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مقدمه
و  باورهــا  ذهنیــت،  بــر  فرهنگــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی،  رویدادهــای 
گرایش هــای اعضــای جامعــه تأثیــر مســتقیم دارنــد. ایــن امــر بــا توســعۀ تکنولــوژی و 
فنــاوری اطالعــات و ظهــور رســانه های اجتماعــی تشــدید گشــته و اثرگــذاری رویدادهــا 
بــر ذهــن کاربــران ایــن رســانه ها عمیق تــر از گذشــته شــده اســت. بــه عبــارت بهتــر، بــا 
ــن شــبکه ها،  ــور در دل ای توســعۀ رســانه های اجتماعــی مختلــف و رســانه های نوظه
ــران  ــران وارد شــده وکارب ــه ذهــن کارب ــار و اطالعــات ب ــادی از اخب ــه حجــم زی روزان
ایــن شــبکه ها بــا ایــن اخبــار بمبــاران خبــری می شــوند. ایــن امــر بــر ذهنیــت کاربــران 
رســانه های اجتماعــی تأثیــر مســتقیم می گــذارد. کریــس شــافر١، در کتــاب داده در برابــر 
دموکراســی٢، یکــی از نتایــج ایــن بمبــاران خبــری را تضعیــف تفکــر انتقــادی دانســته که 
ــی٣ بیشــتر می شــود (شــافر، ٢٠١٩: ۴٢‑۴٣). ــار جعل ــه ســبب آن باورپذیــری اخب ب

تضعیــف تفکــر انتقــادی در میــان کاربــران رســانه های اجتماعــی، کــه مخاطبــان 
بســیار زیــادی در ایــران دارنــد، در بلندمــدت می توانــد اثــرات منفــی بــر جامعــۀ ایــران 

1. Kris Shaffer
2. Data versus Democracy
3. Fake News
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ــه آنکــه باعــث باورپذیــری هــر ادعایــی شــده و رویکردهــای  داشــته باشــد؛ ازجمل
پوپولیســتی را تقویــت کنــد، آســیب پذیریِ ارزش هــای فرهنگــی حاکــم بــر جامعــۀ ایران 
را به واســطۀ گرایــش بــه ارزش هــا و فرهنگ هــای مبتــذل افزایــش دهــد و جامعــه را آمادۀ 
پذیــرش آن چیــزی کنــد کــه صاحبــان ثــروت و رســانه های قدرتمنــد جدیــد می خواهند. 
ــر ســرعت  ــالیان اخی ــی در س ــانه های اجتماع ــران از رس ــردم ای ــزون م ــتفادۀ روزاف اس
گرفتــه اســت. مطابق نظرســنجی ایســپا در تیرمــاه ١٣٩٨، میزان اســتفادۀ مردم ایــران از 
هریــک از رســانه های اجتماعــی و پیام رســان های مجــازی بــه ایــن شــرح بــوده اســت: 
۴٢٫۴ درصــد مــردم از تلگــرام، ٣٩٫۵ درصد از اینســتاگرام، ۴٢٫٨ درصــد از واتس اپ و 
١٫٩ درصــد از توئیتــر اســتفاده می کرده انــد.١ ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق بــا گزارش 
ــا اســفند ١٣٩٨ رونــدی صعــودی داشــته و  ــا، اســتفاده از تلگــرام از تیــر ١٣٩٨ ت ایرن
میــزان بازدیــد مطالــب کانال هــای تلگرامــی مــاه بــه مــاه افزایــش پیــدا کــرده اســت٢:

نمودار ١. میانگین بازدید مطالب کانال های تلگرامی در سال ١٣٩٨

نمــودار فــوق به خوبــی گویــای آن اســت کــه بــا پایــان تابســتان ســال ١٣٩٨، رونــد 
اســتفاده از کانال هــای تلگرامــی افزایــش یافتــه اســت، چــرا کــه مطالــب منتشرشــده در 
کانال هــای تلگرامــی بیش ازپیــش دیــده شــده اند. درواقــع هــر قــدر اســتفاده از تلگــرام 
افزایــش یابــد، بازدیــد مطالــب کانال هــای آن نیــز افزایــش خواهــد یافــت و بــه همیــن 
ســبب می تــوان از افزایــش بازدیدهــا افزایــش اســتفاده از تلگــرام را نتیجــه گرفــت. ایــن 
1. http://ispa.ir/Default/Details/fa/2095
2. www.irna.ir/news/83727625
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امــر به خصــوص در دی مــاه پرحادثــۀ ســال ١٣٩٨ و همچنیــن اســفند ایــن ســال بیــش 
از هــر مــاه دیگــری نمــود داشــته اســت کــه نیازمنــد تحلیلــی جامــع اســت.

ــه  ــتاگرام، ک ــه شــبکۀ اجتماعــی اینس ــان ب ــتر ایرانی ــش بیش ــر، گرای از ســوی دیگ
بــا فیلترینــگ تلگــرام شــدت یافــت، عامــل مهمــی در تحلیــل تحــوالت فرهنگــی و 
ــاً  اجتماعــی جامعــۀ ایرانــی اســت. اینســتاگرام شــبکه ای اجتماعــی اســت کــه عمدت
مطالــب مربــوط بــه حوزه هــای فرهنــگ و ســبک زندگــی در آن منتشــر شــده و 
ــن  ــد و ای ــتفاده از آن را دارن ــترین اس ــوزان بیش ــوان، دانشــجویان و دانش آم نســل ج
ــن شــبکۀ اجتماعــی اســت. در  ــران از ای ــردم ای ــری فرهنگــی م ــر حاکــی از اثرپذی ام
ایــن میــان، اثرپذیــری توئیتــر بــر جامعــۀ ایــران را نیــز نبایــد نادیــده گرفــت. اگرچــه 
تعــداد ایرانیــان فعــال در ایــن شــبکۀ اجتماعــی مجــازی محــدود اســت، امــا بســیاری 
از جریان ســازی های خبــری ابتــدا در توئیتــر شــکل گرفتــه و ســپس بــه تلگــرام و 
اینســتاگرام، جایــی کــه عمــوم مــردم در آن حضــور دارنــد، نشــر پیــدا می کننــد. یکــی 
ــانه یکــی از  ــگاران و اصحــاب رس ــه خبرن ــر آن اســت ک ــن ام ــل ای ــن دالی از مهم تری
ــی و  ــاالن سیاس ــار فع ــتند و در کن ــر هس ــی توئیت ــبکۀ اجتماع ــران ش ــن کارب مهم تری
مدنــی، در ایــن شــبکۀ اجتماعــی حضــور فعــال دارنــد. بــه همیــن جهــت کنشــگری 
اجتماعــی و اطالع رســانی انتشــار اخبــار جدیــد عمدتــاً در ایــن شــبکۀ اجتماعــی آغــاز 
ــد؛ بنابرایــن در یــک دســته بندی کلــی  ــز ســرایت می کن ــه دیگــر شــبکه ها نی شــده و ب
ــده، در  ــاد ش ــر ایج ــی در توئیت ــازی های سیاســی و اجتماع ــوان گفــت جریان س می ت
ــی و واقعــی، در  ــار، اعــم از جعل ــوان یــک پیام رســان پرمخاطــب، اخب تلگــرام، به عن
ــرد  ــر کارک ــز، عــالوه ب ــتاگرام نی ــترده منتشــر شــده و در اینس ســطحی وســیع و گس
ــه، توجــه  ــوان نمون ــه می شــود. به عن ــان آن ارائ ــه مخاطب ــوای فرهنگــی ب ــری، محت خب
بــه خودســوزی دختــر آبــی و ترنــد شــدن هشــتگ #دختر_آبــی کــه یکــی از اتفاقــات 
ــرده اســت. بســیاری از  ــروی ک ــو پی ــن الگ ــود از همی ــری در ســال ١٣٩٨ ب ــم خب مه
ترندهــای توئیتــری کــه عمدتــاً ماهیــت سیاســی داشــته اند اساســاً بــه اینســتاگرام وارد 
نشــده اند امــا در توئیتــر توجــه کاربــران را بــه خــود جلــب کرده انــد. بــه نمونه هایــی از 
ایــن ترندهــا در ایــن گــزارش پرداختــه شــده اســت، بــه دلیــل آنکــه توجــه به یک مســئله 
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فقــط در توئیتــر بــوده، فقــط محتــوای توئیتــری آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
همــۀ مــوارد مذکــور حکایــت از نقــش و اهمیــت روزافــزون رســانه های اجتماعــی 
در زندگــی ایرانیــان دارنــد. امــروزه رســانه های اجتماعــی نقشــی پررنگ تــر از بســیاری 
از رســانه های ســنتی نظیــر مطبوعــات دارنــد. ایــن نقــش در ســال ٩٨، کــه در آن وقایــع 
و اتفاقــات گوناگونــی افتــاد، تشــدید شــد؛ از کشــته شــدن همســر محمدعلــی نجفــی تا 
خودســوزی «دختــر آبــی» گرفتــه تــا وقایــع آبان ماه و ترور ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
و ســقوط هواپیمــای اوکراینــی؛ همــه و همــه اخبــاری بــوده اســت کــه بــر ذهنیــت جامعۀ 

ایرانــی و به خصــوص کاربــران رســانه های اجتماعــی تأثیــر گذاشــته اســت.
ایــن مــوارد اهمیــت بررســی تأثیــر این اخبــار بر ذهنیت کاربــران رســانه های اجتماعی 
را نشــان می دهنــد. اینکــه وقایــع ســال ١٣٩٨ چــه تأثیــری بــر افــکار و باورهــای ایرانیــان 
داشــته، ابعــاد و نحــوۀ ایــن اثرگــذاری چگونــه بــوده و ایرانیــان چگونه نســبت به ایــن وقایع 
فکــر می کننــد مــواردی هســتند کــه هریــک از جامعه شناســان و سیاســت گذاران کشــور 
بایــد نســبت بــه آن حســاس بــوده و از آن آگاهــی داشــته باشــند، چــرا کــه ذهنیــت اعضــای 
یــک جامعــه بــر شــکل گیری فرهنــگ حاکم بــر آن جامعــه اثرگذار اســت. فهم این مســئله 
می توانــد بــه مســئوالن امــر کمــک کنــد تــا نســبت بــه تحــوالت ســال ١٣٩٩ پیش بینــی 
ــای  ــا رونده ــه ب ــی مناســب تری را در مواجه ــته و سیاســت های فرهنگ ــری داش دقیق ت
خبــری داشــته باشــند کــه از ســال ١٣٩٨ شــروع شــده و بــر ســال ١٣٩٩ تأثیــر می گذارند.

بــه همیــن جهــت ضــرورت دارد روندهــای خبــری موجــود در رســانه های 
اجتماعــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار بگیرنــد و نتایــج آن در سیاســت گذاری های 
رســانه ای، اجتماعــی و سیاســی بــروز و ظهــور داشــته باشــد. بااین حــال، کمتــر تــالش 
منســجمی بــرای تحلیــل کالن داده هــای١ موجــود در رســانه های اجتماعــی در نســبت 
بــا وقایــع و اخبــار ســال ١٣٩٨ صــورت گرفتــه اســت، ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن 
ســال، ده هــا میلیــون توئیــت و پســت تلگرامــی و اینســتاگرامی بــه زبان فارســی منتشــر 
شــده کــه منبعــی غنــی بــرای فهــم تحــوالت مذکــور و تأثیــر آن بــر جامعــۀ ایــران اســت.
ــری  ــال فهــم و شــناخت روندهــای خب ــه دنب ــن پژوهــش ب ــن جهــت، ای ــه همی ب
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موجــود در رســانه های اجتماعــی در ســال ١٣٩٨ و تحلیــل آن هــا جهــت اتخــاذ 
سیاســت های مناســب در ســال ١٣٩٩ اســت. البتــه تحلیــل ایــن حجــم از کالن داده ها 
دشــواری های زیــادی دارد. بیــرون کشــیدن معنــا از داده هــای موجــود در توئیتر، تلگرام 
و اینســتاگرام نیازمنــد ابزارهــای تحلیلــی جدیــدی اســت کــه امــروزه موضــوع مطالعــه 
در دانشــگاه های شــاخص دنیاســت. یکــی از مهم تریــن ایــن ابزارهــا ابــزار داده کاوی١ 
اســت کــه می توانــد بــه اســتخراج هدفمنــد داده هــای موجــود در رســانه های اجتماعــی 
ــه  ــه در ادام ــه روشــی ک ــزار، ب ــن اب ــا کمــک ای ــز ب ــن پژوهــش نی ــد و در ای کمــک کن

توضیــح داده خواهــد شــد، داده هــا مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار می گیرنــد.
گســتردگی ایــن داده هــا بــه نحوی اســت که می تــوان آن را معیار مناســبی از افکار 
بخــش بزرگــی از جامعــۀ ایــران دانســت، به خصــوص نســل جوانــی کــه بیش تریــن 
اســتفاده را از رســانه های اجتماعــی و پلتفرم هــای موبایلــی دارنــد. فهــم ایــن داده هــا 
بــرای هریــک از مســئوالن کشــور، سیاســت گذاران، جامعه شناســان و متخصصــان 
رســانه ضــروری اســت و بــه آن هــا کمــک می کنــد گذشــته و حــال جامعــه را بهتــر 
تحلیــل کننــد. در جامعــۀ شــبکه ای مدنظــر کاســتلز (کاســتلز، ١٣٨٠)، اساســاً فهــم 
تحــوالت اجتماعــی بــدون در نظــر گرفتــن آنچــه در رســانه های اجتماعــی رخ 
می دهــد ممکــن نیســت. ایــن رســانه های اجتماعــی محیط ارتباطــی را کامــًال متحول 
ــر اشــکال  ــور مســتقیم ب ــط ارتباطــی به ط ــی محی ــرده اســت. «دگرگون ــون ک و دگرگ
ــتلز،  ــذارد» (کاس ــر می گ ــدرت اث ــط ق ــد رواب ــر تولی ــه ب ــا و درنتیج ــاخت و معن س
ــر  ــدرت اث ــکل گیری ق ــوۀ ش ــر نح ــی ب ــانه های اجتماع ــن رس ١٣٩٣: ١۴)؛ بنابرای
گذاشــته و شــبکه های جدیــدی از قــدرت ایجــاد می کننــد. «شــبکه های قــدرْت 
) بــا  قــدرت خــود را ازطریــق تأثیرگــذاری بــر ذهــن انســان عمدتــاً (امــا نــه انحصــاراً
اســتفاده از شــبکه های چندرســانه ای ارتباطــات تــوده ای اعمــال می کننــد؛ بنابرایــن، 
م قدرت ســازی هســتند» (کاســتلز، ١٣٩٣: ١۵).  ــع مســلّ شــبکه های ارتباطــی مناب
ــد اجتماعــی  ــه شــکل گیری قدرت هــای جدی ــروزه ب ــن شــبکه های قدرت ســاز ام ای
در بطــن جامعــه کمــک کــرده و همیــن قدرت هــای جدیــد بــر ذهنیــت مــردم و 
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فرهنــگ آن هــا تأثیــر مســتقیم می گذارنــد. لــذا تحلیــل ایــن شــبکه ها از ایــن حیــث 
نیــز اهمیــت دارد کــه افــول و ظهــور قدرت هــای اجتماعــی در جامعــۀ ایــران بــه چــه 

صــورت اســت و آینــدۀ آن هــا بــه چــه ســمتی خواهــد رفــت (کاســتلز١، ٢٠١٨). 

روش انجام پژوهش
ــم ســال ١٣٩٨ کــه در رســانه های اجتماعــی  ــری مه ــن پژوهــش، روندهــای خب در ای
بازتــاب داشــته بــا روش تحلیــل مضمــون و ازطریــق کدگذاری کیفــی مــورد ارزیابی قرار 
گرفته انــد. بــه همیــن جهــت بیــش از ٢٠ رویــداد مهــم خبری در ســال ١٣٩٨ شناســایی 
شــده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد. معیــار شناســایی ایــن رویدادهــا بــر اســاس ترنــد 
ــانه های اجتماعــی و به خصــوص در  ــوع در رس ــان وق ــری در زم ــداد خب شــدن آن روی
توئیتــر فارســی بــوده اســت. یکــی از دالیلــی کــه توئیتــر فارســی معیــار قــرار گرفتــه از این 
حیــث اســت کــه بیش تریــن واکنش هــا بــه اخبــار و تحــوالت در توئیتــر و تلگــرام رخ 
می دهــد و بســیاری از رویدادهــای مهــم خبــری در اینســتاگرام مــورد توجــه جــدی قــرار 
نمی گیرنــد. عــالوه بــر ایــن، در توئیتــر هشــتگ ها به مراتــب مهــم هســتند و مفهــوم ترند 
بــر ایــن اســاس در آنجــا بهتــر از اینســتاگرام شــکل می گیــرد. درنتیجــه بــه دالیــل زیــر در 

ایــن تحلیــل بــر شــبکۀ اینســتاگرام تمرکــز صــورت نگرفته اســت:
١. عدم واکنش به بسیاری از روندهای خبری اساسی در میان کاربران اینستاگرام

٢. در صـورت وقـوع واکنـش، واکنش هـا عمدتـاً در قالـب کامنـت یـا اسـتوری انجـام 
می شـود و کاربران این شـبکه کمتر به  صورت یک پسـت مسـتقل به این موضوع می پردازند.
ــبکه را  ــن ش ــا از ای ــردن دیت ــتخراِج داده و Crawl ک ــازۀ اس ــتاگرام اج ٣. اینس
ــی  ــتخراج تمام ــرای اس ــی ب ــت مشــکالت فن ــن جه ــه همی ــد و ب ــی نمی ده به راحت

ــتا وجــود دارد. ــن راس ــا در ای داده ه
بــه همیــن دلیــل در ایــن ارزیابــی، روندهــای خبــری کــه در زمــان خودشــان در 
توئیتــر ترنــد شــده اند مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد کــه ایــن روندهــا عبارت انــد از:

سیل در ایران• 
واکنش ها به پخش برنامۀ «عصر جدید» در ایام نوروز• 
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تروریست خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط آمریکا• 
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سختگیری های حراست• 
شایعۀ گرانی بنزین• 
قتل همسر محمدعلی نجفی• 
سریال «گاندو»• 
ماجرای رانندۀ اسنپ و تذکر به مسافر دختر به دلیل بی حجابی• 
حمله به پهپاد آمریکایی• 
خودسوزی سحر خدایاری (دختر آبی)• 
حمله به پاالیشگاه آرامکو• 
حمله به پروانه سلحشوری• 
حضور زنان در ورزشگاه• 
بازداشت روح الله زم و تعطیلی کانال آمدنیوز• 
توقیف فیلم «خانۀ پدری»• 
گرانی بنزین و اعتراضات آبان ماه• 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس و رد صالحیت کاندیداهای اصالح طلب• 
ترور سردار قاسم سلیمانی• 
سقوط هواپیمای اوکراینی• 
حمله به پایگاه عین االسد• 
انتخابات مجلس• 
کنفرانس خبری شهاب حسینی• 
کرونا در ایران• 
حملۀ تندروها به حرم ائمه در اعتراض به تعطیلی آن ها به دلیل کرونا• 

بخشــی از گزارش هــای تحلیــل مضمــون محتــوای منتشرشــده در فضــای مجازی 
و به خصــوص توئیتــر فارســی بــر اســاس گزارش هــای ســرویس داده کاوی خبرگــزاری 
ــز توســط  ــده و بخــش دیگــری نی ــه دســت آم ــا ب ــل آن ه ــع و تحلی ــا تجمی ــا و ب ایرن
نگارنــده انجــام شــده اســت. ایــن تحلیــل بــه کمــک ابــزار داده کاوی بــوده کــه در آن 
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ــا  ــا و پســت هایی کــه حــاوی هشــتگ ی ــر، توئیت ه ــوای هــر خب ــل محت ــرای تحلی ب
کلمــات مربــوط بــه آن خبــر بوده انــد اســتخراج شــده و ســپس توئیت هــای ُپرالیــک در 
توئیتــر و پســت های پربازدیــد در تلگــرام مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد. ایــن روش از 
«روش مبتنــی بــر واژگان»١ الگــو گرفتــه اســت، این روش یکی از چندین روشــی اســت 
کــه بــرای تحلیــل محتــوای خــودکار رســانه های اجتماعــی اســتفاده می شــوند. ایــن 
روش در روش یادگیــری بــدون نظــارت ماشــین٢ بــه کار گرفتــه می شــود و بــر اســتفاده 
ــه در آن  ــی اســت ک از لیســتی از کلمــات و کلیدواژه هــای از پیــش تعریف شــده مبتن
هــر کلیــدواژه بــه یــک احســاس٣ مرتبــط می شــود (آلماتارنــه و گامالــو۴، ٢٠١٨: ٣). 
یکــی از دالیــل رجــوع بــه توئیت هــای ُپرالیــک آن اســت کــه در ایــن توئیت هــا 
ــا  بهتــر می تــوان نظــرات کاربــران را فهمیــد. درواقــع بســیاری از کاربــران دررابطه ب
یــک موضــوع توئیتــی منتشــر نمی کننــد و نظرشــان را در قالــب الیــک کــردن 
ــی  ــد یعن ــی یــک توئیــت را الیــک می کنن ــد و وقت توئیت هــای دیگــر نشــان می دهن
بــا محتــوای آن موافق انــد؛ بــه همیــن جهــت بــا تحلیــل توئیت هــای پرالیــک، 
ــران در آن موضــوع را ارزیابــی کــرد. در بخــش پایانــی  ــوان نظــرات کارب ــر می ت بهت
ایــن گــزارش نیــز، بــا تحلیــل پرفالوئرتریــن کاربــران ایرانــی اینســتاگرام، تحلیلــی از 

ــه خواهــد شــد. ــن شــبکۀ اجتماعــی ارائ تحــوالت شــکل گرفته در ای

یافته هــا و داده هــای رســانه های اجتماعــی بــر اســاس رویدادهــای مهــم 
ســال ١٣٩٨

در ایــن بخــش داده هــای منتشرشــده راجــع بــه هریــک از رویدادهــای خبــری مهــم 
ــه، تحلیــل و  ــه ارائ ــی ذکــر شــدند، به طــور جداگان ــا پرحاشــیه، کــه در بخــش قبل ی
ــده  ــه عم ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــوند. تأکی ــه می ش ــر مقایس ــا یکدیگ ب
یافته هــای مــورد تحلیــل بــر اســاس محتــوای منتشرشــده در توئیتــر فارســی اســت. 

1. lexicon-based method
2. Unsupervised machine learning
3. Sentiment
4. Almatarneh and Gamallo
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ــه تحــوالت اجتماعــی و سیاســی آنجــا رخ داده و  ــا ب ــترین واکنش ه ــه بیش ــرا ک چ
ــرایت  ــتاگرام س ــرام و اینس ــه تلگ ــا ب ــری از آنج ــازی خب ــن، جریان س ــر ای ــالوه ب ع
می کنــد؛ لــذا محتــوای منتشرشــده در آنجــا عمدتــاً بــر دیــدگاه ســایر کاربــران 

ــذار اســت. ــز اثرگ ــی نی ــانه های اجتماع رس
نکتــۀ مهــم دیگــر آنکــه، رویدادهــای خبــری مهــم ســال ١٣٩٨ در ایــن گــزارش 
بــه دو دســته تقســیم شــده اند. دســتۀ اول مربــوط بــه رویدادهایــی اســت کــه تــا قبــل 
از اعتراضــات آبــان ســال ١٣٩٨ رخ داده و دســتۀ دوم مربــوط بــه رویدادهــای خبــری 
ــد. علــت ایــن تفکیــک و دســته بندی آن اســت کــه  اســت کــه پــس از آن رخ داده ان
ــان ١٣٩٨  ــار در ســایۀ تحــوالت پــس از آب ــه اخب ــردم ب ــار م ــش و رفت ــاً واکن اساس
نســبت بــه قبــل از آن تغییــر کــرده اســت و بــه یــک معنــا خشــم مــردم و همچنیــن 
شــدت انتقــادات از مســئوالن پــس از رویدادهــای آبــان ١٣٩٨ شــدت گرفتــه اســت. 
بــه ایــن موضــوع در بخــش تحلیــل نهایــی گــزارش به تفصیــل پرداختــه خواهــد شــد؛ 
ــان  ــری پیــش از آب ــل در دو دســته: رویدادهــای خب ــورد تحلی ــن یافته هــای م بنابرای

١٣٩٨ و رویدادهــای خبــری پــس از آن مــورد تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت.





     :  
۱۳۹۸  

سیل در ایران
ــا وقــوع ســیالب در بیشــتر اســتان های کشــور آغــاز شــد و چندیــن  ســال ١٣٩٨ ب
ــوع ســیل در اســتان های  ــام وق ــر خــود کــرد. در ای ــاه درگی اســتان را حــدود یــک م
مختلــف و به خصــوص در بــازۀ ١ تــا ١۶ فروردیــن مــاه، بیــش از ١ میلیــون پســت 
تلگرامــی و توئیتــری دررابطه بــا ســیل منتشــر شــده اســت. محتــوای منتشرشــده در 
ــارۀ  ــار منتشرشــده درب ــل اخب ــدار مشــابهی را نشــان می دهــد. تحلی ــز مق ــر نی توئیت

ســیل در تلگــرام و توئیتــر بــه شــرح زیــر اســت:١

تحلیل محتوای منتشرشده در تلگرام راجع به سیل های سال ١٣٩٨
شــبکۀ اجتماعــی تلگــرام کامــًال جنبــۀ اطالع رســانی دارد و در هــر روز، بیــش از نیمــی 
از مطالــب و بازدیدهــا در آن  بــه اطالع رســانی دربــارۀ بحران هــای حاصــل از ســیل، 

١. این یافته ها برگرفته از گزارش نگارنده برای «هیئت ویژۀ گزارش ملی سیالب ها» است.



 ١٢

(٣)

اخبــار امدادرســانی نهادهــای دولتــی و حکومتــی، و هشــداردهی در خصــوص وقــوع 
ســیل اختصــاص داشــت.

یکــی از مضامیــن ثابــت در ایــن مــدت طنــز بوده که نشــان می دهــد مــردم در بحران ها 
نیــز مطالــب طنــز را دست به دســت می کننــد. نکتــۀ قابل ذکــر ایــن اســت کــه عملکــرد 
مســئوالن یکــی از موضوعــات مــورد توجــه در ایــن مطالب طنــز و حتی هجو بوده اســت.
رونــد انتقــادات از دولــت و حاکمیــت تــا قبــل از ســیل خوزســتان بــه صورتــی 
ــوده اســت؛  ــت ب ــادات از حاکمی ــت کمــی بیشــتر از انتق ــادات از دول ــه انتق ــود ک ب
ــت  ــاد از دول ــتر از انتق ــت بیش ــادات از حاکمی ــتان، انتق ــیل خوزس ــس از س ــا پ ام
شــد؛ اگرچــه انتقــادات از دولــت نیــز افزایــش یافتــه اســت. علــت آن آشــکارتر شــدن 
اختالفــات دولــت و ســپاه اســت. به طورکلــی انتقــاد از دولــت و حاکمیــت پــس از 
ســیل خوزســتان افزایــش یافتــه اســت. نکتــۀ قابل ذکــر آن اســت کــه رونــد تغییــرات 
مضمــون «انتقــاد از حاکمیــت» بــا رونــد تغییــرات مضمــون انتقــاد از دولــت کامــًال 
متفــاوت اســت و اگرچــه در ١٠ روز اول تیرمــاه انتقــاد از حاکمیــت کــم بــوده 
ــه در  ــدی ک ــادات هســتیم؛ رون ــن انتق اســت، پــس از آن شــاهد افزایــش نســبی ای

ــاً برعکــس اســت. مضمــون انتقــاد از مســئوالن دولتــی تقریب
(خصوصــاً  ســلبریتی ها  توســط  صداوســیما  از  انتقــاد  میــزان  بیشــترین 
ورزشــکاران) صــورت گرفتــه اســت و ایــن نشــان می دهــد ســلبریتی ها بــه اهمیــت 

صداوســیما و تأثیــر آن بــر مســئوالن و حتــی مــردم آگاه هســتند.
ــه  ــوط ب ــار مرب ــوری اســالمی به وضــوح اخب ــف جمه ــری مخال ــای خب کانال ه

ــد: ــزارش می کردن ــی گ ــه  صــورت متفاوت ســیل را ب
کانــال «صــدای مــردم» بیشــترین انتقــاد و حتــی توهیــن را بــه حاکمیــت داشــت 
و هــر مســئله ای را بــه نــوع حکومــت ربــط مــی داد و بعــد، از دولــت انتقــاد می کــرد. 
همچنیــن بیشــترین میــزان حمایــت را از اقدامــات و امدادرســانی ارتــش کرده اســت.

بی بی ســی فارســی نقدهــای خــود بــه حکومــت و دولــت را بــه  صــورت 
ــه و  ــار توصیــف بحــران ســیل و توصی ــر اخب غیرمســتقیم مطــرح کــرده و بیشــتر ب

ــد داشــت. ــیل تأکی ــوع س ــارۀ وق ــدار درب هش
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تحلیل محتوای منتشرشده در توئیتر راجع به سیل سال ١٣٩٨
شــبکۀ اجتماعــی توئیتــر، برخــالف ســایر رســانه های اجتماعــی کــه جنبۀ اطالع رســانی 
دارنــد، بیشــتر جنبــۀ موضع گیــری و اعــالم نظــر کاربــران را دارد. موضوعــات و 
چالش هــای مطرح شــده در ســیالب های نــوروز ١٣٩٨ بهانــه ای هســتند بــرای کاربران 
تــا نظــرات خــود را بــا ســایر کاربــران همخــوان کننــد. درواقــع توئیتــر بــرای کاربــران 
یــک ابــزار رســانه ای اســت تــا خبرهــای دلخــواه خــود را بــه ایــن طریــق برجســته کننــد.

به طورکلی، کاربران توئیتر را می توان به چند گروه عمده تقسیم بندی کرد:
١. برانــدازان: کــه از هــر اتفــاق حــول موضوع ســیل اســتفاده کردند تــا حاکمیت 
را بــه چالــش بکشــند و یــا بــا مقایســۀ اتفاقــات مشــابه در دوران پهلــوی، ناکارآمــدی 

جمهــوری اســالمی را ثابــت کنند.
٢. مجاهدیــن خلــق (منافقیــن): ایــن گــروه هــم مثــل برانــدازان عمــل کردنــد بــا 
ایــن تفــاوت کــه نشــر ویدئوهــا و نشــر اکاذیــب و شــایعات بیشــتر توســط ایــن افــراد 
ســازمان دهی شــده اســت. درواقــع عملکــرد کاربرانــی کــه در آواتــار خــود نشــانه ای از 

مجاهــد (منافق)بــودن دارنــد ســازمان دهی شــده تر و هدفمندتــر اســت.
ــان  ــن گــروه ســعی در حمایــت از ســپاه پاســداران و متولی ــان: ای ٣. اصول گرای
اصول گرایــی و بســیجیان دارنــد و در توئیت هایشــان ســعی در تکذیــب شــایعات و 

پاســخ بــه گــروه اول و دوم نیــز دیــده می شــود.
ــارم در  ــدان گــروه چه ــه نظــر می رســد می ــان و تحول خواهــان: ب ۴. اصالح طلب
ــا گروه هــای اول تــا ســوم از تکثــر بیشــتری برخــوردار اســت. از مســعود  مقایســه ب
ــروه  ــن گ ــی در ای ــود صادق ــی و محم ــیاوش اردالن و کاوه مدن ــا س ــه ت ــود گرفت بهن
می گنجنــد؛ گروهــی کــه از نظــر برانــدازان و مجاهــدان در حــال پمپــاژ امیــد کاذب 
ــت از  ــر حمای ــه خاط ــی ها ب ــاد ارزش ــورد انتق ــال م ــتند و درعین ح ــردم هس ــن م بی
جریــان اصالح طلبــی هســتند. بااینکــه نظــرات اصلــی کاربــران در ایــن گــروه ممکــن 
ــر  ــم ب ــی حاک ــود فضــای منطق ــر وج ــه خاط ــا ب ــند، ام ــاوت باش ــم متف اســت باه

توئیت هایشــان در یــک گــروه قــرار می گیرنــد.
۵. مســئوالن: ایــن گــروه توئیتــر را بــا صداوســیما اشــتباه گرفته انــد و در فضــای 
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شــخصی خــود تنهــا بــه بیــان اظهــارات شــخصی یک طرفــه می پردازنــد، عملکــرد 
خــود را بیــان می کننــد یــا عملکــرد ســایر نهادهــا را نقــد می کننــد. تعــداد و ادبیــات 

ایــن گــروه نیــز قابل توجــه  اســت.
۶. ســایرین: ایــن گــروه کاربرانــی هســتند کــه یــا بــه خاطــر یــک خبــر، یــا بیــان 

ــو اســتار می شــوند. ــری خــاص فی ــا یــک موضع گی ــه ی یــک حادث
• هشــتگ های مهــم کــه یــا به طــور ســازمانی بــه آن هــا پرداختــه شــده یــا به طــور 

فــردی مــورد توجــه قــرار گرفته انــد:
• هشــتگ بــاز هــم بســیج: روایــت اصول گرایــان از امــداد و کمک رســانی ســپاه 

و بســیج بــه همــراه نقــد دولت!
• هشتگ سپاه عامل سیل: روایت براندازان و مجاهدان از سیل

• هشــتگ لرســتان مظلــوم یــا هشــتگ بــرار شــیرم  ســیتو بمیــرم: توجــه ویــژه بــه 
موضــوع لرســتان و ایــن ادعــا کــه بــه ســیل لرســتان به نســبت ســیل گلســتان و شــیراز 

کمتــر توجــه شــده اســت و ایــن موضــوع بــه خاطــر مظلومیــت قــوم لــر اســت.
• هشتگ سیل  سراسری  ایران: توجه به موضوع سیل

• هشــتگ ســیل  میلیونــی: اســتفاده از ســیل و نارضایتــی مــردم بــرای برانگیختن 
و شــورش خیابانــی و تــالش بــرای برانــدازی نظام

ــی  ــی و حکومت ــار انتقــاد از مســئوالن دولت انتقــاد از مــردم و اپوزیســیون در کن
یکــی از مضامیــن ثابــت توئیتــر در ایــام ســیل بــوده اســت. اگرچــه حجــم انتقــاد از 
مســئوالن دولتــی و حکومتــی به مراتــب بیشــتر بــوده، امــا انتقــاد از ســایر گروه هــای 
ــیل  ــام س ــه در ای ــوده ک ــتفاده هایی ب ــی از اس ــب یک ــای رقی سیاســی توســط گروه ه

ــر انجــام شــده اســت. توســط گروه هــای سیاســی از توئیت
دوگانــۀ دولــت‑ ارتــش و سپاه‑بســیج در توئیتــر نســبتاً پررنــگ بــوده به گونه ای 
کــه بــا افزایــش مطالــب حمایتــی از یکــی از گروه هــا، مطالــب حمایتی از گــروه دیگر 
ــاً هم راســتا  ــروه تقریب ــر دو گ ــا از ه ــر می شــده و برعکــس. بااین حــال انتقاده کمت
پیــش رفتــه اســت. هرچنــد انتقادهــا از نهادهــای حکومتــی و حاکمیــت جمهــوری 

اســالمی به مراتــب بیــش از انتقــادات از دولــت بــوده اســت.
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باوجـود آنکـه ماهیـت اطالع رسـانی و خبـری توئیتـر پررنـگ نیسـت، امـا در ایـام سـیل 
مضمـون «اطالع رسـانی» یکـی از مضامیـن اصلـی توئیت هـای منتشرشـده بـوده اسـت. ایـن 
اطالع رسانی ها در کنار درخواست کمک از مردم و مسئوالن و همچنین توصیف کمک های 

مردمـی باعـث شـده بـود تا توئیتـر نقش رسـانه ای پررنگ تـری در این ایام داشـته باشـد.

واکنش ها به پخش برنامۀ «عصر جدید» در ایام نوروز
برنامــۀ «عصــر جدیــد» یکــی از برنامه هایــی بــود کــه در نــوروز ١٣٩٨ از شــبکۀ ســوم 
ســیما پخــش می شــد. ایــن برنامــه مشــابه برنامه هــای خارجــی «گات تلنــت»١ اســت 
و واکنــش زیــادی بیــن کاربــران فضــای مجــازی در پــی داشــت. هم زمانــی پخــش ایــن 
برنامــه در ایــام نــوروز کــه مــردم فراغــت بیشــتری بــرای مشــاهدۀ ایــن برنامــه داشــتند بــا 
حواشــی حــول برنامــۀ «نــود» و توقــف همــکاری عــادل فردوســی پور بــا شــبکۀ ٣ باعــث 
شــد کاربــران فضــای مجــازی در ایــام نــوروز نســبت بــه ایــن برنامــه واکنش نشــان دهند 
و نظــرات متفاوتــی را منتشــر کننــد. همچنیــن حضــور بشــیر حســینی، اســتاد دانشــگاه 
امــام صــادق (ع) و از افــراد نزدیــک بــه علــی فروغــی رئیــس شــبکه ســوم ســیما، نیــز 

واکنش هایــی را بــه دنبــال داشــت کــه در ادامــه ایــن واکنش هــا را می بینیــم:

نمودار ٢‑ دسته بندی واکنش کاربران توئیتر به برنامۀ «عصر جدید»

نــکات به دســت آمده از تحلیــل نمــودار فــوق و همچنیــن داده هــای تلگرامــی بــه 
شــرح زیرنــد:

1. Got Talent
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فضــای  کاربــران  می دهــد  نشــان  داده هــا  آنالیــز  از  به دســت آمده  نتایــج   •
مجــازی، چــه در تلگــرام و چــه در توئیتــر، درمجمــوع ایــن برنامــه را در ایــام عیــد 

مشــاهده کرده انــد و نســبت بــه آن انتقــادات زیــادی نداشــته اند.
• نکتـۀ حائـز توجـه آن اسـت که کاربران برانداز توئیتـری و کانال های برانداز تلگرامی 
واکنـش چندانـی به این برنامه نداشـتند و یکـی از دالیلی که اخبار منفی حول این موضوع 
چنـدان زیـاد نبـوده همیـن امـر بـوده اسـت؛ اما کاربـران اصالح طلـب توئیتـری و برخی از 
کانال هـای تلگرامـی مطالـب انتقـادی نسـبت بـه این برنامه و رفتار بشـیر حسـینی در این 

برنامـه داشـتند کـه فضای غالب تلگـرام و توئیتر را بـه خود اختصاص نداده اسـت.
ــال ١٣٩٧  ــاً در س ــه عمدت ــری ک ــد در توئیت ــد شــدن موضــوع هشــتگ جدی • ترن
فضــای سیاســی داشــت موضــوع قابل توجهی اســت. همچنیــن، پرالیک تریــن توئیتی که 
به نوعــی بــه محتــوای ایــن برنامــه پرداختــه بــود و یــا از ایــن برنامــه دفــاع کــرده بــود نزدیک 
بــه ١٣٠٠ الیــک دارد کــه ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه حداقــل ١٣٠٠ نفــر از کاربــران 
توئیتــری نســبت بــه ایــن برنامه واکنشــی مثبــت داشــته اند و رویکردشــان بــه برنامۀ «عصر 
جدیــد» انتقــادی نبــوده اســت. باتوجه بــه فضــای انتقــادی توئیتــر، ایــن میــزان قابل توجــه 
اســت و نشــان دهندۀ آن اســت کــه فضــای توئیتــر از آن فضــای کامــًال سیاســی در حــال 

خــروج اســت و در ابتــدای ســال ١٣٩٨ نیــز بــه مســائل فرهنگــی توجــه می شــد.

تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا
ــالب اســالمی  ــداران انق ــپاه پاس ــام س ــال ١٣٩٨ ن ــن س ــپ در فروردی ــت ترام دول
ایــران را در میــان گروه هــای تروریســتی قــرار داد و بــرای اولیــن بــار نیــروی نظامــی 
رســمی یــک دولــت را تروریســت معرفــی کــرد. بــه دنبــال ایــن اتفــاق، نماینــدگان 
مجلــس در حمایــت از ســپاه اقــدام بــه پوشــیدن لبــاس ایــن نیــروی نظامــی کردنــد. 
ایــن اتفاقــات واکنش هــای بســیار زیــادی را در فضــای مجــازی بــه دنبــال داشــت. 
از یک ســو اقــدام بی ســابقۀ آمریــکا و از ســوی دیگــر پوشــیدن لبــاس ســپاه توســط 
ــئله  ــن مس ــه ای ــرام نســبت ب ــر و تلگ ــب باعــث شــد در توئیت ــدگان اصالح طل نماین

مطالــب زیــادی منتشــر شــود کــه داده هــای آن بــه شــرح زیــر اســت:
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نمودار ٣‑ دسته بندی مطالب تولیدشده در توئیتر دربارۀ قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های 
تروریستی

نمودار ۴‑ دسته بندی مطالب تولیدشده در تلگرام دربارۀ قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های 
تروریستی

در تحلیل نمودارهای فوق این نکات حائز اهمیت است:
• میــزان قابل توجهــی از واکنش هــا نــگاه مثبتــی نســبت بــه ایــن اقــدام آمریــکا 
داشــته و یــا مطالبــی را علیــه ســپاه و جمهــوری اســالمی ایــران منتشــر کرده انــد. از 
جهتــی دیگــر در پــی پوشــیدن لبــاس ســپاه توســط نماینــدگان مجلــس و به خصــوص 
اصالح طلبانــی همچــون محمــود صادقــی، ایــن موضــوع بــا واکنــش گســتردۀ 
برانــدازان و برخــی اصالح طلبــان مواجــه شــده اســت و آن هــا نقدهایــی را بــه ایــن 
ــا متوجــه صداوســیما  ــری از نقده ــد. بخــش دیگ ــان وارد کرده ان ــدام اصالح طلب اق
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بــود و در اعتــراض بــه پوشــیدن لبــاس ســپاه توســط گوینــدگان ایــن ســازمان بــود؛ اما 
میــزان مطالــب حمایتــی از ســپاه نیــز بســیار زیــاد بــود و عــده ای نیــز اذعــان داشــتند 
ــۀ بخصــوص از ســپاه  ــن زمین ــا سیاســت های ســپاه، در ای علی رغــم مخالفتشــان ب
ــز ترامــپ و ســپاه را یکــی می دانســتند و  ــل، برخــی نی ــد و در مقاب حمایــت می کنن

ــد. ــتند بکنن ــدام را نمی توانس ــروزی هیچ ک آرزوی پی
ــزان بســیاری از پیام هــا •  ــود می در تلگــرام همان طــور کــه قابــل پیش بینــی ب

ــدام در اقتصــاد  ــن اق ــارِ ای ــی اســت و عــده ای از آث ــری و تحلیل ــاً خب صرف
ایــران و افزایــش قیمــت دالر و ســکه گفته انــد کــه ایــن مضامیــن کمتــر در 

توئیتــر قابــل مشــاهده اســت.
ــپاه در فهرســت •  ــن س ــرار گرفت ــود ق ــا وج ــه، ب ــت اینک ــز اهمی ــۀ حائ نکت

ــت  ــی ای باب ــران نگران ــوم کارب ــکا، عم ــتی توســط آمری ــای تروریس گروه ه
درگیــری نظامــی ســپاه و آمریــکا و وقــوع جنــگ نداشــتند. ایــن عــدم تــرس 
از وقــوع جنــگ یکــی از نکاتــی اســت کــه در ادامــۀ ســال ١٣٩٨ بــاز هــم 

تکــرار شــد.
اقــدام نماینــدگان فراکســیون امیــد در پوشــیدن لبــاس ســپاه پاســداران یکــی • 

ــان سیاســی از  ــۀ رأی ایــن جری ــی بخشــی از بدن از اولیــن عوامــل نارضایت
آن هــا در ســال ١٣٩٨، کــه ســال انتخابــات مجلــس اســت، بــود.

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سخت گیری های حراست
ظهــر روز دوشــنبه ٢٣ اردیبهشــت مــاه ١٣٩٨، دانشــجویان دانشــگاه تهــران در 
ــه آنچــه دخالــت حراســت در امــور دانشــجویان و دخالــت در پوشــش  ــراض ب اعت
آن هــا می نامیدنــد دســت بــه تجمــع زدنــد. ایــن تجمــع بــا دخالــت دیگــر تشــکل ها، 
ازجملــه بســیج دانشــجویی، بــه خشــونت کشــیده شــد و زدوخوردهایــی میــان 
دانشــجویان در پایــان ایــن تجمــع رخ داد. پــس از آن بــود کــه رســانه های اجتماعــی 
بــا انتشــار فیلم هــا و تصاویــر منتشرشــده از ایــن تجمــع بــه آن واکنــش نشــان دادنــد 
ــن  ــۀ ای ــد. ازجمل ــری کردن ــه آن موضع گی ــبت ب ــی نس ــف سیاس ــای مختل و گروه ه
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جمهــوری  مخالفــان  و  برانــدازان  و  یک  ســو،  از  انقالبــی،  نیروهــای  گروه هــا 
اســالمی، از ســوی دیگــر، بودنــد؛ دانشــجویان نیــز نســبت بــه ایــن وقایــع در توئیتــر 
مواضــع مختلفــی را اتخــاذ کردنــد کــه نتایــج تحلیــل توئیت هــای منتشرشــده در این 

رابطــه بــا حداقــل ٣٠٠ الیــک بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ۵‑ دسته بندی مطالب تولیدشده در توئیتر دربارۀ تجمع دانشجویان دانشگاه تهران علیه 
طرح حراست

در تحلیل نمودار فوق این نکات حائز اهمیت اند:
ــاً در دســت •  ــران عمدت ــگاه ته ــه اعتراضــات دانش ــوط ب ــری مرب مراجــع خب

کانال هــای مخالــف جمهــوری اســالمی بــوده و ایــن کانال هــا به خوبــی 
ــان  ــه نظــر می رســد همچن ــد. ب ــن اعتراضــات را پوشــش دهن توانســته اند ای
مراجــع خبــری اعتراضــات در دســت مخالفــان جمهــوری اســالمی اســت کــه 

ایــن امــر اتفــاق مثبتــی نیســت.
پوشــش اخبــار مربــوط بــه اعتراضــات دانشــگاه تهــران در توئیتــر بــه  صــورت • 

وســیعی انجــام شــده اســت. باتوجه بــه آنکــه توئیتــر کمتــر جنبــۀ اطالع رســانی 
دارد، ایــن موضــوع نشــان دهندۀ حضــور وســیع فعــاالن دانشــجویی در ایــن 

شــبکۀ اجتماعــی اســت.
ــران توئیتــری مشــارکت کننده در ایــن موضــوع منتقــدِ •  ٣٢ درصــد از کارب

اقــدام حراســت دانشــگاه دررابطه بــا ســخت گیری در پوشــش دانشــجویان 
و ٢۶ درصــد از کاربــران مدافــع ایــن طــرح بوده انــد.



 ٢٠

(٣)

ــران  ــگاه ته ــجویان دانش ــع دانش ــت از تجم ــژاد در حمای ــیح علی ن ــع مس مواض
باعــث انتقــاد حامیــان ایــن تجمــع شــد. آن هــا معتقدنــد بودنــد علی نــژاد درحالــی در 
تــالش اســت ایــن تجمــع را بــه نــام خــود بزنــد کــه تجمع کننــدگان مخالفــت خــود 
ــی  ــه مضمون ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ــد. ای ــی اعــالم کرده ان ــه  صــورت علن ــا وی ب را ب
ــژاد  ــه مســیح علی ن ــاد ب ــان توئیت هــای پرالیــک در انتق ــر و در می منســجم در توئیت
قــرار گرفتــه اســت؛ هرچنــد کــه ایــن مضمــون درصــد باالیــی از الیک هــا را بــه خــود 
اختصــاص نــداده امــا ایــن انتقــاد حاکــی از آن اســت کــه برخــی از فعــاالن دانشــجویی 
و درعین حــال منتقــد ســخت گیری در موضــوع پوشــش از منتقــدان مســیح علی نــژاد 
نیــز هســتند و می تواننــد حداقــل در توئیتــر صــدای خــود را بــه محیطشــان برســانند.

ــه  ــه ب ــود ک ــال ١٣٩٨ ب ــکل گرفته در س ــی ش ــراض مدن ــن اعت ــاق اولی ــن اتف ای
ــت. ــرار گرف ــز ق ــی نی ــانه های خارج ــه رس ــورد توج ــترده م  صــورت گس

شایعۀ گرانی بنزین
روز چهارشــنبه ١١ اردیبهشــت مــاه ١٣٩٨ خبــری در فضــای مجــازی منتشــر شــد 
کــه بنزیــن بــه زودی ســهمیه بندی خواهــد شــد و قیمــت آن تــا ٢۵٠٠ تومــان افزایــش 
می یابــد. هم زمــان بــا آغــاز ایــن خبــر، صف هــای طوالنــی در پمپ بنزین هــای 
کشــور ایجــاد شــد و بســیاری از کاربــران فضــای مجــازی بــه ایــن موضــوع واکنــش 
نشــان دادنــد. چنــد ســاعت پــس از انتشــار ایــن خبــر، وزارت نفــت ســهمیه بندی و 
افزایــش قیمــت بنزیــن را تکذیــب کــرد. بااین حــال همچنــان رســانه های اجتماعــی 
ــد. صف هــای  ــی را منتشــر کردن ــن رابطــه مطالب ــد و در ای ــر بودن ــن خب ــر از ای متأث

طوالنــی پمپ بنزین هــا نیــز مــورد توجــه کاربــران فضــای مجــازی بــود.
نتایــج تحلیــل توئیت هــای منتشرشــده در ایــن رابطــه، کــه حداقــل ۴٠٠ الیــک 
داشــته، و پســت های تلگرامــی بــا حداقــل ١٠٠ هــزار بازدیــد بــه شــرح زیــر اســت:
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نمودار ۶‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در توئیتر دربارۀ شایعۀ گران شدن بنزین

نمودار ٧‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در تلگرام دربارۀ شایعۀ گران شدن بنزین

در تحلیل داده های فوق می توان این نکات را ذکر کرد:
ــب •  ــری و حــدود ١٧ درصــد از مطال ــب توئیت حــدود ٣٠ درصــد از مطال

کانال هــای تلگرامــی بــه انتقــاد از رفتــار مــردم پــس از شــنیدن خبــر گرانــی 
بنزیــن پرداخته انــد. عمــده منتقــدان توئیتــری و برخــی از منتقــدان در میــان 
کانال هــای تلگرامــی را کاربــران و کانال هــای برانــداز و مخالــف جمهــوری 
اســالمی شــکل می دهنــد. موضــوع انتقــاد آن هــا ایــن بــوده کــه چــرا مــردم، 



 ٢٢

(٣)

به جــای اعتــراض، بــه پمپ بنزین هــا جهــت پــر کــردن بــاک بنزیــن خــود 
ــن  ــا از ای ــران و کانال ه ــن کارب ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــوم برده ان هج

طریــق بــه دنبــال تحریــک مــردم جهــت اعتــراض بــه گرانی هــا هســتند.
٣٣ درصــد از الیک هــای توئیت هــای پرالیــک در توئیتــر و ٢٣ درصــد • 

ــه گرانی هــا  ــه اعتــراض نســبت ب از بازدیــد مطالــب پربازدیــد در تلگــرام ب
ــارم  ــش از یک چه ــت بی ــوان گف ــی می ت ــت. به نوع ــته اس اختصــاص داش
ــاد  ــن و انتق ــی بنزی ــا علی الخصــوص گران ــه موضــوع گرانی ه از مطالــب ب
ــی  ــر نشــان دهندۀ نارضایت ــن ام ــه ای ــت اختصــاص داشــته اســت ک از دول

عمیــق مــردم از گرانی هاســت.
اگرچــه تنهــا ۵ درصــد از محتــوای توئیتــر و تلگــرام حاکــی از بی اعتمــادی • 

مــردم نســبت بــه دولــت بــوده، امــا رفتــار مــردم در پمپ بنزین هــا چیــزی 
متفــاوت از ایــن امــر را نشــان می دهــد. باتوجه بــه آنکــه حجــم عظیــم 
ــا افزایــش قیمــت  ــه موضــوع مخالفــت ب ــری ب ــی و توئیت ــب تلگرام مطال
ــردم بابــت رفتارشــان اختصــاص  ــاد و تمســخر م ــن انتق ــن و همچنی بنزی
ــوان  ــوده و نمی ت ــه ب ــورد توج ــر م ــب کمت ــل مطال ــن قبی ــته اســت، ای داش
میــزان پاییــن مطالــب مؤیــد بی اعتمــادی در تلگــرام و توئیتــر را بــه معنــای 

اعتمــاد داشــتن مــردم بــه مســئوالن تلقــی کــرد.
۴ درصــد از مطالــب پرالیــک توئیتــری بــه انتقــاد از حامیــان گرانــی بنزیــن • 

اختصــاص داشــته اســت. نــه در توئیتــر و نــه در تلگــرام هیــچ مطلــب 
ُپرالیــک و پربازدیــدی بــه دفــاع از گــران شــدن بنزیــن نپرداختــه اســت. ایــن 
ــان گرانــی بنزیــن در جامعــه  ــا صــدای حامی امــر نشــان می دهــد کــه نه تنه

ــه رو می شــود. ــا مخالفــت نیــز روب طــرف دار نــدارد، بلکــه ایــن صــدا ب
تکذیبیــۀ افزایــش قیمــت بنزیــن پربازدیدتریــن و پرتکرارتریــن مضمــون در • 

تلگــرام بــوده و حــدود ٢۴ درصــد از بازدیدهــا را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اصــل خبــر افزایــش قیمــت بنزیــن حــدود ٧ 
درصــد مطالــب و بازدیدهــا را شــامل می شــده اســت. توجــه بیشــتر بــه خبــر 
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تکذیبیــۀ افزایــش قیمــت بنزیــن در مقایســه بــا اصــل خبــر موضــوع حائــز 
ــر  ــازی کمت ــا در فضــای مج ــوًال تکذیبیه ه ــه معم ــرا ک ــی اســت؛ چ اهمیت
ــش قیمــت  ــدم افزای ــه ع ــن اســت ک ــر ای ــن ام ــای ای ــوند. معن ــده می ش دی

بنزیــن بــرای کاربــران بســیار مهــم اســت.
از  یکــی  بنزیــن  موضــوع گرانــی  می دهــد  نشــان  به خوبــی  فــوق  داده هــای 
ــای  ــی از گروه ه ــه برخ ــوده اســت ک ــردم ب ــرای م ــیت برانگیز ب ــات حساس موضوع
سیاســی نیــز از ایــن موضــوع بهره بــرداری می کننــد؛ مســئله ای کــه اگــر بــه آن توجــه 
ــن  ــی بنزی ــورد گران ــت در ســال ١٣٩٨ درم ــه دول ــی ک ــر تصمیمات ــاید ب می شــد ش

گرفــت تأثیــر می گذاشــت.

قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی
ــراف  ــران، و اعت ــی شــهردار اســبق ته ــی نجف ــرا اســتاد، همســر محمدعل ــل میت قت
نجفــی در دســت داشــتن در ایــن قتــل بــه فعــاالن سیاســی، خبرنــگاران و کاربــران 
فضــای مجــازی شــوک بزرگــی وارد کــرد و تــا چندیــن روز هشــتگ های #نجفــی و 
#میترا_اســتاد بــه ترندهــای اول توئیتــر فارســی مبــدل شــدند. در تلگــرام نیــز مطالب 
ــر ١۵٠ هــزار و ٣٢۴ توئیــت و  بســیار زیــادی در ایــن رابطــه منتشــر شــد. در توئیت
ریتوئیــت و در تلگــرام ١١٢ هــزار و ٩۶٢ پســت تلگرامــی در بــازۀ زمانــی ٧ تــا ١٠ 
خــرداد مــاه ١٣٩٨ در ایــن مــورد منتشــر شــد. اخبــار مربــوط به نجفــی در ایــن ۴ روز 

نزدیــک بــه ٣٠٠ میلیــون بــار در تلگــرام دیــده شــد.
ــا حداقــل هــزار الیــک درمــورد قتــل  از بررســی انجام شــده روی توئیت هــای ب

میتــرا اســتاد در بــازۀ زمانــی مذکــور، نتایــج زیــر حاصــل شــد:



 ٢۴

(٣)

نمودار ٨‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در توئیتر دربارۀ قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی

در تحلیل نمودار فوق این نکات حائز اهمیت است:
١٩ درصــد از الیک هــای اختصاص یافتــه در انتقــاد از رفتــار پلیــس و گــزارش • 

خبرنــگار صداوسیماســت. ایــن مســئله نشــان می دهــد کاربــران بــه عملکــرد 
پلیــس و خبرنــگار صداوســیما به انــدازۀ قاتــل بــودن نجفــی اهمیــت می دهنــد. 
ــه  ــل اجــازه دادن ب ــه دلی ــرد پلیــس ب ــر از عملک ــران توئیت ــب کارب ــع اغل درواق
گزارشــگر بــرای دســت زدن بــه آلــت قتالــه و نــوع گــزارش خبرنگار صداوســیما 
در ادارۀ پلیــس انتقــاد کرده انــد. به طورکلــی ٣٢ درصد از مطالب منتشرشــده در 
میــان پســت های پربازدیــد مربــوط بــه پرونــدۀ محمدعلــی نجفــی و ٢٧ درصــد 
از الیک هــای کاربــران در میــان ایــن پســت ها در انتقــاد از پلیــس، صداوســیما و 

قــوۀ قضائیــه و ســایر رســانه ها و مســئوالن بــوده اســت.
١٣ درصــد از کاربــران برانــداز و انقالبــی نیــز از اصالح طلبــان انتقــاد • 

ــوان شــهردار انتخــاب شــد و  ــا به عن ــر آن ه ــا نظ ــی ب ــرا نجف ــد، زی کرده ان
ــی از  ــه یک ــد. البت ــات را نادرســت می دانن ــان اصالح ــراد کل جری ــن اف ای
ــه شــود حمایــت برخــی از  دالیلــی کــه باعــث شــد بــه اصالح طلبــان حمل
ــود. ــل همســرش ب ــس از قت ــی پ ــازی از نجف ــان در فضــای مج اصالح طلب

همچنیــن ۶ درصــد از کاربــران از قاتــل بــودن نجفــی اظهــار تعجــب • 



 روندهای خبری رسانه های اجتماعی در سال ١٣٩٨

 ٢۵

کرده انــد و حتــی گمانه زنــی می کننــد چه بســا ایــن امــر توطئــه بــوده و قتــل 
کار او نباشــد. حــدود ۴ درصــد از کاربــران نیــز از نجفــی حمایــت کــرده و 
اظهــار کرده انــد کــه او فشــار روانــی داشــته و بــه همیــن دلیــل مرتکــب قتــل 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا حــدود ٣ درصــد از کاربــران از 
میتــرا اســتاد حمایــت کرده انــد، البتــه بیشــتر ایــن افــراد هدفشــان اشــاره بــه 

قوانیــن ضــد زن در جامعــه بــوده اســت.
به طورکلــی ٢٠ درصــد از مطالــب تولیدشــده و ٢١ درصــد از الیک هــای • 

و  حمایــت  به نوعــی  پربازدیــد  توئیت هــای  میــان  در  توئیتــر  کاربــران 
ــد. ــان می دهن ــی را نش ــی نجف ــا محمدعل ــدردی ب هم

ــه  ــه ب ــن حادث ــارۀ ای ــا بررســی ۵٠ توئیــت پرالیــک منتشرشــده درب ــن ب همچنی
ــه دســت آمــد: ــکات ب ــن ن تفکیــک روز ای

در روز اول کــه حادثــۀ قتــل رخ داد، بــه دلیــل انتشــار ویدئــوی گــزارش خبرنــگار 
صداوســیما از ادارۀ پلیــس، تعــداد پســت های بــا مضمــون تمســخر و انتقــاد از رفتــار 
پلیــس، قــوۀ قضائیــه و خبرنــگار صداوســیما بیشــتر بــود. ایــن رونــد تــا پایــان روز دوم 

نیــز ادامــه داشــت و در هــر دو روز ایــن مضمــون بــا اســتقبال کاربــران مواجــه شــد.
روز ســوم نیــز مضمــون انتقــاد از اصالح طلبــان بــه دلیــل اقــدام بــه قتــل نجفــی 
و حمایــت از او از دیگــر مضامیــن پیشــی گرفــت؛ امــا نکتــۀ جالب توجــه ایــن اســت 
کــه مضمــون انتقــاد از نجفــی بــه دلیــل قتــل و رفتــار آرام او پــس از قتــل الیک هــای 

بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
انتقــاد از اصالح طلبــان بــه دلیــل اقــدام بــه قتل نجفــی و حمایــت از او همچنــان در روز 
چهــارم بیشــترین مضمــونِ منتشرشــده اســت، امــا کاربــران توئیتــر در ایــن روز از مضمــون 
انتقاد و تمســخر پلیس، خبرنگار صداوســیما و عملکرد قوۀ قضائیه نیز اســتقبال کرده اند.
در بــازۀ ٧ تــا ١٠ خــرداد مــاه ١٣٩٨، مطالــب بســیار زیــادی درمــورد محمدعلــی 
ــل همســرش در کانال هــای مختلــف تلگرامــی اعــم از  ــه قت ــراف او ب نجفــی و اعت
ــی  ــای تلگرام ــل داده ه ــج تحلی ــر شــد. نتای ــا ســرگرمی منتش ــای سیاســی ت کانال ه

منتشرشــده در بــازۀ مذکــور بــه شــرح زیــر اســت:
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نمودار ٩‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در تلگرام دربارۀ قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی

در تلگــرام ٣١ درصــد از بازدیدهــای مطالــب بــه اخبــار مرتبــط بــا محمدعلــی 
نجفــی اختصــاص داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه ١٩ درصــد از بازدیدهــا مربــوط 
بــه طــرح شــائبه های امنیتــی و ١٢ درصــد از بازدیدهــا مربــوط بــه حمایــت و 

ــا محمدعلــی نجفــی بــوده اســت. همــدردی ب
در میــان کانال هــای تلگرامــی نیــز، کانــال آمدنیــوز مهم تریــن مرجــع خبــری در 
موضــوع قتــل میتــرا اســتاد بــود، برخــی از مطالــب ایــن کانــال ٢ تــا ٣ برابــر میانگیــن 
ســایر مطالــب بازدیــد داشــته کــه ایــن موضــوع بــرای دیگــر کانال هــا اتفــاق نیفتــاده 
ــاً  ــور عمدت ــال مذک ــد کان ــب پربازدی ــه، موضــوع مطال ــر اینک ــۀ قابل ذک اســت. نکت

طــرح مســائل امنیتــی مرتبــط بــا محمدعلــی نجفــی و میتــرا اســتاد بــوده اســت.
در میــان مطالــب پربازدیــد تلگرامــی، مطالــبِ علیــه نجفــی چنــدان زیــاد نبــوده 
اســت. مطالبــی کــه از اقــدام او ابــراز تعجــب کــرده  و ایــن اتفــاق را نوعــی پاپــوش 

ــوده اســت. ــرای نجفــی تلقــی کرده انــد به مراتــب بیشــتر ب ب
همچنیــن دســته بندی محتوایــی ۵٠ مطلــب پربازدیــد تلگــرام در هــر روز 
بــر اســاس میــزان بازدیــد مطالــب در ۶ دســته نشــان می دهــد، در دو روز اول 
پربازدیدتریــن مطالــب را خبرهــای مربــوط بــه قتــل میتــرا اســتاد و اعترافــات 
محمدعلــی نجفــی شــکل داده اســت، امــا بــا گذشــت زمــان، کم کــم مطالــب حــاوی 
طــرح ابهامــات امنیتــی و یــا رفــع اتهــام از محمدعلــی نجفــی بیشــتر و بیشــتر شــد. 
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داده هــای به دســت آمده نشــان می دهنــد در دو روز اول اخبــار مربــوط بــه قتــل 
ــرا اســتاد و اعترافــات محمدعلــی نجفــی بیــش از هــر موضــوع دیگــری مــورد  میت
توجــه بــوده اســت؛ امــا پــس از آن همــدردی بــا محمدعلــی نجفــی و بیــان ابهامــات 
امنیتــی، از یک  ســو، و انتقــاد از صداوســیما، از ســوی دیگــر، مــورد توجــه کاربــران 
و کانال هــای تلگرامــی بــوده اســت. همچنیــن میانگیــن بازدیــد مطالــب شــش کانــال 

تلگرامــی مهــم در مجمــوع چهــار روز مذکــور نیــز بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١٠‑ مجموع بازدید مطالب مرتبط با قتل میترا استاد در شش کانال تلگرامی در روزهای 
٧ تا ١٠ خرداد ١٣٩٨

همان گونــه کــه از نمودارهــای فــوق مشــخص اســت، کانال هــای آمدنیــوز 
ــی  ــرا اســتاد توســط محمدعل ــا موضــوع قتــل میت و خبرهــای فوری/مهــم دررابطه ب
نجفــی بیــش از دیگــر کانال هــا مؤثــر بوده انــد، زیــرا تولیــد محتــوا و میانگیــن 

ــوده اســت. ــتر ب ــا بیش ــایر کانال ه ــا از س ــب آن ه ــد مطال بازدی
ــرا  ــل میت ــه قت ــوط ب ــی مرب ــای تلگرام ــل داده ه ــر در تحلی ــۀ قابل توجــه دیگ نکت
ــال  ــه کان ــوط ب ــن رابطــه مرب ــب منتشرشــده در ای ــن مطال ــه پربازدیدتری اســتاد اینک
ــن  ــده شــد. در ای ــار دی ــون ب ــش از ١ میلی ــی بی ــازۀ زمان ــه در آن ب ــوز اســت ک آمدنی
مطالــب موضــوع رابطــۀ محمدعلــی نجفــی و میتــرا اســتاد نوعــی تله گــذاری 
امنیتــی عنــوان شــده بــود. ایــن مطلــب ســه برابــر بیشــتر از میانگیــن بازدیــد مطالــب 
کانــال آمدنیــوز درمــورد محمدعلــی نجفــی دیــده شــد. بازدیــد بــاالی ایــن مطلــب 
ــب  ــن مطل ــردم تاحــدی ای ــد بســیاری از م و دست به دســت شــدن آن نشــان می ده
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آمدنیــوز را بــاور کــرده و پذیرفته انــد کــه قتــل میتــرا اســتاد تله گــذاری امنیتــی بــرای 
نجفــی بــوده اســت. ایــن امــر همچنیــن مرجعیــت کانــال آمدنیــوز در میــان برخــی از 
ــزان در  ــا چــه می ــال در خــرداد ســال ١٣٩٨ ت ــن کان مــردم را نشــان می دهــد کــه ای

میــان مــردم نفــوذ داشــته اســت.
در یــک تحلیــل کلــی از داده هــای مذکــور می تــوان گفــت تــا پیــش از تبرئــۀ نجفــی 
ــران رســانه های اجتماعــی  ــان اذهــان برخــی از کارب ــی در می ــرای نجف از اعــدام، ب
مظلومیــت ایجــاد شــده و بخشــی از مــردم او را گرفتــار تلــه ای امنیتــی دانســته اند و 
کانــال آمدنیــوز نیــز بــه ایــن عقیــده دامــن زده اســت؛ مظلومیتــی کــه پــس از تبرئــۀ 
وی از اعــدام کم وبیــش از بیــن رفــت. از ســوی دیگــر امــا مــرگ نجفــی ضربــه ای بــه 
اصالح طلبــان و شــورای شــهر اصالح طلــب بــود کــه تأثیــرش را در تحــوالت ســال 

ــز به نوعــی گذاشــت. ١٣٩٩ نی

سریال «گاندو»
پخــش ســریال «گانــدو» در تیرمــاه ســال ١٣٩٨، کــه در آن اتهاماتــی بــه دولــت و تیــم 
سیاســت خارجــۀ آن زده شــده بــود، یکــی دیگــر از موضوعــات جنجالــی بــود کــه در 
فضــای رســانه های اجتماعــی ازجملــه توئیتــر و تلگــرام مــورد توجــه قــرار گرفــت، 
ــارۀ  ــت درب ــل ۵٠٠ توئی ــر حداق ــاه ١٣٩٨، در توئیت ــر م ــه در روز ١٧ تی به نحوی ک
ــز ۵٠٠ پســت  ــا حداقــل ٢٠ الیــک منتشــر شــده اســت و در تلگــرام نی ــدو» ب «گان

دربــارۀ ایــن ســریال بــاالی ٣ هــزار بازدیــد داشــته اســت.
ــن  ــه ای ــادی ب ــران رویکــرد انتق ــدادی از کارب ــن ســریال تع ــدای پخــش ای از ابت
ســریال داشــتند، امــا به مــرور زمــان «کاربــران انقالبــی» فضــای توئیتــر را در دســت 
گرفتنــد و بــر انتقــادات خــود نســبت بــه دولــت باتوجه بــه محتــوای ســریال «گانــدو» 
افزودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن دولــت هــم بــه انتقــادات واردشــده بــه 

دولــت در ســریال پاســخ دادنــد. 



 روندهای خبری رسانه های اجتماعی در سال ١٣٩٨

 ٢٩

اینفوگرافی ١‑ واکنش کاربران توئیتر به سریال «گاندو»
منبع: خبرگزاری ایرنا١

ــۀ  ــر، نکت ــدو» در توئیت ــریال «گان ــه س ــع ب ــده راج ــوای منتشرش ــل محت در تحلی
سیاســت  علیــه  سازمان دهی شــده  حمــالت  علی رغــم  اســت کــه  آن  قابل توجــه 
خارجــۀ دولــت، امــا مضمــون انتقــاد از ایــن ســریال و حمایــت از دولــت نیــز ســهم 
پررنگــی در میــان مضامیــن منتشرشــده دارد. بــه عبــارت بهتــر تا تیــر ماه ســال ١٣٩٨، 
دولــت و سیاســت خارجــۀ آن در توئیتــر همچنــان حامیــان جــدی داشــته اســت. ایــن 
نکتــه ازایــن رو حائــز اهمیــت اســت کــه بــا گــذر زمــان، میــزان ایــن حمایت هــا از وزیــر 
خارجــه و سیاســت خارجــۀ دولــت بــه دالیــل مختلفــی کــم شــده اســت کــه در ادامــۀ 
گــزارش به تفصیــل بــه دالیــل آن پرداختــه می شــود. ایــن تحــوالت در رویکــرد کاربران 
رســانه های اجتماعــی بــه سیاســت خارجــۀ دولــت به نوعــی تغییــر رویکــرد حامیــان 

ــی نشــان می دهــد. ــز به خوب مردمــی دولــت در ســال ١٣٩۶ را نی

1. www.irna.ir/news/83389686/
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ماجرای رانندۀ اسنپ و تذکر به مسافر دختر
در اواســط خــرداد ســال ١٣٩٨ یــک کاربــر توئیتــری بــه نــام «پــوووو» عکســی از یــک 
راننــدۀ اســنپ بــه همــراه توضیحاتــی دربــارۀ برخــورد نامناســب ایــن راننــده در توئیتــر 
خــود منتشــر کــرد و از اســنپ خواســت ایــن راننــده را اخــراج کنــد. ماجــرا از ایــن قــرار 
بــود کــه ایــن خانــم پــس از اینکــه روســری خــود را در ماشــین از ســر برمــی دارد، راننــدۀ 
اســنپ بــه او تذکــر می دهــد کــه حجــاب خــود را رعایــت کنــد امــا بــا گــوش نــدادن این 
مســافر بــه گفتــۀ وی، راننــده او را از ماشــین پیــاده می کنــد. پس از گذشــت ســاعاتی از 
ایــن اتفــاق، گویــا اســنپ از ایــن مســافر عذرخواهــی می کنــد و تصمیــم بــه توبیــخ ایــن 
راننــده می گیــرد کــه مــوج اول واکنــش کاربــران توئیتــری انقالبــی را بــه همــراه خــود 
داشــت. اســنپ پــس از ایــن واکنش هــا بیانیــه ای در حمایــت از راننــدۀ اســنپ منتشــر 
کــرد. ایــن بیانیــه موجــی از واکنــش مخالفــان و برانــدازان را در توئیتــر ایجــاد می کنــد. 
تمــام ایــن اتفاقــات باعــث ترنــد شــدن هشــتگ هایی نظیــر #اســنپ، #راننده_اســنپ 
و #ســعید_عابد (همــان راننــدۀ اســنپ) می شــود. نتیجــۀ توئیت هــای با حداقــل ٣٠٠ 

الیــک حــاوی ایــن هشــتگ ها در همــان زمــان بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١١‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در توئیتر دربارۀ ماجرای رانندۀ اسنپ و تذکر به مسافر دختر

با تحلیل نمودار فوق این نکات حائز اهمیت به نظر می رسد:
ــه •  ــار بیانی ــل از انتش ــدۀ اســنپ قب ــا ماجــرای رانن ــر دررابطه ب فضــای توئیت

توســط مســئوالن ایــن شــرکت در دســت کاربــران انقالبــی بــود. حــدود ٢٧ 
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درصــد از کاربــران انقالبــی دربــارۀ ایــن موضــوع واکنــش نشــان دادنــد کــه 
محتــوای توئیــت آن هــا را مطالبــی ماننــد حمایــت از اقــدام راننــده، تحریــم 
اســنپ بــه دلیــل توبیــخ راننــده و انتقــاد از مســافر بــه دلیــل انتشــار عکــس 

راننــدۀ اســنپ تشــکیل می دهــد.
ــدۀ اســنپ به خصــوص پــس •  ــا ماجــرای رانن ــر دررابطه ب ــا فضــای توئیت ام

از انتشــار بیانیــه توســط ایــن شــرکت بــه دســت کاربــران منتقــد و برانــداز 
افتــاد. حــدود ۴٨ درصــد از کاربــران منتقــد و برانــداز دربــارۀ ایــن ماجــرا 
توئیــت منتشــر کرده انــد. ایــن کاربــران در توئیت هــای خــود از رفتــار 
راننــده و بیانیــۀ اســنپ انتقــاد کرده انــد. آن هــا پــس از انتشــار بیانیــه توســط 

مســئوالن اســنپ از مــردم درخواســت تحریــم ایــن شــرکت را داشــتند.
حــدود ٩ درصــد از کاربــران هــم، بــدون اعــالم موضــع خــود دربارۀ ایــن اتفاق، • 

از کاربــران دیگــر خواســته اند کــه بــا احساســات آنــی خــود اســنپ را تحریــم 
نکننــد، زیــرا راننــدگان ایــن شــرکت بیــکار خواهنــد شــد. البتــه ایــن مضمــون بــا 

الیــک کمتــری از ســمت کاربــران مواجــه شــده اســت.
حــدود ۴ درصــد از کاربــران نیــز بــه ایــن ماجــرا بــه شــکل متفاوت تــری نــگاه • 

کرده انــد و تمــام ایــن اتفاقــات را ریشــه در قوانیــن حجــاب دانســته اند کــه در 
کشــور وجــود دارد.

ماجــرای راننــدۀ اســنپ نشــانگر وجــود نوعــی دوقطبــی در شــبکۀ اجتماعــی • 
توئیتــر بــود. ایــن ماجــرا یکــی از مهم تریــن واکنش هــای کاربــران توئیتــر بــه یکی 

از پرمناقشــه ترین موضوعــات فرهنگــی کشــور یعنــی حجــاب را عیــان کــرد.

سرنگونی پهپاد آمریکایی به دست سپاه پاسداران
ــداد  ــه دســت ســپاه پاســداران بام ــکا ب ــاوك آمری ــال ه ــاد گلوب ــر ســرنگونی پهپ خب
پنجشــنبه ٣٠ خــرداد مــاه ١٣٩٨ در فضــای رســانه ای كشــور منتشــر شــد. پــس از 
ــن ماجــرا  ــد و ســاعاتی بعــد از ای ــران واكنــش نشــان دادن ــن اتفــاق مســئوالن ای ای
ــران  ــارۀ اقــدام ای ــا درب ــد ت ــکا جلســه ای در كاخ ســفید تشــکیل دادن مســئوالن آمری
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ــتور  ــی دس ــاد آمریکای ــرنگونی پهپ ــه س ــش ب ــپ در واکن ــد. ترام ــری كنن تصمیم گی
«حملــۀ محــدود» بــه ایــران را صــادر کــرد، امــا در آخریــن توئیــت خــود اعــالم كــرد 
بــه دلیــل اینكــه حــدود ١۵٠ نفــر كشــته می شــدند حملــه را متوقــف کرده انــد. ایــن 

ــال داشــت. ــه دنب ــز ب ــران فضــای مجــازی را نی اتفاقــات واكنــش كارب
بررســی توئیت هــای منتشرشــده بــا حداقــل ٢٠٠ الیــک دررابطه بــا ســقوط ایــن 

پهپــاد بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١٢‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در توئیتر دربارۀ سرنگونی پهپاد آمریکا به دست سپاه پاسداران

بــر اســاس ایــن نمــودار و داده هــای به دســت آمده، فضــای توئیتــر در روز ســقوط 
پهپــاد نشــان می دهــد اغلــب كاربــران فعــال در توئیتــر انقالبی هــا هســتند و كاربــران 
ــز  ــان نی ــت و اصالح طلب ــه دول ــبت ب ــپاه، نس ــاد از س ــا انتق ــت ی ــر حمای ــالوه ب ع
واكنــش نشــان داده انــد. حــدود ٨ درصــد از كاربــران انقالبــی از اصالح طلبــان بــه 
دلیــل ناراحتــی بــرای ســرنگونی پهپــاد انتقــاد كرده انــد و حتــی برخــی نیــز بــه دنبــال 
دلیــل ســکوت اغلــب اصالح طلبــان دربــارۀ ایــن اتفــاق هســتند. نكتــۀ جالب توجــه 

ایــن اســت كــه ایــن مضمــون بــا ١٣ درصــد الیــك كاربــران مواجــه شــده اســت.
حــدود ٨ درصــد انقالبی هــا نیــز از اظهــارات مســئوالن دولــت دربــارۀ قــدرت 
نظامــی آمریــکا در گذشــته و ســکوت آن هــا پــس از ســرنگونی پهپــاد توســط ســپاه 
انتقــاد كرده انــد. ایــن در حالــی اســت كــه ایــن مضمــون ۵ درصــد الیــك كاربــران را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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ــون  ــه مضم ــتر ب ــه، بیش ــودن حادث ــل داغ ب ــه دلی ــنبه، ب ــران در روز پنجش كارب
حمایــت و انتقــاد از ســپاه پرداختــه بودنــد، امــا در روز جمعــه ایــن مقــدار كاهــش 
یافتــه اســت. حــدود ٢٧ درصــد كاربــران انقالبــی از اقــدام ســپاه بــرای ســرنگونی 
پهپــاد حمایــت كرده انــد و همچنیــن حــدود ١٠ درصــد كاربــران هــم از ســرنگونی 

ــد. ــاد كرده ان ــاد توســط ســپاه انتق پهپ
ــب منتشرشــده  ــی مطال ــت اطالع رســانی آن، تمام ــه ماهی ــرام و با توجه ب در تلگ
در روز جمعــه ماهیــت خبــری دارنــد. اغلــب مطالــب تلگــرام در روز پنجشــنبه بــه 
اخبــار ســرنگونی پهپــاد پرداختــه بــود؛ ایــن در حالــی اســت كــه روز جمعــه بــه دلیــل 
تصمیــم ترامــپ بــرای انصــراف از حملــۀ نظامــی یــك مضمــون جدیــد نیــز اضافــه 
ــه  ــران بیشــترین مطلــب را ب ــن راســتا، واكنــش مســئوالن ای شــده اســت و در همی
خــود اختصــاص داده اســت. پربازدیدتریــن مضمــون منتشرشــده در تلگــرام مربــوط 
بــه واكنــش مســئوالن ایــران بــه ســرنگونی پهپــاد در حریــم ایــران اســت كــه حــدود 
٣٣ درصــد مطالــب و ٢٧ درصــد از بازدیدهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــی و  ــاد آمریکای ــه پهپ ــران ب ــۀ ای ــا وجــود حمل ــه ب ــه آن اســت ک ــۀ قابل توج نکت
همچنیــن تهدیــد ترامــپ درمــورد حملــه بــه ایــران، نگرانــی جــدی ای بابــت وقــوع 

ــده اســت. ــه وجــود نیام ــران رســانه های اجتماعــی ب ــرای کارب ــگ ب جن

خودسوزی سحر خدایاری
مــرگ ســحر خدایــاری معــروف بــه دختــر آبــی یکــی از موضوعاتــی بــود کــه در شــهریور 
ســال ١٣٩٨ فضــای مجــازی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد. ایــن دختــر، کــه طــرف دار 
ــرای  ــه در ورزشــگاه ب ــره و حضــور مخفیان ــر چه ــه علــت تغیی ــود، ب ــم اســتقالل ب تی
دیــدن بــازی ایــن تیــم بازداشــت شــده بــود و در اعتــراض بــه حکــم زندانــش اقــدام بــه 
خودســوزی کــرد و درنهایــت در ١٨ شــهریور ١٣٩٨ درگذشــت. واقعــۀ مــرگ او بازتاب 
وســیعی در ســطح جهانــی و در میــان هــواداران ورزش فوتبــال در پی داشــت. در فضای 
مجــازی نیــز واکنش هــای بســیار زیــادی نســبت بــه ایــن موضــوع منتشــر شــد و نه تنهــا 
در توئیتــر و تلگــرام، بلکــه در اینســتاگرام نیــز مطالــب متنوعــی در ایــن رابطــه بیان شــد.
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توجــه بــه ایــن موضــوع در اینســتاگرام ازآن رو اهمیــت دارد کــه عمدتــاً ایــن قبیــل 
مــوارد مــورد توجــه کاربــران اینســتاگرامی قــرار نمی گیرنــد، امــا بــه علــت ماهیــت 
ورزشــی ایــن مســئله و موضع گیــری ورزشــکاران در ایــن رابطــه، فضــای اینســتاگرام 

نیــز تحــت تأثیــر مــرگ ســحر خدایــاری قــرار گرفــت.
ــی یکــی از ترندهــای  ــرای چندیــن روز متوال ــاری ب موضــوع مــرگ ســحر خدای
اصلــی توئیتــر فارســی بــود. واکنش هــا بــه مــرگ ســحر خدایــاری تــا بدانجــا ادامــه 
ــر  ــه منتش ــن رابط ــر ٢٠:٣٠ گزارشــی در ای ــاه خب ــهریور م ــه در روز ٢١ ش ــت ک یاف
کــرد کــه مــورد پذیــرش کاربــران فضــای مجــازی نبــود و اعتراضــات زیــادی بــه آن 

صــورت گرفــت.
تحلیــل داده هــای مرتبــط بــا واکنــش کاربــران فضــای مجــازی بــه گــزارش خبــری 
٢٠:٣٠ دربــارۀ مــرگ ســحر خدایــاری به خوبــی گویــای ایــن امــر اســت کــه فضــای 
اجتماعــی کشــور تــا چنــد روز همچنــان ملتهــب بــوده و در هــر ســه شــبکۀ اجتماعــی 
تلگــرام، توئیتــر و اینســتاگرام، انتقــادات از ممنوعیــت حضــور زنــان در ورزشــگاه ها 
ــن  ــل از ای ــن انتقــادات در روزهــای قب ــه  صــورت جــدی وجــود داشــته اســت. ای ب
گــزارش خبــری نیــز به شــدت وجــود داشــت و گویــای آن اســت کــه بــا مــرگ ســحر 
خدایــاری، مطالبــۀ جــدی مبنــی بــر حضــور زنــان در ورزشــگاه ها در جامعــۀ ایــران 
ایجــاد شــده اســت. می تــوان ادعــا کــرد تــا پیــش از مــرگ ســحر خدایــاری، هیــچ گاه 
ــوده  ــا ایــن حــد جــدی نب ــران ت ــان در ورزشــگاه ها در جامعــۀ ای ــۀ حضــور زن مطالب
اســت، ایــن موضــوع را می تــوان تحــول مهمــی در پیشــبرد مطالبــات برابری خواهانــۀ 

زنــان در فضــای اجتماعــی ایــران دانســت.
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اینفوگرافی ٢‑ واکنش کاربران فضای مجازی به درگذشت سحر خدایاری پس از انتشار گزارش ٢٠:٣٠
منبع: خبرگزاری ایرنا١

افزایــش ایــن مطالبــات را بایــد در ســایۀ افزایــش واکنش هــای داخلــی و خارجــی 
بــه مــرگ ســحر خدایــاری دانســت؛ ایــن مطالبــات در تلگــرام و اینســتاگرام کــه کاربــران 
ــال  ــه دنب ــه  صــورت پررنگــی وجــود داشــته اســت. درواقــع ب ایرانــی بیشــتری دارنــد ب
ــل و  ــی در داخ ــی و سیاس ــای اجتماع ــکاران و چهره ه ــای اعتراضــی ورزش واکنش ه
خــارج از ایــران نســبت بــه عامــل اصلی مرگ ســحر خدایــاری، یعنــی ممنوعیت حضور 
زنــان در ورزشــگاه و بازتــاب اخبــار آن در رســانه های اجتماعــی، فضایــی فراهم شــد که 

1. www.irna.ir/photo/83479740
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مطالبــۀ حضــور زنــان در ورزشــگاه ها جدی تــر از همیشــه شــد و از سیاســت هایی کــه 
ســال ها مانــع از حضــور زنــان در ورزشــگاه ها می شــد انتقــادات جــدی بــه عمــل آمــد.

باوجودایــن، فضــای انتقــادی نســبت بــه عملکــرد قــوۀ قضائیــه در پرونــدۀ ســحر 
خدایــاری، آن چنــان  کــه در توئیتــر مورد توجه بــود، در تلگرام و اینســتاگرام مورد توجه 
قــرار نگرفــت. بــه عبــارت بهتــر، در توئیتــر فارســی انتقــاد از مســئوالن، به خصــوص 
ــه و صداوســیما، بیــش از هــر موضــوع دیگــری دیــده شــده اســت. ایــن  قــوۀ قضائی
انتقــادات نشــان از آن دارد کــه فضــای توئیتــر در موضــوع ســحر خدایــاری بیــش از 
آنکــه فضایــی مطالبه محــور باشــد، فضایــی انتقــادی بــوده اســت. انتقاداتــی کــه کامــًال 
رنگ وبــوی سیاســی داشــتند و گاه کلیــت نظــام سیاســی را دربرمی گرفتنــد و نــه صرفــاً 
نقــد اجتماعــی را؛ البتــه همیــن انتقــادات و بازتــاب آن در تلگــرام و اینســتاگرام نیــز بــه 

شــکل گیری مطالبــۀ حضــور زنــان در ورزشــگاه کمــک کــرده اســت.
دررابطه بــا مــرگ ســحر  منتشرشــده  جمع بنــدی کلــی از محتــوای  در یــک 
خدایــاری بایــد گفــت ایــن واقعــه باعــث سیاســی تر شــدن محیــط اینســتاگرام 
شــد و یکــی از اولیــن دفعاتــی بــود کــه یــک مطالبــۀ مدنــی در ایــن شــبکۀ اجتماعــی 
ــن  ــر می رســد مهم تری ــه نظ ــود؛ ب ــه ب ــرار گرفت ــال ق ــورد اقب ــترده م ــه  صــورت گس ب
ــا  ــی ب ــری، سیاســی و اجتماع ــای ورزشــی، هن ــی چهره ه ــال همراه ــن اقب ــل ای دلی
ایــن مطالبــه و بازتــاب خبــری گســتردۀ آن بــوده اســت. پیــش از ایــن در اینســتاگرام 
کمپین هایــی نظیــر #گران_نمی خریــم توســط علــی کریمــی پیشــنهاد شــده بــود، امــا 
چنــدان مــورد اســتقبال و توجــه عمــوم کاربــران قــرار نگرفتــه بــود و بــه همیــن جهــت 
واقعــۀ مــرگ ســحر خدایــاری و مطالبــۀ حضــور زنــان در ورزشــگاه در اینســتاگرام 
فصــل جدیــدی از فعالیــت کاربــران ایرانــی در اینســتاگرام بــود. در توئیتــر و تلگــرام، 
محتــوای منتشرشــده در ایــن رابطــه تفــاوت عمــده ای بــا مســائل دیگــر نداشــت. در 
توئیتــر انتقــادات، و در تلگــرام خبرهــای راجــع بــه مــرگ دختــر آبــی فــراوان بــود.

حمله به پاالیشگاه آرامکو
ــه تأسیســات شــرکت آرامکــوی عربســتان،  ــادی نیروهــای حوثــی یمــن ب ــۀ پهپ حمل
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کــه بــه توقــف صــادرات ۵٬٧ میلیــون بشــکه در روز ایــن کشــور منجــر شــد، حواشــی 
زیــادی را در رســانه های خارجــی بــه دنبــال داشــت. بســیاری از ایــن رســانه ها احتمــال 
وقــوع جنــگ بیــن ایــران و آمریــکا را بــاال می دانســتند و مواضــع مســئوالن کشــورهای 
عربســتان و آمریــکا را در همیــن جهــت پوشــش می  دادنــد. در همیــن راســتا برخــی 
از کانال هــای تلگرامــی نیــز بــه انتشــار ایــن قبیــل خبرهــا پرداختنــد. به عنــوان نمونــه، 

کانــال بی بی ســی فارســی در مطلبــی در روز ٢۵ شــهریور مــاه نوشــت:
ــه تأسیســات نفتــی عربســتان: آمــادۀ اقــدام •  ــه ب ــه حمل «واکنــش ترامــپ ب

نظامــی هســتیم.
دونالــد ترامــپ در اولیــن واکنــش بــه حملــۀ روز شــنبه بــه تأسیســات نفتــی • 

عربســتان کــه تولیــد ایــن کشــور را دچــار اختــالل جــدی کــرده اســت گفتــه 
ــل  ــه کســی عام ــه چ ــورد اینک ــد ســوءظن ها در م ــکا در صــورت تأیی آمری

حملــه بــوده آمــادۀ اقــدام نظامــی اســت».
ــان هــوک، •  ــه نقــل از برای ــان روز ب ــی در هم ــز در مطلب ــوز نی ــال آمدنی کان

ــران، نوشــت: ــور ای ــاالت متحــده در ام ــژۀ ای ــدۀ وی نماین
«حملــه بــه عربســتان قطعــاً نــه از ســوی شورشــیان حوثــی در یمــن انجــام • 

شــده و نــه از خــاک عــراق».
ایــن نــوع خبرهــا، کــه شــائبۀ وقــوع درگیــری میــان ایــران و آمریــکا را ایجــاد • 

ــر خــود  ــان را تحــت تأثی می کــرد، فضــای رســانه های انگلیســی و عربی زب
قــرار داده بــود؛ امــا در میــان کاربــران توئیتــر فارســی، خبــری از نگرانــی بابــت 

وقــوع جنــگ نبــود.
بــرای بررســی دقیق تــر، شــبکۀ اجتماعــی توئیتــر در روزهــای ٢۵ و ٢۶ شــهریور 
ــر احتمــال  ــی ب ــی کــه بیشــترین فضاســازی رســانه ای مبن ــی در روزهای ١٣٩٨، یعن

وقــوع جنــگ صــورت گرفتــه بــود، مــورد داده کاوی قــرار گرفــت.
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اینفوگرافی ٣‑ واکنش کاربران توئیتر به احتمال وقوع جنگ

یافته هــای حاصــل از داده کاوی و بررســی توئیت هــای پرالیــک منتشرشــده 
دررابطه بــا حملــه بــه آرامکــو و خطــر وقــوع جنــگ نشــان می دهــد تنهــا در ٧ توئیــت 
ــراز نگرانــی بابــت وقــوع جنــگ شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه  پرالیــک اب
در میــان توئیت هــای پرالیــک، ٣٩ توئیــت بــا محتــوای خبررســانی بابــت احتمــال 
ــاً  ــا عمدت ــن توئیت ه ــده اســت. ای ــر ش ــکا منتش ــران و آمری ــان ای ــگ می ــوع جن وق
از جانب مخالفــان جمهــوری اســالمی منتشــر شــده اند. برانــدازان و مخالفــان 
ــاد از سیاســت   ــا انتق ــه ای، ب ــای جداگان ــن در توئیت ه ــوری اســالمی همچنی جمه
خارجــی جمهــوری اســالمی، ایــران را متهــم بــه تــالش بــرای ایجــاد جنــگ کردنــد. 
ــر  ــه در توئیت ــد صــد توئیــت پرالیکــی کــه روزان ــان چن ــۀ قابل توجــه اینکــه از می نکت
منتشــر می شــوند، فقــط تعــداد ٣٩ توئیــت بــه موضــوع احتمــال وقــوع جنــگ 
اختصــاص داشــته و ٧ توئیــت حاکــی از نگرانــی بابــت وقــوع جنــگ بــوده اســت.

ــا شــهریور ســال  ــل ت ــد حداق ــی نشــان می دهن ــوق به خوب ــای ف ــن داده ه بنابرای
ــران توئیتــری وجــود نداشــته اســت  ــان کارب ١٣٩٨، نگرانــی از وقــوع جنــگ در می
و یکــی از مشــخصه های افــکار کاربــران فضــای مجــازی در ۶ ماهــۀ اول ســال 
عــدم نگرانــی از وقــوع جنــگ بــود. در همیــن راســتا، حســن نمک دوســت، اســتاد 

ارتباطــات و روزنامه نــگاری، در توئیتــی نوشــت:
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«در شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان بحــث احتمــال وقوع جنگ میــان آمریــکا ‑ 
عربســتان و ایــران بســیار داغ اســت. در رســانه های اجتماعــی فارســی ازجملــه توئیتــر این 
بحــث حتــی گرم نیســت. کــدام فضــا واقعی اســت؟ راهنمایــی بفرمایید ممنون می شــوم. 

پ.ن. قضــاوت مــن بــر پایــۀ مطالبــی اســت کــه می بینــم. اصــًال درســت می بینــم؟».

حمله به پروانه سلحشوری
پروانــه سلحشــوری، یکــی از نماینــدگان مجلــس و عضــو فراکســیون امیــد کــه 
تقابل هــای زیــادی بــا جریــان اصول گرایــی داشــت، در اواخــر شــهریور ١٣٩٨ 
تحــت حمــالت سازمان دهی شــدۀ ایــن جریــان سیاســی قــرار گرفــت. ایــن حمــالت 
ــد گســتردۀ ماســاژ مختلــط در تهــران روز  ــر دســتگیری یــک بان ــی ب ــری مبن ــا خب ب
چهارشــنبه ٢٧ شــهریور مــاه ١٣٩٨ در فضــای مجــازی آغــاز شــد. اغلــب کاربــران 
ــه  ــرادرزادۀ پروان ــه ب ــد ماســاژ را ب ــن  بان ــر ای ــان اصول گــرا در توئیت ــه جری وابســته ب
سلحشــوری، نماینــدۀ مجلــس شــورای اســالمی، مرتبط دانســتند و اغلب با هشــتگ 
#آقازاده_ماســاژور بــه ایــن موضــوع پرداختنــد. خبــری کــه خیلــی زود تکذیب شــد و 

مشــخص شــد کــه اتهامــی جهــت تخریــب پروانــه سلحشــوری بــوده اســت.

حضور زنان در ورزشگاه
ــراض  ــاری در اعت ــال مــرگ ســحر خدای ــه دنب ــان در ورزشــگاه ب مســئلۀ حضــور زن
بــه محکومیــت بابــت حضــور مخفیانــه در ورزشــگاه بــه یکــی از مهم تریــن مســائل 
خبــری حــوزۀ فرهنگــی‑ اجتماعــی در ســال ١٣٩٨ مبــدل شــد. بــا ورود فیفــا بــه 
ایــن مســئله، ماجــرا ابعــاد جدیــدی پیــدا کــرد. فدراســیون بین المللــی فوتبــال (فیفــا) 
ــرای تماشــای  ــران ب ــان در ورزشــگاه های ای ــر حضــور زن ــر خواســتۀ خــود مبنــی ب ب
دیدارهــای تیــم ملــی ایــن کشــور در انتخابــی جــام جهانــی ٢٠٢٢ قطــر پافشــاری کرد 
کــه ایــن امــر باعــث حضــور زنــان در ورزشــگاه بــرای بــازی ایــران و کامبــوج شــد. 
ایــن امــر بــا اســتقبال کاربــران توئیتــری مواجــه شــد و برخــی از آن هــا بــا انتشــار دو 
هشــتگ #با_من_به_ورزشــگاه_بیا و #ایران_کامبوج_با_زنان، ضمن خوشــحالی 
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بابــت حضــور زنــان در ورزشــگاه، از ایــن طریــق بانــوان دیگــر را مطلــع کرده انــد.
ایــن امــر حــدود یــک هفتــه، در اواســط مهرمــاه ١٣٩٨، یکــی از مهم تریــن مســائل 
توئیتــر بــود. زنــان فعــال در توئیتــر، پــس از حضــور در ورزشــگاه نیــز بــا انتشــار همیــن 
هشــتگ، تجربیــات خــود از حضــور در ورزشــگاه را در توئیتــر بــه اشــتراک گذاشــتند. 

نتایــج تحلیــل مضمــون توئیت هــای منتشرشــده در ایــن رابطــه بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١٣‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین منتشرشده دربارۀ حضور زنان در ورزشگاه

همان گونــه کــه در نمــودار فــوق نیــز مشــخص اســت، خوشــحالی بابــت حضــور 
در ورزشــگاه و خاطره گویــی مهم تریــن مضامیــن منتشرشــده در توئیتر پــس از حضور 
زنــان در ورزشــگاه آزادی اســت. می تــوان آن روز را یکــی از روزهــای کم اعتــراض در 
توئیتــر دانســت کــه کاربــران توئیتــری نســبت بــه یک مســئله خوشــحال بــوده و بیش از 

آنکــه انتقــاد کننــد و نارضایتــی خــود را نشــان دهنــد، شــادمانی کرده انــد.
بــه عبــارت بهتــر، پــس از وقایــع مربــوط بــه مــرگ ســحر خدایــاری و شــکل گیری 
ــه یکــی از  ــن مطالب ــان در ورزشــگاه ها، تحقــق ای ــرای حضــور زن ــی ب ــه ای مل مطالب
ــن  ــن روز از ای ــم زد و ای ــال ١٣٩٨ را رق ــی در س ــر فارس ــای توئیت ــادترین روزه ش
حیــث روزی کم ســابقه در ایــن ســال بــود و حتــی می تــوان گفــت باتوجه بــه مطالــب 
منتشرشــده در هفتــۀ منتهــی بــه ایــن رخــداد ورزشــی و اجتماعــی، توئیتــر فارســی در 
آن هفتــه روزهــای شــادمانی را شــاهد بــود، زیــرا در روز ١۴ مهرمــاه نیــز مضامیــن 
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«حمایــت از حضــور زنــان در ورزشــگاه» و «ابــراز خوشــحالی بابــت امــکان حضــور 
زنــان در ورزشــگاه» پرالیک تریــن مضامیــن منتشرشــده در ایــن خصــوص بوده انــد.

بــا ورود کیهــان و تیتــر جنجالــی اش در انتقــاد از حضــور زنــان در ورزشــگاه، ایــن 
ماجــرا ابعــاد جدیــد و سیاســی تری نیــز پیــدا کــرد. روزنامــۀ کیهــان روز شــنبه ٢٠ مهــر 
١٣٩٨، پــس از حضــور زنــان در ورزشــگاه آزادی بــرای تماشــای بــازی ایــران و کامبوج، 
تیتــری را در صفحــۀ اول خــود منتشــر کــرد کــه باعــث بهــت و تعجــب کاربــران فضــای 
مجــازی شــد. ایــن روزنامــه در مطلبــی زائــران اربعیــن را بــا عنــوان «راهیــان آزادگــی» 

معرفــی کــرد و زنانــی را کــه بــه ورزشــگاه رفتــه بودنــد «قربانیــان آزادی» نامیــد.
پــس از انتشــار ایــن مطلــب، کاربــران فضــای مجــازی بــه انتقــاد از آن پرداختــه و آن 
را القــای نوعــی دوقطبــی در جامعــۀ ایــران دانســتند. بررســی های حاصــل از داده کاوی 
نشــان می دهــد در روز شــنبه ١٣٩٨٫٧٫٢٠، بیــش از ٢ هــزار و ٢٠٠ توئیــت دررابطه بــا 
روزنامــۀ کیهــان و حســین شــریعتمداری منتشــر شــده اســت کــه ایــن امــر نشــان می دهد 

تیتــر ایــن روزنامــه در میــان کاربــران توئیتــری به شــدت جنجال برانگیــز شــده اســت.
نکتــۀ جالــب امــا انتقــادِ کاربــران توئیتــری منتســب بــه جریــان اصول گرایــی از 
ایــن تیتــر بــوده اســت. در میــان ایــن کاربــران، اســامی کاربرانــی نظیــر امیــن اســدی، 
علــی قلهکــی، محمــد امیــن، محمــد پــاداش، مرتضــی جلیلی، دیبــی، امینــی، صادق 
ــتند  ــت هس ــان دول ــاً از مخالف ــه عمدت ــران ک ــن کارب ــوند. ای ــده می ش ــو و... دی نیک

نســبت بــه تیتــر روزنامــۀ کیهــان انتقاداتــی را مطــرح کردنــد.

بازداشت روح الله زم و تعطیلی کانال آمدنیوز
دســتگیری روح اللــه زم، مدیــر كانــال تلگرامــی صدای مــردم (آمدنیــوز)، واكنــش كاربران 
مختلــف به خصــوص اصول گرایــان را برانگیخــت. باوجــود اینکــه كاربــران اصول گــرا 
مشــاركت گســترده ای در انتشــار توئیت در این راســتا داشــتند، اما مضمون انتقاد از ســپاه 
و مســئوالن ایــران بــه دلیــل دســتگیری روح اللــه زم و ادعــای وابســته بــودن او به جمهوری 
اســالمی ایــران توســط منتقــدان و برانــدازان بیشــتر مورد اســتقبال قــرار گرفته بــود. دربارۀ 
ایــن موضــوع در ٢٢ مهــر مــاه ١٣٩٨ نزدیــک بــه ١۶ هــزار توئیــت منتشــر شــد. نتایــج 
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تحلیلــی توئیت هــای پرالیــک منتشرشــده در ایــن رابطــه بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١۴‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین منتشرشده دربارۀ دستگیری روح الله زم، 
مدیر کانال آمدنیوز

ــران  ــه كارب ــت قابل توج ــا وجــود فعالی ــد، ب ــان می ده ــوق نش ــای ف ــج داده ه نتای
ــتند فضــای  ــدان توانس ــدازان و منتق ــه زم، بران ــارۀ دســتگیری روح الل ــرا درب اصول گ
توئیتــر را بیشــتر از دیگــر كاربــران در اختیــار بگیرنــد و فضــا را بــه ســمت انتقــاد از 
ــای ایــن  ــد. ایــن امــر به خوبــی گوی ــران ببرن ســپاه و مســئوالن جمهــوری اســالمی ای
اســت کــه فضــای کلــی توئیتــر دچــار یــک دوقطبی میــان حامیــان جمهوری اســالمی و 
مخالفــان آن اســت کــه در بزنگاه هــای مختلــف بــه ســمت مخالفــان ســنگینی می کند.

توقیف فیلم «خانۀ پدری»
فیلــم «خانــۀ پــدری» بــه کارگردانــی کیانــوش عیــاری محصــول ســال ١٣٩٢ بــرای 
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اولیــن بــار در ســال ١٣٩٢ اکــران شــد کــه بــه دلیــل وجــود یــک صحنــۀ خشــن بــا 
مشــکالتی در اکــران روبــه رو شــد و در روز اول اکــران عمومــی از پــرده پایین کشــیده 
شــد. پــس از پنــج ســال، فیلــم خانــۀ پــدری بــا اصالحاتــی جزئــی و بــا رده بندی ســنی 
بــاالی ١۵ ســال در تاریــخ ١ آبــان ١٣٩٨ در ســینماها اکران شــد، امــا پــس از پنــج 

روز در ۶ آبــان ١٣٩٨ بــا دســتور مســتقیم دادســتانی مجــدداً توقیــف شــد.
توقیــف فیلــم خانــۀ پــدری بــا دســتور دادســتانی واکنش هــای زیــادی را در میــان 
کاربــران توئیتــری برانگیخــت. ایــن فیلــم، کــه پــس از ١٠ ســال اجــازۀ اکــران پیــدا 
کــرده بــود، بــه علــت انتشــار تصاویــر خشــونت آمیز بــا دســتور دادســتانی توقیــف 
شــد؛ امــا ایــن اقــدام مــورد تأییــد کاربــران توئیتــری قــرار نگرفــت و بیشــترین مطالب 

منتشرشــده در توئیتــر بــه انتقــاد از ایــن امــر اختصــاص داشــت.

نمودار ١۵‑ دسته بندی مضامین منتشرشده در توئیتر دربارۀ فیلم «خانۀ پدری» بر اساس میزان الیک

همان گونــه کــه از نمــودار فــوق مشــخص اســت، اکثــر کاربــران توئیتــری 
معتقدنــد خشــونت موجــود در فیلــم «خانــۀ پــدری» در مقایســه بــا حجــم خشــونتی 
ــد  ــا می بینن ــه و در ســایر فیلم ه ــف در جامع ــردم در ســنین مختل ــه بســیاری از م ک
کمتــر اســت و یکــی از مهم تریــن دالیــل آن هــا در انتقــاد بــه توقیــف ایــن فیلــم همیــن 
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ــی  ــه سیاســت های فرهنگ ــری ب ــران توئیت ــز، کارب ــار آن نی ــت؛ در کن ــوده اس ــر ب ام
موجــود انتقــاد دارنــد. بخشــی از کاربــران توئیتــر دلیــل وقــوع ایــن امــر را در تعــدد 
ــه  ــز ب ــان نی ــر، بخشــی از اصول گرای ــته و از ســوی دیگ ــری دانس ــز تصمیم گی مراک

دادن مجــوز بــه ایــن فیلــم اعتــراض کــرده بودنــد.
توجــه بــه توقیــف فیلــم «خانــۀ پــدری» در توئیتــر از آن جهــت اهمیــت دارد کــه 
ــه یــک  ــران توئیتــری نســبت ب ایــن رخــداد یکــی آخریــن واکنش هــای پررنــگ کارب
ــر، در ماه هــای پــس از مهــر  ــه عبــارت بهت مســئلۀ فرهنگــی در ســال ١٣٩٨ بــود. ب
ــری  ــران توئیت ــام واکنش هــای کارب ــًال تم ــان، عم ــوع اعتراضــات آب ــا وق ١٣٩٨ و ب
معطــوف بــه مســائل سیاســی شــد؛ حتــی بــه موضــوع جشــنوارۀ فجــر نیــز بــا رویکــرد 

سیاســی پرداختــه شــد.
ــی و  ــات فرهنگ ــر موضوع ــه دیگ ــا ب ــه توئیتری ه ــار توج ــن موضــوع، در کن ای
ــان  ــگاه ها، نش ــان در ورزش ــور زن ــد» و حض ــر جدی ــۀ «عص ــر برنام ــی نظی اجتماع
می دهــد در ماه هایــی کــه جامعــه دچــار یــک آرامــش و ثبــات نســبی بــوده، توجهــش 
ــای  ــات و رویکرده ــط موضوع ــده و فق ــوف می ش ــز معط ــی نی ــائل فرهنگ ــه مس ب
ــن  ــه اســت. ای ــرار می گرفت ــال ق ــورد اقب ــگ و م ــر پررن ــه در توئیت ــوده ک سیاســی نب
در حالــی اســت کــه اعتــراض بــه توقیــف فیلــم «خانــۀ پــدری» در شــبکۀ اجتماعــی 
ــه  صــورت گســترده  ــدان ب ــر دارد چن اینســتاگرام کــه ماهیتــی فرهنگــی و اجتماعی ت

مطــرح نشــد و اعتراضــات محــدود بــه توئیتــر باقــی مانــد.



     :  
۱۳۹۸  

گرانی بنزین و اعتراضات آبان ماه
بامــداد جمعــه ٢۴ آبــان مــاه ١٣٩٨ خبــری در فضــای مجــازی منتشــر شــد مبنــی بــر 
اینکــه قیمــت بنزیــن ســهمیه بندی ١۵٠٠ و قیمــت آزاد آن بــه ٣٠٠٠ تومــان افزایــش 
ــر، بســیاری از کاربــران فضــای مجــازی  ــا انتشــار ایــن خب ــه اســت. هم زمــان ب یافت
ــداز و  ــف، به خصــوص بران ــران طیف هــای مختل ــه آن واکنــش نشــان داده و کارب ب
ــن  ــا ای ــده ب ــای منتشرش ــد. توئیت ه ــرار دادن ــاد ق ــورد انتق ــت را م ــرا، دول اصول گ
موضــوع از پرالیک تریــن توئیت هــا راجــع بــه یــک مســئله در ســال ١٣٩٨ بــود، بــه 
 نحوی کــه بیــش از ١٠٠ توئیــت بــا حداقــل هــزار الیــک فقــط در روز جمعــه در ایــن 

رابطــه منتشــر شــد. نتایــِج تحلیــل ایــن توئیت هــا بــه شــرح زیــر اســت:
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نمودار ١۶‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین مطرح شده دربارۀ افزایش قیمت بنزین

موضــوع گرانــی بنزیــن مســئله ای نبــود که فقــط به توئیتر محدود باشــد و خیلــی زود 
در تلگــرام و اینســتاگرام نیــز اعتراضــات شــعله ور شــد، به طوری کــه در تلگرام بیشــترین 

بازدیــد مطالــب بــه خبــر گرانــی بنزیــن و اعتــراض بــه ایــن امــر اختصاص داشــت:

نمودار ١۶‑ دسته بندی مطالب منتشرشده در تلگرام دربارۀ افزایش قیمت بنزین

در تحلیــل داده هــای منتشرشــده در تلگــرام و توئیتــر درمــورد گرانــی بنزیــن فقــط 
١ روز پــس از اعــالم ایــن خبــر بایــد گفــت:

ــت دانســته  ــر دول ــن را تقصی ــی بنزی ــداز گران ــرا و بران ــران اصول گ ــب کارب اغل
و آن را محکــوم کرده انــد؛ البتــه در ایــن میــان کاربــران منتقــد و اصالح طلــب 
ــران  ــی اســت کــه برخــی از کارب ــن در حال ــد. ای ــی را منتشــر کرده ان ــز توئیت های نی
مختلــف بــدون اشــاره بــه اقــدام دولــت تنهــا از گرانــی بنزیــن شــکایت کــرده و ایــن 
ــدادی از  ــان تع ــن می ــردم دانســته اند. در ای ــر شــدن م ــرای فقیرت ــی ب ــی را عامل گران
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توئیتری هــای برانــداز از عملکــرد مســئوالن جمهــوری اســالمی انتقــاد کــرده و کل 
نظــام را زیــر ســؤال برده انــد و تصاویــری از اعتراضــات منتشــر نمــوده و مــردم را بــه 
ادامــۀ آن تشــویق کرده انــد. در فضــای تلگــرام نیــز بیشــترین مطالبــی کــه منتشــر شــده 
اخبــار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کانال هــای خبــری اصول گــرا نیــز بــه انتقــاد 

ــد. ــن پرداخته ان ــی بنزی از دولــت و گران
ــن و دامــن زدن برخــی  ــی بنزی ــردم از گران ــای خشــم م ــی گوی ــا به خوب ــن داده ه ای
ــه شــکلی  ــه ب ــی زود در بطــن جامع ــن فضــا خیل ــه آن اســت، ای ــات سیاســی ب جریان
خشــونت آمیز بــروز پیــدا کــرد. مــردم بــه خیابان هــا آمدنــد، برخــی از آن هــا کشــته شــدند 
و بخشــی از امــوال عمومــی نیــز تخریــب شــد. بــه دنبــال ایــن شــرایط، اینترنــت کشــور 
بــرای حــدود ٢ هفتــه قطــع بــود و بــه همیــن جهــت امــکان اســتخراج واکنش ها نســبت 

بــه تحــوالت تلخــی کــه در ادامــه رخ داد بــه دلیــل فقــدان دادۀ کافــی فراهــم نیســت.

ثبت نام در انتخابات مجلس و رد صالحیت نامزدها
آذرمــاه ١٣٩٨ زمــان کاندیداتــوری در انتخابــات مجلــس و اعــالم تأییــد اولیــۀ 
ــات مجلــس  ــوری در انتخاب ــود. کاندیدات صالحیت هــا توســط هیئت هــای اجرایــی ب
تحــت تأثیــر اعتراضــات آبان مــاه قــرار گرفتــه بــود و بــه همیــن جهــت اصالح طلبــان نیز 
آن چنان کــه بایــد در فراینــد کاندیداتــوری شــرکت نکردنــد. کســی کــه در ایــن مرحلــه بــا 
نامــزد شــدن مــورد توجــه قــرار گرفــت محمدباقر قالیبــاف بود کــه موافقــان و مخالفانی 
جــدی داشــت. ثبت نــام قالیبــاف باعــث شــد هشــتگ #قالیبــاف در توئیتــر ترنــد شــود. 
در توئیت هــای حــاوی ایــن هشــتگ اغلــب اصالح طلبــان از ثبت نــام قالیبــاف بــه دلیــل 
ســابقۀ عملکــردش در شــهرداری و نحــوۀ ثبت نــام انتقــاد کرده انــد. نکتــۀ جالــب امــا 
آنکــه در میــان منتقــدان، برخــی از کاربــران اصول گــرای توئیتــری نیــز دیــده می شــوند؛ 

هرچنــد حامیــان قالیبــاف در توئیتــر نیــز عمدتــاً از جنــاح اصول گرایــان هســتند.
بــا اعــالم مرحلــۀ اول رد صالحیت هــا توســط هیئت هــای اجرایــی و رد صالحیــت 
برخــی از کاندیداهــای اصالح طلــب، پیش بینــی می شــد اعتراضاتــی در فضــای سیاســی 
توئیتــر نســبت به این مســئله شــکل بگیــرد. بااین حــال، تنهــا ۶٩٨ توئیت با کلیــدواژۀ رد 
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صالحیــت در مقطــع زمانــی مذکور منتشــر شــده اســت کــه لزومــاً همگی ایــن توئیت ها 
نیــز اعتراضــی نبــوده اســت. بررســی توئیت هــای منتشرشــده بــا حداقــل ۴٠ الیــک در 
ایــن رابطــه نشــان می دهــد اعتراضــات بــه رد صالحیــت اصالح طلبــان تنهــا یک چهــارم 

الیک هــای مربــوط بــه ایــن توئیت هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمودار ١٧‑ دسته بندی توئیت های منتشرشده دربارۀ رد صالحیت اصالح طلبان بر اساس میزان الیک

تحلیــل توئیت هــای مربــوط بــه رد صالحیــت اصالح طلبان نشــان می دهــد نه تنهــا 
واکنش هــا بــه رد صالحیــت اصالح طلبــان در هیئت هــای اجرایــی محــدود بــوده، بلکــه 
همیــن واکنش هــا نیــز لزومــاً در حمایــت از اصالح طلبــان نبــوده و فضــای توئیتــر در 
واکنــش بــه اصالح طلبــان علیرغــم رد صالحیــت آن هــا تــا حــدی انتقــادی بــوده اســت.
ایــن امــر نشــان می دهــد فضــای سیاســی جامعــه پــس از اعتراضــات آبــان مــاه 
به شــدت اعتراضــی بــوده و نوعــی قهــر مــردم بــا انتخابــات را از همــان زمــان می شــد 
پیش بینــی کــرد، زیــرا معمــوًال فعــاالن اصالح طلــب در ایــن مقاطــع زمانــی نســبت 
بــه رد صالحیت هــای گســترده اعتراضــات خــود را بیــان می کردنــد و ســکوت آن هــا 
ــا وجــود رد صالحیت هــای  نســبت بــه ایــن امــر و حتــی انتقــاد از اصالح طلبــان، ب
گســترده، حاکــی از آن اســت کــه رد صالحیــت اصالح طلبــان بــرای برخــی از فعــاالن 
سیاســی اصالح طلــب و خبرنگارانــی کــه در توئیتــر حضــور داشــتند فاقــد اهمیــت 
بــوده و ضرورتــی بــرای موضع گیــری در ایــن رابطــه احســاس نمی کردنــد، زیــرا بــه 
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دنبــال وقایــع آبــان مــاه، انتخابــات بــرای آن هــا فاقــد موضوعیــت شــده بــود.
ــج  ــی نتای ــرای پیش بین ــن داده هــا در آن اســت کــه امــکان مناســبی ب اهمیــت ای
انتخابــات مجلــس در بهمن مــاه ارائــه می کنــد. ســردی فضــای سیاســی و ناامیــدی 
شــکل گرفته از تحــول مثبــت بــه دنبــال اعتراضــات آبان مــاه، و افزایــش شــدید 
ــر  ــرش را ب ــل تأثی ــود درعم ــده ب ــتقر ش ــردم مس ــا رأی م ــه ب ــی ک ــادات از دولت انتق
ــزان مشــارکت در آن گذاشــت. ایــن امــر موضوعــی واجــد  انتخابــات مجلــس و می

ــز هســت. ــای سیاســی در کشــور در ســال ١٣٩٩ نی ــل رونده ــت در تحلی اهمی

ترور سردار قاسم سلیمانی
شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی در بامــداد روز جمعــه ١٣ دی مــاه ١٣٩٨ واكنــش 
حداكثــری و پرشــور كاربــران طیف هــای مختلــف سیاســی در توئیتــر را برانگیخــت 
ــود؛  ــی ب ــر فارس ــی توئیت ــوژه های اصل ــی از س ــا یک ــرای مدت ه ــوع ب ــن موض و ای
به خصــوص کــه بــه دنبــال ایــن واقعــه، حملــه بــه پایــگاه آمریکایــی عیــن االســد در 
عــراق و همچنیــن شــلیک موشــک بــه هواپیمــای اوکراینی رخ داد و شــرایط سیاســی 
ایــران را بســیار پیچیــده کــرد. بــه دنبــال ایــن واقعــه، در روز ١٣ دی مــاه ٢١٢ توئیــت 

بــا حداقــل هــزار الیــک منتشــر شــد کــه نتایــِج تحلیــل آن بــه شــرح زیــر اســت:

نمودار ١٨‑ دسته بندی توئیت های منتشرشده دربارۀ شهادت سردار سلیمانی

همان گونــه کــه داده هــای فــوق نشــان می دهــد و پیــش از ایــن در تحلیــل یکــی از 
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وقایــع ســال ١٣٩٨ نیــز اشــاره شــد، در زمانــی کــه فضــای دوقطبــی توئیتــر فارســی 
را دربرمی گیــرد، صــدای برانــدازان و حامیــان ســقوط جمهــوری اســالمی بلندتــر از 
صــدای مدافعــان یــا مخالفــان ســقوط جمهــوری اســالمی اســت. همیــن امر خــود را 
در موضــوع تــرور ســردار ســلیمانی نشــان می دهــد کــه توئیت هایــی کــه از ایــن امــر 

رضایــت داشــته اند بیــش از دیگــر توئیت هــا الیــک خورده انــد.
بااین حــال، پــس از ایــن اتفــاق و بــه دنبــال تهدیــد ترامــپ مبنــی بــر حملــه بــه 
۵٢ نقطــه در ایــران، فضــای سیاســی کشــور شــرایط جدیــدی را بــه خــود دیــد. بــا 
تشــییع جنــازه پرشــور ســردار ســلیمانی امــا ماجــرا رنگ وبــوی دیگــری گرفــت. آنچــه 
در فضــای مجــازی مشــهود بــود تشــدید فضــای دوقطبــی بیــن حامیــان ســقوط نظام 
ــی در  ــی حت ــن دوقطب ــود کــه ای ــان ســقوطش ب ــران و مخالف ــوری اســالمی ای جمه
قالــب بــالک یــا آنفالــو کــردن یکدیگــر در رســانه های اجتماعــی بــروز پیــدا می کــرد. 
ایــن فضــای دوقطبــی پــس از شــلیک موشــک بــه هواپیمــای اوکراینــی تشــدید شــد.

سقوط هواپیمای اوکراینی
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بــا ١٧۶ مســافر در روز چهارشــنبه ١٨ دی مــاه ١٣٩٨  و 
حواشــی پیرامــون آن بــه موضــوع داغ و پربحــث توئیتــر فارســی تبدیــل شــد. یافته های 
به دســت آمده از تحلیــل توئیت هــای روزهــای پنجشــنبه و جمعــه ١٩ و ٢٠ دی ١٣٩٨ 
نشــان می دهنــد خبــر ســقوط هواپیمــا بــه دلیــل نقــص فنــی توســط بیشــتر کاربــران 
ــود، درحالی کــه از همــان لحظــات اول ســقوط، برخــی از  ــه شــده ب توئیتــری پذیرفت

کاربــران شــلیک موشــک بــه هواپیمــا را دلیــل اصلــی ســقوط آن دانســته بودنــد.
بــه دنبــال افشــای دلیــل اصلــی ســقوط ایــن هواپیمــا در روز شــنبه ٢١ دی مــاه 
تمــام  و  فراگرفــت  را  اجتماعــی  رســانه های  سراســر  خشــم  از  موجــی   ،١٣٩٨
ــر  ــر از ایــن مســئله شــد. مردمــی کــه خب ــر، تلگــرام و اینســتاگرام متأث فضــای توئیت
اولیــه درمــورد علــت ســقوط هواپیمــا بــه دلیــل نقــص فنــی را بــاور کــرده بودنــد از 
اینکــه فریــب  خــورده بودنــد خشــمگین شــده و دیــوار اعتمادشــان بــه  نظــام سیاســی 
فروریختــه بــود. از ســوی دیگــر، اخبــار مربــوط بــه کشته شــدگان و خانواده هــای آنــان 
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موجــی از غــم و انــدوه را در میــان کاربــران فضــای مجــازی ایجــاد کــرد. بی تردیــد، 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بــه دلیــل اشــتباه پدافنــد و شــلیک موشــک بــه آن یکــی 
از مهم تریــن و پرچالش تریــن اتفاقــات ســال ١٣٩٨ بــود کــه بــر عقایــد و باورهــای 
بســیاری از ایرانیــان اثــر مســتقیم گذاشــت. ایــن مســئله تــا مدت هــا در توئیتر فارســی 

جــزء مســائل اصلــی و مهــم بــود کــه نمــودار زیــر نیــز به خوبــی گویــای آن اســت:

نمودار ١٩‑ تعداد توئیت های منتشرشده با هشتگ و کلیدواژه های مربوط به هواپیمای اوکراینی 
و خطای انسانی

ــا گذشــت زمــان از تعــداد توئیت هــای  نمــودار فــوق نشــان می دهــد، اگرچــه ب
ــن  ــان ای ــا همچن ــی کاســته شــده، ام ــای اوکراین ــارۀ ســقوط هواپیم منتشرشــده درب
ــاه  ــوده اســت. در روز ٢٨ دی م ــه ب ــت جامع موضــوع یکــی از موضوعــات پراهمی
١٣٩٨ حــدود ٢ هــزار توئیــت در ایــن رابطــه منتشــر شــده و ایــن امــر همچنــان یکــی 
از مهم تریــن موضوعــات در توئیتــر بــوده اســت. در ایــن تاریــخ فقــط بیــش از ٣٠٠ 
توئیــت بــا حداقــل هــزار الیــک منتشــر شــده اســت. در یکــی از پرالیک تریــن ایــن 

ــا ١۶٫۶ هــزار الیــک نوشــت: توئیت هــا، یاشــار ســلطانی در توئیتــی ب
خطایتــان ســهوی بــود دروغتــان  کــه عمــدی بــود! اگــر پــرواز خارجــی نبــود و 
جامعــۀ جهانــی پیگیــری نمی کــرد، به راحتــی گــردن خلبــان متوفــی و خطــای انســانی 

می انداختیــد. بــه بهانــۀ #مصلحــت نبایــد بــه مــردم #دروغ گفــت.
 #در_حسرت_صداقت #مجازات_دروغ گویان

ــد هوایــی  ــات و چگونگــی شــلیک پدافن ــدن جزئی ــه نظــر می رســد پنهــان مان ب
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ــان  ــادی از هم وطنانم ــداد زی ــن تع ــان  باخت ــه باعــث ج ــی، ک ــای اوکراین ــه هواپیم ب
شــد، همچنــان مســئلۀ اصلــی بســیاری از کاربــران توئیتــری اســت. بی پاســخ مانــدن 
ســؤاالت و ابهامــات ایــن واقعــه و عــدم برخــورد بــا عامــالن ایــن حادثــه می توانــد تــا 

مدت هــا محرکــی بــرای تشــدید نارضایتی هــای عمومــی باقــی بمانــد.

حمله به پایگاه عین االسد
حملــه بــه هواپیمــای اوکراینــی در شــبی اتفــاق افتــاد کــه ایــران قصــد داشــت بــرای 
انتقــام تــرور شــهید قاســم ســلیمانی بــه پایــگاه آمریکایــی عیــن  االســد در عــراق حملــه 
کنــد. بــه دنبــال حملــۀ موشــکی ایــران بــه پایــگاه هوایــی عیــن  االســد، کاربــران فضــای 
ــای  ــع واکنش ه ــن وقای ــه ای ــاه نســبت ب ــنبه ١٨ دی م ــداد روز چهارش مجــازی از بام
متفاوتــی نشــان دادنــد و در دو شــبکۀ اجتماعــی توئیتــر و تلگــرام مطالب بســیار زیادی 
در عــرض ١٢ ســاعت در ایــن رابطــه منتشــر شــد، به نحوی کــه در توئیتــر بیــش از ٨٣ 
هــزار توئیــت و در تلگــرام بیــش از ٢۶٠ هزار پســت در این رابطه منتشــر شــد. بررســی 
ایــن داده هــا نشــان می دهــد نگرانــی از وقــوع جنــگ مهم تریــن احســاس کاربــران ایــن 
شبکه هاســت و بســیاری از کاربــران فضــای مجــازی خواهــان وقــوع جنــگ نیســتند.

ایــن داده هــا از آن جهــت اهمیــت دارنــد کــه بــرای اولیــن بــار در ســال ١٣٩٨، 
کاربــران فضــای مجــازی نگــران وقــوع جنــگ شــدند؛ ایــن نگرانــی پــس از حملــه بــه 
پهپــاد آمریکایــی و حملــه بــه آرامکــو در فضــای مجــازی بــروز چندانــی نداشــت، امــا 
بــا تــرور ســردار ســلیمانی، ذره ذره در میــان کاربــران فضــای مجــازی گســترش یافــت 

و در زمــان حملــه بــه پایــگاه آمریکایــی عیــن  االســد نمــود عینــی پیــدا کــرد.

کنفرانس خبری شهاب حسینی
پــس از وقایــع تلــخ آبــان و دی ســال ١٣٩٨، موجــی در فضــای مجــازی شــکل گرفــت کــه 
هنرمنــدان را دعــوت بــه تحریــم جشــنوارۀ فجــر می کــرد. بــه دنبال ایــن دعوت سراســری، 
برخــی از هنرمنــدان و مــردم جشــنوارۀ فجــر را تحریــم کردنــد؛ امــا در ایــن میــان، شــهاب 
حســینی بــا تحریــم جشــنوارۀ فجــر مخالفــت کــرد کــه ایــن امــر انتقــاد برخــی از کاربــران 
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فضــای مجــازی را بــه دنبال داشــت. با برگزاری این جشــنواره، شــهاب حســینی ســخنانی 
را در حاشــیۀ ایــن جشــنواره ابــراز کــرد. اظهارات شــهاب حســینی در جشــنوارۀ فیلم فجر 
درمــورد وضعیــت سیاســی‑ اجتماعــی ایــران و توجیه حضور در جشــنواره بود. ســخنان 
ــال داشــت. پــس از اظهــارات  ــه دنب ــار دیگــر واکنش هایــی را در فضــای مجــازی ب او ب
شــهاب حســینی در نشســت خبــری سی وهشــتمین جشــنوارۀ فیلــم فجــر، فضــای توئیتر 
ــل توئیت هــای  ــدازان ســوق یافــت. تحلی ــان و بران ــان اصول گرای ــه ســمت جــدال می ب
منتشرشــده بــا حداقــل ٢٠٠ الیــک در ایــن رابطــه نشــان می دهــد اصول گرایــان توانســتند 

حمایــت حداكثــری خــود از شــهاب حســینی را به خوبــی در ایــن فضــا نشــان دهنــد.

نمودار ٢٠‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین مطرح شده دربارۀ اظهارات شهاب حسینی

انتخابات مجلس
از ابتــدای ســال ١٣٩٨، انتخابــات مجلــس یازدهــم، کــه بنــا بــود در ٢ اســفند 
برگــزار شــود، به عنــوان یکــی از مهم تریــن رویدادهــای سیاســی ایــن ســال پیش بینــی 
ــان و دی  ــوار آب ــخ و ناگ ــع تل ــه وقای ــع باتوجه ب ــات و وقای ــد اتفاق ــا رون می شــد؛ ام
ایــن ســال بــه ســمتی رفــت کــه عمــًال انتخابــات مجلــس بــه کم رمق تریــن انتخابــات 
در تاریــخ جمهــوری اســالمی مبــدل شــد و کمتریــن میــزان مشــارکت افــراد واجــد 
شــرایط رأی دهــی در آن رقــم خــورد. افــکار عمومــی عمــًال میــل چندانــی بــه اخبــار 
انتخابــات نشــان ندادنــد و ایــن مســئله از روزهــای پیــش از انتخابــات نیــز در فضــای 
مجــازی بــه شــکل واضحــی دیــده می شــد؛ به جــز اردوگاه اصول گرایــان  کــه در 
آن رقابــت بــر ســر انتخابــات شــدید بــود، در میــان دیگــر کاربــران فضــای مجــازی 
ــات و  ــم انتخاب ــاع از تحری ــود در دف ــم ب ــر ه ــا اگ ــود و ی ــات نب ــی از انتخاب صحبت
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تمســخر کســانی بــود کــه قصــد شــرکت در انتخابــات را داشــتند. همــۀ ایــن عوامــل 
دست به دســت هــم داد تــا درعمــل کاربــران فضــای مجــازی، چــه در قبــل از 
انتخابــات مجلــس و چــه پــس از آن، چنــدان موضــوع انتخابــات را جــدی نگیرنــد. 
به خصــوص آنکــه موضــوع انتخابــات پــس از برگــزاری و شــمارش آرا تحــت تأثیــر 
آغــاز شــیوع کرونــا در کشــور قــرار گرفتــه بــود و به جــز بــازۀ زمانــی اندکــی کــه عمــوم 
کاربــران فضــای مجــازی و مــردم بــه دنبــال آمــار «میــزان مشــارکت» در انتخابــات 
بودنــد، چــه قبــل و چــه بعــد از انتخابــات، ایــن مســئله بــه موضــوع اساســی و جــدی 
بــرای مــردم و کاربــران فضــای مجــازی تبدیــل نشــده بــود و نشــانه ای از جــدی گرفتــه 

شــدن انتخابــات در فضــای مجــازی دیــده نمی شــد.

کرونا در ایران
ــا در  ــه کرون ــال ب ــرد مبت ــن ف ــا اعــالم رســمی شناســایی اولی ــن ١٣٩٨ ب از ٣٠ بهم
ایــران محوریــت تمــام اخبــار فضــای مجــازی تــا پایــان ایــن ســال حــول موضــوع 
کرونــا در چرخــش بــود و همان طــور کــه کرونــا مســئلۀ اول کشــور بــود، بــه مســئلۀ 
اول در فضــای مجــازی نیــز مبــدل شــد. به عنــوان مثــال، در تمــام یــک مــاه پایانــی 
ســال، هشــتگ #کرونــا هــر روز ترنــد اول توئیتــر فارســی بــود. هشــدار بــه رعایــت 
بهداشــت و مانــدن در خانــه و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی یکــی از مهم تریــن 
مضامینــی بــود کــه روزانــه در فضــای مجــازی بــه  صــورت دائمــی بیــان می شــد. ایــن 
امــر بــا اعــالم خبــر ابتــالی برخــی از مســئوالن بــه کرونــا تشــدید شــد و روزبــه روز 
ــا در کشــور افزایــش یافــت. به مــوازات ایــن  ــر شــیوع بیشــتر کرون ــی ب ــی مبن نگران
مســئله، انتقــادات از نحــوۀ مدیریــت کرونــا در کشــور بیشــتر شــد و درخواســت برای 
ــا  ــا بررســی توئیت هــای ب ــه ب ــت، به نحوی ک ــۀ سراســری شــکل گرف ــال قرنطین اعم
حداقــل هــزار الیــک در روزهــای ٢٣ و ٢۴ اســفند مــاه ١٣٩٨ می شــود ادعــا کــرد 

موضــوع کرونــا در توئیتــر عمــًال بــه یــک مســئلۀ سیاســی مبــدل شــده بــود.
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نمودار ٢١‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین مطرح شده دربارۀ کرونا

نمــودار فــوق به خوبــی گویــای ایــن مســئله اســت کــه موضــوع کرونــا بــه موضوعــی 
سیاســی در توئیتــر تبدیــل شــده و بیــش از نیمــی از الیک هــای توئیت هــای مربــوط بــه 
کرونــا بــه توئیت هــای سیاســی اختصــاص داشــته اســت. بــه عبــارت بهتــر می تــوان گفت 
موضــوع کرونــا در توئیتــر نیــز بــه ابــزاری بــرای پیشــبرد مقاصــد سیاســی تبدیل شــده بود.

حملۀ تندروها به حرم ائمه
آخریــن اتفــاق مهــم و پرحاشــیه در ســال ١٣٩٨ حملــۀ برخــی از نیروهای تنــدرو به حرم 
امــام رضــا (ع) و حضــرت معصومــه (س) در اعتــراض بــه بســته شــدن ایــن حرمیــن به 
خاطــر شــیوع کرونــا بــود. معترضــان در مشــهد بــا پــاره کــردن بنرهــا و شکســتن میله هــا 
در صــدد ورود بــه حــرم برآمدنــد. در قــم نیــز معترضــان در ورودی حــرم را شکســتند. 
ــه  ــر مواجــه شــد و باعــث شــد ک ــا واکنش هــای گســترده ای در توئیت ــات ب ــن اقدام ای
هشــتگ #شیعه_انگلیســی توســط کاربــران اصول گــرا ترنــد شــود. آن هــا مهاجمــان بــه 
حــرم حضــرت معصومــه را پیــروان آیت اللــه شــیرازی می دانســتند. با این حــال، فضــای 
تحلیــل مضمــون توئیت هــای بــا حداقــل ٣٠٠ الیــک در ایــن رابطــه نشــان می دهــد کــه 

کاربــران توئیتــر دیــدگاه دیگــری نســبت بــه ایــن موضــوع داشــته اند:
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نمودار ٢٢‑ میزان استقبال کاربران توئیتر از مضامین مطرح شده دربارۀ حملۀ اعتراضی به بستن 
حرمین به دلیل کرونا

همان طــور کــه در نمــودار فــوق نیــز مشــخص اســت، اکثــر کاربــران توئیتــر 
توئیت هایــی را الیــک کرده انــد کــه ایــن اتفــاق را از چشــم مذهبی هــای افراطــی 
دانســته اند و مســبب آن را جریــان موســوم بــه شــیعۀ انگلیســی ندانســتند. ایــن اتفــاق 
آخریــن اتفاقــی بــود کــه در ســال ١٣٩٨ توجــه کاربــران فضــای مجــازی را برانگیخت. 
ــا  ــا ام ــر کرون ــه خاط ــی ب ــن مذهب ــایر اماک ــا و س ــه، نمازجمعه ه ــرم ائم ــی ح تعطیل
ــود کــه در انتهــای ایــن ســال رخ داد؛ موضوعــی کــه در ۴١ ســال  موضــوع مهمــی ب
ــدی در  ــران، تحــول جدی ــد برخــی تحلیلگ ــود و از دی ــداده ب ــچ گاه رخ ن ــته هی گذش

ــم روز تلقــی می شــد. ــه عل ــکا ب ــا ات ــن داری و نقــش حکومــت در آن ب عرصــۀ دی

نمودار ٢٣ ـ یافته ها و داده های شبکۀ اینستاگرام بر اساس تغییرات فالوئرهای کاربران ایرانی
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اســتفاده از اینســتاگرام در ســال ١٣٩٨ رونــدی صعــودی داشــت و جایــگاه 
مهم تــری نــزد ایرانیــان پیــدا کــرد. در ابتــدای ســال ١٣٩٨ فقــط ٢٩ درصــد از 
ــن شــبکۀ اجتماعــی  ــا اســتفاده از ای ــد، ام ــان از اینســتاگرام اســتفاده می کردن ایرانی
ــه  ــوده ک ــر ب ــا ٣٩ درصــد متغی ــن ٣۵ ت ــپا در ســال ١٣٩٨ بی ــق نظرســنجی ایس طب

ــن شــبکۀ اجتماعــی اســت. ــه ای ــان ب حاکــی از افزایــش توجــه ایرانی
افزایــش اســتفاده از اینســتاگرام، بــه همــراه توســعۀ قابلیت هــای آن توســط 
مالــکان ایــن شــبکۀ اجتماعــی، تأثیــرات مختلفــی را بــر وضعیــت فرهنــگ و رســانۀ 
کشــور گذاشــته اســت. توجــه روزافــزون بــه الیوهــای اینســتاگرامی و بازدیــد 
آن هــا و همچنیــن قابلیــت مشــاهدۀ ویدئوهــای طوالنی مــدت ازطریــق ایــن شــبکۀ 
ــرای  ــه ب ــد ک ــور ش ــیما در کش ــت صداوس ــبی اهمی ــش نس ــث کاه ــی باع اجتماع
ســال های طوالنــی انحصــار رســانه ای در کشــور را در اختیــار داشــت و بــه همیــن 
دلیــل مهم تریــن رســانه در جامعــۀ ایــران بــود و البتــه همچنــان نیــز هســت. بازدیــد 
حــدود ۴ میلیونــی ویدئویــی در صفحــۀ اینســتاگرام حســن آقامیــری، روحانــی 
ــی اســت  ــه از ویدئوهای ــاه، یــک نمون ــاس شــده پــس از اعتراضــات آبان م ــع لب خل
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــده اســت. ع ــده ش ــتاگرام دی ــکان IGTV در اینس ــق ام ــه ازطری ک
حضــور اینفلوئنســرهای اینســتاگرامی و الیوهــا و ویدئوهــای آن هــا نیــز یکــی دیگر از 
نــکات قابل توجــه درمــورد اینســتاگرام اســت کــه باعــث تغییــرات فرهنگــی، ایجــاد 
ارزش هــای جدیــد و شــکل گیری خرده فرهنگ هــا در بلندمــدت می شــود. اســتقبال 
گســترده از صفحــۀ اینســتاگرامی تتلــو، کــه چندیــن بــار نیــز توســط اینســتاگرام بســته 
شــده اســت، یکــی از نشــانه های همیــن تغییــرات فرهنگــی و ارزشــی و گواهــی دیگــر 
بــر ایــن امــر اســت کــه توســعۀ فنــاوری و رســانه های اجتماعــی، ازجملــه اینســتاگرام، 
باعــث شــده جامعــۀ ایــران متکثــر شــود و دیگــر ســالیق و عالیــق مــردم را تحــت 
یــک چارچــوب و قالــب ازپیش تعیین شــده نتــوان دســته بندی کــرد. شــیوع کرونــا در 
کشــور و اقبال به الیوهای اینســتاگرامی نشــان داد کنترل محتوا توســط صداوســیما 
دیگــر امکان پذیــر نیســت. شکســتن رکــورد یــک الیــو اینســتاگرامی در الیــو تتلــو و 
ــن رخــداد نشــان  ــر اســت. ای ــن ام ــای همی ــدال ســال ١٣٩٩ گوی ــدا یاســی در ابت ن
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می دهــد رونــد فرهنگــی کــه اینســتاگرام از ســال ١٣٩٨ بــه ســال ١٣٩٩ طــی کــرده 
ــران اینســتاگرامی  ــزون کارب ــوده اســت: اول گرایــش روزاف ــم ب ــۀ مه حــاوی دو نکت
بــه محتــوای غیررســمی کــه توســط جریــان رســمی در جمهــوری اســالمی سانســور 

ــران. ــرای کارب ــتاگرام ب می شــود؛ دوم نقــش ســرگرم کنندۀ اینس
یکــی از نتایــج افزایــش اقبــال و توجــه بــه شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام سیاســی تر 
شــدن آن اســت، به نحوی کــه صفحــۀ اینســتاگرام بی بی ســی فارســی، کــه در مــرداد 
ســال ١٣٩٧ در رتبــۀ ٣١ پرفالوئرتریــن صفحــات ایرانــی اینســتاگرام بــود، در 
ــۀ  ــژاد از رتب ــا صفحــۀ مســیح علی ن ــۀ ۵ رســیده اســت و ی ــه رتب فروردیــن ١٣٩٩ ب
١٠۵ در مــرداد ســال ١٣٩٧ بــه رتبــۀ ٣٠ در فروردیــن ســال ١٣٩٩ رســیده اســت. 
وضعیــت دقیق تــر تغییــرات فالوئــر برخــی از ایــن صفحــات بــه شــرح زیــر اســت:

جدول ١‑ تغییرات رتبۀ برخی از صفحات اینستاگرام فارسی از نظر تعداد فالوئرها

ــز مشــخص اســت، صفحــات اینســتاگرامی  ــه کــه در نمــودار فــوق نی  همان گون
چهره های رســانه ای، مســئوالن و رســانه ها در حد فاصل ســال ١٣٩٧ تا ١٣٩٨ رشــد 
فراوانــی کــرده کــه ایــن امــر حاکــی از توجــه بیشــتر کاربــران اینســتاگرام بــه صفحــات 
سیاســی اســت. مشــاهدات نشــان می دهــد محتــوای سیاســی نیــز در اینســتاگرام بیــش 
از گذشــته منتشــر می شــود و ایــن امــر پــس از وقایــع آبــان و هواپیمــای اوکراینــی بــه 
 صــورت ویــژه ای تحقــق یافــت. حتــی در موضوعــات بــا اهمیــت کمتــر، نظیــر مــرگ 
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دختــر آبــی، در اینســتاگرام شــاهد توجهــات زیــادی بــه ایــن موضــوع بوده ایــم.
ــر  ــن اثرگــذاری اینســتاگرام در حــوزۀ فرهنــگ و هن ــان مهم تری بااین حــال، همچن
اســت و ایــن هنرمنــدان و ورزشــکاران هســتند کــه بیشــترین توجــه را در ایــن شــبکۀ 
اجتماعــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. از میــان ٢٠ صفحــۀ فارســی کــه در اینســتاگرام 
بیشــترین فالوئــر را دارنــد، ١٧ صفحــه مربــوط به هنرمندان و ورزشــکاران اســت که این 
امــر از میــزان محبوبیــت این چهره ها در اینســتاگرام حکایــت دارد. در فروردیــن ١٣٩٩، 
صفحــات حســن ریونــدی، مهنــاز افشــار، رامبــد جــوان و صفحــۀ «رادیــو جــوان»، کــه 
بــه پخــش موســیقی های مختلــف اختصــاص دارد، پرفالوئرترین صفحات اینســتاگرام 
در میــان صفحــات فارســی زبان هســتند. ایــن مســئله نشــان می دهــد همچنان بیشــترین 
اســتفاده از اینســتاگرام در قالب ســرگرمی و تفریح اســت، هرچند این شــبکۀ اجتماعی 
ــدگان  ــدا کــرده کــه ایــن امــر در افزایــش دنبال کنن ــز پی کم کــم کارکــرد اطالع رســانی نی

شــبکۀ بی بی ســی فارســی در اینســتاگرام مشــهود اســت.

نتیجه گیری و پیشنهادها
اغــراق نیســت اگــر ســال ١٣٩٨ را پرحادثه تریــن ســال ده ســال اخیــر تلقــی کنیم؛ ســالی 
کــه بــا ســیل آغــاز شــد و بــا کرونــا بــه پایان رســید و هــر مــاه پــر از حــوادث و بحران های 
جدیــد بــود. اکثــر وقایــع مهــم ســال ١٣٩٨ همــراه بــا تلخــی و نگرانــی بــود و شــاید 
تنهــا رویــداد مهمــی کــه در ایــن ســال اتفــاق افتــاد و باعــث شــادمانی کاربــران فضــای 
مجــازی و مــردم ایــران شــد حضــور زنــان در ورزشــگاه بــود؛ ایــن امــر نوعــی شــادمانی 
و رضایــت عمومــی را بــرای مدتــی کوتــاه در رســانه های اجتماعــی پدیــدار کــرد، امــا در 
دیگــر حــوادث و مســائلی کــه در ایــن ســال توجــه کاربران فضای مجــازی را جلــب کرد، 

عمدتــاً شــاهد انتقــاد، اعتــراض، خشــم، غــم و... در فضــای مجــازی هســتیم.
ســال ١٣٩٨ را بــه دو بخــش می تــوان تقســیم کــرد. بخــش اول پیــش از گرانــی 
بنزیــن و وقایــع آبــان ١٣٩٨ و مــرگ برخــی از هم وطنــان اســت؛ ماه هایــی کــه در آن 
ثبــات و آرامــش نســبی در کشــور حکم فرماســت و بــه همیــن دلیــل شــاهد پرداختن به 
مســائل فرهنگــی نیــز در ایــن ایــام هســتیم. امــا در بخــش دوم این ســال، همه چیز جنبۀ 
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اعتراضــی و سیاســی بــه خــود گرفتــه اســت، حتــی جشــنوارۀ فجــر کــه فرهنگی تریــن 
رویــداد ســالیانه اســت، امــا ایــن امــر تنهــا تفــاوت ایــن دو بخــش نیســت.

یکــی دیگــر از تفاوت هایــی کــه در بخــش اول (فروردیــن تــا آبــان) و بخــش دوم 
ــردم در موضــوع سیاســت  ــا اســفند) ســال ١٣٩٨ مشــهود اســت رویکــرد م ــان ت (آب
ــان و دی ١٣٩٨، می تــوان دیــد و فهمیــد کــه در فضــای  ــا قبــل از آب خارجــه اســت. ت
مجــازی از رویکــرد وزارت خارجــه و شــخص محمدجــواد ظریف در حوزۀ دیپلماســی 
ــم  ــه فیل ــر واکنش هــا ب ــه کــه در موضوعــی نظی ــا حمایــت می شــود و همان گون ــا دنی ب
«گانــدو» دیــده می شــود، ایــن امــر در توئیتــر حامیانــی دارد؛ امــا بــا اعتراضــات آبــان مــاه 
و به خصــوص بــه دنبــال شــلیک موشــک بــه هواپیمــای اوکراینــی، نه تنها شــاهد حمایت 
چندانــی از وزیــر امــور خارجــه نیســتیم، بلکــه بــر شــدت انتقــادات از وزیــر خارجــه نیــز 
ــز  ــران نی ــه دولــت و هیئت وزی ــوان به طورکلــی ب افــزوده شــده اســت. ایــن امــر را می ت
تعمیــم داد.  چنان  کــه برخــی داده هــا نیــز نشــان می دهنــد، پــس از آبــان ١٣٩٨ معــدود 
حمایت هایــی کــه از دولــت می شــد به شــدت کمتــر شــده و از ســوی دیگــر به شــدت بــر 

انتقــادات از دولــت، رئیس جمهــور و هیئت وزیــران افــزوده شــده اســت.
ــران فضــای مجــازی  ــگاه کارب ــال تحــول در عرصــۀ سیاســت خارجــی، ن ــه دنب ب
بــه مقولــۀ جنــگ نیــز تغییــر کــرده اســت. داده هــا به خوبــی نشــان می دهــد کــه نــه بــا 
تروریســت خوانــدن ســپاه توســط آمریــکا، نــه بــا ســرنگونی پهپــاد آمریکایــی توســط 
ــی جــدی ای در فضــای  ــه آرامکــو، نگران ــۀ موشــکی ب ــا حمل ــه ب ســپاه پاســداران و ن
مجــازی بابــت وقــوع جنــگ رخ نــداده اســت؛ امــا بــا تــرور ســردار قاســم ســلیمانی 
اوضــاع تغییــر می کنــد و بــرای اولیــن بــار در ایــن ســال شــاهد آن هســتیم کــه صحبــت 
از وقــوع جنــگ شــدت می گیــرد و در زمــان حملــۀ موشــکی بــه پایــگاه آمریکایــی عیــن 
ــوان ادعــا کــرد کــه ســال ١٣٩٨ در   االســد ایــن امــر تشــدید می شــود؛ بنابرایــن می ت
شــرایطی بــه پایــان رســید کــه نگرانــی کاربــران فضــای مجــازی نســبت به وقــوع جنگ 

بیــش از نگرانــی آن هــا در ابتــدای ایــن ســال بــوده اســت.
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه در تحلیــل ســال ١٣٩٨ بایــد مدنظــر داشــت تحــول 
ــر  ــن ام ــازی اســت. ای ــران فضــای مج ــکار کارب ــی در اف ــای سیاس ــگاه نیروه جای
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ــرا  ــل میت ــا قت ــرا ب ــت، زی ــل اس ــل تحلی ــان قاب ــورد اصالح طلب ــور خــاص درم به ط
اســتاد بــه دســت محمدعلــی نجفــی (چــه قتــل عمــد باشــد چــه غیرعمــد) ضربــه ای 
ــا اعتراضــات آبان مــاه و کشــته شــدن  ــان وارد شــد و ســپس ب ــه پیکــرۀ اصالح طلب ب
ــه  ــی ک ــت دوازدهــم، دولت ــه دســتور دول ــن ب ــی بنزی ــال گران ــه دنب ــردم ب برخــی از م
ــگاه  ــه جای ــۀ شــدیدتری ب ــود، ضرب ــده ب ــر ســر کار آم ــان ب ــت اصالح طلب ــا حمای ب
اصالح طلبــان در افــکار عمومــی وارد شــد. باتوجه بــه ایــن ضربــات، دور از انتظــار 
نبــود کــه آن هــا در انتخابــات رأی پایینــی را کســب کننــد؛ موضوعــی کــه بــه دنبــال رد 
صالحیــت گســتردۀ آن هــا در انتخابــات و عــدم اعتــراض کاربــران فضــای مجــازی به 

ایــن مســئله، از چنــد مــاه قبــل از انتخابــات نیــز قابــل پیش بینــی بــود.
ــای موجــود در فضــای  ــه داده ه ــس باتوجه ب ــات مجل ــت انتخاب ــی وضعی پیش بین
ــزان مشــارکت در  ــود. بلکــه می ــان نب ــه وضعیــت اصالح طلب مجــازی فقــط محــدود ب
انتخابــات را نیــز می شــد ازطریــق همیــن روندهــای قبلــی پیش بینــی کــرد کــه همان گونه 
کــه در داده هــای ارائه شــده مشــاهده می شــد، ناامیــدی از اثرگــذاری مجلــس و اعتــراض 
بــه وقایــع آبان مــاه و خطــای انســانی در ســقوط هواپیمــای اوکراینــی بــه رونــدی منجــر 
شــده بــود کــه حاکــی از نوعــی روی گردانــی از انتخابــات بــود. درصورتی که ایــن روندها 
مــورد توجــه سیاســت مداران و تصمیم ســازان قــرار می گرفــت، شــاید مســئلۀ انتخابــات 
مجلــس بــه  صــورت دیگــری رقــم می خــورد تــا کمتریــن میــزان مشــارکت در انتخابــات 

در آن رقــم نخــورد و حداقــل میــزان مشــارکت کمتــر از ۵٠ درصــد نباشــد.
اســتفاده از داده هــای فضــای مجــازی بــرای پیش بینــی روندهــا محــدود بــه بحث 
ــئلۀ  ــا مس ــه ب ــه به خصــوص در مواجه ــات نیســت. فضــای اعتراضــی جامع انتخاب
بنزیــن نیــز در ســال ١٣٩٨ را می شــد از قبــل پیش بینــی کــرد. اعتراضــات گســترده 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران در اردیبهشــت ایــن ســال نشــان داد کــه نوعــی اعتــراض 
در جامعــه نهادینــه شــده اســت، زیــرا نزدیــک بــه دو ســال بــود کــه در فضای دانشــگاه 
ــود و موضــوع  ــه ب ــن اعتراضــی شــکل نگرفت تهــران  کــه دانشــگاه مــادر اســت چنی
اعتــراض نیــز نشــان مــی داد کــه حساســیت دانشــجویان بــاال رفتــه و میــزان صبــر و 
تحمــل آن هــا کمتــر شــده اســت. ایــن موضــوع را می تــوان در شــایعۀ گرانــی بنزیــن 
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دیــد کــه تنهــا بــا انتشــار ایــن شــایعه، شــاهد اعتراضــات گســترده نســبت بــه گرانــی 
بنزیــن و هجــوم بــه پمپ بنزین هــا بودیــم. درواقــع اگــر ایــن روندهــای کلــی از قبــل 
ــه می شــدند، شــاید دولــت و ســایر تصمیم ســازان و مســئوالن نســبت  جــدی گرفت
بــه تبعــات گرانــی بنزیــن در آبــان ١٣٩٨ تحلیلــی متفــاوت پیــدا می کردنــد و رویکــرد 

دیگــری را اتخــاذ می کردنــد تــا شــاهد چنیــن صدمــات و پیامدهایــی نباشــیم.
یکــی از اتفاقــات مهمــی کــه در ســال ١٣٩٨ اتفــاق افتــاد قطعــی ١٠ روزه 
اینترنــت پــس از اعتراضــات آبان مــاه بــود. ایــن امــر کــه اعتــراض بســیاری از مــردم 
ــر اینترنــت  ــی ب ــال داشــت باعــث توقــف برخــی از کســب وکارهای مبتن ــه دنب را ب
شــد. حــال آنکــه، داده هــای مختلــف نشــان می دهــد کــه اینترنــت در شــرایطی 
کــه اقتصــاد کشــور مــا تحــت تحریــم اســت می توانــد بــه اشــتغال زایی بیشــتر 
منجــر شــود و بخشــی از آالم و مشــکالت مــردم را بکاهــد و قطعــی آن نه تنهــا 
ــا  ــه داده ه ــه ک ــه همان گون ــت، بلک ــذار نیس ــا اثرگ ــدت نارضایتی ه ــرل بلندم در کنت
ــز می شــود. قطعــی  ــد، باعــث افزایــش نارضایتی هــا در بلندمــدت نی نشــان می دهن
ــد؛  ــا سیاســت فیلترینــگ رســانه های اجتماعــی دی ــوان هم راســتا ب اینترنــت را می ت
سیاســتی کــه ناکارآمــدی آن امــروزه و پــس از اســتفادۀ روزافــزون از تلگــرام و عــدم 
اســتقبال از پیام رســان های داخلــی مشــخص شــده اســت. لــذا تجدیدنظــر در ایــن 
ــه نظــرات مــردم و  ــا رجــوع ب سیاســت ها و بازبینــی دالیــل عــدم موفقیــت آن هــا ب

تحلیــل اســتفاده های آن هــا از ایــن پیام رســان ها ضــرورت دارد.
ــن  ــد گفــت مهم تری ــۀ راهــکار، بای ــرای ارائ ــی و ب ــدی کل ــن در یــک جمع بن بنابرای
راهــکاری کــه پیشــنهاد می شــود تــا دولــت و ســایر تصمیم ســازان بــرای ســال های پیــش 
رو در نظــر بگیرنــد توجــه مضاعــف بــه تحــوالت افــکار عمومــی ازطریــق توجــه بــه 
روندهــای کلــی موجــود در فضــای مجــازی و داده های موجــود در رســانه های اجتماعی 
اســت کــه بــا رصــد و پایــش ترندهــای فضــای مجــازی امکان پذیــر خواهــد بــود. فضای 
ــه ســال ١٣٩٩ منتقــل شــده اســت و  ــدی از ســال ١٣٩٨ ب ــراض و ناامی خشــم و اعت
تحلیــل روندهــای موجــود کمــک می کنــد نســبت بــه ایــن امــر بی تفــاوت نباشــیم تــا 
دیگــر حوادثــی ناگــوار، مشــابه آنچــه در ســال ١٣٩٨ رخ داد، اتفــاق نیفتــد و یــا حتــی 
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اگــر ایــن حــوادث اجتناب ناپذیرنــد، حداقــل صدمــات و خســارت های آن هــا کاهــش 
یابــد. داده هــای فضــای مجــازی در ســال ١٣٩٨ بــه مــا می گویــد اگــر ثباتــی نســبی در 
فضــای کشــور حاکــم باشــد، فرهنــگ و هنــر نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد، امــا اگــر 
ســوء مدیریت ها فزونــی یابــد، همه چیــز در ســایۀ سیاســت و اعتــراض بــه حاشــیه رانــده 
می شــود. کالن داده هــای موجــود در فضــای مجــازی داده هایــی ارزشــمند هســتند کــه 
می تواننــد بــه سیاســت گذاران و تصمیم گیــران کالن کشــور کمک هــای شــایانی کننــد.

آنچــه در پایــان می تــوان گفــت آن اســت کــه عمدتــاً نــگاه دولتمــردان بــه موضــوع 
رســانه های اجتماعــی، در بهتریــن حالــت، نوعــی نــگاه روابط عمومــی شــکل اســت؛ 
ــراز نظــرات  ــرای اب ــزاری ب ــوان اب ــاً به عن ــن شــبکه ها صرف ــه ای ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ب
خــود نــگاه می کننــد. حــال آنکــه درون رســانه های اجتماعــی روابطــی دوســویه 
ــرد و  ــرار گی ــرد و الزم اســت کــه ایــن روابــط دوســویه مــورد توجــه ق شــکل می گی
نه تنهــا دولتمــردان در ایــن روابــط دوســویه نقــش بیشــتری ایفــا کننــد، بلکــه محتــوای 
پیامــی را کــه در قالــب ایــن روابــط ردوبــدل می شــود مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار 
دهنــد. توجــه بــه ایــن شــبکه ها، به ویــژه از جانــب برانــدازان و همچنیــن بخشــی از 
ارگان هــای حاکمیتــی، به مراتــب بیــش از توجــه دولــت اســت. دو گــروه فوق الذکــر 
درون ایــن شــبکه ها تــالش می کننــد کــه بــه  صــورت سازمان دهی شــده ایفــای 
نقــش کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت برنامــۀ مدّونــی بــرای حضــور در ایــن 
شــبکه ها نــدارد و غایــب اصلــی در ایــن میــدان رســانه ای اســت. لــذا به عنــوان 
راهــکار دیگــر، پیشــنهاد می شــود دولــت در سیاســت های خــود دربــارۀ شــبکه های 
مجــازی تجدیدنظــر کــرده و حضــور فعاالنــه در ایــن شــبکه ها داشــته باشــد. بــرای 

تحقــق ایــن حضــور فعاالنــه، توجــه بــه مــوارد زیــر الزامــی اســت:
ــۀ گــزارش از  حضــور پررنــگ مســئوالن دولتــی در رســانه های اجتماعــی و ارائ

عملکردشــان؛
پاســخ گویی بــه انتقــادات و مطالباتــی کــه در رســانه های اجتماعــی مطــرح 

ــات؛ ــن مطالب ــه ای ــریع ب ــه س ــوند و توج می ش
ــه مســئوالن در فضــای مجــازی منتشــر  ــی کــه علی ــار کذب ــوری اخب تکذیــب ف
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می شــوند توســط مســئول یــا ســازمانِ مربوطــه پیــش از آنکــه آن خبــر بــه یــک بــاور 
ل شــود. عمومــی در میــان مــردم مبــدّ

توجــه بــه تحــوالت فرهنگــی و سیاســی ناشــی از رشــد تکنولــوژی و فنــاوری 
اطالعــات و ذائقــۀ مــردم و به روزرســانی مســئوالن هم راســتا بــا ایــن تحــوالت. 
ازجملــۀ ایــن تحــوالت بی اقبالــی بــه محتــوای متنــِی طوالنــی، برجســته شــدن الیوهــای 
اینســتاگرامی، تغییــرات ســریع ارزش ها و هنجارهای مردم به واســطۀ انفجــار اطالعات 

ــت. ــردان اس ــت مداران و دولتم ــه سیاس ــردم ب ــادی م ــبکه ها و بی اعتم درون ش
ــت  ــن گرافی جه ــی و موش ــم از اینفوگراف ــانه ای اع ــوای چندرس ــه محت ــه ب توج

انتقــال پیــام بــه مــردم.
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