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)سنتی( در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم در  هموقعیت احزاب سیاسی جاافتاد

شود. تحولی که  تر از عرصه سیاسی چیره می شرایطی که موجِ پوپولیسم هر روز بر بخشی وسیع 

کند، بلکه بسیاری بیم آن دارند که نه تنها اعتماد و باور به احزاب سیاسی را از درون تهی می 

عنوان شکل حکمرانی جاری خواهد بود. چنین تحولی معلول  تهدیدی برای دمکراسی پارلمانی، ب

سر رسیده؟ آیا احزاب سیاسی جاافتاده دیگر توان این که  چیست؟ آیا دوران دمکراسی احزاب به 

 اند؟ صدایی که بیان کننده اراده و خواست شهروندان باشند، را از دست داده

های یتالی شدن جامعه و رشد و گسترش شبکه کند که چگونه دیجدیجیتال دموکراسی؟ تجزیه تحلیل می 

های اجتماعی توانند به احیای اهمیت یافتن دوباره نقش احزاب سیاسی کمک کنند. شبکه اجتماعی می 

توانند ایجاد و برقراری رابطه سریع بین نمایندگان و رای دهندگان را ممکن سازند. اما، آیا احزاب می 

 کنند؟  مکانات نوین خوب عمل می سیاسی تا چه میزان در استفاده از ا

کنند. اولف بیِرلد و ماری دمکر پروفسور علوم سیاسی اند که در دانشگاه گوتنبرگ سوئد تدریس می 

صوفی بلومبک استاد علوم سیاسی در دانشگاه مید سوئیدن است. لین سندبری دکتر علم رسانه و  

 علوم ارتباطات جمعی در دانشگاه اسلو است. 
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 فصل چهارم

 های اجتماعی  فعالیت احزاب در رسانه

 برند؟ های اجتماعی سود میچه کسانی از رسانه 

های اجتماعی بررسی ما در این فصل در مورد این است که احزاب سوئدی در عمل چگونه از رسانه 

کنند. در این بررسی ما روی احزاب موجود در پارلمان سوئد و حزب اقدام فمینیستی استفاده می 

گیرد. نخست با به این سو را دربر می  ۲۰۱۴تمرکز خواهیم کرد. بررسی ما از مقطع انتخابات 

های اجتماعی کنیم، ضمن این که چگونگی استفاده احزاب از رسانه شروع می  ۲۰۱۴نتخابات سال ا

در فاصله زمانی بین دو انتخابات را، که احزاب در شرایط تبلیغات فشرده انتخاباتی قرار ندارند را نیز  

 های زیر ساختار بندی شده است: بررسی خواهیم کرد. این بررسی بر اساس پرسش 

ای معین های اجتماعی رابطه آیا بین نوع حزب و میزان فعالیت و نیز شکل استفاده از رسانه  •

 وجود دارد؟  

 ای است؟ های اجتماعی رابطه آمیز از رسانه آیا بین نوع حزب و استفاده موفقیت  •

ما در بررسی خود در این فصل به مطالعاتی که در مورد احزاب سوئدی صورت گرفته مجددا رجوع 

ای بین استفاده از المللی نیز مقایسه خواهیم کرد که دریابیم، آیا رابطه ها را با تحقیقات بین ده و آن کر

های اجتماعی و نوع حزب، در درجه نخست قدمت و بزرگی آن، و نیز ایدئولوژی که هر حزب  رسانه 

اشان بر میزان جه اند، توکند، وجود دارد. تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته آن را نمایندگی می 

های اجتماعی های اجتماعی بر سازمان و ساختار احزاب و این که آیا رسانه تأثیرگذاری رسانه 

توانند در جهت منافع نوع خاصی از احزاب باشند و چگونه، بسیار محدود بوده است. در این می 

ارند که مطالعاتی  های بسیاری محدودی برداشته شده و تعداد بسیار کمی پژوهش وجود دعرصه گام

 موردی تجربی برای یک کشور و در یک زمان معین انجام شده باشد. 

های کمی در این عرصه صورت گرفته، در حوزه تحقیقات کارپایه تئوریک چندان  از آن جا که پژوهش 

های اجتماعی توانند از رسانه محکمی بنا نشده که بر اساس آن بتوان گفت، چرا بعضی از احزاب می 

توان آن ترین برداشت و انتظاراتی که تاکنون وجود داشته، این است که می ر استفاده کنند. متدوال بهت 

شود مربوط دانست. بدین معنا که کنشگرانی که هم اکنون و  را به آنچه که پرسپکتیو عام نامیده می 

های اجتماعی سانه های جدیدی که رتوانند از فرصت معموالً بیشترین نفوذ و تأثیرگذاری را دارند می 

نحو احسنت استفاده کنند. از نقطه نظر تئوری احزاب، این مسئله مطرح است که  کنند، به عرضه می 

های جدید نابرابری بین احزاب را گسترش خواهد داد و یا این که درجه  ها و سیستم عامل آیا رسانه 

تر  ن مثال، آیا احزاب کوچک(. بعنوا۱۱۲تر بخود خواهد گرفت )رقابت بین احزاب سیمایی متوازن 

دهندگان از اینترنت استفاده بهتری خواهند کرد، یا این که احزاب بزرگ  برای برقراری رابطه با رأی

 به داشتن مزیت و برتری خود ادامه خواهند داد؟  

ها، که در شکل کلی آن یک ارتباط یک طرفه بوده، در درجه نخست  استفاده گذشته احزاب از وبسایت

ای از احزاب لطه احزاب بزرگ و جا افتاده بوده است. تحقیقات نشان دهنده این است که، پاره تحت س

تواند به  اند، اما احتماالً این برتری می های اجتماعی موفق در آغاز بوده تر در استفاده از رسانه کوچک 

د وارد گود شوند  تر و جا افتاده پس از مدتی توانستنمرحله آغازین نسبت داده شود و احزاب بزرگ 

های اجتماعی (. بدین ترتیب مزایای اولیه احزاب کوچک و تازه تأسیس در استفاده از رسانه ۱۱۳)

 پس از مدتی منتفی شده است. 



ها توان گفت که دالئلی وجود دارند که بتوان بعنوان نمونه، بین فعالیت احزاب در، وبسایت ولی می 

شوند( تفاوت قائل شد، چرا که منطق  نیز نامیده می  ۲،۰ های اجتماعی )که وب( و رسانه ۱،۰)وب 

هایی متفاوت بلحاظ شکل فعالیت و بسیج ها متفاوت است و به احزاب فرصت فعالیت در آن 

های اجتماعی، مانند تعامل و امکان انتشار سریع،  های رسانه دهند. ویژگی دهندگان ارائه می رأی

ها و چگونگی تلفی را؛ با توجه به توانمندی سازگاری آنتوانند برای احزاب متفاوت نتایج مخ می 

های های فنی رسانه همگرا کردن ساختارهای کنونی خود با فنآوری جدید، در پی داشته باشند. ویژگی 

  ۱،۰توانند تأثیرات بالقوه بیشتر از آن چه که فعالیت از طریق وب ای آشکار می اجتماعی بگونه 

هایی مانند  (. دالیل محکمی موجود است که باور کنیم، ویژگی ۱۱۴د )پردازی شده، تولید کننظریه 

واسطه و رساندن پیام سیاسی بشکل فردی و تعامل برای احزاب امکان برقراری ارتباط مستقیم و بی 

گوناگون معنا و اهمیت متفاوتی داشته باشند. این تأثیر و امکانی با عصر استفاده از اینترنت در وب  

های ت. برای نمونه اگر بطور عمده تنها احزاب بزرگ توانایی سود بردن از ظرفیت متفاوت اس ۱،۰

هایی که در باال ذکر شد، قطعی نیست  های اینترنتی را داشتند، با توجه به ویژگی نهفته در وب سایت 

 های اجتماعی عمل کند. که همان منطق نیز در مورد رسانه 

دن و یا نشدن ساختارهای قدرت موجود کمک کرده تا حد میزانی که اینترنت به عادی جلوه داده ش

زیادی وابسته به ساختار موجود انتخابات و سیستم احزاب است. از بررسی اجمالی مطالعاتی که 

آید که اگرچه صحنه فعالیت برابر نیست، اّما تاکنون در این زمینه انجام شده، این نتیجه بدست می 

اند. های پیشین کمک کرده یک میدان برابر در مقایسه با رسانه های اجتماعی به پدید آمدن رسانه 

فوائد استفاده از فنآوری ارتباطات جدید در رابطه با اهداف سازمانی و ساختارهای موجود، گوناگون  

(. در مقابل احزاب کوچک همان  ۱۱۵است و دقیقاً به این دلیل که این فنآوری چند منظوره است )

دهندگان و اعضای خود همان میزان امکانات تکنولوژیکی را عرضه کنند  رأی  ظرفیت را ندارند که به

های اجتماعی و غیره نیاز به منابع جهت  ها و رسانه کنند. چرا که وبالگ تر می که احزاب بزرگ 

تر انگیزه بیشتری (. از سوی دیگر، احزاب کوچک ۱۱۶روز رسانی و نگهداری دارند )مدیریت، به 

(. با این حال، انگیزه ۱۱۷استفاده از ابزارهای متنوع تبلیغاتی دیگر را دارند ) برای بکارگیری و 

احزاب برای امتحان فنآوری جدید رابطه چندانی با اندازه حزب ندارد، بلکه برعکس ثابت شده است 

که تصور خود حزب بعنوان یک حزب مدرن جهت تالش و گام نهادن سریع در این راه اهمیت دارد  

(۱۱۸ .) 

تر و قبل از همه احزاب "مدرن"  دهند که این احزاب کوچک ور خالصه، تحقیقات تاکنونی نشان می بط

هستند، نه احزاب بزرگ و جاافتاده اند که در درجه نخست، حداقل در آغاز، احتماالً از مزایای ظهور  

ه بر میزان  مند گردند. استدالل و چرایی آن، بطور عمدتوانند بهره های اجتماعی می و رشد رسانه 

اندازه امکانات احزاب بزرگ نیست و بنابراین امکانات بنا نهاده شده است. امکانات احزاب کوچک به 

ها رو بیاورند. استدالل مخالف نیز وجود دارد که معتقد است،  ناچار اند که به دیگر ابزار و گزینه 

از دارند که بتوانند حساب علیرغم این بازهم احزاب کوچک به منابع و امکانات در شکل پرسنل نی

روز رسانی و مدیریت کنند. بخش زیادی از تحقیقات در این های اجتماعی را به کاربری خود در رسانه 

های اجتماعی در یک شرایط نرمال در  زمینه در استفاده سیاستمداران و نامزدهای انتخاباتی از رسانه 

اند و در  خاباتی اکثریتی مورد مطالعه قرار دادههای انتمتن سیستم آمریکایی و بریتانیایی با سیستم 

پرتو چنین بررسی به نتیجه نسبی منطبق با پیشینه فوق رسیده اند. این نکته از جمله در بحث مربوط  

های کامالً متفاوتی ممکن جاری است باشد، مثالً در به منابع و تبلیغات انتخاباتی در جایی که مکانیسم 

ای شود و میدان رقابت بگونه ان میزان منابع صرف تبلیغات انتخاباتی نمی متن و زمینه سوئد که بهم

های دیگر است، کامالً متفاوت است. بنابراین سیستم سیاسی در مورد این که چه میزان رسانه 



توانند تأثیرگذار باشند، اهمیت زیادی اجتماعی بر موازنه قدرت بین احزاب و نامزدهای انتخاباتی می 

 دارد. 

  



 اتر از بحث اندازه احزاب  فر

های اجتماعی شانس توان چنین فکر کرد که احزاب کوچک با توسعه رسانه برپایه همین منطق می 

ایم که احزاب اپوزیسیون و غیربورکراتیک در استفاده از پیشرفت دارند، تاکنون ما شاهد بوده 

اجتماعی به احزاب و   های(. رسانه ۱۱۹اینترنت برای بسیج سیاسی زودتر پیشقدم شده اند )

های سنتی را دور بزنند. یاکوب* و  دهند که رسانه نامزدهای محروم و ناموفق این فرصت را می 

های اجتماعی را خواهیم استفاده احزاب از رسانه کنند که، چنان چه ما می اسپیرینگز* استدالل می 

ین باید به کاراکتر ایدئولوژیکی ها به تنهایی کافی نیست، بلکه همچنتوضیح دهیم، بررسی اندازه آن

های اجتماعی و یا ها نیز توجه کرد. عالوه براین، احزاب کوچک از نظر میزان استفاده از رسانه آن

پسا   –ها یکسان نیستند. در بررسی این احزاب آمده است که احزاب پسا ماتریالیستی تأثیرات آن 

ت( و نامزدهای انتخاباتی این احزاب کمتر  )از جمله نمونه سوئدی آن حزب محیط زیس –گرا مادی

ها برند؛ چرا که آن های اجتماعی سود بیشتر می گرا )متمرکز( در آغاز در استفاده از رسانه سانترالیسم

های اجتماعی با های اجتماعی دارند و بعالوه رسانه اشتیاق بیشتری برای استفاده از رسانه 

تر و نیز سیاستمداران ند. پس از مدت زمانی احزاب بزرگ ها نیز بخوبی سازگاری دارایدئولوژی آن 

آورند و خود را به این گروه از احزاب پسا ها نیز به چنین رویکردی روی می وابسته به آن 

 (. ۱۲۰رسانند و بدین ترتیب موقعیت نرمالیزه خواهد شد )ماتریالیستی می 

، بویژه، مناسب احزاب پوپولیستی و  های اجتماعی ممکن استمنظور نویسندگان این است که رسانه 

های اجتماعی پسا ماتریالیستی باشند. اّما، علت و اهداف رویکرد این احزاب به استفاده از رسانه 

ای با بلحاظ ممکن است متفاوت باشد. برای احزاب پسا ماتریالیستی علت این است که چنین استفاده

ب محیط زیست، به این لحاظ این احزاب در ساز و ها همخوانی دارد، بویژه احزاشکل ایدئولوژی آن 

کنند )این مورد حتی برای فعالین های اجتماعی استفاده می کار انتخابات تا میزان زیادی از رسانه 

کند، چرا که کار بنیاد نهادن و ساختن یک حضور فعال در نِت  حزب و سیاستمداران آن نیز صدق می 

ده شد که همین حزب محیط زیست در استراتژی دیجیتالی خود  کند(. در فصل گذشته آوررا آسان می 

زند: که حزب و  شود، دین صورت پیوند می حضور در نِت را با خصوصیاتی که حزب با آن تعریف می 

های مخاطبان خود گوش اشان به بیرون است، کنجکاو هستند و به گفته سیاستمداران آن سمت نگاه 

 دهند. می 

های ها با این فکر از رسانه توان چنین تصور کرد که آنگرا( می تی )عامیدر مورد احزاب پوپولیس

ها ها هستند و بر پایه چنین استداللی آنکنند که "مردم عادی" مورد خطاب آناجتماعی استفاده می 

توان چنین فکر کرد  جا نیز میمشتاق استفاده از امکان برقراری تماس مستقیم با مردم هستند. در این 

ای نیز برایشان مهم است. در صحنه سیاسی سوئد های تحریریه امکان پرهیز از مراجعه به رسانه که 

تواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ چرا که این های سوئد وجود چنین امکانی می برای حزب دموکرات 

ده اند. ها را بد معرفی کرده و سیاه نمایی شهای سنتی و رسمی آنکند که رسانه حزب چنین ادعا می 

تر این است که این گروه از احزاب در استفاده از در راستای استدالل یاکوب و اسپیرینگز، محتمل 

های اجتماعی دچار شک و تردید هستند و اغلب احزابی هستند که پیرامون یک رهبری قوی  رسانه 

ل بر حزب کنند و در پی کنتراند که حزب را بواسطه کیش شخصیت خود رهبری می سازماندهی شده 

های در کلیت خود هستند. احزاب پوپولیستی احزابی متمرکز هستند و چنین کنترلی با فعالیت در رسانه 

های داخلی درون حزب افزایش  (. در توئیتر خطر افشای درگیری۱۲۱اجتماعی تعدیل خواهد شد ) 

د، چنین دل نگرانی ها به بیرون نیز وجود دارگونه این درگیرییابد و بعالوه ریسک گسترش موج می 



توان انتظار داشت  (. از احزاب پوپولیستی می۱۲۲کند )برای احزاب پوپولیستی وجود دارد و عمل می 

 های اجتماعی نکنند. که نمایندگان خود را تشویق به استفاده از رسانه 

دهندگان به دور از  تواند امکان بسیج رأی ای از احزاب میبا این حال یکی از مزایای نِت برای پاره 

های راست افراطی بسیار صادق است ها باشد، موردی که در مورد جنبش چشمان کنجکاو رسانه 

در نِت های سیستماتیک که از گروه احزاب افراطی و حضور اشان (. در یکی از محدود ارزیابی ۱۲۳)

ای در این که این احزاب طرفدار حضور فعال در نِت باشند، بویژه  صورت گرفته، هیچ مدرک و نشانه 

رسد، حضور قوی احزابی شود. بنظر می در کشورهایی که سیستم پارلمانی محدودتر دارند، دیده نمی 

کند ود را تهدید می بندی و تکه پاره شدن سیستم حزبی در کلیت خهای افراطی خطر قطب با ایدئولوژی 

(۱۲۴ .) 

Jacob* 

Spierings* 

  



 انگیزه و منابع احزاب در مراحل مختلف رشد 

ها دارد، اّما در عین حال اهمیت دارد  ای تنگاتنگ با انگیزه و نیز منابع آن رفتار احزاب در نِت رابطه 

د و توسعه قرار  گیرد در کدام مرحله از رشکه توجه داشته باشیم حزبی که مورد بررسی قرار می

ها از ای از احزاب در استفاده آندارد. در مراحل معینی از رشد و توسعه منابع و انگیزه برای پاره 

های اجتماعی نسبت به دیگر احزاب اهمیت بیشتری دارند. در ادبیات پژوهشی، بلحاظ تئوریک رسانه 

تدایی مرحله سازگاری است. سه مرحله رشد و توسعه برای احزاب در نظر گرفته شده است: فاز اب

های اجتماعی گسترش یافته و در نهایت فاز سوم که احزاب فاز دوم فازی است که استفاده از رسانه 

توان چنین انتظار داشت که (. در مرحله نخستین می ۱۲۵دوران عقب ماندن را پشت سر گذاشته اند )

گرایی قرار دارند و  ماده  –نش فنی پسا ترین و مجهز به دانش تکنیک، انواع احزاب به دابا انگیزه

های اجتماعی پیشتاز هستند. نمونه آن در صحنه سیاسی سوئد برای مثال، ها در استفاده از رسانه آن

تر و دیگر توان چنین انتظار داشت که احزاب بزرگ احزاب محیط زیست و اقدام فمینیستی هستند. می 

ای قوی در ایجاد حساب کاربری در  ها انگیزه ندازه آن تر غیر پسا ماتریالیستی به ااحزاب کوچک 

های های رسانه گی تواند نشانگر این باشد که ویژه های اجتماعی ندارند )کم بودن انگیزه می رسانه 

های این احزاب دارند و یا این که اجتماعی سازگاری بهتری با ایدئولوژی و خودباوری و پرنسیپ 

های نی هستند که خیلی زودتر از بقیه شروع به استفاده از رسانه ها کسادهندگان به حزب آن رأی

 اند(. اجتماعی کرده 

کنند، احزاب های اجتماعی استفاده می دهندگان از رسانه در فاز دوم که تعداد بسیار بیشتری از رأی

الوه پول  بندند. این احزاب بعهای اجتماعی بکار می تری در استفاده از رسانه تر ابتکارات قویبزرگ 

دارند، کارمندانی را در استخدام خود دارند و دانش مورد نیازی را که بتوانند خود را به گروه اول  

های اجتماعی رو آورده  برسانند و پیشکسوت بودن را از چنگ احزابی که زودتر به استفاده از رسانه 

رو  لیستی کار سختی پیش تر و احزاب غیر پسا ماتریااند، خارج کنند. در این مرحله احزاب کوچک 

دارند )نمونه سوئدی آن برای نمونه حزب دموکرات مسیحی است( و تا حد زیادی چندان آنالین 

اند خود را  ای که احزابی که در آغاز از احزاب پیشرو عقب مانده نیستند. در پایان، فاز سوم، مرحله 

های اجتماعی عدم حضور در رسانه  ها میرسانند، چرا کههای اجتماعی به آن در استفاده از رسانه 

رسد. اّما از آن جا که این احزاب از همان توان ماندگی و غیر مدرن بنظر می ای از عقبنشانه 

ها اقتصادی احزاب بزرگ برخوردار نیستند و دانش فنی احزاب پسا ماتریالیستی را ندارند، استفاده آن

ن پیشرفته و با کیفیت باال آن گونه که خواهان آن های اجتماعی به اندازه این احزاب چندااز رسانه 

هستند، نخواهد بود. در این مدل تئوریک در نهایت احزاب پسا ماتریالیستی )حزب محیط زیست و  

حزب اقدام فیمینیستی( جلوتر از دیگر احزاب کوچک قرار خواهند گرفت )برای نمونه در صحنه  

بزرگ برعکس خود را به احزاب پسا ماتریالیستی  سیاسی سوئد حزب دموکرات مسیحی(، اّما احزاب

های اجتماعی کرده اند، خواهند رساند. حاصل چنین که خیلی زودتر اقدام به استفاده از رسانه 

تغییراتی عادی شدن وضعیت برای بخشی از احزاب خواهد شد، و شرایط را برای بقیه تا حدودی  

ر قرار داشته باشیم، معنایش این است که احزابی  برابر خواهد کرد. اگر ما در سوئد در مرحله آخ

اند، کاران استفاده خود را نسبت به احزاب کوچک دیگر توسعه دادهمانند سوسیال دموکرات و محافظه 

های اّما احزابی مانند محیط زیست و اقدام فیمینیستی کماکان باید حضوری نسبتاً فعال در رسانه 

 اجتماعی داشته باشند.  

  



 از اینترنت   استفاده

های تحقیقات تاکنونی روی احزاب و فنآوری ارتباطات جدید عمدتاً روی این جنبه که چگونه رسانه 

دهندگان استفاده شده متمرکز بوده، نه بعنوان اجتماعی بعنوان ابزار مبارزه تبلیغاتی و رسیدن به رأی

(. به این  ۱۲۶اطات داخلی )ابزاری برای تقویت اعضای حزب و یا توسعه و بهبود مشارکت و ارتب

های اجتماعی، امکانات ها، رسانهدلیل ما اطالعات بسیار کمی در مورد این سئوال که آیا این پالتفرم 

توانند ابزاری هماهنگ کننده  دهند و یا این که می نوینی در اختیار سازمان داخلی احزاب قرار می 

 اریم. ها تفاوت داشته باشند، دباشند که با دیگر رسانه 

های جدید برای تبلیغات در اختیار کسانی که بشکل فردی های اجتماعی پالتفرم جا که رسانه از آن

توانند مستقیماً با خبرنگاران تماس برقرار کنند، به این دلیل  ها می دهد و آناند قرار می نامزد شده 

تر  تواند به کم می   (. چنین تحولی۱۲۷کند )های اجتماعی به شخصی شدن سیاست کمک میرسانه 

شدن محوریت مرکزیت احزاب کمک کرده و موجب گردد که تعداد افرادی که وابستگی چندانی به 

(. ۱۲۸اند )مطرح کرده زگونه که یاکوب و اسپیرینگرهبری احزاب ندارند، افزایش یابد، همان

کنند، چنین مزد می شکل فردی نا های اجتماعی به بموازات کسانی که خود را با استفاده از رسانه 

های درون حزب صورت گیرد.  های محلی احزاب و نیز فراکسیون تواند توسط شعبه ای نیز می استفاده

در عین حال شواهدی از توسعه گرایشی که در جهت خالف کنترل الگوی متمرکز موجود که تنها 

ق بکارگیری و استفاده شود. برای نمونه، از طریشود، نیز دیده می توسط مرکزیت احزاب مدیریت می 

های آنالین )که توسط  های تبلیغاتی سازگار با پالتفرم متنوع از الگوهای موجود در نِت، انتشار پُست 

 (. ۱۲۹شوند( و نیز نظارت )مرکزیت حزب توزیع می 

های اجتماعی را، حداقل آنگونه  گونه که در فصل گذشته مشاهده کردیم، احزاب در سوئد رسانه همان

کنند، در این فصل  دهندگان استفاده میها آمده است، برای رابطه با رأیاسناد استراتژیکی آنکه در 

های اجتماعی تا حدودی برای اگر چه ما چندان به عرصه داخلی احزاب نخواهیم پرداخت، اّما رسانه 

گیری ند نتیجه گیرند. این بازخوردی به چارتباطات داخلی و بحث بین احزاب نیز مورد استفاده قرار می 

از تحقیقات گذشته خواهد است، اگر چه تاکنون تعداد اندکی بررسی مشخص در مورد رابطه بین  

 های اجتماعی و روابط درون حزبی صورت گرفته است. رسانه 

  



 دهندگان رها شده است؟ آیا ارتباط دو طرفه با رأی 

های جدید را دهندگان از طریق پالتفرم علیرغم این که احزاب خواست و تمایل خود در رسیدن به رأی

دهند که رابطه متقابل بسیار محدود های متعدد نشان میکنند، اّما بررسی همواره بیان و بر آن تأکید می 

تباطی سیاستمداران است. چنین محدودیتی بویژه و قبل از هر چیز بطور مشخص خود را در الگوی ار

های مند به پاسخگویی به مخاطبین از طریق رسانه اند که عالقهدهد. سیاستمداران نشان دادهنشان می 

رسد که انتظاراتی را که مورد نظر احزاب در مورد احیای پیوند مجدد با  اجتماعی نیستند و بنظر می 

کنند. پس بنابراین کم شدن نقش رده نمی دهندگان از کانال فنآوری ارتباطات جدید است، را برآو رأی

های مردمی، تاکنون نتوانسته از طریق شکل نوینی از فعالیت سیاستمداران در  احزاب بمثابه جنبش 

های اجتماعی جایگزینی درخور خود را پیدا کند. استفاده از فنآوری ارتباطات نوین توسط  شبکه 

های رسد رسانه س آن نسبتاً محدود است. بنظر می دهندگان برای ارتباط گرفتن با احزاب و برعکرأی

خاطر یک مطالبه معین و بعنوان امکانی اجتماعی برعکس بیشتر برای بسیج در فاصله زمانی کم به 

ها مواردی هستند که جهت تبلیغات شخصی برای یک نامزد معین مناسب تشخیص داده شده است. این

 (.  ۱۳۰دهندگان خواهد بود )أی حاصل آن تعدیل نقش احزاب در بیان منافع ر

دهندگان با توجه به این که کدام نوع از احزاب گرایش در صفحات بعدی این فصل رابطه متقابل با رأی 

دهندگان های اجتماعی بعنوان ابزاری جهت برقراری گفتگو با رأیبیشتری در استفاده از رسانه 

 دارند، بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

  



 های اجتماعی حضور و موفقیت احزاب سوئد در رسانه 

 این بررسی برپایه تقسیم احزاب سوئدی به سه گروه صورت گرفته:  

 چنانچه احزاب کوچک و یا بزرگ باشند.   ▪

 اگر جدید و یا قدیمی اند.  ▪

 کنند. و باالخره این که این احزاب کدام مسائل سیاسی معین را مطرح و نمایندگی می  ▪

ها خود را در  سی شناسایی الگوهایی است که هر نوع از این احزاب با کمک آن هدف از برر

کنند، آمیز استفاده می ای موفقیت های عامل بگونه و از این سیستم های اجتماعی جا انداخته رسانه 

باشد. کلیه احزابی که در حال حاضر در پارلمان سوئد حضور دارند، موقعیتی تثبیت شده در  می 

های های اجتماعی دارند و سازماناجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر و حتی دیگر رسانه  هایرسانه 

جا احزاب ویدیو  کنند. یوتیوب که در آن ها استفاده می حزبی هر روز بیشتر و بیشتر از این رسانه 

گذارند، یک نمونه است و اینستاگرام برای بارگذاری عکس نمونه دیگر.  هایی به اشتراک می کلیپ

اند لینکدین جا احزاب خود را با اهداف دیگری سازگار کرده یستم عامل دیجیتالی دیگری که در آن س

کنند. برعکس اسنپ چت که اغلب گیری داخلی استفاده می است که تا حدود زیادی از آن برای عضو

سوئد  شود که به یک ابزار محبوب برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده، توسط احزاب سیاسی گفته می 

کوشش کرد آن را مطرح کند که   ۲۰۱۶کار در سال گیرد. حزب محافظه چندان مورد استفاده قرار نمی 

روز رسانی کرده و از نمایندگان حزب شناخت آفرینی سیاسی به بتواند طرفداران خود را در نقش

 بهتری ارائه دهد. اّما حاال دیگر چندان در آن فعال نیست. 

آهنگ حضور خود را بلحاظ فنی رسد که احزاب سوئدی با همان ضرب ظر میدر مقایسه با نروژ، بن

های اجتماعی سازگار نکرده اند. بعنوان نمونه، دو حزب بزرگ نروژ، حزب  توسعه نداده و با رسانه 

کردند. بعالوه  از اسنپ چت استفاده می  ۲۰۱۵کارگر و حزب راست و حتی حزب چپ از همان سال 

ها نیز در  اند و تعدادی از آنهم در فیسبوک و هم توئیتر فعال بوده   ۲۰۱۵ال کلیه احزاب نروژ از س

وزیر مهاجرت و همگرایی   ۲۰۱۷(. در آستانه انتخابات پارلمانی نروژ در سال ۱۳۱اینستاگرام )

نروژ سیلوی لیستوهاگ* )از حزب پیشرفت( موفقیت زیادی از طریق وبالگ خود داشت و بیش از 

لوفن )نخست وزیر   ن(، تقریباً به همان تعدادی که استفا۱۳۲سبوک داشت )پیرو در فی ۱۱۰۰۰۰

کنونی سوئد( در همان دوره زمانی پیرو داشت. رهبر حزب پیشرفت سیو ینسن* برای سخنرانی شب  

ای مهم است که امکان شنیده سال نو خود از فیسبوک استفاده کرد و اظهار داشت که فیسبوک عرصه 

های شما را قطع و دهندگان و هواداران را؛ بدون این که کسی بتواند گفته شدن مستقیم توسط رأی

سوئد نیز تقریباً شاهد    ۲۰۱۸(. در آستانه جنبش انتخاباتی سال ۱۳۳سازد )مغشوش کند، ممکن می 

داشت.   ۲۰۱۷های اجتماعی بود که نروژ در آستانه انتخابات سال همان شتاب از فعالیت در رسانه 

ای تحت وزیر وقت نروژ ارنا سولبری* در فیسبوک خود برنامه در آن زمان نخست بعنوان نمونه،

عنوان "لحظه پرسش کردن مردم" ترتیب داد. حزب او نیز نوعی برنامه بحث و گفتگو ترتیب داد که  

آن را "چالش فیسبوکی" نامیدند. حزب کارگر نیز اقدامات ابتکاری دیگری داشت که فضا را برای 

پیشنهاد دریافت کردند  ۲۶۰۰امون برنامه حزب در حساب کاربری حزب باز کرد. بیش از  پیشنهاد پیر

های (. در سوئد استفاده از ایده۱۳۴و بیشتر از نیم میلیون رأی بیشتر از این طریق کسب کردند )

دهد که احزاب و سیاستمداران  جدید مشابه تاکنون غیر معمول بوده، اّما این یک تصویر را ارئه می 

های جدید را برای تعامل و رابطه  توانند قالبها میبرجسته به چه اشکالی و با استفاده از کدام روش

پخش زنده توسط سیاستمداران در حساب  ۲۰۱۸دهندگان امتحان کنند. از بهار سال متقابل با رأی

 بسیار معمول شده است.   کاربری فیسبوکی 
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 فعالیت احزاب در توئیتر  

های اجتماعی بیشتر فعال هستند.  های کاربری رسمی احزاب در رسانه های انتخاباتی حسابدر دوره 

را با  ۲۰۱۴پائین فعالیت احزاب در توئیتر در فاصله زمانی منتهی به انتخابات سال  ۴.۱در جدول 

، آیا این ایم که دریابیممقایسه کرده   ۲۰۱۷و هم چنین با همان دوره زمانی  ۲۰۱۶یک ماه از سال 

جز دو نتایج در طول زمان پایدار هستند. بطور کلی فعالیت همه احزاب در خارج از دوران انتخابات به 

شکلی قابل توجه از  ها و حزب محافظه کاران، کاهش یافته است. حزبی که به استثنا، حزب لیبرال 

اهش یافته است. اقدام ک ۵،۵توئیت در روز به  ۲۶فعالیت خود کاسته اقدام فمینیستی است که از 

های طرفداران خود پاسخ داده است، بنابراین فعالیت زیاد این ای به توئیت فمینیستی تا حد قابل توجه 

تواند بعنوان مبارزات انتخاباتی و استراتژی حزب بمنظور بسیج  حزب در آستانه انتخابات می

ها بنظر برسد. بعالوه  های آنه توئیت دهندگان و قدردانی از آنان در توئیتر بصورت پاسخ دادن برأی

اند است، که امکانات اقتصادی اقدام فمینیستی تنها حزبی از میان احزابی که مورد بررسی قرار گرفته 

محدودی دارد که بتواند هزینه تبلیغات انتخاباتی کند. مبارزات و تبلیغات انتخاباتی این حزب توسط  

ایم(. نقل قول زیر از مقاله  در فصل قبل به آن پرداخته  نیروهای داوطلب پیش برده شده است )که

ای های میان دوره چاپ شده که در آن علل کاهش فعالیتتجارت هفته فریدا فرلین است که در نشریه  

 دهد: این حزب را نشان می 

ت،  های اجتماعی در حال حاضر، در فاصله زمانی بین دو انتخاباهای اقدام فمینیستی در رسانه "تالش

رود. درگیر کردن مجانی افراد در فعالیت، آن هم در زمانی که دوره  آهنگ پائینی پیش می با ضرب 

توانند تاب بیاورند و تحمل کنند.  انتخابات نیست، دشوار است. تنها چند نفر با روحیه باال هستند که می 

، و طبعاً رویدادهای مهم  دانند که فعالیت با شتاب کم در این شرایط مسئله مهمی نیستاّما مردم می 

جدیدی بوجود خواهد آمد. بسیاری از فعالین در چنین جنبش غیرانتفاعی دچار خستگی مفرط شده و 

 (. ۱۳۵سوزند" )از درون می 

حدود چهل نفر داشت که بشکل داوطلبانه   ۲۰۱۴در همان مقاله آمده است که اقدام فمینیستی در بهار  

 شدیداً مشغول کار بودند.  

توئیت در روز   ۱۹ترین احزاب در دوره انتخابات، با میانگین  رکز نیز از جمله یکی از فعال حزب م 

به جرگه احزاب با کمترین فعالیت تنزل کرد. حزب محیط زیست از جمله   ۲۰۱۶بود، که در سال 

  اش کاهش یافت و متعاقباً بهترین احزاب در دوران جنبش انتخابات بود، این حزب نیز فعالیت فعال

 ترین احزاب تبدیل شد.  یکی از غیر فعال 

 



 

  ۲۰۱۷مارس   ۳۱تا  ۱و  ۲۰۱۶مارس   ۳۱تا   ۱، ۲۰۱۴سپتامبر  ۱۵اوت تا  ۳۱توضیح: از 

ها. ام: محافظه کاران. ک د: دموکرات مسیحی. اف ای: اقدام ها. اس: سوسیال دموکرات ال: لیبرال 

 های سوئد. فمینیستی. سی: مرکز. وی: حزب چپ. ام پی: محیط زیست. اس د: حزب دموکرات

 

کاران ها و حزب محافظه دموکرات ترین حزب بود، که سوسیال فعال  ۲۰۱۶ها در سال حزب لیبرال 

بترتیب در مرتبه دوم و سوم قرار داشتند. هر سه احزاب جا افتاده و قدیمی در سیاست سوئد هستند و  

ه ما این ترین احزاب سوئد هستند. این ککاران بزرگ ها و محافظه دموکرات بعالوه دو حزب سوسیال 

بینیم، نشاندهندٔه این است که احزاب بزرگ و جا ترین احزاب سوئد می سه حزب را در صدر فعال 

تر و از زمانی های اجتماعی به سطح احزابی که سریعاند فعالیت خود را در رسانه افتاده توانسته 

فمینیستی، حزب مرکز و   اند، بعنوان نمونه اقدامهای اجتماعی کردهزودتر شروع به استفاده از رسانه 

 ، برسانند.  ۲۰۱۴حزب محیط زیست در جنبش انتخاباتی سال 

های متفاوت جدیدی مانند مسئله محیط زیست، سیاست مهاجرت  از جنبه نظری نیز احزابی که نظرگاه 

کنند، تفوق داشته باشند. اگر پذیری و یا فمینیسم )پسا ماتریالیستی( را در سیاست سوئد نمایندگی  می 

که بر پایه خطوط تفاوت بین احزاب باشد،  ۲۰۱۶ای از سطح فعالیت احزاب در سال بخواهیم نتیجه 

ترین حد با دهندگان را در باالراست هستند رأی   –بگیریم، چنین است که احزابی در معیار سنتی چپ 

یت احزاب کنیم که فعالمشاهده می  ۲۰۱۷کنند. در همان دوره زمانی  استفاده از توئیتر بسیج می 

ها سطح فعالیت مختلف، در مقایسه با یک سال قبل، تقریباً یکسان است، بجز آن سه حزب. لیبرال

ها در این دوره شامل  های آندرصد توئیت  ۸۴داشته اند، اّما  ۲۰۱۷بسیار باالیی در ماه مارس 

ان سطح فعالیت کارهایی در پاسخ به مخاطبین بوده. هر دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه توئیت 

 در مقایسه با سال قبل از آن داشته اند.   ۲۰۱۷تری در سال  بمراتب پائین 

های مسیحی همچنین فعال هستند، هم در دوران انتخابات و هم بین دو  تعجب انگیز است که دموکرات

رسد که حزب  دوره انتخابات. بعبارت بهتر، برپایه آن چه که در فصل قبل آمد، چنین بنظر می 

بیند و طبعاً برای حزب اهمیت چندانی  های تکمیل کننده می های اجتماعی را بعنوان پالتفرم انه رس
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۴.۱جدول 
، ۲۰۱۴فعالیت احزاب در توئیتر بترتیب از چپ به راست در سال های 

۲۰۱۷، و ۲۰۱۶
(تعداد توئیت ها در یک روز)



تواند چنین نیز باشد  گذاری کنند. احتماالً می ها سرمایه های انتخاباتی روی آن ندارند که در طی فعالیت 

بدون این که مرکزیت   که آن چه که بعنوان بروزرسانی اجباری آغاز شد، به یک الزام نیک تبدیل شده

 حزب آن را بعنوان استراتژی اعالم کرده باشد. 

Frida Färlin * 

  



 تعامل دو طرفه   \ دیالوگ 

های اجتماعی ها از رسانه در بررسی که بر اساس اظهارات خود احزاب سوئدی در مورد استفاده آن

که، احزاب سوئدی عالقه   صورت گرفت، این نتیجه بدست آمد ۲۰۱۰در طی مبارزات انتخاباتی سال 

های اجتماعی برای اهداف تبلیغاتی گوناگون دارند، اّما شکل و چگونگی زیادی به استفاده از رسانه 

ها بیشتر در ارتباط  ای در عمل چندان توسعه نیافته بود. بعالوه محتوا و مضمون توئیت چنین استفاده

 (. ۱۳۶یک طرفه بوده ) های خبری و اطالع رسانی و بصورت یک ارتباطبا رسانه 

نگاهی به وضعیت توئیت کردن تعدادی  ۲۰۱۴اّما یک بررسی که مدتی بعد در آستانه انتخابات سال  

از نمایندگان پارلمان سوئد کرده بود، تحولی مثبت را نشان داد. سیاستمداران از توئیتر فقط برای 

زان زیادی ارتباط دو طرفه با مخاطبین  برقراری یک ارتباط یک طرفه استفاده نکردند، بلکه حتی تا می 

شوند، صورت گرفته. اّما این دهندگان عامی" نامیده می اند. این تعامل با آن چه که "رأی هم داشته 

 (. ۱۳۷ارتباط در حد ارتباطی نبوده که با خبرنگاران داشته اند )

أثیرگذاری در دسترس  قطعاً گناه این که احزاب و سیاستمداران آن گونه که "باید" همیشه جهت ت

های ها نهاد. وجود فضای آلوده و مسموم برای گفتگو در رسانه باشند، نبوده اند را به گردن آن

تواند به محدود شدن استفاده و تعامل کمک کرده باشد اجتماعی و تنفر از کارمندان رسمی می 

اب ابتدا به توئیتر  دهندگان برای تعامل با احز(. همچنین صد در صد قطعی نیست که رأی۱۳۸)

های اجتماعی را راهی برای رسد که مردم عادی رسانهکنند، بلکه بطور یقین بنظر می مراجعه می 

 (.  ۱۳۹بینند، نه بعنوان یک پالتفرم برای گفتگو ) تجهیز خود به اطالعات سیاسی می 

ز همه حزب مرکز و  دهند، بیش ااحزابی که به پیروان خود از طریق توئیتر تا میزان زیادی پاسخ می

ها های آندرصد از توئیت  ۳۳درصد و  ۴۰بترتیب   ۲۰۱۶های مسیحی هستند که در سال دموکرات 

( بوده است. حزب دموکرات مسیحی در  ۲۰۱۷درصد در طی سال  ۲۲و   ۲۷ها )بترتیب  شامل پاسخ

ری برای پاسخ بررسی و تجزیه و تحلیل پس از انتخابات خود نوشت که این حزب نیاز به پرسنل بیشت

های اجتماعی، داشت. در مجموع اشتیاقی شدید از سوی  های بارگذاری شده در رسانه دادن به پست 

هایی مانند فیسبوک و  ها برای تعامل و یا حداقل پاسخ دادن به فعالیت در پالتفرم دموکرات مسیحی 

 شود. توئیتر دیده می 

   ۴.۱جدول 

   ۲۰۱۷و   ۲۰۱۶ها در ها از مجموعه تعداد توئیت سهم پاسخ

 )تعداد( ۲۰۱۷سهم توئیت  )تعداد( ۲۰۱۶ها سهم توئیت  حزب 

   ۲۷(  ۴۵)   ۴۰(  ۵۹) حزب مرکز 

   ۲۲(  ۳۴)   ۳۳(  ۷۴) ها دموکرات مسیحی 

   ۴۹(  ۶۴)  ۱۱( ۷) حزب محیط زیست  

   ۱( ۸)  ۴(  ۱۹) ها لیبرال 

   ۴( ۵)   ۳( ۴) حزب چپ 

   ۰(، ۰)  ۳(  ۱۲) های سوسیال دموکرات 

   ۲( ۳)   ۳( ۵) اقدام فمینیستی  

   ۰(، ۰)   ۱( ۳) محافظه کاران 

   ۵( ۲)   ۰(، ۰) های سوئد دموکرات 

 



و ستون سمت چپ همان دوره  ۲۰۱۶. ستون وسط تعامل در ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶مارس  ۳۱توضیح: از اول مارس تا 

 است.  ۲۰۱۷زمانی در سال 

 

حزب محیط زیست از جمله احزابی است که مشتاق تعامل بیشتر در توئیتر است، ضمن این که در این 

های سوئد و  ام فمینیستی، دموکراتها، اقددموکرات ها، حزب چپ، سوسیال اواخر احزاب لیبرال 

کاربری های دریافت شده پاسخ داده اند. حسابکاران نسبت به گذشته کمی بیشتر به توئیت محافظه 

، کالً به هیچ پستی پاسخ ۲۰۱۶های سوئد در طی دوره زمانی مورد بررسی،  رسمی حزب دموکرات 

درصد از کل مجموع   ۵ده است )در طی یک ماه تنها به دو توئیت پاسخ دا ۲۰۱۷نداده و در 

کاران نیز  دموکرات و محافظه احزاب سوسیال  ۲۰۱۷ها(. در طول همان ماه مورد نظر در سال توئیت 

 نگاه کنید(.  ۴.۱به هیچ توئیتی پاسخ نداده اند )به جدول 

های دیگری نیز وجود  علیرغم عدم وجود یک رابطه دو طرفه مستقیم )در شکل پاسخ دادن( عرصه

های ند که نشاندهنده دیالوگ یا حداقل نوعی رابطه دو جانبه با پیروان هستند. پاسخ دادن به توئیت دار

تواند راهی باشد برای این که حزب نشان دهد که نظر و درک  کنند می کسانی که حزب را دنبال می

این رفتار بنوبه   کنند، کهها استقبال می خوانند و از مشارکت آنها برای حزب مهم است، آن را می آن

کند. بعالوه همه  کنند را به مشارکت بیشتر ترغیب میخود طرفداران و کسانی که حزب را دنبال می 

گر و بازگو کننده نظرات دیگر کاربران اند. کنند که بیانهایی دریافت می احزاب تا حدود زیادی پیام

ا دریافت کننده پیام سیاسی نیستند، بعالوه در صفحات فیسبوکی احزاب کاربران فعالی هستند که تنه

کنند. بدین ترتیب این گروه از کاربران تنها دریافت  بلکه تا حد زیادی نظرات خود را نیز پخش می 

های کاربری احزاب هستند.  کننده نیستند، بلکه خود نیز خلق کننده نوعی تبلیغ سیاسی در حساب

گیرند و نه خود احزاب  اربران صورت می های احزاب توسط کبخش زیادی از ارتباطات در صفحه 

(۱۴۰ .) 

  



 مگافون یا گوش دادن؟ 

گوش ها توان چنین فهمید که احزاب به نظرات آنهای دریافتی مخاطبین را می پاسخ به توئیت 

خوانند. در  نویسند دنبال کرده و می ها حقیقتاً آن چه را که سایر کاربران می به این معنا که آندهند، می 

ای به این جنبه نداریم که چنین کنشی توسط چه کسی، اعضای حزب، نماینده  این بررسی ما توجه 

است که گیرد، بلکه بازتاب چنین واکنشی است که بیانگر این دهنده فعال صورت می حزب و یک رأی

مگافون است.   \های اجتماعی بیشتر از یک ارتباط صرفاً یک جانبه خواست و انتظار احزاب از رسانه 

(. ۴.۲ها و اقدام فمینیستی احزابی هستند که بیشتر ریتوئیت دارند )جدول دموکرات ها، سوسیاللیبرال 

ستند، نبودند. بنابراین  داناین سه حزب جزء آن احزابی که بیشتر خود را موظف به پاسخ دادن می 

ای از ها و به اشتراک گذاشتن مطالب بعنوان نشانه رسد که ارتباطی بین پاسخ دادن به توئیت بنظر نمی 

گفتگو و یا تعامل وجود داشته باشد. این که تنها حزب اقدام فمینیستی است که تا حدود زیادی مطالب 

شاندهنده شکل دیگری از مبارزه تبلیغاتی باشد که  تواند نگذارد، می را با پیروان خود به اشتراک می 

های اجتماعی ارتباط برقرار کند و در پیوند با این موضوع  به کمک آن بتواند با پیروان خود در رسانه 

های باشد که این حزب منابع اقتصادی چندانی نداشته که جهت استفاده از دیگر الگوهای فعالیت

فمینیستی در بررسی و تجزیه و تحلیل پس از انتخابات خود نوشت   انتخاباتی هزینه کند. حزب اقدام

های اجتماعی یکی از فاکتورهای تأثیر گذاری بودند که موفقیت ما در برقراری ارتباط دو  که رسانه 

های خوب" مورد استفاده  توانند برای "قبول و بازیافت ایده پذیر ساختند و می جانبه با مردم را امکان

 (.  ۲۰۱۵اقدام فمینیستی قرار گیرند )

های پیروان از طرف حزب اقدام فمینیستی در چنین حدی، بیانگر این است که پاسخ دادن به توئیت 

رسد که داشتن یک دهند". بنابراین بنظر میها توجه دارند و "گوش می ها به بخشی از نظرات آنآن

أثیر دارد. از سوی دیگر شکل نازل  های اجتماعی تتر بر چگونگی مدیریت رسانه ساختار حزبی شفاف 

آمدی از این نقیصه است که حزب کارمندان چندانی نداشته که تمام وقت  پاسخ دادن به احتمال زیاد پی

 های اجتماعی کار کنند. با حساب کاربری حزب در رسانه 

 

 )درصد(   ۲۰۱۷و   ۲۰۱۶ها سهم توئیت  ۴.۲جدول 

   ۲۰۱۷سهم ریتوئیت    ۲۰۱۶سهم ریتوئیت  حزب  

   ۷۷   ۶۵ ها دموکرات سوسیال 

   ۳۴   ۴۱ کاران محافظه 

   ۵۸   ۴۸ های سوئد دموکرات 

   ۴۹   ۳۲ محیط زیست  

   ۱۴   ۱۳ حزب مرکز  

   ۴۶   ۵۶ حزب چپ 

   ۸۴   ۸۱ ها لیبرال 

   ۳۲   ۳۲ های مسیحی  دموکرات 

   ۷۰   ۷۹ اقدام فمینیستی  

 

 ها در فاصله زمانی. . درصدی از کل سهم توئیت ۲۰۱۶مارس  ۳۱مارس تا   ۱توضیح: از 



های اند، حزب دموکرات های پیروان خود پاسخ دادهاز بین دیگر احزاب که تا حدود زیادی به توئیت 

ها به  کاران و دموکرات مسیحی سوئد و حزب چپ هستند، ضمن این که حزب محیط زیست، محافظه 

کنند، تا حدودی کمتر پاسخ بوده اند. حزب مرکز  کاربری حزب را دنبال می کسانی که حساب پیروان و

درصد در   ۱۴و  ۱۳ها پاسخ داده است. )بترتیب تنها حزبی بوده که کمتر از دیگر احزاب به توئیت 

 نگاه کنید(.  ۴.۲. به جدول ۲۰۱۷و   ۲۰۱۶فاصله زمانی 

ها به هایی بدست آمد که پاسخ آنلمان سوئد نشانه های سیاستمداران عضو پاردر بررسی کنش 

ها بیشتر در محدوده شبکه سیاسی حزبی و یا حداقل با سیاستمداران احزابی که بلحاظ توئیت 

ایدئولوژیک نزدیک به ایدئولوژی حزب خود بوده، صورت گرفته است. ذکر نام دیگران از طریق  

ف توئیت مخالفان سیاسی است. )با استفاده @ قبل  شد که در درجه نخست هد استفاده از @ معلوم می 

کند در مطلب ارسالی به نام او اشاره شده است( از نام کاربر یا مخالف، فرد اخطاری دریافت می 

ای توصیف شده است که در آن ها، بعنوان یک رسانه حرفه (. توئیتر در بسیاری از زمینه ۱۴۱)

ند. چنین کارکردی قبل از هر چیز در مورد سیاستمداران کتعامل قدرت غالب را تا حدود کمی نقض می 

منفرد صادق است. تعداد کمی از مطالعات گذشته از این جنبه احزاب را مورد توجه قرار داده اند. 

های کاربری رسمی احزاب ممکن است به اهداف مشخص که همانا دستیابی و تعامل با  حساب

گیری در مقابل رقبای سیاسی و یا مدیریت  م موضع دهندگان، در درجه نخست و در درجه دورأی

تر گیرند )که شاید از جنبه عملی بسیار آسان نگاران مورد استفاده قرار میرابطه با افراد و روزنامه 

 از مدیریت آن از طریق تلفن و ایمیل باشد(.  

جتماعی بعنوان بلندگو های ارسد که احزاب در ابتدا از رسانه های گذشته، بنظر می با استناد به بررسی 

اند، اگرچه این رویکرد بمعنای تعامل با پیروان نبود. به این معنا که، اگر نتوان تعامل  استفاده کرده

صورت گیرد )که در تحقیقات قبلی عمدتاً از آن بعنوان @ مفقود، یا پیام بدون آدرس نام برده  

مند بوده  رجه نخست به نشر اطالعات عالقهای از این که طرفین در دشود(، را باید بعنوان نشانه می 

ایم که احزاب واقعاً چه تعداد از اند، تفسیر کرد. بجای آن در این جا ما این موضوع را بررسی کرده 

کنند، نه  ها از طریق توئیتر پیگیری می حساب کاربران را با هدف مشخص مشارکت در جریان فعالیت

 ها. طریق توئیت هدف از این که صرف انتشار اطالعات بی

ها بیشترین تعداد پیرو را داشت )حدود های توئیتری سوسیال دموکراتحساب  ۲۰۱۷در مارس 

در مرتبه   ۵۰۰۰. حزب محیط زیست با رقم ۴۱ترین تعداد، تنها های سوئد کم( و دموکرات۷۵۰۰

اقدام پیرو در حساب توئیتری خود داشتند.  ۳۰۰۰و حزب چپ حدود  ۴۰۰۰کاران دوم، محافظه 

ها کردند، لیبرال در حساب کاربری توئیتری در همان دوره زمانی پیروی می  ۲۰۰۰فمینیستی را 

های سوئد بود و  . حزب مرکز کمی بهتر از دموکرات ۱۴۰۰ها ، همچنین دموکرات مسیحی ۱۵۰۰

در ارتباط  کنندگان و پیروان بیشتر رسید که حاکی از آن که این مراجعه می  ۴۰۰ها به تعداد پیروان آن 

های سوئد با حساب کاربری که حزب دموکرات ۴۱های حزبی بوده اند. از با نمایندگان و سازمان 

رسد ها ارتباط دارد تقریباً همگی متعلق به نمایندگان و سخنگویان حزب هستند. در مقابل بنظر می آن

یتر هستند. از طرف دیگر  های بیشتری در توئمند به دنبال کردن تعداد حسابکه بیشتر احزاب عالقه 

توان گفت کنند بخوانند، اّما حداقل می هایی را که دنبال می های حسابها همه توئیت روشن نیست که آن 

هایی که خودشان اشتراک جز توئیت هایی که دیگران، به ها تا حدودی بخشی از جریان بحث که آن

 خوانند.  گذراند را می می 

که این بررسی  ۲۰۱۷ها در طی دوره زمانی  درصد آن  ۵۸ای سوئد ههای دموکراتاز کل ریتوئیت 

کنند، که در  حساب توئیتری را دنبال می  ۴۱ها تنها صورت گرفته بوده و با توجه به این پیشینه که آن 



های سوئد هستند، بنابراین هدف فعالیت  های توئیتری فعالین حزب دموکراتواقع جملگی حساب 

ای به  ها چندان عالقهرسد که آن نها انتشار و پخش پیام حزب بوده و بنظر می ها کماکان تتوئیتری آن 

های توئیتری غیر خودی، بجز فعالین دریافت و به اشتراک گذاشتن و استفاده از مطالب دیگر حساب

حزبی، ندارند. بنابراین این خود شکلی از کنترل و مدیریت در به اشتراک گذاری اطالعات از باال است 

در تضاد با شرکت در جریان رد و بدل کردن اطالعات و تعامل با پیروان و دنبال کنندگان حساب که 

های سوئد مانند بسیاری از احزاب دیگر سوئدی در طی مدتی که  توئیتری حزب است. حزب دموکرات 

های پیروان خود پاسخی نداده، بجز دو  صورت گرفته است به توئیت  ۲۰۱۷این بررسی که در سال 

های ارتباط گیری با اهداف شود که احزاب اشکال متفاوتی از روش ورد. بدین ترتیب روشن میم

توانند بمنظور تعامل، گوش دادن و یا تنها انتشار و به اشتراک  کنند، که می متفاوت را پیشه می 

 مگافون باشند.  \گذاشتن اطالعات

تر عمل کرده اند؟ آیا چنین موفق های اجتماعی پس در این صورت کدام یک از احزاب در رسانه 

های آمیز از رسانه ها و یا نوع حزب دارد؟ استفاده موفقیتگیری آن ای با گزینه ارتباطموفقیتی رابطه 

تواند  های گوناگون ترجمه و اندازه گرفت. بطور مثال، چنین موفقیتی می توان به روشاجتماعی را می 

ه شدن و یا خلق و بوجود آوردن موقعیتی برتر در رابطه  دید \در رابطه با مورد توجه قرار گرفتن

کرد حزب در عرصه انتخابات دیده شدن و جلب گرفتن با خبرنگاران باشد. در رابطه با کنش عمل 

یا  هتوجه کردن کامالً مفید و مثبت است، مگر این که یک نامزد انتخاباتی بدلیل اظهار نظر نژادپرستان 

آمیز  های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر استفاده موفقیت دیگر رفتار مشابه در رسانه 

تواند در رابطه مکانیسم دیگر  های پارلمانتاریستی یک حزب می در رابطه با عرصه داخلی یا فعالیت

های اجتماعی تسهیل و یا بهتر جاری شدن یک بحث درونی، یا جذب یک نماینده  باشد. آیا رسانه 

های سیاسی تر شدن تفاوتهای اجتماعی به شفاف کنند؟ آیا رسانه ر و یا دشوارتر می تسیاسی را آسان

 کنند؟  های درون پارلمان کمک می و تقویت بحث 

توانند از یک سو برای حزب  های اجتماعی می ها وجود ندارد. رسانه پاسخ روشنی برای این پرسش

یگر برای جاری شدن یک بحث درونی  سخن گفتن با یک صدای واحد را دشوارتر کند و از سوی د

های اجتماعی با توجه  شود، اّما رسانه شور آفرین باشند. شفافیت در بین احزاب تا حدودی تقویت می 

کنند. ها احتماالً به بروز برخی ابهامات کمک می اشان و در توئیتر، فضای محدود کارکرد آن به سرعت 

نتاریستی، خیلی خالصه باید گفت که ما چیز زیادی در  در رابطه با امور عرصه داخلی و عرصه پارلما

 دانیم. ها نمی آمیز از آن های اجتماعی و استفاده موفقیت مورد کارکرد رسانه 

  



 تأثیر کارکرد  

  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۴های های کاربری احزاب گوناگون در سال تعداد دنبال کنندگان حساب ۴.۲در جدول 

دهندگان تر بلحاظ حمایت رأی بترتیب آمده است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که احزاب بزرگ 

سوئد حضور  های اجتماعی ندارند. اقدام فمینیستی که در پارلمان لزوماً بیشترین پیروان را در رسانه 

ترین حزب در فیسبوک و نیز در توئیتر بیشترین پیروان  ، محبوب ندارد، به نسبت اندازه و قامت حزب 

ها در فیسبوک و توئیتر ربطی به فرضیه رسد که میزان و تعداد پیروان آنرا دارد. چنین بنظر می 

د پیروان ندارند. بنظر  کوچک و بزرگ بودن احزاب و یا این که قدمت احزاب تأثیر چندانی بر تعدا

حال یکی از ترین و در عینها، که در فاصله زمانی مورد نظر بزرگ رسد که سوسیال دموکراتمی 

های اجتماعی از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. ترین احزاب سوئد بوده اند، در رسانه قدیمی 

های سوئد نیز با توجه به نسبت  رات بهمین ترتیب ما شاهد هستیم که بعد از اقدام فمینیستی حزب دموک 

اند. این احزاب قبل از هرچیز جدید هستند و تبلیغات و بسیج  اشان موفقیت زیادی داشتهاندازه حزب 

پیش برده اند. در این میان، این ای متفاوت با شیوه کالسیک اقتصاد محور به سیاسی خود را بگونه 

ترین  ها و حزب مرکز هستند که از کم مسیحی، لیبرال احزاب کوچک و جا افتاده، مانند حزب دموکرات 

های اجتماعی برخوردارند. نکته جالب توجه این است که این سه حزب پیروان  پیروان در رسانه 

اند تا فیسبوک، موضوعی که در مورد هیچ یک از احزاب دیگر صادق  بیشتری در توئیتر داشته 

اند این باشد که بسیاری از خبرنگاران و فعالین تونیست. علت چنین تفاوتی به احتمال زیاد می 

تأثیرگذار بر افکار عمومی احزاب را با هدف کسب اطالعات و رصد کردن از طریق توئیتر دنبال  

شود. در سال انتخابات تری از طرفداران دنبال می های بزرگ کنند و در مقابل فیسبوک توسط گروه می 

ها تواند با منطق متفاوت حاکم بر رسانه ند تا فیسبوک، که می احزاب در توئیتر بیشتر فعال بود ۲۰۱۴

شود، به  ( تعریف می ۱۴۳(. توئیتر که اغلب بعنوان "ابزار نخبگان" )۱۴۲قابل توضیح باشد )

دهندگان که بیشتر در  تری از رأیهای بزرگ احتمال زیاد در اهداف دیگری، بجز رسیدن به گروه 

 گیرد.  ده قرار می فیسبوک فعال هستند، مورد استفا

 

 )تعداد(  ۲۰۱۴رابطه میزان پیروان احزاب در فیسبوک و توئیتر  ۴.۲( ۱جدول )



 

 

 )تعداد(  ۲۰۱۶رابطه میزان پیروان احزاب در فیسبوک و توئیتر،  ۴.۲( ۲جدول )

 

 

اند، بجز اقدام فمینیستی )تعداد کسانی  کلیه احزاب پیروان بیشتری پیدا کرده  ۲۰۱۴در مقایسه با سال 

 کنند کمی کاهش یافته، اّما در توئیتر کمی افزایش یافته(.  که این حزب را در فیسبوک دنبال می 

اند، و این اره کرده اند، تا حدی که خود احزاب نیز به آن اشهای اجتماعی اهمیت بیشتر یافته رسانه 

بیشتر صادق است    ۲۰۱۰در مقایسه با انتخابات سال  ۲۰۱۴مسئله بویژه در مورد انتخابات سال 

های های اجتماعی بعنوان پالتفرم رسد که رسانه بنظر می  ۲۰۱۸(. در آستانه انتخابات سال ۱۴۴)
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های ارتباطی خود  بعنوان کانالهای اجتماعی تری کسب کرده اند. رسانه تبلیغات انتخاباتی جایگاه مهم

را جا انداخته اند. در حال حاضر بیشتر احزاب تعداد افرادی را بعنوان پرسنل دیجیتالی برای ارتباطات 

 های اجتماعی بعنوان بخش مهمی از آن هستند.  در استخدام خود دارند، که در آن رسانه 

ل توجهی بلحاظ تعداد پیروان بویژه در  های سوئد بگونه قاب تاکنون محبوبیت دموکرات  ۲۰۱۴از سال 

طور عمده در ارتباطات رسمی خود از فیسبوک  توئیتر افزایش یافته است. علیرغم این که این حزب به 

گیری قطعی در باره این که کدام یک  کند، و در آن جا بیشترین تعداد پیروان را دارد. نتیجه استفاده می 

تر اند دشوار است. اّما نتایج بدست آمده بیانگر این است که از احزاب در فیسبوک و توئیتر محبوب 

اند. همزمان ما شاهد مابازایی از اندازه  های معینی دست یافته گر جدید به موفقیت حداقل احزاب چالش

کاران نسبت به دیگر احزاب جا افتاده ولی  ها و محافظه احزاب هستیم که در آن سوسیال دموکرات 

ای های بعدی بگونه ای در زمانشتری در فیسبوک و توئیتر دارند، اّما چنین نتیجه تر پیروان بیکوچک 

ها که همگی از احزاب  ها، حزب مرکز و حزب لیبرال تر خود را نشان داده است. دموکرات مسیحی قوی 

دهندگان را با استفاده از اشکال گوناگون اقتصادی تر هستند و بعالوه بطور عمده رأیقوی و کوچک 

کنند، کمترین پیروان را بویژه در فیسبوک دارند. این نتایج همسو با آن چه است که ما در  سیج می ب

 ابتدا در مورد انگیزه و منابع اقتصادی احزاب در مراحل مختلف توسعه مطرح کردیم. 

گان دهندهای اجتماعی وابسته به این است که آیا رأیها در رسانه بعالوه فعالیت احزاب و موفقیت آن 

در سوئد   ۲۰۱۴های اجتماعی حضور داشته و فعال باشند. در انتخابات سال به این احزاب در شبکه 

های ترین کاربران رسانه دوستداران و حامیان حزب اقدام فمینیستی و حزب محیط زیست فعال 

ر استفاده ای چند باهای اجتماعی روزانه و یا هفته ها از رسانه اجتماعی بودند، به این معنا که آن

درصد از   ۶۸کردند و درصد از مجموع کسانی که از حزب اقدام فمینیستی حمایت می  ۷۴کردند. می 

های کردند. استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی استفاده می طرفداران حزب محیط زیست از رسانه 

کمترین   اهدموکرات های سوئد و سوسیال اجتماعی در بین حامیان احزاب دموکرات مسیحی، دموکرات 

رسد که  (. بنظر می ۱۴۵های اجتماعی را داشتند )درصد در رسانه  ۵۰تعداد افراد فعال با رقمی حدود 

های اجتماعی ها در رسانه های سوئد و سوسیال دموکرات فعالیت کمتر طرفداران احزاب دموکرات 

برای حزب دموکرات مسیحی این  ها نداشته است. از سوی دیگر، تأثیر و اهمیت چندانی در موفقیت آن

توانند از  پوشی کرد. احزاب می توان از آن چشمتواند اهمیت داشته باشد، حداقل این که نمی نقصان می 

اند، برای های اجتماعی فعالدهندگانی که در رسانه های اجتماعی، عالوه بر رسیدن به رأی رسانه 

ها رهبری حزب استفاده کنند، چرا که این گروه هدف تماس با خبرنگاران، روابط درون حزبی یا بین 

 های اجتماعی هستند. دهندگان مشتاق استفاده از رسانه بسیار بیشتر از رأی

  



 بسیج  

وقتی که به دو موضوع موفقیت و بسیج نگاه کنیم، ما با تصویر تا حدودی متفاوت با باال روبرو  

ها دهد که احزابی که تعداد پیروان بیشتری دارند و یا سطح فعالیت آنشویم. این تصویر نشان می می 

ؤثرتری دارند، گیری دوطرفه و مهای اجتماعی بیشتر و یا این که الگوی تعامل و ارتباط در رسانه 

تر بتوانند از طریق توئیتر طرفداران خود را بسیج کنند. هر دو حزب محافظه کاران و  لزوماً آسان

های سوئد که بیشترین موفقیت را داشته اند، در واقع احزابی هستند که بدترین کارنامه در  دموکرات 

 اند. ها را داشته های آنهمگرایی با پیروان خود و پاسخ دادن به پرسش 

 

 

ها طی این دوره  . درصد از کل میزان توئیت ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶ما س  ۳۱مارس تا   ۱توضیح: از 

 است.   ۲۰۱۶و بُردار پائین فاصله زمانی  ۲۰۱۷زمانی. بردار باالیی نشاندهنده فاصله زمانی 

 

یشتر  های مسیحی، از جمله احزاب فعالی بودند )ب ها و دموکرات همانگونه که مشاهده شد، لیبرال 

ها )بیشتر از بقیه احزاب،  ها(، که بیشتر از بقیه احزاب سعی در تعامل و پاسخ دادن به توئیت لیبرال 

های مسیحی( بودند، کمترین تعداد پیرو را دارند و همچنین کمترین موفقیت. این نکته بیانگر  دموکرات 

اّما به آن هدف مطلوب   گذاری کرده اند،های اجتماعی سرمایه این است که این احزاب در رسانه 

توان نتیجه گرفت که رابطه معینی بین میزان فعالیت و یا تعامل و دو  نرسیده اند. ضمن این که می

 طرفه بودن ارتباط و تعداد پیروان وجود ندارد. 

دهندگان را حزب اقدام فمینیستی علیرغم موفقیت تقریباً زیاد، باز نتوانسته به اندازه کافی حمایت رأی 

جلب کند که بتواند وارد پارلمان سوئد شود. موفقیت احزاب دیگر با تفاوت   ۲۰۱۴انتخابات سال در 

در باال مشاهده   ۴.۳شود. همانگونه که ما در جدول  ها مشخص نمی قدمت، اندازه و ایدئولوژی آن

رد  کنند، چنین موضوعی در موکاران بیشتر از طریق توئیتر سازماندهی می کنیم، حزب محافظه می 

های سوئد و حزب محیط زیست نیز صادق است. حزب چپ و حزب مرکز، دو حزب  حزب دموکرات 
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توئیت هایی که به اشتراک گذاشته شده و یا از طرف دیگران مورد توجه قرار)۲۰۱۷و ۲۰۱۶، بسیج احزاب در توئیتر ۴.۳جدول 
گرفته اند 

۲۰۱۷ ۲۰۱۶



دهندگان را بیشتر از طریق رویکرد استفاده از الگوهای اقتصادی بسیج تر که رأیجاافتاده و کوچک

ر  حزب مرکز. بطو   ۲۰۱۷دهندگان بوجود آوردند، بویژه در سال کنند، اشتیاق زیادی در بین رأیمی 

توانیم به الگویی کامالً روشن از آن خالصه همراه با این مقدمه از معرفی احزاب، باید گفت، ما نمی 

رسد  تواند تأثیری تعیین کننده در موفقیت احزاب در توئیتر داشته باشد، دست یابیم. بنظر می چه که می 

 تواند تأثیر چندانی داشته باشد. که حتی کارکرد خود احزاب نیز نمی 

مشابه بررسی که قبالً در مورد استفاده احزاب از توئیتر در دوره انتخابات    ۴.۳اهدات ما از جدول مش

های سوئد و محیط  کار، دموکرات باشد. در آن بررسی حزب محافظه صورت گرفته، می  ۲۰۱۴سال 

تند  های دریافتی داشزیست بیشترین موفقیت را در مقیاس عددی پاسخ/ پست و پاسخ دادن به توئیت 

کاران، حزب چپ و حزب محیط زیست موفق شدند بیشترین  های سوئد، محافظه (. دموکرات ۱۴۶)

رسد بدست آوردند. بنابراین بنظر می  ۲۰۱۴شاخص بعنوان حزب محبوب را در دوران انتخابات سال 

ن اند، آن احزابی هستند که بیشتریکه نتایج بدست آمده، یا این فکر که این احزابی که رصد شده

* در  سیفوموفقیت در توئیتر را داشته اند، نیز صادق است. نتایج مشابهی نیز در طی تحقیقاتی که 

های سوئد و پس  انجام داده، بدست آمد. نتایج حاصله نشان داد که دموکرات ۲۰۱۷ژانویه و فوریه 

اعی را های اجتمکاران بیشترین مشارکت در رسانه دموکرات و محافظه ها احزاب سوسیال از آن

اند، بنابراین کامالً ها جمع کردهها و الیک ها را با مشارکت گذاشتنها کامنتاند، اّما در آن جا آنداشته 

 (.  ۱۴۷مشخص نشده است که آیا حزب با اقبال مثبتی روبرو شده یا نه )

ا نسبت به  موفقیت لزوماً الزم نیست که از طریق تعداد پیروان، تعامل و رابطه دو جانبه و بازخورده

های توانند با روش های اجتماعی میهای بارگذاری شده برآورد شود. احزاب با استفاده از رسانه پُست 

جدید در قبال مسائل عاجل روز واکنش نشان داده و با بحث و گفتگو شرایطی را ایجاد کنند که بتوانند 

در دوره انتخابات سال نظرات و موضوعات مورد نظراشان برجسته و مورد توجه قرار گیرند. 

های اجتماعی و حزب اقدام فمینیستی نوشت که در آن  ای در باره رسانه * مقاله فوکس مجله   ۲۰۱۴

به این موضوع پرداخت که چگونه شد که یک فعال حزب مردم در یک برنامه تلویزیونی پیام حزب  

 اقدام فمینیستی را تبلیغ و ترویج کرد:  

لویزیونی آگنتا* که در تعطیالت  ای که ماریا آرنهلم* حزب اقدام فمینیستی را در برنامه ت"در لحظه 

آخر هفته از تلویزیون سراسری پخش شد، متهم به باور به سوسیالیسم دولتی کرد، تصویر پالکادری 

از نِت در صفحه تلویزیون نشان داده شد که وزیر برابری جنسییتی آن را قابل تعمق و جدی دانست.  

ده بود که در جریان تظاهرات خیابانی در  »دیگر هرگز« این شعاری بود که روی پالکادری نوشته ش

شد های یکی از شهرهای اسپانیا حمل می اعتراض به پیشنهاد غیرقانونی شدن سقط جنین در خیابان

که حزب اقدام فمینیستی با این تظاهرات اعالم همبستگی کرده بود. در زیر پالکادر نوشته شده بود  

 (.  ۱۴۸حزب اقدام فمینیستی" ) 

رسد که احزاب سنتی در تبلیغات انتخاباتی خود با درگیر شدن با مسائل عاجل روز با  چنین بنظر می 

اند را تبلیغ  ریزی شدههای سیاسی را که از پیش برنامه دهند که پیام مشکل روبرو هستند و ترجیح می 

های توئیتری و فیسبوکی حزب اقدام کنند. در همان مقاله نشریه فوکس چنین تفسیر شده که حساب

 نظیر انجام دادند: فمینیستی کار ویژه و بی 

هایی که بحث و گفتگو در جریان بود ها بجای پمپاژ کردن سیاست خود، با جدیت خود را به مکان"آن

جا ترکیبی از افراد گوناگون برای دفاع پیوند زدند و به شکلی از پالتفرم نظری تبدیل شدند که در آن

ترتیب شبکه اینترنتی حزب توانست به اصطالح با یک ضربه دو یننوشتند. بداز فمینیسم کامنت می 

 (. ۱۴۹مگس را از پا دربیاورد: داغ کردن بحث و تبلیغ و تقویت سیما و لگوی حزب" ) 



کند؛ منطق  های روز برای احزاب اهمیت پیدا می به این گونه است که پرداختن به مسائل و بحث 

توانند موجب تقویت بازگشت  ها میفیت پخش مطالب آنهای اجتماعی همراه با سرعت و ظررسانه 

های سوئد تنها حزبی بوده اند که  احزاب به سرفصل خبرها و تحوالت خبری آنالین گردد. دموکرات 

ای صریح به این موضوع بپردازند و زیرساختی را برای اخبار و تأثیرگذاری  اند بگونه تاکنون کوشیده 

بوجود آورند. در گزارشی که در روزنامه آفتون بالدت منتشر شد  و شکل دادن افکار عمومی در نِت

توضیح داده شده است که چگونه سایت "نادرست بلحاظ سیاسی" بعنوان پالتفرم مهمی برای تبلیغات 

گیرد. در این سایت رهبری حزب محتوا و مضمون آن  های سوئد مورد استفاده قرار می حزب دموکرات 

اوپیکسالت* که جایگزین سایت "نادرست بلحاظ سیاسی" بود تا حدودی کند. سایت را مدیریت می 

های سوئد، بلحاظ مالی این سایت توسط کنت اِِکروت* عضو پارلمان سوئد وابسته به حزب دموکرات 

های های سوئد تالش کرده تا که پالتفرم تاکنون حزب دموکرات  ۲۰۱۰کرد. از سال را تأمین مالی می 

(. واقعیت این است از زمانی که فیسبوک آغاز به  ۱۵۰اندازی کند )خود را راه ای خاصمتعدد رسانه 

ها و حوادث جاری در سطحی کامالً گذاری بیشتر بر نشر اخبار کرده، توضیح و تفسیر واقعیت سرمایه 

اشتراک گذاشتن در های آنالین و فرهنگ به متفاوت با گذشته داغ شده است. داشتن زیرساخت 

تماعی، برای کنترل و تالش در جهت تأثیرگذاری بر جریان اخبار و رویدادها برای های اجرسانه 

 ای یافته است.  احزاب جدا از این که به قطب چپ و یا راست تعلق داشته باشند، اهمیت ویژه 
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Avpixlat*ی خبری و تأثیرگذاری بر : اوپیکسالت، یک وبالگ آلترناتیو سوئدی برای اطالع رسان

کلیه مطالب از این وبالگ پاک و فعالیت آن متوقف شد.  ۲۰۱۷ماه اوت   ۳۰افکار عمومی بود. در  

بخشی از تحریریه رادیکال آن همزمان وبالگ دیگری بنام "بینش اجتماعی" را راه اندازی کردند. 

د. این وبالگ مدعی بود که  مسئول و سردبیر تحریریه اوپیکسالت شخصی بنام ماتس داگرلیند* بو

های سوئد ندارد. کنت اِِکروت از اعضای حزب مستقل است و هیچگونه وابستگی به حزب دموکرات 

های سوئد در پارلمان سوئد رابطه بسیار تنگی با این وبالگ داشت. این وبالگ از سوی دموکرات 

ستیز و دارای افکار و  ت، خارجی المللی بعنوان یک وبالگ نژادپرسهای سوئدی، فنالندی و بینرسانه 

 های راست افراطی تعریف شده است. )ویکیپدیا، سوئدی(. سیاست

Kent Ekeroth* 

Mats Dagerlind* 

  



 فعالیت احزاب در فیسبوک  

شویم. ما کنیم، با الگویی تقریباً متفاوت روبرو می وقتی که ما به فعالیت احزاب در فیسبوک نگاه می 

ها احزابی مسیحی کاران و دموکرات ها، محافظه ها، سوسیال دموکرات قبالً مشاهده کردیم که لیبرال

های سوئد  و دموکراتها کاران، لیبرالبودند که در توئیتر بسیار فعال بودند. در فیسبوک محافظه 

ها و های اجتماعی بطورکلی برمیگردد، لیبرال جا که به رسانه رسد آناند. چنین بنظر می بیشتر فعال 

ها کاران احزابی هستند که بیشتر از دیگر احزاب بر حضور و فعالیت حزب خود در این پالتفرممحافظه 

ر مقایسه با دیگر احزاب بیشتر بر فعالیت ها دکنند. ضمن این که سوسیال دموکراتگذاری میسرمایه 

اند تا توئیتر که  های سوئد در فیسبوک بیشتر فعال کنند. دموکرات گذاری می از کانال توئیتر سرمایه 

تواند قابل درک باشد، اگر که در نظر داشته باشیم که توئیتر یک سیستم عامل نخبگان است و این می 

 ها از کانال توئیتر برخورد کند. در سیاست از طریق رسانه خواهد کند که می حزب چنین ادعا می 

 

   ۲۰۱۶ها در فیسبوک ، فعالیت احزاب و نحوه رفتار آن ۴.۴جدول 

 

   ۳۵۰۰تا  ۰تعداد پُست در هر روز. مقیاس  ۳.۵تا ۰ 

 رفتار و واکنش احزاب:   

ها در فیسبوک خود را نسبت به دیگر احزاب  های سوئد با واکنش نشان دادن به پُستدموکرات 

ها یکی از احزابی ها در مقام دوم قرار دارند، علیرغم این که آنکنند، سوسیال دموکرات برجسته می 

مقایسه   رسد که در فیسبوک درهستند که کمترین فعالیت را در فیسبوک دارند. حزب چپ نیز بنظر می 

با توئیتر از محبوبیت بیشتری برخوردار است. در یک بررسی که محبوبیت احزاب در فیسبوک در  

ها اند، روندهای مشابهی را نیز در مورد سوسیال دموکرات مقایسه شده ۲۰۱۴دوران انتخابات سال 

اند، بدست آمده  ها را در اشتراک گذاری و الیک را داشته های سوئد، که بیشترین کامنت و دموکرات 

کاران نیز زیاد بوده، اّما برعکس بعد از انتخابات است. حتی موفقیت احزاب محیط زیست و محافظه 

 (. ۱۵۱ها اُفت کرده است ) "محبوبیت فیسبوکی" آن ۲۰۱۴
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تواند کم شدن فعالیت احزاب در این زمینه باشد، چرا که حزب محیط زیست بعد از  علت این تغییر می 

کاران کماکان ای قابل توجه غیرفعال شد، درحالی که برعکس حزب محافظه بگونه  ۲۰۱۴انتخابات 

رسد که پیوند مشخصی بین فعالیت احزاب در ترین احزاب است. بنابراین، چنین بنظر مییکی از فعال 

های اجتماعی پس ها وجود داشته باشد. موفقیت حزب محیط زیست در رسانه فیسبوک و محبوبیت آن 

ابات گذشته، کاهش بیشتری نسبت به دیگر احزاب داشته است. خود حزب محیط زیست از  از انتخ

های ها در رسانه طریق مسئول ارتباطات حزب هنریک سونسون کارلسون* علت کاهش موفقیت آن

 دهد:  اجتماعی را چنین توضیح می

ت. این موضوع "کاهش محبوبیت ما در افکار عمومی در رابطه با مسئله کوچک بودن حزب ما اس

گذارد. این معضل در کلیت خود، بویژه در  های اجتماعی تأثیر میدر کم شدن حضور ما در رسانه 

آستانه یک جنبش انتخابات، برای ما مهم است. در این مورد یک کار فعال و یک استراتژی پیش رو  

ها م و حول آن داریم تا تعهد خود را نسبت به مسائل و موضوعات سیاسی مورد نظر افزایش دهی 

 (. ۱۵۲بسیج شویم" ) 

این که طبق آمار بدست آمده از سنجش افکار عمومی حمایت از حزب کاهش یافته، توضیح دهنده 

 های اجتماعی در فاصله دو انتخابات نیست.  چرایی کاهش فعالیت حزب در رسانه 

 

Henrik Svenson Karlsson* 

  



 چه نوع پُستی بازخوردهای بیشتری دارد؟ 

های کاربری رسمی احزاب در فیسبوک به اشتراک گذاشته  هایی را که توسط حسابما همه پُست 

ایم. در توضیحات زیر ما روی تعداد "الیک" و  اند و نیز بازخوردهای مخاطبین را بررسی کرده شده

 ایم. ، تمرکز کرده ۲۰۱۶ها در طی ماه اکتبر ترین پُست "به اشتراک گذاشتن" محبوب 

ترین پُست  های سوئد، حزبی است که بیشترین بازخوردهای مثبت را نسبت به جذابرات حزب دموک 

ها به سوئد بود که  (، موضوع این پُست در باره بازگشت تروریست ۵۵۷۷خود دریافت کرده است )

حزب با یک لینک در صفحه کاربری رادیوی سوئد قرار داده بود و در آن لینک مطرح کرده بود که  

ها از شهروندی  ها به کشور جلوگیری شود و بعالوه حق برخورداری آنزگشت تروریست باید از با

بازخورد در شکل   ۴۴۰۳ها در ارتباط با بارگذاری یک پُست ویدیویی  سوئد ُملغی گردد. لیبرال 

 "الیک" و اشتراک داشتند: 

ند به قول خود در مورد  لوفن، نخست وزیر، بتوا ن")فیلم را به اشتراک بگذار!(؛ تا آن زمان که استفا

اش را داده است عمل کند، یک حلزون  که در انتخابات قول  کارآموزیفرصت   ۳۲۰۰۰فراهم کردن 

خزد، البته با یک استراحت پنجاه ساله برای نوشیدن قهوه در تواند یک دور کامل کره زمین را به می 

 اوالن باتور".  

داری هستیم. گزارش اوضاع جاری کشور حکومت راِه ویدیوی حزب سوسیال دموکرات، "ما در نیمه 

 مرتبه الیک و به اشتراک گذاشته شد.  ۳۴۵۴اشتراک بگذارید!"،حدود وزیر. فیلم را به توسط نخست 

ترین پُست حزب چپ نیز در شکل ویدیو است که در آن یوناس خوستد* رهبر حزب از سیاست  محبوب 

کار ترین پُست حزب محافظه یک و اشتراک(. محبوب ال  ۲۴۹۵کند )پذیری دولت سوئد انتقاد می مهاجر 

که آن نیز یک پُست ویدیویی است. این پُست نیز مانند کلیپ حزب لیبرال مضمونی طنز  ۲۲۵۷۹)

دارد که در آن با طنز به اظهارات سخنگوی حزب محیط زیست در باره تغییر اسم تعطیالت پائیزی به  

( نسبت به پُست  ۱۵۰۱یشترین بازخورد حزب مرکز ) تعطیالت درس خواندن برخورد کرده است. ب

"سرور انگیز! در نظرسنجی ماه اکتبر سیفو )مؤسسه نظر سنجی افکار عمومی در سوئد(، به رقم 

درصد رسیدیم. از امروز برای رسیدن به یک حزب رهبر در سوئد پیش خواهیم رفت. لطفاً  ۸.۳

 اشتراک بگذارید!". به 

( در مورد حق برخورداری از سقط  ۱۲۲۲الذکر )ینیستی طی دوره فوق ترین پُست اقدام فم محبوب 

  ۸۲۶جنین آزاد برای زنان بود. پُست حزب محیط زیست که با بیشترین استقبال روبرو شد با رقم 

اشتراک را داشت که در   ۱۱۴الیک و  ۲۹۷الیک و اشتراک گذاری بود. حزب دموکرات مسیحی 

 وخ تورش* بود. ب ءارتباط با سخنرانی پائیزی ابا

ها در فیسبوک نشان های عمده بین احزاب را از منظر بازخورد به فعالیت آنارقام باال برخی تفاوت 

دهند. حزب دموکرات مسیحی تعداد بازخوردهای مثبت بسیار کمی نسبت به دیگر احزاب دریافت  می 

جانب مخاطبین نسبت به  های سوئد با بیشترین بازخورد مثبت از کرده، در حالی که حزب دموکرات 

ترین پُست خود روبرو شده است. چنین اختالفی تا حدودی نشان دهنده تنوع زیاد نسبت به  محبوب 

ها بخشاً در ارتباط با شود. اینشکل و مضمون پُست است که موجب حساسیت و واکنش مخاطبین می 

اطالع رسانی مانند پُست حزب   هایی با مضمونهایی از قبیل مسائل سیاسی روز، طنز و نیز پُست نُرم 

 دموکرات مسیحی و یا حزب مرکز هستند.  

 



Jonas Sjöstedt* 

Ebba Busch Thors* 

  



 آیا بزرگ بودن حزب به معنای قوی بودن آن هم هست؟ 

در این فصل از کتاب ما سعی کردیم که به درکی قابل فهم از فعالیت و موفقیت برسیم. از آن جا که 

های اجتماعی بر یک هدف در حال تغییر )سیال( متمرکز است، مشخص کردن این تحقیقات در رسانه 

وشن است. شود، اغلب کمی نار که چه چیز بعنوان موفقیت، تعامل دوجانبه و فعالیت در نظر گرفته می 

ها اغلب در باره این که کدام احزاب )در وجه کلی بر اساس وجه تمایز کوچک و یا بزرگ گیری نتیجه 

شود. در این جا گیری می های گوناگون اندازهاند براساس شاخصها( موفقیت بیشتری داشتهبودن آن

ها ر بگیریم و در عین حال آنایم که چند معیار از فعالیت و موفقیت را در نظ ما ترجیح ما ترجیح داده

های اجتماعی بسیار فعال باشد، اّما ضرورتاً بمعنای  تواند در رسانه را از هم جدا کنیم. یک حزب می 

این نیست که بخاطر این فعالیت چندان موفق هم باشد. این موردی است که در تحقیقاتی که ظرفیت  

 شود. اجتماعی اغلب در نظر گرفته نمی  هایبالقوه تغییر در تعادل قدرت بعد از ظهور رسانه 

ای بین نوع حزب و  بندی شده: اول این که اگر رابطه این فصل بر اساس دو سئوال اساسی ساختار

ای بین نوع های اجتماعی وجود دارد، دیگر این که اگر رابطه درجٔه فعالیت و شکل آن، در رسانه 

 ی وجود دارد. های اجتماعآمیز از رسانه حزب و استفاده موفقیت 

ای بین نوع حزب و رسد که رابطه از تجربیاتی که در این فصل برای قضاوت حاصل شد، بنظر می 

های اجتماعی و همچنین بازخورد وجود دارد. هر دو حزب سوسیال دموکرات و  استفاده از رسانه 

اند. این ی رسیده های اجتماعکاران بهتر عمل کرده اند و به موفقیت بیشتری از طریق رسانه محافظه 

  –دهندگان را طبق معیار سنتی چپ  ترین هستند، رأیترین و نسبتاً بزرگ دو حزب که تقریباً قدیمی 

اند، علیرغم های سوئد نسبتاً موفقیت زیادی داشته کنند. حتی احزاب چپ و دموکرات راست بسیج می 

 های اجتماعی چندان فعال نیستند. این که دو حزب در رسانه 

 

 فعالیت و موفقیت.   ۴.۵ جدول

 فعالیت 

 

 زیاد  

 موفقیت   

 کم  

 

 زیاد  کم 

ها را براساس این که چگونه نسبت به دیگر احزاب عمل  فعالیت احزاب و موفقیت آن  ۴.۵در جدول 

ها و دموکرات  شود، سوسیال گونه که از جدول مشخص می (. همان ۱۵۳ایم )آوری کرده کنند، جمع می 

های زیادی ت کاران تنها احزابی هستند که هر دو هم نسبتاً فعال هستند و هم این که به موفقیمحافظه 

ترین احزاب هستند، اّما در  ها، حزب محیط زیست و اقدام فمینیستی نیز جزء فعالاند. لیبرال دست یافته 

 ها کمتر بوده است. مجموع پیروان و بازخوردهای کمتری دریافت کرده اند. بعبارت دیگر موفقیت آن 

 حزب چپ 

های سوئد دموکرات   

کاران  محافظه   

ها  سوسیال دموکرات   

 حزب مرکز  

های مسیحی  دموکرات   

ها، محیط زیست لیبرال  

 اقدام فمینیستی 



هستند و تعداد زیادی از مردم   های اجتماعی فعالها و محافظه کاران در رسانه سوسیال دموکرات 

های اجتماعی ها از رسانه حال شیوه استفاده آنکنند. اّما در عین ها را دنبال می حساب کاربری آن

ها در پاسخ دادن هستند، برعکس، ها از جمله بدترین متفاوت است؛ برای مثال سوسیال دموکرات 

توان آن را بعنوان دهند )موضوعی که می یهای پیروان خود تا حدود زیادی پاسخ مها به توئیت آن

های کاربری تعداد زیادی هستند و خود نیز  ها پیگیر حسابتعامل و ارتباط دو طرفه ترجمه کرد(. آن

ترین احزاب ها در توئیتر از جمله فعالتعداد زیادی پیرو، هم در فیسبوک و هم در توئیتر دارند. آن

این نکته بیانگر این است که درجه فعالیت بیشتر نسبت به دیگر   هستند، اّما چندان موفق نبوده اند.

احزاب ضرورتاً اهمیتی برای میزان بازخورد گرفتن نیست. از سوی دیگر فعالیت حزب محافظه کاران 

 ها در توئیتر بیشتر موفق هستند.  در فیسبوک بیشتر است؛ اّما آن

احزاب و یا احزابی که رابطه و تعامل متقابل  ترینهای سوئد علیرغم این که جزء فعال حزب دموکرات 

دهندگان دارند، نیستند )این حزب در مقاطعی فعالیت زیادی در فیسبوک دارد(. این حزب در را رأی

های سوئد  ای متناقض؛ چرا که طرفداران حزب دموکرات های قابل توجه داشته. پدیده فیسبوک موفقیت 

(. اّما این  ۱۵۴های اجتماعی را دارند )فعالیت، بویژه در رسانه ترین از جمله شهروندانی هستند که کم

های های سوئد که در رسانه دهنده این است که آن دسته از طرفداران حزب دموکرات موضوع نشان 

هایی را که دوست دارند در مقیاسی بیشتر با کنند و پست اجتماعی فعال هستند بیشتر تالش می 

گذارند. حزب چپ نیز چندان فعال نیست، اّما مانند حزب  راک می هواداران دیگر احزاب به اشت

های سوئد موفقیت زیادی داشته که این موفقیت نسبتاً هم در توئیتر بوده و هم در فیسبوک. دموکرات 

های سوئد بیشتر فیسبوک را رسد که طرفداران حزب چپ هم مانند طرفداران حزب دموکرات بنظر می 

 دهند. ترجیح می 

ها نسبتاً هم در توئیتر و هم در فیسبوک فعال هستند ولی در رساندن صدای خود به مخاطبین  ل لیبرا

دچار مشکالتی هستند. حزب اقدام فمینیستی بعنوان حزبی که نتوانسته به پارلمان سوئد راه یابد؛ 

زاب در  ترین احها همچنین یکی از فعال دارای تعداد زیادی پیرو و بهمین میزان بازخورد است. آن

ای در های اجتماعی هستند، علیرغم این که منابع اقتصادی چندانی در اختیار ندارند. در مقاله رسانه 

این نقل قول دیده  ۲۰۱۴های حزب اقدام فمینیستی در نِت بویژه در طی انتخابات سال مورد موفقیت 

 شود: می 

ما بود که براحتی توانستیم در طی آن  "در نِت ما پایکوبان جلو رفتیم. تمام طول بهار مثل ارث پدری 

های های مطبوعاتی خود را در کانالافکار عمومی را بسیج کنیم. در شرایطی که دیگر احزاب بیانیه 

کردند؛ ما در آن جا حضور داشتیم که اینترنت را زیر و رو کنیم. حضور ما در  اینترنتی خود منتشر می 

های مصمم بودیم که مطالب خود را بشکل مطلوبی در رسانه نِت بخاطر خود اینترنت بود. ما چهل نفر  

 (.  ۱۵۵اجتماعی منتشر کنیم" )

های اجتماعی و نکته جالب در این نقل قول این است که توجه داشته باشیم که برای حزب رسانه 

شوند. بنظر  اینترنت ارزش خود را دارند و تنها بعنوان یک کانال تکمیل کننده در نظر گرفته نمی 

رسد که این حزب به این نتیجه رسیده است که درگیر و فعال کردن طرفداران خود در نِت نسبتاً می 

 تر است. آسان

های ای دو جانبه با پیروان پُر تعداد خود دارد، در رسانه حزب محیط زیست هم که نسبتاً رابطه 

فمینیستی یک حزب  اجتماعی نیروی چندان موفقی نیست، ضمن این که این حزب نیز مانند اقدام 

اند، جذاب است. این حزب در توئیتر بیشتر  دهندگان جوانی که در نِت فعالجوان است که برای رأی

ها، مانند دیگر احزاب چندان فعال نبوده اند. با موفق بوده تا فیسبوک، اّما در هیچکدام از پالتفرم 



تماعی فعال هستند، شاید عدم های اجتوجه به این فکر که طرفداران حزب محیط زیست در رسانه 

 تحرک خود حزب بتواند توضیح دهنده علت چنین سیمایی از حزب باشد. 

ها را در این ارتباط دارند، حزب دموکرات مسیحی و حزب مرکز اند. احزابی که بیشترین دشواری

که  حزب دموکرات مسیحی هم در توئیتر و هم در فیسبوک نسبتاً فعال است و یکی از احزابی است

ترین  بیشترین تعامل را با مخاطبین خود دارد، اّما با دشواری در موفقیت روبرو است. این حزب کم

های خود دریافت  تعداد پیرو هم در فیسبوک و هم در توئیتر دارد و بازخوردهای کمی نسبت به پُست

ب برانگیز است، کند. از این که حزب دموکرات مسیحی تا این حد در توئیتر فعال است، کمی تعج می 

کنند. احتماالً استفاده  های اجتماعی استفاده میدهندگان به این حزب از رسانه چرا که تعداد کمی از رأی 

تواند بعنوان یک امکان های اجتماعی میدهندگان به این حزب در استفاده از رسانه این تعداد از رأی

های و پیام و صدای خود را به گروه برای حزب تلقی گردد که حزب فعالیت خود را گسترش دهد 

ها در درصد از آن  ۵۶، ۲۰۱۴دهندگان برساند. از کل دوستداران حزب مرکز در سال دیگری از رأی

رسد که پس از حزب مرکز )برعکس های اجتماعی بسیار فعال بودند. بنظر می استفاده از رسانه 

های اجتماعی برای ستفاده از رسانه های مسیحی( ظرفیت )استفاده نشده( زیادی برای ادموکرات 

 دهندگان و درگیر کردن اعضای خود دارد. بسیج رأی

های اجتماعی بیشتر منعکس کننده بزرگی حزب است، چنانچه ما رسد که موفقیت در رسانه بنظر می 

های سوئد از بیشترین امکان بسیج  کاران و دموکرات ها، محافظه شاهد هستیم که سوسیال دموکرات 

های ترین احزاب، صرف نظر از دموکرات دهندگان برخوردارند. این احزاب حتی از جمله فعالرأی

دهندگان، اند(، هستند. با وجود حمایت کم رأیسوئد، )اگر چه این احزاب در فیسبوک بیشتر فعال 

ی برخی  های اجتماعی دارد. بنابراین براکماکان حزب اقدام فمینیستی تأثیر اجتماعی زیادی در رسانه 

تر است. کنوت هیدار* و جو سگلی*  دهندگان از طریق نِت مناسباز احزاب کوچک بسیج رأی

در حال رصد کردن این موضوع بودند که ارتباطات اینترنتی تغییراتی   ۲۰۰۰( در اوائل دهه ۲۰۰۳)

 های مضمونی )موضوعی( را بوجود خواهد آورد که بر اساس آن برخی احزابدر شکل و فرم شبکه 

نسبت به دیگر احزاب تمرکز قدرتمندتری را بر دموکراسی مستقیم توسعه خواهند داد، همانگونه که  

 ما در مورد اقدام فمینیستی شاهد بودیم. 

در این فصل از کتاب شواهدی نشان داده شد که برخی از احزاب در استفاده از ظرفیت بسیج کردن از  

ها تأیید کننده  اب هستند، اّما استفاده احزاب و موفقیت آنهای اجتماعی بهتر از دیگر احزطریق رسانه 

باشد، جایی که محبوبیت  و تابع آن چه است که اصطالحاً منظر )پرسپکتیو( عادی شدن شرایط می 

تواند بازتاب دهنده  دهندگان منعکس خواهد شد. نتایج بدست آمده همچنین می بیشتر در حمایت رأی

بریم، جایی که احزاب بزرگ و جا حاضر در فاز سوم توسعه بسر می  این موضوع باشد که ما در حال

های اجتماعی اقدام کرده اند، مانند افتاده خود را به آن دسته از احزابی که زودتر به استفاده از رسانه 

حزب اقدام فمینیستی و حزب محیط زیست، رسانده اند. در فاز سوم توسعه احزاب پسا ماتریالیستی 

جلوتر از دیگر احزاب کوچک قرار دارند، همانگونه که مشاهده کردیم احزاب اقدام  در تئوری در

ها قرار خواهند گرفت )اّما حزب فمینیستی و حزب محیط زیست بلحاظ سطح فعالیت جلوتر از آن 

رسد که هر دو حزب اقدام فمینیستی و  ها نیز سطح باالیی از فعالیت دارد(. بنظر می لیبرال 

های اجتماعی حمایتی ویژه دارند، حداقل حزب اقدام فمینیستی  وئد از فعالیت در رسانه های سدموکرات 

گیرد. این ها صورت می که تبلیغات انتخاباتی آن تا حدود زیادی توسط مشارکت داوطلبانه حامیان آن

های اجتماعی خواهد ربود، موضوعی است که آینده  سبقت را در رقابت در رسانه که کدام حزب گوی



تر پسا ماتریالیستی علیرغم این که احزاب مشخص خواهد کرد، اّما بلحاظ تئوریک احزاب کوچک

 توانند مزایای زیادی از آن ببرند. تری در نِت برای خود ایجاد خواهند کرد، می بزرگ جایگاه مستحکم 

  



کنند، معهذا این ریسک وجود دارد  های اجتماعی چقدر فعالیت می جدا از این که احزاب در نِت و رسانه 

ها باز محدود باشد. در تحقیقی که در ارتباط با های دیجیتالی آنکه میدان عمل و وسعت بُرد فعالیت

ی وظایف و تعهد  میزان سیاست دیجیتالی احزاب صورت گرفته، معلوم شده که در واقع میزان معین 

برای انجام دادن در برابر هر حزبی وجود دارد، فعالیت دیجیتالی بیشتر در همان محدوده معین  

رسد که تالش  دهد که قبالً جذب شده اند، بنظر نمیگیرد که همانا کسانی را پوشش می صورت می 

فعالیت دیجیتالی در   بیشتر موجب افزایش وسعت پایه انتخاباتی حزب بلحاظ اجتماعی اقتصادی گردد.

کرد، اّما شواهدی از ترغیب شدن  درجه نخست بعنوان یک کانال مکمل برای اعضای حزب ظهور می 

رسد که افراد غیر عضو به فعالیت در جهت سیاست حزبی نیز وجود داشت. بنابراین چنین بنظر می 

 (.  ۱۵۶توانند مشارکت سیاسی حزب را ارتقاء دهند )های دیجیتالی می روش 

های اجتماعی قبل از هرچیز  همچنین روشن شده است که حضور آنالین حزب و پیام آن در رسانه 

هایی  برای ترغیب و مشارکت افراد جوان اهمیت دارد. در مقابل الگوهای غیر دیجیتالی کماکان روش

 (.  ۱۵۷دهندگان بسیار مؤثر اند ) هستند که برای بسیج رأی 

های انتخاباتی را صرفاً دیجیتالی و یا آنالوگ بنامیم. وانیم که فعالیتتحال سئوال این است که آیا می 

های اجتماعی باشد "اهمیت  قبل از هرچیز جدا از این که روش فعالیت ما سنتی و یا از طریق رسانه 

های های گوناگون بعنوان کانالهای اجتماعی از جنبه (. اینترنت و رسانه ۱۵۸حضور" بیشتر است ) 

های ها و پالتفرم کنند و بنابراین باید حضور داشت و از کانالاهمیت بیشتری پیدا می  گیریارتباط

 گوناگون ارتباط گرفت. 

های اجتماعی رو به افزایش بوده و  اهمیت رسانه  ۲۰۱۴تا انتخابات  ۲۰۱۰از انتخابات سال 

براین احزاب باشد. بنا ۲۰۱۸شواهدی وجود ندارد که نشاندهنده کاهش اهمیت آن در انتخابات 

دهندگان را بسیج کنند و اعضای های اجتماعی رأیامکانات زیادی دارند که خود از طریق رسانه 

حزب را نیز درگیر چنین کارزاری کنند. این که تا چه میزان امکان چنین درگیر کردن و مشارکتی  

ن ما به اعضا و توانند را، ما در فصل پنجم که در آوجود دارد و در این صورت کدام احزاب می

دهندگان به احزاب خواهیم پرداخت، از نزدیک بیشتر نگاه خواهیم کرد. ما همچنین بررسی رأی

های اجتماعی در خواهیم کرد که احزاب تا چه میزان منابع در شکل و فُرم نامزدهای فعال برای رسانه 

 اختیار دارند.  
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