
 
 

 اجتماعی یهاجنبشفضای مجازی و 

 یواشکی در فیس بوک( هاییآزادبر جنبش زنان ایران و تحلیل صفحه  تاکید)با 

 آزاده خرازی

بسیار زیادی در همه ابعاد زندگی انسان پدید آمد. این  تحوالت واز زمان ایجاد شبکه جهانی اینترنت در جهان، تغییر  بیدارزنی:

 هایشیوهانسانی همچون رفتار، عادات، طرز فکر گرفته تا اتفاقات کالن مانند تحول  هایویژگیجزئیات فردی و  تغییرات از

سان . گویی نقش مهم اینترنت در زندگی روزمره انگیردبرمیرا در  المللیبین وسیاسی  سازسرنوشت هایکنشو  گیریتصمیم

ب کرده تاثیر فضای مجازی و کردارهای افراد خود جل را به ظراننصاحباخیر توجه  هایسالدر  انکار است. آنچه غیرقابلامروزی 

است. مجادالت و مناقشات زیادی بر سر این مسئله که آیا فضای مجازی  اعتراضی وسیاسی  هایکنشدر فضای سایبر در زمینه 

قرار گرفته است، مدتی است راه آن  سر براجتماعی ایجاد نموده یا همچون مانعی  -بستری را برای تسهیل تحقق مطالبات سیاسی

تاثیرگذاری مثبت  مخالف وست. در این مقاله قصد دارم ضمن بررسی هر دو رویکرد موافق اها رسانهکادمیک و آکه نقل محافل 

با اشاره به نقش فضای مجازی در جنبش زنان ایران،  درنهایت سیاسی افراد و فضای انضمامی زندگی، هایکنشی مجازی بر فضا

پاسخ داده خواهد  هاآنرا مورد تحلیل و نقد قرار دهم. سواالتی که در این مقاله به  بوکفیسیواشکی در  هایآزادیفحه عملکرد ص

 از: اندعبارتشد 

( تاثیرگذار باشد؟ این هاییم و انقالبهمچون اصالحات عظ) سیاسیمهم  هایعرصهآیا فضای مجازی توانسته در  -

 ت؟تاثیرگذاری به چه نحوی بوده اس

 سیاسی دنیای امروز تاثیر مثبت و -در زمینه تغییرات اجتماعی تواندمیچیست؟ آیا پدیده اسلکتیویسم  1اسلکتیویسم -

 داشته باشد؟ راهگشایی

 در ایران( داشته است؟ خصوصبه) فضای سایبری چه نقشی در جریان جنبش زنان -

 مجازی چگونه خواهد بود؟ هایجنبشآینده  -

 ازی/ سایبر/ اینترنت، جنبش اجتماعی، جنبش زنان، اسلکتیویسمکلمات کلیدی: فضای مج

 اینترنت؛ تهدید یا فرصت؟!

ایران و سپس تحوالتی که در برخی کشورهای عربی رخ داد و به بهار  88در چند سال اخیر و پس از اتفاقاتی چون وقایع انتخابات 

کارشناسان علوم اجتماعی و علوم ارتباطات قرار  موردتوجه عربی موسوم گشت، اینترنت و فضای سایبر بار دیگر به شکلی ویژه

افراد در جریان تحوالت  تدارک و دهیسازمانگرفت. این بار اما آنچه توجه جهان را به سمت اینترنت جلب نمود نقش آن در 

اجتماعی  هایشبکهدر  یزآماعتراضبسیج نیروهای مردمی برای تجمعات  ،88در جریان اتفاقات پس از انتخابات بود.  مورداشاره

قرار داده  هاشبکهبر روی این  توسط کاربران سرعتبهاین اعتراضات  هایدرگیریو فیلم  گرفتمیو توییتر انجام  بوکفیسچون 

 هاجنبشبسیاری از خرده  .لیبی هم اتفاقات مشابهی افتاد . در کشورهایی چون مصر، تونس وشدندمیو جهان از آن خبردار  شدمی

و به خیابان  دهیسازمان به عضوگیری نمودند که دردر فضای مجازی شکل گرفتند و اقدام  ،ن دورانیع در حالِ بروزِ آر درون وقاد

                                                           
1 Slacktivism 



 
 

 منتقدین و پردازاننظریهبرخی  تدریجبهگذشت چندی از این اتفاقات، اما پس از  همهبااینی ایفا کردند. کشاندن مردم نقش زیاد

و انقالب از  3و یا کیلیکتیویسم 2کتیویسملرداختند. اصطالح اسمحدود کردن کنش افراد به فضای مجازی پ ربه نقد نقش اینترنت د

 واز افراد  دودسته توانیممیبنابراین . شودمی و شدهمطرحکلماتی هستند که از سوی بسیاری از منتقدان فضای مجازی  4توزیر پ

 که به کنشگری اینترنتی معتقدند. ایدستهکنیم. دسته اول  بندیدستهرا در زمینه نقش فضای مجازی در کنشگری  نظریات

 برآمدهکنشگری را مفهومی « جدید هایرسانهکنشگری و »ذیل مدخل  جنبش اجتماعی هایرسانهآنجال جی آگوآیو در دانشنامه 

میلیون  هاده، هاآناز سوی  بانیهدروازاز سوی کاربران و  تولیدشدهجدید تعریف کرده است که اغلب با محتوای  هایرسانهاز 

کنشگری در مصادیق خود از  .خواندفرامی شدهگذاشتهدر خصوص محتوای به اشتراک  تعامل وبیننده و خواننده را به مشارکت 

 سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کسب هایسویهشخصی،  هایوبالگتوییتر تا  و بوکفیساجتماعی پرطرفدار مانند  هایرسانه

، هاوبالگ، توییتر، یوتیوب، مای اسپیس و حتی بوکفیسمجازی مانند  هایرسانه ویژهبه. به همین دلیل اینترنت و کندمی

 هایحرکتاز کنشگری را دنبال کنند. این امر باعث تسریع  هاییشیوه توانندمیمحتوایی نیز  هایجماعتو  هافروم، هاپادکست

کنشگری اینترنتی نوعی کنشگری اجتماعی است که  ترتیباینبه. شودمی هاسایتد یا کاربران این شهروندی و بسیج اجتماعی افرا

 (51: 1392، جهرمی و )خانیکی. یابدمیدر فضای واقعی نیز امکان انعکاس 

و از انجام  شاندکمیاشخاص را به سمت انفعال  ،مجازی هایجنبشکه معتقدند فضای مجازی و  هستند افرادی گروه باال، در مقابل

 .داردمیکنش عینی و واقعی که منجر به تغییرات انضمامی شود باز 

بی  دهندهتسکینهستند که این روزها تبدیل به یگانه شکل  واژگانی ازجمله گذاریاشتراک به ومبارزه از طریق کلیک کردن 

اذهان  گریمحاسبهلیت خود سرپوش گذارند و آن، بر فقدان عام واسطهبهکه سعی دارند  «ورزانی مجازی شده نکنش»کنشی 

 بزنند ولو جا« مبارز» خود را درنهایتفردیت باور خویش را در نبود کنش ورزی های واقعی و انضمامی طبیعی جلوه دهند و البته 

 (1393 ،)امامی« مبارزانی از زیر پتو»

بلکه اساسا ایجاد  کندنمیای نیل به هدفی مشترک فراهم بستری را برای بسیج همگانی بر تنهانهاین گروه معتقدند فضای مجازی 

 اجتماعی است. -انفعال سیاسی نوعیبهو تاسیس آن با هدف اتمیزه کردن افراد، تقویت فردگرایی و دامن زدن 

زی که آن به هویتی مجا فروکاستو  (agentانسانی )از عامل « ییسوژه زدا»های اجتماعی و بررسی روند برای تحلیل نقش شبکه

که تحت  یمکناشارهو نامرتبط با واقعیت، ناگزیریم به جریانی « هوانمود»های موجودیتی واقعی را دارد اما در شکلی همان ویژگی

خواند، تنها ی هر نوع کنش جمعی اجتماعی را میباوری که پیشاپیش فاتحهی ایدئولوژی نولیبرالیسم، سوار بر منطق فردیتسیطره

های ابتدایی قرن های پایانی قرن بیستم و سالدارد، از سال« هافردیت»برای آن « ناپذیریهای برگشتزینهه»بدین خاطر که 

آرام به سمتی پیش رفت که عقل سلیم یا خرد عامیانه را آرام« جامعه»بدیلی برای  عنوانبه« شبکه»ویکم با مطرح کردن بیست

گذار از «. کاربر شبکه»ی را داشت اما در شکل نوین و فناورانه« ن واقعی اجتماعیانسا»های توان همان ویژگیمتقاعد سازد که می

های ی سیستمتواند به واسطهبدون نیاز به عامالن انسانی می که اساسا« ای مجازیوجودیت/سوژهم»به « انسان واقعی اجتماعی»

یی بوده که با استفاده اجتماعی-اقتصادی-ی سیاسیمهمنظو یدستاوردهاترین شود، یکی از اصلی« بازشناسی»کدگذاری اطالعاتی 
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ی خویش بر سپهر راه را برای تفوّق فزاینده های ارتباطی آن، عمالو امکان« هشبک»های اطالعاتی پیشرفته و فراگیری از فناوری

 2.5شامل چیزی بیش از های ارتباطی )که ویژه در مناطق برخوردار از زیرساختزندگی اجتماعی انسان در سرتاسر جهان، به

شود ه میدشمر« دستاورد» روازآنهمواره کرده است. این گذار ن( سوم جمعیت کل جهادیک به یکشود، یعنی نزمیلیارد نفر می

 )همان( .وار و غیراجتماعی خود سازدهوانسته عقل سلیم را تابع منطق ذری نولیبرالیسم تا حد زیادی تکه تحت سیطره

دقیق بررسی  طوربهنیز ورود به بحث اهمیت اینترنت در جنبش زنان ایران، بهتر است چند مفهوم را  ن موضوع وشد ترروشنبرای 

 نماییم.

  شدهمطرحجنبش اجتماعی: در تعریف جنبش اجتماعی نظریات گوناگونی از سوی متخصصان علوم اجتماعی تاکنون 

را در یک جمله مطرح کرد، جنبش  شودمیماعی ذکر که برای جنبش اجت هاییویژگیاست اما اگر بتوان مجموعا 

و رسیدن به  برای پیش برد منافعکه در خارج از حوزه نهادهای رسمی اجتماعی عبارت است از هرگونه کوشش جمعی 

تغییر  یا ومعموال با هدف دگرگونی  جمعی این نوع کوشش ناگفته نماند .گیردمیصورت  مشترکاهداف 

 .شودمیتوام  آمیزخشونت هایشیوهست و گاه با اجتماعی/سیاسی همراه ا

 :توجه مشترک دارند هاجنبشنظری و سرزمینی مختلف حداقل به چهار جنبه اختصاصی  هایپیشینهمحققان با »

 غیررسمیتعامل  هایشبکه -

 همبستگی اعتقادات مشترک و -

 عمل جمعی متمرکز بر منازاعت -

 (1390 یانی،و د )دالپورتا «استفاده از اعتراض -

 کرد: بندیطبقهدر سه رویکرد  توانمیاجتماعی را  هایجنبشمربوط به  هاینظریه»

چون گوستاو لوبون، نیل اسملسر، جیمز دیویس، رابرت تدگر، کورن هازر،  پردازانینظریهرویکرد رفتارگرایی: شامل -

 هربرت بلومر، رالف ترنر و لوئیس کیلیان.

کارتی، چارلز تیلی، سیدنی تارو،  مک وهمچون مانکور السون، آنتونی اوبرشال، زالد  پردازانیهنظریرویکرد نهادی: شامل -

 جو فریمن و دیوید اسنو.

همچون آلن تورن، یورگن هابرماس، مانوئل کاستلز و آلبرتو  پردازانینظریه هاینظریهشامل رویکرد جامعه مدنی: -

 .ملوچی

، تحت کنندمیرفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محیطی بررسی  مثابهبهاجتماعی را  که جنبش هایینظریهدر نخستین دسته، 

اجتماعی را نهایتا فرآیندی  هایجنبشکه ماهیت  هایینظریهدر دسته دوم،  .شوندمی بندیطبقهعنوان رویکرد رفتار جمعی 

 ؛گیرندمی، ذیل نام رویکرد نهادی جای دهدمیقرار  موردتوجهجنبش را  هایسازمانو عقالنیت موجود در  کنندمیسیاسی قلمداد 

موجود در جامعه مدنی  هایهویتاجتماعی را برخاسته از  هایجنبشقرار دارند که ماهیت اساسی  هایینظریهدر دسته آخر  و

 شدهمشخصمدنی  جامعهاین دسته با عنوان رویکرد  ،کنندمیرا نیز تغییر جامعه مدنی اعالم  هاجنبشو هدف این  دانندمی

 «.5است
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  که توسط یک یا چند نوع خاص  شدهتشکیل)فردی یا سازمانی(  هاییگرهشبکه اجتماعی: ساختاری اجتماعی است که از

 میزان ومسائل، اداره کردن تشکیالت  حلراه تعیین دراجتماعی نقش مهمی  هایشبکه. اندمتصلاز وابستگی به هم 

 (1391 ،در عبداللهی و دیگران 1390 ،. )کبریایی زادهکندمیافشان ایفا موفقیت افراد در رسیدن به اهد

 اینترنت و جنبش زنان ایران

زنان در ایران  کهییازآنجا، دهدیمدر رابطه با نقش اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان نشان  شدهانجامبسیار از مطالعات و تحقیقات 

و ، اینترنت (2009-2010و دیگران،  6)شنگاپور اندمواجهبیشتری  هاییتمحدودبا برای حضور در عرصه عمومی نسبت به مردان 

مجازی بستر مناسبی را برای خود بیانگری زنان ایجاد نموده است. مخصوصا به دلیل آنکه در فضای مجازی امکان پنهان  یفضا

برای حضور در فضای سایبر اقبال بیشتری از نیز وجود دارد، زنان  یرحقیقیغجعلی و  هاییتهونمودن هویت اصلی و حضور با 

اجتماعی نیز  -سیاسی هایینهزماخیر، زنان فعال در  یهاسالشخصی زنان از اینترنت، در  یهااستفادهفارغ از  .دهندیمخود نشان 

 .اندبردهخود از اینترنت بهره زیادی  هاییتفعالبرای پیشبرد اهداف و 

ابزار  ینترمهم عنوانبهاینترنت  و ازبود که خیلی زود به اهمیت تاثیر اینترنت پی برد  ییهانبشجنبش زنان ایران یکی از اولین ج

. به همین دلیل همیشه دنبال اندبوده نشینیهحاشزنان در همه دوران تاریخی ما » خود بهره برد. محبوبه عباسقلی زاده: یارسانه

ی پیشبرد اهداف خود هستند. اینترنت برای جنبش زنان ایران خیلی زود تبدیل خلق فضاهای جایگزین و استفاده از این فضاها برا

 (2015 ،)دویچه وله« بسیاری شد که زنان از آن سهمی ندارند یو اجتماعفضاهای سیاسی  یجابهبه فضایی جایگزین 

 یاندازراهآغاز نمود از همان ابتدا با  85که فعالیت خود را از سال  آمیزیضتبعامضا برای تغییر قوانین  میلیونیکبرای مثال کمپین 

موازی  طوربهپیشبرد اهداف خود  ینوعبهخود و نیز  هاییتفعال، از امکان فضای مجازی برای انعکاس 7برابری یبرا ییرتغسایت 

 هم در کوچه و خیابان و هم در اینترنت استفاده کرد.

جنبش زنان  یافتهیشافزااست؛ هرچقدر سرکوب  سر گذاشتهمختلفی را پشت  یهادورهفضای سایبر  اجتماعی زنان در یهاشبکه»

با  روزروزبهاست. حتی  شدهمنتقلو در وقت مناسب با توان تغییر بیشتری به فضای واقعی  متمرکزشدهبیشتر در فضای مجازی 

است. این  یرشدهتکثدموکراسی خواهی  تریعوسماعی جنبش اجت یهاشبکهافزایش سرکوب، گسترش بیشتری یافته و سرانجام در 

 :دهدیمپدیده چند پرسش مهم را پاسخ 

یک فضای  عنوانبهاجتماعی مجازی  یهاشبکهاجتماعی به  یهاجنبش و انتقالنخست اینکه رابطه مستقیمی بین سرکوب  -یک

 در فضای باز و دموکراتیک رشد کنند.الزاما  هاجنبشنیست که  گونهیناآلترناتیو وجود دارد. بنابراین 

و همین امر موجب سرعت گرفتن  بخشدیمبرخالف محققانی که معتقدند فضای مجازی تنها به تبادل اطالعات سرعت  -دو

تنها محل تبادل  شوندیمکه از فضای واقعی محروم  اییاجتماع یهاجنبش، فضای مجازی برای شودیماجتماعی  یهاجنبش

که افراد یک  شودیمو باعث  پذیردیمسازی هر دو صورت  و جنبش یابیجنبشبلکه فضایی است که در آن  اطالعات نیست

مجازی توانایی انتقال یک جنبش از مرحله فردی  یهاشبکه درواقعجنبش از مرحله کار فردی به مرحله کار گروهی حرکت کنند. 

 به مرحله گروهی را دارد.
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را طی کرده و با یافتن درد  و تعاملکه دوره زمانی الزم برای همکاری  دهدیمبه فعاالن اجتماعی فضای مجازی این فرصت را  -سه

کانتکست اجتماعی ویژه جهان مجازی  زبان و مطالبه مشترک بتوانند سرمایه اجتماعی تولید کنند. این سرمایه اجتماعی در بافت و

 پدیده واقعی است. پدیده عینی و خودیخودبهما همین سرمایه اجتماعی ا شودیمکه تفاوت آشکاری با دنیای واقعی دارد ایجاد 

 (1390 ،کمیته گزارشگران حقوق بشر) .«که محصول فضای مجازی است اییواقع

یواشکی زنان در ایران در  هاییآزادبه نام  یاصفحهاجتماعی،  یهاشبکهدر  گرفتهشکلمجازی  هایینو کمپدر میان صفحات 

ن توانست اعضا و طرفداران بسیاری را از اقصی نقاط جهان به خود جذب کند. این صفحه از زنان از بدو ایجاد آتاهی کو زمانمدت

را در این صفحه به نمایش  هاآنخود را از ایران به نشانه اعتراض به حجاب اجباری برایش بفرستند و  حجابیبتا عکس  خواهدیم

 یو منفنیز با انتقادات مثبت  اجتماعی، فعالیت این صفحه یهاشبکهدر  گرفتهشکل یهاتحرک. مانند بسیاری دیگر از گذاردیم

این صفحه در  و کارکردی بر سر نقش رحوزه زنان نیز مناقشات بسیافعاالن  زیادی مواجه گشته است. در میان خود زنان و باالخص

یواشکی مبتنی بر این عقیده بود که این صفحه با محدود  هایآزادییکی از انتقادات وارده به صفحه  درگرفته است. بوکیسف

هم در بیشتر موارد در سپهر عمومی درون شهر نیستند و در فضاهای خارج  هاآنکردن خواست حجاب اختیاری به چند عکس که 

سطحی نمایشی  اجتماعی را بسیار مبتذل نموده است و به -، این مطالبه جدی سیاسیاندشدهشهری و خالی از جمعیت گرفته 

بی  نوعیبهدادن به این نحوه از فعالیت  پروبالبا اطالق مفاهیمی چون کمپین و جنبش به این حرکت و  درواقع و ؛تقلیل داده است

 .کندمیکنشی و انفعال زنان در قبال حجاب اجباری را تشویق 

در حقیقت  هاعکسالیستی است معقتد بودند این پسااستعماری نیز که تمرکز نقدشان بر رویکردی ضد امپری هایدیدگاهپیروان 

بیچاره و مستاصل مانده است  ازآنجاکهکه از حجاب اجباری به ستوه آمده و گویی  دهدمیتصویری درمانده از زن ایرانی ارائه 

بهترین بهانه برای جز یاری جستن از منجی مهربان و خیرخواه غربی ندارد. به عقیده این گروه از منتقدین، این تصاویر  ایچاره

 است. 8تقویت نگاه خودبرتربین و سلطه آمیز غرب و بسط مقاصد امپریالیستی غربی با توجیه نجات زن ایرانی از بند حجاب اجباری

هسته اصلی بحث میان موافقان و مخالفان این صفحه، بر حجاب اجباری و نقش و میزان توانایی این صفحه در  رسدمیبه نظر »

 واسطهبهیواشکی،  هایآزادیایده ایجاد صفحه  شکبی. }...{ و یا عدم توانایی آن در پیشبرد یک حرکتی مدنی استپررنگ کردن 

خالقانه و کارآمد است، از سوی دیگر بازتاب این  ایایدهمطرح کردن دوباره بحث حجاب اجباری و نشان دادن اعتراض زنان به آن، 

است نشان  منتشرشدهعموما با چاپ عکس زنان با در دست گرفت روسری و بدون حجاب زبان که  غیرفارسی هایرسانهصفحه در 

شاید بتوان  حالبااین. شودمیبازتولید  حجابکه در غرب همچنان کلیشه زن مسلمان با نوع پوشیده در حجاب یا فراری از  دهدمی

د کرد. زنان بسیاری به این پوشش اعتراض دارند نکته مثبت این صفحه را نشان دادن الگوهای متفاوتی از زن ایرانی قلمدا

را افرادی منفعل و  هاآن شودمیعلنی و آشکار باشد. تصاویری که عموما از زنان ایرانی منتشر  تواندنمی هاآناعتراض  حالدرعین

حرکتی مثل  بااینکهه است. ، اما تالش این صفحه برای تعریف دیگرباره از زن ایرانی در فضای مجازی و غیرکندمیمحصور قلمداد 

آزادی مطلق و یا رسیدن به آن قلمداد کرد، اما این  نوعیبه تواننمیبودن در چند ثانیه را  حجاببیروسری از سر انداختن و 

نشان دهد که زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری هستند. با  تواندمیحرکت از آنجایی اهمیت دارد که در کمترین مقیاس خود 

تصور کرد که این حرکت اعتراضی به حجاب بار دیگر جلوه و  گونهاین توانمیبه فراگیر شدن این حرکت در فضای مجازی، توجه 

 ،)دواچی.« رنگ دیگری گرفته است و این بار در فضای مجازی به صدای اعتراض برخی از زنان ایرانی به حجاب اجباری شده است

2014) 
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یواشکی زنان در  هایآزادیفعالیت صفحه  توانمیمفهوم جنبش اجتماعی که ذکر آن رفت، باب در  شدهمطرحبا توجه به تعاریف 

در مواجه با  زنان و عواطفاحساسات  کنندهمنعکس ،در تالش است این صفحه تحلیل کرد. بدین معناران را با رویکردی رفتارگرا ای

آنکه  جایبهیواشکی  هایآزادیصفحه  کهازآنجاییا این توضیح و . بباشد هاآن هاینوشتهو  حجاب اجباری از طریق گذاشتن عکس

و  -هدفی نیستچنین اساسا در پی - کند دهیسازماندر فضای مجازی، حرکتی را در فضای واقعی  سازییانجربخواهد از طریق 

در پی دگرگونی و تغییر به معنای حرکتی جمعی که - نگارنده ضمن رد جنبش دانستن ،کندمیهدفی معکوس را دنبال  درواقع

، معتقد است در کنار و تاکید بر نقش و تاثیر غیر مبارزاتی آن توسط این صفحه ایجادشدهحرکت  -اساسی وضعیت موجود است

نمادین  هرچند سرپیچی وصفحه در ثبت نارضایتی این  مستندسازاز نقش  تواننمییواشکی  هایآزادینقدهای وارده به صفحه 

 که دارد زنان برای را خاطرات دفترچه یک حکم صفحه این گوییگذشت.  سادگیبهتاریخی -ین برهه سیاسیزنان ایران در ا

فضایی که این صفحه برای خود  شکبی. کنند ثبت آن در اجباری حجاب تجربه مورد در را خود حالشرح و خاطرات توانندیم

محدود به زنان  نوعیبهکه این امکان  به شمار آورد. گرچه ارزشمند و نظیرکمحرکتی  توانمیروایت گری زنان ایجاد نموده است را 

 اغلب شهری است. و مرفه طبقه متوسط

 گیرییجهنت

قطعی داشت اما امید است با  بینیپیش تواننمیاجتماعی سایبری -سیاسی هایسازیمجازی و جریان هایجنبشدر مورد آینده 

کنشگری مجازی هرچه بیشتر در مسیر تحقق  و... شناسیجامعهحوزه ارتباطات و  کارشناسان و پردازاننظریه فکریهمتالش و 

توسط آن برای انسان امروزی مانند هر پدیده  شدهفراهمبستر  اینترنت واجتماعی حیات واقعی بشر قرار گیرد. -تغییرات سیاسی

بسترساز  کهآندر  ایجادشدهمنکر آن بود که اینترنت و فضای جایگزین  تواننمیاست.  منفی ودیگری دارای هر دو کارکرد مثبت 

است. از طرفی نباید  گذارده فراوانی حیات انسانی تاثیر عینی و، در دنیای واقعی هست وسیاسی فراوانی بوده  -جریانات اجتماعی

آن اندازه جدی گرفته شود که افکار عمومی از تالش  ،سیاسی -تاثیر مثبت فضای سایبر در تحوالت اجتماعی این توجه به نقش و

کنشگری در  جایگزین تنهاییبه تواندمییا تصوری غلط در جامعه فراگیر شود که اینترنت  .بمانند غافلبرای تغییر در دنیای واقعی 

البته  و ؛باشد. باید همواره ارتباطی متعادل بین کنشگری سایبری و کنشگری در دنیای عینی برقرار نمود فضای انضمامی جوامع

انی منجر در فضای مجازی تا زمانی که به تغییر در فضای عینی اجتماع انس ایجادشدهنباید از این نکته غافل شد که تغییرات 

 .خواهد بودداشته و فعالیتی عبث و بیهوده نگردد، هیچ ارزشی ن
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