
شماره 16
اسفند 94

6

انتخاباتی بودیم که برای نخستین بار اکثر رأی دهندگان آن  در7 اسفند شاهد 
کاربران اینترنت و دارندگان تلفن های هوشمند هستند. به عقیده کارشناسان این 
انتخابات بیش از هر انتخابات دیگری متأثر از اینترنت و رسانه های اجتماعی بود. 
شاید شرایط خاص این انتخابات باعث شد شانس موفقیت کاندیداهای زن، مستقل و 
جوان افزایش یابد که با هزینه تبلیغاتی کمتر و با تمرکز بر شبکه های اجتماعی رأی 

بیشتری را به خود اختصاص دادند.
دالیل تأثیر شگرف اینترنت بر فضای سیاسی قابل تحلیل و بررسی است. برای نشان 
دادن میزان استفاده از اینترنت در یک جامعه معیارهای مختلفی تعریف شده است. 
یکی از این معیارها »ضریب نفوذ« است که نشان دهنده تعداد دستگاه های متصل 

به اینترنت به نسبت تعداد جمعیت است.
حدفاصل سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ میزان استفاده ایرانی ها از اینترنت رشد عجیبی 
را شاهد بود، این رشد نه تنها در افزایش ضریب نفوذ اینترنت از ۲۶٪ به ۵۳٪ بلکه 
در افزایش سرعت متوسط اینترنت نیز مشهود بوده است که در نهایت »شاخص 
کاربری اینترنت« یعنی حاصل ضرب ضریب نفوذ در سرعت متوسط اینترنت بیش 

از ۳۰ برابر شد.
از نیمه دوم سال ۹۳ اپراتورهای تلفن همراه اقدام به ارائه  سرویس های اینترنت 
پرسرعت کردند. ارائه اینترنت پرسرعت بر روی موبایل از یک سو و محبوبیت باالی 
اپلیکیشن های موبایل از سوی دیگر باعث شد تعداد کاربران تلفن های هوشمند 
که در آغاز سال ۹۳ تنها دو میلیون نفر بود، با رشد ده برابری در بهار سال ۹۴ به 
بیست میلیون نفر برسد و با همین رشد بنا به تخمین خسرو سلجوقی از اعضای 
هیئت مدیره سازمان فناوری اطالعات تعداد کاربران تلفن هوشمند اکنون به چهل 

میلیون نفر رسیده است.
تجمیع عوامل مؤثر در دسترسی ایرانیان به اینترنت، یعنی افزایش شمار کاربران، 
سهولت دسترسی آنان به برنامه های رسانه  اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و سایر 
اپلیکیشن ها و افزایش شاخص کاربری و فراگیری تلفن های هوشمند و اینترنت 
همراه در کنار هم باعث افزایش ناگهانی وزن اینترنت و موبایل بر فضای انتخابات 

شد، پدیده ای که در تاریخ سیاسی ایران کم سابقه است.
قدرت در جهان امروزی معنای گذشته خود را از دست داده است و این تغییر مفهوم 
از قدرت به دلیل رشد سریع فضای سایبر و ایجاد زمینه ها ی جدید و مهم در سیاست 

است. این سخن »جوزف نای«، استاد برجسته دانشگاه »هاروارد« آمریکا است.
ویژگی هایی همچون هزینه  پایین ورود، گمنامی و نامتقارن بودن در آسیب پذیری 
موجب  شده بسیاری در عصر کنونی بر این بعد از قدرت تمرکز کنند، به خصوص 
اینکه بازیگران کوچک تر در فضای سایبر نسبت به حوزه های سنتی تر ظرفیت و توان 

بیشتری برای اعمال قدرت سخت و نرم دارند.
از سوی دیگر حوزه  سایبر یک محیط مصنوعی جدید و غیرقابل پیش بینی است؛ از 
جهتی نیز ویژگی های فضای سایبر برخی از اختالفات قدرت بین بازیگران را کاهش 

رسانه های سایبری و تغییر قدرت
سرمقاله
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داده و نمونه مناسب و خوبی از پراکندگی قدرت را به نمایش می گذارد.
که  داد  هشدار  سیاستمداران  به  سخنانی  در  گوگل  مدیر  که  بود  قبل  ماه ها 
رأی دهندگان، همان کاربران اینترنت هستند که به منابع اطالعاتی عظیمی دسترسی 
دارند. وی همچنین در مصاحبه ای با روزنامه »فاینشنال تایمز« اظهار داشت: بسیاری 
از سیاستمداران هنوز به درستی با پدیده اینترنت آشنا نشده اند و معموالً از طریق 

فرزندان و یا همکاران خود در مورد اینترنت اطالعات کسب می کنند.
در دنیای معاصر و عرصه حاکمیت فناوری و تکنولوژی، رسانه ها بار اصلی سیاست ورزی 
را بر دوش دارند. حجم قابل توجهی از مراودات و پیام های سیاسی از مقابل دیدگان 
مردم عبور کرده و به رهبران سیاسی و تصمیم گیرندگان می رسد. دریافت کنندگان 
نیز متقاباًل پاسخ های خود را در بسته های رسانه ای آماده کرده و برای طرف مقابل 
ارسال می کنند. در این شرایط میزان بهره مندی ایران به ویژه در حوزه های حاکمیتی 
از مزایای بی حد و حصر و امتیازات قابل دریافت از طریق ارتباطات رسانه ای و حضور 

فعال در عرصه های خبری در وضعیت مناسبی نیست.
به همین منظور الزم است در کوتاه ترین زمان ممکن حلقه های مفقوده و نقایص 
موجود در فرایند ارتباطات رسانه ای تکمیل شود. در این مسیر پتانسیل های فراوانی 
در بخش های دانشگاهی و رسانه ای و همچنین ظرفیت های دست نخورده ای در 

بخش های مختلف کشور وجود دارند.
این یادداشت برداشتی از مقاالت متعدد و گزارش های پیرامون موضوع باال است که 

منابع آن در دفتر ماهنامه موجود است.
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