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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺸﺘﮓ) (Hashtagرا در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﻫﻢ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻫﺸﺘﮓ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی وﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮات درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ،در ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻠﻘﻪ
و ﻓﻬﺮﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻫﺸﺘﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آن را ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺮوف واﻋﺪاد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﺑﺘﺪای آن از ﻧﻤﺎد  #اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺳﺎن ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ورود ﻫﺸﺘﮓ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺲ ﻣﺴﯿﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮد .اوﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻫﺸﺘﮓ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ آن ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﮔﻮﺳﺖ 2007
در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ از  #ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﺮوهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺸﺘﮓ
ﻫﺸﺘﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺸﺘﮓ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از آن ﻫﺸﺘﮓ در ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺸﺘﮓ راﻫﯽ اﺳﺖ آﺳﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ،ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را
داغ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ آﻏﺎز ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﺸﺘﮓ و اﺳﺘﻔﺎده آن در ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی
ﻣﺖﮐﺎﻟﯿﻨﺰ در ﮔﺎردﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ “:ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ روز اﺳﺖ” .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان،
ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ داغ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮓ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ داغ
ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ در ﺑﺤﺚ
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺎص ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داغ ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ
BringBackOurGirls #ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻮرد رﺑﺎﯾﺶ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺠﺮﯾﻪای از ﺳﻮی ﮔﺮوه اﺳﻼمﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺸﺘﮓ زدن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .
ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻢ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎر درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎﺳﺖ و در ﻃﻮل درﻣﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و او از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮﯾﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی در دو ﺳﺎﻋﺘﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺮود .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ
را از ﻃﻼق ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭼﺮا وﯾﺮان ﺷﺪم؟
ﻻﺑﯽﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ داﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﺮﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی دوراﻓﺘﺎده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪان ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺸﺘﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﺸﺘﮓ ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﺸﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬاب و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ داغ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺸﺘﮓ ﻣﻦ ﻫﻢ#metoo
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪن و ﻫﻤﺮاﻫﯽ زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ را ﻣﯽﺗﻮان در اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی دﯾﺪ .
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻓﺮاد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮارد زﯾﺎدی رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺸﺘﮓ  2012Kony#در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی اوﮔﺎﻧﺪا
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮزف ﮐﻨﯽ ،رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺪا ،ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺪرت ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺳﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻧﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻨﮑﺎش درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ آن ﻫﺸﺘﮓ داﺳﺘﺎن ﻗﻮی و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ راز ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ درﮔﯿﺮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ و ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺪمﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮓ دل ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاگ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﻫﺸﺘﮓ زدن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ،درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ.
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