
 
 
 
 
 
 
 

  : هاي اجتماعی گذاري رسانه گذاران ایرانی و سیاست سیاست
  » ائه یک مدل پیشنهاديها، الگوها و ار چالش«

   حسین بصیریان جهرمی
  هادي خانیکی 

  9/10/93: اریخ دریافت     ت    
  23/12/93 :     تاریخ پذیرش            

    
  چکیده   

هـاي اجتمـاعی و نیروهـاي         هاي جاري ایران در قِبـال رسـانه         این مقاله سیاست  
بر ایـن اسـاس،   . کند  می تأثیرگذار بر این سیاست و روندهاي آتی آن را بررسی 

گـذار کلیـدي در ایـران، شـناختی       سیاسـت 20هاي رو در رو بـا    ضمن مصاحبه 
گـذاري   برانگیز در عرصـه سیاسـت    چالش مسئلهمتفاوت و تازه را نسبت به این        

 دركِ بررسی، اصلی مورد مسئله. اجتماعی در ایران فراهم آورده است هاي رسانه
مدلی پیـشنهادي بـراي حـل تعـارض         گذاران و ارائه      سیاست ذهنی هاي  پارادایم

نظیـر  (گـذاري محدودکننـده    هـاي سیاسـت   موجود میان مصرفِ کاربران و شیوه   
                                                

 نویسنده مسوول (.)ره(دانشگاه عالمه طباطبائی دکتراي علوم ارتباطات(  hossein.basirian@gmail.com   
 ره(وم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائیدانشیار عل(.   
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 هـاي   داده تحلیـل  افزار  نرم در ها  مصاحبه سازي  پیاده. در قبال آن است   ) فیلترینگ
بـه اسـتخراج     گزینـشی،  و محـوري  اولیـه،  کدگـذاري  ضمن کیودا،  مکس کیفی

 در گـذاري   سیاست براي پیشنهادي مدل یک ارائه هب هایی انجامیده و معطوف     تم
 نگـاه  نـوع  کـه  دهنـد   مـی  نـشان  مقالـه  ایـن  هـاي  یافتـه  اسـت؛  شـده  حوزه این

 آن، از کـاربران  اسـتفادة  نحوه با در ایران،  اجتماعی هاي  رسانه به گذاران  سیاست
 نگـرفتن  جـدي  موجـود،  سـاختارهاي  ناکارآمـدي  امـا  نیست، تعارض در لزوماً

 هـاي  چالش گیري، تصمیم هاي شیوه پراکندگی نیز و انونی و مدیریتی، ق ابزارهاي
 همگرایی که داشته، دنبال به اجتماعی هاي  رسانه گذاري  سیاست براي را فراوانی

ایـن مقالـه،    . اسـت  سـاخته  دشـوار  بسیار را ساز  تصمیم نهادهاي میان تجانس و
اي عـالی فـضاي     برآمده از اولین پروژه تحقیقاتی است که پس از تأسیس شـور           

و تـصویب قـانون    ) 1390به فرمان مقام معظم رهبري اسـفند        (مجازي در ایران    
، در قالب رسـاله     ) مجلس شوراي اسالمی   1388مصوب خرداد   (اي    جرائم رایانه 

  .پردازد  میمسئلهدکتري در رشته علوم ارتباطات به این 
ــدي  واژه ــاي کلی ــانه: ه ــت  رس ــاعی، سیاس ــاي اجتم ــی،   ه ــذاران ایران گ

  .گذاري، اینترنت، فیلترینگ، مدل پیشنهادي یاستس
  

  مسئلهمقدمه و طرح 
  از بیش از یک دهه» هاي اجتماعی مجازي رسانه«گذاري در خصوص  هاي سیاست شیوه

برانگیز بوده است   چالش اي  مسئلهگذاران فضاي مجازي در ایران،        گذشته، براي سیاست  
هـا و     ها، در رسـانه     ه طراحان استراتژي  ؛ در این میان، هرچ    )4: 1393بصیریان جهرمی،   (

ریزي دلخواه خود، سیاست مـصرف را شـکل دهنـد     کنند تا با قالب ها بازي می   با رسانه 
چنان  هاي اجتماعی مجازي آن ریزي در ظرف رسانه   ، اما این قالب   )388: 1380کاستلز،  (

 را بـا    قابل کنترل و پذیرفتنی نیست کـه بتـوان بـه راحتـی محتـواي تعـامالت آنالیـن                  
 حتی با وجود آگاهی از استقبال مسئلهاین . گذاري از پیش تعیین شده جهت داد سیاست

بـا حـذف   کـه  -هاي اجتماعی مجـازي   ینده کاربران ایرانی از رسانه    آغیرقابل انکار و فز   
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ـ  بيها ي با آزاد دیرا به تعامل جد   ي قانونی موجود، آنها     ها  تیمحدودبسیاري از    و  شتری
 بـه شـکل سـلبی دنبـال     عمـدتاً  -مند سـاخته اسـت    کنشگري عالقههاي گوناگون   شیوه

  . شود می
هاي اجتماعی  ایران کشوري است که در خصوص مسدودسازي و فیلترینگ رسانه

، اما با )61: 1393بصیریان جهرمی،   (مجازي در جهان، در جایگاه اول قرار گرفته است          
اي، کاربران  تگذاران رسانههاي سلبی و اعمال شده از سوي سیاس      وجود همه محدودیت  

و فعالیـت در  نویـسی   در استفاده از امکانـاتی ماننـد وب   ایرانیِ اینترنت در داخل ایران،      
کننـد   هاي اجتماعی مجازي، از فیلترینگ و قوانین اینترنتی تعیین شده، تبعیت نمی   رسانه

؛ 1390 یـان،  آر ی؛ صـف  1391 ي، مرادآباد ي؛ نور 1391 ي، و مراد  یرسول؛  1389رجبی،  (
  ؛)1386 ي،؛ کوثر1388، یلی پرور و عقیاییض

در نویـسی جهـان    کـسب رتبـه چهـارم وب    در کنار آمارهایی مبنی بـر  مسئلهاین  
و جایگاه سوم جهان در شبکه اجتماعی  ،1)1391سایت تبیان،  (1385 و 1384ي ها سال

ـ  )1386کوثري،  (اورکات   ا نـه  ، و برآوردهاي موجود از عضویت بیش از چهار میلیون ت
گویـاي  ) 1392؛ تابناك،   1392جنتی،   (بوك  اجتماعی فیس  شبکه رانی در کاربر ای میلیون  

هاي تعیـین   مشی هاي اجتماعی، هرگز از خط      این واقعیت است که کاربران ایرانی رسانه      
  .2اند شده پیروي نکرده

                                                
- بازیابی . گرفت قرار ی در رده چهارملهستان و یپرتقال ،یسیانگل يزبانها از بعد یفارس زبان وبالگ، يایدن ر د

  : شده از سایت تبیان به نشانی

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=436309 

- شیکشورها فهرست از رانیا حذف با ،)در حال حاضر (رانیا میتحر يها استیس چارچوب در بوك سیف ،
 بوك سیف در یرانیا کاربران قیدق نسبتا نیتخم به همین خاطر و دهد ینم اجازه انتخاب این کشور را به کاربران 

 رب مثال طور به. دارد وجود یگوناگون يها راه رانیا در بوك سیف کاربران تعداد ینیب شیپ يبرا ؛ اما ستین آسان
 تیجمع از که گرفت جهینت توان یم نیانگیم صورت به و انهیخاورم در مردم ياقتصاد و یفرهنگ اشتراکات اساس

  :؛ نکباشند یاجتماع شبکه نیا عضو نفر ونیلیم 12,5 رانیا ينفر ونیلیم 77 به بیقر
 /221532/news/fa/ir.tabnak.www://http  
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هـا، بخـشی از    گذاري در قبال این گروه از رسـانه     با این حال، از آنجا که سیاست      
گذاران تنهـا در     رود که سیاست    شود، انتظار می     فرهنگی هر کشور تلقی می     هاي  استسی

هـاي موجـود را    تقابل با عضویت، شیوة استفاده و کنشگري کاربرانی که قوانین و رویه           
روي نهادهـاي   تابند قرار گرفته باشـند؛ امـا چـالش و دغدغـۀ دیگـري کـه پـیشِ         برنمی

جمهـور،    رئـیس ه برخی از مقامات سیاسـی نظیـر         گذار قرار گرفته، این است ک       سیاست
هاي حقـوقی و افـراد     وزرا، اعضاي کابینه، نمایندگان مجلس و حتی بسیاري از سازمان         

ها   به رغم این محدودیت عمومی و قانونی، از مدت        ) سرشناس حقیقی و رهبران فکري    
و غیـره  اي همچون فیـسبوك، تـوییتر، یوتیـوب      هاي اجتماعی فیلتر شده     پیش در رسانه  
  .پردازند  و به فعالیت می عضویت داشته
 )فیلترینـگ  (اي اتخاذ شـده، همچـون مـسدود سـازي      هاي رسانه    سیاست بنابراین

کننـدگان، از آن جهـت        هاي اجتماعی مجازي در ایران، براي کـاربران و مـصرف            رسانه
بـال  هاي موجود پیشین در ق      گیري  نماید، که به رغم سخت      متناقض و غیر قابل قبول می     

محـسنیان راد،  (سویه همچون رادیـو، ویـدئو، مـاهواره و نظـایر آن          وسایل ارتباطی یک  
گیـري از   اي حاضـر و بـا بهـره        در جامعـه شـبکه     هاي اجتماعی مجـازي     ، رسانه )1389
محبوبیـت  گستر اینترنتی از تعامل دوسویه برخوردارند و به این اعتبار،            هاي جهان   شبکه

  .اند کرده پیدا بیشتري نیز
بنابر آنچه گفته شد، این مقاله در تالش است تا با توجه به نیازها، نوع مـصرف و     

، دالیل، الگوها، اقتـضائات و      اجتماعی يها  رسانهنحوه بازنمایی کاربران و کنشگران در       
هـاي اجتمـاعی را از سـوي     هـاي اِعمـالی بـر رسـانه     هـاي مربـوط بـه سیاسـت      نگرش

کاوي کند تا از این رهگـذر بتوانـد، تهدیـدها و      گذاران ایرانیِ فضاي مجازي وا      سیاست
کـه برآینـد توجـه بـه     -رو را تحلیل و در نهایـت مـدل پیـشنهادي را           هاي پیشِ  فرصت
 ارائـه   -ست ا  هاي اجتماعی مجازي    گذاران و فعالیت کاربران رسانه      هاي سیاست   دغدغه

ژوهش به ترتیب پهاي اساسی در این   یادشده، پرسشمسئلهدر ادامه و در پیوند با       . کند
  .شوند مطرح می
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  :هاي اصلی پرسش
در ایـران بـا چـه       » هاي اجتمـاعی مجـازي      گذاري در خصوص رسانه     سیاست «-
  رو بوده و هست؟  هایی روبهچالش

گـذاران و   هـاي سیاسـت   با توجه به دغدغـه » مدل پیشنهادي«هاي یک    مشخصه -
  هاي اجتماعی مجازي در ایران چیست؟ کاربران رسانه

  
  اي گذاري رسانه سیاست

هاي اجتماعی مجـازي گفتـه    هاي ایران در قبال رسانه      قبل از آنکه در خصوص سیاست     
اي به طور عام در     هاي رسانه   شود الزم است تا با مروري بر آنچه در خصوص سیاست          

قــدرت « در کتــاب 1مانوئــل کاســتلز. کــشورهاي جهــان وجــود دارد، توضــیحاتی داد
اي، یعنی  هاي رسانه ترین شکل سیاست ترین و مستقیم یمیدضمن اشاره به ق» 2ارتباطات

سـاخت و انتـشار   ) دانـد؛ الـف   پروپاگاندا و کنترل، این امر را مشتمل بـر دو جـزء مـی     
کنند و اطالعات نادرست را به منظور پیـشبرد منـافع          هایی که حقایق را تحریف می       پیام

 بتواند در این منافع خدشه  ماالًاحتسانسور هر نوع پیامی که      ) کنند؛ و ب    دولت القاء می  
 و تحت  3وارد کند، و اگر الزم شد از طریق غیرقانونی اعالم کردن ارتباطات بدون مانع             

: 1393کاسـتلز،  (گیرنـد    ، سیاست سانسور را در پیش می      4پیگرد قرار دادنِ فرستنده پیام    
تــی در اي متمـایز اینترن  هـاي رســانه  او در ادامـه بـه ســه مـدل از سیاســت   ). 523-483

 به اختصار 1 کند که در جدول کشورهاي ایاالت متحده امریکا، چین و روسیه اشاره می      
  .آورده شده است

  

                                                
1  Manuel Castells 
2.  Communication Power 
3.  criminalizing unhindered communication 
4.  Prosecuting the messenger 



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     30 

اي حاکم بر اینترنت در سه کشور ایاالت متحده، روسیه و  هاي رسانه  سیاست-1جدول 
  چین

  ها سیاست
  قوانین مصوب و در دست بررسی  هاي کلی سیاست  کشورها

  ایاالت متحده
 در دولت گاندايپروپا(

  )آزادي سرزمین

  مبتنی بر اصول 
به ظاهر لیبرال یا 

  خواه آزادي

  1)سوپا(آنالین  سرقت  قانون توقف-
 اینترنتی واقعی تهدیدات از  پیشگیري  الیحه-

 مالکیـت  از سرقت و خالقیت اقتصادي  علیه
  2)پیپا(معنوي 

  )خود سانسوري (روسیه
هاي  مبتنی بر سیاست

بر نظارتی و مالکیت 
   شبکه زیرساخت

کـه در   » هاي تحقیقاتی مـؤثر     سیستم فعالیت «
شود؛   گفته می  SORM( 3(زبان روسی سرم    
که ) Sorm2(و  ) Sorm1(تصویب قوانین   

هاي ارتبـاطی را بـراي        پایش و کنترل فعالیت   
  .داند سازمان امنیت داخلی مجاز می

 ببر بر شدن مسلط(چین 
  )اینترنت

 ترین پیچیده مبتنی
 شبکه انسداد هاي سیستم

  جهان در

تحمیل خودسانسوري در  (گونه آبشار نظارت
یـا دیـوار     و طرح سپر طالیی   ) همه سطوح 

  آتشین بزرگ
  )  Castells, 2009: 265-286اقتباس از(

  
 با نظارت محـدود    6 رفته، اینترنت در خالء قانونی      هم  کاستلز معتقد است که روي    

ظهـور  ) سـی .سـی .اف(سیون ارتباطات فدرال هاي نظارتی همچون کمی   از سوي سازمان  

                                                
1.  Stop Online Piracy Act (SOPA) 
2.  Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual 
Property Act (PIPA) 
3.  SORM [Russian abbreviation]; (=System for Operative Investigative Activities) 
4. cascading hierarchy of surveillance 

- طرح سپر طالیی )Golden Shield Project(  اي  ، که به نام دیوار آتش بزرگِ چین شناخته شـده، پـروژه
این پروژه . شود نت است که توسط وزارت امنیت داخلی چین اجرا می  معطوف به سانسور و نظارت شدید اینتر      

  . شروع به کار کرد2003 کلید خورد و در نوامبر 1998در 
6. legal vacuum 
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هاي اولیه را براي پاسـخ بـه نیازهـاي کـاربران شـبکه،         ها پایه   کرد، اما ایجاد این آژانس    
انـدازي یـک سیـستم منـسجم بـراي            ترین تصمیم در این میـان، راه        مهم. فراهم ساخت 

ماندهی  بود به طوري که ترافیک شبکه اینترنت را سـاز 1پی اختصاص دامنه و آدرس آي  
این کار به طور عمده یـک    . هاي تعیین شده بفرستد     هاي اطالعاتی به آدرس     کند و بسته  

، اسـتاد  2 از سـوي پروفـسور جـان پـستِل    1980فعالیت انفرادي بود که در اواسطه دهه    
لیفرنیاي جنوبی که از اولین همکاران طـراح اینترنـت بـود، سـامان              امهندسی دانشگاه ک  

هاي تجمیع شده را در خصوص اینترنت بر عهـده            ایت فعالیت سازمانی که در نه   . یافت
  . نام گرفت3)آیانا(» نترنتیا در شده واگذار هاي شماره حیصح منبع«دارد، 

 مسوولیت همـاهنگی و تـأمین   4)اف.اس.ان(، بنیاد ملی علوم 1992بعدها در سال   
 اجـزاي  بودجه مدیریت اینترنت را از جانب خود مطرح کرد، و این مقـارن بـا خـروج              

. کردنـد  نظامی کوچکی از شبکه گردید که تحت اختیار قانونی وزارت دفاع فعالیت مـی   
منعقـد  ) 6ساناد (5»سامانه نام دامنه«، بنیاد ملی علوم، قراردادي با مدیریت    1993در سال   

 7)آي.اس.ان (»نِتـورك سولوشـن   «هـاي خـصوصی ایـاالت متحـده از     کـرد تـا شـرکت   
  ، انجمـن اولیـه  1997د، پس از مرگ پـستِل، یعنـی در سـال     دریافت کننویژههاي    دامنه

، به ریاست یک فرد مورد اعتمـاد دیگـر          8)سس.آي(» جامعه اینترنتی «کاربران، با عنوان    
 روي آورند و او را مـسوول سـازماندهی کمیتـه          9 اینترنت، یعنی وینت سِرف     در عرصه 

                                                
1. domains and IP addresses 
2. Jon Postel 
3. Internet Assigned Names Authority (IANA) 
4. National Science Foundation (NSF) 
5. Domain Name System (DNS) 

 -مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي   واژه Domain Name System (DNS)نام  سامانه«.  است 
اي که  هاي رایانه ها و دیگر منابع متصل به اینترنت یا دیگر شبکه گذاري رایانه نظامی سلسله مراتبی، براي نام» دامنه

  .است   معرفی شده1984در سال 
7. Network Solutions Inc.(NSI) 
8. Internet Society (ISOC) 
9. Vint Cerf 
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مسائل مربـوط بـه مـدیریت    ، براي حل و فصل 1)سی.اچ.اي.آي(المللی تک منظوره     بین
زمـان، اختـراع شـبکه جهـانی وب و       هم. کردند) اس.ان.ساناد یا دي  (» نام دامنه   سامانه«

، 1990 در سـال  2هاي وب سِرور از سوي خـالق آن، تـیم برنرزلـی      انتشار رایگان برنامه  
. تپـسند فـراهم سـاخ    - اینترنت کاربراي را براي تکامل و پیشرفت یک  آورانه  بنیان فن 

یس جمهوري وقت ایاالت متحـده بیـل کلینتـون، دبیرکـل حـوزه تجـارت را بـراي                   ئر
 منصوب 1997در اول جوالي    ) اس.ان.ساناد یا دي  (» نام دامنه   سامانه«خصوصی سازي   

المللی در مـدیریت آن گـشوده    کرد تا راهی براي افزایش رقابت و تسهیل مشارکت بین   
 و ها نام يبرا ینترنتیا شرکت«را گذاشت و وزارت بازرگانی این بخشنامه را به اج   . شود

 & Castells, 2007( تأسـیس شـد   1998در نـوامبر  » 3)آیکان( شده واگذار ياه هشمار

2009: 103-4(.  
سایت رسانه  نخستین وبهاي اجتماعی باز گردیم، باید گفت که    حال اگر به رسانه   

 تأسـیس  هـا  سـال همین  نیز در   )sixdegrees.com(دگریز    جهان، به نام سیکس   اجتماعی  
ي بعد تکثیـر  ها سالهاي دیگري در  هاي اجتماعی مجازي به شکل به تناوب، شبکه  . شد

آنها براي حفظ روابط اجتماعی موجود، پیـدا     . و با استقبال فراوان کاربران مواجه شدند      
هـا، کـسب خبـر، و هـر      کردن دوستان قدیمی و جدید، شریک و سهیم شدن در تجربه        

 که در نظر داشتند به یک یا چند رسانه اجتماعی مرجح از دیدگاه خـود  اي محتواي تازه 
هاي اجتماعی مجازي     اما از رسانه  ). 12: الف-1392بصیریان جهرمی،   (کردند    رجوع می 

                                                
1. International Ad Hoc Committee (IAHC) 
2. Tim Berners-Lee 

 - آیکان )ICANN(هاي واگذار شده  ، شرکت اینترنتی براي نام ها و شماره)Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers( شود که مقر آن در شهر لس آنجلس  کت غیرانتقاعی تلقی می، یک شر
 تاسیس شد و کمتر از دو هفته بعد، براي اینکه قادر 1998 سپتامبر 18این شرکت در . ایالت کالیفرنیاي آمریکاست

 به عهـده دولـت ایـاالت    به سرپرستی بخشی از وظایف مربوط به اینترنت که پیشتر مسوولیت انجام آن مستقیماً        
. هاي پروتکـل اینترنـت اسـت    هاي دامنه و آدرس ول مدیریت واگذاري نام  ؤآیکان مس . ه بود، به ثبت رسید    متحد

   www.icann.org: براي توضیحات بیشتر، نک
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تجربه کشورهایی نظیر چین، روسیه، . در همه کشورها، با آغوش باز استقبال نشده است
ها و  دهد که واکنش  اخیر نشان می  یک دههایران، و شماري دیگر از کشورها در بیش از

ها در اغلب مواقع حاکم بوده است؛ در ادامه   هاي سلبی نسبت به این رسانه       گیري  موضع
  به دو سیاست رایج در این خصوص پرداخته شده است؛

  

  )انسداد( سیاست فیلترینگ -1
 تاریافتهساخ نظارت و محدودیت از است عبارت اینترنتی، فیلتـرینگ یا فیلترینگ  

 دیـدگاه  از کـه  اینترنتـی  خدمات و ها  گاه  وب به اینترنت دسترسی کاربران  بر هدفمند و
 به فیلتـر اعمال .نیست مناسب عموم مصرف براي کشور هر سیاسی و فرهنگی متولیان
 و مـصادیق  سـطح،  تعیـین  ولـی  شـود   مـی  انجـام  اینترنتی خدمات دهندگان  ارائه وسیله

  .)16: 1385محبی، (هاست  حکومت با فیلتـرینگ هاي سیاست
 فیلترینـگ  گـزارش  و نظـارت  ، کـه هـدفش    ONI(1(» اینیـشیتیو  نت اپن«موسسه  

 توانـد بـا     مـی  کـه  کند  می کشورها در این حوزه است، اعالم      نظارتی کارهاي و اینترنت
 رضـایت  اینترنـت  در اطالعـات  آزاد گردش از که نیست کشوري هیچ بگوید صراحت

 تعـداد  کـه  اسـت  شـده  باعـث  نگرانـی  ایـن . نکند نگرانی حساسا و باشد داشته کامل
 کشورهاي. شود بیشتر سال هر روند  می اینترنت محتواي فیلترینگ به رو که کشورهایی

 کـاربران  همه اختیار در سانسوري هیچ اینترنت، بدون  که اند  مانده باقی جهان در اندکی

                                                
-  موسسه اپن نت اینیشیتیو)OpenNet Initiative(رینگ اي است که هدفش نظارت و گزارش فیلت ، پروژه

این پروژه از شماري امکانات فنی و همچنـین یـک شـبکه جهـانی از     . اینترنت و کارهاي نظارتی کشورها است  
هـاي دانـشگاهی    مؤسـسه . بـرد   هـاي دولتـی اینترنـت بهـره مـی           محققان براي تشخیص گستره و نوع فیلترینـگ       

نک، دانشگاه تورنتو، مرکز اینترنت و المللی ما سیتیزن لب، مرکز مطالعات بین: کننده در این پروژه شامل   مشارکت
جامعه برکمن، دانشکده حقوق هاروارد، مؤسسه اینترنت آکسفورد از دانشگاه آکـسفورد و گروهـی از دانـشگاه              

  http://opennet.net/about-oni: براي توضیحات بیشتر نک. شوند کمبریج می
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 اینترنت آزادي ي درباره دودیتمح اعمال براي اي برنامه کشورها این هاي دولت و است
  .)ONI, 2014(ندارند 

 هـا   سال داعیه که کشورهایی باشد، کاربران از خیلی ذهن در شاید چه  آن برخالف
 اینترنـت  رویـاي  کـه  هـا  آن تعـداد   کم لیست در گیري  چشم حضور دارند، را دموکراسی

 لیـست  در روپـا ا اتحادیـه  عـضو  کـشور  هـیچ   نام .ندارند اند،  کرده محقق را سانسور  بی
 سـسه در  ؤاین م . خورد  نمی چشم به سانسور بی کامالً اینترنت به دسترسی با کشورهاي

 سانـسور  که است رسیده نتیجه این به داده، انجام جهان کشور صد روي بر که تحقیقی
 نهـاد  ایـن . گیـرد   مـی  صورت حدي تا جهان دیگر کشورهاي از بسیاري در فیلترینگ و

 شـیلی،  کانـادا،  آمریکـا،   متحـده  ایاالت برزیل، جمله از سیاريب کشورهاي در گوید  می
 آزادي و اینترنـت  هنـد  و آلمـان  اسـپانیا،  مـراکش،  یـر، االجز ایرلند، لهستان، مجارستان،

 OpenNetنک گزارش (شود  می فیلتر و شده محدود »حدودي تا« اطالعات به دسترسی

2014, Initiative .(»از دولتـی  سانـسور  بـا  کـه  را حتواییم ترین مهم» اینیشیتیو نت اپن 
 حفظ و دولتی و نظامی شده است را اطالعات رو روبه دموکرات کشورهاي بیشتر سوي
 نگـاري   هـرزه  ویـژه  بـه  ،)پورنـوگرافی (نگـاري     هرزه با مقابله مواردي در و ملی امنیت

د هاي متعددي براي اِعمال فیلترینگ در جهان وجو       هرچند شیوه  .کند  می معرفی کودکان
 اســاس بــر فیلترینــگ یعنــی فیلترینــگ، روش دارد امــا در گذشــته بــه طــور کلــی دو

شد کـه     در جهان اعمال می    صفحات محتواي اساس بر فیلترینگ و ثابت اطالعات  بانک
 تمـام  جدید سیستم در. اند شده ترکیب یکپارچه به طور ي اخیر این دو روش ها  سالدر  

 اگـر . شود  می گیري  تصمیم آنها مورد در بارهدو شود  می دیده کاربران توسط که مواردي
 مجـدد  مـشاهده  در باشد نشده فیلتر کاربر براي صفحه و نباشد درست اي  صفحه دیدن

تـوان بـه    اما از دیدگاه فنی نیز، فیلترینـگ را مـی          .شود  می غیرممکن صفحه به دسترسی
 کمـک  بـه  پروکـسی،  وسـیله  ، بـه  1اس.ان.از طریق دي   فیلتـر کردن  :هایی همچون   شیوه

                                                
1. DNS (Domain Name System); نام دامنه سامانه  
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فرزنـدان و در   بـر  والـدین  کنتـرل  بیـشتر بـراي  (افزارهـا    نرم ، با استفاده از   1ها  مسیریاب
 و سـیاه  ها، ساختن و تعریف کردن لیست       پورت کردن مسدود با ،)ها  مدارس و دانشگاه  

 :Murdoch & Anderson 2008(معکـوس بـه کـار گرفـت      سفید، و فیلتـرینگ لیست

Ch.3 [in]: Deibert, et al., 2008 .(   
  
   فیلترینگ اینترنت در ایران-1-1

 اعمـال  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  در مصوب قوانین اساس بر ایران در فیلترینگ
 سیاسـی  تـا  گرفته نگاري هرزه از اینترنتی، هاي سایت وب از اي گسترده طیف و گردد  می
جنبـه   ایـران  در اینترنتـی  هـاي   وبگاه به دسترسی کردن مسدود گرچه. گیرد  می بر در را

 مـشخص  درسـتی  بـه  اجتماعی، هاي  سایت  وب براي ویژه به آن، روند اما دارد، قانونی
 قـوه  مـشاوران  از ها، یکی   در نخستین واکنش  . است غیرشفاف آن هاي  سیاست و نیست
برشـمرد   میلیـون  پـنج  را در کـشور   شـده  فیلتـر  هـاي   سـایت   وب تعـداد  ایـران  قضائیه

  ). 2، آنالین1387 مهر، خبرگزاري: ؛ نقل در1387آبادي،  خرم(
 از جلـوگیري  هـدف  چند فیلترینگ، از ابتداي ورود اینترنـت بـه ایـران و بـا              هر
 اسـالمی  جمهـوري  هـاي   سیاست و قوانین با مغایر هاي  سایت  وب به کاربران دسترسی

 بـه  فیلترینگ 1381 سال گرفت، اما در    می صورت ایران مخابرات شرکت سوي از ایران
 اطالعـات،  نماینـده وزارت  شامل نفره سه اي کمیته. واقع شد  توجه مورد جدي صورت

 بـه  رسـیدگی  بـراي  سـیما  و نماینـده صـدا    و اسـالمی  ارشاد و فرهنگ نماینده وزارت 
 و اسالمی شوراي دبیرخانه نماینده شد و بعد از مدت کوتاهی      تشکیل اینترنت وضعیت
   .پیوستند کمیته این به اًبعد دیگر، عضو دو عنوان به اسالمی تبلیغات سازمان نماینده

 هشتم اي ، دولت    م رایانه ئپس از آن، براي سامان دادن به وضعیت اینترنت و جرا          
 بـه  آن نهـایی  تـصویب  فرستاد؛ مجلس به )اي  رایانه مئجرا(اي را با همین عنوان        الیحه

                                                
1. Gateway 
2. http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=784979 
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 شـوراي  بـه  را آن هـشتم  مجلس سرانجام و نداد قد هفتم، مجلس و هشتم دولت عمر
شد  اي  رایانه مئجرا با مبارزه قانون صاحب ایران که در دولت نهم بود    و ستادفر نگهبان

  .1)آنالین: 1387نا،  تی. سی .آي(
 هـاي  پایگـاه  سـاماندهی  نامـه  آیـین  کامل متن«هیأت وزیران نیز در تالشی دیگر،      

 مـورخ  14808/1 شـماره  پیشنهاد به بنا 29/5/1385 را در جلسه مورخ      2»ایرانی اینترنتی
 هـشتم  و سـی  و یکـصد  اصل استناد به و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت 29/5/1385

 و) 486 (تا) 482 (جلسات مصوبات به توجه با و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون
 رسانی  اطالع هاي  فعالیت و امور انتظام منظور به و فرهنگی انقالب عالی شوراي) 488(
 و حمایـت  ثبت، (ساماندهی هدف با و کشور در اینترنت به دسترسی خدمات توسعه و

در نظر گرفتن موارد زیر در      با و ایرانی اینترنتی رسانی  اطالع هاي  پایگاه فعالیت) نظارت
 ).آنالین: 1392هاي اینترنتی،  ستاد ساماندهی پایگاه ( ماده تصویب کرد11 فصل و 4

 ایران اسالمی جمهوري قوانین برابر «حاوي که اي  ساده نیز، صفحه  1389 سال در
 بـه  را خـود  جاي بود، »باشد  نمی مجاز سایت این به دسترسی قضایی مقامات دستور و

 چنـد  بـه  را اینترنـت  کـاربران  که داد، 3)هاي مفید ایرانی    تارنما(» پیوندها« رنگی صفحه
 از مـاه  چنـد  گذشـت  بـا  صـفحه  ایـن  از بازدیـد  آمـار . کند  می رسمی راهنمایی  سایت

 بـه  الکـسا  بندي  پایگاه رتبه  در را رتبه هجدهم  1389 شهریورماه پایان در آن، اندازي  راه
فراگیـر شـدن بیـشتر       ، بـه دلیـل    1392با این حـال در اردیبهـشت         .داد اختصاص خود

 ایـران  پربازدیـد  سایت ششمین در جایگاه » پیوندها«هاي اینترنتی در کشور،       محدودیت
  .)alexa, 2014(گرفت  قرار الکسا سایت بندي رتبه در

رسانی کارگروه تعیین مصادیق محتـواي مجرمانـه، مـتن            همچنین در پایگاه اطالع   
 مـورخ  علنـی  جلـسه  کـه در   تبـصره  25 و مـاده  56 بـر  اي مـشتمل    قانون جرائم رایانه  

 تأییـد  بـه  20/3/1388 تـاریخ  در گردیده و  تصویب اسالمی شوراي مجلس 5/3/1388
                                                

1.  http://www.ictna.ir/report/archives/024695.html 
2.  http://samandehi.ir/samHelp/regulation.html 
3.  www.peyvandha.ir  
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 این قانون در خصوص فیلتـر یـا         21ه  ؛ در ماد  1رسیده، منتشر شده است    نگهبان شوراي
 و فنی ضوابط طبق موظفند دسترسی خدمات دهندگان ارائه«: پاالیش اینترنتی آمده است   

 محتـواي  ذیـل  مـاده  موضـوع  مـصادیق  تعیـین ) کمیته (کارگروه سوي از مقرر فهرست
 رایانـه  جرائم از ناشی محتواي از اعم است شده تنظیم قانون چارچوب در که مجرمانه

. کنند) فیلتر (پاالیش را رود می کار به اي رایانه جرائم ارتکاب براي که محتوایی و اي
 خواهنـد  منحل کنند، خودداري مجرمانه محتواي) فیلتر (پاالیش از عمداً که صورتی در

 قـانونی  غیر محتواي به دسترسی زمینۀ مباالتی بی و احتیاطی بی روي از چنانچه و شد
) 20,000,000 (میلیــون  بیـسـت  از نقـدي جزاي به نخسـت بۀمرت در آورند، فراهم را

 از نقـدي  جـزاي  بـه  دوم مرتبـۀ  در و ریـال ) 100,000,000 (میلیــون  یکصـد تا ریـال
 مرتبـۀ  در و ریال) 1,000,000,000 (میلیارد یک تا ریال) 100,000,000 (میلیون یکصد

اي،   ون جـرائم رایانـه    قـان (» شـد  خواهند محکوم موقت تعطیلی سال سه تا یک به سوم
1388.(  

ـ  و انتخـاب حـسن روحـانی بـه عنـوان ر            1392پس از خرداد     یس جمهـور، در    ئ
 یوردر شهر. هاي دولت یازدهم نسبت به فیلترینگ اینترنت تغییراتی حاصل شد          سیاست

 ییتر که از زمان اعتراضات به انتخابات ریاسـت  و تو  یسبوك ف هاي اجتماعی   شبکه 1391
 خارج شدند که ، به صورت موقت از فیلترینگ     اند   بوده یلتر ف یران ا 1388 سال   يجمهور

 یاست سییر تغی احتماليها  به عنوان نشانهی خارجيها  از رسانهی برخياز سو در ابتدا   
بـا ایـن   .  شـد یر ارتباطات شهروندانش تعبيت آزادیحدودینه م در زم ی اسالم يجمهور

 یق مـصاد  یـین  کارگروه تع  یر دب ور و ي، نماینده دادستان کل کش    آباد  عبدالصمد خرم حال  
هـا   پـی .اس .ي آی از برخـ احتمـاالً  باره اعالم کرد کـه مـشکل         ین مجرمانه، در ا   يمحتوا

 یت بوده است و نـسبت بـه قـصور و مـسئول            )دهنده خدمات اینترنت    هاي ارائه   شرکت(
                                                

-    براي توضیحات بیشتر، نک  :http://internet.ir/law.html       یعنی 17/4/88 ؛ این قانون، دو هفته پس از ،
بخـش  -همچنین به عنوان بخشی از قانون مجـازات اسـالمی    . االجراست  تاریخ انتشارش در روزنامه رسمی الزم     

 .شود  محسوب می1008 تا 952از ماده ) 1392مصوب(تعزیرات 
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 یگـر بار دها   سایت  ین وب  به ا  یدسترس نیز،   92 یور شهر 26در  . ها هشدار داد     آن یفريک
  .)آنالین: 1392سی فارسی، .بی.بی (ناممکن شد

  
  هاي اجتماعی مجازي در ایران  فیلترینگ رسانه-1-2

 نسبت بـه حـضور یـا عـدم حـضور            گوناگونطور که گفته شد، کشورهاي        همان
اند؛ اما در ایران، و  هاي گوناگونی اتخاذ کرده ، سیاستگوناگونکاربران در مقاطع زمانی  

بوك به لحاظ تعداد کاربران،       مجازي، فیس  اجتماعی هاي  رسانه انبا توجه به آنکه در می     
کنش میان محتواي تولید شده و به اشـتراك گـذارده شـده در بـسترهاي          کنشگري و ترا  

 اجتمـاعی مجـازي در همـه         سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتـصادي، مهمتـرین رسـانه         
در این بخش بیشتر بـه   هاي اجتماعی،     گذاري ایران در قبال شبکه      کشورهاست، سیاست 

  .مخاطب و تأثیرگذار معطوف شده استاین شبکه پر
 از قبل بوك  فیس. است  داشته يبسیار هاي  نشیب و فراز ایران در بوك  فیس فعالیت

 1388 جمهوري ریاست انتخابات از بعد اما. بود شده آزاد فیلتر و مجدداً  دوبار 88 سال
 را شدن فیلتر علت »آوري اطالعات ات و فن  وزارت ارتباط «مسووالن  . 1شد فیلتر دوباره
 منتقـدان  کـه  حـالی  در. کننـد   می بیان رسانه اجتماعی  این در افراد شخصی حریم نقض
 و سازماندهی براي سایت این از 1388 سال انتخابات نتایج به معترضان استفاده را علت

 هـاي  اسـت سی پـی   در.شـمارند   آن برمـی   شـدن  فیلتر علت را تصاویر و فیلم بارگذاري
 محـل  کـشور  عنـوان  بـه  ایـران  انتخـاب  اجـازه  بوك  فیس شبکه اجتماعی  ایران، تحریم

 جایگـاه  بوك  فیس اجتماعی شبکه که است مشخص وضوح به اما دهد،  نمی را سکونت
 جمله از ایرانی جامعه گوناگون اقشار از که اي  گونه به کرده باز ایران جامعه در یویژه

                                                
- هاي  وبگاه و اجتماعی هاي  شبکه از بسیاري نژاد  احمدي دولت جمهوري یاستر انتخابات دهمین جریان در 

 همچنـین  و »کلـوب  «ایرانی وبگاه فلیکر، توییتر، یوتیوب، بوك،  فیس همچون رسانی  پیام و عکس و فیلم اشتراك
بوك   از جمله فیساگرچه برخی از آنها مجدداً رفع فیلتر شدند، اما اغلب آنها و. کرد فیلتر را آنان خبري هاي وبگاه

 .در کشور فیلتر هستند) به طور رسمی(همچنان 
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آموزان، ورزشـکاران، هنرمنـدان،      دانش معلمان، بازاریان، دان،کارمن استادان، دانشجویان، 
و حتی خبرنگاران رسمی سـازمان سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري          نگاران،  روزنامه

 3 خبر ، و شبکه2، العالم1وي تی هاي رسمی خبري نظیر پرس  اسالمی ایران، در کنار شبکه    
 ایـن  ).71-72: ب-1392بـصیریان جهرمـی، خـانیکی و ذکـایی،          (هـستند    عضو در آن 

 کـاربران  تعداد از دقیقی آمار شده باعث ایران، در بوك  فیس بودن فیلتر کنار در موضوع
 به مورد این در یگوناگون برآوردهاي و باشد نداشته وجود ایران در این شبکه اجتماعی

 27 گـذري، یـا حتـی      کـاربر  میلیون 12 و اي  حرفه کاربر میلیون دو از جمله  آید؛ عمل
امـا در آخـرین اظهـار نظـر رسـمی در ایـن              . کاربر براي آن تخمـین زده شـود        یونمیل

خصوص، که از سوي جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی در مـصاحبه بـا تلویزیـون         
جنتی، ( میلیون اعالم شد 4الجزیره انگلیسی انجام گرفت، تعداد اعضاي ایرانی فیسبوك 

1392(4 .  
 از استفاده بر محسوسی تأثیر بوك فیس فیلترینگ ددهن آمارها نشان می با این حال،

 مجمـع   رئیسرفسنجانی   هاشمی نیز، اکبر  1391 خردادماه در. نداشته است  ایران در آن
 داشت جهانی سطح در اي  گسترده بازتاب که اظهاراتی طی در تشخیص مصلحت نظام،  

 بـه  بـدیل ت نـدارد،  هزینـه  مـردم  بـراي  که فیسبوك صفحه یک که شاهدیم حاال«: گفت
 و دهـد   می قرار تأثیر تحت را نفر ها  میلیون که شود  می تلویزیون و رادیو دستگاه چندین

 ایـن  مـن،  نظر به که شود  می منتقل دنیا به شده گرفته ها  موبایل با که تصویر وئوید یک
  .)1391سی فارسی،  بی بی (»دنیاست براي مبارك امري

                                                
1. www.facebook.com/PRESSTV  
2. www.facebook.com/alalamnewschannel  
3. www.facebook.com/irinn.ir  

-        ،دوازده و نـیم میلیـون  "): 1390( طبق تحلیل وبسایت تابنـاك  در کنار این اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد" 
طور آمارهاي   و همین/http://www.tabnak.ir/fa/news/221532: ایرانی عضو این شبکه اجتماعی هستند

، مبنی بر هفده میلیون کـاربر، و  )1391جعفري، (سوي رییس فناوري و اطالعات بسیج دانش آموزي       دیگري از   
 .، نه میلیون کاربر اعالم شده است)1390(نیز مهدي بوترابی مدیر پرشین بالگ 
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 نـشان   الکـسا يبند بر حسب رتبه، فهرست ده شبکه اجتماعی مجازي را   2 جدول
  اند؛ دهد که در ایران و برخی دیگر از کشورهاي جهان مسدود شده می

  
 فهرست ده شبکه اجتماعی مجازي برتر الکسا که در ایران و برخی کشورها -2جدول 

  اند  مسدود شده

رتبه در الکسا 
  رسانه اجتماعی  )2014فوریه (

  کشورهایی که آن را  
دود مس» به طور کامل«

  اند  کرده

  کشورهایی که آن را  
مسدود » به طور موقت«

  اند  کرده

2 
بوك  فیس

)Facebook( 

ایران، چین، ازبکستان، کره 
  شمالی

 پاکستان، سوریه و بنگالدش

مصر، تونس، سري النکا، 
 ونزوئال

3 
یوتیوب 

)Youtube( 

  ایران، چین، ازبکستان،
 ، ترکمنستانپاکستان

، تایلند، مراکش، ترکیه
لیبی، افغانستان، روسیه، 

 برزیل، امارات

 ایران، چین، کره شمالی )Twitter(توییتر  11

مولداوي، مصر، سوریه، 
تونس، هند، فرانسه، کره 

 جنوبی، ونزوئال، ترکیه

 ترکیهروسیه، ایران، کوبا، فیجی، بالگ اسپات  16

                                                
-    هـاي   زایش تظاهرات علیه حکومت سوسیالیـست مـادورو، شـبکه   ، دولت ونزوئال به دنبال اف 2014در فوریه

  ).BBC, 2014: online(اجتماعی فیسبوك، توییتر و اینستاگرام فیلتر شدند 
- آمیز فیلترینگ محتوایی در چند ماه گذشته، اقدام به بازگشایی یوتیوب کرد و  البته پاکستان با آزمایش موفقیت

 ).Phneah, 2013: online(اه داشت تنها محتواهاي ناسالم را مسدود نگ

-  و پس از انتشار فایل هاي صوتی از فساد نزدیکان نخست وزیر در شبکه ) 2014مارس (رجب طیب اردوغان
کنـیم، مهـم نیـست     توییتر را فیلتر می: اجتماعی توییتر در یک تجمع انتخاباتی در استان بورساي ترکیه گفته بود        

.  مارس عملی شـد 21 آنها قدرت جمهوري ترکیه را خواهند دید؛ این تهدید در      .گوید  جامعه بین المللی چه می    
 /http://irna.ir/fa/News/81095923: براي توضیحات بیشتر، نک
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)Blogspot(  ،قزاقستان، میانمار، پاکستان
 چین، عربستان، ویتنام، یمن

19 
ورد پرس 

)Worldpress( 
  ایران، چین، کره شمالی

29 
پینترست 

)Pinterest( 
  ایران

  ایران )Tumblr(تامبلر  35

 )Blogger(بالگر  59

ایران، کوبا، فیجی، 
قزاقستان، میانمار، پاکستان، 
 چین، عربستان، ویتنام، یمن

 روسیه، ترکیه

  ایران )Reddit(ردیت  66
  ایران )Flicker(فلیکر  79
اسپیس، فرندفید، هاي فایو،  هاي اجتماعی مجازي محبوب، نظیر ماي شایان توجه است که برخی شبکه    * 

 در 100هاي باالتر از  چت، که در زمان انجام این پژوهش همگی در ایران فیلتر بودند، به دلیل رتبه          اورکات، وي 
  )alexa, 20141( .اند فهرست الکسا در جدول نیامده

  
دهد که ایران، کماکـان بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین           نشان می  2اطالعات جدول   

هاي اجتماعی مجـازي خـارجی، در بـین کـشورهاي             مخالفان و محدود کنندگان شبکه    
هـاي اجتمـاعی     آنچـه در خـصوص فیلترینـگ رسـانه       بنابراین. شود  جهان محسوب می  

 اسـت کـه کماکـان       مجازي در ایران در ایـن بخـش بیـان شـد، گویـاي ایـن واقعیـت                 
گذاري ایجابی و کارشناسی شده تفوق دارد و همانطور  گذاري سلبی بر سیاست    سیاست

: ي در آخـرین اظهـارات خـود اعـالم کـرده اسـت       مجـاز ي فـضا ی عالي شورایردبکه  

                                                
- استخراج 2014فوریه  پایگاه الکسا در 100هاي زیر  هاي اجتماعی مجازي، بر اساس رتبه این فهرست از شبکه 

  .شده است



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     42 

 ی کالن بـه نـوع  یاستگذاري س  و نبود یک    خارج شود  اي  یقه از حالت سل   ید با یلترینگف«
  ).19: 1392انتظاري، (» آید  ی حوزه به شمار مینآفت ا

  
  )در ایران و جهان(هاي مشابه یا جایگزین  اندازي نمونه  سیاست راه-2

 یفارسـ   نـسخه یس که در دولت نهم و دهـم آغـاز شـد تاسـ            ییها   پروژه یگراز د 
با طراحـی و   ی محبوب و پرمخاطب با کارکرد و گاه حتی اجتماعيها  و شبکه  ها  یتسا

 يبـه جـا   نمـا،     یـا فـیس    یسفـ  ی فارسـ  یوتیوب، يبه جا آپارات  .  است یکسان مشابهت
در  . اقدامات است  ین ا ینتر  شده   از شناخته  ی برخ ی مل یمیل ا اندازي   پروژه راه   و یسبوكف
 یـر  وز ،»یمحمـد حـسن نـام     « یـز  دولـت دهـم ن     ي کار يها   هفته ین و آخر  1392 یرماهت

 ی ملیمیل ایک ی،ت در کنار کدپسیرانی پس هر ااز این اعالم کرد که يارتباطات و فناور
 بـه دفـاتر   یـد  بایمیل این ایافت دريبرااي گفته بود که   ی در مصاحبه نام. خواهد داشت 

با انتقاد  که یاقدام.  کرد یافت در يکاربر  مراجعه و بعد از ثبت مشخصات، شناسه       یپست
اینترنتـی   در کنترل ارتباطـات  ي جدیعنوان گام بهشماري از کارشناسان فضاي مجازي     

  ). آنالین: 1392سیفی، (شد  یاد  از آننشهروندا
اي  هاي اجتماعی محبوب و شناخته شـده      البته پیش از آنکه نسخه جایگزین شبکه      

هـاي   در ایران رونمایی شود، نـسخه ) facenama.com(نما  بوك با عنوان فیس    نظیر فیس 
ل، بـه عنـوان مثـا   . اندازي و تجربه شـده بـود    جهان راه گوناگونبدیل آن در کشورهاي     

 تأسـیس کـرد؛     2008در سـپتامبر    ) com.001Kaixin(بوك بـه آدرس        چینی فیس   نمونه
هـاي سـینمایی و     نسخه بدیل تـوییتر بـود کـه بـسیاري از سـتاره        weibo.comهمچنین  

اسـتاد  » 1تـسینگ هـووا  «. هاي معروف اجتماعی چین نیز به عضویت آن درآمدنـد   چهره
 همچنـین، نویـسنده محبـوب ایـن کـشور،           و» 2جین جیان بین  «نگاري دانشگاه     روزنامه

اي شناخته شده در افشاي تقلبات علمی است و در این شبکه         ، که چهره  »3فانگ زوزي «
                                                

1.  Tsing-Hua 
2.  Jin Jianbin 
3.  Fang Zhouzi 
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هـاي اجتمـاعی آنچنـان     هاي شبکه در واقع، سایت . کننده دارد   بیش از یکصد هزار دنبال    
استفاده از آن توسط کارکنـان خـود   اند که حزب حاکم کمونیست آموزش      محبوب شده 

   ).Woolor, 2013: online(را نیز آغاز کرده است 
 ، جـدول هاي اجتمـاعی مجـازي در جهـان     شبکهبراي مرور اجمالی در خصوص  

 کشورو چند  یران در ایگزین جاي مجازی اجتماعيها  از شبکهی فهرست برخ،3 شماره
  .ن را مورد مقایسه و معرفی قرار داده استجها

  
 اجتماعی مجازي جایگزین در ایران و برخی هاي  فهرست برخی از شبکه-3جدول 

  کشورهاي جهان
هاي اجتماعی  شبکه

  اصلی
بندي در  به ترتیب رتبه(

 )الکسا

 ي مجازیاجتماعهاي  شبکه
  یگزینجا

  نام کشور میزبان

www.vk.com 
www.odnoklassniki.ru 

بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، 
 روسیه، مولداوي، اوکراین، ازبکستان

www.facenama.com 
www.facefarsi.com  

 ایران

www.zing.vn ویتنام 
www.mixi.jp  ژاپن 

http://cyworld.co.kr  کره جنوبی 
www.qq.com  

www.renren.com 
 چین

  )Facebook(بوك  فیس

www.draugiem.lv لیتوانی 

www.youku.com  چین 
www.youtube.ir  
www.aparat.com 

  ایران 

http://ww1.mehr.ir 
معاونت رسانه مجازي سازمان صدا و 

 سیما
  )Youtube(یوتیوب 

http://tube.tehran.ir 
ی شهرداري  و فرهنگیمعاون اجتماع

 تهران
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www.weibo.com  چین 
www.farstwitter.ir  توییتر)Twitter(  

www.twittfa.ir 
 ایران

www.blogfa.com 
www.mihanblog.com 
www.persianblog.ir 
www.blogsky.com 

  . . .و 

 ایران

بالگ اسپات 
)Blogspot(  

ورد پرس 
)Worldpress(  

  )Blogger(بالگر 
www.sinohosting.net  چین 

  )Pinterest(پینترست 
  )Tumblr(تامبلر 
  )Flicker(فلیکر 

www.picofile.com 
www.axgig.com  

www.picup.ir  
  . . .و 

 ایران

 /Reddit(  http://fa.azadnegar.com(ردیت 
معاونت رسانه مجازي صدا و (ایران 

  )سیما

  
  هاي اجتماعی مجازي در ایران ن اینترنت و رسانهگذارا سیاست

هاي  گیري در این حوزه، سیاست در ایران به دلیل کثرت مراجع و نهادهاي تصمیم 
اندرکاران وقـت،    بر مبناي سلیقه و میل دستعمدتاًاعالمی و اعمالی در فضاي مجازي     

ظ تاریخی، اولین هرچند به لحا. اي در این مسیر برخوردار نبوده است و از وحدت رویه
بـا تنظـیم     ،1377 مهرمـاه  گذاري در فضاي مجازي در یـازدهم        گام در راستاي سیاست   

توسـط مجمـع     ”اي  رایانـه  رسـانی   اطـالع  هـاي   شـبکه  بخش در نظام کلی هاي  سیاست“
، اما بنابر گزارش شدانجام  مقام معظم رهبريتشخیص مصلحت نظام و ابالغ آن توسط 

 هـا را در  ، مقام رهبري ایـن سیاسـت  )1380(ي اسالمی هاي مجلس شورا مرکز پژوهش 
 پـس از آن    .، ابـالغ کردنـد    )ایـران  وقـت  جمهور رئیس (خاتمی محمد به 1380 خرداد

 فیلترینـگ  جملـه  از اینترنت به مربوط قوانین تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي
 و رسانی  العاط هاي  شبکه ضوابط و مقررات «عنوان با مصوباتی مجموع در که پرداخت

 پرداختـه  اینترنتـی  خـدمات  تأمین هاي  شرکت بر نظارت و  فیلترینگ مسئله به »اي  رایانه
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 سـه  اي  کمیتـه . گرفـت  قـرار  توجه مورد جدي صورت به فیلترینگ 1381 سال در. شد
 نماینده و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نماینده اطالعات، وزارت نماینده: شامل نفره
 نماینـده دبیرخانـه شـوراي    . شد تشکیل اینترنت وضعیت به سیدگیر براي سیما و صدا

 کمیتـه  ایـن  به بعداً دیگر، عضو دو عنوان به اسالمی تبلیغات سازمان نماینده و اسالمی
 تـأمین  هاي  شرکت به را ممنوعه هزارسایت 111 لیست شروع براي کمیته این. پیوستند
  .)1392هاي اینترنتی،  هستاد ساماندهی پایگا(اعالم کرد  اینترنتی خدمات

صالح حقوقی در کشور، پس از تصویب قـانون جـرایم           همچنین اولین مرجع ذي   
اما پس از . شود ، کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه محسوب می)1388(اي  رایانه

، شوراي عالی فضاي مجازي به فرمان مقام رهبري تشکیل و آغاز 1390آن در اسفندماه    
گذاري بر فضاي مجازي در کـشور محـسوب          ترین شوراي سیاست    عالیبه کار کرد که     

بـه  (گذاري در خصوص اینترنـت      با سیاست  نوعی به که  نهادهایی را  4 شود؛ جدول   می
هـستند، بـه    مـرتبط  )به طور اخـص  ( ایران مجازي در  اجتماعی هاي  و رسانه ) طور اعم 

  .)65: 1393بصیریان جهرمی،  (تفکیک برشمرده است
  

هـاي اجتمـاعی مجـازي     قاله، از آنجا که بحث سیاست حاکم بـر رسـانه         در این م  
گذاري و کنتـرل   نظر است، طبیعتاً بر نهادهایی تأکید شده است که بیشتر به قانون           مطمح

به این . پردازند می) به طور اخص(هاي اجتماعی مجازي   و رسانه ) به طور اعم  (اینترنت  
گذارانی مصاحبه     با آن گروه از سیاست     اعتبار، در خصوص تدوین یک مدل پیشنهادي،      

هـاي کلیـدي در ایـن حـوزه      مـشی  گذاري، کنترل و تعیـین خـط   شده است که به قانون    
به همین خاطر در این پژوهش، ضمن تأکید بیشتر بر مصاحبه با اعضاي . مشغول هستند

حقیقی و حقوقی شوراي عالی فـضاي مجـازي و کـارگروه تعیـین مـصادیق محتـواي                  
گیـري   گـذاري و تـصمیم   شان بیش از همه متـولی سیاسـت       که به دلیل جایگاه   مجرمانه،  

گذاران سایر نهادهاي مسوول نیز، به واسطۀ تأثیرگذاري در  هستند، با چندنفر از سیاست
  .سازي مصاحبه شده است تصمیم
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  هاي اجتماعی مجازي در ایران   نهادهاي مرتبط با اینترنت و رسانه-4جدول 

ر نهادهایی که بیشت

  کنند  میگذاري قانون

 کنترلهایی که بیشتر  نهاد

  کنند می
هایی که بیشتر نقش  نهاد

  کننده دارند توزیع

  شوراي عالی فضاي مجازي
 تبادل و تولید فضاي پلیس

  )فتا(اطالعات 

 زیرساخت ارتباطات شرکت

تعیین مصادیق ) کمیته(کارگروه 

  محتواي مجرمانه
  سایبري ارتش

 و مقررات تنظیم سازمان

 رادیویی ارتباطات

  سازمان فنآوري اطالعات
 سازمان جرائم بررسی مرکز

  یافته

 ایران مخابرات شرکت

  - - -  - - - - - - -  رسانی اطالع عالی شوراي
 ملی توسعه مدیریت مرکز

  )متما (اینترنت

  - - -  - - - - - - -   - - -  - - - - - - -  اطالعات فناوري عالی شوراي

 هاي ایگاهپ ساماندهی ستاد

  ایران اینترنتی
- - - - - - -  - - -  

- - - - - - -  - - -  

  
  چارچوب مفهومی پژوهش

هاي سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی هـر کـشور و             اي از ایدئولوژي    گذاري رسانه   سیاست
اي  ها از جامعه این سیاست. شود  دهند ناشی می    هایی که زیربناي آن را تشکیل می        ارزش

حتـی سانـسور و مـسدودسازي نیـز از ایـن منظـر، نـوعی           . وتنـد به جامعـه دیگـر متفا     
ها و با هدف حفظ فـضاي   شود که از سوي دولت اي محسوب می  گذاري رسانه   سیاست

گـردد کـه    اي به این باز مـی  گذاري رسانه نوع سیاست. گیرد  حاکم بر جامعه صورت می    
ها و   چه فنآوريند و ساختار و عملکرد آن بر اساسگیر شکلها در کدام مرجع      سیاست
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اي در ایران نیز، باید بـا    گذاري رسانه   به همین دلیل، سیاست   . دگیر  شکلمحیط پیرامونی   
  .دهد، ترسیم شوند ها را شکل می مشی اي که خط توجه به فضاي جامعه

در این مبحث، پژوهشگر براي خلق یک نوآوري، بر اسـاس مطالعـات اکتـشافیِ               
هـاي    از یـک دهـه عـضویت و فعالیـت در رسـانه          برآمده از تجربه عملی خود از بیش      

محور را به مثابۀ چارچوبی مفهومی استخراج کـرده   مسئلهاجتماعی مجازي، چهار سویه    
 با علـمِ بـه قابـل تفـسیر بـودن      بنابراین. و در یک مدل شماتیک به تصویر کشیده است 

ه گـذاري و نحـو      انـدازهاي سیاسـت     چارچوب مذکور، رسیدن به اجماع دربـارة چـشم        
هـاي   هاي اجتماعی مجازي در جامعه ایران، معطوف به کاربست فنـآوري   مصرف رسانه 

، یعنـی شـکاف   مسئلههاي مطرح شده در بیان  موجود و در دسترسی است که با دغدغه   
  .  یابند گذاران ایرانی، پیوند می میان نوع مصرف کاربران و مالحظات سیاست

 محـور  مـسئله هـاي   ج از سـویه  شده، مدلی شماتیک را کـه مـستخر         چارچوب یاد 
کشد؛   به تصویر می1است، در نمودار » گذاران سیاست«و » کاربران«، »فنآوري«، »جامعه«

شـمرد،    اي جدیـد برمـی      هاي جامعه شبکه    بر این اساس، همانطور که کاستلز در ویژگی       
لی و هـاي تعـام    در دنیاي امروز بـه شـبکه    عمدتاًهاي مرتبط با ارتباطات اجتماعی که       فرآیند

انـد؛   سیم و اینترنتی ساخته شده هاي ارتباطی بی    افقیِ ارتباطاتی استوار است، برمبناي فنآوري     
گـذاران منجـر    ها که قطعاً به افزایش خودمختاريِ کـاربران دربرابـر سیاسـت             اما این فنآوري  

که  در کشور ما نیز،      .شوند  هاي سلبی، تجربۀ زیستی ماندگاري تلقی نمی        اند، با رویکرد    شده
نفـع، دولـت،      هـاي ذي    تدوین راهبردهاي منطقی، در کنار تمایالت و اقتـضائات گـروه          

اند، نگاهی فراگیر براي     ها مفروض شده    ها و باید و نباید      جامعه و در سطح باالتر ارزش     
اي است که در چارچوب مفهـومی       بهبود وضعیت موجود، مستلزم درك ابعاد چهارگانه      

  زیر طراحی شده است؛
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   پژوهشی مفهومبچارچو مدل شماتیک -1نمودار 

  
نی از روابط قدرت را کـه زیربنـاي         یمجموعۀ مع  باالبر این اساس، مدل شماتیک      

هـاي اجتمـاعی    ، تا هریک از بازیگران رسانه    ندک تعریف می   است  گیري هر جامعه    شکل
هاي سلبی و ایجابی موجود، بـر اسـاس    را، مبتنی بر فنآوري  ) گذارن  کاربران و سیاست  (

هاي طرف دیگر  مشی ها و خط ، با اقتضائات، دغدغه   هاي مصرف   ها، دالیل و شیوه     انگیزه
گـذاري در قبـال    رو سازد و از این حیث دستیابی به مدلی پیشنهادي براي سیاست           روبه

  .هاي اجتماعی مجازي را در ایران، تسهیل کند رسانه
  

   تحلیل اطالعاتروش پژوهش و تجزیه و
هـاي مجـازي در ایـران، بـه           گذاري در خصوص رسانه     هاي سیاست   پرداختن به چالش  

بـا  هاي عمیق و نیمه ساخت یافته          مصاحبهگردآوري اطالعاتی از نوع کیفی و از طریق         
از این رو، جامعه آماري این پژوهش از افراد کلیدي . گذاران این حوزه نیاز دارد سیاست

کـه  -هـاي اجتمـاعی مجـازي         ویـژه رسـانه      حوزه فضاي مجـازي و بـه       و تأثیرگذار در  
گیران و  اي موارد نقش مشاور را براي تصمیم دهنده و در پاره مسوولیت مستقیم یا جهت

بـه همـین خـاطر، در ابتـدا از       .  تشکیل شده است   -اند  گذاران را بر عهده داشته      سیاست
ن مقـام معظـم رهبـري در        که حسب فرما  (اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي       

، )بخـش عملیـاتی آن شـورا     (، مرکز ملی فـضاي مجـازي        ) تشکیل شده  1390اسفندماه  

 )SNS(فنآوري  جامعه

 گذاران سیاست کاربران
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اي   که بر اساس قانون جـرائم رایانـه       (تعیین مصادیق محتواي مجرمانه     ) کمیته(کارگروه  
، و سایر نهادهاي    ) مجلس شوراي اسالمی، الزم االجرا اعالم شده       1388مصوب خرداد   

 که در بخش قبل به آنها پرداخته شد، در انتخاب افراد بـراي مـصاحبه           متولی این حوزه  
در این میان توجه به این نکتـه اهمیتـی    .شناختی اهمیت فراوانی دارد    که از لحاظ روش   

کاري و سوگیري احتمالی این افراد، در رونـد تحقیـق          انکارناپذیر دارد که حتی محافظه    
هش، ارائـه مـدلی پیـشنهادي اسـت کـه بـه       کند؛ چراکه هدف این پژو     خللی ایجاد نمی  

کـار نیـز، پاسـخ گویـد و امکـان       گذاران ظاهرا محافظه  هاي این گروه از سیاست      دغدغه
گـذاران بـه هـیچ وجـه از روش      همچنین براي مصاحبه با سیاست .عملیاتی شدن، بیابد 

یافته و از پیش طراحی شـده، اسـتفاده نـشده اسـت و مـصاحبه            ارسال سواالت ساخت  
اي از محورهـاي   رو نشدند، بلکه سـیاهه  هاي از قبل ارائه شده رو به   گان با پرسش  شوند

این . مورد نظر براي آنها، ایمیل شده و یا از طریق فکس در اختیارشان قرار گرفته است       
، )نـک پیوسـت مقالـه   ( با خوانش محورهایی که برآمده از سـواالت کلـی اسـت        مسئله

ها و پرداختن بـه مباحـث دیگـر     تن از برخی تجربهمتناظر بوده و مجال را براي درگذش  
  .پذیر ساخته است امکان) حبه شوندهحسب ضرورت و تأکید مصا(

  
  ها اشباع نظري و تجزیه و تحلیل داده

. شود گیري هدفمند محسوب می هاي کیفی، نمونه  گیري این تحقیق مطابق با روش       نمونه
هـاي    ق آمـاري اسـت، در روش      گیري مطابق با منطـ      هاي کمی که نمونه     برخالف روش 

بنابراین در اینجا بزرگی حجم نمونه معیار . شود گیري استفاده می کیفی از این نوع نمونه    
اي کـه   نقطه اشباع نیز، یعنی نقطـه    . نیست، بلکه تعداد نمونه تابع هدف پژوهشگر است       

هـاي جدیـد،     کامل از واقعیت مورد بررسی کسب شـود و نمونـه         در آن تصویري نسبتاً   
اشباع نظـري، اسـنو، دو آزمـون دیگـرِ کفایـت      . دانش ما از واقعیت را دگرگون نسازند      

گیـري از آنهـا    کند که پژوهشگران با بهره هاي کیفی توصیف می اطالعات را در پژوهش 
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نخـستین آزمـون    . گیـري کننـد     توانند درباره فرا رسیدن ترك میدان پژوهش، تصمیم         می
هـا یـا معناهـایی کـه          ژوهـشگر دیگـر از کـنش      بـه ایـن معنـا کـه پ        . بدیهی شدن است  

اش از    چـون بـه مـدد آگـاهی       . شـود   کنند شـگفت زده نمـی       کنندگان منتقل می    مشارکت
آزمـون دوم   . تواند رویدادهاي روزمره عرصـه پـژوهش را دریابـد           هاي درونی می    مقوله

هـاي    گوید چه هنگـام مـشاهدات و یافتـه          اعتماد به نفس باال است که به پژوهشگر می        
هاي  ها و فرضیه هاي پرسش اند و از ابهام     گر دنیاي تجربی مورد مطالعه      ژوهش، تصدیق پ

  ).4-283: 1388لیندلف، (کاهند  موجود یا نوپدیدِ او می
با توجه به توضیحات یادشده و با در نظر گرفتن این مالحظات و مبتنی بر تجربه         

هاي اجتمـاعی     اگون رسانه ها فعالیت در انواع گون      اي و شناخت پژوهشگر از سال       حرفه
گذاران کلیدي و آگاه به این حوزه در ایران، و از آنجا        مجازي و همچنین تعداد سیاست    

اي است که ما را به اشباع برساند، نقطه اشباع           اندازه  ها در روش کیفی به      که تعداد نمونه  
ونـه   نم20هاي کیفی در این پژوهش،       نظري و رسیدن به حدکفایت براي انتخاب نمونه       

  .تعریف شده است
گـذار کـه صـاحب        همچنین واضح است که، درخواست مصاحبه با افراد سیاست        

شود؛ چون   به ندرت مورد قبول واقع میمعموالًهاي سازمانی باال هستند،  تجربه و پست
شـان،   این افراد براي اجتناب از دردسرهاي احتمالی براي موقعیت سیاسـی و سـازمانی            

اره موضوعات حساس را نـدارد؛ بـه همـین خـاطر درخواسـت              تمایلی به مصاحبه درب   
 از طریق افراد مطمئن و مورد اعتماد این مقامات، بـه       -به رغم موانع متعدد   -ها    مصاحبه

طـور کلـی روش تحقیـق، کیفـی اسـت،        بدین ترتیب از آنجا کـه بـه       . شد  آنها اعالم می  
اي معطـوف بـه    نـه رو حجـم نمو  صورت هدفمند صورت گرفته و از ایـن  گیري به   نمونه

بر همین اساس، ضمن توجه به شرایط . شود گذاران این حوزه در نظر گرفته می      سیاست
هاي  نظران و استراتژیست ها، از صاحب شوندگان و دسترسی پژوهشگر به نمونه     مصاحبه

بر حسب اهمیـت سـازمانی و جایگـاه         (گذاري    هاي مربوط به سیاست     هر یک از حوزه   
صورت کیفی و هدفمند صـورت گرفتـه اسـت از             هاي نهایی به    ، انتخاب نمونه  )حقوقی
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محسوب ) اشباع نظري(مصاحبه، براي این تحقیق حد کفایت     /  نفر 20آنجایی که تعداد    
  .شده، به همین تعداد اکتفا شده است

 نیز، از   گذاران  به دست آمده از مصاحبه با سیاست        اطالعات یل و تحل  یهتجزبراي  
هاي کیفـی،   گیرند، مشابه با سایر داده هاي کیفی قرار می زمره دادهدر ها  این دادهآنجا که  

 بنـابراین شـوند؛   هاي کمـی، کدگـذاري نمـی    شوند و همچون داده    توصیف و تحلیل می   
هـاي حاصـل از    تـر از کدگـذاري داده   هاي حاصـل از مـصاحبه، مـشکل         کدگذاري داده 

ه در حین پژوهش با توجه به تري دارد، ک پیمایش است و طبیعتاً مراحل بیشتر و طوالنی
هـا و   یـافتن شـباهت  یکی از این معیارها، . شوند بندي می معیارهاي به دست آمده، دسته 

ابتـدا از طریـق   . آمـده اسـت  دسـت   هـاي بـه     ها و پیدا کـردن الگوهـایی در داده          تفاوت
سپس با یـافتن    . شود    گویان کشف می    هاي پاسخگو یا پاسخ     ها، الگویی در پاسخ     شباهت

طور متفاوتی عمل  هایی که پاسخگو به کند یا زمان    هایی که این الگوها را نقض می        نهنمو
صـورت   شود که به گاهی هم برخی از رفتارها باعث می. شوند  یابی می   کرده است، علت  

تواند نتایج یـک مطالعـه را    افتاده در نتایج مصاحبه وجود دارد که می   جدا و عبارتی تک   
شـود،   هاي کیفی و از جمله مصاحبه انجام می عاتی که با روشمتحول کند؛ زیرا در مطال    

: 1387اسـتراس و کـوربین،    ( نباید از قلم بیافتد      -هر چند متفاوت  -حتی یک مورد هم     
22-21.(  

در این میان، یکی از مهمترین و وکارآمدترین ابزار تجزیه و تحلیل اطالعاتِ ایـن         
است و ابزار آن استفاده از ) مصاحبهدر بخش  (1پژوهش تحلیل مضمونی یا مبتنی بر تم    

ـ  باشـد؛   مـی 10نـسخه  ) MAXQDA(کیـودا   هاي کیفی مکس  افزار تحلیل داده    نرم  یناول
 یـشرو  پيهـا  از برنامـه و در حال حاضـر     منتشر شده    1989در سال   افزار    این نرم نسخه  

 یش و آزمــایجــاد اي بــراکــه در سراســر جهــان اســت ي کیفــیهــا  دادهیــل تحليبــرا

                                                
1. Thematic Analysis 
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کـار   بـه  گونـاگون یفی   ک يها  داده یل و تحل  یه از تجز  یريگ یجه و نت  ي نظر يها  چارچوب
   .رود یم

 آلمان قرار دارد و جدیـدترین  1اي ورباي   کیودا، تحت لیسانس شرکت رایانه      مکس
 2014هاي آیفون طراحی شده است، فوریه   اپلیکیشن براي گوشیبنسخه آن که در قال
  ازیعی وسـ  گـستره  اسـتفاده در یـت  قابل وه بـر  ، عـال  افـزار   نـرم  این. 2به بازار عرضه شد   

 و عکـس را در     یر صـوت، تـصو    ی، متنـ  يهـا  امکـان کـار بـا داده       ،گونـاگون  يها رشته
شمایی ). MAXQDA, 2014: online(آورد  فراهم می کاربران ي براگوناگون يها فرمت

  ، قابل مشاهده است؛1افزار در شکل  کلی از محیط این نرم
  
  

  
  10نسخه ) MAXQDA(کیودا  افزار مکس  محیط نرم-1شکل 

                                                
1. Verbi GmbH 
2. http://www.maxqda.com/products/maxqda11/mobile-app 

  ها  سازي متن مصاحبه ضاي در نظر گرفته شده براي پیادهف
 10نسخه )MAXQDA(کیو دا  افزار مکس جهت تحلیل با نرم
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  هاي پژوهش یافته
ی بـراي   گوناگونهاي راهبردي موجود، محورهاي       در این بخش ضمن استخراج دغدغه     

گـذاران حـوزه      بـا سیاسـت   ) ساخت یافته یا نیمه اسـتاندارد       نیمه(هاي    طرح در مصاحبه  
در اولین گام، ت؛ ، در نظر گرفته شده اس»هاي اجتماعی رسانه«فضاي مجازي و به ویژه      

ها را تحت یک جمله یا پاراگراف استخراج کرده و            پژوهشگر پس از هر مصاحبه، گفته     
یک برچسب مفهومی بر آن زده که این اولین قدم در تجزیه و تحلیـل محـسوب شـده                 

بندي و    تر دسته   است؛ پس از چندین مصاحبه، مضامین و مفاهیم تحت مقوالتی انتزاعی          
  .بندي شدند که در مقوالت زیر طبقها مضمون مشخص شد بیش از پانصد کُد ی

سپس از اولین مراحل کدگذاري رفت و برگشتی، مفاهیم باز برگزیده شدند؛ روند 
هـاي جدیـدتري      بنـدي   کدگذاري حتی تا آخرین مراحل تحقیق ادامه داشت و در دسته          

رایش جدیدي مفاهیم آ قرار داده شد؛ در نهایت در مرحله کدگذاري محوري این مجدداً
  .به خود گرفت

اي متمرکزتر مفاهیم و مقوالتی که در مرحله کدگذاري  کدگذاري محوري به شیوه   
در ایـن  . بازشناسایی شده بودند، نظم داده و با ترکیب جدیدتري به یکـدیگر مـرتبط شـدند           

  ).63: 1381ذکایی، (شود  ها با هم روشن می تر شناسایی و ارتباط آن مرحله مقوالت کلی
بنـدي و بـازآفرینی بنـدها و      دهی، دسته   بندي و کدگذاري، کار سامان      د از مقوله  بع

افـزار تجزیـه و تحلیـل     سازي شده را در محیط نـرم        هاي حاصل از متون پیاده      پاراگراف
هـاي   کیـودا انجـام داده و داده      هاي کیفی مورد استفاده موسـوم بـه مکـس           پیشرفته داده 

  .راي تفسیر نهایی آماده کرده استبندي شده را ب سازي و مقوله مرتب
کدگذاري آغازین و بدون محدودیت (ها، ابتدا کدگذاري باز  براي کدگذاري مقوله

هـاي    مصاحبه(براي انجام این کدگذاري، متون      . در دستور کار قرار گرفته است     ) ها  داده
را کـه  اي از آنهـا       را خط به خط خوانده شده و پاره       ) هاي میدانی   پیاده شده و یادداشت   

در مرحلـه  . انـد  گذاري شده ها نام اند، در یک گروه جاي گرفته و مقوله     بیانگر یک مقوله  
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هاي ساخته شده نزدیک بـه هـم را بـا اسـتفاده از روش کدگـذاري                   بعد، کدها و مقوله   
محوري در هم ادغام شده و کدگذاري نهایی به شکل انتخـابی یـا گزینـشی، اسـتخراج       

بنـدي شـده در    صـورت ) تـم (گذاري نهایی در نُه مـضمون   هاي حاصل از کد     شد؛ یافته 
   قابل مشاهده است؛5جدول 
  

  گذاران هاي اصلی استخراج شده از مصاحبه با سیاست  تم-5جدول 
  )انتخابی یا گزینشی(کدگذاري نهایی   ردیف

 هاي اجتماعی مجازي  به رسانهگذاران نوع نگاه سیاست  1

 هاي اجتماعی مجازي  براي رسانهگذاري هاي سیاست شیوه  2

 هاي اجتماعی مجازي  در قبال رسانههاي شخصی تجربه  3

4  
هاي  نسبت به رسانه) شخصیت حقیقی و حقوقی (مالحظات فردي و سازمانی

 اجتماعی مجازي

 هاي اجتماعی مجازي  رسانهمیزان آگاهی از چگونگی مصرف کاربران  5

 ماعی مجازيهاي اجت  رسانههاي داخلی و خارجی تحلیل نمونه  6

 هاي اجتماعی مجازي  رسانهگذاران تعارضات شکلی و ماهوي میان سیاست  7

 هاي اجتماعی مجازي  در خصوص رسانهنگري آینده  8

 هاي اجتماعی مجازي  براي رسانهمدل یا الگوي پیشنهادي  9
  

گذاران، گویاي این واقعیت است کـه،   هاي انجام شده با سیاست  همچنین مصاحبه 
گـذاران دولـت    نگـرش سیاسـت  «، »)هـا   غیردولتـی (گذاران سنتی     تمایل سیاست «برآیند  
تـوان طیفـی در نظـر     مـی » هاي اجتمـاعی مجـازي    تأثیر کابران ایرانی رسانه   «و  » یازدهم

گیـرد؛ بـه بیـان بهتـر رویکـرد            کاري را در بـر مـی        گرایی تا محافظه    گرفت که از آزادي   
) شـان  وزرا یا نماینـدگان (گانه  هاي شش  انهخ  گذارانی که به نمایندگی از وزارت       سیاست

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه هستند، و دبیر مرکز ملی فضاي مجازي             
اي کـه بـه    گذاران پشتیبانی کننده   شود و نیز سیاست      جمهور تعیین می   رئیسکه با حکم    
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 ایران دخیل هاي اجتماعی مجازي در گذاري بر رسانه  سیاستفرآیندطور غیرمستقیم در 
ها همگرایی دارد و در مقابل طیف سـنتی برآمـده از    هستند، با کاربران ایرانی این رسانه     

 حقـوقی و حقیقـی   ویژهقوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سـپاه، ناجـا، و برخـی از اشـ              
کارانه  گیرنده، از دیدگاهی محافظه شوراي عالی فضاي مجازي و نهادهاي موازي تصمیم   

» روند سیاسـت اینترنتـی چـین   «که مشابه آن در بررسی      2  شماره شکل. کنند  پیروي می 
را در  ایـران   گذاري فعلی و آتـی        وضعیت سیاست ،  )134: 1392ژانگ،  (انجام شده بود    
  .دهد هاي اجتماعی مجازي نشان می خصوص رسانه

  

  
   در ایرانهاي اجتماعی گذاري رسانه وضعیت فعلی و آتی سیاست -2شکل 

  
  

  گذاران ناقض در مصاحبه با سیاستاي مت یافته
برآمـده از  (گذاران طیف سـنتی       داده شده است، سیاست      نشان 2طور که در شکل       همان

به عنوان مثال . کارانه دارند نگاهی محافظه) قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سپاه و ناجا
  :گوید یکی از نمایندگان این طیف می

شدن اینترنت چنـدان  لتر  یف و چطور اصل موضوع چگونه    ،  از نظر من  
ن خـودش از    یر بودنش اگر پـشت ماشـ      یر به صِرفِ وز   یک وز ی. مهم نیست 
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 که قـانون بـه او     یطیمگر در شرا  . مه شود ید جر یپشت چراغ قرمز رد شد با     
ـ ی. ..وژه داشته باشـد  یاست که اسکورت و   ار داده یاخت ر حـق  یـ ک وزیـ  یعن

حـق نـدارد بـدون    ! ند آدم بکـشد توا ینم. ر پا بگذاردی را زیچ قانونیندارد ه 
ـ ی. مجوز سـالح حمـل کنـد       در . کـسان هـستند  ی همـه در برابـر قـانون       یعن

ب شده اسـت    ی آن تصو  يم گرفته شده است و قانون برا      ی که تصم  یموضوع
ـ  آن بـه ا 23 و 22، 21 هم ماده    يا  ارانهیم  یقانون جرا . کسان هستند یهمه   ن ی

کند مگـر   یکند خالف م   یمن کار را    ی ا یاگر هر کس  . موضوع اختصاص دارد  
 اگر به اشتباه یحت. در نظر گرفته شده باشداي  ط ویژهی آن شرايدر قانون برا

  .د آن را اصالح کردی مشکل دارد بافرآینداگر . لتر شده باشدیف
معتقـد  )  جمهـور  رئـیس مشاور فرهنگـی    (ولی در مقابل نماینده نزدیک به دولت        

  :است
 يا  ، رسـانه  یاسیا فعال س  ی است   یاع که فعال اجتم   ي فرد يد، برا ینیبب

 یک کـاربر معمـول  ی با   کامالً اطالعات و ارتباطات     ياست، نگاهش به فناور   
. دان نبـرد اسـت    یـ ک م ی یعنی. داند  ینجا را عرصه نبرد م    یاو ا . متفاوت است 

دان یم آن م  یتوان  یا قدرتمند دارند ما نم    ی که دشمنان ما حضور فعال       ییهرجا
بوك فعال هستند نسبت بـه        سی از دولت که در ف     ییاد اعض ید. می کن یرا خال 

  ... استو بعضاً هجومی  یک نگاه دفاعیآن 
ـ تواند بـا      یس جمهور م  یک رئ یا  یر خارجه   یک وز یاگر   ت یـ ک توئ ی

توانـد   ید بکند؟ اگر مـ یزد، چرا نبا یکا را بهم بر   ی آمر یاست خارج یستم س یس
د یـ ک عیـ ک گفـتن  یبرران را با تیه ملت ایها عل ستیونین صهیاتهامات سنگ 

توانـد اتهـام      ی از دولـت مـ     يد بکند؟ اگر عـضو    ی بکند چرا نبا   ی خنث يهودی
ـ ا انگلی یران را با حضور فعال به زبان فارس  یافتاده بودن ملت ا     عقب  در یسی
تواند  یر نفت م یک وز ین کار را نکند؟ اگر      ی بکند چرا ا   ی خنث ي مجاز يفضا

وت گفـتن بـه آن عکـس،    ک کارگر صنعت نفت و خداق    یبا گذاشتن عکس    
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ن است که توجه صدهزار نفـر را  یش ایرد، معنایک بگی صدهزار الي باال مثالً
  ن کار را بکند؟ ید ایپس چرا نبا. ن عکس جلب کرده استی ايبه معنا

  
  گیري نتیجه

هـاي انجـام شـده بـا      ها و تحلیل نتـایج بـه دسـت آمـده از مـصاحبه      بندي یافته با جمع 
زي کشور و همچنین منطبق ساختن الگوي مفروض، با مدل          گذاران فضاي مجا    سیاست

شماتیک چارچوب مفهومی تشریح شده، که برآمده از تجربیـات پژوهـشگر از بـیش از     
هـاي پژوهـشی پیـشین اسـت،        هاي اجتماعی مجازي و یافتـه       دهه فعالیت در رسانه     یک
 اقتـضائات  گذاران و توان گفت که به ارائه یک مدل پیشنهادي که مالحظات سیاست      می

را تأمین کند، نزدیـک  ) داخلی و خارجی(هاي اجتماعی  و نیازهاي کاربران ایرانی شبکه  
هـا و چیـنش آن در کنـار          در این میان دستآوردهاي کلیدي برآمده از مـصاحبه        . ایم  شده

ویژه انواع خارجی آن نظیر  هاي اجتماعی مجازي به    نیازهاي کاربران به استفاده از رسانه     
کـه مهمتـرین و     (هـاي رسـانه اجتمـاعی تلفـن همـراه             برخـی اپلیکیـشن   بـوك و      فیس

اسـتخراج شـش شـاخص    ، به )شوند  محسوب میها سالبرانگیزترین نوع در این     چالش
هـاي   افـزار تحلیـل داده    گذاري در حوزه داخلی و خارجی در نـرم          بنیادي براي سیاست  

  .شاهده است قابل م3 ، که شماي کلی آن در شکلکیودا منجر شده کیفی مکس
اما، آنچه در این میان بیش از مدل تبیین شده حائز اهمیت اسـت، نحـوه اجرایـی         

اي رویکردهاي شناختی و مالحظات فنآورانه، نیاز به          ساختن آن است که افزون بر پاره      
هاي اجتماعی خارجی، که بیشترین      به عنوان مثال در بخش رسانه     . توضیح بیشتري دارد  

هاي اتخاذ شده براي آنهاست،  به اصالح و بازنگري در سیاستهاي موجود ناظر   چالش
 را از دیدگاه کـاربران ایـن     نوع مصرف  و   میزان مصرف هاي فراتحلیل، دو موضوع       یافته

 در مدل پیشنهادي به این شکل مورد واکاوي قرار مسئلهها مطرح ساخت؛ این دو  رسانه
گیرد؛ از این رو، در یکی از  ز قرار گذاران نی گرفته است تا مورد توافق و اجتماع سیاست
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هاي اجتماعی مجازي، رویکـرد   گذاري رسانه  موارد پیشنهاد شده است که براي سیاست      
مسدودسازي یا فیلترینگ در نظر گرفته نشود، که البته این رویکرد پیشنهادي در فقـدان        

پـذیر   فیلترینگ هوشمند و مواردي که مصادیق غیرامنیتی بـر آن مترتـب نیـست، انجـام           
  .است

هـاي اجتمـاعی خـارجی     از سوي دیگر، این مدل در مورد نوع مصرف این رسانه      
کند کـه اگـر    شود نیز، توصیه می برانگیزترین نمونه محسوب می  نظیر فیسبوك که چالش   

هاي دوستیابی، سرگرمی و اخبار و اطالعات است،  محتواي مصرف بیشتر ناظر به حوزه
اندازد، از رویکـرد سـلبی بـراي      یتی را به مخاطره نمی    و مسائل اخالقی و مالحظات امن     

کـه بـر   » ضـرورت احـراز هویـت    «گذاري اجتناب شود؛ همچنین در خصوص         سیاست
هاي انجام شده، دغدغه جـدي و بنیـادي وزارت ارتباطـات و فنـآوري                 اساس مصاحبه 

مان گردد، در این مدل به طور همز گذاري نیز تلقی می هاي سیاست اطالعات براي حوزه
هاي اجتماعی داخلی و خارجی پیشنهاد شده است تا در صورت نامشخص             براي رسانه 

هایی  بودن هویت مجازي، امکان ادامه تعامل براي کاربر از حیث فنآورانه، با محدودیت           
هاي آزادانه و مبتنی  مواجه شود؛ تحقق این پیشنهاد به طور اساسی در تعارض با فعالیت

هاي کاربري دلخواه نخواهد بود، بلکه در راستاي اسـتفاده و             هبر اسامی مستعار و شناس    
نامی و  هاي اجتماعی است و درصدي از بی      گیري از رویکرد تأیید هویت در رسانه        بهره

کنـد؛ یکـی از    هاي اجتماعی است در خود حفظ می    یت رسانه ویژههویت آنالین را که     
ید ایمیل کاربر و درخواست ارسال کد هاي انجام این امر با همگرایی فنآورانه با تأی شیوه

کـاربران را  / شود و رهگیري از کاربر    مخصوص به شماره تلفن همراه کاربر پیگیري می       
هاي تأیید شده در هنگام      نامه  فقط در موارد خرابکارانه یا ضد امنیتی و با توجه به توافق           

  .  ازدس  عضویت، براي مدیران و سِروِرهاي آن رسانه اجتماعی میسر می ثبت
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  هاي اجتماعی مجازي در ایران گذاري رسانه  مدل پیشنهادي براي سیاست-3شکل 
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در مورد میزان فیلترینگ یا سیاست مسدودسازي که مهمترین دغدغـه کـاربران و            
شوند، همانطور که از نتایج این پـژوهش حاصـل شـد،              گذران نیز محسوب می     سیاست

هـاي   یعنی فیلترینگی که براسـاس الگـوریتم   (فیلترینگ هوشمند حرکت به سمت ایجاد     
بـه رغـم ایجـاد    –) سـازد  پایش، تنها محتواهاي غیر اخالقی و ضد امنیتی را مسدود می        

با این حال مدل پیشنهادي . تواند چالش مهمی را مرتفع سازد  می-کندي نسبی در شبکه
 در نظـر   را براي سطوح سـلبی و ایجـابی   مسئلههاي مسدودسازي این      با توجه به شیوه   

  .دهد گرفته و اولویت خود را به رویکردهاي ایجابی می
در )  نفـر  4(گـذاران     نیـز چنانچـه برخـی از سیاسـت        » وضـعیت دسترسـی   «براي  

توان از مکانیـسمی بـراي تغییـر سـطوح دسترسـی       هاي خود پیشنهاد دادند، می  مصاحبه
ایـن  . از هویت شود  تواند مکمل رویکرد احر     استفاده کرد که می   ) ویژههمگانی یا افراد    (

 يهاست که در کشورهاي توسعه یافته با توجه به وجود سانسور افزارها برا  مدتمسئله
اِعمـال  ) در موارد اخالقـی  ( و یا کاربرانی که زیر سن قانونی قرار دارند           گوناگونسنین  

  .گردد می
هاي اجتماعی خارجی، که برگرفتـه       در نهایت ششمین سویۀ این مدل براي رسانه       

هاي جامعه ایرانی اشاره  ارچوب مفهومی و مدل شماتیک پژوهش است، به ویژگی      از چ 
ها،  هایی همچون کنشگري یا پادقدرت نهفته در این رسانه     براي این منظور فرصت   . دارد
هاي متعالی را که  تواند زمینه دفاع و ترویج فرهنگ، تاریخ، اخالق، دین و سایر جنبه       می

- هویـت جمعـی و ارتبـاط جمعـی خـودانگیز      گونگونـا به زعـم کاسـتلز در اشـکال       
در ایـن میـان،     .  مـستتر اسـت، محقـق سـازد        -خودتولیدي، خودگردانی و خـودگزینی    

هاي این پژوهش با عنـوان تعارضـات شـکلی و مـاهوي        تهدیدهاي موجود که در یافته    
ماندگی و نارضایتی عمـومی را در   هاي پس تواند زمینه   گذاران بیان شد، می     میان سیاست 

شـوراي عـالی   «همه سطوح به دنبال داشته باشد؛ یکی از موارد بـراي تجمیـع ایـن آرا              
اسـت کـه در   » کارگروه تعیـین مـصادیق محتـواي مجرمانـه        «و دیگري   » فضاي مجازي 
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شناسی و حضور جدي همه اعضا، محل مناقشه و اختالف نخواهد شد و  صورت وظیفه 
  چالش مهمی را برطرف خواهد کرد؛

گـذاران ضـمن مطـرح سـاختن          آنجا که بخش مهمی از سیاست      از سوي دیگر از   
هـاي    اخالقی و امنیتی موضوع حمایـت از رسـانه  عمدتاًهاي فردي و مالحظات   دغدغه

هـا عنـوان      اجتماعی داخلی را راهکار اصلی و شرط حضور و فعالیـت در ایـن رسـانه               
هاي موجود در  شکردند، بخش مهمی از این مدل به تبیین پیشنهادهاي برآمده از چال می

  هاي اجتماعی داخلی پرداخته است؛ حوزه رسانه
هـاي   یکی از مهمترین دالیل عدم عضویت و یا فعالیت کاربران ایرانـی در رسـانه        

نداشتن جذابیت است؛ )  نفر11(گذاران   آنها و به تأیید سیاست     اجتماعی داخلی به زعم   
شود که پـیش از ایـن،    وب میهاي اصلی کاربران محس جذابیت در این میان، از خواسته    

هاي   هاي اجتماعی خارجی به دنبال کردن صفحات ستاره         نوع مصرف کاربران در رسانه    
و همچنـین صـفحات مربـوط بـه رهبـران فکـري          ) موسـیقی، سـینما، ورزش    (معروف  

و حتـی   ) اي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مـذهبی و نظـایر آن           هاي علمی، حرفه    حوزه(
هـاي تلویزیـونی    نظیـر شـبکه  (هاي اجتمـاعی     همگرا با رسانه   هاي  صفحات سایر رسانه  

بنابراین پیشنهاد شده اسـت تـا بـه منظـور        . داد  گرایش نشان می  ) پسند در فیسبوك    عامه
در صورت عام بودن و غیـر  (هاي اجتماعی داخلی این رویکرد  ایجاد جذابیت در رسانه 

هاي مشترك مورد نظـر   ژگیدر نظر گرفته شود؛ همچنین از وی) ها تخصصی بودن رسانه  
هاي  است که براي حوزه» احراز هویت «مسئلههاي اجتماعی داخلی و خارجی  در رسانه
شود؛ در این مدل پیـشنهاد شـده اسـت تـا              گذاري بسیار ضروري محسوب می      سیاست

جانبۀ کاربر از حیث فنآورانه، پس از احراز هویت فراهم گردد و سطح  امکان تعامل همه
  ورت نامعلوم ماندن هویت کاربر تقلیل یابد؛ دسترسی در ص

هـاي اجتمـاعی داخلـی یکـی از           در رسـانه  » اعتماد سـازي  «پس از آنها، موضوع     
انگیزد و آنها را نسبت بـه        هایی براي کاربران برمی     هاي کلیدي است که دلواپسی      دغدغه
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 1دیـابی ها بی عالقه ساخته است؛ آنها مواردي همچون پـایش و ر          فعالیت در این رسانه   
شـماره از   . شـمارند   هاي خود را یکی از مهمتـرین دالیـل در ایـن زمینـه برمـی                 فعالیت
ورزند  مشخصاً در مصاحبه با پژوهشگر به این نکته تأکید می)  نفر 7(گذاران نیز     سیاست

هاي اجتمـاعی داخلـی    که دولتی بودن سبب کاهش اعتماد مخاطب به فعالیت در شبکه       
اجتمـاعی  «هـا یعنـی    اسخگویان اگر ویژگی اصلی این رسانه شود؛ همچنین به زعم پ      می

ـ   » نهاد بودن مردم«در کنار ساختار    » بودن هـاي   ق مـشاهده محقق شود، امکـان تعامـل طب
  .رود میدانی باال می

ــوع معمــاري رســانه  ــیش از نیمــی از   در خــصوص ن ــی ب هــاي اجتمــاعی داخل
هـاي اجتمـاعی خـارجی در     هاي تقلیدي رسـانه    شوندگان معتقدند که اگر جنبه      مصاحبه

رونمایی و ارائه خدمات ترجیح داده شود، آسیب آن به مراتب بیش از فیلترینگ خواهد 
بود؛ به همین خاطر پیشنهاد شده است که ضمن نـوآوري و ایجـاد تمـایز در معمـاري              

هاي اجتماعی داخلـی از منظـر فنـآوري، الگوهـایی برآمـده از مبـانی اسـالمی و               رسانه
ها بـه   گردند در این رسانه اي نیز تلقی می اي در فرهنگ رسانه ه وجه ممیزه اخالقی ما، ک  

هـاي   توان در برخی از اپلیکیـشن      را می » صله رحم «کار گرفته شود؛ به عنوان مثال ایدة        
اي سامان داد که به کاربر بـراي تمـاس بـا اعـضاي       هاي اجتماعی داخلی به گونه        رسانه

اي   یـا رتبـه  2یا انجام دادن یـک کـار خیـر، الیـک    خانواده در فواصل زمانی مشخص و   
  .ها نیز مشایعت و ترویج یابد کننده اختصاص دهد که در حلقه دوستان و دنبال

هاي اجتماعی داخلی پیشنهاد شده،  موضوع آخر که در مدل پیشنهادي براي رسانه    
ة و یا گـستر   ) LBS( سازمان جغرافیایی است که از حیث خدمات مبتنی بر محل            مسئله

هاي اجتمـاعی بـه ویـژه در     باشد؛ این نیاز در بین کاربران رسانه جهانی قابل تفکیک می  
مـان   انواع داخلی آن مطرح است که چون اغلب نیازهاي ما در محیط پیرامـون زنـدگی               

هاي نظیر بهداشت و درمـان، تفـریح و سـرگرمی، سیاسـت و             شود، و حوزه    تعریف می 

                                                
1. Montoring & Tracing 
2. Like 
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گرایـی هـستند، از    صی شدن و معطوف به محلیاقتصاد، ورزش و آموزش نیازمند تخص 
هاي اجتمـاعی   اي نه چندان دور به این شکل از خدمات رسانه           این رو کاربران در آینده    

اي  گذاري ویژه  داخلی بیش از پیش وابسته و نیازمند خواهند شد؛ به همین دلیل سرمایه            
دعوت کرد که براي توان به این حوزه اختصاص داد و از صاحبان خالقیت و ایده  را می

در . سـازان برخـوردار شـوند    گذاران و تصمیم این منظور از پشتیبانی و حمایت سیاست     
  ادامه پیشنهادهاي کاربردي این مقاله تشریح شده است؛

  
  پیشنهادها

هـاي اجتمـاعی داخلـی و       هاي سیاسـتگذاران رسـانه       از آنجا که یکی از دغدغه      -
اسـت،  » احراز هویـت  «مسئله، )مقاله گفته شدهاي این  چنانچه در بخش یافته (خارجی  

جانبـۀ کـاربر از    در مدل برآمده از این پژوهش، پیشنهاد شده است تا امکان تعامل همـه        
حیث فنآورانه، پس از احراز هویت فراهم گردد و سطح دسترسی در صـورت نـامعلوم       

   .1ماندن هویت کاربر تقلیل یابد
ن داد که عدم حضور همیشگی وزرا و یـا    هاي این پژوهش نشا      از آنجا که یافته    -

 دادگستري، ارتباطات اسالمی، ارشاد و فرهنگ اطالعات،هاي  خانه نمایندگانی از وزارت
فنـاوري و آمـوزش و پـرورش، در جلـسات            و تحقیقـات  علـوم  اطالعـات،  فناوري و

تعیین مصادیق محتـواي مجرمانـه، باعـث شـده اسـت تـا بـسیاري از        ) کمیته(کارگروه  
ربـط ماهیـت    هـاي ذي  ها و ارگان ات بر اساس سالیق نمایندگانی از سایر سازمان    مصوب

شود تا از این پس در جلسات این کارگروه کـه بـه            اجرایی به خود بگیرید، پیشنهاد می     
اي،   قـانون جـرائم رایانـه   22ریاست دادستان کل کشور و حسب تبـصره یـک از مـاده          

 و یابـد  مـی  رسـمیت  عـضو  نفـر  هفـت  رحـضو  با و بار یک روز پانزده هر دست کم «

                                                
- و ارتباطـات  وزارت سـوي  از مقالـه،  این نهایی ویرایش از پس و 1393 سال پایانی هاي  ماه در پیشنهاد این 

  .)269-270: 1393بصیریان جهرمی، : نک(است  کشور در سازي پیاده و شدن دنبال حال در اطالعات، فنآوري
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، تأکیـد شـود کـه نماینـدگان         »بود خواهد معتبر حاضران نسبی اکثریت با آن تصمیمات
بیان این پیـشنهاد بـه      . هاي یادشده حضور یابند     خانه  قانونی دولت یازدهم نیز از وزارت     

گذاري در روند  پذیري سایر اصحاب سیاست معناي جدي گرفتن اجراي آن و مسوولیت
 مشارکت افرادي که تاکنون در جلسات ایـن کـارگروه غیبـت            بنابراین. گیري است   رأي

با توجه به شـکل  (کارانه فعلی را  رهایی از وضعیت محافظه  اند، بدون شک امکان       داشته
 .سازد فراهم می) 2

 ي فـضا  ی عـال  ي شـورا  یی اجرا يبازو«که به عنوان    » مرکز ملی فضاي مجازي    «-
رود بـه منظـور         ی به شـمار مـ     »ي آن ها  برنامه شدن یاتیعمل يابر یقرارگاه«و  » يمجاز

حـسب دسـتور مقـام معظـم رهبـري در        که  -هماهنگی در وظایف محول به این شورا        
گیـري بـا    هاي تصمیم    در خصوص هماهنگی حوزه    - تأسیس شده است   1390اسفندماه  

دن تعامـل معطـوف بـه اجرایـی شـ         » سازمان فنآوري اطالعـات   «و  » وزارت ارتباطات «
  .1مصوبات را پیگیري نماید

 تالش شود تـا فراتـر از مالحظـات اخالقـی و امنیتـی صِـرف، کـه نـسبت بـه           -
گذار اتخاذ  هاي سیاست هاي اجتماعی مجازي خارجی از سوي بسیاري از دستگاه    رسانه

ها نیز در داخل کـشور توسـط        هاي این رسانه    گیري از قابلیت    هاي بهره   شود، فرصت   می
اي کنشگر دنبال شود تا زمینه مواجهه با گفتمان رقیب با توجه بـه حـوزه              افراد و نهاده  

  . به مفهوم هابرماسی آن فراهم آیدعمومی و کنش ارتباطی
هاي اجتماعی مجازي   براي حضور فعال و هوشمندانه کاربرانی ایرانی در رسانه        -

وزه گـذاران ایـن حـ    و به دست کم رساندن تبعات نامطلوب، شایسته است تـا سیاسـت   
هـا و   اي را از دانـشگاه    هاي استفاده از ایـن بـستر رسـانه          هایی براي آموزش شیوه     برنامه

حتی به صورت (هایی با همین عنوان در کنار آموزش رسمی       مدارس آغاز کنند و درس    
  .تعریف و ارائه شود) اختیاري

                                                
-     هاي اجتماعی در زمان انجام  ور اخص رسانهتناقضاتی میان این دو حوزه تأثیرگذار در فضاي مجازي و به ط

  .این پژوهش مشاهده شد که بیان گردید
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  پیوست مقاله
هاي اجتمـاعی   هرسان«گذاران ضمن تمرکز بر    ها با سیاست    محورهایی که در مصاحبه   

  مورد بحث قرار  گرفته است؛» مجازي
 و 1)هـا SNS(مجـازي   اجتمـاعی  هـاي  خـصوص رسـانه   دیـدگاه کلـی در   . 1

 اتخاذ شده در کشور  هایی سیاست

 اجتماعی هاي گذاري در رسانه هاي برآمده از حضور، فعالیت و سیاست تجربه . 2

  مجازي

مکانـات و  هـاي ایـن حـوزه، در کنـار ا     چـالش  و هـا، مالحظـات   محـدودیت  . 3
  هاي موجود فرصت
ها و در مواجهه   هاي کاربران ایرانی در استفاده از این رسانه         ها و اولویت    سلیقه . 4

 هاي جاري با سیاست

هـاي داخلـی بـا      بـدیل هـا یـا     SNSگذاري و تقویت      اهمیت تمایز در سیاست    . 5
 هاي خارجی نمونه

  و وضعیت آینده هاSNSمدل یا الگوي پاالیش  . 6
)URL filtering, content filtering, content-control, …( ؟ 

به ویژه نسبت به وضـعیت  «انداز پیش رو،  اي و چشم  هاي رسانه   نتایج سیاست  . 7
SNSدر کشور » ها 

هـاي اجتمـاعی، و اثـرات و     استقبال برخی از وزراي دولت یـازدهم از شـبکه      . 8
 اي دستآوردهاي آن در سپهر رسانه

 گـذاري در خـصوص    سیاسـت ها و مـدل پیـشنهادي بـراي    انتظارات، توصیه . 9

 مجازي اجتماعی هاي رسانه
  
  

                                                
1.  Social Network Sites 
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  منابع 
 9 بازیـابی شـده   ،»فیلترینگ مصادیق تعیین کمیته تشکیل«، )1387. (نـا   تی.سی. آي -

    html.024695/archives/report/ir.ictna.www     : از1392آذر 

نظریـه  : اصول روش تحقیـق کیفـی   ،)1387. (اس، آنسلم و کوربین، جولیت    استر -
:  تهـران  ).چـاپ دوم  (.  بیـوك محمـدي    : ترجمـه  ،هـا  هـا و شـیوه     مبنایی، رویه 

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 بـر  اجتماعی هاي شبکه در عضویت عدم یا عضویت ، نقش)1391. ( امامی، حسین-

رسـاله دکتـري   ارتباطات دانـشگاه آزاد اسـالمی،    یانفردي دانشجو میان روابط
  .، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانعلوم ارتباطات

. » خـارج شـود    اي  یقه از حالـت سـل     ید با یلترینگف«،  )1392. ( انتظاري، محمدحسن  -
  :  از1392 بهمن 15، بازیابی شده )9/11/92 (مصاحبه با روزنامه ایران

www.iran-newspaper.com/?nid=5570&pid=19&type=0 
هاي اجتماعی مجازي    ، سیاست و مصرف رسانه    )1393. (بصیریان  جهرمی، حسین    -

رسـاله دکتـري علـوم      . ها، الگوها و تبیین یک مدل پیـشنهادي         چالش: در ایران 
  .طباطبائی شگاه عالمه دانارتباطات،

 هـا،  ابعاد و ظرفیت: هاي اجتماعی رسانه، )الـف -1392. ( بصیریان جهرمی، حسین -
  .ها ریزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه: تهران

، )ب-1392. ( بصیریان جهرمی، حسین؛ خـانیکی، هـادي و ذکـایی، محمـد سـعید            -
گـذاري و مـصرف    بررسی سیاست: اي هاي رسانه هاي اجتماعی و سازمان    رسانه«

هـاي   پژوهـشی پـژوهش  -، فصلنامه علمی»بوك در مواجهه با رسانه ملـی   فیس
  .]75شماره پیاپی [؛ )3 (20، ارتباطی

 امـري مبـارك بـراي      بـوك   فیس: رفسنجانی هاشمی«،  )1391 (.سی فارسی .بی. بی
  : از1391 مهر 12، بازیابی شده در »دنیاست

www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/05/120531_na_facebook_rafsanjani.shtml  
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، » باز هم مـسدود شـدند      یران در ا  یسبوك و ف  یترتوئ«،  )1392. (سی فارسی .بی. بی -
   : از1392 آبان 21بازیابی شده در 

www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130917_l03_facebook_twitter_banned.
shtml 

  : از1392 تیر 20؛ بازیابی شده )سایت خبري تحلیلی وب( تابناك -
 /221532/news/fa/ir.tabnak.www  

بـوك هـستند؛ محـدودیت        چهار میلیون ایرانی عـضو فـیس      «،  )1392. ( جنتی، علی  -
مصاحبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با . »بوك باید برداشته شود استفاده از فیس 

ــسی؛   ــره انگلی ــون الجزی ــرقتلویزی ــه ش ــماره روزنام ــورخ 2، ص1928، ش ، م
  :ابی فایل مصاحبه دیداري شنیداري از؛ بازی24/10/92

-jannati-ali/2013/12/talktojazeera/programmes/com.aljazeera.www
html.20131218113940528582-media-cialso-iran-unblocking  

، »است شده فیلتر کشور در اینترنتی سایت میلیون پنج«، )1387. ( خبرگزاري مهـر  -
  :  از1392 دي 22؛ بازیابی شده )آبادي خرم مصاحبه با عبدالصمد(

784979=NewsId?aspx.NewsDetail/fa/com.ehrnewsm.old://http   
سـخنرانی  . »هـستند  بوك  فیس عضو ایرانی میلیون هفده«،  )1390. ( جعفري، مهدي  -

 نهـضت  همایش در آموزي کشور   دانش بسیج سازمان اطالعات و فناوري رئیس
  :روشنگري در آمل؛ بازیابی شده از
     183862/17/news/fa/com.asriran.www  

، فـصلنامه علـوم   »نظریه و روش در تحقیقات کیفی«، )1381. ( ذکایی، محمدسعید  -
  .41-70): 4(، )17ش (، اجتماعی

 هـاي   شـبکه  در ایرانی کاربران سیاسی هاي  گرایش ، بازنمایی )1389. ( رجبی، زهره  -
نامه کارشناسی ارشد علـوم       پایان. بوك  فیس موردي مطالعه با: مجازي اجتماعی

  .دانشکده علوم اجتماعی:  دانشگاه عالمه طباطبائیارتباطات،
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 علـوم   یان مـشارکت دانـشجو    یزانم«،  )1391. ( رسولی، محمد رضا و مرادي، مریم      -
پژوهـشی  -فـصلنامه علمـی  ، »ی اجتمـاع  يها   رسانه ي محتوا ید تول  در ارتباطات
  .113-140]: 19شماره پیاپی [؛ )3 (13، ارتباطات-فرهنگ

ــا- ــزرگ آتــشین چــین «، )1392. ( ژانــگ، لن ــوار ب رمزگــشایی از : آن ســوي دی
الـدین    سید جمال : ، ترجمه »اي چین درباره اینترنت از درون       هاي رسانه   سیاست

-137): 1 (2، هـاي جدیـد    فصلنامه مطالعات ماهواره و رسـانه     اکبرزاده جهرمی،   
107.  

نامـه سـاماندهی    متن کامـل آیـین  «، )1392. (هاي اینترنتـی   ستاد ساماندهی پایگاه   -
  : از92 مهر 7؛ بازیابی شده »هاي اینترنتی پایگاه

 html.regulation/samHelp/ir.samandehi://http و
html.mainMenu/ir.samandehi://phtt  

مقایــسه ارتباطــات مــشارکتی کــاربران ایرانــی در ، )1390. ( صــفی آریــان، یحیــی-
نامه کارشناسی ارشـد علـوم       پایان. بوك  ریدر و فیس    هاي اجتماعی گوگل    شبکه

  .، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتارتباطات
هـاي    بررسـی نفـوذ شـبکه     «،  )1388. (ضیایی پرور، حمیـد و سـید وحیـد عقیلـی           -

  .23-42): 4 (20، ، فصلنامه رسانه»اجتماعی مجازي در میان کاربران ایرانی
  : از92  خرداد3 ، بازیابی)1392. (قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -

 5427=id?pas.detail/ir.ghavanin.www://http  
حـسین بـصیریان جهرمـی،    :  ترجمـه قدرت ارتباطـات،  ،  )1393. (کاستلز، مانوئـل   -

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: تهران

: 1جلـد   (اقتـصاد، جامعـه و فرهنـگ        : عصر اطالعات ،  )1380. (کاستلز، مانوئل  -
احد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان،       : ، ترجمه )اي  ظهور جامعه شبکه  

 .طرح نو: انتهر
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یـابی    جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شـبکه دوسـت        ،  )1386. (کوثري، مسعود  -
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: تهران. اورکات

 در علـوم    یفـی  ک یق تحق يها روش،  )1388 (.یس؛ تیلور، برایان    تامس آر لیندلف،   -
 .انتشارات همشهري: عبداهللا گیویان، تهران: ، ترجمهارتباطات

 کـشور نـسبت    علمی نخبگان نگرش بر مؤثر عوامل بررسی«،  )1385(. علی ی،محب -
ارشـد   کارشناسـی  نامـه  پایـان ،  »حکومـت  طـرف  از اینترنـت  گذاري فیلتر به

 .طباطبائی دانشگاه عالمه اجتماعی، علوم ، دانشکدهارتباطات

 هاي پیشرفته پژوهش    تقریرات کالسی درس روش   ،  )1389. (محسنیان راد، مهدي   -
 .نا بی:  طباطبائی ، دانشگاه عالمه)دکتري علوم ارتباطاتمقطع (

 تهـران  هـاي   دانشگاه دانشجویان گرایش ، بررسی )1391. ( نوري مرادآبادي، یونس   -
 هـاي   دیـدگاه  تطبیقـی  بررسی: آن با مرتبط عوامل و بوك  فیس اجتماعی شبکه به

، ت رسانه نامه کارشناسی ارشد مدیری     پایان بوك،  فیس کاربران و رسانه خبرگان
 .دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
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