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Abstract
The growth of new communication and information technologies and the
formation of a networked society have had major effects on the world life,
including the formation of virtual reality. Influenced by the cyber community,
the occurrence of protests and riots in November 2017 in a number of cities in
Iran, especially small cities, the Iranian official policy space was faced with
severe shocks and the formation of the anti-power current had many effects on
cyberspace policy. The main question of the article is what effect did virtual
social networks have on the November 2017 protests? Applying Castells’s
network community theory as well as descriptive-analytical method and using
secondary data, the research findings show that social networks in the context
of existing dissatisfaction in society and with increasing political activism
accelerated and strengthened the protests and riots of November 2017.
Overcoming the currents of power, viral spread of rallies, horizontal
leadership, spontaneity, were among the influential factors of virtual social
networks in intensifying the protests.
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مقدمه
گردش اطالعات و گسترش ارتباطات و رسانههای گروهی و بویژه فضای مجازی آن
قدر مهم و تاثيرگذار بوده که از عصر حاضر به عصر اطالعات یاد میشود .سرعت تحول
تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی حيرتانگيز بوده و همين تحول ،دگرگونی و نوآوری
آن را برای بررسی و کار علمی وسوسهانگيز کرده و منجر به ارائه تئوریهای مختلفی از
قبيل موج سوم ،جامعه شبکهای ،جامعه فراصنعتی و دهکده جهانی و  ...شده است .این
تحول و جهان شکل گرفته از آن به تعبير هابرماس جهان زیستی است که انسان ،زندگی
و سلوک جدیدی را خلق میکند و ما را در بطن و متن فرایند رسانهای شدن قرار
میدهد .فرایندی که ضمن تبادل آزاد اطالعات و گسترش فضای گفتگو همواره به دنبال
دورشدن ازسيطره دولت میباشد .این نحوه سلوک و خلق جهان فناورانه که دستاورد
زندگی متمایز انسان در مقابل سایر موجودات است (لينک .)4 :2009 ،خود تهدیدها و
فرصتهای بيشماری را در حوزههای گوناگون ازجمله سياسی فراهم نموده و در حوزه
کار سياستگذاری ،پرداختن به آن از جنبه سلبی یا ایجابی اجتنابناپذیر میباشد .چرا که
به ليوتار 1عرصه حاکميت و سلطه اطالعات روز به روز افزونتر میگردد و آنگاه که
منجر به شکلگيری واقعيت مجاز یا مجاز واقعی میگردد ،خود عامل و بستر بسياری از
تحوالت سياسی ،اجتماعی و فرهنگی شده و ظرفيت ایجاد هویتهای جدید ،فضاهای
مفاهمه و روابط افقی ،کانونهای مقاومت ،جنبش ،بسيج مردمی ،اعتراض ،شورش و
نافرمانی را پيدا میکند.
در ایران با توجه به ضریب نفوذ اینترنت و درصد باالی عضویت در شبکههای
مجازی 2میتوان از شکلگيری جامعه شبکهای صحبت کرد .واقعيتی که تمام حوزههای
جهان زیست ایرانی و بویژه حوزه سياست و مفاهيم مرتبط به آن همچون مشارکت،
قدرت ،هویت ،مشروعيت و مقاومت را تحت تاثير قرار داده و منجر به تکثير هویتهای
برابر شده است .شدت و دامنه تاثيرگذاری شبکهها به حدی است که هر لحظه امکان
شکلگيری سياست مخالفت در فضای بیزمان و زمانهای بیفضا وجود دارد .این بدین
معنی است که شبکهها توانسته اند یا این توانایی را دارند تا به تعبير گرامشی سلطه
1. Lyotard
2. Social Network
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هژمونيک دستگاههای مشروعيتساز نظام سياسی را با اخالل مواجه کرده و
خردهگفتمانهای اعتراض را در اشکال مختلف توليد نمایند و سبب انتقال جلوههای
جدید کنش سياسی به فضای غيرقابل دسترس سایبر شده و حاد واقعيت را به مسالهای
حاد تبدیل نمایند.
اعتراضات و آشوبهای دیماه  96در کشور از مهمترین جلوههای تاثيرگذاری
فضای مجازی بر عرصه سياست کشور بود که از اعتراض به گرانی در شهر مشهد به
سرعت تبدیل به یک حرکت در اعتراض به اقدامات نظام سياسی گردید و شعارها از
ماهيت اقتصادی به شعارهایی با ماهيت سياسی تغيير پيدا کرد .سرعت گسترش این
اعتراضات ،نوع شعارها و شهرستانهایی که در آن این اعتراضات رخ داد برای بسياری
تعجبانگيز بود چرا که تا قبل از آن حداقل نشانههایی از بروز یک اعتراض نسبتا گسترده
توسط دستگاه های سياسی و امنيتی قابل برآورد نبود و مدیران سياسی و امنيتی و حتی
گروههای سياسی را در سطوح مختلف اعم از اجرایی ،شناختی و تحليلی دچار اشتباه
نمود.

پیشینه پژوهش
الف -پژوهشهای خارجی
اگرچه در خصوص رسانهها و شبکههای اجتماعی ،مطالعات و تحقيقات فراوانی به زبان
التين صورت گرفته است ليکن در خصوص بررسی تاثير شبکههای اجتماعی بر
اعتراضات دی ماه  96این آثار به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد و عمده آثار
مربوط به تاثيرات شبکههای مجازی بر انتخابات و حوادث  88میباشد که عبارتند از:
 بوگدان و همکاران ( 1)2014در کتاب «رسانههای اجتماعی» به مواردی همچون قدرتسياسی رسانههای اجتماعی ،نقش رسانههای اجتماعی در بسيج مردم برای شورش و
انقالب پرداخته و به طور مصداقی تاثير رسانههای اجتماعی بر جنبش گزیپارک ترکيه
را بررسی کرده و از آن بعنوان سياست تحت تاثير هشتگ میپردازد.

1. Bogdan.et al.
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 کاستلز ( 1)1396در کتاب خود به نام «شبکههای خشم و اميد» تاثير اینترنت برجنبشهای اجتماعی که الهامبخش نویسنده در این تحقيق میباشد اشاره دارد به اینکه
تحو الت تکنولوژیک در عرصه جهانی سبب شده است تا جنبشهای اجتماعی با
تاثيرپذیری از این دگرگونیها مشخصه متمایزی یعنی شبکهای شدن پيدا کنند .همچنين
کاستلز ( )1389در کتابهای سه جلدی عصر اطالعات که به بررسی تکنولوژیهای
اطالعاتی بر حوزههای مختلف اجتماعی میپردازد ،استدالل میکند که همه جهان به
صورت یک شبکه درآمده که بافت اصلی آن را اطالعات و نظام ارتباطات الکترونيک
تشکيل داده که این امر اقتضائات خاصی را در سياست ،فرهنگ و اقتصاد به همراه دارد.
 کمالی پور ( 2)2010در کتاب «رسانه ،قدرت و سياست در عصر دیجيتال :نارضایتیانتخابات ریاست جمهوری  2009در ایران»؛ یک بحث فکری ،چند منظوره و متعادل از
نقش و تأثير فناوریهای ارتباطی مدرن بویژه استفاده از رسانههای دیجيتال کوچک بر
انتخابات ایران در سال  2009و نحوه پوششدهی رسانههای جهانی را ارائه میدهد .با
توجه به اهميت انتخابات در ایران و ابعاد ملی و جهانی آن ،این کتاب به دنبال توضيح
تاثير رسانهها و شبکههای اجماعی بر قدرت و سياست ،تجارت ،فرهنگ ،روابط انسانی و
ارتباطات بينالمللی در ایران میباشد.
 برنز ( 3)2009در مقالهای در خصوص نقش و تاثير رسانههای مجازی با عنوان «تویتر درایران آزاد :بررسی نقش تویتر در دیپلماسی و شکلگيری اعتراضات و بحرانهای بعد از
انتخابات  2009ایران» بيان میدارد که سيستمهای رسانههای اجتماعی مانند تویيتر
چالشهای جدیدی را برای تصميمگيران در یک بحران بينالمللی ایجاد میکنند .او
معتقد است از یک ط رف تویيتر باعث تحریک جنبش اجتماعی ضد رژیم شده و از
طرفی طرفداران رژیم ایران از آن برای شناسایی طرفداران دموکراسی استفاده کردهاند.

ب -پژوهشهای داخلی
برگزاری چند نشست در انجمن علوم سياسی ایران و نيز بررسی پيمایشی مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از دیگر
1. Castells
2. Kamalipour
3. Burns
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موارد بررسی اعتراضات دیماه  96بوده است .جالیی پور و همکاران ( )1396در تحقيقی
با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر اعتراضات دیماه  1396در کنار ترسيم مختصات
اعتراضات دیماه  96با اتخاذ رویکردی اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل کالن و
منطقهایِ مؤثر بر وقوع این اعتراضات بوده و طبق یافتههای این تحقيق ،مهمترین عوامل
وقوع اعتراضات دی  96عبارتند از :افزایش متقاضيان کار و ناتوانی نسبی دولت در
ایجاد شغل برای آنها ،نااميدیِ پيشينی کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند ،نااميدی
رأیدهندگان به روحانی از شنيده نشدن صدایشان توسط دولت و حاکميت ،کشمکش
بر سر دسترسی به منابع طبيعی.
 تاجيک ( )1395در مقاله «رسانههای اجتماعی مجازی و عرصة سياست در ایران،بررسی موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری و کارناوالهای شهری در تهران» معتقد
است در ایران امروز با درهم آميختگی موضوعات و بحرانهای گوناگون و تسریع آنها
توسط فناوری اطالعات ،همة امور سياسی و فضای عمومی ایران به شدت سياسی و از
سویی دیگر این فضا مجازی شده است.
 قهرمان ( )1392در مقالهای با عنوان «اینترنت و رادیکال دموکراسی :درآمدی برشکلگيری رادیکال دموکراسی مجازی » بر این اعتقاد است که فضای مجازی اینترنت با
ویژگیهای منحصر به فردی نظير ابرمتنی ،ابر شبکهای ،کنش تعاملی و تمرکززدایی
ق درت رسانهای که به وسيلة دو ویژگی امکان دستيابی به هویت مج ازی و امکان ات
تخصص ی و فنی غيرانحصاری اینترنت تضمين میگردد ،توانایی ش کلده ی ب ه
رادیک ال دموکراس ی مجازی را دارد.
 خانيکی ( )1390در مقالهای با عنوان «کنشگری و قدرت در شبکههای اجتماعیمجازی :مطالعه کارکردهای فيسبوک در فضای واقعی» ،در آغاز به منظور ارائ ه تحلي ل
مفه ومی از ماهي ت ق درت و چگ ونگی ب روز و اعم ال آن در رواب ط سياس ی،
اقتص ادی و اجتم اعی میپردازد .در ادامه سه ک ارکرد معط وف ب ه حوزههای سياسی،
اقتصادی و اجتم اعی در س ه موض وع مي دان التحری ر در انقالب مصر ،جنبش وال
اس تریت در آمریک ا و ق رار خزب ازی -آبپاش ی و حمایت از کودکان کار در ایران که
مشخصاً به ظرفيته ای ش بکه اجتم اعی فيسبوک و کنشگری شبکه وندان در فضای
واقعی م رتبط اس ت ،توص يف و تحليل میشود.
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 سردارنيا ( )1388در مقاله «اینترنت ،جنبشهای اجتماعی جدید و بسيج اعتراضهابررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی» ،نخست به کارکردهای مهم اینترنت در
جنبشهای اجتم اعی از حي ث نظ ری پرداخته و سپس به منظور تأیيد بح ثه ای نظ ری
جن بشه ای اجتم اعی زاپاتي ستا ،جنبشهای اعتراضی عليه سازمان تجارت جهانی و
گروه  8و نيز جنبشهای صلحطلبانه ،به اجمال بررسی میشوند .نتایج این مطالعه نشان
میده د ،از نيم ه دوم ده ه  1990ب ه بع د ،اینترن ت ب ا قابليتهایی همچون پست
الکترونيک ،وبس ایته ا ،اط العرس انی گ سترده ،ش بکهس ازی و هویتسازی بر
موفقيت این جنبشها در تشویق و بسيج اعتراضها در سطح جهانی ،ت أثير قاب ل توجهی
داشته است.

همانطور که در ابتدا اشاره شد اگر چه در خصوص شبکههای اجتماعی مجازی تاليفات
و آثار متعددی وجود دارد اما حجم کارهای انجام شده در زبان التين بسيار بيشتر و با
کيفيتتر نسبت به زبان فارسی میباشد .عمده آثار منتشرشده هم به زبان التين و هم فارسی
بيشتر به بررسی تحوالت اجتماعی و سياسی بعد از انتخابات  88پرداخته و عمده کار آنها نيز
با تاکيد بر عملکرد برخی از شبکههای اجتماعی محدود از جمله فيس بوک و تویتر
میباشد .چنانکه مشاهده شد تاکنون هيچ تحقيقی به بررسی اعتراضات دی ماه  96از زاویه
تئوری جامعه شبکهای نپرداخته است لذا این تحقيق میکوشد این خالء را پرنماید.

روششناسی پژوهش
این پژوهش با الهامگيری از نظریه جامعه شبکهای کاستلز ،بعنوان چارچوب نظری
پژوهش و برای تبيين موضوع مورد مطالعه به دليل ماهيتی که دارد ،از روش توصيفی و
اسنادی کتابخانهای استفاده شده است .روش اسنادی عبارت است از :کنکاش منظم در
اسناد ،مدارک و منابعی که حامل حقایق مرتبط با پرسش اصلی پژوهشگر هستند به
منظور نقد ،بررسی ،کشف حقایق ،استخراج ،دستهبندی ،توصيف ،تفسير و تجزیه و
تحليل آنها و در نهایت استفاده از همه موارد در گزارش نهایی (سام آرام.)124 :1378 ،
در این مطالعه بر مجموعه شبکههای اجتماعی تلگرام ،توئيتر ،اینستاگرام همزمان با
اعتراضات دیماه  96تمرکز شده است و تحرکات آنها از نظر تأثيراتی که بر رخدادهای
دی ماه  1396داشتهاند مورد بررسی قرار گرفته است .همچنين نظرسنجیهای رسمی
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دولتی ،بررسی مطالعات و آمارهای منتشرشده دانشگاهی یا اعالم شده رسمی از سوی
نهادهای تحقيقاتی ،بررسی بانکهای اطالعاتی اینترنتی و عضویت در شبکههای مجازی
از دیگر منابع مورد استفاده در این تحقيق میباشند .همه این محتواهای بررسی شده و
اسناد مورد اشاره در مسير موضوع مطالعه ،نقش سرعتبخشی رسانههای اجتماعی به
اعتراضات و گسترش آنها را با مستندات متقن و قابل اثبات نشان میدهد.
در این پژوهش ،پرسش اصلی این است که شبکههای اجتماعی مجازی چه نقشی در
شکلگيری و گسترش اعتراضات و آشوبهای دی ماه  96داشتندظ در پاسخ به این
پرسش ،فرضيهای که مورد بررسی قرار گرفته این است که شبکههای اجتماعی مجازی
در بستر نارضایتیهای موجود و با افزایش امکان کنشگری سياسی ،اعتراضات دی ماه 96
را تسهيل و تشدید کردند .البته این فرضيه ،رابطه علت و معلولی بين رسانههای مجازی و
تغييرات و اعتراضات سياسی برقرار نکرده و بنابراین به دام جبرگرایی فناورانه نمیافتد.
چراکه شبکههای اجتماعی نه علت هستند و نه به خودی خود کارگزار بلکه ابزاریاند که
تحت شرایط وجود علل و زمينههای خاص به مثابه یک تسریع و تقویت کننده در
خدمت اهداف کارگزاران (معترضان) خواهند بود (نظری.)148 :1397 ،
در این مقاله تالش میشود تا فقط وجوه فرصتگونه فناوری اطالعاتی نوین در
اعتراضات دی ماه  96مدنظر قرارگرفته اما وجوه چالشگونه شبکههای اجتماعی و
فناوری اطالعاتی را به فرصتی دیگر وامیگذاریم .پيشی گرفتن فضای جریانها بر جریان
قدرت ،گسترش شتابنده تجمعات ،رهبری افقی ،خودجوش بودن ،اشغال فضای شهری،
ساخت پاد قدرت از جمله دالیل تاثيرات شبکههای اجتماعی مجازی در گسترش
اعتراضات  96میباشند.

چارچوب نظری
الگوی نظری در این پژوهش ،بکارگيری و استخدام مفاهيم جامعه شبکهای 1کاستلز و
توليدات آن میباشد .وی جامعه شبکهای را جامعهای جدید میداند که روابط توليد،
قدرت و تجربه بهگونهای روزافزون حول شبکه شکل میگيرد .به تعبير وی جامعه شبکهای،
جامعهای است که ساختارهای اجتماعی آن پيرامون شبکههای فعال شده از طریق
1. Network Society
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فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطاتی و پردازش شده دیجيتالی و مبتنی بر ميکروالکترونيک
شکل گرفته است (کاستلز .)32 :1393 ،از نظر کاستلز این دگرگونی بنيادی شکل گرفته در
عرصه ارتباطات و کاربرد اینترنت و شبکههای بیسيم بعنوان پایگاههای ارتباط دیجيتال
باعث ظهور وضعيتی بنام خودارتباطی تودهای میشود (کاستلز )13 :2005 ،که مبتنی است
بر شبکههای اجتماعی افقی و ارتباط تعاملی و خودمختاری که معموال به دشواری توسط
حکومتها و شرکتها قابل کنترل هستند .خودارتباطی تودهای پایگاه تکنولوژیکی برای
ساخت خودمختاری کنشگر اجتماعی اعم از کنشگر فردی یا جمعی در مقابل نهادهای
جامعه فراهم میکند .وی خودمختاری ارتباط را ذات جنبشهای اجتماعی میداند که
جنبش را قادر میسازد با دورزدن کنترل دارندگان قدرت با جامعه به طور کلی مرتبط شود.
این فناوریهای نوین ارتباطی از طریق امکانات بیزمان و بیمکانی که در اختيار باورها و
عقاید مختلف سياسی ،فرهنگی و اجتماعی قرار میدهند ،همواره به تقویت جریانهای
مقاومت در برابر جریان قدرت و سلطه کمک کردهاند.
جریان قدرت در جامعه شبکهای به دو دسته تقسيم میشوند :الف -برنامهنویسان 1که
از امکان برنامهنویسی شبکههای اصلیای که زندگی مردم وابسته به آنهاست و از توانایی
ساخت شبکهها و برنامهریزی برخوردارند؛ ب -سوئچرها 2که باعث اتصال بين شبکههای
مختلف میشوند که توانایی اتصال و اطمينان از همکاری شبکههای گوناگون را دارند؛
نتيجه آنکه ظرفيت ارتباطی ،مهمترین عامل در اختيار کنشگران اجتماعی است که با آن
می توانند از طریق تغيير در روند معناسازی تصميمات دیگر کنشگران را تحت تاثير قرار
دهند (خانيکی و دیگران.)59 :1392 ،
از نظر کاستلز جنبشهای اجتماعی بعنوان کنشگران اجتماعی در سراسر تاریخ اهرمهای
تغيير اجتماعی بوده و همچنان خواهند بود .آنها معموال از بحران در شرایط زندگی ریشه
میگيرند که زندگی روزمره را برای بيشتر مردم غيرقابل تحمل میکند .از نظر وی
جنبشهای اجتماعی معاصر در اشکال مختلف شبکهای هستند .در حاليکه این جنبشها
معموال در شبکههای اجتماعی اینترنتی آغاز میشوند تنها با اشغال فضای شهری تبدیل به
جنبش میشوند .این جنبشهای اعتراضی به طور همزمان محلی و جهانی هستند .آنها در
1. Programmers
2. Switches
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زمينهای خاص و بنا بر دالیل خاص خود آغاز میشوند اما جهانی نيز هستند زیرا به سراسر
جهان متصلند و از تجربيات دیگران یاد میگيرند .از لحاظ پيدایش ،معموال بر اثر اخگر
خشم که یا مرتبط با یک رویداد خاص یا اوج نفرت از کنشهای حاکمان است برانگيخته
میشوند .در همه موارد آنها از یک فراخوان به کنش صادر شده از فضای جریانها
سرچشمه میگيرند که هدفش ایجاد یک اجتماع فوری برای عمل شورشی در فضای
مکان.هاست این جنبشها به تبعيت از منطق شبکههای اینترنتی ویروسی هستند .این فقط به
دليل ویژگی ویروسی پخش خود پيامها بویژه تصاویر بسيج کننده نيست بلکه به دليل تاثير
نمایشی جنبشهایی است که در هرکجا آغاز میشوند .افقی بودن شبکهها ،همکاری و
همبستگی را تقویت میکند و نياز به رهبری رسمی را کاهش میدهد .این جنبشها اصوال
جنبشهایی بیخشونت هستند که ابتدا در نافرمانی مدنی مسالمتآميز درگير میشوند اما
در ادامه به منظور فشارآوردن بر مقامات سياسی و سازمانهای تجاری به اشغال فضای
عمومی و تاکتيکهای مختل کننده روی میآورند .بنابراین سرکوب با سطوح خشونت
متفاوت که به زمينه نهادی و شدت چالش اعمال شده از سوی جنبش بستگی دارد تجربهای
تکرار شونده در سراسر فرایند کنش جمعی است .از آنجا که هدف همه جنبشها این است
که از جانب کل جامعه سخن بگویند بسيار مهم است که مشروعيت خود را با کنار هم
گذاشتن ماهيت صلحآميز خود و خشونت نظام حفظ کنند (کاستلز.)190 :1394 ،

یافتههای پژوهش
جایگاه شبکههای مجازی در ایران
از سال  2005تاکنون موضوع شبکههای اجتماعی مجازی اصليترین مشغله کاربران
اینترنت در دنيا و به تبع آن ایران بوده است .ایرانيان در ميان کاربران اینترنتى بویژه در
استفاده از امکاناتى مانند وبنویسی هميشه در باالترین ردهها قرار دارند .کسب رتبه
چهارم وبنویسی جهان طی سالهای 83و  84توسط وبنویسان ایرانی ،نشانة رویکرد
کاربران اینترنت در ایران به سمت شبکههای اجتماعی مجازی ارزیابی میشود (حسينی و
دیگران .)61 :1393 ،طبق آخرین نتایج نظرسنجی ملی ایسپا در اسفند  1398با عنوان
«ميزان استفاده مردم از شبکههای اجتماعی» 68 ،درصد افراد باالی  18سال در ایران
حداقل از یک شبکه اجتماعی استفاده میکنند .در نظرسنجی با عنوان «بررسی مصرف
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شبکههای اجتماعی مج ازی» در ش هریورم اه  1396که توسط مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران صورت گرفته  62/2درصد پاسخگویان حداقل از یک شبکه اجتماعی
استفاده کرده و مي زان عضویت در بهمن  59/7 ،95درصد و در آذر ،94به ميزان 53
درصد بوده است (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.)1396 ،
جدول  -1مصرف شبکههای اجتماعی در ایران
درصد

درصد

درصد

درصد

عضویت در

عضویت در

عضویت در

عضویت در

اسفند 98

شهریور 96

بهمن 95

آذر 94

حداقل یک شبکه اجتماعی

68

62/2

59/7

53/0

عدم استفاده از شبکههای اجتماعی

32

37/8

40/3

47/0

کل

100/0

100/0

100/0

100/0

منبع( :مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران1398 ،و)1396

بر اساس اطالعات سایت  We are Socialتعداد استفاده کنندگان رسانههای
اجتماعی در ایران در  2019ميالدی  47ميليون نفر که  57درصد از جمعيت کل ایران را
شامل میشود و تعداد دریافت کنندگان رسانهها از بستر موبایل ،بالغ  41ميليون نفر بوده
که  50درصد از جمعيت ایران را شامل میشود .بر اساس آمار همين منبع در سال 2019
تعداد  123ميليون تلفن همراه در کشور وجود داشته که نسبت آن به کل جمعيت 150
درصد است .همچنين  72.94ميليون نفر در ایران دارای اینترنت بوده که ضریب نفوذ
اینترنت را به  89درصد میرساند.
جدول  -2مصرف شبکههای اجتماعی در ایران
شاخص

میزان مصرف در سال 2019

تعداد کل استفاده کنندگان از رسانههای اجتماعی

 47میلیون

درصد استفاده کنندگان از رسانههای اجتماعی

 57درصد

تعداد دریافت کنندگان رسانهها از بستر موبایل

 41میلیون

درصد استفاده کنندگان رسانهها از بستر موبایل

 50درصد

تعداد دارندگان اینترنت

 72.94میلیون

ضریب نفوذ اینترنت در کشور

 89درصد

منبعhttp://we are social.com :
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این گسترش شبکههای اجتماعی از حيث دامنه و شدت ،منجر به شکلگيری پدیدهای
به نام سونامی افکار عمومی شده که این سونامی در حوادث و آشوبهای بعد از
انتخابات  ،88انتخابات ریاست جمهوری  ،92حادث ه آت شس وزی و فروریختن ساختمان
پالسکو و دیگر حوادث مشابه قابل مشاهده میباشد .نکته مهم آنکه هر چقدر شبکههای
اجتماعی خارجی در جلب رضایت کاربران ایرانی موفق بودند ،اما دست پيامرسانهای
بومی از کاربران کوتاه ماند.

فضای مجازی و آشوبهای دی ماه 96
آشوبهای دی ماه  1396ایران مجموعه اعتراضات رهبری نشده مردمی و ساختارشکنانه
در سراسر ایران است که از  7دی  1396از مشهد آغاز و تا پایان دی ماه ادامه داشت.
فراخوان شرکت در این تظاهرات که درآغاز «نه به گرانی» (پویش 1اعتراضات و تجمع
مردمی) و اعتراض به سياستهای دولت حسن روحانی ناميده شد ،در شبکههای اجتماعی
انجام گرفت ،ابتدا با خواستهای اقتصادی عليه فساد جاری در دولت ایران و ميزان
باالی بيکاری بود اما با فراخوانهای بيشتر ،دامنه همگانی آن فراتر از مشکالت اقتصادی
رفت و مخالفتها با نظام سياسی ایران بویژه عليه رهبری نظام را نيز دربرگرفت .وزیر
وقت کشور بر اساس گزارشی که از سوی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی
ایران تهيه شده و با استناد به گزارشهای دستگاههای اطالعاتی ،امنيتی و انتظامی؛ عوامل
نارضایتیها را داخلی و بدون هيچگونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد .رحمانی
فضلی تعداد بازداشت شدگان را بيش از  5هزار نفر خواند و گفت تظاهرات به سرعت در
روزهای ابتدایی به  100شهر رسيد و در  42شهر هم درگيری اتفاق افتاد (روزنامه
ایران 20،اسفند  .)96به نظر این تظاهرات تحت تاثير شبکههای مجازی شکل گرفتند و به
سرعت گسترش یافتند و دارای ویژگیهایی هستند که در چارچوب تئوری جامعه
شبکهای قابل تحليل میباشند .برای تحليل این فرضيه ،در ادامه به بررسی تاثيرات فضای
مجازی بر شکلگيری این اعتراضات پرداخته میشود.

1. Campaign
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تاثیرات فضای مجازی بر اعتراضات دی ماه 96
الف -فضای جریانها
از نظر کاستلز ،قدرت که توجيهات گوناگونی به خود میگيرد می تواند هم از طریق
ابزارهای سخت اعمال ش ده و هم از طریق تاثيرگذاری بر ذهن و ساخت معنا ،به
گونه ای بسيار نرم و مخفی ترجيحات و اولویتها را شکل میدهد .بیتردید ساخت
معنا در ذهن و تاثيرگذاری بر شکلدهی اولویتها و خواست های افراد و گروهها
منبعی مطمئنتر و کمهزینه تر در اعمال قدرت می باشد .به همين دليل از نظر کاستلز
جنگ قدرت بنيادین عبارت است از نبرد برای ساخت معنا در ذهن انسان (کاستلز،
 .)13 :1394اگرچه شکلگيری این معنا تحت تاثير عوامل مختلف ،اکتسابی و فطری
میباشد در عين حال گسترش امکانات ارتباطی و شکل گيری عصر اطالعات ،نقش
بسيار مهمی در ساخت معنی و شکل دهی به اولویت ها پيدا نموده است .در جامعهای که
کاستلز از آن به جامعه شبکهای یاد می کند .مراکز قدرت ،قدرت خود را از طریق
شبکه های ارتباطی و مجازی اعمال کرده و به دنبال شکل دهی شکل خاصی از روابط
قدرت می باشند .با توجه به این تحليل آیا اعتراضات دی ما  96شورشهای شبکهای
بودندظ آیا به دنبال ساخت معنا در ذهن ایرانيان بودندظ آی ا موجودیت مداوم اعتراضات
در فضای اینترنت محقق میشدظ آیا شبکه ها باعث پيشی گرفتن فضای جریانها بر
جریان قدرت شدندظ برای پاسخ به این سواالت به بررسی عملکرد مهمترین و
موثرترین پيام رسانهای خارجی پرداخته میشود.

* تلگرام
در ایجاد اعتراضات دی ماه  96تلگرام و کانال های آن نقش مهمی داشتند .طبق بررسی
انجام گرفته بر روی بستر تلگرام مشخص شد در روز پنجشنبه  7دی ماه  ،1396تعداد
 8000پست در  3000کانال تلگرامی در خصوص تجمع مردم مشهد و چند شهر دیگر
در اعتراض به وضعيت اقتصادی منتشر شد که این پستها بيش از  150ميليون بار
توسط کاربران دیده شده است  .فراخوان تجمع و اعتراض در  18شهر کشور توسط
 580کانال منتشر میشود و  6،5ميليون بازدید می گيرد (شرکت داده الیف.)9 :1396 ،
در این فراخوانها ،زمان و مکان تظاهرات اعالن شده و به سرعت تکثير میشود .این
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امر بيانگر آن است که از همان شرو ع اعتراضات در مشهد کانالهای تلگرامی به
پوشش آنها پرداختند .اهميت نقش تلگرام در شورش های دیماه زمانی بيشتر فهميده
می شود که بدانيم در نظرسنجی صورت گرفته توسط ایسپا ،از افراد مشارکت کننده در
نظرسنجی ،درباره ميزان استفاده آنها از تلگرام در دیماه  96پرسيده شد که 58.3
درصد اعالم کردند از این شبکه اجتماعی استفاده کردهاند (مرکز نظرسنجی جهاد
دانشگاهی .)1396 ،در کل با بررسی انجام گرفته بر محتوای کانالهای تلگرام در
خصوص اعتراضات ،این نتيجه بدست می آید که در انتشار محتوای اعتراضات،
کانال های خبری ضد نظام هم در خصوص اطالع رسانی اعتراضات و هم در خصوص
ایجاد و تشدید موج آن نقش داشتند.
با بررسی پستها و دیدگاههای مردمی در بستر تلگرام و رویکرد کانالهای تلگرام نسبت
به اعتراضات میتوان به نتيجه ذیل رسيد:
جدول  -3رویکردها
نوع رویکرد

درصد

مخالف تظاهرات

25

خنثی

13

موافق اعتراضات مسالمتآمیز

15

موافق تظاهرات و ضد نظام

47

منبع( :الیفوب)20 :1396 ،

محورهای پرداخته شده با رویکرد موافق تظاهرات که بخش عمدهای از رویکرد
کانالهای تلگرامی را نشان میدهد به شرح ذیل میباشد:

• بازتاب تظاهرات و اخبار پيرامون آن در تلگرام؛
• فعاليتهای بينالمللی برای حمایت از اغتشاشات؛
• فراخوان برای تجمع و تظاهرات؛
• نقد عملکرد مسئولين در مواجهه با اغتشاشات؛
• وضعيت بازداشت شدگان اغتشاشات؛
• کشته شدگان اغتشاشات.
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جدول  -4بررسی و تحلیل کانالهای موثر تلگرامی و بازیگران اصلی اعتراضات
نوع کانال

جمع میانگین

تعدادکانال

تعداد اعضا

تعداد پست

78

 8میلیون  931هزار

 16هزار و 577پست

خواهان ادامه
اعتراضات

بازدید
 3میلیون  913هزار

منبع( :الیفوب)25 :1396 ،

بازه زمانی این قسمت از اول پنجشنبه  7دی ماه تا ظهر سهشنبه  12دیماه ( 96داغ
شدن اعتراضات) بوده است .این  78کانالهای موافق ادامه اعتراضات شامل کانالهای
خبری و سياسی ضدنظام ،کانال اشخاص خارجنشين ،سلطنتطلبان ،تجزیهطلبان ،منافقين
ضددین ،فرهنگی و هنری میشوند .این کانالها مردم را تشویق به شرکت در اعتراضات
و ادامه آن تا براندازی نظام میشدند .مهمترین این کانالهای تلگرامی به شرح ذیل
میباشند:
جدول  -5لیست مشخصات  3کانال اول از بین کانالهای فعال ضد نظام بر اساس میانگین
بازدید
دستهبندی

پست

میانگین تعداد

میانگین

کانال

مرتبط

اعضاء

بازدید

95

1212583

634308

1197792

541118

1267244

483522

ردیف

نام کانال

آدرس کانال

1

BBCPersian

bbcpersian

خبری

2

SedaieMardom
آمد نیوز

Sedaiemardom

خبری

362

Amadnews

خبری

148

3

منبع( :الیفوب)36 :1396 ،

* توییتر
طبق بررسیهای صورت گرفته در بستر تویيتر در بازه زمانی 6دی تا 20دی ماه،96
مشخص شده حدود یک ميليون و سيصد هزار تویيت در ارتباط با تظاهرات منتشر شده
است که یک ميليون تویيت از آنها بازنشر دیگر تویيتها (ریتویيت) بوده است .حدود
 83هزار کاربر نيز در این خصوص تویيت منتشرکردهاند.
همانطور که از بستر تویيتر انتظار میرود همزمان با شروع اعتراضات مشهد ،ميزان
محتوای منتشر شده به طور چشمگير نسبت به قبل افزایش یافته است .با مقایسه ميزان
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محتوای منتشر شده در طول زمان اغتشاشات با قبل از آن ،میتوان دریافت که ميزان
محتوای مرتبط با تجمعات اعتراضی در تویيتر در روزهای قبل از اعتراضات مشهد بسيار
کم بوده است و فراخوانهای تجمعات اعتراضی در تویيتر نسبت به بسترهای دیگر کمتر
منتشر میشده است به گونهای که تا قبل از اعتراضات مشهد یعنی  7دی دعوت به تجمع
نزدیک به صفر ولی از ساعت  12ظهر پنجشنبه  7دی تعداد تویيتهای دعوت به تجمع و
انکاس تظاهرات به باالی  4000تویيت میرسد.
جدول  -6مهمترین موضوعات
مهمترین موضوعات مورد توجه کاربران توییتر

درصد

تشویق و تهییج به حضور در اعتراضات و اعتصابات

15

اخبار تجمع و اطالعیه دعوت به تظاهرات و اعتصابات

13

اهانت به شخصیتها و نهادهای سیاسی

11

گزارش خشونتهای فیزیکی علیه معترضین

7

اقدامات و اظهارات بینالمللی درباره اعتراضات

7

نقد اظهارات و عملکرد شخصیتها و نهادهای سیاسی

7

ناکارآمدی جریانهای سیاسی در کشور و عدم همراهی آنان با اعتراضات

5

اقدامات و اظهارات گروهها ،اشخاص و رسانههای معارض

5

آموزش و خطدهی عملیاتی به معترضین

4

تمسخر یا ناامیدی از به نتیجه نرسیدن تظاهرات

4

بازداشت معترضین و حمایت از آنان

4

فقر ،گرسنگی و ناکارآمدی اقتصادی

3

تأکید بر ماهیت براندازانه اعتراضات

3

گزارش خشونتهای فیزیکی علیه نیروهای نظامی

2

گزارش تخریب یا تصرف اموال و اماکن عمومی

2

منبع( :الیفوب)45 :1396 ،

مهمترین محورهای پرداخته شده با رویکرد موافق تظاهرات در تویيتر به شرح ذیل
میباشند:
• تشویق و تهييج به حضور در اعتراضات و اعتصابات؛
• اخبار تجمع و اطسعيه دعوت به تظاهرات و اعتصابات؛
• اهانت به شخصيتها ،نهادها و دستگاههای امنيتی ،نظامی ،دینی و دولتی کشور و نظام؛
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• گزارش خشونتهای فيزیکی عليه معترضين؛

• نقد اظهارات و عملکرد شخصيتها ،نهادها و دستگاههای دولتی ،امنيتی و نظامی.
طبق بررسی انجام گرفته بر روی بستر تویيتر مشخص شد در بازه زمانی ساعت  10الی
ساعت  19هفتم دی ماه  1396حدود  200هزار تویيت در بستر تویيتر توسط کاربران
فارسی زبان منتشر شده است که از این تعداد حدود  23هزار تویيت در ارتباط با تجمع
مردم مشهد و چند شهر دیگر در اعتراض به وضعيت اقتصادی منتشر شده است .این
تویيتها توسط  6هزار کاربر منتشر شده و حدود  100هزار الیک گرفتهاند.

* اینستاگرام
طبق بررسی دادههای جمعآوری شده از بستر اینستاگرام نزدیک به  114هزار پست مرتبط
با موضوع توسط  28هزار و  500کاربر با تعداد فالوئر باال در این شبکه اجتماعی منتشر
شده است .مجموع الیکهای این پستها نزدیک به  59ميليون است.
تعداد پستهای اینستاگرام مرتبط با اعتراض که در  6دی کمتر از  200پست بود در 10
دی به  12هزار پست در روز میرسد.
جدول  -7مهمترین موضوعات اینستاگرام
مهمترین موضوعات مورد توجه کاربران اینستاگرام

درصد

بازتاب خبری اغتشاشات و تظاهرات

28

اعتراض به وضع موجود و در خواست تغییر وضعیت

16

فراخوان جهت شرکت در تظاهرات

14

نقد نحوه برخورد نظام با اغتشاشات

10

بررسی زمینهها و اهداف اغتشاشات

8

حمایتهای بینالمللی از اغتشاشگران

6

تقبیح اعمال اغتشاشگران

6

فعالیتهای سلطنتطلبان در حمایت از اغتشاشات

4

وضعیت بازداشت شدگان در جریان اغتشاشات

4

حمایت از کشته شدگان اغتشاشات

3

تجمعات مردمی علیه اغتشاشات

2

منبع( :الیفوب)60 :1396 ،
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مهمترین محورهای پرداخته شده با رویکرد موافق تظاهرات در اینستاگرام به شرح
ذیل میباشند:
• گزارش اغتشاشات (عکس و ویدیو از تجمعات و درگيریها)؛
• گزارش از برخورد نيروهای امنيتی با اغتشاشگران؛
• مفاسد اقتصادی مدیران کشور؛

• وضعيت محدودیتهای سياسی و آزادی کم سياسی؛
• گرانی ،تورم و بيکاری؛
• حجاب اجباری؛

• دعوت به خشونت؛

• دعوت به تظاهرات و پرهيز از خشونت؛
• دعوت به تالش برای برگزاری رفراندوم؛
• تأثيرگذارترین کاربران.
جدول  -8مشخصات کاربرانی است که بیشترین الیک را در خصوص پستهای مرتبطشان
دریافت نمودهاند
نام نمایشی

نام کاربری

دنبال کننده

مجموع الیک ها

توضیح کاربر

Masih Alinejad

Masih .alinejad

817k

5370896

خبرنگار

ManotoTV

Manotoofficial

1.5m

5145816

رسانه ضد نظام

BBCPersian

Bbcpersian

2.1m

3080186

رسانه ضد نظام

VOAFarsi
/رادیوفرداRadioFarda

Voafarsi

661k

1390063

رسانه ضد نظام

Radiofarda

473k

842490

رسانه ضدنظام

اپوزیسیون

منبع( :الیفوب)65 :1396،

جدول فوق مشخصات کاربرانی است که بيشترین الیک را در خصوص پستهای
مرتبطشان دریافت نمودهاند که همه آنها در جهت تشویق به شرکت و ادامه اعتراضات
ضد نظام بود.
با توجه به اطالعات و آمار ذکرشده میتوان نتيجه گرفت که شبکههای اجتماعی
مجازی و رسانههای خبری نقش اصلی را در پرورش و گسترش اعتراضات و آشوبها
داشتند بهگونهای که اعالم مکان و زمان تجمعات تماما از طریق این شبکهها صورت
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میگرفت و همين استفاده از شبکههای اجتماعی بود که باعث گردید ضمن پيشی گرفتن
فضای جریانها بر جریان قدرت ،تظاهرات به سرعت در سراسر ایران گسترش یابد و
دستگاههای امنيتی و انتظامی در مقابل عمل انجام شده قرار گيرند.

ب -اشغال فضای شهری (فضای مکانها)
ویژگی مهم جنبشها در جامعه شبکهای شده آن است که این جنبشها و یا بعبارتی این
کنشگری ها محدود به فضای مجازی و اینترنت نبوده و فقط بعد از اشغال فضای شهری
تبدیل به جنبش و نافرمانی میشوند .نایل فرگوسن ( )2018مورخ بریتانيایی ،در
کتاب ميدان و برج :شبکههای قدرت ،از فراماسونری تا فيسبوک به نقش شبکههای
اجتماعی در مبارزه سياسی سراسر جهان پرداخته است .دیدگاه اصلی او این است :جهان،
جهان ميدانها و برجهاست .ميدانهای شهرها نقش مهمی در تغيير سياست داشتهاند و
شبکههای اجتماعی ميدانهای جدید عصر حاضر میباشند .مکانهای جغرافيایی بر حسب
موقعيت ،ویژگیها ،تاریخچه دارای نقش و کارکردهای گوناگون هستند به طوری که
هر یک از فضاهای شهری مانند عبادتگاهها ،مراکز تجاری و بازارها ،مراکز اوقات
فراغت و پارکها ،مراکز علمی ،فرهنگی ،دانشگاهها ،ميدانها و فضاهای عمومی شهر،
خيابانها و  ...دارای کارکردهای ویژهای هستند که به آنها هویت میبخشند .ميدانها از
جمله فضاهای شهری هستند که میتوانند دارای کارکردهای اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی،
تاریخی و  ...باشند .در ميان فضاهای شهری ،ميدانها با توجه به موقعيت مرکزی و
دسترسیهای مناسبی که برای آنها وجود دارد به طور عمده کارکردهای متنوعی دارند؛
یکی از کارکردهای ميادین در بيشتر شهرهای جهان و بخصوص پایتختها کارکرد
سياستی آنهاست؛ بدین ترتيب که ميدانها در جشنهای ملی ،کارناوالها ،رژههای نظامی
و سایر برنامههایی که با محوریت حکو مت برگزار میشوند به محل تجمع مردم بدل
میگردند .در مقابل در برخی زمانها ،این ميادین به محل تجمع معترضان به حکومت و
مخالفان نظام سياسی بدل میشوند .در چنين شرایطی حکومتها تالش میکنند تا به هر
نحو ممکن به مقابله با این تجمعها پرداخته ،مانع کارکرد سياسی این مکانها شوند حال
آنکه این فضاهای شهری جنبهای نمادین و سمبليک پيدا کرده و به کانون پایدار
تجمعهای سياسی و ضدحکومتی بدل میشوند (زرقانی.)151 :1393 ،
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ميدان آزادی و انقالب درتهران ،ميدان شهدا در مشهد ،ميدان ساعت در تبریز ،ميدان
باغ ملی در اراک و ...از جمله فضاهای شهری هستتند که در قالب اعتراضات صورت
گرف ته بعنوان نقطه شروع تجمع و اتصال فضای سایبر با فضای شهری بودهاند .این ميدانها
و خيابانها نيز دارای بارمعنایی و نمادین خاص میباشند و بعنوان مراکز قدرت نظام
سياسی در فضای شهری شناخته میشوند .از اینرو اشغال این فضاها در تظاهرات 96
ضمن اعالم مخالفت و زیر سوال بردن گفتمان رسمی ،سبب افزایش انگيزههای ادامه
جنبش میشد .اعتراضات دی ماه  96با فراخوانهای صورت گرفته در شبکههای مجازی
در مشهد در ميدان شهدا شروع میشود که از مهمترین و پرترددترین ميادین شهر مشهد و
نزدیک حرم امام رضا (ع) بوده و تعدادی از نهادهای مهم از جمله شهرداری و شورای
شهر مشهد در آنجا حضور دارند .در دیگر شهرها ميادین و خيابانهای اصلی نقطه شروع
و تجمعات اعتراضآميز بود .در تهران خيابان انقالب ،ميدان ولی عصر ،ميدان انقالب،
چهارراه وليعصر ،ميدان هفت تير؛ در تبریز ميدان ساعت؛ در قم ميدان شهيد دستغيب؛ در
کرمانشاه ميدان آزادی؛ در ساری ميدان شهرداری روبهروی استانداری؛ در شيراز ميدان
ارم و  ...اگر به دیگر شهرستانها هم نگاه کنيم ،خيابانها و ميدانهای اصلی به فضاهای
نمادین و محل حضور معترضان تبدیل شدند .درست است که فضای اعتراض در اینترنت
شکل گرفت اما این اعتراضها با حضور در ميدانها از جمله ميدان و خيابان انقالب
تهران شکل واقعی کنشگری سياسی به خود میگرفت .از این ميادین و خيابانها بود که
اخبار تظاهرات ،آنالین و در لحظه به سراسر جهان مخابره میشد و ویدئوهای ارسالی
هزاران بار مورد بازدید قرار میگرفت.
ششم دیماه سال  96چند روز پيش از تظاهرات اعتراضی گسترده ،ویدا موحد که
توسط رسانههای مخالف نظام به «دختر خيابان انقالب» معروف شد در تقاطع خيابان
انقالب و وصال شيرازی تهران ،در حرکتی نمادین و هنجارشکنانه روسری سفيدرنگی را
بر سر چوب کرد و در اعتراض به حجاب آن را تکان داد .چند روز بعد از اقدام موحد،
در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران به شيوه مشابهی ،حجاب در
ایران به چالش کشيده شد و تصاویر و ویدئوهای آن در شبکههای اجتماعی در دسترس
همگان قرار گرفت .چنانکه که کاستلز اشاره دارد دقيقا در همان جایی که قدرت در
فضای مکان در حال اعمال است جریان ضد قدرت هم شکل میگيرد که با استفاده از
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فضای جریانها سعی در پيوند به فضای مکانها دارد .در این هنگام ميدانهای عمده
همچون انقالب و شهدا تبدیل به سوئچرهایی شدند که شبکههای ضد قدرت چندگانه
علیرغم گوناگونی آنها را به هم وصل میکرد و معترضان به دنبال قطع سوئيچهایی
بودند که شبکههای قدرت را به هم وصل میکردند از اینرو بود که در این تظاهرات
معترضان با شعارهایی خواستار حمایت نيروی انتظامی از خود و قطع اتصال این نيرو با
سوئيچر مرکزی بودند.

پ -اعتراضات جهان محلی
جنبشها و اعتراضات در جامعه شبکهای کاستلز به طور همزمان ،محلی و جهانی هستند.
واقعيت این است که حرکتهای اعتراضی دیماه  96در ایران تا اندازه زیادی محلی بوده
و در زمينههای خاص و بنابر دالیل خاص خود آغاز شدند .به این معنا که پيوندهای
محلی یا خواستهای محلی و مشترک ،در آن نقش انگيزاننده داشته است .کمبود آب و
حق آبه ،خشکسالیها و بحرانهای زیستمحيطی دیگر نظير آلودگی هوا و مسئله
ریزگردها ،زلزله ،سيل تا بيکاری ،گرانی ،تعطيلی مراکز صنعتی محلی و ...از جمله عوامل
شروع تجمعات بودند .چنانکه مشاهده میشود عمده خواستهها اقتصادی و مدیریتی بود و
ن قابل دفاعی است که خواستها یا مطالبات جنبش دیماه  96عمدتا اقتصادی و
این سخ ِ
منطقهای بود اما از هنگامی این خواستها سياسی شدند که معترضان ضمن اعالم
نارضایتی از وضعيت موجود ،ناکارآمدی حکومت را عامل اصلی این مشکالت دانستند.
ویژگی بعدی این اعتراضات به اقتضای همان خواستهای محلی بروز و گسترش آن
در شهرها و شهرستانهای کوچک بود به گونهای که اسامی بعضی از آنها در تاریخ
اعتراضات سياسی بعد از انقالب اسالمی برای اولين بارشنيده میشد .ساوه (مرکزی)،
درود (لرستان) ،تویسرکان (همدان) ،باغملک (خوزستان) ،آبيک (قزوین) ،خرمدره
(زنجان) ،محمدیه (قزوین) ،نورآباد (لرستان) ،شاهينشهر و قهدریجان (اصفهان) ،ابهر
(زنجان) و  ...از جمله این شهرها بودند که تظاهرات اعتراضآميز شکل گرفت .هرچند
که جنبههای محلی و منطقهای این اعتراضات پررنگ بود ،اما از طرفی دیگر به سرعت
جهانی شد .زیرا از طریق شبکههای اینترنتی به سراسر جهان متصل بوده و تصاویر ،شعارها
و اعتراضات آنها در سراسر جهان پخش میشد و بازتابهایی را هم در حوزه افکار
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عمومی و هم سياسی به دنبال داشتند .به پيشنهاد ایاالت متحده ،جلسه فوری شورای امنيت
سازمان ملل در رابطه با اعتراضات ایران در  13دیماه  96برگزار شد که اکثر نمایندگان
شرکتکننده در جلسه بر اهميت رعایت حقوق بشر توسط ایران تأکيد کردند .اتحادیه
ار وپا ،دبيرکل سازمان ملل متحد و کشورهایی همچون کانادا ،نروژ و سوئد از تظاهرات
مسالمتآميز در ایران حمایت کردند .نکته مهم آنکه جریانهای طرفدار نظام و ضدنظام
در پيوند با ژئوپلوتيک به دنبال کنترل فضای جریان و مکان بودند .جریان ضد نظام در
بعد محلی از قبيل معترضان و در بعد بينالمللی از قبيل آمریکا و اسرایيل و برخی از
سازمانهای بينالملل به دنبال برنامهری زی مج دد ش بکهها ح ول منافع و ارزشه ای
جایگزین ب ا ایجاد وقف ه در رون د س ویيچ کردن ش بکههای مقاوم ت بودند.
برجستهسازی ،زمينهسازی و چارچوببندی با محوریت موضوعاتی همچون فساد
سيستماتيک ،ناکارآمدی حکومت ،اصالحناپذیری ،ایجاد نااميدی ،تغيير از جمله
تاکتيکها و ترفندهای جریانهای ضدنظام در جهت اتصال شبکه مخالفان داخلی و
خارجی با هدف جایگزینی شبکه قدرت درون حکومت بود.

ت -خودجوشی اعتراضات
چنانچه کاستلز میگوید جنبشها در جامعه شبکهای تا اندازه زیادی خودجوشند و
معموال بر اثر آتش خشم که یا مرتبط با یک رویداد خاص یا اوج نفرت از کنشهای
حاکمان است برانگيخته میشوند (کاستلز .)189 :1394 ،اعتراضات در پاسخ به پویش نه
به گرانی در ميدان شهدای مشهد شروع شد .در فضای جریانها دعوت به تجمع بسرعت
تکثير و از مردم خواسته شد در برابر موج گرانیها که نزدیکترین آن افزایش قيمت
تخممرغ از  300به  600تومان بود ساکت ننشينند و دقيقا اعالم کردند که باید حرکتی
کرد .لذا جنبش در حال خروج از فضای جریان به فضای مکان بود در نتيجه تعدادی از
مردم مشهد در اعتراض به آنچه سياستهای اقتصادی دولت و گرانی و فقر و مطالبات
بانکی خوانده شد به خيابان آمدند .عالوه بر مخالفت با گرانی ،آنچه باعث حضور
گسترده و بالفاصله مردم شد ،آن بود که مشهد یکی از شهرهایی است که بسياری از
موسسات اعتباری غيرمجاز و پروژههای اقتصادی کالن همچون پدیده شاندیز که به
معضلی برای نظام تبدیل شدهاند فعاليت داشتهاند .سپردهگذاران موسسات مالی اعتباری
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غيرمجاز اکثرا نه همه ،بازنشستههایی بودند که با پساندازهای خود برای دریافت سود در
این موسسات که فکر میکردند از طرف بانک مرکزی تایيد شدهاند سپردهگذاری کرده
و حاال اموال خود را بر بادرفته میدیدند .با رسيدگی نشدن به مطالبات آنها صدای
اعتراضشان بلند شد و ابتدا ماهی یکبار و سپس هفتهای یکبار و این اواخر تقریبا هر
روز در مقابل بانک مرکزی ،مجلس شورای اسالمی ،نهاد ریاست جمهوری و قوه قضایيه
دست به تجمعی مسالمتآميز زده و خواهان احقاق حق خود بودند .هرچند بهزعم آنها
پاسخهای اميدوارکننده دریافت نمیکردند لذا به دنبال فرصت مجددی بودند تا خشم
خود را از عملکرد دولت نشان دهند .تجمع  7دی در ميدان شهدای مشهد نقطه شروع این
فرصت بود .تجمعی که کمکم از دست ترتيبدهندگان آن خارج شد و شعارها و
خواستهها از معيشت به سياست کشيده شد و شکل هدایت شده به خود گرفت .اگرچه
منابع غيررسمی ،طرفداران رئيس جمهور سابق و سایتهای متمایل به او را شروع کننده
ماجرا معرفی کردند اما بیتردید اثرات و نتایج این دعوت به مراتب مهمتر از صادر
کنندگان اوليه دعوت به تجمع بود چراکه دریافت کنندگان این پيام دیگر نه مردم مشهد
که بُردی به وسعت ایران و جهان داشت .خبر تجمعات مشهد از طریق فضای مجازی به
سرعت در تمام کشور پخش شد و دامنه این اعتراض در روز جمعه از خراسان به سایر
استانها از جمله اصفهان ،کرمانشاه ،قم ،قزوین ،رشت ،خوزستان و  ...کشيده شد.

ث -گسترش ویروسی تجمعات
اعتراضات و آشوبهای دیماه به دليل منشا آن که شبکههای اینترنتی بود ویروسی بودند
به این معنا که به سرعت گسترش یافتند .تصاویر و اخبار بسيج کننده به سرعت در فضای
مجازی بارگذاری میشدند و اغتشاشگران با تلفن همراهشان رویدادها را ضبط میکردند
و ویدئوهای خود را اغلب به صورت جریان زنده از طریق تلگرام ،یوتوب و فيسبوک با
مردم سراسر کشور و جهان به اشتراک میگذاشتند .خبرها در طول یک هفته حرکت
اعتراضی در کانال تلگرام بیبیسی بين  500هزار تا یک ميليون نفر بيننده داشتهاند (داده
الیف .)1396 ،طبيعی است که دیدن و شنيدن اعتراضات جاهای مختلف حتی در
زمينههای کامال متفاوت الهامبخش بسيج میشود چرا که اميد به ایجاد تغيير را بر
میانگيزاند .به همين دليل تظاهرات خيلی زود و بيش از حد انتظار اوج گرفت و به
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سرعت و در کمتر از یک هفته به  100شهر رسيد و در  42شهر هم درگيری اتفاق افتاد و
به دليل ضریب باالی نفوذ اینترنت در همه جای کشور ،شهرها و شهرستانهای گمنام نيز
در این امر بر کالنشهرها پيشی گرفتند .به گونهای که باعث غافلگيری حکومت در سه
سطح محيطی ،تحليلی و شناختی شده و باعث اختالل در فرایند تصميمگيری و عدم
توانایی پيشبينی مکان و زمان به دليل عدم وجود پارادایم و تحليلهای امنيتی برای
شهرهای کوچک گردید (صارمی.)6 :1397 ،

ج -رهبری افقی در اعتراضات
از جمله ویژگیهای جنبشهای جدید اجتماعی و اینترنت پایه ،نبود رهبری یا حزب
پيشگام در رأس جنبش است .در این جنبشها ،رهبری صفتی جمعی و غير متعين در
شخص خاص میباشد و جنبش اجتماعی پيش از آنکه حول یک فرد جمع شود ،حول
ایدههای خاص مثل حقوق بشر یا دموکراسیخواهی ،مبارزه با فساد ،عدالتخواهی بسيج
و جمع میشوند .این وضعيتی است که در انقالبهای مصر و تونس به وضوح قابل
مشاهده بود (پورسعيد.)183-184 ،1390،
اعتراضات دیماه  96ایران بیبهره از ساختار رهبری و یا رهبری سياسی نمادین و
سازماندهی قبلی توصيف شد (رحمانی فضلی ،روزنامه ایران .)1396 ،نيرویی
متوازنکننده که بتواند نقش واسطه را ميان معترضان و حکومت بازی کند وجود
نداشت .بنابراین معترضان در وسط خيابان تصميم میگرفتند که چه شعاری بدهند و تا
کجا پيشروی کنند .مهمترین خواستههای معترضين با توجه به شعارها؛ اصالح حکومت،
مبارزه با فساد ،عدالتخواهی و کليت معترضين حول همين ایدهها بسيج میشدند .حرکت
در سطحی از پراکندگی و تکثر و یکدست نبودن به وقوع پيوست که همين امر قابليت
مهار برای حاکميت را بسيار دشوار میساخت .این بیرهبری به دليل بیاعتمادی عميق
بيشتر معترضان به جناحهای سياسی و بازیگران رسمی عرصه قدرت بود .همانطور که
کاستلز میگوید در جهان کنونی ،اکثریتی از شهروندان در جهان به حکومتها یا
پارلمانهای خود اعتماد چندانی ندارند و حتی بخشهای بزرگی از مردم در کشورهای
مختلف از سياستمداران و احزاب سياسی نفرت دارند و فکر میکنند که حکومتهای
آنها اراده و خواست واقعی ملتها را نمایندگی نمیکنند (کاستلز .)305 :1394 ،بر همين
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اساس شعار «اصالحطلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا» بازتابی از این بیاعتمادی
فزاینده به احزاب سنتی موجود در کشور میباشد و جالب آنکه بازیگران احزاب سنتی
اعم از اصالحطلب و اصول گرا اعتراضات را نتيجه توطه گروه مقابل با هدف تضعيف
دولت یا نظام سياسی میدانستند .آنچه که نياز به رهبری رسمی در تظاهرات دیماه  96را
کاهش داد ،شکلگيری شبکههای افقی چندوجهی در اینترنت و ظهور خودارتباطی
تودهای است .خودمختاری ،همزمان به کاربر و کنشگر اجازه داد تا بيشتر مشارکت و
کمتر سلسلهمراتبی رفتار کند و با رأی دادن ،کامنت گذاشتن و به اشتراکگذاری
اطالعات ،الیک کردن و فالو کردن و بازتویيت کردن و نيز حضور در فضای شهری با
هم بودن را ایجاد کنند .زیرا با هم بودن باعث غلبه بر ترس میشود و بر همين اساس بود
که شعار «نترسيد نترسيد ما همه باهم هستيم» را میدادند چرا که به دنبال قدرتیابی
بودند.

چ -عدم خشونت اعتراضات
ماهيت تظاهرات دیماه  96در ابتدا غيرخشونتآميز بود و خود را به صورت نافرمانی
مدنی 1نشان داد .برای بسياری از نافرمانان مدنی ،قانونشکنی آنها نه تنها بر اساس عزت
نفس و پایبندی به اخالقيات است بلکه بر اساس درک منافع جامعه خود میباشد (گبه،
 .)4-3 :2013بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی ایسپا درباره اعتراضات دیماه  96و
تقریباً در گرماگرم اعتراضات یعنی از  15تا  25دیماه در  11استان کشور 60،درصد از
مردم معتقدند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصالح میدانند،
بعبارتی آنان به نظام سياسی برای بهبود وضعيت اميدوارند و سعی دارند تغييرات نيز در
چارچوب نظام سياسی حاکم باشد (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران .)1396 ،در همين
نظرسنجی 44/3 ،درصد از مشارکتکنندگان درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با
اعتراضات ،بر این باور بودند که باید با معترضان گفتگو شود .اطالعات فوق نشان میدهد
تفسير مردم از اعتراضات اخير ،نارضایتی برخاسته از شرایط اقتصادی است اما راهکار آن
را سياسی (گفتوگو و مصالحه) میدانند .اگرچه تظاهرات دیماه در قالب نافرمانی مدنی
قرار میگيرد اما تقابلی بود زیرا پيامها و فراخوانهای آن مبنی بر راهپيمایی در خيابان و یا
1. Civil Disobedience
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تصرف ميادین اصلی و اجرای تاکتيکهای مختل کننده به ناچار با اقدام پليس مواجه
میشد .حتی در این چارچوب هم ،حدود یکپنجم از کل شهرستانهای کشور (87
شهرستان) در اعتراضات دی  96ناآرام شدهاند و فقط در  8درصد از شهرستانهای کشور
( 37شهرستان  -کمتر از نيمی از شهرستانهای معترض) اعتراضات به خشونت کشيده
شده است (جالیی پور .)5 :1396 ،از آنجا که هدف اعتراضات این بود از جانب کل
مردم ایران سخن بگویند بسيار مهم بود که مشروعيت خود را با کنار هم گذاشتن ماهيت
صلحآميز خود و خشونت نظام حفظ کنند و از اینرو سعی میکردند با ارسال تصاویر
گزینشی و نمایشی و آپلود خشونت نيروهای امنيتی و انتظامی در شبکههای مجازی،
همدلی با اعتراضات را در ميان افکار عمومی داخلی و خارجی افزایش دهند و باعث
برانگيختن بسيج گستردهتر ،افزون بر محلهایی میشد که در آنها برخورد و درگيری
صورت گرفته بود .بعنوان مثال عکس دروغين یک زن ایرانی در حوادث دیماه  96که
مشت گره کرده خود را در ميان دود گاز اشکآور باال آورده است ،در رسانههای
بينالمللی و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت و به نماد اعتراضات دیماه
تبدیل شد.

ح -ساخت پادقدرت
اینترنت و به طور اخص شبکههای اجتماعی مجازی در حال گسترش حوزه نفوذ خود در
بين اقشار مختلف کشور بوده و از طرفی دستگاههای توليد کننده هویت مشروعيتبخش
نشان دادهاند که حداقل در حوزه مسائل اقتصادی نتوانسته رضایت مناسب مردمی را
جلب کرده و از اینرو از طرف شبکههای ماهوارهای و رسانههای جدید در معرض
تهدید میباشند.
شبکههای مجازی در ایران کارکرد سياسی خود را بویژه در انتخابات  88و اتفاقات
بعد از آن نشان دادند (کمالی پور )127 :2010،و از آن تاریخ به بعد فضای سياسی و
اجتماع ی کشور ما با مسائلی روبه رو شد که حداقل ،کارکرد نظام سياسی را با چالش
مواجه میکرد .ظهور انواع کمپينها از قبيل کمپين عدم خرید خودروی صفر ،کمپين
سرباز وطن ،چهارشنبه سفيد تا انواع کارناوال از قبيل کارناوال پارک آب و آتش و یا
حوادث زیستمحيطی همچون گردو غبار و ریزگردها در خوزستان و طوفان شن در
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سيستان و  ...همگی بيانگر آن است موضوعاتی که ظاهرا ارتباطی با مناسبات قدرت پيدا
نمیکنند به سرعت تبدیل به موجی شده که قرائتهای رسمی از نظم و نظام سياسی و
کارکردهای آن را زیر سوال میبرد .البته این نکته هم درست میباشد که بعضی از موارد
ذکر شده فقط در فضای مجازی بروز و ظهور داشته و نتوانستهاند به تمام خصوصيات
مورد نظر کاستلز از قبيل تصرف مکان دست یابند .اما این نکته را میشود طرح کرد که
بيان مخالفت با قوانين و یا برخی از کارگزاران حکومتی و یا خود نظام سياسی ،دیگر
همچون گذشته منتظر هيچ حزب یا ليدر خاصی نمیباشد زیرا به دليل گسترش شبکههای
مجازی ،همه چيز سياسی و مجازی شده و فضای جریانها در حال سبقت گرفتن از
فضای مکانها میباشد.

بحث و نتیجهگیری
به نظر مک لوهان در هر عصری یک رسانه بر دیگر رسانهها مسلط است .از اینرو تاریخ
توسط رسانههای غالب در هر عصر و زمانی هدایت میشود .خصيصة رسانههای غالب
این است که قادرند نظم اجتماعی را به هم بزنند ،شبکههای اجتماعی مجازی و
سایت های اینترنتی به سرعت در حال تصرف فضای ارتباطی کشور ما هستند که خود را
در موارد و حوادث متعددی بویژه اعتراضات دیماه  96نشان دادهاند .تسلط رسانهها
نتایجی را در حوزه زیست اجتماعی ایرانی -اسالمی به همراه داشته که به شرح ذیل
میباشد:
 -1با گسترش فضای مجازی و شکلگيری ارتباط جمعی خودانگيز در اعتراضات دیماه
 ،96سوژههای ارتباطی قدرت ابتکار عمل بيشتری را بدست آورده و شهروندان عادی در
شهرهای کوچک و بزرگ به افرادی فعال در حوزه سياست تبدیل شدند .در این
اعتراضات هر شهروند عالوه بر آنکه مخاطب پيام هست ،توليد کننده نيز میباشد .آنان
عالوه بر اینکه محتواهای توليد شده را مشاهده ،تایيد و باز ارسال میکردند خود نيز به
توليد محتوا اقدام میکردند .امکان استفاده از گوشیهای دوربيندار و سيستم اندروید
این امکان را به معترضان داد تا بر رفتار قدرت در حوزههایی غيرقابل باور نظارت داشته
باشند.
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 -2گسترش فناوریها و شبکههای اجتماعی و افزایش حوزه نفوذ آن در سال ،96
هژمونی نظام را بر فضای ارتباطی کاهش داده و استقالل نسبی شبکههای ارتباطی سبب
افزایش استقالل سياسی و اجتماعی و فرهنگی گردید .این امر باعث تسریع و تسهيل در
تحوالت سياسی و اجتماعی و بروز اعتراضات و نافرمانیهای نوین به گونهای باورنکردنی
و غيرقابل پيشبينی توسط نهادهای امنيتی و انتظامی گردید .تحوالت سرعت بر سرعت
تحوالت پيشی گرفته و فضای مقاومت برای اولين بار به برخی از نقاط جغرافيایی
گسترش یافت..
 -3در اعتراضات دی ماه  96همه چيز از جمله افزایش قيمتها ،بيکاری ،آلودگی هوا،
ترافيک ،حجاب و ...به سرعت رنگ سياسی به خود گرفت و به گونهای به نظام سياسی
متصل گردید و به همين دليل حالت ضد نظام به خود نظام گرفت .چراکه معترضان با
هدف ایجاد جریان پادقدرت ،نظام سياسی را مسئول تمامی بحرانها میدانستند .امری که
علیرغم پراکندگی خواستهها باعث وحدت مخالفان گردید .اگرچه مسائلی همچون
عدم وجود رهبری باعث عدم تداوم اعتراضات گردید اما با نگاه به آینده میتوان گفت
به کمک شبکه های اجتماعی و فناوری و با وجود درهم آميختگی موضوعات و
بحرانهای گوناگون ،هویتهای مخالفت در برخی از عرصههای عمومی و خصوصی از
تولد تا مرگ ،از آرایش صورت تا لباس ،از مسافرت تا موسيقی ،ورزش ،گردش ،غذا،
زبان ،بازی ،بدن ،مذهب ،جغرافيا و ...در حال شکلگيری است .هرچند که لزوما همه
آنها تبدیل به کنشگری سياسی نشده و از فضای مجازی نيز خارج نشده ليکن به معنای
توان امکان ایجاد چالش با قرائت رسمی از فرهنگ و اختالل در نظام برنامهریزی و قطع
اتصال با سوئيچرها در نظام میباشند که برای نظام سياسی بسيار خطرناک میباشد.
 -4شبکههای تغيير اجتماعی و ضدنظام از قبيل شبکههای دموکراسیخواهی ،شبکههای
آزادیخواه ،شبکههای حفاظت از محيط زیست ،شبکههای هنری و  ...برای غلبه بر
شبکههای قدرت موجود در سازمان جامعه ،در حال بازبرنامهریزی سازمان سياسی،
اقتصاد ،فرهنگ در کشور میباشند .این بازبرنامهریزی با واردکردن دستورالعملهایی
متفاوت و بر اساس منطق دوگانهانگاری باختين 1از قبيل حکومت سکوالر در برابر
حکومت دینی ،والیت مردمی در برابر والیت دینی ،ایرانمحوری در برابر اسالممحوری،
1. Bakhtin
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فراغت در برابر زهد ،شادی در برابر غم ،لذت در برابر حسرت ،دنيایی در برابر روحانی،
شفافيت در برابر ابهام ،حق در برابر تکليف به برنامه نهادها و جامعه در حال انجام است.
 -5اگرچه با گسترش فناوریهای ارتباطی نوین و شکلگيری خودمختاری در شبکههای
اجتماعی ،کنشگری سياسی در کشور بيشتر از گذشته فردی شده و به سطح شهروندی
نزدیک میشود و این امر خود را در اعتراضات دی  96نشان داد اما در این اعتراضات،
شهروندان خواستههای متفاوتی داشته که عمدتا حول زندگی خودشان میچرخيد .همين
خواستهها و انگيزههای گوناگون و متعارض باعث شد تا معارضان با نظام نتوانند سازمان
یا رهبری خاصی برای مقابله ایجاد کرده یا اینکه حضور آنها در ميادین یا خيابان دوام و
استمرار یابد.
 -6اینترنت و فناوریهای اینترنت پایه ،منبع عليت اعتراضات  96درکشور نبودند .این
اعتراضات در بستر نارضایتیهای موجود در حوزههای مختلف شکل گرفت و با کمک
شبکهها بسرعت گسترش یافت .اما با این وجود میتوان پيشبينی کردکه بهعلت گسترش
شبکههای اجتماعی مجازی و پيشی گرفتن قدرت جریانها از جریان قدرت ،از یک
طرف هویت پيشين در حال آسيب و از طرفی نهادهای حکومتی و مظاهر رسمی دیگر به
آسانی گذشته قادر به توليد هویت مشروعيتبخش نيستند و همين امر میتواند عامل
تداوم بحرانها در کشور باشد.
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