
کشورهایی که هشیار شدند
کشور  انخابات  به  می توان  دیگر  نمونه  عنوان  به 
کشوری  در  سیاستمداران  کرد.  اشاره  فرانسه 
و  اینترنتی  سرویس های  از  نیز  فرانسه  ماننند 
خود  انتخابات  در  اجتماعی  شبکه های  مخصوصا 
استفاده  جدی  طور  به  برده اند.  توجهی  قابل  بهره 
از سرویس های اینترنتی در این کشور به انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲009 باز می گردد. زمانی که 
انتخابات  کاندیداهای  از  یکی  سارکوزی  نیکوالس 
پیوست.  توئیتر  اجتماعی  شبکه های  به  کشور  این 
شاید بعد از این اتفاق بود که سیاستمداران مختلف 
این کشور به سمت استفاده از اینترنت و جاذبه های 
آن برای انجام امور سیاسی و جلب نظر شهروندان 

روی آوردند.

پیشتازی سرویس های اینترنتی
ــک  ــیوه الکترونیـ ــه شـ ــات بـ ــزاری انتخابـ برگـ
کشـــورهای  اکثـــر  در  کـــه  سال هاســـت 
ـــرد.  ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــا م ـــرفته دنی پیش
در کنـــار ایـــن روش، اســـتفاده از ابزارهـــای 
فضـــای مجـــازی فرصتـــی فراهـــم کـــرده تـــا 
کاندیداهـــای مختلـــف بـــا کمتریـــن هزینـــه و 
ــه  ــان را بـ ــرات و برنامه هایشـ ــی نظـ محدودیتـ
گـــوش رای دهنـــدگان برســـانند. همـــان گونـــه 
ـــاره  ـــار اش ـــد ب ـــم چن ـــب ه ـــدای مطل ـــه از ابت ک
ـــرویس های  ـــه س ـــه ب ـــارز توج ـــه ب ـــم، نمون کردی
اینترنتـــی را می تـــوان در انتخابـــات ریاســـت 
ـــاس  ـــد. براس ـــکا دی ـــال ۲0۱6 آمری ـــوری س جمه
ـــی  ـــرویس های اینترنت ـــف، س ـــای مختل گزارش ه
ــن ها  ــی و اپلیکیشـ ــبکه های اجتماعـ ــد شـ ماننـ
نـــوع ارتبـــاط کاندیداهـــای ایـــن انتخابـــات بـــا 
ـــرد .  ـــه رو ک ـــگرفی روب ـــوالت ش ـــا تح ـــردم را ب م
ــده  ــر شـ ــنجی منتشـ ــج نظرسـ ــاس نتایـ براسـ
توســـط مرکـــز تحقیقاتـــی Pew، نزدیـــک 
ــورد  ــار مـ ــا اخبـ ــد از آمریکایی هـ ــه 63 درصـ بـ
نظـــر خـــود را از طریـــق فیس بـــوک دریافـــت 
می کردنـــد . ایـــن در حالـــی اســـت کـــه آمـــار 
یـــاد شـــده در ســـال ۲0۱3، ۴7 درصـــد بـــوده 
ــر  ــد توئیتـ ــی ماننـ ــبکه های اجتماعـ ــت . شـ اسـ
ــی  ــای انتخاباتـ ــل نامزدهـ ــوک، تعامـ و فیس بـ
ــد  ــر داده بودنـ ــز تغییـ ــان را نیـ ــا طرفدارانشـ بـ
به طـــوری کـــه شـــاهد راه انـــدازی نوعـــی 
ــبکه های  ــن در شـ ــی آنالیـ ــای انتخاباتـ حوزه هـ
ــزارش،  ــن گـ ــاس ایـ ــم . براسـ ــی بودیـ اجتماعـ
روی  دیجیتالـــی  ســـرمایه گذاری  رقم هـــای 
ـــال  ـــون دالر در س ـــکا از ۱۴5 میلی ـــات آمری انتخاب
۲0۱۲ بـــه 607 میلیـــون دالر در ســـال ۲0۱6 
افزایـــش یافـــت . ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ـــود از  ـــزارش خ ـــایدر در گ ـــس اینس ـــایت بیزین س
ـــه شـــرکت  ـــغ ب ـــن مبل اختصـــاص ۴0 درصـــد از ای
ــران،  ــاور تحلیلگـ ــه بـ ــر داد .  بـ ــوک خبـ فیس بـ
شـــبکه های اجتماعـــی ماننـــد توئیتـــر یـــا 
یوتیـــوب می  تواننـــد در مـــدت زمانـــی کوتـــاه، 
نامـــزد  یـــک  عکس العمـــل  کوچک تریـــن 
انتخاباتـــی را در ســـطح وســـیع پخـــش کننـــد . 
ــای دیجیتالـــی حتـــی  ــتفاده از ایـــن ابزارهـ اسـ
پیش بینـــی درخصـــوص برنـــده رقابت هـــای 
انتخاباتـــی در ایـــن کشـــور را نیـــز بســـیار 
ـــا  ـــوگل ب ـــال گ ـــرای مث ـــود . ب ـــرده ب ـــاده تر ک س
ـــالم  ـــود، اع ـــی خ ـــوش  مصنوع ـــور ه ـــک موت کم
ــزب  ــزد حـ ــون، نامـ ــود هیالری کلینتـ ــرده بـ کـ
ریاســـت جمهوری  انتخابـــات  در  دموکـــرات 
آمریـــکا برنـــده می شـــود . هرچنـــد ایـــن نتایـــج 
ـــی  ـــو روان ـــر ج ـــا ب ـــا قطع ـــد ام ـــکا نبودن ـــل ات قاب
جامعـــه و نظـــر کاربـــران تاثیـــر گذاشـــتند . 
ســـرویس های  از  سیاســـتمداران  اســـتفاده 
اینترنتـــی محـــدود بـــه آمریـــکا نیســـت . یکـــی 
ســـرویس های  کـــه  کشـــورهایی  از  دیگـــر 
اینترنتـــی در انتخابـــات آن تاثیرگـــذار بـــوده، 
هنـــد اســـت ؛ کشـــوری کـــه بیـــش از 70 
اجتماعـــی  رســـانه های  در  کاربـــر  میلیـــون 
داده  نشـــان  مختلـــف  گزارش هـــای  دارد . 
رســـانه های اجتماعـــی بـــر انتخابـــات پارلمانـــی 
ایـــن کشـــور کـــه در ســـال های اخیـــر برگـــزار 
شـــد، اثـــر بســـیار چشـــمگیری داشـــته اســـت . 
ــاد  ــط بنیـ ــه توسـ ــاس یـــک تحقیـــق کـ براسـ
ـــی  ـــه ۲87 کرس ـــد، نتیج ـــام ش ـــوم IRIS انج عل
از 5۴3 کرســـی پارلمانـــی هنـــد از فعالیت هـــای 
ــوک  ــا فیس بـ ــی، خصوصـ ــانه های اجتماعـ رسـ

تاثیـــر پذیرفتـــه اســـت .

نفس های آخر رسانه های صرفا سنتی
اگر دو دهه اخیر را بررسی کنیم، می بینیم امروزه نوع 
کارکرد رسانه های سنتی مانند روزنامه و مجله به مرور 
در حال کاهش است و از سوی دیگر شبکه های رادیو 
و تلویزیون معتبر دنیا نیز در یک یا دو سال اخیر کارکرد 
اصلی خود را از دست داده و شبکه های اجتماعی بر 
اینکه  با  ترکیه  کودتای  در  افزوده اند.  خود  کارکرد 
شبکه های رادیو و تلویزیون در اختیار کودتاچیان بود، 
کنند چرا که شبکه های  نتوانستند موفق عمل  ولی 
انجام  را  کودتا  ضد  عملیات  میان  این  در  اجتماعی 
دادند. از جمله ترگوت اوزال با استفاده از شبکه موبایلی 
عملیات روانی را انجام داد و موفق شد جلوی کودتا 
را بگیرد. همین موضوع در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا نیز دیده شد و با استفاده از شبکه های اجتماعی 
نظرها به سمت ترامپ برگشت. استفاده از شبکه های 
اجتماعی محدود به جامعه آمریکا و ترکیه نیست در 
در  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  میزان  نیز  ایران 
میان مردم بسیار باال است و ایرانی ها در این زمینه، 
در منطقه یکی از کشورهای پرمصرف هستند، البته در 
ایران شرایط کمی متفاوت است و مردم تمایل شدیدی 
اجتماعی  شبکه  و  تلگرام  اپلیکیشن  از  استفاده  به 
اینستاگرام پیدا کرده اند و بیشتر اخبار و دانسته های خود 
را از طریق این دو بستر بسط و گسترش می  دهند. 
شبکه های  پررنگ  نقش  کس  هیچ  وصف،  این  با 
ترکیه  کودتای  و  آمریکا  انتخابات  در  را  اجتماعی 
و  خطرات  داشت  توجه  باید  اما  کند  انکار  نمی تواند 
نگرانی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد بحث 
اعتبار نداشتن مطالب است چرا که در این فضا نشر 
اکاذیب، جو سازی های روانی، انحراف افکار عمومی، 
ایجاد شبهه و شائبه و... بسیار زیاد است. بنابراین باید 
این فضا با اجرای اصول و قوانین  به درستی مدیریت 
شود. طبق کارکردهای رسانه های رسمی و غیررسمی 
و بی طرف، مردم آمریکا مخالف روی کار آمدن ترامپ 
بودند ولی چون فضاسازی در شبکه های اجتماعی زیاد 
بود، نتیجه خالف آنچه پیش بینی شده بود رقم خورد. 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  مزیت  مثال  طور  به 
حرف های  انتشار  فرصت  و  افراد حق  که  است  این 
است  تهدید  آن  مقابل  در  ولی  می کنند  پیدا  را  خود 
چرا که عده ای نیز به انتشار تهمت، افترا، نشراکاذیب 
و... اقدام می کنند و این موضوع به افکار عمومی و 
حیثیت برخی از افراد خدشه وارد می کند. اگر از این 
بیان نظرات و دیدگاه ها استفاده شود  فضا در جهت 
قطعاً فرصت بسیار خوبی است چرا که معمواًل افراد 
اینگونه مطالب را منتشر می کنند و بیشتر از رسانه های 
رسمی و سنتی روی افراد تأثیر می گذارند ولی اینکه 
همه افراد بتوانند از این فرصت برابر استفاده کنند خود 
چالش دیگری است. در نهایت باید گفت که استفاده 
از ابزارهای جدید، به ویژه آن هایی که برای گروه های 
جوان عادی است، واقعاً می تواند به سیاست مداران و 
دولت ها کمک کند تا به این گروه از افراد دسترسی 
داشته باشند. شبکه های اجتماعی، مبارزات انتخاباتی 
کاماًل  ارتباطی  ابزارهای  وبالگ ها  و  مجازی  واقعی 
به مخاطبان خاص هستند.  برای دسترسی  مناسبی 
استفاده از تکنولوژی های جدید می تواند مخاطبانی را 
جذب کند که شاید عالقه چندانی به مبارزات انتخاباتی 
دلیل  به  اما  کم سن و سال ها،  و  جوان ها  مانند  ندارند، 
استفاده از تکنولوژی ها جلب این موضوعات می شوند؛ 
چون جوانان ارزش و اهمیت بیشتری برای تکنولوژی 
روز قائل هستند، با کمک گرفتن از توانایی های فضای 
می توان  اجتماعی،  شبکه های  باالخص  و  مجازی 
مشارکت آن ها را در انتخابات به میزان زیادی باال برد. 
شاید برای افراد مسن تر رسانه های اجتماعی ابزارهایی 
هستند که فقط باید با آن ها آشنا شوند، اما برای جوانان 
رسانه های اجتماعی بخشی از زندگی شان است مانند 
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تجلیل می کنیم که دلیل پیروزی ترامپ چه بود، به روشنی به 
فضای مجازی می رسیم. در حال حاضر 62 درصد مردم آمریکا 
از طریق شبکه های اجتماعی از اخبار اطالع پیدا می کنند و 44 
درصد بیان کرده اند که ما فقط از طریق فیسبوک اخبار را دنبال 
می کنیم. در چنین شرایطی فضای مجازی، فضای غالب در حوزه 
رسانه می باشد که این نشان دهنده اهمیت فضای مجازی است. 
در فضای مجازی بر خالف رسانه های سنتی که ما حتما باید 
یک منبع معتبر داشته باشیم و صحت و دقت اصالت داشت، 
متاسفانه سرعت اصالت پیدا کرده است. به این معنا که در اکثر 
مواقع منبع مشخص نیست. یک خبر با یک منبع نامشخص در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود و دست به دست می چرخد 
و خیلی سریع مردم آن را باور می کنند. ترامپ دقیقا از همین 
موضوع استفاده کرد یعنی دقیقا سرمایه گذاری خود را به این 
ضعف فضای مجازی اختصاص داد. شایعات مختلف در فضای 
پخش  باالی  دلیل سرعت  به  رقیب  می شد   ایجاد  مجازی 
شایعات فرصت پاسخ دادن را پیدا نمی کرد. فضای مجازی 
برای ترویج شایعات مورد استفاده قرار گرفت و این موضوع 
توانست به ترامپ کمک و او را پیروز انتخابات کند. به هر حال 
اتفاقی که برای مردم آمریکا در عرصه سیاست رخ داد. یک 
نمونه بسیار واضح و روشن از تاثیر فضای مجازی بر واقعیت 
مهمی نظیر انتخابات می باشد. با توجه به این که چند روز آینده 
شاهد اتفاق بسیار مهم برگزاری انتخابات در کشورمان هستیم، 
موضوع ویژه این هفته بایت را به بررسی تاثیر فضای مجازی 
بر عرصه سیاست اختصاص داده ایم. در ادامه بررسی خواهیم 
کرد که اینترنت و رسانه های مجازی تا چه حد می توانند بر این 
عرصه تاثیر بگذارند و نقشی بسیار تعیین کننده داشته باشند.
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