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سیاسی

تاچندی پیش ،مطبوعات ش��امل روزنامهها و سپس
هفتهنامه ،ماهنامه و فصلنامه ،ابزار اصلی تاخت و تاز احزاب
در هماوردی رسانهای بود .شبکههای رادیویی و تلویزیونی
نیز در کشورهای پیش��رفته به عنوان بازوان اطالعرسانی
اح��زاب نقش قابل توجهی داش��تند اما مدتی اس��ت که
ظهور اینترنت و س��ایت سپس ش��بکههای اجتماعی با
پیش��گامی «فیسبوک» ،قاعده بازی را تغییر داده است
و اش��تیاق س��یریناپذیر کاربران به این پدیدهها موجب
شده ابزار اطالعرسانی سنتی همانند مطبوعات ،تلویزیون
و رادی��و خود را در تنگنا بیابند و حت��ی برای افزودن به
آمار مخاطبانشان ،تاکتیک پیوستن به کاربران شبکههای
اجتماعی را در پیش گیرند و به فهرست راهاندازان و اداره
کنندگان صفحه اطالعرس��انی در ش��بکههای اجتماعی
اضافه ش��وند .این تحول ،خواه ناخواه ،احزاب را نیز تحت
تأثیر قرار داده و نوع نگاه آنها به اطالعرس��انی و ابزارهای
مناسب و کارآمد در این میدان حساس و سرنوشتساز را
دگرگون س��اخته است تا حدی که کمتر حزب معتبری
را در جه��ان میت��وان یافت که هنوز ب��ه اهمیت و نقش
شبکههای اجتماعی پی نبرده و برای استفاده بهینه از آن
سرمایهگذاری مالی و فکری نکرده باشد.
حال پرس��ش اینجاس��ت که نگاه احزاب ایران که به
دالیل مختلف ،اغلب با استانداردهای جهانی حزب واقعی
فاصلهای نگران کننده دارند ،به این تحول در ش��یوههای
اطالعرس��انی چگونه اس��ت؟ برای فهم پاسخ این سؤال،
نگاهی گذرا به روشهای پیش��ین و کنونی اطالعرسانی
حزبی در کشورمان ضروری است.
«ëëارگان»هاي كاغذي كم دوام
بعد از انقالب اس�لامي احزاب و تشكلهاي متعدد
و متفاوتي اع�لام موجوديت كردند كه البته همه آنها
ارگانهاي اطالعرساني در اختيار نداشتند .اما بخشی
از آنه��ا که رؤیای تثبیت جایگاه سیاس��ی -اجتماعی
خویش و صعود به قدرت را در س��ر میپروراندند ،ابزار
برتر دورانش��ان یعنی مطبوعات و بوی��ژه روزنامهها را
به مثابه رکن اطالعرس��انی و تبلیغ برگزیدند .يكي از
تأثيرگذارترين روزنامههاي حزبي در سالهاي ابتدايي
انقالب« ،جمهوري اس�لامي» بود .روزنامه «س�لام»
و مجلهه��اي «كيه��ان فرهنگي» و «كي��ان» از ديگر
نش��رياتي بودند كه افکار و انديش��ههاي جريان چپ
اسالمي را منعكس ميكردند .روزنامه «رسالت» نيز در
مقطعي يكي از ارگانهاي حزبي جريان اصولگرا تلقي
ميشد که بعدها زیر سایه روزنامههایی مانند «کیهان»
و «جوان» رفت که دیدگاههای بخش غالب اصولگرایان
را نمایندگی میکردند .دولت اصالحات به واسطه طرح
ش��عار «توسعه سياس��ي» و افزايش كمي احزاب ،بهار
ارگانهاي حزبي به شمار ميآمد كه البته دوام زيادي
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نياف��ت .روزنامهه��اي بازمانده از آن دوران در هش��ت
سال دولت قبل كه مس��ئوالنش اعتقادي به «حزب»
و «تحزب» نداش��تند ،تحت فش��ار فضای نامس��اعد،
واپسين فروغش��ان را نيز از دست دادند و فعاليت كم
رونق «احزاب» در هش��ت سال دولت قبل ،به فعاليت
رس��انهاي كم رمقتری انجاميد که خروجی آن تنزل
ارتباط تش��كلهاي سياس��ي با عرصه اطالعرساني به
سطح گفتوگوها و یادداشتنویسی با معدود نشریات
منتقد بازمانده بود که خ��ود با محدودیتهای عدیده
سیاسی و مالی دست به گریبان بودند.

ëëاحزاب بدون ارگان
با آغاز به كار دولت حسن روحاني و اهتمام ويژه رئيس
جمهوري و وزارت كشور به گسترش فعاليت تشكلهاي
«شناسنامهدار» ،احزاب را از رخوت چند ساله بيرون كشيد.
در اين دوران احزابي مانند «اعتماد ملي» و «كارگزاران»
كه فعاليتش��ان در دولت گذش��ته به حال��ت تعليق و
نيمه تعطيل درآمده بود ،فعاليتش��ان را از سر گرفتند و
تشكلهايي چون حزب «اتحاد ملت ايران»« ،پايداري»،
«ن��داي ايرانيان» و ...اعالم موجودي��ت كردند .اما احياي
دوباره «احزاب» به احياي دوباره «ارگانهاي حزبي» منجر

نشد .اتفاقي كه عالوه بر محدوديت در دريافت «مجوز»،
محذوريت بزرگتري به نام «هزينههاي مالي» دارد .این
مسائل با ورود تلفنهاي همراه جدید به کشور و سونامی
گرای��ش مردم به آنها ،همزمان ش��د و رغبت ناچیز باقی
مانده برای ورود فعاالن حزبی به عرصه انتشار مطبوعات را
کاهش داد .این تهدید ،البته فرصتی را نیز پیش پای احزاب
گشود که همان استفاده از تکنولوژی فراگیر و بهرهمندی
از شبکههای اجتماعی برای تبلیغ و اطالعرسانی بود که
در صورت برنامهریزی حرفهای ،میتوانس��ت با هزینهای
به مراتب کمتر از روزنامهداری ،تعداد بیش��تری مخاطب

احزاب
و«شبكههاي اجتماعي»
حسين رازيان

ماه�ی به آب زنده اس�ت و احزاب ب�ه مردم .هر حزب حرف�ه ای برای
تقویت بدنه خود ی�ا حداقل ،جذب رأی در انتخابات ،از عرضه برنامهها
و ایدههای�ش به مردم ،گریزی ندارد .اینجاس�ت که اهمیت تبلیغات و
همزاد آن یعنی رس�انهها در موفقیت احزاب خودنمایی میکند .احزاب
برای ربودن گوی س�بقت در رقابتی فشرده با هماوردان سیاسی خود و
همچنین برای پاس�خ دادن به انتقادها و اتهامات رقیبان باید مجهز به
رسانههایی باش�ند که جایگاه آنان را نزد رأیدهندگان تثبیت و زمینه
ج�ذب اعضا و هواداران بیش�تر را فراهم کند و علاوه بر این ،تحوالت

محمدجواد حقشناس روزنامه نگار و فعال سیاسی:

کاربران ایرانی
از پیشتازان شبکه های اجتماعی هستند
ëëش�ما ب�ه عنوان فعال�ي «حزب�ي» که مس�ئوليت ارگان
مطبوعاتي حزب متبوعتان را نيز به عهده داشتيد ،وضعيت
ارگانهاي حزبي و تناس�ب آن با فضاي سياس�ي کشور را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟
احزاب در کشور ما با استاندارد جهاني فعاليت سياسي و وضعيت
مطلوب ،فاصله زيادي دارد.متأسفانه به رغم قدمت چند هزار ساله
کشورمان ،در حوزه فعاليت سياسي از برخي کشورها که عمرشان
چند دهه بيش��تر نيست ،بشدت عقب هس��تيم .برخالف پشتوانه
عظيم تاريخي کش��ورمان و پيش��گامي مردمش در «دموکراس��ي
خواهي» در قيام مش��روطه -که منجر به تش��کيل مجلس شوراي
ملي ش��د -يا تجربههاي گرانقدر قيام مل��ي صنعت نفت و انقالب
اسالمي ايران ،فرصتي براي تعريف و ايجاد جايگاه مناسب احزاب
در مناسبات سياسي به وجود نيامده است .اين در حالي است که
انتظار ميرفت پس از انقالب اسالمي ،صاحب قانوني منسجم و داير
بر جايگاه متناسب براي احزاب در عرصه سياستگذاري و اداره امور
کشور ميشديم ،اما دو قانون «احزاب» و «انتخابات» به موازات هم
تصويب ش��د که به رغم همه پيوندهاي ذاتي شان ،با هم مرتبط يا
يکي نشدند.
بعد از مدتي با تصويب قانون «مطبوعات» يک س��اختار موازي
ديگر شکل گرفت.در حالي که «احزاب»« ،مطبوعات» و «انتخابات»
قطعات يک پازل هستند که «دموکراسي» را شکل داده و فرصتي
فراهم ميکند تا مردم در اداره امور سياسي،مش��ارکت حداکثري
داشته باشند.
با اين مقدمه به نظر ميرس��د مهمتري��ن نياز امروز ما تدوين«
قانون نظام جامع فعاليت سياسي» باشد که در آن ارتباط «احزاب»
با «انتخابات» مش��خص ش��ده و بحث ارگانهاي حزب��ي  -اعم از
مطبوعات و فعاليت مجازي  -به درستي تعيين تکليف شود .قانوني
که س��هم احزاب را در دسترسي به «رسانه ملي» يا شبکهاي ويژه
اح��زاب را به طور واضح،مش��خص کند .بايد توجه داش��ت يکي از
وظايف اصلي «رس��انه ملي» حضور در فضاي سياس��ت و مديريت
کشور است و احزاب داراي مجوز ،شاخصترين جريانهايي هستند
که ميتوانند در اين رسانه حضور پيدا کنند.
ëëاز منظر يک مدير مسئول روزنامه حزبي چه تفاوتي ميان
مديري�ت يک روزنام�ه حزبي با روزنامهه�اي غير حزبي و
مستقل قائل هستيد؟
هنگام تأسيس حزب «اعتماد ملي» سه درخواست مطرح شد .ما
بر اين اعتقاد بوديم که يک نشريه بايد بتواند با مخاطبانش ارتباط
داش��ته باش��د که قالب «روزنامه» براي اين هدف مناسب بود .يک
نش��ريه هم الزم داش��تيم که بر اس��اس آن حزب بتواند با اعضاي
خ��ود به عنوان يک «ارگان حزبي» ارتباط برقرار کند که «ماهنامه
حزبي» گزينه مناسبي بود .از سوي ديگر «حزب» ،مخاطبان خاصي
همچون «نخبگان جامعه» دارد که الزم بود در قالب يک «فصلنامه»
بتواند در حوزه سياست ،اقتصاد و فرهنگ با نخبگان ارتباط داشته
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باشد .در همان مقطع اين سه درخواست مطرح شد ،اما نهايتاً تنها با
درخواست روزنامه موافقت شد و خوشبختانه يکي از پرتوفيق ترين
نش��ريات حزبي در  100سال اخير را تجربه کرديم که در روزهاي
منتهي به توقيف ،بالغ بر  150هزار تيراژ داشت.رويدادي که نشان
داد اگر يک نشريه مخاطب خودش را خوب شناسايي کند ،ميتواند
اعتماد آنها را جلب کند.
ëëاز يکي دو سال گذشته «شبکههاي اجتماعي» در موارد
متع�ددي توان اثر گ�ذاري خود را نش�ان دادهاند..اما چرا
احزاب هنوز تمايلي براي اس�تفاده از اين فضا و نمونههاي
مشابه از خود نشان ندادهاند؟
تأثير اين شبکهها،عمومي نيست .شبکههاي اجتماعي يک دهه
قبل در دنيا بهوجود آمد و در ايران بعد از سال  88رواج پيدا کرد.در
آن ايام وجود محدوديتها در فضاي رس��انههاي رسمي و کاغذي،
توجه جوانان و فعاالن سياسي به فضاي مجازي بيشتر شد .در اين
فضا ،ارتباط يکس��ويه به ارتباط دو سويه و حتي چند سويه تبديل
شد و عم ً
ال يک «انقالب رسانهاي» در عرصههاي ديجيتال رخ داد.
ب��ه گونهاي که ميتوان گفت :کاربران ايراني با وجود س��رعت و
کيفيت پايين اينترنت در ايران ،جزو پيش��تازان اين عرصه هستند
و ب��ه نظر ميرس��د رفته رفته فع��االن مجازي اين فضا را بيش��تر
شناختهاند و تالش ميکنند به صورت بهينهاي از آن استفاده کنند
و نيز تأثيرگذاري بيشتري داشته باشند.
ëëحزب شما در اين عرصه چه فعاليتي انجام داده است؟
دفاتر استاني ما در فضاي مجازي حضور دارند ،اما در تالش براي
رفع مشکالت روزنامه حزب هستيم.
ëëتوان تأثيرگ�ذاري روزنامه را بيش�تر ميدانيد يا فضاي
مجازي را؟
هم رسانههاي کاغذي و هم رسانههاي مجازي ،مخاطبان خاص
خودش��ان را دارند و در مقام مقايسه نميتوان از ارجحيت يکي بر
ديگري سخن گفت.
ëëاما بخش زيادي از نسل جوان توجه کمتري به روزنامهها
دارند؛ تيراژ اغلب روزنامهها چندان چش�مگير نيست .به
گفته ش�ما روزنامه اعتماد ملي در نهاي�ت  150هزار تيراژ
داش�ت .در حال�ي که بيش از ش�ش ميليون کاربر ش�بکه
اجتماعي اينستاگرام و نيز  16ميليون کاربر فيس بوک در
ايران وجود دارد.
زماني در اين کش��ور روزنامهها با تيراژ باالي  300هزار منتشر
ميش��د ،ولي امروزه همان روزنامهها بيش از دو سوم تيراژ خود را
از دس��ت دادهاند .بخش��ي از اين کاهش تيراژ ،حاصل تغيير ذائقه
مردم و طبيعي اس��ت ،ولي به خاطر تحمل نکردن برخي خطاهاي
پيش آمده و برخوردهاي حذفي و توقيف مطبوعات ،عادت «روزنامه
خواني» آسيب ديد .همين امروز در کشورهاي همسايه روزنامه هايي
داريم که هر روز با تيراژ چند ميليون منتشر ميشوند ،ولي آرزوي ما
روزنامه هايي با سقف حداکثر تيراژ  200تا  250هزار تا است.

درون حزب�ی را برای مخاطب�ان خویش اعم از اعضا و نیز افکار عمومی
تبیین و در صورت نیاز ،توجیه نماید .به این ترتیب ،پی بردن به ارتباط
«معنادار» قدرت حزب و توان رسانهای آن چندان دشوار نیست .احزاب
موفق ،رس�انههای کارآم�د در اختیار دارند و اح�زاب ضعیف ،از مزیت
رس�انه تأثیرگذار بیبهرهاند .البته این رابطه فقط دوس�ویه نیست زیرا
مطابق تجارب جهانی باید فضای مساعد نیز مهیا باشد تا تبدیل اراده و
سرمایهگذاری مادی و فکری احزاب به رسانههای فعال ،فراگیر و مؤثر
را امکانپذیر سازد.

را تحت پوش��ش قرار دهد و مهمتر از آن ،ارتباط یکسویه
با مخاطبان را که خصلت گریزناپذیر مطبوعات است ،به
تعامل دوجانبه در ش��بکههای اجتماعی مبدل سازد .این
وضعیت ،توصیف حالت ایدهآل اس��ت اما فعاالن حزبي تا
چه اندازه توانس��تهاند جاي خالي ارگانهاي كاغذي را با
فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي پر كنند؟
ëëآمارها چه میگویند؟
نگاهی آماری به وضعیت موجود در زمینه حضور احزاب
در ش��بکههای اجتماعی و فضای مجازی تصویری روشن و
دور از ذهن زدگی به دس��ت میدهد .يكي از احزابي كه در
«فيسبوك» صفحهاي منتس��ب به خود دارد« ،كارگزاران
سازندگي» اس��ت .اين صفحه كه با نام «كارگزاران جوان»
فعاليت خود را آغاز كرد ،بيش از  2هزار دنبال كننده دارد،
اما چندان فعال نيس��ت .كانال تلگرام��ي به همين نام نيز
س��ه هزار و  600عضو دارد و فقط اخبار حزب را پوش��ش
ميدهد .حزب «اعتم��اد ملي» هم همانن��د «كارگزاران»
فعاليت مح��دودي در ش��بكههاي اجتماع��ي دارد .كانال
تلگرام اين حزب نيز با س��ه هزار و  700عضو ،بيشتر اخبار
حزبي را منعكس ميكند .حزب تازه تأس��يس «اتحاد ملت
ايران» نيز صفحهاي در «اينستاگرام» راهاندازی کرده است.
كان��ال «تلگرام» اين حزب نيز با س��ه ه��زار و  100عضو،
اخبار ،يادداش��تها و گزارشهاي اعضا را که در مطبوعات
و س��ایر رسانهها منتشر ش��دهاند ،بازنش��ر ميدهد .حزب
اعتدال و توسعه در کنار سایت این تشکل دارای صفحهای
در «فيسب��وك» با دو ه��زار دنبال کننده اس��ت .صفحه
«اينستاگرام» اين تش��كل نيز  6هزار و  600دنبال كننده
جذب کرده است .در ميان اصولگرايان وضعيت حزب مؤتلفه
اس�لامي اندكي متفاوت اس��ت .اين حزب عالوه بر نشريه
«ش��ما» ،صفحهاي در «اينستاگرام» دارد كه اغلب مطالب
نشريه «شما» را منعكس ميكند .صفحه منتسب به جبهه
پايداري در «فيسبوك» نيز نزديك  900دنبال كننده دارد
و بيشتر سخنان آيتاهلل مصباح يزدي را بازنشر ميدهد.
ëëحضور ناچیز «احزاب» در شبكههاي اجتماعي
تعداد احزاب فعال در ش��بکههای اجتماعی و آمار آنها
در جذب مخاطب ،گویای این واقعیت است که دستاورد
فعاالن حزبی کش��ورمان در مقایسه با توان نهفته در ابزار
فضای اینترنتی و بویژه شبکههای اجتماعی ،ناچیز و نزدیک
به صفر اس��ت .دالیل این ناکارآمدی چیس��ت و چگونه
میتوان ظرفيت ش��بكههاي اجتماعي و اپليكيشنهاي
ارتباطي گوش��ي همراه را در خدمت اطالعرساني احزاب
و پیوند آنها با مردم قرار داد؟ اینها س��ؤاالتی اس��ت که با
محمدجواد حقشناس ،عضو شوراي مركزي حزب اعتماد
ملي و مديرمس��ئول روزنامه توقيف شده اين حزب و نیز
بيژن نوباوه مدير مس��ئول روزنامه عص��ر ايرانيان مطرح
کردیم تا از دو دیدگاه متفاوت به ارزیابی مسأله بپردازند.

بيژن نوباوه ،مدیرمسئول روزنامه « عصر ایرانیان»

فضاي مجازي
رقيبب رسانههای مکتوب نيست

ëëيکي از گاليههاي هميش�گي احزاب و گروههاي سياس�ي،
دسترسي نداشتن به رسانه هايي چون «راديو» «،تلويزيون»
و «روزنامه» است.به اعتقاد فعاالن حزبي و سياسي در اختيار
نداش�تن کانال ارتباطي مؤثر با مردم و نهادهاي حکومتي،به
گس�ترش کيفي احزاب و فرهنگ «تحزب» آسيب جدي زده
اس�ت.با توجه به ميزان باالي مشکالت استفاده از رسانههاي
مکتوب براي احزاب و فعاالن سياسي ،آيا احزاب ميتوانند از
ظرفيتهاي جديد عرصه اطالعرس�اني از جمله «شبکههاي
اجتماعي» بهره ببرند؟
بدون شک احزاب ميتوانند از رسانههاي مجازي ،جهت ارائه اخبار،
اهداف و برنامه هايش��ان اس��تفاده کرده و خودشان را به مردم معرفي
نمايند .فضاي مجازي،اين امکان را در اختيار همه قرار ميدهد و ميتوان
به نحو شايسته از آن استفاده کرد ولي با توجه به اينکه استفاده از اين
فضا به ش��کل مناسب آن در کش��ور ما جا نيفتاده است ،بيشتر شاهد
«اغواگ��ري» و «انحرافات خاص» اين فضا هس��تيم.فضايي که بر بعد
«اطالع رس��اني» غلبه کرده و از آس��يبهاي فضاي مجازي محسوب
ميشود.
ëëبه گفته ش�ما فضاي مجازي در اختيار همه،از جمله احزاب
و تشکلهاي سياس�ي قرار دارد و ممکن است برخي فعاالن
سياسي از آن استفاده هم بکنند،اما کمتر حزب و گروهي است
که به صورت تشکيالتي از اين بستر استفاده کند .با وجود 40
ميليون کاربر گوشيهاي هوشمند در کشور ،حداقل  16ميليون
کاربر«في�س بوک» و 18ميليون کارب�ر «تلگرام» و يا بيش از
 6ميليون کاربر «اينس�تاگرام» چرا بهرهگيري از اين ظرفيت
مغفول مانده اس�ت.آن هم در شرايطي که اين آمارها چربش
شگرفي حتي بر پرتيراژترين روزنامههاي کشور دارند؟
مقايسه آماري بين تعداد تيراژ مطبوعات مکتوب و اعضاي شبکههاي
مج��ازي منطقي و صحي��ح نيس��ت 40 .ميليون کاربر گوش��يهاي
همراه هوش��مند ،داراي نگاه سياس��ي همچون من و شما نيستند.در
اينکه بس��ياري از خبرهاي دريافتي ما از طريق همين اپليکيشنهاي
گوشيهاي هوشمند است ،شکي نيست ولي در مقام مقايسه نميتوان
فضاي مجازي را رقيب مناسبي براي فضاي مکتوب دانست.
بسياري از کساني که در شبکههاي اجتماعي عضو هستند ،افرادي با
رويکرد سياسي نيستند.بنده حتي يک بار هم عضو فراخوانهاي فضاي
مج��ازي نبودهام و اعتماد زيادي هم ب��ه آنها ندارم .خيلي از جوانان به
جهت تأمين کنجکاويهاي اين دوره از عمرش��ان ،عضو اين شبکهها
ميش��وند .از س��وي ديگر در فضاي مج��ازي «عکس»هاي متعددي
مش��اهده ميکنيم ،ولي تصويري ماندگار ميش��ود که چاپ شده و بر
ديوار نصب شود.
در نهايت به اعتقاد من هيچ جايگزيني براي روزنامه نيست و همانطور
که مشاهده ميکنيد ،حساسيت دولت نيز بر روزنامهها بيشتر از فضاي
مجازي است و اين فضا هنوز جدي گرفته نميشود.
ëëاين جدي گرفته نش�دن ،ناش�ي از ناآشنايي اغلب فعاالن

سياس�ي با کاربرد و دامنه نفوذ اين ابزارها نيست؟ براي مثال
ميانگين س�ني فعاالن اصلي حزبي ،نزديک به  50سال است
و خيل�ي از اي�ن افراد اطالعات اوليه نس�بت به اس�تفاده از
شبکههاي اجتماعي را نيز دارا نيستند .آيا يکي از موارد عدم
جدي گرفته نشدن همين موضوع نيست؟
به نظرم بيش از اينکه ناشي از بياطالعي نسبت به اين فضا باشد،
بياعتمادي است که باعث دوري از آن ميشود.
ëëاين بياعتمادي از کجا ناشي ميشود؟
اين فضا براي همه سهلالوصول و سهلالورود است؛ بنابراين اعتماد
را کاهش ميدهد .در دنيا نيز تخلفات رسانههاي مجازي بسيار باال رفته
است .در کشور نيز آمار اين تخلفات بسيار باالست ،ولي پيگيري کمتري
صورت ميگيرد.اما مطبوعات مکتوب،همچون نامه امضا شده هستند.
مسئوليت آنچه چاپ ميشود ،با نويسنده يا مسئوالن آن رسانه است
ولي در همين سايتهاي خبري  -که بعضي از آنها معروف نيز هستند-
روزانه حرفهاي دروغ زيادي منتش��ر ميشود.براي مثال تحت عنوان
«مي گويند »...خبرهاي جعلي زيادي توليد ميشود.
ëëهمين اتفاقات در بعضي روزنامهها هم ميافتد.
خير؛ در روزنامهها اص ً
ال اينطور نيس��ت.يک نش��ريه با يک کلمه
اش��تباه ،مورد بازخواس��ت قرار ميگيرد ،ولي در فض��اي مجازي افراد
براحتي اتهامات زياد و دروغهاي فراواني را به ديگران نسبت ميدهند و
پاسخگو نيستند .استناد به فضاي مکتوب بسيار بيشتر از فضاي مجازي
است .در آينده فضاي مجازي حرف اول را خواهد زد ،ولي هيچگاه فضاي
مکتوب از بين نخواهد رفت .حتي در کشورهاي غربي -که در اين موارد
از ما چندين سال جلوتر هستند  -مجالتي همچون نيوزويک ،تايم و...
بخش مکتوب خود را نگه داشتهاند ولي در نهايت بايد از فضاي مجازي
و ظرفيتهاي آن به درستي استفاده کرد؛ چرا که هزينههاي مطبوعات
بسيارباالست.
ëëچرا با اين هزينههاي باالي راهاندازي و انتش�ار مطبوعات،
فعاالن سياسي ،فردي يا تشکيالتي ،رغبتي ندارند که ورود و
حضوري فعال در شبکههاي اجتماعي داشته باشند؟
به نظرم ضعف احزاب در وجود افراد خوش قلم باعث اين کاس��تي
شده است .يک مقاله زيبا در يک روزنامه مثل توپ صدا ميکند .خود
بنده با  34س��ال سابقه روزنامه نگاري ،يک مجله و يک روزنامه دارم و
به اين سمت کشيده شده ام و اين موضوع صرفاً جنبه شخصي دارد نه
تشکيالتي .اطالعرساني با توليد مطالب عميق متفاوت است.
اطالعرساني براحتي در اين عرصه انجام ميشود و به نفع کشور هم
هست ولي مطالب عميق هنوز هم در ميان مردم از طريق کتاب انتقال
پي��دا ميکند .همين آقاي ظريف مهم ترين مطالب خود را در روزنامه
چاپ ميکند .من ده سال در امريکا حضور داشتم و کسي را نديدم که
بگويد فضاي مجازي را بيشتر از کتاب ميپسندد .هنوز کتاب از اهميت
خودش برخوردار است .البته نبايد اين را در مقابل آن قرار داد و بايد در
کنار هم مورد بررسي قرار گيرد .به اعتقاد من،ما در يک دوره آزمون و
خطا قرار داريم.
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گفتار

تأثير شبکههاي اجتماعي
در انتخابات

محمد علي ابطحي

اس��تفاده از ظرفيته��اي اث��ر گذار از
جمل��ه «فض��اي مج��ازي» در حوزههاي
مختلف سياس��ي از جمله «انتخابات» هم
بديه��ي و هم طبيعي اس��ت.به ويژه آنکه
در س��الهاي اخي��ر عرص��ه فعاليتهاي
ارتباطي به س��وي عرصه مج��ازي انتقال
يافته اس��ت.از اين جه��ت ميبينيم حتي
ش��مار مراجع��ه کنندگان به نس��خههاي
اينترنت��ي روزنامههاي مع��روف ،از تعداد
تيراژ نس��خههاي مکتوب بيش��تر اس��ت
و ب��ر اين اس��اس به نظر ميرس��د نقش
رس��انههاي سايبري که اخبار را به صورت
لحظ��هاي پوش��ش ميدهن��د ،در آينده
بس��يار تعيين کننده خواهد بود.در چنين
شرايطي گوشيهاي هوشمند نيز،تعريف
جديدي از «رس��انه» ارائه کرده است.اين
در حالي است که فيلتر بودن شبکههاي
اجتماعي اصل��ي در ايران ،جهتگيري به
س��وي اپليکيش��نهاي موبايلي را بيشتر
کرده اس��ت.افراد به ج��اي اينکه مخاطب
يک��ي از ش��بکههاي اجتماع��ي نظي��ر
فيسبوک،توييتر يا اينس��تاگرام باش��ند،
در آن اپليکيش��ن دوس��تان همفکر خود
را يافته و در مجموعهاي بس��ته با يکديگر
ارتب��اط برق��رار ميکنند.در ش��بکههاي
اجتماعي اپليکيش��ني ،عمده ارتباطات به
صورت غير تصادفي و منوط به شناخت و
پذيرش کاربر است.هر چند شمار کاربران
اين اپليکيشنها در ايران بسيار باالست،اما
به نظ��ر نميرس��د بتواند به عن��وان يک
«رسانه سياسي-انتخاباتي» در نظر گرفته
شود.زيرا افراد عضو اين گروهها،با يکديگر
همس��و هس��تند و اگ��ر تبليغاتي ش��کل
بگيرد،در فضايي «بس��ته» و محدود است
و از تأثيرگ��ذاري سياس��ي آن ميکاهد.
همچني��ن باي��د توجه داش��ت مهم ترين
ش��بکههاي اجتماعي در حوزه سياس��ي،
فيسب��وک و توييتر اس��ت که ب��ه دليل
فيلتر بودن،دسترس��ي به آن با مشکالت
خاص��ي همراه اس��ت.همه اين م��وارد از
تأثي��ري که اين ش��بکهها در چند س��ال
گذش��ته داشت تاحدي کاس��ته و ميدان
را به اپليکيش��نهاي تلفن هم��راه واگذار
کرده اس��ت که اص ً
ال «عمومي» نيس��تند.
به عبارت دقيق تر دايره نفوذ ش��بکههاي
موبايلي بسيار محدود و دامنه تأثير گذاري
شبکههاي اجتماعي محدودتر از قبل شده
اس��ت.دو مؤلفهاي که باعث ميش��ود اين
ش��بکهها در انتخابات کمتر از رسانههاي
مکت��وب و مجازي مؤثر باش��ند.از س��وي
ديگ��ر اکثريت کارگزاران حوزه سياس��ت
کمتر از بدنه جامعه از شبکههاي اجتماعي
اس��تفاده کرده و به نوعي عقب تر هستند
و ميپندارن��د آنچ��ه در روزنامه منتش��ر
ميش��ود،اهميت بيش��تري دارد.حض��ور
نداش��تن فعاالن سياس��ي در اين ميدان
هم به نوعي از تأثيرسياس��ي ش��بکههاي
اجتماعي ميکاهد.

راه ميانبر
با شبکههاي اجتماعي
شعبانعلي بهرامپور جويباري

استاد ارتباطات

ش��بکههاي اجتماعي همچون س��اير
رسانههاي ارتباط جمعي ،حداقل دو قابليت
را دارا هستند .کارکرد عمومي شبکههاي
اجتماعي آگاهي بخشي و بسيج کنندگي
اس��ت،اما در جوامعي که رس��انهها به هر
دليلي نتوانند در حالت عادي کارکرد خود
را ايفا کنند و به درجهاي از خودسانسوري
روي بياورن��د ،اين وظيف��ه به بخشهاي
ديگر محول ميش��ود .به عبارت دقيق تر
در اين جوامع موضوعاتي که نميتواند از
طريق رسانههاي عمومي مطرح شود ،در
بزنگاه ها ،با يک واقعه توس��ط شبکههاي
اجتماع��ي ،خود را ب��روز ميدهد .اما بايد
توجه داشت شبکههاي اجتماعي به عنوان
عرصه عميق فعاليت رس��انهاي ش��ناخته
نميشود؛ چرا که بار خبري و اطالعرساني
در آن ب��ر عرصههاي ديگ��ر غلبه دارد .در
جامعه ما نش��ريات وزي��ن فکري و عميق
ک��ه تعلقات گروه��ي جمع بزرگ��ي را با
هم مرتبط کند ،بس��يار کم وجود دارد و
شبکههاي اجتماعي در تالش هستند که
اين جايگاه را اش��غال کنن��د ولي به نظر
ميرسد در تحقق اين امر موفق نبودهاند؛
چ��را که انب��وه کاربراني نيز ک��ه در اين
شبکهها فعاليت ميکنند ،عموماً به دنبال
مطالب عميق نيستند .با اين حال نميتوان
برخي کارکردهاي تکنولوژيهاي ارتباطي
در کشورمان را انکار کرد؛ به اعتقاد صاحب
نظران اين عرصه م��ا از اين تکنولوژي به
عنوان يک ميانبر اس��تفاده و از يک حالت
نيمه مدرن به ي��ک حالت فرامدرن پرش
کردهايم .با اين اوصاف به نظر ميرسد در
شکل جديد تبليغات ،اکثريت کانديداها به
سمت ساختن صفحاتي در اين شبکههاي
اجتماعي براي خود حرکت ميکنند تا بر
تأثيرگذاري خود بيفزايند.

