نیمرخسیاسیشبکههایاجتماعی

حضور فعال سیاستمداران شاخص طی سال گذشته ،بویژه در <توئیتر> و <تلگرام> افزایش یافت
سبحان حســنوند(توئیتر روزنامه ایران /)@IranNewspaperسال
 1395رامیتوانســالیدانســتکهدرآنسیاستوسیاسیوندرایران
بهقدرتشــبکههایاجتماعیپیبردندوبهآنرویآوردند،شــایددر
ســالیان آینده و پژوهشهــای پیش رو در مورد شــبک ههای اجتماعی و
سیاستدرایرانسال 1395یکنقطهعطفبهشمارآید.
سیاســتوخبرایراندراینسالدریکیازشبکههایاجتماعیکار
خودرا درســالنوآغازکردندومهمترینخبرسیاســیکشــور درتوئیتر
اتفــاق افتــاد .جنجــال توئیت منتســب به مرحــوم آیتاهلل هاشــمی
بحثداغسیاســیدررســانههایکشــورشــد.وقتیکه انتشــارگفتهای
قدیمیازآیتاهللهاشــمیبهصورتمنقطعدرموردبحثموشــکی
جنجالآفرینشــد.بانفوذهرچهبیشــترابزارهــایارتباطیواینترنت
در جامعــه ،مــردم روز به روز بیشــتر و راحتتــر در معرض اخبــار قرار
میگیرنــد،ایــنموضــوعمیتوانــددرکمخاطبــانازاخبــارراعمــق
ببخشــدیــابرعکــس،مخاطــبرادرســطحنگــهدارد.درکعمقییا
سطحیمخاطبازسیاستوبهصورتکلیاخبار،ازطریقشبکههای
اجتماعیبهاســتراتژیرســانهبرایانتقالمحتواازطریقشــبکههای
اجتماعــی و توانایی مخاطبان برای اســتفاده از شــبکههای اجتماعی
برایدرکسیاستواخباربستگیدارد.
به گفته سید محمود علوی ،وزیر اطالعات « ،شبکههای اجتماعی
تلگرام،اینستاگراموتوئیتردرکشورمخاطبزیادیدارند».
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بهطورکلیوبراســاسفضایموجودوحضوردرشــبکهاجتماعی
اینســتاگرام به نظر میرســد این شــبکه اجتماعی محلی برای حضور
عمومیترسیاسیوناست؛بهدودلیل،اولبهدلیلساختارعکسمحور
وگــذرابــودنمحتــواودومبهدلیلغیرسیاســیبودنمحتــوایغالب
در این شــبکه اجتماعی .هر چند این شــبکه اجتماعی بســته به سطح
یــک سیاســتمدار میتواند مورد اســتفاده قــرار بگیرد ،بهعنــوان مثال
نماینــدگانمجلــسدرســطحشــهرواســتانمحــلنمایندگــیخود
میتواننداستفادهتأثیرگذاریازاینستاگرامداشتهباشند.
سیاسیون کشور عموماًدر ســه شبکه اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام
و توئیتــر پراکنــده هســتند و در این میــان توئیتر و تلگرام سیاســیترین
شــبکههای اجتماعــی فعــال در کشــور هســتند .کانــال تلگــرام پایگاه
اطالعرســانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای با بیش
از 700هزار عضو پرمخاطبترین کانال مربوط به چهرههای سیاســی
کشــوراســت.حضورکلیسیاســیونکشــوردرتلگــرامبیشــتردرقالب
بازتاب اخبار مربــوط به آنان در کانالها و گروههای سیاســی همطیف
نمــودپیــدامیکندتااینکــهخودسیاســتمداربتواندجریانــیخبریاز
طریق کانال تلگرام خود ایجــاد کند .هر چند گاهی محتوای کانالهای
سیاسیون کشور خبر خبرگزاریهای کشــور میشود ،اما به صورت کلی
اغلب اخبار سیاسیون کشــور پیش از انتشار در کانال آن چهره سیاسی،
درکانالهــایخبرگزاریهــاوســایتهامنتشــروبــهصورتویروســی
در دیگر کانالها کپی-پیســت میشــود .توئیتر دیگر شــبکه اجتماعی
محبوب در ایران اســت .این شبکه اجتماعی در تمامی حوزهها تبدیل
یهیکیازابزارهایاصلیخبررسانیدردنیاشدهاستهرچندبهخوبی
فیسبوک برای صاحبانش پولساز نیســت ،اما از هنر و ورزش گرفته تا
سیاستوفضایکیازپرقدرتترینابزاراطالعرسانیواخباراست.

توئیتر،باوجود فیلتربودن در ایران ،در زمانمذاکراتهســتهایکه
ختمبهبرجامشدبهنوعیجایخودرادرحوزهخبریدرایرانبازکرد،
آنزمانکهخبرنگارانپوششدهندهازمحلمذاکراتازطریقتوئیتر،
منبــعاخباردرموردمذاکراتهســتهایبودند.توئیتــردرآنزمانابزار
طرفهــایمذاکرهکنندهنیزبودوآنطورکــهجوادظریفوزیرخارجه
ورئیــستیــممذاکرهکنندههســتهایچنــدهفتهپیــشدرمصاحبهبا
روزنامهالکترونیکیامیدایرانیانگفتهاست«:چیزیکهامروزبهعنوان
دیپلماسیتوئیتریآقایترامپمطرحمیشود،ماقبلازایندرطول
مذاکراتهستهایشروعکردیم».
ظریــفبا( 583هــزاردنبالکنندهدرتوئیتــر)همچنانکمتوئیت
میکند،اماهدفمندودرراســتایسیاستخارج هکشور.توئیترظریف
در فصــل آخر 1395و پس از مطرح شــدن طرح ممنوعیت ورود اتباع
ایرانبهامریکاازســویترامپبهکاروزیرخارجهآمدومحلیبودبرای
واکنش نشان دادن به این طرح در سریعترین زمان ممکن با بیشترین
اثرازنظربازتابدررســانههایخارجیوشنیدهشدندرافکارعمومی
جهــان.ظریفدرنخســتینواکنشبهطرحترامپنوشــت:اینطرح
در تاریــخ بهعنــوان بزرگتریــن هدیه بــه تندروهــا و هوادارانشــان ثبت
خواهد شــد .واکنش توئیتری وزیر خارجه ایران بسرعت در رسانههای
جهــانوخودتوئیترکهمحلبحثداغجهانیدرموردممنوعیتبود
بازتــاب داشــت و در روزهای بعد نیــز واکنشهای توئیتــری ظریف به

سخنان ترامپ ادامه داشــت و بعد از تهدید ترامپ علیه ایران ظریف
بــا انتشــار ویدئویی از ســخنان خــود در نیوزیلنــد توضیح داد کــه ایران
نسبتبهتهدیدات«بیتفاوت»استوهمچنینایرانهیچگاهآغازگر
جنــگنبودهاســتواســتراتژیدفاعــیدارد.توئیتظریــفازعکس
پالکاردهایراهپیمایانیکهدر22بهمنمردمامریکارابهایراندعوت
میکردنــدنیزادامهایبودبهواکنشایرانبهطرحضدایرانیترامپو
تالشــیبودبرایروشــنکردنموضعایراندرموردرابطهمیانایرانو
امریکا.ظریفبااســتفادهازتوئیتراینامکانراداشــتکهدرکمترینو
مناســبترین زمان صدای خود را بهعنوان وزیر خارجه یک کشور درگیر
دریکموضوعمهمبینالمللیبهگوشافکارعمومیجهانبرساند،
اتفاقیکهپیشتربدونحضوررسانهایاجتماعیمانندتوئیتروازطریق
ابزارسنتیاطالعرسانیمانندرادیووتلویزیونامکانپذیرنبود.
حســن روحانی نیز بهعنــوان رئیس جمهــوری ایران با دو حســاب
فارســی( 365هزاردنبالکننده)وانگلیســی( 580هــزاردنبالکننده)
مخاطبانخودرادرجریانســخنانوبرنامهها،موضعگیریهایخود
قــرارمیدهدوباحســابانگلیســیخــودازدیپلماســیتوئیتریبهره
میبــرد.حمیدابوطالبــی( 12هزاردنبالکننده)معاونسیاســیدفتر
رئیــس جمهوری و حســامالدین آشــنا ( 10هــزار دنبالکننده) مشــاور
رئیــسجمهــورینیزازدولتیهاییهســتندکهنشــاندادهانــدتوئیتر
برایشــان اهمیت خاصی دارد و در توئیترهــای خود به تبیین مواضع
دولت میپردازند ،هر چند رویکرد ابوطالبی و آشــنا در این راه متفاوت
اســت؛ آشــنا نگاهی دو طرفه به موضوع دارد و بــا مخاطب خود درگیر
میشــودوتعامــلدارداماابوطالبــیازتوئیتربهصورتیــکابزاریک
طرفه اســتفاده میکند .ســال 1395ســالی بود که بیشــتر از چند ســال
قبلش سیاســیون کشــور در این شــبکه اجتماعــی حضور پیــدا کردند،

هرچندبســیاریازسیاســیون،هنــوزروشصحیحاســتفادهازتوئیترو
دیگــرشــبکههایاجتماعــیرانمیدانندامــادرمجموعحضــورآنها
نمودچشــمگیریداشــتهاســت.حضورچهرههایسیاســیدرتوئیتر
حطلب و اصولگرا چشــمگیر بوده اســت .در میان
از هــر دو طیف اصال 
اصالحطلبــان حضور علی مطهری ( 27هــزار دنبالکننده) و محمود
صادقــی ( 35هــزار دنبالکننــده) در توئیتــر چشــمگیرتر از بقیــه بود.
محمــودصادقیکهپیشازعلیمطهریواردتوئیترشــدبســرعتبه
یکــی از چهرههای تأثیرگذار سیاســی در توئیتر تبدیل شــد که در مدت
کوتاهــیدنبالکنندگانزیــادیپیداکردوتوئیتهایــیواکنشبرانگیز
بسیاریداشت.علیمطهرینیزباحضورشدرتوئیترمخاطبانرابه
نوعــی غافلگیر کرد و درعرض 8-7ســاعت ابتدایی حضورش 5هراز
دنبالکنندهپیداکردکهرقمزیادیمحسوبمیشود.یکیازاتفاقهای
مهم توئیتر فارســی سیاسی در ســال 1395حضور جهشی چهرههای
اصولگــرا در توئیتر بود ،بــه صورت کلی پیشدرآمد حضور سیاســیون
اصولگــراحضــورخبرنگارانورســانههایایــنطیفدرتوئیتــربودکه
تیتریکروزنامهاصالحطلبعلیهاینحضورنقطهعطفیشــدبرای
حضور بیشــتر سیاســیون اصولگرا .روزنامه اصالحطلب آفتاب یزد در
شماره7بهمن1395خودطیگزارشیباعنوان«شماراچهبهتوئیتر»
بهعنوانتیتریکوتیترعکسخودحضورچهرههایاصولگرادرتوئیتر
را «باوجود اعتقاد راســخ به فیلترینگ» دارای «تناقض و پارادوکسی»
دانســت «که اصولگرایان مدتهاســت درگیر آن هســتند ».در عکس
صفحــهیکآفتابیزدتصویرپروفایلتوئیتــر 18چهرهاصولگراآمده
بــودودرباالیاینتصاویردونقلقولازحدادعادلوقالیبافدرتأیید
فیلترینگ آمده بود .بعد از انتشــار این گــزارش اصولگرایان حاضر در
توئیتر با هتشــگ #ما_را_چه_به_توئیتر نســبت به گزارش آفتاب یزد
واکنشنشــاندادندوحتیچهرههایــیمانندعلیرضازاکانینماینده
سابقاصولگرابااینهشتگبهتوئیترپیوست.
درحالحاضرحضورچهرههایسیاسیاصالحطلبواصولگرادر
توئیتربراســاسکمیتنزدیکبههمبهنظرمیرسد.علیمطهریو
محمود صادقی محبوب از اصالحطلبان و غالمعلی حداد عادل (15
هزاردنبالکننده)ومحسنرضایی(11هزاردنبالکننده)ازاصولگرایان
درتوئیترمحبوبهســتندکههرچهارنفردرســال 1395بهچهرههای
سیاســیتوئیترتبدیلشدهاند،هرچندبهلحاظدنبالکنندهواشتراک
اصالحطلبانفعالًبراصولگرایانمیچربند.
حضورسیاســیون درشبکههای اجتماعی در دیدنخستمیتواند
بهشــفافیتوپاســخگوییدرعالمسیاســتودرکسیاســیونازافکار
عمومــی کمک کند .مــردم نیز بــه صــورت بیواســطهتر میتوانند در
معــرض مســتقیم دیدگاههــا و مواضع سیاســیون قــرار بگیرنــد و این
ارتبــاط بیواســطهتر ،میتواند زمینه شفافســازی موضوعــات برای
مــردمراایجــادکنــد.تعامــلسیاســیونبامــردمازطریقشــبکههای
اجتماعی میتواند منبع ارزشــمندی باشد از نظرات مردم که به درک
شرایط کمک شایانی میکند .ســال 1395به جهت ورود هر چه بیشتر
رســانههایاجتماعیدرکارسیاسیونسالمهمیبهشمارمیآید،هر
چنداینحضورممکناســتدرمواقعیبهبیراههرفتهباشــدوبرخی
درگیر دنبالکننده و الیک ،ممبر و ویو شــده باشــند امــا در نهایت افکار
عمومیدرشــبکههایاجتماعیحقیقتراازمیــانانبوهاخبارکذبو
شــایعهکشــفخواهدکرد.درحــالحاضرحضورچهرههایسیاســی
اصالحطلــبو اصولگــرا درتوئیتربر اســاسکمیتنزدیــکبههمبه
نظرمیرسد.علیمطهریومحمودصادقیمحبوبازاصالحطلبان
وغالمعلــیحــدادعادل( 15هــزاردنبالکننده)ومحســنرضایی(11
هزاردنبالکننده)ازاصولگرایاندرتوئیترمحبوبهســتندکههرچهار
نفر در سال 1395به چهرههای سیاسی توئیتر تبدیل شدهاند ،هر چند
بــهلحــاظدنبالکنندهواشــتراکاصالحطلبــانفعالًبــراصولگرایان
میچربند.
حضورسیاســیون درشبکههای اجتماعی در دیدنخستمیتواند
بهشــفافیتوپاســخگوییدرعالمسیاســتودرکسیاســیونازافکار
عمومــی کمک کند .مــردم نیز بــه صــورت بیواســطهتر میتوانند در
معــرض مســتقیم دیدگاههــا و مواضع سیاســیون قــرار بگیرنــد و این
ارتبــاط بیواســطهتر ،میتواند زمینه شفافســازی موضوعــات برای
مــردمراایجــادکنــد.تعامــلسیاســیونبامــردمازطریقشــبکههای
اجتماعی میتواند منبع ارزشــمندی باشد از نظرات مردم که به درک
شرایط کمک شایانی میکند .ســال 1395به جهت ورود هر چه بیشتر
رســانههایاجتماعیدرکارسیاسیونسالمهمیبهشمارمیآید،هر
چنداینحضورممکناســتدرمواقعیبهبیراههرفتهباشــدوبرخی
درگیر دنبالکننده و الیک ،ممبر و ویو شــده باشــند امــا در نهایت افکار
عمومیدرشــبکههایاجتماعیحقیقتراازمیــانانبوهاخبارکذبو
شایعهکشفخواهدکرد.

