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شبکه های اجتماعی و تکنیک های استفاده از آن

ده آموزه برای پیروزی در انتخابات

پیروزی برای  ه  موز آ ده 
بات نتخا ا ر  د

که هــدف پیــروزی در انتخابات داشــته  کمپیــن سیاســی اســت  کمتــر نامــزد انتخاباتــی یــا  امــروز 
باشــد امــا اهمیــت رســانه هــای دیجیتــال و شــبکه هــای اجتماعــی را نادیده بگیرد. شــما حتی 
کوچــک در حــد »بخــش« هــم باشــید، »تلگــرام« وســیله  گــر نامــزد انتخاباتــی در یــک حــوزه  ا
گیــر بــودن »تلگــرام«  کنیــد. در واقــع بــا اســتفاده از فرا کــه از آن اســتفاده مــی  ارتباطــی اســت 
کمپیــن هــای انتخاباتــی، حداقــل یکــی از قابلیــت هــای »رســانه  کثــر  در ایــران امــروز، تقریبــا ا
گیرنــد. اســتفاده از رســانه هــای دیجیتــال  کار مــی  کمپیــن خــود بــه  هــای دیجیتــال« را در 
گســتردگی یــک  ــه  ک ــه تلگــرام هــم نیســت و هــر چــه قــدر  و شــبکه هــای اجتماعــی منحصــر ب
کمپیــن و تعــداد رای دهنــدگان بالقــوه آن زیــاد مــی شــود، اســتفاده از قابلیــت هــای دیجیتــال 
گســتردگی اســتفاده از فیــس بــوک در انتخابــات ریاســت  کثــر مــا  افزایــش مــی یابــد. شــاید ا
ــم  گرام ه ــتا ــر و اینس ــیم. توییت ــته باش ــر داش ــه خاط ــای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را ب ــال ه ــوری س جمه
ــران فیلتــر  گرام در ای ــد. اینســتا ــه ایــن روزهــا پرطرفدارن ک دو شــبکه اجتماعــی دیگــر هســتند 
نیســت و بــه همیــن دلیــل بــا حــدود ۱۴ میلیــون عضــو ضریــب نفــوذ باالیــی دارد. توییتــر هــم 
گیــرد. گرچــه فیلتــر اســت امــا بــه دلیــل مزیــت هــای خــود بــه خوبــی مــورد اســتفاده قــرار مــی  ا

کمپیــن  کــه یــک  بــه دلیــل اهمیــت شــبکه هــای اجتماعــی، در اینجــا مــا ۱۰ آمــوزه مهــم را 
انتخاباتــی بــرای پیــروزی در انتخابــات بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی مــی توانــد و بایــد 
کنیــم و ســپس  کلــی شــروع مــی  کــرد. در ابتــدا از مــوارد  مــورد توجــه قــرار دهــد بررســی خواهیــم 
گرام، توییتــر و فیــس بــوک نکاتــی را بیــان خواهیــم  در مــورد ۴ شــبکه اجتماعــی تلگــرام، ایســتا

کــرد.

کــه اهمیــت دارنــد ارســال  ۱ - در رســانه هــای دیجیتــال و شــبکه هــای اجتماعــی آنچــه 
کافــی بــرای  گــر زمــان یــا پــول  مطالــب معتبــر و بــه صــورت پیوســته اســت. بــه همیــن دلیــل ا
کمپیــن تــان را نداریــد، صرفــا بــر مــوارد اولویــت  کاربــری مختلــف  کــردن حســاب هــای  بــه روز 
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ــته  ــر داش ــاب توییت ــم حس ــت ه ــد، الزم نیس ــی نداری کاف ــر وقــت  گ ــی ا دار متمرکــز شــوید. یعن
گرام. ببینیــد اولویــت تــان چیســت و بــر آن  باشــید، هــم فیــس بــوک، هــم تلگــرام و هــم اینســتا

ــز شــوید. متمرک

کاربــری شــان  گســتردگی بیشــتری دارنــد، مدیریــت حســاب هــای  کــه  کمپیــن هایــی  ۲ - در 
کننــد. بــه صــورت معمــول یــک  در شــبکه هــای اجتماعــی را بــه یــک یــا چنــد نفــر تنفیــض مــی 
ــه  ــد. ب کن ــه روز  ــری اش را ب کارب ــاب  ــودش حس ــه خ ک ــدارد  ــن را ن ــت ای ــات فرص ــزد انتخاب نام

گیرنــد. کمپیــن ایــن مســئولیت را بــر عهــده مــی  همیــن دلیــل افــراد مــورد اعتمــاد در 

۳- یکــی از مهمتریــن وجــوه شــبکه هــای اجتماعــی، قابلیت بــه اصطــاح »خودمانی« بودن 
آنهاســت. بگذاریــد بــا یــک مثــال ایــن مــورد را توضیــح دهیــم. دکتــر سیدحســین موســویان، 
ــوک  ــری در فیــس ب کارب ــران، یــک حســاب  کننــده هســته ای ای ــره  ک ــروه مذا گ عضــو پیشــین 
گویــی عــده ای از قــول ایشــان مطلــب مــی  کنیــد  دارد. امــا وقتــی بــه ایــن صفحــه رجــوع مــی 
ــا  ــو ب گ ــای موســویان اظهــار داشــت«، »گفــت و  ــد. اســتفاده از عبــارت هایــی ماننــد »آق گذارن
گــر ایــن  گیــرد. ا دیپلمــات پیشــین ایــران« و … ایــن خاصیــت خودمانــی بــودن را از آن مــی 
کنــد، اســتفاده از ایــن عبــارات اشــتباه اســت. در  صفحــه را خــود آقــای موســیان هــم بــه روز 
کســی هــم از قــول شــما صفحــه تــان  گــر  شــبکه هــای اجتماعــی شــما بایــد خودتــان باشــید و ا
گویــی شــما خودتــان مــی نویســید. ایــن نــوع  کــه  کنــد بــاز هــم بایــد طــوری باشــد  را بــه روز مــی 
کنیــد بــا نوشــته هــای آقــای ظریــف در توییتــر یــا احمــد پورنجاتــی در فیــس  نوشــتن را مقایســه 
کشــور و افــراد خیلــی مشــهور هــم در ایــران  بــوک )البتــه مثــال هــای اســتثنایی در حــد ســران 
گــر مطلــب از زبــان افــراد نوشــته شــود تاثیــر بیشــتری  وجــود دارد؛ هرچنــد در ایــن مــوارد هــم ا

خواهــد داشــت(.

کــه شــبکه هــای اجتماعــی بــر وب ســایت هــای خبــری، روزنامــه هــا و حتــی  ۴ - مزیتــی 
کلینتــون  کــه خودشــان منبــع خبــر هســتند. هیــاری  رادیــو و تلویزیــون دارنــد در ایــن اســت 
نامــزدی خــودش را بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری اولیــن بــار از طریــق حســاب توییتــر 
کــه صفحــه شــبکه اجتماعــی  کارهایــی باعــث مــی شــود  ــرد. انجــام چنیــن  ک خــودش اعــام 
ــر قصــد  گ کننــد. ا ــه آن رجــوع  ــرای بدســت آوردن اخبــار، ب شــما منبــع خبــر شــود و دیگــران ب
کننــد  کــه شــما را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اصطــاح »دنبــال« مــی  کســانی  داریــد تعــداد 
ــان اطــاع  ــان را از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی ت کمپیــن ت افزایــش دهیــد، خبرهــای مهــم 

کنیــد. رســانی 

۵- یکــی دیگــر از مــوارد اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی دسترســی بــه اخبــار و موضوعاتــی 
کــه بــه صــورت معمــول ممکــن اســت در وب ســایت هــا یــا رادیــو و تلویزیــون و …  اســت 
نیاینــد، امــا بــرای مخاطــب جــذاب هســتند. مثــا پشــت صحنــه مناظــره هــا، عکــس و فیلــم 
اختصاصــی بــا طرفــداران امــا بــه صــورت غیررســمی و مــوارد مشــابه. انتشــار ایــن مــوارد باعــث 

افزایــش مخاطــب مــی شــود.
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بــرای تجمیــع موضوعــات  اســتفاده از هشــتگ )#( در رســانه هــای اجتماعــی راهــی   -۶
گــر مطلبــی در مــورد چهارشــنبه ســوری مــی نویســید یــا  مرتبــط اســت. بــه عنــوان مثــال ا
کنــار  گذاشــتن هشــتگ #چهارشنبه ســوری در  گذاریــد بــا  ک مــی  عکــس و ویدئــو بــه اشــترا
کننــد مــی تواننــد بــه مطلــب  کــه ایــن هشــتگ را جســت و جــو  مطلــب تــان، ســایر افــرادی 
شــما دسترســی داشــته باشــند. ایــن امــر مــی توانــد باعــث مراجعــه افــراد بیشــتری بــه صفحــات 

ــردد. گ ــما  ــی ش ــای اجتماع ــبکه ه ش

کاربــر  کــه بیشــتر از ۲۰ میلیــون  ۷- تلگــرام، مهمتریــن رســانه دیجیتــال در ایــران امــروز اســت 
گــر شــما قصــد داریــد نامــزد یــک انتخابــات در هــر ســطحی باشــید تاســیس یــک  ایرانــی دارد. ا
کــه مــی توانیــد برنامــه هــای تــان را از  شــبکه تلگرامــی مهمتریــن ابــزار دیجیتــال شماســت 
ــا یکــی از  گوشــی هوشــمند -ب کار فقــط الزم اســت یــک  ــرای ایــن  کنیــد، ب ایــن طریــق تبلیــغ 
سیســتم هــای عامــل موبایــل هــای آی فــن، وینــدوز یــا اندرویــد- داشــته باشــید، اپ تلگــرام 
کاربــری یــا شــبکه تلگرامــی تــان را از طریــق شــماره موبایــل تــان تاســیس  را نصــب و حســاب 
ــراد  ــان هــم بشــوند. در عیــن حــال اف کنیــد عضــو شــبکه ت ــراد دعــوت  کنیــد. مــی توانیــد از اف
زیــادی در شــبکه هــای تلگرامــی مختلــف از قبیــل شــبکه هــای خانوادگــی، شــبکه دوســتان 
و … هــم عضــو هســتند. مــی توانیــد لینــک شــبکه تلگرامــی خودتــان را از ایــن طریــق پخــش 
ــا اینکــه ایــن لینــک را از طریــق ســایر شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد فیــس بــوک،  نماییــد و ی
ــال شــما شــوند.  کان گرام در اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــد و بخواهیــد عضــو  توییتــر و اینســتا
کاندیداتــوری تــان را از  گــر قصــد نامــزد شــدن در انتخابــات را داریــد، خبــر  حتــی مــی توانیــد ا
کــه قصــد  کار باعــث مــی شــود ســایر رســانه هــای خبــری  طریــق تلگــرام اعــام نماییــد. ایــن 
کننــد. امــروزه در  کانــال تلگــرام شــما عنــوان  انتشــار خبــر نامــزدی شــما را دارنــد، منبــع خبــر را 
کــه اعضــای زیــادی بــه عنــوان عضــو دارنــد و ارســال یــک خبــر  کانــال هایــی هســتند  تلگــرام، 
کار  گــروه مخاطــب انبوهــی قــرار بگیــرد. ایــن  در آنهــا مــی توانــد بــه صــورت بالقــوه در اختیــار 
کــردن از طریــق تلگــرام هــم راحــت تــر شــود. بــه عنــوان مثــال  کمپیــن  کــه امــکان  باعــث شــده 
کــه شــما مــی توانیــد بــا توجــه بــه  کلیکــی در »دیدوگــرام« یــا »ادسنســور« و …اســت  تبلیغــات 
کمپیــن خودتــان از طریــق ثبــت نــام در ایــن وب ســایت هــا، اخبــار مرتبــط بــا خودتــان را  نــوع 
کانــال هــای مرتبــط نمایــش دهیــد. یــک روش دیگــر اســتفاده از اپلیکیشــن تلگــرام، ربــات  در 
گســترده  کاربردهــای ویــژه و  کــه  تلگــرام بــه عنــوان ابــزاری بــرای تبــادل اتوماتیــک پیــام اســت 
کمپیــن  دارد و تهیــه آن توســط افــراد معمولــی بــه آســانی امــکان پذیــر نیســت. در واقــع بــرای 
کارآمــد بــرای  هایــی بــا امکانــات مالــی بیشــتر، ربــات تلگــرام مــی توانــد یــک ابــزار هوشــمند و 

کنــش مخاطبــان باشــد. گاهــی اوقــات تحلیــل وا تبلیــغ و توزیــع پیــام و در 

کــه حــدود  گرام، دومیــن شــبکه پرطرفــدار در ایــران از منظــر میــزان نفــوذ اســت  ۸- اینســتا
گرام نســبت بــه ســایر شــبکه هــای  ۱۴ میلیــون عضــو دارد. مهمتریــن مزیــت تلگــرام و اینســتا
کــه ایــن دو شــبکه در ایــران فیلتــر  اجتماعــی از قبیــل فیــس بــوک و توییتــر در ایــن اســت 
کــرد. بــه عنــوان یــک نامــزد  نیســتند و از طریــق آنهــا بهتــر مــی تــوان بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار 
ــرد  کارب کنیــد. مهمتریــن  ــاز  ــان ب ــرای خودت گرام هــم ب انتخاباتــی حتمــا یــک حســاب اینســتا
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کــه بــه صــورت  گرام، انتشــار عکــس و ویدئــو )آف الیــن یــا زنــده( اســت. تمــام مــواردی  اینســتا
ــا ایــن توضیــح  گفتــه شــد، در اینجــا هــم صــادق اســت. ب ــرای شــبکه هــای اجتماعــی  کلــی ب
کنیــد. ســعی  کــه اساســا بیشــتر مــی توانیــد از امکانــات انتشــار عکــس و ادیــت آن اســتفاده 
از خودتــان، اعضــای فامیــل و  بــه اصطــاح »خودمانــی«  کنیــد عکــس هــای غیررســمی و 
کنیــد و حتمــا از هشــتگ )#( بــه منظــور پیگیــری موضوعــات مرتبــط بــا  طرفدارانتــان منتشــر 
گــروه خاصــی  کار اعضــای یــک  خودتــان اســتفاده نماییــد. هشــتگ )#( در تلگــرام بیشــتر بــه 
گرام یــا توییتــر بــه راحتــی مــی توانــد منبعــی  کــه عضــو شــبکه هســتند مــی آیــد، امــا در اینســتا
گــردد. بــرای اســتفاده از  بــرای پیگیــری اخبــار بیشــتر و رجــوع مخاطبــان بــه صفحــه شــما 
کــه توصیــه  کاربــری تجــاری داشــته باشــید  گرام بایــد حســاب  قابلیــت هــای تبلیغاتــی اینســتا
گرام، ویدئوهــای الیــو )زنــده( اســت  نمــی شــود. از جملــه مــوارد اســتفاده دیگــر در اینســتا
کــه مــی توانیــد هــم در برنامــه هــای رســمی و هــم در برنامــه هــای غیررســمی از آن اســتفاده 
کــه اتفــاق مــی  نماییــد. مثــا پیــش از آغــاز یــک میتینــگ انتخاباتــی، از پشــت صحنــه آنچــه 
ــا حتــی در حیــن انجــام یــک میتنــگ از صحبــت هــای  ــد ی ــا زنــده بگیری افتــد ویدئــوی الیــو ی

ــد. ــو بگیری ــوی الی کنــش مخطــاب و … ویدئ ــراد و وا ــا ســایر اف ــدا ی کاندی

ــه  ــران فیلتــر اســت امــا ب گرچــه در ای ــه ا ک ۹- توییتــر، شــبکه اجتماعــی مهــم دیگــری اســت 
دلیــل آنکــه صفحــات مختلــف در تلگــرام مــی تواننــد محتــوای آن را بازتــاب دهنــد مــی توانــد 
کــه موضوعــات  بســیاری اوقــات نقــش تاثیرگــذاری داشــته باشــد. صفحــات مختلفــی هســتند 
مختلــف را در توییتــر بازتــاب مــی دهنــد و در صفحــه تلگرامــی خــود هــم آنهــا را تجمیــع مــی 
ــا محدودیــت  ــر ب کنیــد. در واقــع توییت کلمــات توجــه  ــه محدودیــت  ــر ب کننــد. در مــورد توییت
ــر  ــر از توییت گ کلمــات منظــور خــود را برســانید. ا کنــد در حداقــل  ــور مــی  کلمــات شــما را مجب
کنیــد بــه صــورت مرتــب و در زمــان هــای مختلــف روز مطلــب  کنیــد، ســعی  اســتفاده مــی 
کنیــد مطالــب خودمانــی، ترجیحــا  کــه در ابتــدا هــم توضیــح دادیــم، ســعی  بگذاریــد. همانطــور 
کلــی شــما را  کســی بــه حســاب توییتــر شــما نمــی رود تــا برنامــه هــای  بــا عکــس یــا ویدئــو باشــد. 
گــر بــرای  کار مــی توانــد بــه وب ســایت شــما بــرود(، امــا ا بــرای مبــارزه بــا فقــر بخوانــد )بــرای ایــن 
کنیــد. مــی توانیــد از  مبــارزه بــا فقــر، برنامــه مشــخص و ویــژه ای داریــد آن را در توییتــر منتشــر 
کنــم برنامــه مشــخص و ویــژه و  کــه نظــر خــود را بگوینــد. تکــرار مــی  مخاطبــان هــم بخواهیــد 
کرامــت انســان هــا حفــظ شــود و  کلــی ماننــد اینکــه تــورم بایــد بیایــد پاییــن،  نــه برنامــه هــای 
کنــش فــردی را در توییتــر برانگیزیــد مــی  گــر قصــد داریــد وا … جــای اینهــا در توییتــر نیســت. ا
ــرار  ــرار دهیــد )مــورد خطــاب ق ــه اصطــاح مــورد خطــاب ق توانیــد او را از طریــق عامــت @، ب
ــرد  ــه آن ف ک کار باعــث مــی شــود  ــران(. ایــن  ــر ای دادن رئیــس جمهــور آذربایجــان توســط رهب
گــر تمایــل داشــته باشــد جــواب شــما را هــم بدهــد. مــورد  گرفتــه تــا ا بدانــد مــورد مخاطــب قــرار 
ــه  کنــش آنهــا را ب ــا موضــوع جذابــی همــراه شــود و وا ــر ب گ ــراد معــروف، ا ــرار دادن اف خطــاب ق
کاربــری  دنبــال داشــته باشــد، مــی توانــد باعــث دیــده شــدن مطلــب شــما و طبیعتــا حســاب 
 Twitter کاربــری فــرد در توییتــر شــما هــم بشــود. فقــط حواســتان باشــد بــه اصطــاح حســاب 
Handle را مــورد خطــاب قــرار دهیــد و نــه صرفــا نــام فــرد را. هشــتگ را هــم در توییتــر فرامــوش 
کــه مــی توانیــد هشــتگ هــای زیــادی را مــورد اســتفاده قــرار  گرام  نکنیــد امــا برخــاف اینســتا
ــر در  ــد. از توییت ــتفاده نمایی ــتگ اس ــر دو هش کث ــا حدا ــک ی ــر از ی ــد در توییت کنی ــعی  ــد س دهی
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ــو  ــوی الی ــال ویدئ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد بکنی ــی توانی ــم م ــری ه ــای دیگ ــتفاده ه ــال اس ــن ح عی
کار  ــرای ایــن  کنیــد. ب کننــد نظرســنجی  ــه صفحــه شــما را دنبــال مــی  ک ــا از افــرادی  ــد ی بگیری
کــه قصــد  کنیــد )Add Poll( را، در پاییــن مکانــی  کافــی اســت عامــت نظرســنجی را اضافــه 

کلیــک نماییــد. کنیــد  داریــد توییــت 

کــه فیــس بــوک در آن نقــش اصلــی را ایفــا  ۱۰- انتخابــات ســال ۱۳۹۲، آخریــن انتخاباتــی بــود 
ــه  ــه ســایر شــبکه هــای اجتماعــی ب ــرد. قابلیــت هــای شــبکه ای فیــس بــوک نســبت ب ک مــی 
گذشــته از دســت داده  مراتــب بیشــتر اســت، امــا امــروز در ایــران اهمیــت خــودش را نســبت بــه 
اســت. یکــی از دالیــل آن فیلترینــگ فیــس بــوک اســت. از جملــه دالیــل دیگــر هــم ایــن اســت 
کــه در فیــس بــوک، افــراد، بیشــتر از 5۰۰۰ دوســت نمــی تواننــد داشــته باشــند و بایــد صفحــات 
گــر هــم بــه اصطــاح صفحــه طرفــداران یــا Fan page ایجــاد  کننــد. ا مختلــف شــخصی ایجــاد 
کننــد، بــه دلیــل الگوریتــم  کننــد تــا افــراد زیــادی بــه عنــوان عضــو بتواننــد اخبــار آنهــا را پیگیــری 
ــا  ــد اعض ــر از ۴ درص کمت ــرای  ــا ب ــی تنه ــت معمول ــه در حال ــب صفح ــوک، مطال ــس ب ــاص فی خ
ــد از  ــراد بیشــتر نمایــش داده شــود بای ــرای اف ــب ب ــرای اینکــه مطال نمایــش داده مــی شــود. ب
کــه در ایــران بــه دلیــل عــدم امــکان  کــرد. امــری  قابلیــت تبلیغــات پولــی فیــس بــوک اســتفاده 
تبــادل مالــی امــکان پذیــر نیســت، ضمــن اینکــه اساســا فیــس بــوک امــکان تبلیــغ جغرافیایــی 
ــم  ک ــوک را هیــچ وقــت دســت  ــا اینحــال فیــس ب ــرده اســت. ب ک ــر فعــال  ــران غی ــرای ای را هــم ب
کافــی نداریــد تــا صرفــا بــرای فیــس بــوک بگذاریــد مــی توانیــد از  گــر فرصــت و وقــت  نگیریــد و ا
ــرای  ــد. ب کنی ــتفاده  ــر اس گرام و توییت ــتا ــوک، ایس ــس ب ــان در فی ــب همزم ــار مطل ــکان انتش ام
کار را انجــام دهیــد. در ایــن  کار بایــد بــه قســمت تنظیمــات برویــد و بــه راحتــی ایــن  ایــن 
کنیــد در فیــس بــوک هــم نمایــش  گرام منتشــر مــی  کــه در توییتــر یــا اینســتا صــورت هــر مطلبــی 
گرام تــان فقــط بــرای برخــی  گــر صرفــا قصــد داریــد فیــس بــوک شــما بــا اینســتا داده مــی شــود. ا
گذاریــد دکمــه  گرام مــی  کــه در اینســتا مــوارد خــاص مرتبــط باشــند، مــی توانیــد هــر مطلبــی را 

کنیــد تــا در فیــس بــوک هــم نمایــش داده شــود. انتشــار در فیــس بــوک آن را انتخــاب 

ــرای  ــاش ب ــود ت ــی ش ــده م ــی نامی ــبکه اجتماع ــوان ش ــه عن ــه ب ک ــام آنچــه  ــر: تم ــه آخ و نکت
گــر قصــد فعالیــت تبلیغاتــی یــا انتخاباتــی یــا روابــط  ایجــاد ارتبــاط و شــبکه ســازی اســت. شــما ا
کامنــت  کنیــد،  کنیــد. مطالبشــان را الیــک  عمومــی و … را داریــد بایــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار 
کامنــت هــا را بدهیــد و خاصــه ایــن خاصیــت تعاملــی  کنیــد، جــواب  بگذاریــد، آنهــا را منشــن 
بــودن ارتباطــات را فرامــوش نکنیــد. جــز در موردهــای خــاص افــراد خیلــی معــروف، فرامــوش 
گــر خودتــان نباشــید موفــق نخواهیــد شــد. یــک مثــال  کــه در شــبکه هــای اجتماعــی ا نکنیــد 
ح شــد. مثــال هــای دیگــری هــم وجــود  در مــورد دکتــر موســویان در ابتــدای ایــن مقالــه مطــر
ــه هــای شــان را در شــبکه هــای  ــا مقال کــه متــن مصاحبــه ی دارد از شــخصیت هــای سیاســی 
گرام«  بــا عباراتــی ماننــد »دکتــر … اظهــار داشــت«، »آقــای  اجتماعــی » و بــه خصــوص اینســتا
کنــد، مخاطــب نوشــته هــای  گمــان مــی  کســی  گــر  کننــد. ا کــرد« و … منتشــر مــی  … بیــان 
کــرده اســت. بــه جــای اینگونــه نوشــتن، ایــن افــراد مــی تواننــد  اینچنینــی را مــی خوانــد اشــتباه 
یــک عکــس از پشــت صحنــه یــک اتفــاق مرتبــط بگذارنــد، در یــک جملــه بگوینــد در چــه مــورد 
گــر جایــی منتشــر شــده باشــد بازنشــر دهنــد. ضمــن  کردنــد و تنهــا لینــک مطلــب را ا صحبــت 



۱۰

شبکه های اجتماعی و تکنیک های استفاده از آن

ده آموزه برای پیروزی در انتخابات

اینکــه افــراد سیاســی یــا دانشــگاهی بــا ســطح دسترســی بــه افــراد مشــهور، بــه جای اینکــه صرفا 
کننــد بایــد عکــس هــای غیررســمی و حتــی خانوادگــی  عکــس هــای رســمی خودشــان را منتشــر 
کاه و بیــگاه خودشــان بــا مــردم،  در صفحــه هــای شــان بگذارنــد، ویدئــوی الیــو از دیدارهــای 
درون یــک همایــش یــا دیــدار بــا شــخصیت هــای سیاســی معــروف تــر بگیرنــد یــا اینکــه اتفاقــات 
ملــی ماننــد مســابقات تیــم ملــی و یــا حتــی رقابــت هــای مهــم باشــگاهی را بازتــاب دهنــد، نــه 
گرام بــه مثابــه یــک وب ســایت نوشــته هــای شــخصی شــان اســتفاده نماینــد. اینکــه از اینســتا
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


