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هایمحدودسازیاینترنتورسانههایاجتماعی :

سیاست
بررویکردهایفیلترینگوجایگزینسازیدرکشورهایمختلف 

باتأکید
حسینبصیریانجهرمی 2
چدیده 
ای مقاله سیاستهای محدودکننده در م رد اینترنت و رسانههای اجتماعی را در برخی از کش رهای
جهان و از جمله ایران ،بررسی و تحلیل کرده است .بر ای اساس ،ضم مرور رویکردهای حاکم بیر ایی
سیاستها ،روند تجربه بهکارگرفته شده در ایران نیز واکاوی شده است تا شناختی متفاوت و تازه نسبت به
ای مسئله چالشبرانگیز ،در عرصه سیاستگذاری رسانههای اجتماعی در کش ر فراهم آید .یافتههای ایی
مقاله نشان میدهند که هرچند ن ع نگاه سیاستگذاران به رسانههای اجتماعی در ایران ،با نحی ه اسیتفاد
کاربران آن ،لزوماً در تعارض نیست ،اما جدی نگرفت ابزارهای قان نی و مدیریتی ،پراکنیدگی شیی ههیای
تصمیمگیری و ب یژه سلیقهنگری و مصلحت اندیشی دولتها در هر مقطع زمانی ،چالشهیای فراوانیی را
برای سیاستگذاری فضای مجازی و رسانههای اجتماعی به دنبال داشته ،کیه همگراییی و تجیانس مییان
نهادهای تصمیمساز را دش ار ساخته است.
واژگانکلیدی :رسانههای اجتمیاعی ،اینترنیت ،سیاسیتگذاری ،محدودسیازی ،فیلترینی،،
جایگزی سازی.

 .0دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)؛ مدرس و پژوهشگر؛ رايانامهhossein.basirian@gmail.com :
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مقدمه 
بررسی سیاستهای حاکم بر اینترنت از زمیانی کیه آرپانیت ،2در سیال  2191بیهعنی ان
پیشقراول اینترنت عرضه شد ،آغاز شده است .ای کار از یی
ی

رایانیه آزمایشیگاهی در قالیب

برنامه شبکهای شده ،م س م بیه دارپیا (آنانیس پیرونههیای تحقیقیاتی پیشیرفته وزارت

دفاع) ،0و عمدتاً از س ی دانشمندان و مهندسانی که سازنده آن ب دنید ،فراینید خی د را آغیاز
کرد .در  ،2102وزارت دفاع طی مزایدهای ام ال خ د را در ح زه شبکه و آرپانیت بیه شیرکت
آیتیتی واگذار کرد .ای شرکت نیز ،پس از چند هفته بررسی و بهدلیلی که منفعیت تجیاری
از پرونه آرپانت به نظر نمیرسید ،از قب ل آن صرفنظر کرد (.)Abbate, 1999
پس از آن در  ،2191درحالیکه اینترنت راه ت سعه را میپیم د ،دارپا و برجستهتری
طراحان اینترنت ،به ایجیاد هیئیت فعیاالن اینترنیت 1کیه متشیکل از نیروهیای اجراییی
عملیات (اینترنتی) ب دند ،همت گماشتند .یکی از آنها ،نیروی عملیات مهندسی اینترنت
(آیاییتیاف) 1ب د که در سال  2199برای مدیریت ت سعه استانداردهای فنیی اینترنیت
راهاندازی شد .تصمیمات اتخاذ شده از س ی آیایییتییاف ،بیا ت افیع عمی می رسیمیت
مییافت و طیف گستردهای از اشخاص و مؤسسات را در بر میگرفت.
از ای رو اینترنت در خالء قان نی 5با نظارت محیدود از سی ی سیازمانهیای نظیارتی
همچ ن کمیسی ن ارتباطات فدرال ( )FCCظه ر کرد ،اما ایجاد ای آنانسها پاییههیای
اولیه را برای پاسخ به نیازهای کاربران شبکه ،فراهم ساخت .مهیمتیری تصیمیم در ایی
میان ،راهاندازی ی
که ترافی

سیستم منسجم برای اختصاص دامنه و نشانی آیپی 9ب د بهطی ری

شبکه اینترنت را سازماندهی کند و بسیتههیای اطالعیاتی را بیه نشیانیهیای
1. ARPANET
)2. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency
3. Internet Activities Board
)4. Internet Engineering Task Force (IETF
5. legal vacuum
6. domains and IP addresses
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تعیی شده بفرستد .ای کار بهط ر عمده فعالیتی انفرادی ب د که در اواسطه دهه 2192
از س ی پروفس ر جان پستل ،2استاد مهندسی دانشگاه کالیفرنیای جنی بی کیه از اولیی
همکاران طراح اینترنت ب د ،سامان یافت .سازمانی که در نهایت فعالیتهای تجمیع شده
را در خص ص اینترنت بر عهده دارد« ،منبع صحیح شمارههای واگذار شده در اینترنیت»
(آیانا) 0نام گرفت.
در سال  ،2110بنیاد ملی عل م (ان.اس.اف) 1مسیئ لیت همیاهنگی و تینمی ب دجیه
مدیریت اینترنت را بر عهده گرفت و ای مقارن با خروج اجزای نظامی ک چکی از شیبکه
شد که تحت اختیار قان نی وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا فعالیت میکردنید .در سیال
 ،2111بنیاد ملی عل م ،قراردادی با مدیریت «سامانه نام دامنه»( 1ساناد )5منعقد کرد تیا
شرکت های خص صی ایاالت متحده از «نت رک س ل ش »( 9ان.اس.آی) دامنه های خاص
دریافت کنند ،پس از مرگ پُستل؛ یعنی در سال  ،2110انجمی اولییه کیاربران ،بیا نیام
«جامعه اینترنتی» (آی.سُس) ،0به ریاسیت یی

«پیدر» می رد اعتمیاد دیگیر در عرصیه

اینترنت؛ یعنی وینت سرف 9روی آورند و او را مسئ ل سازماندهی کمیته بی المللی تی
منظ ره (آی.ای.اچ.سی) ،1برای حل و فصل مسائل مرب ط به مدیریت «سامانه نام دامنه»
(سیاناد ییا دی.ان.اس) کردنید .هیمزمیان ،اختیراع شیبکه جهیانی وا و انتشیار رایگییان
برنامه های وا سرور از س ی خالع آن ،تیم برنرز لی 22در سال  ،2112بنیان فناورانیهای
1. Jon Postel
)2. Internet Assigned Names Authority (IANA
)3. National Science Foundation (NSF
)4. Domain Name System (DNS
 .5واژه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي ) Domain Name System (DNSاسهت« .سهامانه نهام
دامنه» نظامي سلسله مراتبي ،براي نامگذاري رايانهها و ديگر منابع متصل به اينترنت يا ديگر شبکههاي رايانهاي که
در سال  0۸01معرفي شدهاست.
)6. Network Solutions Inc.(NSI
)7. Internet Society (ISOC
8. Vint Cerf
)9. International Ad Hoc Committee (IAHC
10. Tim Berners-Lee
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را برای تکامل و پیشرفت ی

اینترنت کاربر ی پسند فراهم ساخت .رئیس جمه ری وقت

ایاالت متحده بیل کلینت ن ،دبیرکل ح زه تجارت را برای خص صیسیازی «سیامانه نیام
دامنه» (ساناد یا دی.ان.اس) در اول ج الی  2110منص ا کرد تا راهیی بیرای افیزایش
رقابت و تسهیل مشارکت بی المللی در مدیریت آن گشی ده شی د .وزارت بازرگیانی ایی
بخشنامه را به اجرا گذاشت و «شرکت اینترنتی برای نامهیا و شیمارههیای واگیذار شیده
(آیکیان) »2در نی امبر  2119تنسییس شید ( )Castells, 2009: 103-4و ( Castells,

.)2007 & 2009: 103-4
نکته قابل ت جه ای است که نخستی واسایت رسانة اجتماعی ( )SNSجهیان ،بیه نیام
سیکسدگریز ( )sixdegrees.comنیز در همی سالها تنسیس شد .ای سایت ،هرچنید در
سال  0222بهکار خ د خاتمه داد ،اما در ط ل فعیالیتش (0222یی )2110ت انسیت ،بییش از
ی

میلی ن کاربر را جذا کند .با ای حال ،شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی بیه شیکلهیای

دیگری در سالهای بعد تکثیر و با استقبال فراوان کیاربران م اجیه شیدند .آنهیا بیرای حفی
روابط اجتماعی م ج د ،پییدا کیردن دوسیتان قیدیمی و جدیید ،شیری
تجربهها ،کسب خبر و هر محت ای تازهای که در نظر داشتند به ی

و سیهیم شیدن در

یا چند رسیانه اجتمیاعی

مرجح از دیدگاه خ د رج ع میکردند( .بصیریان جهرمی-2110 ،الف)20 :
اما از رسانه های اجتماعی در همه کش رها ،با آغ ش باز استقبال نشده اسیت .تجربیه
کش رهایی نظیر چی  ،روسیه ،ایران و شماری دیگر از کش رها در بیش از ی

دهه اخیر

نشان میدهد که واکنشها و م ضعگیریهای سلبی نسبت بیه ایی رسیانههیا در اغلیب
م اقع حاکم ب ده است .در ادامه ،مسئله ای مقاله بهط ر دقیعتری تشریح شده است.
 .0آيکههههان ( ،)ICANNشههههرکت اينترنتههههي بههههراي نههههامههههها و شههههمارههههههاي واگههههذار شههههده
( ،)Internet Corporation for Assigned Names and Numbersيه شهرکت ريرانتقهاعي تلقهي
مي شود که مقر آن در شهر لس آنجلس ايالت کاليفرنياي آمريکاست .اين شرکت در  00سپتامبر  0۸۸0تأسيس شد
و کمتر از دو هفته بعد ،براي اينکه قادر به سرپرستي بخشي از وظايف مربوط به اينترنت که پيشتر مسئوليت انجام
آن مستقيماً به عهده دولت اياالت متحده بود ،به ثبت رسيد .آيکان مسهئول مهديريت واگهذاري نهامههاي دامنهه و
آدرس هاي پروتکل اينترنت است .وظايف آيکان عبارت است از :ضمانت تخصيص نشاني پروتکل اينترنت بهراي
ي فضا در اينترنت ،واگذاري پروتکل شناسه ،سيست مديريت نام دامنه سطح باال و عملگرههاي مهديريت ريشهه
کارگزار ( .)root serverتا به امروز ،بسياري از کار معرفي دامنههاي عمومي سطح باالي جديد نگران بودند .کار
فني آيکان ارجاع به عملگر آياناست .براي توضيحات بيشتر ،ن .www.icann.org :
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بیانمسئله 
شی ههای سیاستگذاری در خص ص «اینترنیت» و «رسیانههیای اجتمیاعی» از زمیان
پیدایش آن تاکن ن ،برای سیاستگذاران فضای مجیازی در کشی رهای جهیان ،مسیئلهای
چالش برانگیز ب ده است (بصیریان جهرمیی)1 :2111 ،؛ در ایی مییان ،هرچیه طراحیان
استراتژیها ،در رسانهها و با رسانهها بازی میکنند تا با قالبریزی دلخ اه خ د ،سیاسیت
مصرف را شکل دهند (کاستلز)199 :2192 ،؛ اما ای قالیبرییزی در ظیرف رسیانههیای
اجتماعی آنچنان کنترل شده و پذیرفتنی نیست که بت ان به راحتیی محتی ای تعیامالت
آنالی را با سیاستگذاری از پیش تعیی شده جهت داد.
ایران کش ری است که در خص ص مسدودسازی و فیلترین ،رسانههای اجتماعی در جهان،
در جایگاه اول قرار گرفته است (بصیریان جهرمی)92 :2111 ،؛ اما با وج د همه محدودیتهیای
سلبی و اعمال شده از س ی سیاستگذاران رسانهای ،کاربران ایرانیِ اینترنت در داخیل اییران ،در
استفاده از امکاناتی مانند وان یسی و فعالیت در رسیانههیای اجتمیاعی ،از فیلترینی ،و قی انی
اینترنتی تعییی شیده ،تبعییت نمییکننید( .رجبیی2191 ،؛ رسی لی و میرادی2112 ،؛ نی ری
مرادآبادی2112 ،؛ صفی آریان2112 ،؛ ضیایی پرور و عقیلی2199 ،؛ ک ثری)2199 ،
ای مسئله در کنار آمارهایی مبنی بر کسب رتبه چهارم وان یسیی جهیان در سیالهیای
 2191و ( 2195سایت تبیان 2)2112 ،و جایگاه سی م جهیان در شیبکه اجتمیاعی اورکیات
(ک ثری ،)2199 ،و برآوردهای م ج د از عض یت بیش از چهار تا نه میلی ن کیاربر ایرانیی در
شبکه اجتماعی فیسب ک (جنتی2110 ،؛ تابنیاک )2110 ،گ ییای ایی واقعییت اسیت کیه
کاربران ایرانی رسانههای اجتماعی ،هرگز از خطمشیهای تعیی شده پیروی نکردهاند.0
 .0در دنياي وبالگ ،زبان فارسي بعد از زبانهاي انگليسي ،پرتقالي و لهستاني در رده چهارم قرار گرفهت .بازيهابي
شده از سايت تبيان به نشاني:
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=436309
 .5فيس بوک در چارچوب سياستهاي تحري ايران (در حال حاضر) ،با حهذف ايهران از فهرسهت کشهورهايش،
اجازه انتخاب اين کشور را بهکاربران نميدهد و به همين دليل تخمين نسبتاً دقيق کهاربران ايرانهي در فهيس بهوک
آسان نيست؛ اما براي پيشبيني تعداد کاربران فيس بوک در ايران راههاي مختلفي وجود دارد .بهطور مثال براساس
اشتراکات فرهنگي و اقتصادي مردم در خاورميانه و بهصورت ميانگين ميتوان نتيجه گرفت که از جمعيهت قريهب
بهههه  77ميليهههون نفهههري ايهههران  0525ميليهههون نفهههر عضهههو ايهههن شهههبکه اجتمهههاعي باشهههند؛ نههه :
http://www.tabnak.ir/fa/news/221532/
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با ای حال ،از آنجیا کیه سیاسیتگذاری در قبیال ایی گیروه از رسیانههیا ،بخشیی از
سیاستهای فرهنگی هر کش ر تلقی میش د ،انتظار میرود کیه سیاسیتگذاران تنهیا در
تقابل با عض یت ،شی استفاده و کنشگری کاربرانی کیه قی انی و روییههیای م جی د را
برنمی تابند قرار گرفتیه باشیند؛ امیا چیالش و دغدغیة دیگیری کیه پییشِروی نهادهیای
سیاستگذار قرار گرفته ،ای است که برخی از مقامات سیاسی نظیر ریییسجمهی ر ،وزرا،
اعضای کابینیه ،نماینیدگان مجلیس و حتیی بسییاری از سیازمان هیای حقی قی و افیراد
سرشناس حقیقی و رهبران فکری بهرغم ای محیدودیت عمی می و قیان نی ،از میدتهیا
پیش در رسانههای اجتماعی فیلتر شدهای همچ ن :فیسب ک ،تی ییتر ،ی تیی ا و غییره
عض یت داشته و به فعالیت میپردازند.
لذا سیاستهای رسانهای اتخاذ شده ،همچ ن مسدودسازی (فیلترینی )،رسیانههیای
اجتماعی در ایران ،برای کاربران و مصرفکنندگان ،از آن روی متناقض و غیر قابل قبی ل
مینماید ،که بهرغم سختگیریهای م ج د پیشی در قبال وسایل ارتبیاطی یی سی یه
همچ ن :رادی  ،ویدئ  ،ماه اره و نظایر آن (محسنیان راد ،)2191 ،رسانههیای اجتمیاعی
در جامعه شبکهای حاضر و با بهرهگیری از شبکههیای جهیانگسیتر اینترنتیی از تعامیل
دوس یه برخ ردارند و به ای اعتبار ،محب بیت بیشتری نیز پیدا کردهاند.
بنابر آنچه گفته شد ،ای مقاله در تالش است تا با مروری بر وضیعیت سیاسیتگذاری
فضای مجازی و رسانه های اجتماعی ،به سیاستهای محدودسازی اینترنت و رسانه هیای
اجتماعی در کش رهای مختلف جهان و ایران بپردازد.
پرسشها 

 سیاست های محدودسازی اینترنت و رسانه هیای اجتمیاعی در کشی رهای مختلیفجهان ،چه مسیری پیم ده است؟
 وضعیت ایران در بی کش رهای مختلف جهان ،از لحاظ اعمال محدودیت بر فضایمجازی و رسانههای اجتماعی چگ نه است؟
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رسانهای 

اینترنتوسیاستگذاری
قبل از آنکه در خص ص سیاستهای ایران در قبال رسانههای اجتماعی گفته ش د الزم
است تا با مروری بر آنچه در خص ص سیاستهای رسانهای بهط ر عام در کش رهای جهان
وج د دارد ،ت ضیحاتی داده ش د .مان ئیل کاسیتلز 2در کتیاا «قیدرت ارتباطیات »0ضیم
اشاره به قدیمیتری و مسیتقیمتیری شیکل سیاسیتهیای رسیانهای ،یعنیی پروپاگانیدا و
کنترل ،ای امر را مشتمل بر دو جزء میداند؛ الف) ساخت و انتشار پیامهایی که حقیایع را
تحریف و اطالعات نادرست را بهمنظ ر پیشبرد منافع دولت القاء میکنند و ا) سانس ر هر
ن ع پیامی که احتما ًال بت انید بیه ایی منیافع خدشیه وارد کنید و اگیر الزم شید از طرییع
غیرقان نی اعالم کردن ارتباطات بدون میانع 1و تحیت پیگیرد قیرار دادنِ فرسیتنده پییام،1
سیاست سانس ر را در پیش میگیرنید (کاسیتلز .)191-501 :2111 ،او در ادامیه بیه سیه
مدل از سیاستهای رسانهای متمایز اینترنتی در کش رهای ایاالت متحده امریکیا ،چیی و
روسیه اشاره میکند که در جدول 2به اختصار آورده شده است.
جدول  .0سیاستهای رسانهای حاکم بر اینترنت در سه کشور ایاالت متحده ،روسیه و چین
سیاستها
کشورها

سیاستهای کلی

قوانین مصوب و
در دست بررسی
 قانون توقف سرقت آنالین (سوپا) الیحههه پیشههریری از تهدیههداواقعههی اینترنتههی علیههه خالقیههت
اقتصهههادی و سهههرقت از مالکیهههت
6
معنوی (پیپا)
5

ایاالت متحده
(پروپاگاندای دولت در
سرزمین آزادی)

مبتنی بر اصول
به ظاهر لیبرال یا آزادیخواه

1. Manuel Castells
2. Communication Power
3. criminalizing unhindered communication
4. Prosecuting the messenger
)5. Stop Online Piracy Act (SOPA
6. Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual
)Property Act (PIPA
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ادامه جدول 0
سیاستها

سیاستهای کلی

قوانین مصوب و

در دست بررسی
کشورها
«سیسههتف اعالیههتهههای تحقیقههاتی
مههر ر» کههه در زبههان روسههی سههرم
( 1 )SORMگفتهههه مهههیشهههود
مبتنی بر سیاستهای نظارتی و
روسیه
تصههههویا قههههوانین ( )Sorm1و
مالکیت بر زیرساخت شبکه
(خودسانسوری)
( )Sorm2کههه پههایک و کنتههرل
اعالیتهای ارتباطی را برای سازمان
امنیت داخلی مجاز میداند.
نظهههار آبشهههارگونهههه( 2تحمیههه
مبتنی بر پیچیدهترین
چین
سیستفهای انسداد شبکه در خودسانسوری در همه سطوح) و طرح
(مسلط شدن بر ببر اینترنت)
سپر طالیی 3یا دیوار آتشین بزرگ
جهان
(اقتباس از)Castells, 2009: 265-286 :

کاستلز معتقد است که رویهم رفته ،اینترنت در خالء قان نی 1با نظارت محیدود از سی ی
سازمانهای نظارتی همچ ن کمیسی ن ارتباطات فدرال (اف.سی.سی) ظه ر کیرد ،امیا ایجیاد
ای آنانسها پایههای اولیه را برای پاسخ به نیازهای کاربران شبکه ،فراهم ساخت.
تجربه کش رهایی نظیر چی  ،روسیه ،ایران و شماری دیگر از کش رها در بیش از یی

دهیه

اخیر نشان میدهد که واکنشها و م ضعگیریهای سلبی نسیبت بیه ایی رسیانههیا در اغلیب
م اقع حاکم ب ده است؛ در ادامه به دو سیاست رایج در ای خص ص پرداخته شده است.

)1. SORM [Russian abbreviation]; (=System for Operative Investigative Activities
2. cascading hierarchy of surveillance
 .7طرح سپر طاليي ( ،)Golden Shield Projectکه به نام ديوار آتش بهزرگ چهين شهناخته شهده ،پهروژهاي
معطوف به سانسور و نظارت شديد اينترنت است که وزارت امنيت داخلي چين اجرا ميکند .اين پهروژه در 0۸۸0
کليد خورد و در نوامبر  5117شروع بهکار کرد.
4. legal vacuum
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 .1سیاست فیلترینگ (انسداد)
فیلتیرین ،یا فیلترین ،اینترنتی ،عبارت است از محدودیت و نظارت سیاختاریافته و
هدفمند بر دسترسی کاربران اینترنت به وا گیاه هیا و خیدمات اینترنتیی کیه از دییدگاه
مت لیان فرهنگی و سیاسی هر کش ر برای مصرف عم م مناسیب نیسیت .اعمیال فیلتییر
بهوسیله ارائه دهندگان خدمات اینترنتی انجام میشی د؛ ولیی تعییی سیطح ،مصیادیع و
سیاستهای فیلتیرین ،با حک متهاست( .محبی)29 :2195 ،
مؤسسه «اپ نت اینیشیتی » ( ،2)ONIکه هدفش نظارت و گزارش فیلترین ،اینترنیت و
کارهای نظارتی کش رها در ای ح زه است ،اعالم میکند که میت اند با صراحت بگ یید هیی
کش ری نیست که از گردش آزاد اطالعات در اینترنت رضایت کامل داشیته باشید و احسیاس
نگرانی نکند .ای نگرانی باعث شده است که تعداد کش رهایی که رو بیه فیلترینی ،محتی ای
اینترنت میروند هر سال بیشتر ش د .کش رهای اندکی در جهان باقی ماندهانید کیه اینترنیت،
بدون هی سانس ری در اختیار همه کاربران است و دولتهای ایی کشی رها برنامیهای بیرای
اعمال محدودیت درباره آزادی اینترنت ندارند)ONI, 2014( .
برخالف آنچه شاید در ذه خیلی از کاربران باشد ،کشی رهایی کیه داعییه سیالهیا
دم کراسی را دارند ،حض ر چشمگیری در فهرست کیم تعیداد آنهیا کیه رؤییای اینترنیت
بی سانس ر را محقع کرده اند ،ندارند .نیام هیی کشی ر عضی اتحادییة اروپیا در فهرسیت
کش رهای با دسترسی به اینترنت کامالً بی سانس ر به چشم نمی خ رد .ایی مؤسسیه در
تحقیقی که بر روی صد کش ر جهان انجام داده ،به ای نتیجه رسیده است که سانسی ر و
فیلترین ،در بسیاری از کش رهای دیگر جهان تا حدی ص رت می گیرد .ای نهیاد میی گ یید
 .0مؤسسه اپن نت اينيشيتيو ( ،)Open Net Initiativeپروژهاي است که هدفش نظهارت و گهزارش فيلترينه
اينترنت و کارها ي نظارتي کشورهاست .اين پروژه از شهماري امکانهات فنهي و همننهين يه

شهبکه جههاني از

محققان براي تشخيص گسهتره و نهوع فيلترينه ههاي دولتهي اينترنهت بههره مهيبهرد .مؤسسههههاي دانشهگاهي
مشارکت کننده در اين پروژه شامل سيتيزن لب ،مرکز مطالعات بينالمللي مان  ،دانشگاه تورنتهو ،مرکهز اينترنهت و
جامعه برکمن ،دانشکده حقوق هاروارد ،مؤسسه اينترنهت آکسهفورد از دانشهگاه آکسهفورد و گروههي از دانشهگاه
کمبريج ميشوند .براي توضيحات بيشتر ن .http://opennet.net/about-oni :
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در کش رهای بسیاری از جملیه :برزییل ،اییاالت متحیده آمریکیا ،کانیادا ،شییلی ،مجارسیتان،
لهستان ،ایرلند ،الجزایر ،مراکش ،اسپانیا ،آلمان و هند اینترنت و آزادی دسترسی به اطالعیات
«تا حدودی» محدود شده و فیلتر مییشی د (نی  :گیزارش .)OpenNet Initiative, 2014
«اپ نت اینیشیتی » مهم تری محت ایی را کیه بیا سانسی ر دولتیی بیشیتر کشی رهای
دم کرات روبه رو شده است ،اطالعات نظامی و دولتی و حف امنیت ملی و در م اردی
مقابله با هرزه نگاری (پ رن گرافی) ،بويژه هرزه نگاری ک دکان معرفی می کنید .هرچنید
شی ه های متعددی برای اعمال فیلترین ،در جهان وج د دارد؛ اما در گذشته بیه طی ر
کلی دو روش فیلترین،؛ یعنی فیلترین ،براساس بانی

اطالعیات ثابیت و فیلترینی،

براساس محت ای صفحات در جهان اعمال می شد که در سال های اخییر ایی دو روش
به ط ر یکپارچه ترکیب شده اند .در سیستم جدیید در می رد تمیام آنچیه کیه کیاربران
می بینند دوباره تصمیم گیری می ش د .اگر دیدن صفحه ای درست نباشد و صفحه برای
کاربر فیلتر نشده باشد ،در مشاهده مجدد دسترسی به صفحه غیرممک می ش د .اما از
دیدگاه فنی نیز ،فیلترین ،را می ت ان به شی ه هایی همچ ن :فیلتییر کیردن از طرییع
دی.ان.اس ،2به وسیله پروکسی،به کم

مسیریاا ها ،0با استفاده از نرم افزارها (بیشیتر

برای کنترل والدی بر فر زندان و در مدارس و دانشگاه ها) ،با مسدود کیردن پی رت هیا،
ساخت و تعریف کردن فهرست سیاه و فهرست سفید و فیلتیرین ،معک س بهکار گرفیت.
()Murdoch & Anderson 2008: Ch.3 [in]: Deibert, et al, 2008
در کنار ایی می ارد فنیی ،فیاریس و ویلنی (  ،) 0229در دسیته بنیدی خاصیی
«گز ینه های فیلترین ،محت ا »3را که در بسیاری از کش رهای جهان و مبتنیی بیر
تصمیمات سياستگذاران به کار گرفته می ش د ،به ای ترتیب برشمرده اند :فیلترین،
سیاسی ،فیلترین ،اجتماعی و فیلترین ،امنیتی /متعارض 1؛ آنهیا در ت ضییح ایی
سامانه نام دامنه ;)1. DNS (Domain Name System
2. Gateway
3. Content filtering choices
4. political, social, and security/conflict filtering
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سه شی ه محت ایی یادآور می ش ند که فیلترین ،سیاسی شامل دیدگاه ها و اطالعاتی
می ش د که در فضای اینترنت در مخالفت با حک متی کیه بیر سیر قیدرت اسیت و
نسبت به مصادیقی همچ ن :حق ق بشر ،آزادی بیان ،حق ق اقلیت ها ،جنبش هیای
مذهبی و نظایر آن ا عمال می ش د .فیلترین ،اجتمیاعی بیر رویکردهیای اخالقیی،
هنجارها و نظام ارز شی جامعه متمرکز است که اغلب به هرزه نگیاری ،قمیار ،می اد
مخدر ،مشروبات الکلی و مسائلی از ای دست می پیردازد؛ فیلترینی ،امنیتیی نییز
ناظر بر انسداد اطالعات و محت اهایی است که به مناقشات میرزی ،درگییری هیای
مسلحانه ،جنبش های جدایی طلبانه ،و گروه های شبه نظامی پرداخته انید .بیا ایی
حال ،در کنار ای سه م رد ،ن ع دیگری از فیلترینی ،نییز مشیه ر بیه فیلترینی،
« ابزارهییای اینترنتییی »2وج ی د دارد کییه بییه اخییتالل در رایانامییه  ،الگ ی ریتم هییای
م ت رهای جسیتج  ،خیدمات صیدا روی اینترنیت (  0)VoIPو روش هیای دور زدن
فیلترینییی ،و سانسییی ر منجیییر میییی شییی ند و مکمیییل فنیییی آن روش هاسیییت.
( )Faris & Villeneuve, 2008: 9 [in]: Deibert, et al., 2008

به هر حال میت ان گفت که با گسترش اینترنت زمینهای بیهوجی د آمیده اسیت کیه
طیف وسیعی از اطالعات بدون هیچگ نه محیدودیتی و فراتیر از مرزهیای جغرافییایی در
سراسر جهان منتشر ش د .همی خص صیت در کنار سه لت انتشیار مطالیب ،در برخیی
م ارد زمینه انتشار مطالیب مخیرا و زیانبیار را نییز فیراهم مییسیازد؛ بیهعنی ان مثیال
هرزه نگاری های جنسی بهخص ص در زمینه س ء استفاده از ک دکیان ،تیرویج خشی نت و
فساد ،خرید و فروش م اد مخدر و زیانبار ،اشاعة اطالعات خص صی افیراد و سیازمانهیا،
استفاده از اطالعات وا در راستای اهداف تروریستی و م ارد مشابه ،کنترل محت ای وا
را ناگزیرساخته است.
1. Internet tools
 ،)Voice over IP( .5به گروهي از فناوريها اطالق ميشود که براي انتقال صدا و چندرسانهايها از شبکههاي
مبتني بر پروتکل اينترنت ،استفاده ميکند .اين فناوري به تلفهن آي.پهي ،تلفهن اينترنتهي ،تلفهن پههنبانهد ،صهداي
پهنباند و صدا روي پهنباند نيز مشهور است.
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در برخی ج امع غربی تنکید بیشتر بر مقابله با سی ء اسیتفاده از اطالعیات خص صیی
افراد و جل گیری از انتشار تصاویر جنسی ک دکان و ممانعیت از دسترسیی سیازمانهیای
تروریستی به اطالعات خاص و مهم است؛ اما کنترل محت ای اینترنت در ج امع شرقی و
مذهبی فراتر از م ارد ف ق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شیبکه
جهانی را نیز شامل می ش د؛ به ط ر مثال در کش ر چی که مقام اول را در جهان از نظیر
تعداد کاربران اینترنت داراست ،نظارت گستردهای بر محت ای اطالعات سیاسیی صی رت
می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حک میت کم نیسیتی چیی در
وا حاکم است و به ای منظ ر «پلیس اینترنت» در ای کش ر نیز با ایی هیدف شیکل
گرفته است .در ی

تقسیم بندی کلی ،دالیل عمده فیلتر کیردن اینترنیت در کشی رهای

مختلف به مسائل سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی و اخالقی نسیبت داده شیده اسیت (درگیاه
خدمات الکترونی

کارگروه تعیی مصادیع محت ای مجرمانیه :2110 ،آنالیی ) .بیا ایی

همه ،اگر بخ اهیم مروری بر شی ه های اعمال فیلترینی ،محتی ا در کشی رهای مختلیف
داشته باشیم ،شکل  2ای وضعیت را نشان میدهد.
در ای تقسیمبندی ایران در زمره کش رهایی است که از سختگیرانهتیری فیلترینی،
(تلفیقی) استفاده میکند و هرچند منبع ایی اطالعیات مربی ط بیه سیال  0229مییالدی
است؛ اما به گزارش خبرگزاری دولتی چی  ،تا دسامبر  0221نیز ،در ای وضعیت تغیییری
حاصل نشده است)Rui, 2013( .

سیاستهای محدودسازی اینترنت و رسانههای اجتماعی 07 ...
شکل  .0گزینههای فیلترینگ محتوا)Deibert, et al., 2008: 26( 0

فیلترینگ در برخی از کشورهای جهان
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کش ر برای فیلترین ،می ش د ،ارزش های بنیادی م رد
ت جه در هر مق له در آن کش رهاست .در مجم ع می ت ان گفت تعداد کش رهایی کیه در
منطقه و جهان به نح ی با مسئله فیلترین ،و سانس ر در اینترنت م اجه هستند ،نسیبتاً
قابل ت جه است .کش رهایی در امریکا و اروپا همچ ن :ایاالت متحده ،فرانسه ،انگلسیتان،
آلمان و ایتالیا ،و همچنی کشی رهایی نظییر چیی  ،اسیترالیا و مصیر دارای شیی ههیا و
مصادیقی از فیلترین ،هستند که تن ع شکلی و محت ایی آنها و تجربههایی که برخیی از
کش رها در ای ح زه دنبال کردهاند ،بهط ر مختصر در ادامه تشریح شده است.
 .0مهمترين معيارهاي مورد نظر براي گزينههاي فيلترين
رويههههاي جههاني فيلترينه

محتوا که برگرفته از کتاب «ورود ممنهوع :سياسهتهها و

اينترنهت» ( )Deibert, et al., 2008: 22-28اسهت ،عبهارتانهد از :بهالگهها،

چترومها ،رسانههاي مستقل ،سنديکاها ،سازمانهاي مردم نهاد ،فرقههاي مهذهبي ،پايگهاهههاي احهزاب سياسهي،
رسانه هاي خبري خارجي ،نويسندگان و منتقهدان داخلهي ،سهازمانههاي حقهوق بشهري و برخهي از رسهانهههاي
اجتماعي .ساير شاخصهاي مورد نظر بهطور مبسوط در فصل اول اينجا کتاب آمده است.
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ایاالت متحده
محدودسازی دسترسی کاربران به محت ای اینترنت در ایاالت متحده آمریکیا از نظیام
قان نی ویژهای برخ ردار است؛ ولی بیه روشهیای کیامالً حرفیهای و نامحسی س صی رت
میگیرد که از دسترسی اقشار مختلیف جامعیه بیه برخیی تارنماهیای خیاص جلی گیری
میکند .در ای میان ،سیاستهای کالن ای کش ر در عرصه بیی المللیی نییز تنثیرگیذار
است .در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه  12و افزایش تصاعدی محت ا در آن،
والدی آمریکایی تحت تنثیر چند م رد منتشر شده از اینترنت در رسیانه هیای بیزرگ ،از
دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند کیه منجیر بیه
تص یب «قان ن نزاکت ارتباطات »2در کنگره آمریکیا شید .ایی قیان ن ،فیلتیر و مسیدود
ساخت محت یات «غیر اخالقی» را مجاز دانسته است.
به دنبال تص یب ای قان ن ،شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتیی بیرای رایانیه هیا و
شبکه ها ،برنامه های فیلترین ،را عرضه کردنید کیه ییا در مبید خیدمات اینترنتیی یعنیی
شرکت های رسا 0و یا به ص رت مجزا به کم

شرکت ها یا کاربران عادی بیر روی رایانیه هیا

نصب می ش ند .بسییاری از شیرکتهیای ت لیدکننیده برنامیههیای امنیتیی تماییل ندارنید
برنامههایشان را تحت عن ان سانس ر افزار 1معرفی کنند .با ت جه به جنبه منفی ای عن ان،
آنها عناوینی چ ن فیلترین ،را ترجیح میدهند .سانس ر افزارها میت انند با یافت کلمیاتی
خاص در ی

نشانی اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نم نه هیای

پیشرفته تر ،محت ای تارنما ها را نیز برای یافت کلید وانه ها و تصیاویر تعییی شیده کیاوش
نمایند .البته هم اکن ن برخی نرمافزارها با عن ان «تشخیصدهنده هرزگی »1در بازار وجی د
دارد که ضم تشخیص محت ای مستهج به فیلتر کردن آنها اقدام میکنید .نشیانی هیای
اینترنتی وا تارنماهای م رد نظر نیز میت انند به ای برنامههیا شناسیانده شیده و مسیدود
1. Communications Decencey Act
)2. ISPs (Internet Service Providers
3. Censorware
4. detection porn
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ش ند .نم نههای خانگی چنی نرمافزارهایی امکان فعال کردن قفل والدی  2را بیه پیدران و
مادران میدهد تا مانع دسترسی ک دکان به تارنماهای غیر اخالقی ش ند.
پس از ح ادث یازدهم سپتامبر  0222نیز ،پاى دولتها و حک میتهیاى فراوانی بیه
حیطه فیلترین ،باز شد و در ای میان نقش کش رهاى اروپای و بی یژه اییاالت متحیده
پررن،تر از سایری ب د .ایاالت متحده بهعنی ان پیشیروتری کشی ر دنییا هیم در زمینیه
بهکارگیرى و ت سعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه ت لید محتی اى اینترنتی  ،پیس از
حمالت  22سپتامبر ،با چالشی جدى در م اجهه با اینترنت رو بیه رو شید و دولیت ایی
کش ر ،ق انی محکم را در ای م رد وضع کرد تا جای کیه حامییان حیریم شخصی و
آزادى هاى مدن به اعتراضات گسترده اى علیه دولت ب ش دست زدند .آمریکیا در تیاریخ
 01اکتبر  ،0222قیان ن تحیت عنی ان «الیحیة مییه پرسیتی» 0را تصی یب کیرد کیه
به م جب آن ،کنترل و نظارت بر تبادل دادههاى آنالی کاربران ،رنی ،قیان ن بیه خی د
م گرفت؛ ای قان ن که در قالب مبارزه با تروریسم بیه تصی یب رسییده بی د ،می ج از
مخالفت و اعتراض را هم در میان جمه رىخ اهان و هم در بی دم کراتها برانگیخیت.
پیاده سازى الیحة میه پرستی که بهشدت از س ى دادستان امریکا دنبیال می شید ،در
ن امبر  0221از س ی رئیسجمه ر نییز بیا اعطیاى اختییارات بیشیتر بیه پلییس امریکیا
منم ریت داده شد تا کلیه اطالعات مرب ط به کاربران اینترنت را ،حتی بیراى تحقیقیات
غیررسم  ،جمع آورى کند .از س ى دیگر ،برخ ایالت هاى امریکا مثل پنسیل انیا قی انی
مخص ص به خ د را براى فیلتر کردن محت اى اینترنت دارند.
الیحه محافظت ک دکان از اینترنت 1نیز یکی از مجم عه ق انی م ضی عی اسیت کیه
کنگره آمریکا برای جل گیری از دسترسی ک دکان به محت ای غیراخالقی تصی یب کیرده
است .براساس ای قان ن که در دسامبر  0222به امضای بییل کلینتی ن ،رئییس جمهی ر
وقت آمریکا رسید ،مدارس و کتابخانه های عم می م ظف شیدند تیا بیراى فعالییت هیاى
1. Parental Lock
2. Patriot Act
)3. CIPA (=The Children's Internet Protection Act
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اینترنت  ،فیلترهاى مرب ط به تارنماهای غیراخالقی ،تارنماهیای گی اینترنتیی (چیت)،
تارنماهای شبکههای اجتماعی و انجم های گفتوگ را بر روی رایانیههیای خی د نصیب
کنند .اجراى نامناسب ای قان ن با عن ان فیلتر شدن اشتباه بعضی از تارنماهیا باعیث
شد تا برخ گروه هاى مدافع حق ق مدن در سال  0220به دولت ب ش اعتیراض کننید.
با تمام ای اوصاف ای قان ن را در سال  0221میالدی دی ان عالی ایاالت متحده آمریکیا
به تص یب رساند .کنگره آمریکا ،ق انی گ ناگ ن دیگری را نییز بیرای کنتیرل دسترسیی
ک دکان و ن ج انان به اینترنت به تص یب رسانده ب د که نخستی آنهیا بیه سیال 2111
میالدی برمیگردد)CIPA, 2014: online2( .
در میارس  0229مییالدی ،روزنامییه نی یی رک تییایمز در گزارشیی کییه بیه قلییم آدام
لی تاک 0منتشیر کیرد فیاش سیاخت کیه شیرکت میزبیان وا ( )ENomآمریکیا ،نیام
دامنه هایی را که در فهرست سییاه وزارت خزانیه داری آمریکیا قیرار گرفتیه انید ،مسیدود
میکند .در ای گزارش ،به مسدود شیدن تارنمیای یی

آنانیس ت ریسیتی اروپیایی کیه

تبلیغات سفر به کش ر ک با را منتشر کرده ب د ،اشاره شده است .در آمریکا هم چنیی در
پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خط ط ه اپیمایی آمریکا از برخی کیاربران در
استفاده از تارنماهای غیراخالقی با محت یات مستهج  ،صاحبان شرکت هیای ه اپیمیایی
به فکر فیلتر کردن ای تارنماها افتادهاند .امریک ایرالینز بهعنی ان نخسیتی شیرکت در
میان شرکت های فعال در خط ط ه ایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنی تارنماهیایی
و برخ رد با استفادهکنندگان از آنها کرده است .به ای ترتیب کیاربران اینترنتیی از ایی
پس امکان ورود به تارنماهای غیراخالقی را در ه اپیمیا نخ اهنید داشیت .ایی اقیدام در
حالی ص رت میگیرد که برخی مسیافران در میدت پیرواز خی د بیا ورود بیه اینترنیت از
تارنماهای غیراخالقی استفاده می کردند که ای م ض ع م رد اعتیراض دیگیر مسیافران و
مهمانداران ه اپیما قرار گرفته و ایی رفتیار را م جیب صیدمه دییدن سیالمت اجتمیاع

1. http://www.ala.org/advocacy/advleg/federallegislation/cipa
2. Adam Liptak
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میدانستند ( .)Liptak, 2008: online2در کنار ای مسیائل ،قیان ن ت قیف سیرقت آنالیی
(س پا) ،0و پذیرش الیحه پیشگیری از تهدیدات واقعیی اینترنتیی علییه خالقییت اقتصیادی و
سرقت از مالکیت معن ی (پیپا) 1از س ی کمیته قضایی مجلس سنا وضع شید کیه هیدف آن
در اختیار قرار دادن ابزارهای بیشتر به دولت ایاالت متحیده و دارنیدگان حیع مالکییت آثیار،
برای محدود کردن دسترسی سایتهایی که از نظر آنها متخلفاند و یا کیاال و خیدماتی ارائیه
میکنند که تجاوز به حع دیگران محس ا میش ند)Condon, 2012, online1( .

فرانسه
فرانسه به عن ان کش رى با فرهن ،که  ،براى حف ارزش هاى فرهنگ خی د ،نتیایج
م ت رهاى جست وج ى اینترنت از جمله گ گل را دستکارى و بیه خ اسیته خی د ،آن را
ب م کرده است .عالوه بر ای  ،با وج دى که تصیمیمات اصیل و عمیده پیرامی ن آزادى
بیان در اینترنت و حف حیریم خص صی افیراد در ایی عرصیه را اتحادییه اروپیا اتخیاذ
میکند ،اما کش ر فرانسه یک از معدود اعضاى ای اتحادیه اسیت کیه در پیذیرش آنهیا
مقاومت زیادى کرده و سع دارد ق انی خ د را اجرا کند.
از دیدگاه نظارت نیز ،کش ر فرانسه پس از ح ادث  22سپتامبر  ،0222قان ن مهمیی
را با نام «قان ن امنیت روزانه» 5از تص یب گذراند که بیا اسیتناد بیه بخشیی از آن ،کلییه
فراهم کنندگان خدمات اینترنتی م ظیف ب دنید تیا فعالییت هیاى اینترنتی و پییام هیاى
پست الکترونی

مشتریان خ د را حداقل به مدت ی

سیال ،ذخییره و نگهیدارى کننید.

همچنی ای قان ن به قضات و پلیس ای کش ر اجازه م داد تیا در پییام هیاى شخصی
کاربران به منظ ر کشف یا اثبیات جیرم ،بیه تفحیص بپردازنید .فرانسیه یکیی از آنالیی تیری
&1. www.nytimes.com/2008/03/04/us/04bar.html?_r=3&scp=1&sq=liptak&st=nyt&oref=slogin&oref=slogin

)2. Stop Online Piracy Act (SOPA
3. Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual
)Property Act (PIPA
4. http://www.cbsnews.com/news/pipa-sopa-put-on-hold-in-wake-of-protests/
5. LSQ (=loi sur la sécurité quotidienne); or : Daily Safety Law
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کش رهای دنیا به نسبت جمعیتش است .ق انی اینترنتی در ای کش ر بیش تر شامل قی انی
تجارت الکترونی

و رعایت حریم شخصی و جیرایم رایانیهای آن بیشیتر مربی ط بیه مسیائل

امنیت ملی و آسیب های اقتصادی است .ضم اینکه فیلترین ،بر حسب ضرورت در میدارس
ای کش ر با بست آی.پیها اعمال میش د )Marzouki, 2002, online2( .افیزون بیر ایی ،
قان ن «هادوپی »0نیز که در سال  0221در فرانسیه بیه تصی یب رسیید ،بیه ارائیهدهنیدگان
خدمات اینترنیت اجیازه داد تیا کیاربرانی را کیه بیهصی رت غیرقیان نی ،محتی ای دارای حیع
کپیرایت را از اینترنت دانل د میکنند ،بهط ر تعریف شده و سیستماتی

(اولی بار به میدت
1

دو هفته) از دسترسی به اینترنت محروم سازند .همچنیی الیحیه «ل پسیی »0کیه در سیال
 0221از س ی دولت فرانسه به پارلمان ای کش ر تقدیم شید ،بیه فیراهم کننیدگان خیدمات
اینترنتی فرانسه اجازه میدهد که فهرستی از تارنماهیای غیراخالقیی را تحیت نظیارت وزارت
کش ر فرانسه تهیه و محت یات آن را مسدود و فیلتر کنند)Sayer, 2010, online( .

انگلستان
در کش رهای اروپایی از جمله انگلسیتان فیلترینی ،عمیدتاً بیر روی مسیائلی ماننید
پ رن گرافی ک دکیان ،نژادپرسیتی و مسیائل تروریسیتی اعمیال مییشی د .یی

سیازمان

غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنییاد نظیارت بیر اینترنیت (1)IWFدر سیال
 2119تنسیس شد ،که فهرستی از تارنماهای غیراخالقیی را تهییه کیرده و براسیاس آن،
دسترسی تمامی کاربران اینترنت در انگلستان به ایی تارنماهیا مسیدود شیده اسیت .در
فاصله سالهای  0221تا  0229گروه شرکت چند ملیتی خدمات ارتباطات دور بریتانییا،
م س م به ( ،5)BTهمه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در ای کشی ر را مجبی ر کیرد تیا
ی

سیستم مسدودسیازی محتی ا براسیاس سیب

 cleanfeedطراحیی و اجیرا کننید.

1. http://www-polytic.lip6.fr/spip.php?article77
2. Hadopi Law
3. LOPPSI 2
;)4. IWF (=Internet Watch Foundation
)5. British Telecom (BT group
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کاربری ای فناوری به شی ه ای است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی را که از س ی
بنیاد نظارت بر اینترنیت فهرسیت کیرده اسیت ،بیرای کیاربران خیانگی قطیع میی کنید
( .)Bright, 2004تیم برنیرز لیی ( ،)0229دانشیمند بریتانییایی خیالع شیبکه جهیانی
اینترنت ،ضم تنکید بر حع استفادهکنندگان و مص نیت آنها از ردگیری شدن در فضای
وا ،در حمایت از پاالیش (فیلترین )،اینترنت از س ی ارائهدهندگان خدمات اینترنتیی،
در مصاحبهای با بی.بی.سی میگ ید« :م اعتقاد دارم که نقش ارائیهدهنیدگان خیدمات
اینترنتی ،باید نقشی مشابه با شرکت آا و فاضالا در تصیفیه آبیی کیه بیه منیزل می
میفرستد باشد .او اتصال را فراهم میآورد ،بی آنکه سر رشته کنترلی را در دست گرفتیه
باشد .2پس ای شرکتها نباید به مانیت ر ،پایش و ییا ردگییری فعالییت می در فضیای
اینترنت بپردازند»)Berners-Lee: 2008, online( .

0

در خص ص فعالیت های بنیاد نظارت بر اینترنت نیز ،وزییر کشی ر وقیت انگلییس
ق ل داده ب د که همه ارائه کننیدگان خیدمات اینترنتیی در ایی کشی ر ،تارنماهیای
غیراخالقی ک دکان را مسدود خ اهند کرد .در اواسیط سیال  0229مییالدی ،دولیت
انگلیس گزارش داد که دسترسی  12درصد کاربران اینترنت پرسرعت در ای کشی ر
به تارنماهای غیراخالقی مسدود شده است .علیرغم اینکه قرار ب د ای رقم در پاییان
سال  0220به  222درصد برسید ،امیا گیزارش هیای دولتیی در پاییان سیال 0229
میالدی ،رقم  15درصد را اعالم کردند و در پی آن ،دولت تصیمیم گرفیت تیا بیرای
مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی مانده ،هرچه سریعتر اقیدامات الزم را انجیام
دهد .مصاحبه های بعدی با سخنگ ی ای بنیاد در سال  0221ای م ض ع را تنیید کرد.
()Online child abuse images warning, 2009, online
انگلستان به ن عی مبتکر بی المللی در تنظیم مقررات حاکم بر محت ای اینترنت 1نیز
شناخته میش د .چهار م رد از بزرگتیری شیرکتهیای ارائیهدهنیده خیدمات اینترنیت
1. It supplies connectivity with no strings attached
2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7299875.stm
3. Internet content regulation

 11مطالعات رسانههای جدید /سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،3پیاپی  ،)17زمستان 1337

(آی.اس.پی) در ای کش ر به نامهای بی.تی ،اسیکای ،تیاک تیاک ،و وییرجی  ،2بیهطی ر
داوطلبانه ق انینی بر محت ا اعمال کردند .آنها نرمافزارهیایی را در اختییار مشیتریان قیرار
می دادند تا حسیب نییاز و تماییل خی د ،مضیامی جنسیی را از دسیترس خیارج سیازد
( .)Sweney, 2011در واقع تنظیم مقررات محت ایی بر اینترنیت در انگلسیتان ،بیهطی ر
بارز ،ریشه در چارچ ا گستردهتری دارد که همانا دغدغههای اجتماعی نظییر «سکسیی
شییدن فرهنیی ،عامیانییه »0و یییا «تکثیییر شییکلهییایی از ارتباطییات ناشایسییت »1اسییت
( .)Holland & Thomson, 2010: 345با ای همه ،نظام تنظیم مقررات محت ایی بیر
اینترنت در انگلستان ،که از س ی شرکتهای خص صی و مؤسسات غیر انتفیاعی سیامان
داده میش د ،به میزان زیادی تحت تنثیر دولت است و ارائهدهندگان خیدمات اینترنیت،
ناگزیر به نظامی جامع از خ دتنظیمی در ای مقررات دست یافتهاند)Wagner, 2014: 63( .

آلمان
در آلمان ،محیدودیت و فیلترینی ،اینترنیت عمیدتاً براسیاس قیان ن فیدرال صی رت
میگیرد و در م اردی خاص ،دادگاههای ای کش ر ر ی به مسدود شدن برخیی تارنماهیا
میدهند .در سال  ،2119نهادی با نام «نیروی ضربتی محتی ای اینترنیت» ( 1)ICTFدر
کنار خط عملِ حاکم بر ارائهدهندگان خدمات اینترنت بنییان نهیاده شید .ایی رویکیرد،
نشاندهنده تالشی آشکار از س ی دولت و حکمرانان ایالتی در راسیتای ایجیاد تغییراتیی
بر مقررات رسانههای مجازی به شمار میرفت)Engels & Schulz, 1997( .
در همی راستا« ،شبکه تحقیقات آلمان» که به اختصار ( 5)DFNخ انیده مییشی د،
در سال  2119اولی محدودیتهای دسترسی به برخی از واسایتهیا را انجیام داد کیه
1. BT, Sky, TalkTalk and Virgin
2. sexualisation of popular culture
3. indecent forms of communications
)4. Internet Content Task Force (=ICTF
)5. Deutsches ForschungsNetz (en. German national research & education network

سیاستهای محدودسازی اینترنت و رسانههای اجتماعی 11 ...

محت ای هرزهنگیاری ک دکیان را منتشیر مییکردنید .همچنیی مسدودسیازی برخیی از
محت اهای سیاسی همچ ن عبارتها و وانگانی نظییر «نفیی هل کاسیت» در ایی کشی ر
مشاهده میش د ،که به همی دلیل کاربران آلمیانی ،بیدون محیدودیت نمییت اننید بیه
محت ای مقاالت و ن شته هایی که به نفی هل کاست می پردازند ،دسترسی داشیته باشیند
(.)Wagner, 2014: 66-7

ایتالیا
فیلترین ،و سانس ر محت ای اینترنت در کش ر ایتالیا بیشتر از کشی رهای یادشیده
رایج است .ای محدودسازی از دسترسی عم م مردم به محتی ای تارنماهیای خیاص و
حتی برخی شبکه های تل یزی نی جل گیری میکند .براساس آمارهای گزارشگران بدون
مرز ،ایتالیا از لحاظ رتبه آزادی رسانه ها در میان کش رهای عض اتحادیه اروپا جایگاه
خ بی نداشته ،هرچند در حال حاضر وضعیت کمی بهبی د یافتیه اسیت ( Reporters

)Without Borders, 2014: online؛ در گذشته ،ق انی ویژهای برای کنترل محت ای
رسانه ها و اینترنت در ایتالیا به تص یب رسیده ب د که یکی از آنها مسیتقیماً بیه م ضی ع
نخست وزیر وقت ،سیل ی برل سک نی در فعالیت رسیانه هیای اجتمیاعی برمییگیردد .در
ایتالیا پس از اینکیه گروهیی از کیاربران فییس بی ک اقیدام بیه سیاخت صیفحه ای علییه
برل سک نی کردند ،در مدت  19ساعت بیش از یکصدهزار کیاربر بیه عضی یت آن در آمدنید و
پس از حمله فیزیکی به وی در کلیسای جامع میالن در سال  ،0221ای صیفحه در ایتالییا
به شکل محت ایی مسدود شد)The Daily Telegraph, 2009: online( .
نم نه دیگری از سانس ر در دوران برل سک نی ،زمانی ب د که او با حمایت نخسیت وزییر
س سیالیست وقت ،بِتین کراکسی ،2راهگریزی در قان ن اساسیی ایتالییا پییدا کیرد تیا سیه
شبکه تل یزی نی ملی و خص صی و ایستگاههای محلی متعلع بیه آنهیا را تنسییس کنید .او
اهرم قدرت رسانهای خ د را از طریع ای شبکهها ،برای انتخاا شدن بهعن ان نخستوزییر
در سال  2111و پس از آن برای انتخاا مجددش ،بهکیار گرفیت .بنیابرای  ،در دهیههیای
1. Bettino Craxi
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 2112و  0222میالدی ،بیشتر رسانهها ،تحت کنترل وی ب دند ،که البته پیامدهای آشکار
فقدان تن ع فرهنگی و سیاسی 2آن را ،بر ایتالیا شاهد ب دیم)Bosetti, 2007( .

چین
اینترنت در چی  ،با سختگیرانه تری قی انی و مقیررات فیلتیر و پیایش میی شی د.
همان ط ر که گفته شد ،پرونه سپر طالیی که با نام «دی ار آتشی بیزرگ چیی » نییز
شناخته شده ،ی

پرونه سانسی ر و نظیارت اسیت کیه از سیال  ،2119وزارت امنییت

عم می دولت جمه ری خلع چی راه انیدازی کیرده و از سیال  0221اجیرا مییشی د.
()Zhang, 2006; Castells, 2009; The Guardian, 2013: online
در کنار ای دی ار آتشی بزرگ ،مؤثرتری سیستم کنترل اینترنیت در چیی  ،همیان
روش امتحان شدهای است که طیِ سالهای ط النی برای کنتیرل رسیانه از آن اسیتفاده

شده است :نظارت آبشار گ نه( 0که منظ ر همیان نظیارت سلسیه مراتبیی اسیت) کیه در
نهایت خ دسانس ری را در همه سط ح تحمیل میکند و مقصر را مجبی ر مییسیازد کیه
وقتی اشتباه مهمی در کنترل تشخیص داده شد ،در هر سطحی کیه باشید ،هزینیهای را
بهعن ان خسارت پرداخت کند)Dong, 2008( .
دولت چی طبع آخری آمار گزارشگران بدون میرز (« ،)0221بیزرگتیری دشیم
اینترنت در جهان» محس ا می شی د کیه ضیم اسیتفاده از سیازوکارهای فنیی بسییار
پیچیده و ت انمندی که از نرمافزارها و سختافزارهای پیچیده و چندالیه تشکیل شده ،از
بیشتری نیروی انسانی نیز برای عظیم تری سیستم سانس ر آنالی جهان در م اجهه بیا
سرویسهای آنالی و شبکههای اجتماعی برخ ردار است؛ در همی م رد ،نکتهای که در
پی ند با ای پژوهش بیش از همه اهمیت مییابد ،گزارشی ب د که خبرگزاریهای مطیرح
جهان از اسیتخدام بییش از  0میلیی ن نفیر در ایی کشی ر ،بیرای کنتیرل و نظیارت بیر
شبکه های اجتماعی ارائه دادند .برپایه ای گزارش تعداد ای افراد که پلیس شیبکههیای
1. impoverishment of cultural & political diversity
2. cascading hierarchy of surveillance
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اجتماعی محس ا میش ند ،حتی از تعداد افرادی که در ارتش آزادی بخش خلیع چیی
حض ر دارند نیز بیشتر است .چی در مجم ع ی

و نیم میلی ن نیروی مسلح دارد ،ولیی

شمار تحلیلگران عقاید آنالی  ،چیزی در حدود نیم میلی ن نفر از ای تعداد هیم بیشیتر
است .ای افراد که با عن ان «تحلیلگران عقاید »2در اینترنت مشیغ ل فعالییت هسیتند،
لزوماً در فرایند سانس ر آنالی در چی نقشی مستقیم و فعاالنه ندارند ،اما تی ر گسیترده
خ د را در سرتاسر شبکههای اجتماعی چینی پهی مییکننید ،تیا هرآنچیه در تضیاد بیا
ایدئ ل نی رسمی حزا حاکم ای کش ر است ،جمعآوری کنند .ای گیزارش گ ییای آن
است که گرایش به شبکههای اجتماعی در چی در دو سال اخیر رشدی انفجاری داشته
و دولت برای کنترل فضا ،دامنه اقدامات سرک اگرانه خ د را گستردهتیر از پییش کیرده
است .استخدام ای دو میلی ن «تحلیلگر عقاید در اینترنت» تنها یی

گیام از پیرونهای

عظیم است که هن ز ناشناختههای بسیاری دربیاره آن وجی د دارد .همگیی دادهکیاوان و
تصمیمسازان در کنار تحلیلگران یاد شده ،در استخدام «دپارتمان پروپاگاندا »0در دولت
کم نیستی چی هستند)BBC, 2013: online1; CNN, 2013: online1( .
همچنی مسدود کردن شبکههیای اجتمیاعی از سی ی دولیت چیی  ،یکیی دیگیر از
شی ه های رایج برای مقابله با محت ای منتشر شده در ای فضا محس ا میش د .بهعن ان
مثال ،شبکه اجتماعی فلیکر که مخص ص به اشتراکسپاری عکس است ،در پیی ارسیال
تصاویری از کشتار معروف میدان تیانم که در سال  2191اتفاق افتاده ب د ،به ط ر کلی
فیلتر شد)Swartz, 2009: online( .

استرالیا
فیلترین ،اینترنت در اسیترالیا عمیدتاً بیه طیرحهیای ممن عییت محتی ای مجرمانیه
اینترنتی برمی گردد و دولت فدرال ای کش ر بهواسطه ارائه دهنیدگان خیدمات اینترنیت
1. public opinions analyst
2. propaganda department
3. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-24396957
4. http://edition.cnn.com/2013/10/07/world/asia/china-internet-monitors/
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دسترسی به برخی تارنما ها را محدود می کند .حزا کارگر استرالیا در سال  ،0229طرح
اجباری فیلترین ،اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد .البته هنی ز ایی طیرح
کامالً اجرایی نشده است .نهاد مرجع ارتباطات و رسانه استرالیا ( 2)ACMAدر راسیتای
ای طرح ،فهرست سیاهی از وا تارنما هایی را که محت ای مجرمانه دارند ،فراهم کیرده و
تارنماهایی که در ای فهرست سیاه قرار میگیرند ،در ص رتی که اقدام به حذف پی نیدی
که محت ای مجرمانه دارد نکنند ،بیه ازای هیر یی

روز فعالییت 22 ،هیزار دالر جریمیه

میش ند)Moses , 2009: online( .
از سال  0229نیز قان ن جدیدی با عن ان «شاخصهای افزایش ایمنی اینترنت بیرای
خان اده ها» در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترین ،اینترنت حماییت میی کنید.
همچنی ق انی استرالیا در زمینه سانس ر اینترنت با عناوینی چ ن :دی اره آتیش بیزرگ
استرالیا ،دی اره آتش ضد خرگ ش( 0که برگرفته از نام دی ار ضد خرگ ش در ای کشی ر
است) مطرح شده ،که می ت ان گفت مجم عه ای از قی انی اییالتی و فیدرال اسیت ،ولیی
مسئله مهم در اینجا مقررات مرب ط به برنامه پنجم طرح خدمات پخیش رسیانه ای سیال
 2110است که براساس آن ،اگر شکایتی در زمینة محت ای اینترنتیی صیادر شی د ،نهیاد
مرجع ارتباطات و رسانة استرالیا ( )ACMAحع دخالت دارد و می ت اند محت ای فیلم و
ویدی ی آنالی را بررسی کند .اگر محت ای تارنمیا در رده  R18+و  X18+قیرار گییرد و
«سیستم تنیید گروه سنی بزرگسال »1را نداشته باشد و در اسیترالیا هیم میزبیانی شیده
باشد ،باید محت ای نامناسب از سایت حذف ش د .اما اگر ای سایت در خیارج از اسیترالیا
باشد ،نام تارنما در فهرست سیاه وارد و بعد از طریع نرم افزار فیلترین ،مسدود می شی د
و نرم افزار فیلترین ،از سی ی ارائیه دهنیدگان اینترنیت بیه مشیتریان ت صییه میی شی د.
()ACMA, 2008: online

)1. Australian Communications and Media Authority (=ACMA
2. Rabbit Proof Firewall
)3. Adult Verification System (=AVS
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مصر
تح الت سیاسی -اجتماعی کش ر مصر در پی ند با سیاستهای حاکم بیر فیلترینی،
اینترنت در جنبش م س م به بهار عربی یا بیداری اسالمی به شکل مهمیی نماییان شید.
«جنبش ج انان شش آوریل ،»2گروه فیس ب کی مصری ب د که به دست احمد میاهر 0در
بهار  0229میالدی برای حمایت از کارگران شیهر صینعتی المحلیه الکبیری 1کیه بیرای
اعتصاا در تاریخ شش آوریل برنامه داشتند ،شکل گرفت .فعیاالن بیه شیرکت کننیدگان
گفتند تا سیاه بپ شند و روز اعتصاا در خانه بمانند .وبالگ ن یسان و شهروند خبرنگاران
از فیس ب ک ،ت ییتر ،فلیکر ،وبالگ ها و دیگر ابزارهیای رسیانه بیرای گیزارش اعتصیاا و
هشدار به شبکه ها درباره فعالیت پلیس ،سازماندهی حفاظت قیان نی و جلیب نظرهیا بیه
تالشهایشان استفاده کردند ()Wolman, 2008؛ تیا نان ییه  0221ایی گیروه حیدود
 02هزار عض عمدتاً جی ان و تحصییلکرده داشیت کیه بییش ترشیان تیا پییش از آن در
سیاسییت فعییال نب دنیید؛ دغدغییههییای اصییلی آنهییا شییامل نبیی د آزادی بیییان ،وجیی د
خ یشاوندساالری در دولت و اقتصیاد راکید کشی ر بی د .همچنیی اعضیای گیروه چنید
راهپیمایی عم می را برای آزاد کردن خبرنگاران دربند و اعتراضات مرتبط با جنی ،غیزه
 0221–0229در اعتراض به اسرائیل سازماندهی کردند)Shapiro, 2009( .
ای گروه اینترنتی پس از بیداری مردم ت نس و تحتتنثیر پیروزی معترضان بر نظیام
آن کش ر ،اولی فراخ ان برای برگزاری ای اعتراضات را برای روز  05نان یه اعیالم کیرد.
ای روز به آن دلیل پیشنهاد شد که «روز ملی پلیس» در مصر است .ده هیا هیزار نفیر از
افراد مشه ر ،ه اداران ف تبال و اعضای گروههای اپ زیسی ن در صفحات فیس بی کشیان
اعالم کردند که در تظاهرات شرکت خ اهند داشت .وزارت کش ر اعالم کرده بی د کیه بیا
قاطعیت با قان ن شکنان برخ رد خ اهد کرد؛ چراکه براسیاس قیان ن شیرایط اضیطراری،
1. April 6 Youth Movement
2. Ahmad Maher
3. El-Mahalla El-Kubra
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تظاهرات خیابانی ممن ع است؛ در واقع گفتمان قدرت ،براساس قان ن شیرایط اضیطراری
برگزاری هرگ نه تظاهرات خیابانی را در کش ر مصر ممن ع اعیالم کیرده بی د .امیا ایجیاد
«مجراییی بیرای پیشیبرد گفتمیان خی د» کیه برآمیده از قیدرت رسیانههیای اجتمیاعی
(فیس ب ک ،ت ییتر و ) ...ب د ،ای قان ن را به چالش طلبید .با ای حال محمید البرادعیی
چهره سرشناس اپ زیسی ن نیز از اعتیراض حماییت کیرده و گفیت وقیت آن اسیت کیه
مخالفان حک مت مصر قدم در راه ت نس بگذارند)AFP-online, 2011( .
به زعم فعاالن سیاسی ،سهمیه بروز کنشگری در شبکه اجتماعی فیسبی ک تیا جیایی
ب د که پس از پیروزی مردم و سرنگ نی مبارک« ،وائل غنیم» از فعاالن سیاسی ای کشی ر
و یکی از کاندیداهای دریافت جایزه صلح ن بل ،خ استار مالقیات بیا بنیانگیذار فییسبی ک
شد .2البته بنا به گفته واسایت مشرق نی ز ،مارک زوکربیرگ 0مؤسیس فییسبی ک خی د
اعتقادی به اهمیت شبکه های اجتماعی در انقالا هیای مردمیی کشی رهایی ماننید مصیر و
ت نس ندارد و آن را ناچیز دانسته و گفته است چنی ادعایی ناشیی از غیرور بییش از حید
تلقی میش د 1.برخی از منابع نیز در تحلیل ای م ض ع ،به ایی نگیرش برچسیب «تی هم
شبکه »1زدهاند)Morozov, 2011: xvi & 31; Goldsmith, 2006( .
در م رد سیاست دولت مصر ،در آن شرایط بحرانی که حتی شبکه اینترنیت در حیال
از کار افتادن ب د ،نقش شبکه اجتماعی ت ییتر از اهمیت بیشتری برخ ردار شد؛ چرا کیه
به گفته آیمَ محیالدی  5خبرنگار نامآشنای الجزییره« :بیا اینکیه سیرویس اینترنیت در
همه جا از کار افتاده است ،اما ما از روشهای جایگزی در روز جمعه استفاده میکنییم و
پیام ها را ت ئیت خ اهیم کرد» ،به ای ترتیب می ت ان گفیت کیه  09نان ییه ( 0222روز

1. http://edition. cnn. com/2011/TECH/innovation/02/21/egypt. internet. revolution/
index. html
2. Mark Zuckerberg
3. http://www. mashreghnews. ir/fa/news/48567/
4. network illusion
5. Ayman Mohyeldin
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تاریخی مصر) مبارک دیکتات ر پس از مدت ها ،با اعتراضیات سیازماندهی شیده ج انیان در
میدان تحریر م رد هدف قرار گرفت و تضعیف شد که ای یکی از جل ههای انعکاس قیدرت
مجازی در فضیای واقعیی بی د؛ «از فییس بی ک بیه مییدان تحرییر و از مییدان تحرییر بیه
فیسب ک» .حتی میت ان گفت برکناری محمد مُرسی (رئیسجمه ر منتخب مصر پیس از
اعتبار از طریع صفحه فیسب ک مخالفان وی م سی م

مبارک) در نوییه  0221نیز ،به ی
0

به «جنبش تمرد »2سازماندهی شد ( .خانیکی و بصیریان جهرمی)99-02 :2110 ،
در مجم ع میت ان گفت که سیاستهای حاکم بیر فیلترینی ،اینترنیت و شیبکههیای
اجتماعی در جهان ،در پی ند با مصادیع بیان شده به اشکال و ان اع گ ناگ ن در کشی رهای
مختلف دنیا وج د دارد و امری نیست که فقط منحصر به ایران باشد .در کنار کشی ر چیی
که در ای بخش به نح ه فیلترین ،آن اشیاره شید ،گسیتردهتیری فیلترینی ،تارنماهیای
اینترنتی دنیا مرب ط به کش رهای کره شمالی ،ترکمنستان ،س ریه ،عربستان و اریتره اسیت
که تنها بخش ک چکی از تارنماهای ملی خ د را برای دسترسی عم م فعال کردهاند.
در کش ر ما نیز ضرورت وجی د فیلترینی ،سیازماندهی شیده و قیان ن منید ،احسیاس
می ش د .به نظر میرسد که اجازه دسترسی نامحدود همه کاربران به دنییای بیدون میرز
اینترنت در عرصه جهانی داده نمیش د ،چرا که گمان مییرود دسترسیی کنتیرلنشیده،
مصرفکنندگان ای قبیل رسانه های اجتماعی را کیه عمیدتاً ن جی ان و جی ان هسیتند،
 .0نام اين جنبش در عربي «حرکه تمرد» است که براي برگزاري تظاهرات در ميدان تحرير ،فراخوان نافرماني عليهه مرسهي
را در فيسبوک منتشر ميکرد و در کنار ساير عوامل مؤثر افتاد( .ن )www.facebook.com/Tmrood:
 .5هرچند شاهد تحوالت شديدي در مصر بودي که پس از برکناري محمد مرسي از سوي ارتش به وجود آمهده،
اما نکته مه توجه به اين مسئله است که حتي پس از برکناري وي از مقام رياست جمهوري در تيرماه  07۸5نيهز،
حزب آزادي و عدالت مصر (شاخه سياسي اخوانالمسلمين) در صفحه رسمي خود در فيسبوک کهه بهيش از 0/5
ميليون دنبهال کننهده داشهت (نه  ،)www.facebook.com/FJParty.Official :مجهدداً نسهبت بهه برپهايي
تجمعاتي براي بازگرداندن مرسي به قدرت اطالعرساني ميکند .همننهين دکتهر عصهام العريهان ،5معهاون حهزب
آزادي و عدالت ،در فيس بوکش براي سازماندهي معترضهان و ترريهب آنهها بهه تحصهن در مکهانههاي جديهدي
نظير«ميدان رابعه العدويه» و «ميدان النهضه» از فيس بوک ،که در برکناري مبارک تأثير فراواني گذاشهته بهود ،يهاري
جست( .ن )www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian :
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تهدید می کند و آرامش روحی و سالمت فکری آنان را هدف قرار می دهد .با ای ت ضیح،
بخش بعدی ای مقاله ،به فیلترین ،و روند شکلگیری آن در کش رمان پرداخته است.

فیلترینگ در ایران
فیلترین ،در ایران براساس ق انی مص ا در مجلس ش رای اسالمی اعمال میشی د
و طیف گستردهای از واسایتهای اینترنتی ،از هرزه نگاری گرفتیه تیا سیاسیی را در بیر
می گیرد .گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاه هیای اینترنتیی در اییران جنبیه قیان نی
دارد ،اما روند آن ،بويژه برای وا سایت هیای اجتمیاعی ،بیه درسیتی مشیخص نیسیت و
سیاستهای آن غیرشفاف است .در نخستی واکنشهیا ،یکیی از مشیاوران قی ه قضیائیه
ایران تعداد وا سایت های فیلتر شده در کشی ر را پینج میلیی ن برشیمرد( .خیرم آبیادی،
2190؛ نقل در :خبرگزاری مهر ،2190 ،آنالی )2
هرچند فیلترین ،،از ابتدای ورود اینترنت به ایران و با هدف جلی گیری از دسترسیی
کاربران به واسایتهای مغایر با ق انی و سیاستهای جمه ری اسالمی اییران از سی ی
شرکت مخابرات ایران ص رت میگرفت ،اما در سال  2192فیلترینی ،بیهصی رت جیدی
م رد ت جه واقع شد .کمیته ای سه نفره شامل نماینید وزارت اطالعیات ،نماینید وزارت
فرهن ،و ارشاد اسالمی و نمایند صداوسیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشیکیل
شد و بعد از مدت ک تاهی نمایند دبیرخانه ش رای اسالمی و نمایند سیازمان تبلیغیات
اسالمی بهعن ان دو عض دیگر ،به ای کمیته پی ستند.
پس از آن ،برای سامان دادن به وضعیت اینترنیت و جیرایم رایانیهای ،دولیت هشیتم
الیحه ای را با همی نام (جرایم رایانه ای) به مجلس فرستاد؛ تص یب نهیایی آن بیه عمیر
دولت ششم و مجلس هفتم ،قد نداد و سرانجام مجلس هشتم آن را بیه شی رای نگهبیان
فرستاد و در دولت نهم ب د کیه اییران صیاحب قیان ن مبیارزه بیا جیرایم رایانیه ای شید.
(آی.سی.تینا :2190 ،آنالی )

0

1. http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=784979
2. http://www.ictna.ir/report/archives/024695.html
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هیئت وزیران نیز در تالشی دیگر« ،مت کامل آیی نامه ساماندهی پایگیاههیای اینترنتیی
ایرانی» 2را در جلسة م رخ  2195/5/01بنا به پیشنهاد شماره  2/21929می رخ 2195/5/01
وزارت فرهن ،و ارشاد اسیالمی و بیه اسیتناد اصیل یکصید و سیی و هشیتم قیان ن اساسیی
جمه ری اسالمی ایران تدوی کرد .همچنی با ت جه بیه مصی بات جلسیات  190تیا  199و
 199ش رای عالی انقالا فرهنگی و به منظ ر انتظام ام ر و فعالیت های اطالع رسانی و ت سیعه
خدمات دسترسی به اینترنت در کش ر و با هدف ساماندهی (ثبت ،حمایت و نظارت) فعالییت
پایگاههای اطالعرسانی اینترنتی ایرانی و با در نظر گرفت برخی م ارد در  1فصل و  22میاده
تص یب کرد( .ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی :2110 ،آنالی )
در سال  2191نیز ،صفحه سادهای که حاوی «برابر ق انی جمه ری اسالمی اییران و
دست ر مقامات قضایی دسترسی به ای سایت مجاز نمیی باشید» بی د ،جیای خی د را بیه
صفحه رنگی «پی ندها» (تارنما های مفید ایرانی) 0داد ،که کیاربران اینترنیت را بیه چنید
سایت رسمی راهنمایی میکند .آمار بازدید از ای صفحه با گذشت چند ماه از راهانیدازی
آن ،در پایان شهری رماه  2191رتبه هجیدهم را در پایگیاه رتبیه بنیدی الکسیا بیه خی د
اختصییاص داد .بییا اییی حییال در اردیبهشییت  ،2110بییهدلیییل فراگیییر شییدن بیشییتر
محدودیتهای اینترنتی در کش ر« ،پی ندها» در جایگاه ششمی سیایت پربازدیید اییران
در رتبهبندی سایت الکسا قرار گرفت)alexa, 2018( .

همچنی در پایگاه اطالع رسانی کارگروه تعییی مصیادیع محتی ای مجرمانیه ،میت
قان ن جرائم رایانیه ای مشیتمل بیر  59میاده و  05تبصیره کیه در جلسیه علنیی می رخ
 2199/1/5مجلس ش رای اسالمی تص یب شده و در تاریخ  2199/1/02به تنیید ش رای
نگهبان رسیده ،منتشر شده است1؛ در ماده  02ای قان ن در خص ص فیلتیر ییا پیاالیش
1. http://samandehi.ir/samHelp/regulation.html
2. www.peyvandha.ir
 .7براي توضيحات بيشتر ،ن  http://internet.ir/law.html :؛ اين قهانون ،دو هفتهه پهس از  ،00/1/07يعنهي
تاريخ انتشارش در روزنامه رسمي الزماالجراست .همننين بهعنوان بخشهي از قهانون مجهازات اسهالمي -بخهش
تعزيرات (مصوب )07۸5از ماده  ۸55تا  0110محسوب ميشود.
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اینترنتی آمده است« :ارائه دهندگان خیدمات دسترسیی م ظفنید طبیع ضی ابط فنیی و
فهرست مقرر از س ی کارگروه (کمیتیه) تعییی مصیادیع م ضی ع میاده ذییل محتی ای
مجرمانه که در چهارچ ا قیان ن تنظییم شیده اسیت اعیم از محتی ای ناشیی از جیرائم
رایانه ای و محت ایی که برای ارتکاا جرائم رایانه ای بهکار می رود را پاالیش (فیلتر) کنند.
در ص رتی که عمداً از پاالیش (فیلتر) محت ای مجرمانه خ دداری کنند ،منحیل خ اهنید
شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مباالتی زمینة دسترسی به محت ای غیرقیان نی را
فراهم آورند ،در مرتبة نخسیت بیه جیزای نقییدی از بیسییت میلییی ن ()0202220222
رییال تا یکصید میلییی ن ( )22202220222رییال و در مرتبیة دوم بیه جیزای نقیدی از
یکصد میلی ن ( )22202220222رییال تیا یی
مرتبة س م به ی

میلییارد ( )2022202220222رییال و در

تا سه سال تعطیلی م قت محک م خ اهند شد» .پس از خرداد 2110

و انتخاا حس روحانی بهعن ان رئیسجمه ر ،در سیاستهای دولت یازدهم نسیبت بیه
فیلترینیی ،اینترنییت تغییراتییی حاصییل شیید .در شییهری ر  2112شییبکههییای اجتمییاعی
فیس ب ک و ت ییتر که از زمان اعتراضات به انتخابیات ریاسیت جمهی ری سیال 2199
ایران فیلتر ب دهاند ،بهص رت م قت از فیلترینی ،خیارج شیدند کیه در ابتیدا از سی ی
برخی از رسانه های خارجی به عن ان نشیانه هیای احتمیالی تغیییر سیاسیت جمهی ری
اسالمی در زمینه محدودیت آزادی ارتباطیات شیهروندانش تعبییر شید .بیا ایی حیال
عبدالصمد خرم آبادی ،نماینده دادستان کل کشی ر و دبییر کیارگروه تعییی مصیادیع
محت ای مجرمانه ،در ای باره اعالم کرد که مشیکل احتمیاالً از برخیی آی .اس.پیی هیا
(شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت) ب ده اسیت و نسیبت بیه قصی ر و مسیئ لیت
کیفری آنها هشدار داد .در  09شهری ر  2110نیز ،دسترسی به ایی واسیایتهیا بیار
دیگر ناممک شد( .بی.بی.سی فارسی :2110 ،آنالی )

فیلترینگ رسانههای اجتماعی در ایران
همانط ر که گفته شد ،کش رهای مختلف نسبت به حض ر یا حاضر نبی دن کیاربران
در مقاطع زمانی مختلف ،سیاست های گ ناگ نی اتخاذ کرده اند؛ اما با ت جیه بیه آنکیه در
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میان رسانههای اجتماعی ،فیسب ک به لحاظ تعداد کاربران ،کنشگری و تراکینش مییان
محت ای ت لید شده و به اشتراک گذارده شده در بسترهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ،مهم تری رسانه اجتماعی در همه کش رهاست ،سياسهتگذاري اییران در قبیال
شبکه های اجتماعی ،در ای بخش بیشتر به ای شبکه پرمخاطیب و تنثیرگیذار معطی ف
شده است.
فعالیت فیس ب ک در ایران فراز و نشیب های زیادی داشته اسیت .فییس بی ک قبیل از
سال  99دوبار فیلتر و مجدداً آزاد شده ب د .اما بعد از انتخابات ریاسیت جمهی ری 2199
دوباره فیلتر شد .2مسئ الن «وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات» علیت فیلتیر شیدن را
نقض حریم شخصی افراد در ای رسانه اجتماعی بیان می کنند .در حیالی کیه منتقیدان،
استفاده معترضان بیه نتیایج انتخابیات سیال  2199از ایی سیایت بیرای سیازماندهی و
بارگذاری فیلم و تصاویر را علت فیلتر شدن آن برمی شمارند .در پی سیاست های تحیریم
ایران ،شبکه اجتماعی فیس ب ک اجازه انتخاا ایران بیه عنی ان کشی ر محیل سیک نت را
نمی دهد ،اما به وض ح مشخص است که شبکه اجتماعی فییس بی ک جایگیاه خاصیی در
جامعه ایران باز کرده به گ نه ای که از اقشیار مختلیف جامعیه ایرانیی ازجملیه :اسیتادان،
دانشییج یان ،کارمنییدان ،بازاریییان ،معلمییان ،دانییشآمیی زان ،ورزشییکاران ،هنرمنییدان،
روزنامهنگاران و حتی خبرنگاران رسمی سازمان سازمان صداوسیمای جمهی ری اسیالمی
ایران ،در کنار شبکههای رسمی خبری نظیر پرستیوی ،0العالم ،1و شیبکه خبیر 1در آن
عض هستند (بصیریان جهرمی ،خانیکی و ذکایی-2110 ،ا .)02-00 :ایی م ضی ع در
کنار فیلتر ب دن فیس ب ک در ایران ،باعث شده آمار دقیقی از تعداد کاربران ایی شیبکه
 .0در جريان دهمين انتخابات رياست جمهوري دولت احمدينژاد بسياري از شبکهههاي اجتمهاعي و وبگهاهههاي
اشتراک فيل و عکس و پيامرساني همنون فيسبوک ،يوتيوب ،توييتر ،فليکر ،وبگهاه ايرانهي «کلهوب» و همننهين
وبگاه هاي خبري آنان را فيلتر کرد .اگرچه برخي از آنها مجدداً رفع فيلتر شدند ،اما ارلب آنها و از جمله فيسبوک
همننان (بهطور رسمي) در کشور فيلتر هستند.
2. www.facebook.com/PRESSTV
3. www.facebook.com/alalamnewschannel
4. www.facebook.com/irinn.ir
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اجتماعی در ایران وج د نداشته باشد و برآوردهای مختلفی در ای م رد به عمل آیید؛ از
جمله دو میلی ن کاربر حرفه ای و  20میلی ن کاربر گذری ،ییا حتیی  00میلیی ن کیاربر
برای آن تخمی زده ش د .اما در آخری اظهار نظر رسمی در ای خص ص ،جنتی ،وزییر
فرهن ،و ارشاد اسالمی در مصاحبه با تل یزی ن الجزیره انگلیسی ،تعیداد اعضیای ایرانیی
فیسب ک را  1میلی ن اعالم کرد( .جنتی)2110 ،

2

با ای حال ،آمارها نشان میدهند فیلترین ،فیسب ک تنثیر محس سی بر اسیتفاده از
آن در ایران نداشته است .در خردادماه  2112نیز ،اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در طی اظهاراتی که بازتاا گستردهای در سطح جهیانی داشیت
گفت« :حاال شاهدیم که ی

صفحه فیس ب ک که برای میردم هزینیه نیدارد ،تبیدیل بیه

چندی دستگاه رادی و تل یزی ن می ش د که میلی نها نفر را تحت تنثیر قرار مییدهید و
ی

ویدی تص یر که با م بایل ها گرفته شده به دنیا منتقل می ش د که به نظر می  ،ایی

امری مبارک برای دنیاست»( .بیبیسی فارسی)2112 ،
جدول  ،0فهرست ده رسانه اجتماعی را بر حسب رتبهبندی الکسا نشان میدهد کیه
در ایران و برخی دیگر از کش رهای جهان مسدود شدهاند.

 .0در کنار اين اظهارات وزير فرهن

و ارشاد ،طبق تحليهل وبسهايت تابنهاک (" :)07۸1دوازده و نهي ميليهون"

ايراني عضو اين شبکه اجتماعي هستند /http://www.tabnak.ir/fa/news/221532 :و همينطور آمارههاي
ديگري از سوي رئيس فناوري و اطالعات بسيج دانشآموزي (جعفري ،)07۸0 ،مبني بر هفده ميليون کاربر و نيهز
مهدي بوترابي مدير پرشين بالگ ( ،)07۸1نه ميليون کاربر اعالم شده است.
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جدول  .1فهرست ده رسانه اجتماعی برتر الکسا که در ایران و برخی کشورها مسدود شدهاند
کشورهایی که آن را
«بهطور کامل» مسدود
کردهاند
ایران ،چین ،ازبکستان ،کره
شمالی
پاکستان ،سوریه و بنرالدش

کشورهایی که آن را
«بهطور موقت»
مسدود کردهاند

رتبه در
الکسا
(اوریه )2112

رسانه اجتماعی

2

ایسبوک
()Facebook

3

یوتیوب
()Youtube

ایران ،چین ،ازبکستان،
پاکستان ،2ترکمنستان

11

توییتر ()Twitter

ایران ،چین ،کره شمالی

16

بالگ اسپا
()Blogspot

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

روسیه ،ترکیه

ایران ،چین ،کره شمالی

ههههه

ههههه

ایران

ایران
ایران ،کوبا ،ایجی،
قزاقستان ،میانمار ،پاکستان،
چین ،عربستان ،ویتنام ،یمن
ههههه
ایران

ههههه

13
23
35

ورد پرس
()Worldpress
پینترست
()Pinterest
تامبلر ()Tumblr

53

بالگر
()Blogger

66
73

ردیت ()Reddit
الیکر ()Flicker

مصر ،تونس ،سریالنکا،
1
ونزوئال
تایلند ،مراکک ،ترکیه،
لیبی ،ااغانستان ،روسیه،
برزی  ،امارا
مولداوی ،مصر ،سوریه،
تونس ،هند ،ارانسه ،کره
3
جنوبی ،ونزوئال ،ترکیه

روسیه ،ترکیه
ایران
ههههه

* شایان ت جه است که برخی رسانههای اجتماعی محبی ا ،نظییر میایاسیپیس ،فرندفیید ،هیای فیای  ،اورکیات و
ویچت که در زمان ای پژوهش همگی در ایران فیلتر ب دند ،بهدلیل رتبههای باالتر از  222در فهرست الکسیا در
1
جدول نیامدهاند)alexa, 2018 (.
 .0در فوريه  ،5101دولت ونزوئال به دنبال افزايش تظهاهرات عليهه حکومهت سوسياليسهت مهادورو ،شهبکهههاي
اجتماعي فيسبوک ،توييتر و اينستاگرام را فيلتر کرد)BBC, 2014: online( .
 .5البته پاکستان با آزمايش موفقيتآميز فيلترين محتوايي در چند ماه گذشته ،اقدام به بازگشهايي يوتيهوب کهرد و
تنها محتواهاي ناسال را مسدود نگاه داشت)Phneah, 2013: online( .
 .7رجب طيب اردوران (مارس  )5101پس از انتشار فايلهاي صوتي از فساد نزديکهان نخسهت وزيهر در شهبکه
اجتماعي توييتر در ي تجمع انتخاباتي در استان بورساي ترکيه گفته بود :توييتر را فيلتهر مهيکنهي  ،مهه نيسهت
جامعه بينالمللي چه مي گويد .آنها قدرت جمهوري ترکيه را خواهند ديد؛ اين تهديهد در  50مهارس عملهي شهد.
براي توضيحات بيشتر ،ن http://irna.ir/fa/News/81095923/ :
 .1اين فهرست از شبکههاي اجتماعي مجازي ،براساس رتبههاي زير  011پايگاه الکسا در فوريه  5100استخراج شده است.
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اطالعات جدول شماره  0نشان میدهد که ایران ،کماکان بهعنی ان یکیی از مهیمتیری
مخالفان و محدودکنندگان رسانههای اجتماعی خارجی ،در بی کش رهای جهان محسی ا
میش د .لذا آنچه در خص ص فیلترین ،رسانههای اجتماعی در ایران در ایی بخیش بییان
شد ،گ یای ای واقعیت است که کماکان سياستگذاري سیلبی بیر سياسهتگذاري ایجیابی و
کارشناسی شده تف ق دارد و همانط ر که دبیر شی رای عیالی فضیای مجیازی ( )2110در
اظهارات خ د اعالم کرده ب د« :فیلترین ،باید از حالت سلیقهای خیارج شی د و نبی د یی
سیاستگذاری کالن به ن عی آفت ای ح زه به شمار میآید».

سیاست راهاندازی نمونههای مشابه یا جایگزین (در ایران و جهان)
از دیگر پرونههایی که در دولت نهم و دهم آغاز شد تنسیس نسخه فارسی سایتها و
شبکههای اجتماعی محب ا و پرمخاطب با کارکرد و گیاه حتیی بیا طراحیی و مشیابهت
یکسان است .آپارات به جای ی تی ا ،فارسیفیس یا فیسنما ،به جای فیسب ک و پرونه
راهاندازی رایانامه ملی برخی از شناختهشدهتری ای اقدامات اسیت .در تیرمیاه  2110و
آخری هفته های کاری دولت دهم نیز «محمد حس نامی» ،وزییر ارتباطیات و فنیاوری
اعالم کرد که از ای پس هر ایرانی در کنار کدپستی ،یی

ایمییل ملیی خ اهید داشیت.

آقای نامی در مصاحبه ای گفته ب د که برای دریافت ای رایانامیه بایید بیه دفیاتر پسیتی
مراجعه و بعد از ثبت مشخصات ،شناسه کاربری دریافت کرد .اقدامی که با انتقاد شماری
از کارشناسییان فضییای مجییازی بییهعنی ان گییامی جییدی در کنتییرل ارتباطییات اینترنتییی
شهروندان از آن یاد شد( .سیفی :2110 ،آنالی )
البته پیش از آنکه نسخه جایگزی شبکه های اجتماعی محبی ا و شیناخته شیدهای
نظیر فیسب ک با عن ان فیسنما ( )facenama.comدر ایران رونمایی ش د ،نسخههیای
بدیل آن در کش رهای مختلف جهان راه اندازی و تجربه شده ب د .بهعن ان مثیال ،نم نیه
چینیی فیییسبی ک بییه نشیانی ( )Kaixin001.comدر سییپتامبر  0229تنسییس شیید؛
همچنی  weibo.comنسخه بدیل ت ییتر ب د کیه بسییاری از سیتارههیای سیینمایی و
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چهره های معروف اجتماعی چی نیز به عضی یت آن درآمدنید .افیرادی نظییر «تسیین،
ه وا »2استاد روزنامهنگاری دانشگاه «جی جیان بی  »0و همچنیی  ،ن یسینده محبی ا
ای کش ر« ،فان ،زوزی ،»1که چهرهای شناخته شده در افشای تقلبات علمی است و در
ای شبکه بیش از یکصد هزار دنبالکننده دارد .در واقع ،سایتهای شبکههای اجتمیاعی
آنچنان محب ا شدهاند که حزا حاکم کم نیست نیز آم زش کارکنان خ د را در زمینیه
استفاده از آن آغاز کرده است)Woolor, 2013: online( .
برای مرور اجمالی در خص ص رسانههای اجتماعی در جهان ،جدول  ،1فهرست برخیی از
رسانههای اجتماعی جایگزی در ایران و چند کش ر جهان را مقایسه و معرفی کرده است.
جدول  .1فهرست برخی از رسانههای اجتماعی جایگزین در ایران و برخی کشورهای جهان
شبکههای اجتماعی
اصلی
(به ترتیا رتبهبندی در الکسا)

ایسبوک ()Facebook

رسانههای اجتماعی جایگزین

نام کشور میزبان

www.vk.com
www.odnoklassniki.ru

بالروس ،قزاقستان،
قرقیزستان ،روسیه،
مولداوی ،اوکراین ،ازبکستان

www.facenama.com
www.facefarsi.com
www.zing.vn
www.mixi.jp
http://cyworld.co.kr
www.qq.com
www.renren.com
www.draugiem.lv

ایران
ویتنام
ژاپن
کره جنوبی
چین
لیتوانی

1. Tsing-Hua
2. Jin Jianbin
3. Fang Zhouzi
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ادامه جدول 1
شبکههای اجتماعی
اصلی
(به ترتیا رتبهبندی در الکسا)

یوتیوب ()Youtube

رسانههای اجتماعی جایگزین

نام کشور میزبان

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

چین

http://ww1.mehr.ir
http://tube.tehran.ir

توییتر ()Twitter
بالگ اسپا
()Blogspot
ورد پرس
()Worldpress
بالگر ()Blogger
پینترست ()Pinterest
تامبلر ()Tumblr
الیکر ()Flicker
ردیت ()Reddit

www.weibo.com
www.farstwitter.ir
www.twittfa.ir
www.blogfa.com
www.mihanblog.com
www.persianblog.ir
www.blogsky.com
و...

ایران
معاونت رسانه مجازی
سازمان صداوسیما
معاون اجتماعی و ارهنری
شهرداری تهران
چین

www.sinohosting.net
www.picofile.com
www.axgig.com
www.picup.ir
و...

ایران

ایران

چین
ایران

ایران (معاونت رسانه مجازی
http://fa.azadnegar.com/
صداوسیما)

سیاستگذاران اینترنت و رسانههای اجتماعی در ایران
در ایران بهدلیل کثرت مراجع و نهادهای تصمیمگیری در ای حی زه ،سیاسیتهیای
اعالمی و اعمالی در فضای مجازی عمدتاً بر مبنای سلیقه و میل دستانیدرکاران تنظییم

سیاستهای محدودسازی اینترنت و رسانههای اجتماعی 10 ...

شییده و وحییدت رویییهای نییدارد .هرچنیید بییه لحییاظ تییاریخی ،اولییی گییام در راسییتای
سياستگذاري در فضای مجازی در یازدهم مهرماه  ،2100با تنظیم «سیاسیتهیای کلیی
نظام در بخش شبکه های اطالع رسانی رایانه ای» از س ی مجمع تشخیص مصلحت نظیام
و با ابالغ مقام معظم رهبری انجام شد؛ امیا بنیابر گیزارش مرکیز پیژوهشهیای مجلیس
ش رای اسالمی ( ،)2192مقام رهبری ایی سیاسیت هیا را در خیرداد  2192بیه محمید
خاتمی (رئیس جمه ر وقت ایران) ،ابالغ کردند .پس از آن ش رای عالی انقالا فرهنگیی
به تص یب ق انی مرب ط به اینترنت از جمله فیلترین ،پرداخت که در مجم ع مص باتی
با عن ان «مقررات و ض ابط شبکههای اطالعرسانی و رایانیهای» بیه مسیئله فیلترینی ،و
نظارت بر شرکت های تنمی خدمات اینترنتی اختصاص یافت .در سال  2192فیلترینی،
به ص رت جدی م رد ت جه قرار گرفت .کمیته ای سه نفره شاملِ نماینده وزارت اطالعات،
نماینده وزارت فرهن ،و ارشاد اسالمی و نماینده صداوسیما برای رسیدگی بیه وضیعیت
اینترنت تشکیل شید .نماینیده دبیرخانیه شی رای اسیالمی و نماینیده سیازمان تبلیغیات
اسالمی به عن ان دو عض دیگر ،بعداً به ای کمیتیه پی سیتند .ایی کمیتیه بیرای شیروع
فهرست  222هزارسایت ممن عه را به شرکتهای تنمی خیدمات اینترنتیی اعیالم کیرد.
(ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی)2110 ،
همچنی اولی مرجع ذی صیالح حقی قی در کشی ر ،پیس از تصی یب قیان ن جیرایم
رایانهای ( ،)2199کارگروه تعیی مصادیع محت ای مجرمانه محس ا میش د .اما پس از
آن در اسفندماه  ،2112ش رای عالی فضای مجازی به فرمان مقام رهبری تشکیل شید و
آغاز بهکار کرد که عالیتری ش رای سياستگذاري بر فضای مجیازی در کشی ر محسی ا
میش د؛ جدول 1نهادهایی را که به ن عی با سياستگذاري در خص ص اینترنت (بیهطی ر
اعم) و رسانههای اجتماعی در ایران (بهط ر اخص) مرتبط هستند ،به تفکیی
است( .بصیریان جهرمی)95 :2111 ،

برشیمرده
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جدول  .1نهادهای مرتبط با اینترنت و رسانههای اجتماعی در ایران
نهادهای قانونگذار
شورای عالی اضای مجازی

نهادهای کنترلکننده
پلیس اضای تولید و تبادل
اطالعا (اتا)

کارگروه (کمیته) تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه

سازمان تنظیف مقررا و
ارتباطا رادیویی
شرکت مخابرا ایران

ارتک سایبری
مرکز بررسی جرائف
سازمانیااته

سازمان اناوری اطالعا

نهادهای توزیعکننده
شرکت ارتباطا زیرساخت

شورایعالی اطالعرسانی

----------

شورایعالی اناوری اطالعا
ستاد ساماندهی پایراههای
اینترنتی ایران

-------------------

مرکز مدیریت توسعه ملی
اینترنت (متما)
-------------------

همچنی در برخی از م ضعگیری های رسمی مسئ الن که پس از ممن عیت استفاده
از تلگرام در اییران (اردیبهشیت )2110بییان شیده اسیت ،صیحبت هیای ضید و نقییض
گ ناگ نی از س ی مسئ الن و سیاستگذاران فضای مجازی کش ر شنیده شد که هر کدام
دیدگاههای سلبی یا ایجابی خ د را نسبت به ای پیامرسیان مطیرح مییکردنید ییا آمیار
متفاوتی درباره میزان کاربران باقی مانده در ای نرم افزار ارائه میدادند .جدول  5برخیی
از مهمتری دیدگاه های مسئ الن را در ای م رد بیان کیرده اسیت( .بصییریان جهرمیی،
مهرپرور و احمدی)21-25 :2110 ،
جدول  .1مهمترین دیدگاههای مسئوالن در مورد پیامدهای فیلترشدن تلگرام
ردیف

نام مسئول

سمت

1

حسن روحانی

رئیسجمهور

اظهارنظرها
ایلتر تلررام مورد تأیید نیست .اگهر در
عالیترین سطح نظام تصمیمی گراتهه
شده است ،باید مردم در جریهان امهور
قرار گیرند.1

 .0نقل شده از صفحه رسمي اينستاگرام رئيسجمهور در تاريخ .۸7/5/01
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اظهارنظرها
از  ٥5میلیههون کههاربر تلرههرام تنههها
یکمیلیون نفر از آن خارج شدهاند.1
 31درصههد کههاربران ایرانههی بعههد از
ایلترینههت تلرههرام بههه شههبکههههای
پیام رسان داخلی روی آوردهاند و بستن
تلررام ضرر خاصی نزده است و ایلتر و
مسدودسههازی قسههمتی از تلرههرام در
ایران باعث سقوط اهاحک رتبهه ایهن
پیام رسان در ایران و جهان شده است.
پس از ایلترینت تلررام ،تنها دو درصد
از کاربران ایرانی این پیامرسان را ترک
کردنههد و همچنههان ٥٥میلیههون کههاربر
ایرانههی از ایههن پیههامرسههان اسههتفاده
میکنند.
میزان تراایک بینالمللی پیامرسانها با
کاهک برآوردی  67درصد مواجه شده
است این به آن معناست که تراایهک
پیام رسان های داخلی بیشتر شده است.
تهههههاکنون  22میلیهههههون نصههههها
پیامرسانهای داخلی داشتیف که از این
تعداد  2.5میلیون کاربر اعهال هسهتند.
میزان پستهای ارسالی در کانالههای
تلررام کاهک  ٥1درصهدی را نمهایک
میدهد.

 .0نقل شده در تاريخ  ۸7/5/00در فراکسيون مستقلين مجلس شوراي اسالمي.
 .5جعفرزاده ايمنآبادي در تازهترين اظهارنظر خود گفته است :فيلتر شدن اينستاگرام ،ضربه به روان و اقتصهاد جامعهه
است و جامعه را بيشتر متأثر و افسرده ميکند .فيلتر پيامرسان ها بيهانگر ضهعف حاکميهت اسهت؛ بها فيلتهر اينسهتاگرام
تلخکامي بسياري در جامعه به وجود ميآيد و مردم ناراحت ميشوند .تمهام فضهاهاي مجهازي را مهيبنهدي کهه چهه
اتفاقي بيفتد .اطالعرساني را ميخواهي در صداوسيما کاناليزه کني ؟ اما کسي صداوسيما نگاه نميکند .البته مهن عضهو
پيامرسانهاي داخلي هست  ،اما نميدانيد با چه عذابي از آن استفاده ميکن ( .خبرآنالين)۸7/1/00 ،
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نتیجهگیریوپیشنهادها 

همان ط ر که یافتههای ای مقاله نشان داد ،سیاستهای محدودکننیده در خصی ص
اینترنت و رسانههای اجتماعی در بسیاری از کش رهای جهان و از جمله ایران وج د دارد
که در بیشتر م ارد نیز ضروری به نظر میرسد .با ای حال ،در م رد میزان فیلترین ،ییا
نح ه مسدودسازی که مهمتری چالش در عرصه سياستگذاري محس ا میش د ،حرکت
به سمت ایجاد فیلترین ،ه شمند (یعنی فیلترینگی که براساس الگی ریتمهیای پیایش،
تنها محت اهای غیر اخالقی و ضد امنیتی را مسدود میسازد) ،بهرغم ایجاد کندی نسیبی
در شبکه ،میت اند چالش مهمی را مرتفع سازد.
همچنی فرصتهایی همچ ن کنشگری ،یا پادقدرت نهفته در ایی رسیانههیا ،مییت انید
زمینه دفاع و ترویج فرهن ،،تاریخ ،اخالق ،دی و سیایر جنبیههیای متعیالی را کیه بیه زعیم
کاسییتلز در اشییکال مختلییف ه یییت جمعییی و ارتبییاط جمعییی خیی دانگیز  -خ دت لیییدی،
خ دگردانی و خ دگزینی -مستتر است ،محقع سازد .در ای میان ،تهدیدهای م جی د کیه در
تجربههای زیسته ایران ،با عن ان تعارضات شیکلی و میاه ی مییان سياسهتگذاران بییان شید،
میت اند زمینههای پسماندگی و نارضایتی عم می را در همه سط ح به دنبیال داشیته باشید؛
لذا یکی از م ارد برای تجمیع ای آرا «شی رای عیالی فضیای مجیازی» و دیگیری «کیارگروه
تعیی مصادیع محت ای مجرمانه» است که در ص رت وظیفهشناسیی و حضی ر جیدی همیه
اعضا ،محل مناقشه و اختالف نخ اهد شد و چالش مهمی را برطرف خ اهد کرد.
همچنی از آنجا که بخش مهمی از امر فیلترین ،،عمدتاً ناظر به مالحظیات اخالقیی
و امنیتی است ،م ض ع حمایت از رسانههای اجتماعی داخلی بیهعنی ان راهکیار اصیلی و
شرط حض ر و فعالیت در ای رسانه ها عن ان شده است؛ در ای خص ص ،دستکیم سیه
چالش نداشت جذابیت ،فقدان اعتماد و ضعف در معماری وج د دارد.
در واقع یکی از مهمتری دالیل عض نشدن و یا فعالییت نکیردن کیاربران ایرانیی در
رسانههای اجتماعی داخلی نداشت جذابیت است؛ جذابیت در ای میان ،از خ استههیای
اصلی کاربران محس ا میش د که وابسته به ن ع مصرف کاربران در رسانههای اجتماعی
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خارجی میت اند دنبال کردن صفحات ستارههیای معیروف (م سییقی ،سیینما ،ورزش) و
همچنی صفحات مربی ط بیه رهبیران فکیری (حی زههیای علمیی ،حرفیهای ،سیاسیی،
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و نظایر آن) و حتیی صیفحات سیایر رسیانه هیای همگیرا بیا
رسانههای اجتماعی (نظیر شبکههای تل یزی نی عامهپسند در فیسب ک) باشد.
پییس از آنهییا ،م ض ی ع «اعتمییاد سییازی» در رسییانههییای اجتمییاعی داخلییی یکییی از
دغدغههای کلیدی است که دل اپسیهایی برای کاربران برمیانگیزد و آنهیا را نسیبت بیه
فعالیت در ای رسانه ها بی عالقه ساخته است؛ آنها می اردی همچی ن پیایش و ردییابی

2

فعالیتهای خ د را یکی از مهمتری دالیل در ای زمینه برمییشیمارند .از ایی رو ،اگیر
ویژگی اصلی ای رسانه ها یعنی «اجتماعی ب دن» در کنار سیاختار «میردمنهیاد بی دن»
محقع ش د ،امکان تعامل طبع مشاهدههای میدانی بیشتر میش د.
در خص ص ن ع معماری رسانههای اجتماعی داخلیی نییز ،اگیر جنبیههیای تقلییدی
رسانه های اجتماعی خارجی در رونمایی و ارائه خدمات ترجیح داده ش د ،آسییب آن بیه
مراتب بیش از فیلترین ،خ اهد ب د؛ به همی دلیل پیشنهاد میش د که ضیم نی آوری
و ایجاد تمایز در معماری رسانه های اجتماعی داخلی از منظر فناوری ،الگ هیایی برآمیده
از مبانی اسالمی و اخالقی ،که وجه ممیزهای در فرهن ،رسانهای نیز تلقی مییشی ند در
ای رسانهها بهکار گرفته ش د؛ بهعن ان مثال اید «صله رحم» را مییتی ان در برخیی از
اپلیکیش های رسانه های اجتماعی داخلی بهگ نهای سامان داد که بهکاربر بیرای تمیاس
با اعضای خان اده در ف اصل زمانی مشخص و یا انجیام دادن یی

کیار خییر ،الیی  0ییا

رتبهای اختصاص دهد که در حلقه دوستان و دنبالکنندهها نیز مشایعت و ترویج یابد.
م ض ع پایانی که برای ب میسازی رسانههای اجتمیاعی داخلیی پیشینهاد مییشی د،
مسئله سازمان جغرافیایی است که از حیث خدمات مبتنی بر محل ( 1)LBSو یا گستر

1. Montoring & Tracing
2. Like
3. Local Based Services
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جهانی تفکی پذیر است؛ ای نیاز در بی کاربران رسانههیای اجتمیاعی بهويژه در انی اع
داخلی آن مطرح است که چ ن اغلب نیازهای ما در محیط پیرام ن زنیدگیمیان تعرییف
می ش د و ح زه هایی نظیر بهداشیت و درمیان ،تفیریح و سیرگرمی ،سیاسیت و اقتصیاد،
ورزش و آم زش نیازمند تخصصی شدن و معط ف بیه محلییگراییی هسیتند ،از ایی رو
کاربران در آینده ای نه چندان دور به ای شکل از خدمات رسانههیای اجتمیاعی داخلیی
بیش از پیش وابسته و نیازمند خ اهند شد؛ به همیی دلییل سیرمایهگیذاری وییژهای را
می ت ان به ای ح زه اختصاص داد و از صاحبان خالقیت و ایده دع ت کرد که برای ایی
منظ ر از پشتیبانی و حمایت سياستگذاران و تصمیمسازان برخ ردار ش ند.
منابع 
ی آی.سی.تینا (« .)2190تشدیلکمیتهتعیینمصدادی فیلتریندگ» .بازییابی
شده  1آذر  2110از:
www.ictna.ir/report/archives/024695.html

ی استراس ،آنسلم و ک ربی  ،ج لیت .)2190( .اصولروشتحقی کیفی:نظریده
هاوشیوهها .ترجمة بی ک محمدی .چاپ دوم .تهیران :پژوهشیگاه علی م


مبنایی،رویه
انسانی و مطالعات فرهنگی.
ی انتظاری ،محمد حس (« .)2110فیلترینگبایدازحالدتسدلیقهایخدار 
شود» .مصاحبه با روزنامه ایران ( .)10/22/1بازیابی شده  25بهم  2110از:
www.iran-newspaper.com/?nid=5570&pid=19&type=0

ی بصیریان جهرمی ،حسی ؛ مهرپرور ،سیمانه؛ احمیدی ،حنانیه ( .)2110تلگدرا و
اینستاگرا درایران؛تحلیلوضعیتموجودوراهبردهایمواجههصداوسدیما.
تهران :مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما.
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ی بصیریان جهرمی ،حسیی ( .)2111سیاستومصرفرسدانههدایاجتمداعی
مجازیدرایران:چالشها،الگوهاوتبیینیکمدلپیشدنهادی .رسیالة دکتیری
عل م ارتباطات .دانشگاه عالمهطباطبایی.
ی بصیریان جهرمی ،حسی (-2110الف) .رسانههایاجتماعی:ابعادوظرفیتها.
تهران :دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها.
ی بصیریان جهرمی ،حسی ؛ خیانیکی ،هیادی و ذکیایی ،محمید سیعید (-2110ا).
«رسانههایاجتماعیوسازمانهایرسانهای:بررسدیسیاستتگااریومصدرف
فیسبوکدرمواجههبارسانةملی» .فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای ارتباطی،
)1( 02؛ [شماره پیاپی .51-92 :]05
ی بی.بی.سی فارسی (« .)2112هاشمیرفسنجانی:فیسبوکامریمبارکبرای
دنیاست» ،بازیابی شده در  20مهر  2112از:
www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/05/120531_na_facebook_rafsanj
ani.shtml

ی بی.بی.سی فارسی (« .)2110توییتروفیسبوکدرایدرانبدازهدممسددود
شدند» ،بازیابی شده در  02آبان  2110از:
www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130917_l03_facebook_twitter_b
anned.shtml

ی تابناک (واسایت خبری تحلیلی)؛ بازیابی شده در  02تیر  2110از:
www.tabnak.ir/fa/news/221532/

ی جنتی ،علیی (« .)2110چهار میلیدونایراندیعضدوفدیسبدوکهسدتند؛
محدودیتاستفادهازفیسبوکبایدبرداشتهشود» .مصاحبه وزیر فرهن ،و ارشاد
اسییالمی بییا تل یزی ی ن الجزیییره انگلیسییی؛ روزنامییه شییرق ،شییماره  ،2109ص ،0م ی رخ
10/22/01؛ بازیابی فایل مصاحبه دیداری ی شنیداری از:
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www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2013/12/alijannati-unblocking-iran-social-media20131218113940528582.html
ی خبرگزاری مهر (« .)2190پنجمیلیونسایتاینترنتیدرکشورفیلترشدد ه
است»( .مصاحبه با عبدالصمد خرمآبادی)؛ بازیابی شده در  00دی  2110از:
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=784979
ی جعفری ،مهدی (« .)2112هفدهمیلیونایرانیعضوفدیسبدوکهسدتند».
سخنرانی رئیس فناوری و اطالعات سازمان بسیج دانش آم زی کش ر در همایش نهضیت
روشنگری در آمل؛ بازیابی شده از:
www.asriran.com/fa/news/183862/17

ی رجبی ،زهیره ( .)2191بازنماییگدرایشهدایسیاسدیکداربرانایراندیدر
شبدههایاجتماعیمجازی:بامطالعهموردیفیسبدوک .پاییان نامیه کارشناسیی
ارشد عل م ارتباطات .دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده عل م اجتماعی.
ی رس لی ،محمد رضا و مرادی ،میریم (« .)2112میدزانمشدارکتدانشدجویان

علو ارتباطاتدرتولیدمحتوایرسانههایاجتماعی» .فصلنامه علمی -پژوهشیی
فرهن - ،ارتباطات)1( 21 ،؛ [شماره پیاپی .221-212 :]21
ی ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی (« .)2110متنکاملآییننامهسداماندهی
پایگاههایاینترنتی»؛ بازیابی شده در  0شهری ر  2110از:

https://samandehi.ir/Pages/GhavaninVaMoghararat.aspx

ی سیفی ،فرناز (« .)2110هشتسالاینترنتدردولتاحمدینژاد» .دویچه وله
فارسی؛ بازیابی شده در  25آبان  2119از:
http://www.dw.de/a-17010461

ی صفی آریان ،یحیی ( .)2112مقایسهارتباطاتمشارکتیکداربرانایراندیدر
هایاجتماعیگوگلریدروفدیسبدوک .پاییاننامیه کارشناسیی ارشید علی م

شبده
ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد عل م و تحقیقات.

سیاستهای محدودسازی اینترنت و رسانههای اجتماعی 19 ...

ی ضیایی پیرور ،حمیید و سیید وحیید عقیلیی (« .)2199بررسیی نفی ذ شیبکههیای
اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی» .فصلنامه رسانه.01-10 :)1( 02 ،
ی قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایران ( .)2110بازیابی  1خرداد  10از:
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427

ی کاستلز ،مان ئل ( .)2111قدرتارتباطدات .ترجمیه حسیی بصییریان جهرمیی.
تهران :پژوهشگاه فرهن ،،هنر و ارتباطات.
ی کاستلز ،مان ئل ( .)2192عصراطالعات:اقتصاد،جامعهوفرهنگ (جلد:2ظهدور
جامعهشبدهای) .ترجمه احد علیقلیان ،افشی خاکباز و حس چاوشیان .تهران :طرح ن .

ی ک ثری ،مسیع د ( .)2199جهانفرهنگیکاربرانایرانیدرشدبدهاورکدات.
تهران :پژوهشگاه فرهن ،،هنر و ارتباطات.
ی محبی ،علی (« .)2195بررسیعواملمؤثربرنگرشنخبگانعلمدیکشدور
نسبتبهفیلترگذاریاینترنتازطرفحدومدت» .پاییان نامیه کارشناسیی ارشید
ارتباطات ،دانشکده عل م اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
ی محسنیان راد ،مهدی ( .)2191تقریراتکالسدیدر روشهدایپیشدرفته
پژوهش (مقطع دکتری عل م ارتباطات) .دانشگاه عالمهطباطبایی :بینا.
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