصمیمگیری شرکت کند .موج سوم در میان سايتهای مورد مطالعه
کمترين تقارن را داشت ،دو مدير سايت درباره انتشار يافتن يا نیافتن همه محتوای نهايی
تولیدشده توسط اعضای پويش و کاربران سايت تصمیمگیری میکردند .اين تمرکز با
توجه به دوره زمانی کوتاه فعالیت سايت و حجم باالی فعالیتهای انتخاباتی صورت
گرفته بود.

پرسش ششم :ميزان ویرایش و دخل و تصرف مدیران این سایتها در
محتواي منتشر شده چه مقدار است؟
موارد مطالعه اغلب برای سايتها نظارت پیشگیرانه را در نظر گرفتند .يعنی اخبار
منتشرشده در سايت پیش از انتشار توسط دبیران سايتها تأيید میشدند .کامنتهای
مطالب نیز همین گونه بودند .اين سايت ها برای رسیدن به دست کمی از استانداردهای
خبری ترجیح دادهاند که در مورد انتشار اخبار با دقت بیشتری عمل کنند .اين نظارت
در فورومها ،ساختار افقی و عمومی به خود میگیرد .مثالً در فوروم خانوادگی
فشارکیها شاهد اين هستیم که نظارت عمومی میشود و همه بر هم نظارت میکنند و
در متعادل نگاه داشتن فضای گفتوگوها موفق هم هستند .اما فشارکیها برای سايت
خود به دلیل حساسیتهای طايفهای تا مدتها حتی مديرسايت را نیز پنهان نگاه
میداشتند تا شائبه ترجیح طايفهای بر طايفه ديگر پیش نیايد .همچنین حساسیتهای
پیشگیرانه سبب شده تا سايت تغییر برای برابری دوپاره شود .تغییر تاکتیکهای گروهی
از اعضای کمپین سبب شد تا در بحثهای عمومی در برابر انتشار يادداشتها و
گفتارهای اين گروه درباره تغییر تاکتیک اجرايی کمپین ،مقاومت شود و اين گروه
ترجیح دهند برای پیشبرد انديشههای خود ،سايت ديگری را به عنوان رسانه خود
انتخاب کنند .موج سوم نیز که يک سايت انتخاباتی به شمار میرفت با حساسیت باال
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نظارت پیشگیرانه را در پیش گرفت و موفق هم بود زيرا در تمام مدت فعالیت اين
سايت هیچکدام از خبرهای آن تكذيب نشد.

پرسش هفتم :ميزان دوام این سایتها چه مدت است؟ آیا آنها براي پایایي
و دوام فعاليت خود برنامهاي دارند؟
سايتهای مورد مطالعه در دو دسته جای میگیرند ،دسته نخست سايتهايی
هستند که اهداف کوتاه مدت يا میان مدت دارند و دسته دوم اهداف طوالنی مدت
دارند يا فاقد دوره زمانی هستند .سايتهای تغییر برای برابری و موج سوم از دسته اول
هستند .اين سايتها به عنوانی بستری برای فعالیتهای کمپین يک میلیون امضا و
پويش دعوت از خاتمی (و پس از آن :حمايت از خاتمی و موسوی) فعالیت داشتند و
دوره فعالیت مشخصی نیز برای آنها تعريف شده بود .دوره فعالیت سايت موج سوم
تقريبا پايان يافته است اما تغییر برای برابری تا زمان حیات کمپین و فعالیت اعضای آن
ماموريت اولیهاش خاتمه نمیيابد .سايتهای ديگر فاقد دوره زمانی خاص هستند .اما
همه آنها برای دوام سايت برنامههای توسعهای مختلفی دارند که در بخش انگیزشها
درباره آنها توضیح داده شد.
همچنین يكی ديگر از موارد مهم در ادامه فعالیت اين سايتها افزايش شمار
بازديدکنندگان آنهاست .اين سايتها بسته به گروههای مختلف مخاطبان خود از
ابزارهای مختلف برای افزايش بازديدکنندگان و مشارکتکنندگان بالقوه خود استفاده
میکنند .مثال يكی از سايتهای وابسته به کمپین يک میلیون امضا با چاپ تقويمهای
ديواری و درج موارد مربوط به «شروط ضمن عقد» در حاشیه تقويمها و درج آدرس
سايت سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارد .همچنین شبكه خويشاوندی فشارکیها با
چاپ کارت ويزيت و شرکت در نمايشگاههايی مانند رسانههای ديجیتال و ارائه مداوم
سايت به اعضای خانواده به دنبال جلب مخاطب و مشارکتکننده هستند .سايت
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هواداران منچستر نیز با درج آگهی در سايتهای هواداری ورزشی ديگر و شرکت در
نمايشگاهها رسانههای ديجیتال به دنبال شناساندن خود می باشند.

پرسش هشت :چرخه اقتصادي فعاليت سایتهاي رسانههاي شهروندي
چگونه است؟ آیا فعاليتهاي بازاریابي در مورد این سایتها انجام ميگيرد؟
تامین منابع مالی و انسانی برای ادامه فعالیت دو عنصر مهم برای تداوم فعالیت
سايتهای رسانه های شهروندی هستند .به جز سايت موج سوم که يک سايت انتخاباتی
به شمار میآيد ،سايتهای ديگر با هزينه شخصی بنیانگذاران به راه افتادهاند و با
سازوکارهای ديگر به دنبال تامین منابع مالی و انسانی خود هستند .سايت ايرن به دنبال
جذب آگهیهای مربوط به شرکتهايی است که محصوالت تجاری دوستدار محیط
زيست تولید میکنند .ايرنیها همچنین برای جذب مشارکتکننده بیشتر به دنبال
راهاندازی باشگاه خبرنگاران سبز هستند که هدف عمده اين باشگاه تربیت
روزنامهنگاران و کنشگران فعال محیط زيستی است.
تغییر برای برابری محصوالتی مانند :قاب سینه هايی با نمادهای کمپین را با قیمت
پايه و همت عالی می فروشد .محصوالت مشابه ديگری نیز دارد .هرچند تمام همكاران
کمپین داوطلب هستند و عمالً هزينه مادی چندانی بردوش کمپین نیست .همچنین به
دلیل هدف اجتماعی انتخاب شده ،داوطلبان همكاری با کمپین در ابتدا زياد بودند ،اما
با فشارهای واردشده از سوی مقامهای قضايی از شمار و شور نیروهای انسانی داوطلب
کاسته شد.
فشارکی ها نیز از میان اعضای خانواده به دنبال حامیان مالی عمده هستند .تا پیش از
اين هزينههای فعالیت های جمعی به صورت خرد از تک تک اعضا و يا به صورت
عم ده توسط چند چهره موجه خانواده تامین شده است ،اما ارتقاش نرمافزار سايت
نیازمند اين است که درآمد نسبتاً پايداری برای سايت ايجاد شود.
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کانون هواداران منچستر يونايتد نیز قراردادهايی تجاری برای تامین هزينههايش
دارد .شماری از محصوالت اين کانون به ويترين ايرانسل ارائه میشود و کاربران اين
شبكه برای دانلود عكسها و فیلمها و دريافت آخرين اخبار منچستر هزينهای را
پرداخت میکنند که درصدی از آن عايد کانون میشود .همچنین به ازای هرعضوی که
کارت رسمی هواداری دريافت میکند درصدی از حق عضويت وی از سوی باشگاه به
کانون پرداخت می شود .کانون هواداران حامیان خاص مالی نیز دارد .کسانی که
هزينههای موردی مجموعه را ،مانند هزينه هاست ،تقبل کردهاند .يا يک شرکت صنعتی
ده هزار پوستر شامل تقويم بازیهای منچستر را با آرم خود برای کانون منتشر کرده
است.

پرسش نهم :بخشها و امکانات ثابت و مشترک این سایتها چيست؟
در بررسی سايتهای اينترنتی میزان بهرهگیری آنها از ابزارهای تعاملی و
ترغیب کننده به مشارکت کاربران اهمیت دارد .همچنین استفاده از زيرساخت اينترنت
برای ارائه محصوالت چندرسانهای و مواردی مانند اينها در سايتها مورد بررسی قرار
گرفت .حاصل بررسیها در جدولهای ذيل قابل مشاهده است.
جدول  -3امکانات تعاملي سایتهاي مورد مطالعه
نام سایت

گزارههاي نهایي

ایرن

 ايرن فاقد فوروم گفتوگويی است ،کامنتهايش با يک مرحلهنظارت منتشر میشوند ،نظرسنجی دارد و ارتباط با آن از طريق شماره
تلفنها و ايمیلهای موجود در سايت امكانپذير است .سايت فاقد
امكانات چندرسانهای است.
 تغییر برای برابری فاقد فوروم گفتوگويی است ،کامنتهايش بايک مرحله تائید منتشر میشوند .از نظرسنجی استفاده نمیکند واز
طريق ايمیل میتوان اعالم همكاری و ادامه فعالیت نمود .سايت به
صورت موردی از امكانات چندرسانهای استفاده کرده است.

تغيير براي برابري
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فشاركيها

 رکن اصلی و زنده سايت فوروم گفتوگويی است .فعاالنه درکامنتهايش مشارکت میشود .سايت با نظرسنجی هم با اعضا در
ارتباط است .برای ارتباط با سايت میتوان از طريق ايمیل با مديران آن
تماس گرفت.امكانات چندرسانهای فعلًا در سايت قرار ندارند.

موج سوم

 موج سوم فوروم گفتوگويی نداشت .اما کامنتهايش فعاالنه بااستقبال روبرو میشدند و گاه ذيل يک گزارش مهم تا  133کامنت
جدی تأيید میشد .برای ارتباط با سايت هم تلفن و هم ايمیل قرار داده
شده بود و فراخوان مشارکت در تولید محتوا از ابتدا در سايت قرار
داشت.

هواداران منچستر

 فوروم رکن اصلی و زنده سايت است .سايت اصلی فاقد امكانکامنت گذاری است اما بحثها و نقدهای مفصلی در بخش فوروم
وجود دارند .برای ارتباط با سايت میتوان ايمیل زد و با مديران ارتباط
برقرارکرد.

جمعبندي و یافتههاي جدید پژوهش
در مجموع و با استناد به نمونههای بررسی شده میتوان گفت که در پروژههای
روزنامه نگاری شهروندی بررسی شده ،يک مسئلة الب اين است که فرآيند تولید يک
خبر يا گزارش و يا فرآيندهای تصمیمگیری برای فعالیت جمعی ذيل يک سايت ،سبت
به محتوای ارائه شده و تعداد بازديدکنندگان آن اهمیت داشت مديران سايت ها بیش از
رباره تعداد بازديدها دغدغه داشته باشند به اثرگذاری فعالیت تعريف شده و همچنین
افزايش تعداد مشارکتکنندگان در فرآيندهای آنالين و يا برنامههای سايت در فضای
واقعی اهمیت میدادند.
همچنین در میان نمونه های بررسی شده ،سئله مهم اين بود که آنها به لحاظ
اقتصادی کامالً متكی به سرمايهگذاری فردی يا گروهی بنیانگذاران بودند .تمام نمونهها
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در دوره بلوغ بودند و به طور طبیعی يک گذار از بنیانگذاران به ادارهکنندگان ثانويه را
در پیش داشتند و به همین دلیل در گفتوگوهای انجامشده گفتند به دنبال اين هستند
که سازوکار مالی پايداری را برای مجموعه بیابند ،هرچند هیچ کدام هنوز به راهحلهای
قطعی نرسیده بودند.
اين نمونهها در غالب فرآيندها به شیوه دموکراتیک عمل میکردند ،اما
تصمیمگیریهای کلیدی در آنها در اختیار گروه محدودتری از مديران يا بنیانگزاران
بود .در مورد نشر محتوا در سايت اصلی سختگیری بیشتری داشتند اما در فورومهای
حاشیهای سايت ساختاری باز و بدون کنترل پیشینی داشتند.
در مجموع اثرگذاری اين سايتها به گونهای بود که نقش خود را در زيستبوم
جديد رسانهای به خوبی ايفا میکردند و در مقاطع زمانی مختلف اهمیت خروجیهای
آنها در ايجاد فضاهای گفتوگويی با محوريت دغدغههای آنان خود را نشان میداد.
اين مسئله در مورد سايت های ايرن ،کمپین يک میلیون امضا و پويش موج سوم نمود
بیشتری داشت ،ولی در مورد جامعه مجازی خويشاوندی فشارکیها و کانون هواداران
منچستر يونايتد بیشتر در فضاهای خرد و در میان اعضا و هواداران بازتاب داشت.
همگام با برگزاری نشستهای گفتوگويی با مديران و بنیانگذاران اين سايتها،
پژوهش با يافته های ديگری نیز روبرو شد که در مطالعات اولیه مورد توجه قرار نگرفته
بودند .شماری از اين نكات جديد ذيل سئوالهای اصلی مورد بحث و مداقه قرار
گرفتند .اما شماری ديگر از آنها کامالً به حوزههای ديگر اختصاص يافتند و در موارد
مورد مطالعه قرارگرفته مشترکاتی نیز میان آنها وجود داشت .در حقیقت اين يافتهها
ناظر به مسائلی است که بیشتر مختص فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ايران است و
در خالل مرور يافتههای نظری به دست نمیآيند .در ادامه به اين موارد پرداخته
میشود.
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اهميت حضور برنامهنویس و طراح گرافيست در گروه اوليه
با توجه به اهمیت هزينههای ابتدايی در راهاندازی اين سايتها تسلط يكی از
مديران يا بنیانگذاران به برنامه نويسی و طراحی برای وب در پیشبرد کار سايت اهمیت
بسیاری دارد .در میان سايت های مطالعه شده اين مسئله به خوبی نمود داشت .سايت
تغییر برای برابری از يک نرمافزار مديريت محتوای رايگان و منبع باز به نام «اسپیپ»
استفاده می کند و در میان همكاران اولیه سايت کسانی بودهاند که به اصول اجرای اين
نرمافزار مسلط بودند .سايت تغییر هنوز هم از همین نرمافزار استفاده میکند و با توجه
به تسلط اعضا به نرمافزار هر تغییری در سايت به راحتی انجام میشود.
فشارکیها هم برای سايت خود از نرمافزار مديريت محتوای رايگان جومال استفاده
میکنند .همچنین در میان جوانانی که از ابتدا با سايت همكاری میکردند ،افرادی بودند
که به طراحی وب مسلط بودند و اين نرمافزار را برای استفاده سايت بهینه کردند.
موج سوم و کانون هواداران منچستر هم نرمافزارهای مديريت محتوای اختصاصی
خود را دارند که هر دو توسط بنیانگذاران اولیه سايتها طراحی و اجرا شدهاند.
هزينههای مربوط به طراحی نرم افزارهای مديريت محتوا و يا حتی استفاده از
نرم افزارهای رايگان و همچنین لزوم وجود شناخت کافی از توانايیهای اين نرم افزارها
سبب شده است تا سايتهای روزنامهنگاری شهروندی به داوطلبهای مسلط به
طراحی وب ،نیازمند باشند.

اهميت گروههاي ایميلي و تاالرهاي گفتوگویي
گروه های ايمیلی و مكاتبات جمعی از طريق ايمیل از جمله نخستین ابزارهايی بود
که شهروندان برای مشارکت از آن بهره گرفتند .همانگونه که قبالً توضیح داده شد
فهرست های ايمیلی محدود به افرادی است که نامشان در فهرست ثبت شده است .به
همین دلیل بحثهايی که در آن شكل میگیرد مديريت شده و قابل کنترل است.
سايتهای مورد بررسی از فهرستهای ايمیلی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و
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تصمیمگیریهای جمعی استفاده میکنند .اين ابزار در درجه اول سادهترين حالت
کاربری را دارد و همه میتوانند از آن بهره ببرند .همچنین امكان گفتوگوی انتقادی و
جدلی میان اعضا برای يک تصمیمگیری جدی را فراهم میکند .سايتهای ايرن و تغییر
برای برابری به طور فعاالنه از اين امكان استفاده میکنند .فشارکیها هم برای
تصمیمگیریهای خود از فوروم خانوادگیشان استفاده میکنند که محدود به اعضای
خانواده است و بستر تصمیمگیری ها است .کانون هواداران منچستر يونايتد نیز از امكان
چت گروهی ياهو برای گفتوگوهای پس از بازیها و يا نشستهای مديران سايت
استفاده میکند.

سایتها غالباً دچار انشعاب ميشوند
سايت های مورد مطالعه تجربه دوپاره شدن و انشعاب را با خود دارند .مانند ويژگی
جمعی ايرانیان در انشعابهای پیاپی ،فضای مجازی هم از اين مسئله بیبهره نمانده
است .سايت تغییر برای برابری به دلیل اختالف نظر در تاکتیکهای کمپین بعد ازمدتی
دوپاره شد و گروهی از فعاالن حوزه زنان از اين سايت جداشدند و سايت ديگری به
نام «مدرسه فمنیستی» را راهاندازی کردند .اين انشعاب سبب کاستن از انگیزههای
ابتدايی شده ،همچنین بخشی از انرژی هر دو گروه را به همین اختالفها متمرکز کرده
است .همچنین کانون هواداران منچستر نیز در مقطعی يک انشعاب را تجربه کرده است
و حال در کنار فوروم سايت ،يک فوروم ديگر نیز متعلق به هواداران منچستر يونايتد
وجود دارد .البته حال و با گذشت مدتی از اين انشعاب گفتوگوهايی مجدد برای يكی
شدن هر دو فوروم انجام شده است .فشارکیها هم در مقطعی به دلیل اختالفهای
طايفه ای دچار انشعاب شدند و سايت ديگری با اهداف سايت اولیه تشكیل شد که آن
تجربه هم موفق نشد و تمرکز اصلی و کانونی خانواده برروی سايت کنونی باقی ماند.
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مشکالت سياسي -اجتماعي فعاليت رسانههاي شهروندي
نكته مهم ديگر در فعالیت اين رسانهها چالش آنها با نهادهای قضايی و امنیتی
جمهوری اسالمی ايران است .ايرن به دنبال تبديل شدن به يک خبرگزاری رسمی در
ايران است و با وجود ارائه تمام مدارک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هنوز
مجوزی برای اين سايت صادر نشده است .سايت تغییر برای برابری به دلیل حساسیت
اين نهادها بر روی فعالیت کمپین تاکنون 11بار فیلترشده است و هربار با آدرسی جديد
فعالیت خود را ادامه داده است .همچنین کمپین نیز از ابتدا با مخالفت نهادهای قضايی
روبرو شد .سايت موج سوم نیز روز انتخابات فیلترشد و شماری از اعضای پويش و
فعاالن سايت نیز دستگیر شدند و به دنبال دستگیریهای صورت گرفته فعالیت سايت
متوقف شد .کانون هواداران منچستر نیز وقتی در میان فعالیتهای انگیزشی خود تصمیم
گرفت بازی های منچستر را به صورت زنده و روی پرده برای اعضايش پخش کند با
مخالفت اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی روبرو شد .در میان فشارکیها با توجه به
احتیاط مديرانش و بسته بودن فوروم گفتوگويی اعضای خانواده با مشكل خاصی
روبرو نشده است.
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