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 چکیده
های جدیدِ ارتباطی را  در میدانِ مبارزه برای تغییر محیط اطراف خود، فنّاور یکنشگران اجتماعی 

اند. هدف مقالۀ حاضر، مطالعۀ کنشگری اجتماعی کُردهای کشور عراق در فضای مجازی  کار گرفته به

نگاری مجازی و مصاحبۀ عمقی استفاده شده است.  است. در این پژوهش، از ترکیبِ دو روش مردم

بودن رسانه در اقلیم کردستان  هایی نظیر حزبی دهند که محدودیت ش حاضر، نشان مینتایج پژوه

اند که کنشگران کُرد عراقی نتوانند از مجراهای اصلی برای رسیدن به اهدافشان استفاده  باعث شده

های جایگزین که در مطالعۀ حاضر،  کنند. همین عوامل، کنشگران کُرد عراقی را به استفاده از رسانه

های اجتماعی برای  ترین مزایای شبکه دهد. اصلی های اجتماعی هستند، برای فعالیت سوق می شبکه

ها،  کنشگران کُرد کشور عراق شامل رواج شهروند خبرنگاری، از بین رفتن سانسور و کنترل دولت

کنشگران تنیدگی ابعاد آنالین و آفالین و برقراری ارتباط با  امکان مقاومت و فعالیت سیاسی، درهم

های کنشگری کُردهای عراق در فضای مجازی،  کُرد سایر کشورها هستند. یکی از بارزترین ویژگی

های  توانند به کنش کنند و از این طریق می ارتباطی است که آنها با کُردهای سایر کشورها پیدا می

 شان دست بزنند. مشترکی در راستای هویت کُردی

های اجتماعی، تعامل درون  مجازی، کُردهای عراق، رسانهکنشگری، کنشگری  واژگان کلیدی:

 قومیتی.
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 مقدمه و طرح مسئله

نیروهای دولتی عراق در زمان رژیم صدام حسین به بمباران  1911مارس  16در تاریخ 

یا « کشتار حلبچه»ایی شهر حلبچه دست زدند. حملۀ شیمیایی به حلبچه که با عنوان یشیم

کشی مردم کُرد بود که باعث کشته شدن پنج هزار  شود، نسل میهم شناخته « جمعۀ خونین»

دلیل  هزار نفر شد. با وجودِ اهمیتی که این مسئله داشت، ولی به 12نفر و مجروح شدن هفت تا 

های محدودی را در میان کُردها و مردم سایر  پوشش اندکی که از آن صورت گرفت، واکنش

کردند،  در دیگر شهرهای کردستان عراق زندگی می کشورها ایجاد کرد. حتی کُردهایی هم که

داده در حلبچه پی نبردند و نتوانستند یک اقدام جمعی منسجم را در  به عمق فاجعۀ روی

های دنیا به روی  حمایت از مردم حلبچه سامان دهند. یکی از دالیل اصلی بسته ماندن چشم

که صدای آنها را در گسترۀ جهانی  ای حلبچه این بود که کُردها در کردستان عراق به رسانه

پخش کند، دسترسی نداشتند. حاال با گذشت سه دهه از آن رویداد تلخِ تاریخی، در دو دهۀ 

های مختلفی در فضای آنالین و آفالین هستیم که در یادبود  اخیر شاهد گسترش کمپین

ه است که دنبال واکاوی این مسئل گیرند. پژوهش حاضر، به شیمایی شهر حلبچه شکل می

 کنشگری کُردها عراق بعد از گسترش فضای مجازی چه تغییراتی را پشت سر گذاشته است.

 عکس عمر خاور و فرزندش به نمادی برای فاجعه حلبچه تبدیل شد:
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های گوناگون زندگی بشر  های اجتماعی مجازی عرصه گسترش استفاده از اینترنت و شبکه

؛ خانیکی و خجیر، 1691؛ کرمانی و آتش زر، 1696را متحول کرده است )زراقی و دیگران، 

های اجتماعی معاصر روی  ها تحوالتی است که در جنبش ترین این حوزه (. یکی از اصلی1691

. اینترنت تأثیر Kavada, 2015)؛ 1690؛ خانیکی و بصیریان جهرمی، 1696اند )کاستلز،  داده

های اجتماعی و فعاالن معاصر و هماهنگی و بسیج برای  بسزایی در نحوۀ ساماندهی جنبش

هایی که تا  (. گروهBennett, 2003b; Cammaerts, 2005; Ayres, 2003اقدامات جمعی دارد )

شده از  جریان اصلی نداشتند و یا تصویری محدود و تحریفهای  پیش از این، تصویری در رسانه

های  (، اکنون به مدد رسانهMcLeod & Hertog, 1999; Gitlin,1980شد ) آنها ارائه می

های خبری  های جریان اصلی را واژگون کنند و جریان های رسانه توانند گزارش اجتماعی می

های  های اجتماعی، ماهیت فعالیت . شبکه(Poell & van Dijck, 2015خود را راه بیندازند )

وسویی تازه، فراتر از مرزهای ملی  سمت اند و آنها را به  اجتماعی در عصر حاضر را تغییر داده

 اند. کشورها سوق داده

دنبال مطالعۀ کنشگری اجتماعی کُردهای عراق در فضای مجازی است.  مقالۀ پیش رو، به

رافیایی در خاورمیانه است که در آن کشورهای ترکیه، کردستان یا سرزمین کردها، منطقۀ جغ

(. در Gunter, 2009: xxviiایران، عراق و سوریه همگرا هستند و اکثریت مردم آن کرد هستند )

درصد جمعیت این کشور را تشکیل 02تا  11میلیون کُرد وجود دارد که  1کشور عراق حدود 

عمالً  1991فارس در سال  عد از جنگ خلیج(. کردستان عراق بTorelli, 2017: 21دهند ) می

شود. با توجه به گسترش کنشگری مجازی در سراسر جهان، مقالۀ  صورت خودگردان اداره می به

دنبال این است که به سؤاالت زیر در زمینۀ کنشگری اجتماعی کُردهای عراق در  حاضر، به

 فضای مجازی پاسخ دهد:

 سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

 ـ کنشگری اجتماعی کُردهای کشور عراق در فضای مجازی به چه صورتی است؟

 سؤاالت فرعی پژوهش نیز عبارتنداز:

 های جریان اصلی اقلیم کردستان چیست؟ ـ نگاه کنشگران کُرد عراق به رسانه

 ترین مشکالت منتقدان و کنشگران در اقلیم کردستان چه مواردی هستند؟ ـ مهم

 برای کنشگران اقلیم کردستان چه مواردی هستند؟ـ مزایای اینترنت 

 دهند؟ های اجتماعی چه اقداماتی را انجام می ـ کنشگران اقلیم کردستان در شبکه
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 ادبیات مفهومی و نظری  

 کنشگری دیجیتال 

، یک اصطالح نسبتاً جدید است که در اواسط دهۀ هفتاد معرفی شده است 1کنشگری

(Cammaerts,2007: 17 این .) اصطالح با مفاهیم جنبش اجتماعی، مقاومت، حمایت و اعتراض

تواند در بسیاری از اشکال، در  (. کنشگری میHarp et al, 2012: 300ارتباطی نزدیک دارد )

همین دلیل، تعریف کردن آن دشوار به  دالیل مختلفی صورت بگیرد؛ به بسیاری از تنظیمات و به

ات سیاسی غیرپارلمانی و یا اقدامی با هدف بازتعریف، عنوان ارتباط رسد. کنشگری به نظر می

اخالل، انتقاد و یا به چالش کشیدن برخی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 شود تر، تعریف میطلبانهسیاسی جاری با قصد جایگزین کردن آنها با ساختارهای مساوات

(Dahlberg-Grundberg, 2016: 6).  های اجتماعی باعث  اینترنت و رسانهگسترش استفاده از

تغییراتی اساسی در کنشگری شده است و به مباحث زیادی پیرامون نوع جدیدی از کنشگری 

( کنشگری دیجیتال 0226) 0شود، دامن زده است. وگ که کنشگری دیجیتال نامیده می

گری آنالین از کند. کنش تعریف می« های سیاسی مبتنی بر اینترنت جنبش»عنوان  )آنالین( را به

منظرِ وگ، فعاالنه بوده و مقصود آن، رسیدن به اهداف خاصی است و معموالً کنترل و قدرت 

( کنشگری دیجیتال را استفاده از 0212) 6(. همچنین، جویس20دهد ) مقامات را هدف قرار می

ی و های مبتنی بر اینترنت برای تغییرات سیاس های دیجیتال تلفن همراه و دستگاه فنّاوری

هایی  کند. اصطالح کنشگری دیجیتال یک چارچوب جامع برای درک روش اجتماعی تعریف می

 کنند.  های شبکۀ دیجیتال استفاده می است که از زیرساخت

هزینۀ مشارکت آنالین معموالً بسیار کمتر از اقدامات مدنی سنتی نظیر اعتصاب، اعتراض، 

(. فعاالن، کاری را Lee & Hsieh, 2013است ) برگزاری جلسه اجتماعی و نوشتن نامه به دولت

دهند  تر، مؤثرتر و با هزینۀ کمتر انجام می صورت ارزان دادند، به که قبل از اینترنت انجام می

(Cammaerts, 2015این مسئله حداقل برای کسانی که از شکاف دیجیتال عبور کرده ،)  ،اند

های اجتماعی باعث  ای مشارکت در رسانهه (. کاهش هزینهBennett, 2003aحائز اهمیت است )

ویژه برای آن قسم از  (، این مسئله، بهCammaerts, 2015شود ) جذب و نگهداری افراد جدید می

 (.Sandvik, 2005های اجتماعی که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر اهمیت دارد ) جنبش
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دهی، بسیج  طریق سازمانسو، عمل جمعی آفالین سنتی را از  شبکۀ جهانی اینترنت از یک

های  کند و از سوی دیگر، حالت المللی کردن، تسهیل کرده است و از آن حمایت می و بین

های  تنها از اقدامات جنبش کند. در واقع اینترنت، نه جدیدی از اقدام جمعی را ایجاد می

مرزهای ملی  کند و آنها را فراتر از اجتماعی آفالین سنتی مانند تظاهرات خیابانی حمایت می

های اعتراضی آنالین و دخالت در اقدامات آفالین  برد، بلکه همچنین برای ایجاد فعالیت می

های  (. در سالVan Laer & Van Aelst, 2010: 1147گیرد ) اعتراضی مورد استفاده قرار می

ی ها اند، به نسبت شیوه های مبتنی بر اینترنت وابسته هایی که به شیوه اخیر، تعداد نقش

اند که قویاً  شده مثال آنها از ابزارهایی تشکیل  عنوان اند، به شده توسط اینترنت بیشتر شده حمایت

شود. در واقع فعاالن از اینترنت و  اند. شبکه در برابر شبکه استفاده می خودشان را اثبات کرده

کنند  اده میعنوان سالح برای حمله به دشمنان ایدئولوژیک خود استف های اجتماعی به رسانه

(Cammaerts, 2015: 6.) 

 شده ای های اجتماعی شبکه جنبش 

قدرت »نوعی ادامۀ کتاب پیشین وی  که به« های خشم و امید شبکه»مانوئل کاستلز در کتاب 

هایی که از جهان عرب آغاز شدند و سپس به اروپا، آمریکا و  است با مطالعه جنبش« ارتباطات

کند.  را مطرح می« شده ای های اجتماعی شبکه جنبش»سراسر دنیا سرایت پیدا کردند، نظریه 

زعم وی  کند. به صحبت از کنشگری، قدرت و ضدقدرت را از یکدیگر تفکیک می کاستلز در

سازند. قدرت از طریق  ها و منافع خود می صاحبان قدرت، نهادهای جامعه را بر اساس ارزش»

کاری عناوین اعمال  های دست ابزارهای اجبار و یا ساخت معنا در ذهن مردم از طریق مکانیزم

 (. 10 :1696)کاستلز، « شود می

گیرد که  اند، نتیجه می ها و تضادهای که در جوامع ریشه دوانده کاستلز با استناد به تناقض

ظرفیت کنشگران »هر جایی که قدرت وجود دارد، ضدقدرت نیز حاضر است. او ضدقدرت را 

گیرد. جنگ قدرت بنیادین از نظر کاستلز  در نظر می« اجتماعی برای به چالش کشیدن قدرت

سازد و  است. سرنوشت جوامع را طرز فکر مردم می« ای ساخت معنا در ذهن مردمنبرد بر»

مدت دوام نیاورند؛  شود که نهادهای مبتنی بر اجبار و ارعاب در طوالنی همین مسئله باعث می

شده در قوانین و  ها و هنجارهای نهادینه اگر اکثریت مردم به طرقی متضاد با ارزش»بنابراین 

 (.16: 1696)کاستلز، « توسط دولت فکر کنند، آن نظام تغییر خواهد کرد قواعد تحمیل شده
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بندی  ها از طریق تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی خود و از طریق شبکه انسان» 

کنند. این  های اجتماعی، ایجاد معنا می های طبیعت و شبکه های عصبی خود با شبکه شبکه

گذاری معنا از طریق  شود. ارتباط فرایند به اشتراک بندی از طریق ارتباط، عملیاتی می شبکه

شده، منبع کلیدی تولید اجتماعی معنا برای کلیت  تبادل اطالعات است. فرایند ارتباط اجتماعی

شده در عرصۀ عمومی بیشتر از ارتباط بین فردی وجود دارد.  جامعه است. ارتباط اجتماعی

های ارتباطی به همۀ  تال دسترسی رسانهدگرگونی مداوم فنّاوری اطالعاتی در عصر دیجی

التغییر، در آن واحد هم  ای که بر اساس الگوی دائم های زندگی اجتماعی را در شبکه حوزه

: 1696)کاستلز، « دهد محلی و هم جهانی و هم عمومی و هم سفارشی شده است، گسترش می

طور  ونی محیط ارتباطی بهدگرگ»گیرد این است که  ای که کاستلز از این مسئله می (. نتیجه16

(؛ 11)همان: « گذارد مستقیم بر اشکال ساخت معنا و در نتیجه بر تولید روابط قدرت تأثیر می

سازی در عصر حاضر هستند. کاستلز ناکامی  های ارتباطی، منابع مسلم قدرت بنابراین شبکه

ا به منافع دولتی و های جمعی در بازتاب مطالبات کنشگران اجتماعی را به وابستگی آنه رسانه

سیم  های ارتباط بی های اینترنتی و پایگاه دهد. در تقابل با این وضعیت، شبکه تجاری ربط می

صورت نامحدود برای کنشگران ایجاد  اندیشی و هماهنگی کنش را به وجود دارند که امکان ژرف

اند  روندان قرار دادههای جدید برای کنشگری در اختیار شه کنند. کاستلز امکانی را که رسانه می

 کند:  گونه بیان می این

ای و توسعۀ  ای توده های رسانه شهروندان عصر اطالعات با درگیر شدن در تولید پیام»

های جدیدی با مواد  شوند برای زندگی خود برنامه های مستقل ارتباط افقی قادر می شبکه

ا به اشتراک گذاردن تجربۀ خود، ها، رؤیاها و امیدهای خود بیافرینند. آنها ب ها، ترس رنج

سازند. آنها با اشغال رسانه و ایجاد پیام، روند معمولی ارتباط را ویران  های خود را می برنامه

شان غلبه  گرفته از یأس تنهایی قدرتی نشئت هایشان بر بی بندی خواسته کنند. آنها با شبکه می

)کاستلز، « کنند های موجود مبارزه می های موجود، با قدرت کنند. آنها با شناسایی شبکه می

1696 :16-12.) 

 پیشینۀ تاریخی کنشگری دیجیتال 

های  های دیجیتال برای فعالیت شروع شد، نمونه که استفاده از اینترنت و دستگاه 1992از 

ایم، اما بعضی از  های سیاسی و اجتماعی شاهد بوده بسیاری از کنشگری دیجیتال را در عرصه
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اند و  ف مهمی هستند که نقش زیادی در تاریخ کنشگری دیجیتال بازی کردهآنها نقاط عط

اند که این کنشگری در سطح جهانی طرفداران زیادی پیدا کند. در ادامه، به این  باعث شده

 کنیم. طور مختصر اشاره می موارد به

یتال در نظر عنوان اوّلین نمونه در کنشگری دیج را به 1991در سال  1معموالً قیام زاپاتیستا

های محلی شروع شد که برای حقوق و خودمختاری مردم بومی  گیرند. این قیام با شورش می

کردند. علت رشد و گسترش سریع این  های بارانی جنوب مکزیک تالش می در جنگل 0چاپیاس

دست آورد، به مبارزات محلی و  جنبش حمایت شبکۀ جهانی از آن بود که با موفقیتی که به

سازی نئولیبرالی متصل شد. اینترنت برای پخش جهانی اعتراض و  للی علیه جهانیالم بین

(. قیام زاپاتیستا را اوّلین Van Aelst & Van Laer, 2010: 1147کننده بود ) همبستگی تعیین

ترین سالح آن توصیف  عنوان مهم اند، زیرا ارتباط جمعی به مدرن معرفی کرده اعتراض پست

 (.Sandvik, 2005: 13شده است )

ها  های دیگر که اغلب برای نشان دادن نقش اینترنت در شکل دادن به تاکتیک یکی از نمونه

رود، جنبش ضدِ سازمان تجارت جهانی در اواخر سال  کار می های اجتماعی، به و اقدامات جنبش

ا و ه است. با استفاده از شبکه باز اینترنت، طیف وسیعی از فعاالن، گروه 6در سیاتل 1999

های جنبش اجتماعی توانستند اقداماتشان را علیه سازمان تجارت جهانی هم در حالت  سازمان

آفالین و در خیابان و هم در حالت آنالین و در فضای مجازی هماهنگ کنند و با هم یکی 

دهند که اینترنت  ها نشان می شوند. اگرچه تعیین سهم اینترنت کار سختی است، اما این نمونه

 ,Van Aelst & Van Laerعۀ مدنی یک ابزار جدید برای حمایت از اهدافش داده است )به جام

المللی در برابر نهادهای نئولیبرال و  (؛ بنابراین یک جنبش اعتراضی بین1147 :2010

سازی مرتبط با آنها شکل گرفت که از دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک  های جهانی سیاست

 (.Kahen & Kellner, 2004: 87کرد ) جهان بهتر دفاع می

ها،  سایت های زاپاتیستا و سیاتل، فعاالن در سراسر جهان از ایمیل، وب بعد از جنبش

های  های مدنی در زمینه دهی فعالیت های کاربردی وب برای سازمان ها و دیگر برنامه وبالگ

(. در پی Harp et al, 2011: 301اند ) المللی استفاده کرده مختلف در سطوح محلی، ملی و بین

سپتامبر و جنگ تروریستی در سطح جهانی، جریانی از کنشگری سیاسی افزایش  11حمالت 

                                                            
1 Zapatista 

2 Chiapas 

3 Seattle 
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و اوایل سال  0220کرد. در اواخر سال  یافت که اینترنت نقش محوری زیادی در آن بازی می

های دولت بوش در  عنوان چالشی مهم در برابر سیاست های ضد جنگ جهانی به ، جنبش0226

های فعال ضد جنگ برای  عراق و تهدید رو به رشد جنگ جهانی، ظاهر شدند. گروه قبال

دهی تظاهرات و  رسیدن به مخاطبان وسیع، از اینترنت برای انتقال اطالعات ضد جنگ، سازمان

سابقه  های ضد جنگ استفاده کردند. الزم است تظاهرات بی ترویج تنوع وسیعی از فعالیت

که یکصدا خواستار برقراری  0226فوریه  11سراسر جهان را در تاریخ  ها نفر در عمومی میلیون

ای برای دموکراسی  های جدید ابزار پیشگامانه صلح بودند، به یاد بیاوریم تا دریابیم که رسانه

 (.Kahen & Kellner, 2004: 88جهانی هستند )

های اجتماعی  رسانهو متعاقب آن گسترش جهانی  0.2که استفاده از وب  0221از سال 

های جدید را در کنشگری دیجیتال  آغاز شد، در مدت زمانی کوتاه، فعاالن اهمیت این رسانه

های کوچک و بزرگ  های اجتماعی در جنبش دریافتند. در چندساله اخیر، استفاده از شبکه

ر های اجتماعی متصو توان جنبشی را بدون شبکه حدی رسیده است که دیگر نمی اجتماعی به

های  (. در این مقطع از حیات جنبشBennett & Segerberg, 2013; Gerbaudo, 2012شد )

 ,Lim, 2012; Lotan et alهای اجتماعی در بهار عربی ) توان به نقش شبکه اجتماعی، می

( Segerberg, 2012 & Thorson et al, 2013; Bennettاستریت ) ( و جنبش اشغال وال2011

 اشاره کرد.

های مرگبار  اجتماعی، نخست در جهان عرب گسترش یافتند و با خشونت های جنبش

های مختلفی را از پیروزی تا مصالحه و  ها سرنوشت دیکتاتورهای عربی مواجه شدند. این جنبش

های دیگر علیه  از کشتارهای مکرر تا جنگ داخلی تجربه کردند. با الهام از بهار عربی جنبش

فوارن کردند.  0211ی در اروپا و آمریکا در طول تابستان و پاییز مدیریت نادرست بحران اقتصاد

اندازه   ها خودجوش بود و به اندازه سایر جنبش که به  1استریت در آمریکا، جنبش اشغال وال

ای شده بود، تبدیل به رویداد سال شد و  ها در فضای سایبر و فضای شهری شبکه سایر جنبش

عنوان شخصیت  را به 0«معترض»ذاشت تا آنجا که مجله تایم های کشور تأثیر گ بر بیشتر بخش

درصد 66درصدی شده بود که  درصد که رفاهشان قربانی منافع یک99سال انتخاب کرد و شعار 

کنند، تبدیل به موضوع اصلی زندگی سیاسی آمریکا شد )کاستلز،  ثروت کشور را کنترل می

1696 :11.) 

                                                            
1 Occupy Wall Street 

2 Protester 
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 روش پژوهش

نگاری مجازی و مصاحبۀ عمقی استفاده شده است.  ش کیفی مردمدر پژوهش حاضر، از دو رو

نگاری مجازی به این  کند: مردم گونه تعریف می نگاری مجازی را این ( مردم1999میسون )

کند. واقعیتی که  می ور  طور کامل در واقعیت موجود غوطه نگار خود را بهصورت است که مردم

کنند و کامپیوتر وسیله  هایی از مردم که از ارتباطات با واسطه کامپیوتر استفاده می توسط گروه

ترتیب، افراد آنالین یا مجازی،  این شود. به هاست، تجربه می ارتباطی غالب و اصلی آن

کالم،  نگاری مجازی در یک کند. مردم ند که محقق بر آنها تمرکز میکنندگانی هست مشارکت

 In)گیرد  نگاری در نظر می عنوان واقعیت مردم ای است که فضای مجازی را به نگاری مردم

Ducheneaut et al, 2010: 2)نگاری مجازی  . در این پژوهش، از سه ابزار گردآوری داده در مردم

آوری اسناد و مدارک هستند،  های آنالین و جمع ین، مصاحبهکه شامل مشاهده مشارکتی آنال

دست آوردن  ها و همچنین به استفاده شده است. پژوهش حاضر، برای باال بردن غنای داده

اند، از یک بخش آفالین هم که  آمده  دست نگاری مجازی به هایی که از طریق مردم صحت داده

 ت، استفاده کرده است.صورت مصاحبۀ عمقی با کنشگران مجازی اس به

گویند، پژوهشگر امکان  صورت آنالین در مورد زندگی آفالینشان می در تفسیر آنچه مردم به

 1نگارانه را درباره اینکه جمالت تا چه اندازه ساختگی هستند، ندارد. بروکمنبررسی دقیق مردم

های اینترنتی در یک  مهم است که به یاد داشته باشید که تمام تحقیق»کند:  ( بیان می0220)

های مبتنی بر اینترنت شما باید این زمینۀ  اند. برای درک پدیده شده زمینۀ اجتماعی درج 

« های آنالین باید یک جزء آفالین داشته باشند گسترده را درک کنید و در نتیجه اکثر تحقیق

(Bruckman, 2002: 3). 

هایی که  دست آوردن صحت داده ها و همچنین به پژوهش حاضر، هم برای باال بردن غنای داده

صورت مصاحبۀ عمقی با  اند، از یک بخش آفالین هم که به آمده دست  نگاری مجازی به از طریق مردم

ی مجازی که کنشگران مجازی است، استفاده کرده است. پژوهشگر با مخبرها و کنشگران فضا

صورت حضوری دیدار داشته و در جریان یک مصاحبۀ عمیق  اند، به شده  تر در این فضا شناسایی قبل

های موردنظر پرداخته است. مصاحبۀ عمیق یک روش تحقیق کیفی است که  به بررسی موضوع

منظور کشف  دهندگان به های فردی متمرکز با تعداد کمی از پاسخ شامل انجام مصاحبه

 (.Boyce, 2006: 3 & Nealeشود ) هایشان در مورد یک ایده، برنامه و یا وضعیت خاص می اهدیدگ

                                                            
1Amy Bruckman 
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نگاری مجازی و مصاحبۀ عمقی،  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، در قسمت مردم

گیری در این  بوک فعال هستند. نمونه کنشگران کُرد کشور عراق هستند که در توییتر و فیس

گیری غیر  نگاری مجازی و مصاحبه کیفی به روش نمونه ش مردمپژوهش، برای هر دو رو

 شده است.  احتمالی هدفمند انجام

در فضای  1696شهریور  01برای انجام این پژوهش به مدت شش ماه از اوّل فروردین تا 

آوری اسناد در نهایت  های مشاهده مشارکتی و جمع مجازی حاضر شدیم و با استفاده از روش

عنوان نمونه انتخاب کردیم. در فضای مجازی  ییتری کنشگران کُرد عراق را بهاکانت تو 622

وگو با کنشگران کُرد عراق کردیم، در نهایت با کنشگرانی که حاضر به مصاحبه  شروع به گفت

رودررو بودند، هماهنگی صورت گرفت. برای مصاحبه با کنشگران کُرد عراقی به شهرهای 

صورت رودررو  کنشگر کُرد عراقی به 12فر کردیم. در نهایت با سلیمانیه و هولیر )اربیل( س

ها به زبان کُردی با گویش سورانی صورت گرفتند و در  مصاحبۀ عمقی صورت گرفت. مصاحبه

 سازی به فارسی برگردانده شدند. مرحلۀ پیاده

نگاری مجازی و  آمده از دو روش کیفی مردم دست های به وتحلیل داده برای تجزیه

ترین و  های عمقی از تحلیل تماتیک استفاده شد. تحلیل تماتیک یکی از متعارف همصاحب

نگاری( است که در سایر  ویژه در مردم های کیفی )به های تحلیل داده پرکاربردترین روش

های  های مورد تحلیل؛ شامل داده رود. در روش تماتیک داده کار می های تحلیلی هم به رهیافت

ای متنی شده هستند. این تحلیل عبارت است از تحلیل  های مشاهده دادهها و  متنی، مصاحبه

ها و الگویابی  بندی داده متنی بر اساس استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه

دیگر،  عبارت یابد. به شناسی و درک تحلیلی دست می ای به یک سنخ داده ای و برون داده درون

های محوری با هدف کشف این  یابی و شناسایی تم ل مفهومتحلیل تماتیک عبارت است از عم

 (.66: 1692گویند )محمدپور،  ها چه می مهم که داده

 های پژوهشیافته

نگاری مجازی و مصاحبۀ عمقی با ادبیات های مردم دست آمده از روش های بهتطبیق داده

های زیر را در رابطه با کنشگری اجتماعی کُردهای عراق در فضای  نظری پژوهش، یافته

 دهد.  مجازی نشان می
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 های جریان اصلی در اقلیم کردستان انتقاد از عملکرد رسانه

های طوالنی  های جدید، برای سال پیش از پیدایی و گسترشِ روزافزون اینترنت و رسانه

یابی دست  ترین مجراهای فعاالن در راه های جمعی اعم از روزنامه، رادیو و تلویزیون، اصلی رسانه

های اجتماعی، قبل از هر  اند. در تبیین دالیل گرایش افراد به استفاده از شبکه به اهدافشان بوده

رشان فعال هستند، های جریان اصلی که در کشو چیزی نیاز است که نگاه آنها را به رسانه

شود،  صورت خودمختار اداره می به 1991بررسی شود. با توجه به اینکه کردستان عراق از سال 

های کردزبان را در این منطقه  برای کُردهای این کشور فرصتی مهیا شده است تا بتوانند رسانه

های جریان  رسانهآید،  های کنشگران کُرد عراقی برمی گونه که از صحبت اندازی کنند. آن راه

های زیادی در این  اصلی در اقلیم کردستان از نظر کمّی در وضعیت خوبی قرار دارند و رسانه

ها زبان کردی است و نقش زیادی در  کشور در حال فعالیت هستند. زبان اصلی در این رسانه

ه ها در کردستان عراق این است ک بازنمایی فرهنگ کردی دارند، اما مشکل اصلی رسانه

ها در کردستان  اند. حزبی بودن رسانه ها سایه افکنده های حزبی بر شیوۀ عمل رسانه گفتمان

رغم کمیتی که دارند، از کیفیت الزم  ها در این کشور علی عراق باعث شده است که رسانه

های تلویزیونی و رادیویی کردزبان در کردستان عراق وابسته به دو  برخوردار نباشند. بیشتر کانال

صورت  ها در کردستان عراق به (. رسانهSheyholislami, 2011هستند ) KDPو  PUKحزب 

 کنند.  مستقیم و غیرمستقیم حزبی هستند و در جهت منافع مالکان خود فعالیت می

 ای از نظرها کنشگران کُرد عراقی در گفت وگو با پژوهشگر به شرح زیر است: گزیده

کردستان "، "روداو"هایی مانند  طرف نداریم، حتی رسانه ما در کردستان عراق رسانه بی» 

اند. برای  هم که مدعی مستقل بودن هستند، به احزاب و تجار وابسته "ان آر تی"و  "01

گاه این مسئله را مستقیم  نمونه روداو متعلق به نچیروان بارزانی است هر چند که او هیچ

ها و  هم نشده است. از نوع انتشار اخبار در این رسانه  ، ولی منکر آنقبول نکرده است

ای  طرفی رسانه توان مالک آنها را شناخت. هرگونه ادعای بی هایی که دارند، می گیری جهت

داری مستقیم و غیرمستقیم  توان زیر سؤال برد. حزبی بودن و جانب در کردستان عراق را می

ها را محدود کرده است و همین باعث شده است که بسیاری از ها از احزاب آزادی آن رسانه

 )کاوان(.« های اجتماعی برای منتشر کردن حرف خود استفاده کنند فعاالن رسانه از شبکه

های حزبی مخاطبان ویژه  های حزبی در کردستان عراق وضعیت خوبی ندارند. رسانه رسانه» 

 )برهم(.« کنند تماشا نمی خود را دارند و طرفداران سایر احزاب آنها را
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ها باعث شده است که آنها  زدگی در عملکرد رسانه تعدادی از کنشگران معتقدند که سیاست

ها در کردستان عراق از یکدیگر  ای و تحلیلی به مسائل بپردازند. رسانه صورت ریشه نتوانند به

برای کنشگران در دهند. نتیجه این وضعیت  کنند و اخبار تکراری را بازتاب می تقلید می

های اجتماعی است، در شرایطی که مسائل  سمت شبکه کردستان عراق سوق دادن آنها به

های اجتماعی برای انتشار  ها ندارند، فعاالن از شبکه های مردم راهی در رسانه اجتماعی و دغدغه

 کنند. یکی کنشگران در این زمینه گفت: اخبار استفاده می

ها در  رسانی زیادی وجود دارند، اما رسانه های ارتباطی و اطالع در کردستان عراق وسیله» 
اینجا بیشتر سیاسی و تقلیدی هستند و معموالً در پوشش مسائل از یکدیگر پیروی 

ویژه  ها باعث شده است که نتوانند مسائل اجتماعی و به کنند. سیاسی بودن رسانه می
شود که  ه موضوعات زنان پرداخته میخوبی پوشش دهند. تنها زمانی ب مسائل زنان را به

ها دیگر به  ها رسانه های خاصی باشند. معموالً بعد از این مناسبت ها و مناسبت مراسم
دهند، مگر در مواردی که کشمکش و یا خشونتی  موضوعات زنان اهمیت چندانی نمی

ها  رسانه علیه زنان روی دهد. در مواردی مانند خودکشی زنان و یا تجاوز به زنان معموالً
حل برای مسائل زنان هستند.  دنبال راه کنند و کمتر به تنها در قالب خبر آن را بیان می

شود که برخوردی  این مشکل در مورد سایر مسائل اجتماعی هم وجود دارد و باعث می
 نرمین « ای با مسائل نشود ریشه

گزارشگران، تعداد از  نگاران و در ارزیابی تأثیر حزبی بودن رسانه بر عملکرد روزنامه

اند مستقل باشند و  نگاران هنوز نتوانسته کنشگران معتقد هستند که در کردستان عراق روزنامه

عنوان یک کنشگر سیاسی با بیان اینکه  های حزبی جدا کنند. فؤاد به خودشان را از گفتمان

رایش سیاسی در کنند، هنوز نوعی گ ای کار می صورت حرفه نگارانی هم که به حتی روزنامه»

کند. او در بخش  نگاران در کردستان عراق انتقاد می ، از عملکرد روزنامه«کارشان وجود دارد

گاه به  ها در کردستان عراق هیچ آمار باالی رسانه»کند که  دیگری از سخنانش تأکید می

 « چندصدایی منجر نشده است

 های اجتماعی برای کنشگران کُرد عراق های شبکه فرصت

 گسترش شهروند خبرنگاری

های  ها و دیگر رسانه ها، ویکی دهد که چگونه با وجود وبالگ ( توضیح می0221) 1برونز

ها در  ای ای متحول شده است و دیگر شهروندان در کنار حرفه اجتماعی، فضای تولید رسانه

                                                            
1 Axel Bruns 
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اتفاق به (. این 111: 1690شده در جهانشاهی،  کننده دارند )نقل فرایند تولید نقشی تعیین

ترین مزایای  گیری خبرنگاری شهروندی منتهی شده است. کنشگران عراقی یکی از اصلی شکل

حدی  اند که تأثیر آن به های اجتماعی را گسترش شهروند خبرنگاری دانسته اینترنت و شبکه

 های جریان اصلی را تغییر داده است. بوده است که روند انتشار خبر در رسانه

 ها کنشگران کُرد عراقی در گفت وگو با پژوهشگر به شرح زیر است:ای از نظر گزیده

نویسی  تواند مدعی روزنامه گرفته است و هر کسی می امروزه شهروند خبرنگاری شکل » 

 )فؤاد(.« شود

اند.  کننده خبر شده نگار و منتقل های اجتماعی همه افراد جامعه روزنامه با استفاده از شبکه» 

کند.  ابر شرایط و موقعیتی که دارد نوع خاصی از اخبار را برجسته میهر طیف از مردم بن

 )نرمین(.« ها تبدیل شده است بوک به مکانی برای رساندن اخبار و پیام فیس

دست  در اینترنت شهروند خبرنگاری رواج پیدا کرده است و مردم از این طریق اخبار را به»

اند و هم در سطح ملی و هم  ها شده گار رسانهرسانند. در حال حاضر مردم خبرن ها می رسانه

های کردزبان  دست رسانه المللی اخبار مربوط به نقاط مختلف کردستان را به در سطح بین

 )کاروان کمال(.« رسانند کردستان عراق می

 ها از بین رفتن سانسور و کنترل دولت

های خود را در  ها و داستان ایدهسازند تا  های جدید دیجیتال، افراد ناشناس را قادر می فناوری

بینی دنیای ما به منافع سیاسی و  سراسر جهان آنالین به اشتراک بگذارند و از وابستگی جهان

 Maldonado et al, 2014).های اجتماعی متکی کنند ) تجاری بکاهند و آن را به اطالعات شبکه

که بدون رهبری و تقریباً ای  در حقیقت پتانسیل اینترنت برای تسهیل ارتباطات اجتماعی

طور  شود که سانسور به چالش کشیده و یا واژگون شود و ارتباطات به ناشناس است، باعث می

ای برقرار شود، حتی اگر تحت نظارت باشد. واقعیت این است که در حال حاضر،  گسترده

ن سخت کرده های آنالین را برای نخبگا شده و غیرمتمرکز شده، کنترل فعالیت های توزیع شبکه

ترین مزایای اینترنت را از بین  (. کنشگران کُرد عراقی یکی از اصلیBennett, 2003aاست )

دهد که محتوای موردنظر  دانند که به آنها این امکان را می می  رفتن سانسور و کنترل دولت

 خود را منتشر کنند. نظر آنها در این زمینه به شرح زیر است:

توانند به محتوای منتشرشده  ها نمی رسد و دیگر حکومت ه حداقل میدر اینترنت سانسور ب» 

 )فؤاد(.« نظارت کنند
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همین دلیل،  های اجتماعی وجود نداشتند، سرعت انتقال خبر پایین بود، به زمانی که شبکه»

توانستند بر پخش اخبار نظارت داشته باشند و اجازۀ منتشر شدن  راحتی می ها به حکومت

های اجتماعی از این کنترل کاسته شده است.  ر را ندهند، ولی با ظهور شبکهبسیاری از اخبا

کنند  ها تالش می اند. برای همین دولت ها را شکسته های اجتماعی انحصار دولت امروزه شبکه

گاه در  های اجتماعی را بگیرند، ولی هیچ های مختلفی مانند فیلتر کردن جلوی شبکه با روش

ها موفق  های اجتماعی همواره در دور زدن انحصار دولت اند و شبکه این زمینه موفق نشده

 )کاروان صالح(.« اند بوده

تواند اعتقادات و باورهایی را  های اجتماعی بستری هستند که در آن هر فردی می شبکه» 

های اجتماعی بیشتر از نظر سیاسی مورد  که دارد، مطرح کند. در کردستان عراق شبکه

گیرند؛ زیرا سیاست راه دیگری برای نشان دادن خود باقی نگذاشته است،  یاستفاده قرار م

جمهور  های اجتماعی هر فردی آزاد است که به میل خود از مقامات مثالً رئیس اما در شبکه

توان عملکردهای حزبی و حتی رؤسای احزاب را مورد بحث و  ها می انتقاد کند، در این شبکه

اند که هر کس فریاد خود را  ای شده های اجتماعی تبدیل به دروازه بررسی قرار داد. لذا شبکه

اند که اهمیت  های اجتماعی به جایگاهی دست یافته زند. در حال حاضر شبکه در آنجا می

 )احمد(.« های جریان اصلی از دست رفته است رسانه

 مقاومت و فعالیت سیاسی در فضای مجازی

های اجتماعی  تشان و تالش برای تغییر وضعیت در حوزهکنشگران کرد عراقی برای بیان مطالبا

اند. در بعضی از موارد که بسترهای معمول  های اجتماعی استفاده کرده و سیاسی از رسانه

توانند حمایت خود را از  کنشگری برای افراد وجود ندارند، آنها با استفاده از فضای مجازی می

ی این فرصت را به کنشگران کُرد عراقی های اجتماع یک حرکت جمعی بیان کنند. شبکه

های  اند که حرکات جمعی خود را سامان دهند و دیگران را نیز به حضور در این فعالیت داده

طور  های اجتماعی به رسانه»کند؛  ( بیان می0211) 1طور که کامرتس جمعی ترغیب کنند. همان

جامعه برای دور زدن کنترل های فرودست  های جدیدی برای شهروندان و گروه بالقوه فرصت

اند تا بتوانند هویت جمعی جایگزین را ایجاد  های جریان اصلی مهیا کرده دولت، بازار و رسانه

 تجربه کنشگران کُرد عراقی از فعالیت و مقاومت در فضای مجازی به شرح زیر است:«. کنند

تبدیل شده است. بوک به یک مکمل مهم برای کار من  نگار هستم و فیس من یک روزنامه» 

بوکم  ها منتشر کنم، در فیس توانم در روزنامه و دیگر رسانه بسیاری از مطالبی را که نمی

                                                            
1 Bart Cammaerts 
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ام، بازتاب  بوکم منتشر کرده ای که من در فیس کنم. بسیاری از مطالب انتقادی منتشر می

 (.)کاوان« اند نگاران دیگر هم از آنها استفاده کرده اند و حتی روزنامه زیادی داشته

آید و تنها از این  در بعضی از موارد هیچ کاری جز یک اقدام مجازی از دست ما برنمی» 

ای خاص دفاع کنیم. برای نمونه زمانی که  توانیم خود را نشان دهیم و از مسئله طریق می

ها و توییتر از آنها نشان دادیم و کوبانی تصرف شد، حمایت خود را از طریق هشتگ

 )برهم(.« های اجتماعی برای آنها فرستادیم طریق شبکه های خود را از کمک

ام. برای نمونه استفاده از  المللی استفاده کرده های مختلفی در سطح ملی و بین از هشتگ» 

های مربوط به آن در هولیر، هشتگ کوبانی،  ها در حمایت از رفراندوم و کارناول هشتگ

 )هژار(.« هشتگ کولبر

توییتر کنشگران کُرد عراقی نیز مؤید این نکته است که آنها در نتایج مشاهدات و مطالعه 

های خبری خودشان را در فضای مجازی به راه  المللی جریان مورد مسائل مختلف ملی و بین

ها، ویدئوها  اند. برای نمونه در زمان برگزاری رفراندوم در عراق کنشگران با انتشار عکس انداخته

اند که حمایت خود را از این مسئله نشان دهند. در ادامه یکی از  های مختلف تالش کرده و متن

 شود: اند ارائه می هایی که کنشگران کُرد عراقی برای حمایت از رفراندوم منتشر کرده پست
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در توییت باال کنشگر کرد عراقی لزوم برگزاری رفراندوم را پیشینۀ تاریخی کُردها در کشور 

کند. در این پست گفته شده است که با انفال  اشاره می« انفال»کشتار داند و به حادثه  عراق می

گیریم. صدام حسین در  خواستند که ما را نابود کنند، ولی ما با استقالل حقمان را از آنها می

کمپین انفال را علیه کُردها به راه انداخت که به قتل، تبعید و ویرانی  1911تا  1916های  سال

هزار کرد کشته شدند، یک و نیم میلیون نفر از مناطق کردنشین  112حداقل روستاها منجر شد. 

(. در تبیین لزوم برگزاری رفراندوم Torelli, 2017اخراج شدند و با مهاجران عرب جایگزین شدند )

 اند. و استقالل کردستان عراق کُردهای عراق بارها به این تجربه تاریخی اشاره کرده

بوک و توییتر به کنشگران کُرد عراقی  های اجتماعی مانند فیس کهبنابر آنچه مطرح شد، شب

تواند با  اند که صدایی برای خود داشته باشند؛ یک صدای موازی که می این فرصت را داده

توانند  ها متفاوت باشد. کنشگران می ای و یا صدای دولت های رسمی رسانه صدای جریان

برای طرح آنها وجود نداشت بیان کنند. تحقیقات  بسیاری از مسائلی را که تا پیش از راهی

های اینترنتی از این ایده حمایت  های اجتماعی برای فعالیت اخیر در مورد استفاده از رسانه

های  دهند که در روش های اینترنتی به معترضان این امکان را می کند که فنّاور ی می

-Sandovalدهی عمل جمعی بزنند ) غیرمتمرکز و بدون مداخله قدرت مرکزی دست به سازمان

Almazan & Gil-Garcia, 2014: 368.) 

 در هم تنیدگی ابعاد آنالین و آفالین کنشگری

های آنالین و آفالینی که توسط  دهد که تاکتیک مطالعه کنشگری کُردهای عراق نشان می

عراقی در بیان شوند در رابطه پویا با یکدیگر قرار دارند. کنشگران کُرد  فعاالن استفاده می

های مختلفی اشاره  های جمعی به نمونه های اعتراضی و فعالیت تجربیات خودشان از حرکت

اند.  کار بوده زمان در دنیای آنالین و آفالین مشغول به اند که در آنها حرکات جمعی هم کرده

تخابات هایی که در حمایت از اناش از حضور در کارناول برای نمونه یکی از کنشگران تجربه

 گونه بیان کرد: اند را این شکل گرفته

اند. در  اند حضور پیدا کرده هایی که در حمایت از رفراندوم به پا شده ها و تجمع در کارناوال» 

اند از  هایی که در فضای مجازی منتشر شدهها و پستبسیاری از موارد ما از طریق هشتگ

 )برهم(.« ایم حضور پیدا کردهایم و در آنها  ها باخبر شده این کارناوال
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هایی که در حمایت از رفراندوم عراق  محمد یکی دیگر از کنشگران کُرد است که در کارناوال

ها سعی داشته  هایش از حضور در کارناوال اند، حضور داشته است و با انتشار عکس شکل گرفته

 است دیگر فالورهایش را به حضور در این حرکات جمعی تشویق کند:

اند  هایی که در حمایت از رفراندوم شکل گرفته ها و تجمع من در بسیاری از کارناوال» 

دیدم،  ام. معموالً وقتی هیجان و اشتیاق مردم را برای انتخابات می حضور داشته

تفاوت بگذرم و دوست داشتم این تجربه را با دیگران نیز به  توانستم از کنارش بی نمی

توانستم بکنم، این بود که عکسی از  که در آن شرایط می اشتراک بگذارم. حداقل کاری

خودم در توییت منتشر کنم و از این طریق سایر دوستان و فالورهایم را به حضور در این 

 )محمد(.« فضا تشویق کنم

مشاهدات در فضای مجازی نیز مؤید همین نکته هستند که کنشگران کُرد عراقی با انتشار 

اند حمایت  های حمایت از رفراندوم تالش کرده حضور خود در کارناوالتصاویر و ویدئوهایی از 

دیگران را نیز در این زمینه جلب کنند. برای نمونه یکی از کنشگران کُرد عراقی توییت زیر را 

 منتشر کرده است:

 

های کنشگران کُرد عراقی در مورد اینکه آنها از فضای مجازی برای تقویت کنشگری  گفته

اند، و از کنشگری در فضای واقعی برای تقویت کنشگری مجازی  در فضای واقعی استفاده کرده
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و  6( و وارنلی0210) 0(، هارلو و هارپ0210) 1اند. تأیید نظر کسانی مانند هارلو استفاده کرده

توانند یکدیگر را  های آنالین و آفالین کنشگران می ( است که معتقدند فعالیت0211) 1گورگلو

های واقعی/مجازی نیز  تقویت کنند. تجربه سایر کنشگران کُرد عراقی از حضور در سایر کمپین

 مؤید همین نکته است: 

ای ه ایم کمک ایم توانسته هایی که در فضای مجازی تشکیل داده ما از طریق کمپین» 

« آوری کنیم و به دستشان برسانیم نقدی و غیرنقدی زیادی را برای آوراگان سوری جمع

 )کاروان کمال(.

ای وجود  هایی که در فضای مجازی برای آنها تبلیغات گسترده من در بسیاری از فعالیت» 

هایی که برای  توانم به حضور در کمپین ام که از آن جمله می داشته است حضور پیدا کرده

هایی  اند و حضور در تجمع گرفته آوری کمک و غذا برای آوارگان سوری و فقیران شکل  جمع

 )نرمین(.« اند، اشاره کنم که در دفاع از حقوق زنان شکل گرفته

اند که  ( نشان داده0221) 2( و النگمن0221) 6و موسکا 1نویسندگان مختلفی نظیر دالپورتا

تواند به موفقیت در دنیای واقعی دست پیدا کند که یک همتای  یک جنبش آنالین زمانی می

اند و دلیل  غیرسیاسی آفالین داشته باشد. کنشگران کُرد عراقی نیز به این نکته اذعان داشته

اند. هلین که  دادههای مجازی را به حضورشان در فضای واقعی ربط  موفقیت بسیاری از کمپین

 گونه شرح داد: اش را در این زمینه این یکی از کاربران فعال در فضای مجازی است تجربه

در بسیاری از موارد تشکیل یک کمپین و یا هشتگ سبب ارتباط در دنیای واقعی شده » 

های مجازی زمانی تأثیر بیشتری خواهند داشت که با اعمال واقعی تلفیق  است. این کمپین

ام، در هر دو فضای مجازی و  هایی که من در آنها حضور داشته وند. بسیاری از کمپینش

 )هلین(.« اند فضای واقعی فعال بوده

های آفالین و آنالین  توانیم و باید همواره بین زمینه ما می»نویسد:  ( می0216) 1دالگرن

تنیده  ین دو بعد درهمهاست. ا تمایز قائل شویم، اما زندگی ما وابسته به درهم تنیدگی آن

. مطالعۀ کنشگری کُردها در Dahlgren, 2013: 38)« )توانند از هم جدا شوند اند و نمی شده

                                                            
1 Summer Harlow 
2 Dustin Harp 

3 Kaan Varnali 

4 Vehbi Gorgulu 

5 Donatella della porta 

6 Lorenzo Mosca 

7 Lauren Langman 

8 Peter Dahlgren 
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اند که  تنیده شده حدی درهم دهد که این دو بعد فعالیت به فضای مجازی و واقعی نشان می

رف کاروان تفکیک و مرزبندی آنها ناممکن است. در بسیاری از لحظات عمل جمعی آنها این ح

فضای مجازی و فضای واقعی مکمل یکدیگر »کند که  صالح، کنشگر فعال سیاسی بروز پیدا می

 )کاروان صالح( .«هستند و برای عمل به یک اقدام مجازی باید در دنیای واقعی هم کار کرد

 قومیتی با کنشگران سایر کشورها تعامل درون

کند که در آن صدام  اشاره می 1911شیماباران سال ( به حوادث انفال و 0211االسالمی ) شیخ

رغم عمق این فاجعه، ولی در اذهان  زند. علی کشی کُردهای عراق می حسین دست به نسل

ها به  گیرد، بنابراین واکنش جهانی و حتی در بین خود کُردها تصویری دقیق از آن شکل نمی

ن مسئله را عدم دسترسی کُردها به رسانه االسالمی دلیل اصلی ای اند. شیخ آن بسیار محدود بوده

کند که با آمدن اینترنت شرایط برای کُردها تغییر کرده است؛  داند و در ادامه تصریح می می

« اینترنت فضای ارتباطی جایگزینی برای تولید و بازتولید هویت کردی فراهم کرده است»

((Sheyholislami, 2011:7تماعی شرایط را برای کنشگران های اج . گسترش استفاده از رسانه

کُرد تغییر داده و باعث شده است که آنها بتوانند به حوادثی که در مناطق مختلف کردنشین 

اند  دهند، واکنشی جهانی نشان دهند. کنشگران کُرد عراقی به این نکته تأکید داشته روی می

ردهای سایر کشورها افزایش های اجتماعی ارتباط آنها را با کُ که استفاده از اینترنت و شبکه

های مشترکی دست بزنند. یکی از  داده است و باعث شده است که بتوانند با آنها به کنش

اند،  هایی که در فضای مجازی در حمایت از کولبرها در ایران شکل گرفته کنشگرها به کمپین

 دهد: گونه شرح می ها این کند و حضورش را در این کمپین اشاره می

واحوال کُردهای سایر کشورها باخبر شویم.  توانیم از اوضاع با استفاده از اینترنت می امروزه» 

های اجتماعی از مسائل مربوط به کولبرها خبردار شدم و در  برای نمونه از طریق شبکه

 )برهم(.« های مجازی که برای حمایت از کولبرها شکل گرفت حاضر شدم کمپین

هایی که برای کمک به کُردهای سایر کشورها در  فعالیت شان را از کنشگران دیگری تجربه

 کنند: گونه بیان می اند، این فضای مجازی و واقعی انجام داده

ام. برای نمونه در حمایت از  اندازی کرده هایی را در فضای مجازی راه من خودم کمپین» 

یت از این کودکان اندازی کردیم که یک عمل انسانی در حما آباد کمپینی را راه کودکان شین

داری زده  بود. این کمپین به هیچ حزبی وابسته نبود، و دوست نداشتیم به ما تهمت جانب

 )فؤاد(.« شود
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کنم. برای  های مختلفی در مورد مسائل کُردهای سایر کشورها استفاده میاز هشتگ» 

ی آوری کمک برای کُردهای کوبانی در فضا های مختلفی را برای جمع نمونه کمپین

دست آنها  ها را به ایم و با همکاری کُردهای سایر کشورها این کمک مجازی تشکیل داده

 )محمد(.« ایم رسانده

در مطالعات تأثیر اینترنت بر کنشگری چیزی که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده 

ج از کشور است، پتانسیل این وسیله ارتباطی برای فراملی کردن مبارزات و ایجاد ائتالف در خار

های  (.جنبشTarrow, 2005; Bennett, 2003a; 2003b; Van Laer & Van Aelst, 2010است )

اند. این  مکان کرده های فراملی نقل ای از محلی به ملی و اخیراً به حوزه طور فزاینده اجتماعی به

مکن است توانند آنها را مشاهده کنند و یا حتی م دهد که افراد بیشتری می همچنین نشان می

های اجتماعی شوند، به شرطی که ابزار کافی برای ارتباط و  های جنبش درگیر فعالیت

های اجتماعی برای  (. فراملی شدن جنبشRucht, 2004: 44سازی وجود داشته باشد ) آماده

ها ارتباط  توانند با همتایانشان در دیگر ایالت کنشگران کُرد عراقی به این معناست که آنها می

هایی را برای تغییر شرایط سامان دهند. یکی از کنشگران تجربه خود را در  ار کنند و کنشبرقر

 گونه بیان کرد: این زمینه این

های اجتماعی )توییتر( آشنا شدم و  من با خود شما )اشاره به پژوهشگر( از طریق شبکه» 

دهد که  ان میاین ارتباط و این مصاحبه از طریق اینترنت آغاز شد. این نمونه خود نش

تر کرده است. در کردستان  اینترنت ارتباط و تعامل با کُردهای سایر کشورها را راحت

های اجتماعی وجود ندارد و همین  عراق هیچ فیلترینگ و محدودیتی در استفاده از شبکه

ها برای برقراری ارتباط با کُردهای  آسانی بتوانند از این رسانه باعث شده است که مردم به 

توانیم دنیای  های اجتماعی می ایر نقاط جهان استفاده کنند. ما با استفاده از رسانهس

« بیرون را بشناسیم و خودمان را به مردمان دیگر بشناسانیم و بگوییم که ما هم هستیم

 )کاروان کمال(.

 گیریبحث و نتیجه

های مختلف  ها و عرصه های اجتماعی مجازی، ساحت گسترش استفاده از اینترنت و شبکه

های نوظهور نقش زیادی در  هایی که این شبکه زندگی بشر را دگرگون کرده است. یکی از حوزه

گیرند.  منظور تغییر شرایط صورت می اند، حرکات جمعی هستند که به متحول کردن آن داشته

، بر مطالعۀ کنشگری اجتماعی کُردهای کشور عراق در فضای مجازی تمرکز پژوهش حاضر
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های  دهندۀ آن است که با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه است. نتایج این پژوهش نشان

اجتماعی مجازی از سوی کنشگران کُرد در کشور عراق، کنشگری در این کشور تغییرات زیادی 

اعی به عنصری اصلی در کنشگری کُردهای عراق های اجتم را پشت سر گذاشته است. شبکه

های آنالین و آفالین خود در سطح محلی، ملی و  اند و آنها برای انواع کنش تبدیل شده

 کنند. های جدید استفاده می المللی از این شبکه بین

های اجتماعی برای  ترین دالیلی که کنشگران کُرد عراقی را به استفاده از شبکه یکی از اصلی

دهد، مشکالتی است که آنها در استفاده از مجراهای اصلی برای کنشگری  شگری سوق میکن

رغم اینکه موقعیت خودمختار کُردها در کردستان عراق این زمینه را برای آنها ایجاد  دارند. علی

ها به  وجود، وابستگی رسانه های خودشان را داشته باشند، بااین کرده است که بتوانند رسانه

حزبی باعث شده است که آنها نتوانند به کنشگران این کشور کمک کنند تا بتوانند مواضع 

صدایی برای بیان مطالباتشان داشته باشند. بنابراین کنشگران این کشور به استفاده از فضای 

 اند. عنوان بستری جایگزین برای کنشگری اتکا کرده مجازی به

های ارتباطی باعث  کند دگرگونی در شیوه ی( بیان م1696طور که کاستلز ) بنابراین همان

شده است که اشکال قدرت در جامعه نیز تغییر کنند و از این طریق ضد قدرت بتواند مجرایی 

برای مطرح شدن در فضای عمومی داشته باشد. ضدقدرت در کشور عراق همان کنشگران 

برای بیان مطالباتشان  بوک و توییتر های اجتماعی مانند فیس ای هستند که از شبکه اجتماعی

های اجتماعی برای این افراد شامل مواردی نظیر  کنند. مزایای اینترنت و شبکه استفاده می

ها و امکان مقاومت و فعالیت  گسترش شهروند خبرنگاری، از بین رفتن سانسور و کنترل دولت

الین و آفالین سیاسی است. نکته حائز اهمیت در کنشگری کُردهای عراق این است که ابعاد آن

های  جنبش»کند  ( مطرح می1696طور که کاستلز ) اند. همان تنیده شده کنشگری درهم

تجربه کنشگری کُردها در «. شوند اینترنتی تنها با اشغال فضای شهری به جنبش تبدیل می

جایی در مرزهای  طور دائم در حال جابه کشور عراق نیز مؤید این نکته است که کنشگران به

 ن و آفالین کنشگری هستند. آنالی

های کنشگری کُردهای عراق در فضای مجازی ارتباطی است که آنها  یکی از بارزترین ویژگی

های مشترکی در  توانند به کنش کنند و از این طریق می با کُردهای سایر کشورها پیدا می

که تا پیش از این، نداشتن وسیله ارتباطی  شان دست بزنند، درحالی راستای هویت کردی

د که کنشگران کُرد عراقی نتوانند مسائل و مشکالتشان را با جهان بیرون و مناسب باعث شده بو
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(، با گسترش استفاده Sheyholislami, 2011ویژه کُردهای سایر کشورها به اشتراک بگذارند ) به

های اجتماعی این امکان برای کُردهای کشور عراق ایجاد شده است که با همتایانشان  از شبکه

های مشترکی در سطح محلی و جهانی دست بزنند. بنابراین چیزی  کنش در سایر کشورها به

شود، برای  های اجتماعی یاد می المللی شدن جنبش عنوان بین که در ادبیات کنشگری از آن به

معنای نزدیک شدن با کُردهای کشورهای دیگر در راستای دست زدن به  کنشگران کُرد به

 اقدامات مشترک است.
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