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چکیده
در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی مجازی در جمهوری
اسالمی ایران ،اسناد باالدستی کشور در بازة زمانی  1370تا  1396را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
جهتگیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی ،اطالعات مورد
نیاز تحقیق جمعآوری شده و تحلیل تماتیك (مضمون) صورت گرفته است .نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از
آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل بهرهگیری از فرصتهای شبکههای اجتماعی و توسعة محتوا و
خدمات کارآمد»« ،توسعه جامعة شبکهای»« ،حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسالمی»« ،رویکرد حمایتی
نسبت به ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری شبکههای اجتماعی داخلی» و «مدیریت راهبردی شبکههای
اجتماعی» حائز اهمیت است .دهه هفتاد را میتوان نمود دیدگاه دولتی دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا
میکرد تا ویرانیهای جنگ ترمیم یابد .رویکرد دولت در دهة هشتاد و نود ،دیدگاه این است که در راستای نگاه
ارتباطی ،مردم را در این حوزه مشارکت دهد که مردم با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم
پردازند .همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،سند راهبردی نظام
جامع فناوری اطالعات کشور ،سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ،نقشه مهندسی فرهنگی
کشور ،وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهمترین
بندهای سیاستی مرتبط با مسأله شبکههای اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.
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شیوههای سیاستگذاری در خصوص «شبکههای اجتماعی جدید» از بیش یك دهة گذشته،
برای سیاستگذاران فضای مجازی در ایران ،مسئلهای چالش برانگیز بوده است (بصیریان و
خانیکی .)2 :1393 ،از دیرباز محققان با این واقعیت روبهرو شدهاند که تأثیر دنیای مجازی و
ارتباطات (آسان و کمهزینه ولی پرسود آن) بر حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بهویژه روابط و هنجارهای اجتماعی انکارنشدنی است .این مطلب ضرورت توجه به ابعاد مختلف
رسانهها و ابزار جدید فناوری را دوچندان میکند .از سوی دیگر برنامهریزی شیوة تعامل با
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی رسانههای دیجیتال و فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات،
متناسب با ارزشها و اهداف ملی و دینی ،سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ارزشمند کشور و با
توجه به الگوهای برآمده از جمهوری اسالمی ایران که در قالب الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت
یاد میشوند ،اهمیتی دوچندان مییابد.
با توجه به روند رشد فناوریها و رسانههای نوین ،همزمان ترکیبی از فرصتها و تهدیدها
وجود دارد که در قالب انتقال محتوا و پیام ،زمینهساز تحوالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری شده
است .شبکههای اجتماعی ،نسل جدیدی از وبسایتها هستند که این روزها در کانون توجه
کاربران شبکه جهانی اینترنت با تنوع فراوان قرارگرفته است .اینگونه سایتها بر مبنای تشکیل
اجتماعات آنالین فعالیت کرده و هرکدام دستهای از کاربران اینترنتی با ویژگی خاصی را گردهم
می آورند .بدیهی است که کشورهای مختلف برای حاکمیت خود بر عرصة فضای مجازی ملی
خود ـ بهصورت حداقلی ـ اقدام به سیاستگذاریهایی فناورانه ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
کرده و در آینده در حوزههای گوناگون برای مسائل مختلف مرتبط با فضای مجازی این
سیاستگذاریها را انجام خواهند داد (هاشمی و همایون.)23 :1396 ،
از طرف دیگر یکی از واقعیتها که فرهنگ و رسانههای جدید را به شدت تحت تأثیر قرار
میدهد قدرت سیاسی یا حکومت است؛ هرچند عواملی چون رفاه مادی ،عدالت اجتماعی ،دین و
مذهب ،شرایط تاریخی و  ...در رشد و تعالی هر جامعه یا رکود و واپس ماندگی آن نقش دارد .به
عبارت دیگر «امروزه گذشته از حرکت طبیعی و خودجوش موجود در حیات فرهنگی بخش
وسیعی از تالشها و فعالیتهای فرهنگی براساس برنامهریزیها و سیاستگذاریهای حکومت و
بازوی اجرایی آن «دولت» صورت میگیرد» (وحید« .)152 :1382 ،دولتها هم به لحاظ تبلیغ
آرمانها و هدفهای ایدئولوژی رسمی و هم به لحاظ ضرورت دست یافتن به هدفها و مقاصد
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سیاسی خویش و هم بنا به کارکردهای جدیدی که پیدا کردهاند و انتظاراتی که در دوران حاضر
به وجود آوردهاند ،برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی بر عهده میگیرند و
در این جهت نقش و مسئولیتی آگاهانه میپذیرند و در مجموع تأثیر چشمگیر ایجاد میکنند»
(همایون و فروزان.)64 :1388 ،
در این زمینه از جمله پژوهشهای انجام شده میتوان به امیر انتخابی و دیگران ()1396
اشاره کرد .در این مقاله با عنوان «شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای
سیاستگذاری فرهنگی رسانهها در ایران» مطلبی و دیگران ( )1396اشاره کرد .در این مقاله با
عنوان«سیاستگذاری فرهنگی و رسانههای اجتماعی جدید در جمهوری اسالمی؛ چالشها و
راهکارها» محقق با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه نشان میدهد که افزایش سطح سواد
رسانهای به عنوان مهمترین نقطة قوت ،دخالت مستقیم دولت به عنوان مهمترین نقطه ضعف،
افزایش سریع شبکههای اجتماعی بهعنوان مهمترین فرصت و عدم حضور جدی رسانهای ایران
در سطوح بینالمللی بهعنوان مهمترین تهدید سیاستگذاری فرهنگی رسانهها در ایران است .یا
خانیکی و بصیریان جهرمی ( )1393در مقاله خود با عنوان «سیاستگذاری ایرانی و
سیاستگذاری رسانههای اجتماعی» با استفاده از روش مصاحبه با  20سیاستگذار مرتبط در
کشور به این نتیجه رسیدند که نوع نگاه سیاستگذاران به رسانههای اجتماعی در ایران ،با نحوة
استفاده کاربران از آن ،لزوماً در تعارض نیست ،اما ناکارآمدی ساختارهای موجود ،جدی نگرفتن
ابزارهای قانونی و مدیریتی و نیز پراکندگی شیوههای تصمیمگیری ،چالشهای فراوانی را برای
سیاستگذاری رسانههای اجتماعی به دنبال داشته که همگرایی و تجانس میان نهادهای
تصمیمساز را بسیار دشوار ساخته است .همچنین مطلبی و دیگران ( )1396در مقالة خود با عنوان
«سیاستگذاری فرهنگی و رسانههای اجتماعی جدید در جمهوری اسالمی ایران :چالشها و
راهکارها» با استفاده از مطالعه کتابخانهای به عدم توفیق برنامهریزان فرهنگی در سیاستگذاری
فرهنگی مناسب و تأثیرگذاری برای رسانههای اجتماعی اشاره کرده است و بر این موضوع که
سیاستگذاری فرهنگی باید جهت مواجهه فعاالنه و خردمندانه با حوزة رسانههای اجتماعی به
فهم روز آمد و واقعبینانه از فضای مجازی نائل شوند و سازوکارهای آنها میبایست متناسب با
فضای جدید طراحی شود.
در این مقاله محقق در پاسخ به این سؤال که تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای
اجتماعی مجازی در جمهوری اسالمی ایران به چه صورت میباشد؟ تالش نموده با توجه به
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رویکرد سیاستگذاری فرهنگی اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران را مورد تحلیل و ارزیابی
قرار دهد.
مباني نظري
1

2

سیاستگذاري عمومي ؛ تعاریف متعدد از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است .پیر مولر آن
را دولت در عمل تعریف میکند (مولر .)13 :1378 ،براساس تعریف «فیلیپ برود» استاد علوم
سیاسی دانشگاه سوربن «سیاستگذاریهای عمومی ،تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری
از عمل) است و آنها را می توان به عنوان مجموعه هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد،
تصمیمات و اعمال در نظر گرفت که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی ،ملی و
بینالمللی هستند» (  Braud, 1998به نقل از وحید )186 :1380 ،یا از منظر الوانی «سیاست
عمومی نیز عبارت است از تصمیمات و سیاستهایی که به واسطة مراجع مختلف بخش عمومی
از قبیل مجلس ،دولت و قوة قضائیه که حافظان منافع عمومی در جامعه میباشند ،اتخاذ
میگردد .دولت در مفهوم کلی آن ،نهاد قانونی برای خطمشیگذاری عمومی است و بهصورت
مختلف مانند وضع قوانین ،ضابطهها و مقررات به تعیین خطمشی عمومی میپردازد» (الوانی و
شریفزاده.)3 :1388 :
آنچه به عنوان برآیند تعاریف مطرح شده تلقی میشود اینکه سیاستگذاری یا بهعبارتی
دقیقتر سیاستگذاری عمومی ،مجموعهای از کنشها و فعالیتهای دولت در پاسخ به مسائل
اجتماعی است .مسائل اجتماعی نیز در این تعریف ،دایرهای از موقعیتهای عمومی هستند که در
وضعیت موجود ،قابل قبول نبوده و برای حل شدن نیازمند مداخله میباشند .مواردی همچون
تخریب محیط زیست ،امنیت محیط کار ،دستیابی به بهداشت و خدمات بهداشتی ،حفظ حقوق
شهروندان ،تأمین امنیت عمومی و مواردی از این دست در این دایره جای میگیرند .اصطالح
سیاستگذاری عمومی در مقابل سیاستهای شخصی و غیرعمومی قرار میگیرد که به
فعالیتهای افراد یا گروهها در راستای مسائل شخصی باز میگردد (ملكمحمدی-177 :1385 ،
.)176

1. Public Policy
2. Pierre Muller
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شبکههاي اجتماعي مجازي

شبکه اجتماعی ،فرآورده حرکت تکاملی وب در ساخت کاربر محور است .فضایی که در آن
ایستایی و محتوایی که سازمانها تولید میکردند ،جای خود را به پویایی و محتوایی داده که
کاربران تولید میکنند( .نبی میبدی و دیگران .)49-81 :1396 ،شبکههای اجتماعی مجازی،
نسل جدیدی از وبسایتهای اینترنتی هستند .در این وبسایتها ،کاربران اینترنتی حول محور
مشترکی بهصورت مجازی با هم جمع میشوند و جماعتهای آنالین را تشکیل میدهند.
شبکههای اجتماعی ،متناسب با نوع موضوع فعالیتشان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوانهای
اینترنتی ،بازیهای آنالین ،قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایلهای کامپیوتری و برقراری ارتباط
1. Cultural Policy
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سیاستگذاري فرهنگي1؛ از آنجا که هیچ وفاقی دربارة مفهوم بیحد و حصر «فرهنگ»
( )Cultureوجود ندارد ،بنابراین تعریف دقیق سیاستگذاری فرهنگی نمیتواند بدون توجه به
تعریف فرهنگ صورت گیرد .پس سیاستگذاری فرهنگی با تعریف فرهنگ و شناسایی حدود و
ثغور آن شکل میگیرد بهطوری که با تعریف فرهنگ ،دامنه و گستردگی سیاستها مشخص
میشود .در این زمینه اشتریان معتقد است که «تعریف ما از فرهنگ ـ هر چه باشد ـ تأثیری در
فرایند سیاستگذاری ندارد؛ اما آنجا که باید دامنة سیاستها و حوزة عمل دولت و نهادهای
عمومی (مثالً سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران) مشخص شود ،قطعاً مشخص شدن
تعریف سیاستگذاران از فرهنگ ضرورت مییابد .این تعریف از سویی اهداف و مقاصد فرهنگی
و از سوی دیگر حوزة عمل ،ویژگیهای مدیران و مدیریت فرهنگی و حتی برنامهریزیها را
جهت میدهد» (اشتریان.)30-29 :1391 ،
در مجموع میتوان گفت سیاستگذاری فرهنگی شامل اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی
شدهای است که بر نوع عملکرد فرهنگی یك نهاد اجتماعی استیال دارد .به این اعتبار،
منظومهای سامانیافته از اهداف نهایی درازمدت و میانمدت قابل سنجش و نیز ابزارهای
وصول به آن اهداف را در برمیگیرد .به عبارت دیگر سیاستگذاری فرهنگی ،نوعی توافق
رسمی و اتفاقنظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص ،تعیین و تدوین مهمترین اصول و
اولویتهای الزم و ضروری در فعالیت فرهنگی است و راهنما و دستورالعمل برای مدیران
فرهنگی خواهد بود (وحید 55 :1382 ،و اصول سیاست فرهنگی ج.ا.ا.)2 :1371 ،
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با سایر رسانههای شخصی را نیز در گزینههایشان دارند (امیرپور و گریوانی .)1392 ،یك شبکة
اجتماعی ،سایت یا مجموعه سایتهایی است که به کاربرانی که عالقه به اشتراکگذاری
عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خود با دیگران دارند ،این امکان را میدهند که با دوستان
قدیمی خود ارتباط برقرار کنند .نیز مکانهایی برای تبادلنظر هستند که در آنها افراد عقاید و
نظرات خود را با هم به اشتراک میگذارند .شبکههای اجتماعی بهطور کلی مکانهایی در دنیای
مجازی هستند که مردم خود را بهطور خالصه معرفی میکنند و ارکان برقراری ارتباط بین خود و
همفکرانشان را در زمینههای مختلف مورد عالقه فراهم میکنند .در واقع شکل جدیدی از
برقراری ارتباط و به اشتراکگذاری محتوا در اینترنت است .شبکههای اجتماعی پایگاههای
جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران اینترنت قرار گرفتهاند و هرکدام دستهای از کاربران با
ویژگیهای خاص را گرد هم میآورند .شبکههای اجتماعی را در سادهترین تقسیمبندی میتوان
در دو گروه عمومی و خاص قرار داد .در شبکههای اجتماعی عمومی کاربران اینترنتی با انگیزهها
و اهداف مختلف حضور دارند و شبکهسازی مجازیشان را از طریق این وبسایتها دنبال
میکنند ،ولی شبکههای اجتماعی خاص حول موضوعی ویژه شکل گرفتهاند و تعداد کاربرانشان
نیز کمتر است (اسالمی.)3 :1394 ،
شبکههای اجتماعی بهطور کلی با اهدافی از قبیل سازماندهی انواع گروههای اجتماعی
مجازی (با تکیه بر اشتراکات مختلف و رسیدن به هدف مشترک اغلب سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی در دنیای واقعی) ،توسعة مشارکتهای اجتماعی ،به اشتراک گذاشتن عالقهمندیها
توسط اعضا (از مهمترین کارکردهای شبکههای اجتماعی است که بدون آن ،شبکة اجتماعی معنا
ندارد .کاربران دغدغهها و عالیق و دلمشغولیهای خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند)،
ایجاد محتوا توسط اعضا (برخالف سایر رسانهها ،تعامل و تأثیرگذاری مخاطبان در تولید و
انتخاب محتوای دلخواه زیاد است و قدرت انتخاب بیشتری دارند) و تبلیغات هدفمند اینترنتی
(این سایتها یکی از منابع مهم کسب درآمد هستند .از این طریق که کاربران شبکههای
اجتماعی عالقهمندیهای خود را در سایت اعالم میکنند و شرکتهای تبلیغاتی با آگاهی از این
عالقهمندیها برای آنها آگهی میفرستند .بسیاری از شرکتها هم خود در شبکههای اجتماعی
صفحه شخصی دارند و با مشتریان خود و سایر شرکتها ارتباط برقرار میکنند) ایجاد میشوند
(اسالمی.)4 :1394 ،
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ديدگاههاي نظري دربارة سیاستپذيري يا سیاستناپذيري فرهنگ

1. Government Approach
2. Market-Oriented Approach
3. Bernard Miege
4. Capitalization of Cultural Production
5. Ted Gaelber
6. David Osborne
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این دیدگاهها و گفتمانها که متأثر از تحوالت دوران جدید میباشند ،دارای زیر شاخههای
متعددی هستند .مهمترین دیدگاهها و گفتمانهای این دوران ،گفتمانهای دولتی ،بازار و ارتباطی
هستند که در ادامه به هر یك از این گفتمانها به اختصار پرداخته میشود.
ديدگاه دولتي1؛ پیشرفتهای فرهنگی قرن بیستم همانند ظهور چشـمگیر فرهنـگ تـودهای ،از
نزدیك با دولت پیوند دارد .این امر به این شکل رخ داد که دولتها با وارد شدن به حوزة فرهنگ
و ایجاد نهادها و سازمانهای عمومی ،فرهنگ را از یك جنبة نخبهگرا به جنبهای عمومی تبـدیل
کردند .در شرایط پیش گفته ،گفتمانی در اشکال مختلف ،حول این ایده شکل گرفت کـه دولـت ـ
ملت باید کل جامعه را اداره ،اقتصاد را تنظیم و افراد مناسب پرورش دهد .ایدهای کـه تـا همـین
اواخر رایج بود .بنابراین ،گفتمان مذکور هرگز منحصراً یك توهم سوسیالیستی یا کمونیستی نبود،
اندیشه فوق حتی به نحو گستردهای در درون سرمایهداری بهمثابه ابزاری که بتواند بحـرانهـای
جاری نیمه قرن بیستم را برطرف نماید ،پذیرفته شده بود .اقتصاددانان کینزی و فـوردگرا دخالـت
دولت در زمینة امور جامعه سرمایه داری را مشروعیت و توجیه نمودنـد .بایـد در نظـر داشـت کـه
سیاست فرهنگی مذکور باید در سیر باز مهندسی روح جامعه عمل کند و ایـن سیاسـت فرهنگـی
به صورت فرض عمومی و مشترکِ تمام دولتها چه تمامیت طلب و اقتدارگرا ،به عمل دولتهای
لیبرال و سوسیالیست تبدیل شده است (گوییگان.)96 :1388 ،
ديدگاه بازار محور2؛ این رویکرد که متأثر از اقتصاد سرمایهداری است با انتقاد از کنترل دولت
و یارانهای شدن حوزة فرهنگ ،اصول بازار را تعیینکننده نوع کاال و خدمات فرهنگـی مـیدانـد.
آنچه که امروز ،برنارد میژ« 3سرمایهداری کردن تولید فرهنگی »4می گوید متـأثر از ایـن دیـدگاه
است که مورد استقبال شرکتهای رسانهای و فرهنگی قرار گرفته اسـت .در ایـن دیـدگاه دولـت
نقش متفاوتی دارد که تد گیلبر 5و دیوید آزبرن 6آن را اینگونه بیان میدارند:
 .1رقابت بین ارائهدهندگان خدمات؛  .2توانمنـدسازی شهـروندان؛  .3تمـرکز بر درون دادهها و
بروندادهها؛  .4تمرکز بر اهداف سـازمانی نه بر قـوانیـن؛  .5تمـرکز بر انتخاب مصـرفکننـده؛
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 .6پیشگیری از مسائل قبل از بروز؛  .7کسب پول؛  .8تمرکز زدایی از اقتدار و مدیریت مشارکتی؛
 .9تمرکز بر مکانیسمهای بازار؛  .10تسریع فعالیتهای همة بخشهای عمومی و خصوصی.
1

ديدگاه ارتباطي
رویکرد ارتباطی بر دو آرمان جامعة مدنی و حوزة عمومی بنا شده است .حوزة عمومی به شرایط
مباحثه و نمایندگی اشاره دارد و جامعه مدنی در مقابل مفهوم دولت اما غیرقابل تقلیل به بازار
بوده و چیزی بین این دو است .این گفتمان که متأثر از هابرماس است با انتقاد از دو رویکرد
گفتمان بازار و دولت ،فرهنگ را در این گفتمانها ابزار میدانند که یا برای شاخ و برگ دادن به
سیستم دولت ـ ملت است یا اینکه ارزشها را باارزش مبادله از طریق اعمال اصول بازار بر همه
چ یز اقتصاد فرهنگ تقلیل داده است .این رویکرد با ارائه اصل حوزة عمومی که براساس عقالنیت
ارتباطی است با ارائه سه اصل حقیقت (اجماع بر ماهیت عینی جهان) ،توافق بیناالذهانی
(اشتراک در انجام امری که الزم االجراست) و صمیمیت (احترام متقابل به نظرات یکدیگر) معتقد
است که می توان امر فرهنگی را با فراهم آوردن فضا و شرایط آن به عموم مردم باز گرداند
(گوییگان.)126 -133 :1388 ،
جدول  .1دیدگاههای مطرح در حوزه سیاستپذیری یا سیاستناپذیری فرهنگ
شاخصها

تعريف

ديدگاهها

فرهنگ

دیدگاه
دولتی
دیدگاه
بازار

دیدگاه
ارتباطی

بازيگر اصلي
سیاستگذاري
فرهنگي

تعریف کالن از
فرهنگ

دولت

تعریف خُرد از
فرهنگ

بازار

تعریف کالن از
فرهنگ

حوزة عمومی

حیطه دخالت بازيگر اصلي در سیاستگذاري
فرهنگي
دولت برای ایجاد نظم یا رضایت در مردم و در راستای اهداف
ایدئولوژیکی خود از ابزار فرهنگ استفاده میکند.
بازار به عنوان بستری است که با تعریف قواعد و رویهها،
ارزشهای فرهنگی را مشخص میکند .دولت در این نگاه
خود نیز به عنوان بازیگری هم سطح با بازیگران دیگر در
بازار تعریف میشود.
در این دیدگاه این مردم هستند که با تشکیل فضاهای
عمومی به تبادل نظر و ایده با هم میپردازند و نوع سیاست
فرهنگی و نیز ارزشها را مشخص میکنند .در این دیدگاه
دولت تنها به عنوان بازیگر هم سطح حوزة عمومی است که
میتواند تنها دیدگاه خود را مطرح کند.

1. Communicative Approach
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روش پژوهش

يافتههاي پژوهش
محور اول :بهرهگیري از فرصتهاي شبکههاي اجتماعي و توسعة محتوا و خدمات کارآمد

این حوزة مربوط به سیاستهایی میشود که ناظر به بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی و
توسعة محتوا و خدمات کارآمد در این عرصه منطبق بر ارزشها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و در
راستای ترویج این ارزشها و تقویت هویت ایرانی اسالمی است .در این زمینه به برخی از

 .1در زمینه بررسی اسناد باالدستی مرتبط از سامانة ملی قوانین و مقررات کشور ( )http://www.dotic.irاستفاده شده
است که در این راستا همة قوانین ،آئیننامهها ،طرحها و لوایح از سال  1370تا  1396مورد بررسی قرار گرفته است.
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جهتگیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش
اسنادی ،اطالعات مورد نیاز تحقیق جمعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جامعه
هدف این پژوهش را اسناد و مدارک مهم و باالدستی جمهوری اسالمی ایران در حوزة علم و
فناوری و شبکههای اطالعرسانی رایانهای و  ...تشکیل میدهد .اسناد مورد مطالعه در این
پژوهش را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .بخش اول مربوط به اسنادی است که در آنها از
شبکههای اجتماعی یا شبکههای اطالعرسانی رایانه یاد شده و اشاره مستقیمی بدان صورت
گرفته است .در مقابل بخش دوم شامل اسنادی است که در آنها به اسناد سیاستی باالدستی
جمهوری اسالمی ایران که در این پژوهش مورد بررسی قـرار گرفتند 1عبـارت است از.1 :
سیاستهای کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛  .2لوایح دولت؛  .3آئیننامههای
دولت (مصوبات هیأت وزیران)؛  .4مصوبات و آئیننامههای داخلی مجلس؛  .5شورای عالی
انقالب فرهنگی؛  .5شورای عالی فضای مجازی؛  .6برنامههای توسعه (اول تا ششم).
در این راستا برای انجام تحلیل تماتیك ابتدا محورهای استخراجی مطرح شده و ذیل هر
محور ،جدول مربوط به همة بندهای ناظر به مسألة مذکور (شبکههای اجتماعی جدید) بهصورت
مبسـوط توضیـح داده شده است .شایان ذکر است جـداول سیاستی شامل سه حـوزه و محـور
است .1 :محتوای (متن) سیاست :شامل بند یا ماده سیاستی ناظر به مسأله مرتبط به آن است؛ .2
تحلیل سیاست :جانمایه و عصارهبند یا مادة سیاستی ناظر به مسأله ذیل آن میباشد؛  .3نام سند
سیاستی :شامل سنـدی است که بند یا ماده سیاستـی ناظر به مسأله مرتبط به آن ،از این سند
اخذ و استخراج شده است.
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برنامههای تکفا ،برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات ،بند نهم و دهم نقشه
مهندسی کشور ،بند اول اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،حکم نصب اعضای
جدید شورای فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری( )1394بند نهم از وظایف شورا میتوان
اشاره کرد.
جدول  .1محور اول :بهرهگیری از فرصتهای شبکههای اجتماعی و توسعه محتوا
و خدمات کارآمد در این عرصه منطبق بر ارزشها و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی
محتواي سیاست

تحلیل سیاست

نام سند سیاستي

ـ آرشیو دیجیتال محتوای فرهنگی و هنری کشور
ـ ایجاد مسجد نت
ـ توسعه خط و زبان در محیط رایانهای
ـ حمایت از تهیه و تامین محتوای الکتریکی
فرهنگی -اسالمی

با سیاستگذاری
واقعی و درست می-
توان به اهداف مذکور
دست پیداکرد.

برنامه توسعه و کاربری فناوری
ارتباطات و اطالعات ()1382

استفاده بهینه از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
برای تحقق اهداف نظام
ایجاد ،گسترش ،ساماندهی ،هدایت واستفاده بهینه از
ظرفیت شبکههای اجتماعی در تولید و مبادله محتوا و
پیامها و بسیج اقشار مختلف مردم براساس نقشه
مهندسی فرهنگی در سطوح ملی و فراملی با تأکید بر
منطقه و جهان اسالم
ایجاد و گسترش شبکههای مجازی ملی و بینالمللی
با محوریت موضوعات و ارزشهای اسالم ناب در
فضای مجازی
حضور فعال و اثرگذار در شبکههای جهانی و حمایت
از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینة تولید و
عرضة اطالعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر
ترویج فرهنگ و اندیشه اسالمی.
بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی
درعرصه های مختلف دینی ،علمی ،ادبی و هنری و
فرهنگ عمومی و نگاهبانی از مآثر و مواریث اسالمی
و ملی و حفظ و احیای دستاوردهای مثبت و ارزشمند
تمدن اسالم در ایران
توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر
ارزشها وفرهنگ اسالمی ـ ایرانی در تمام قلمروهای
مورد نیاز

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
()1387
بر این اساس ،فناوری
اطالعات و ارتباطات
که اینترنت از مهم-
ترین مصادیق آن
است در صورتی که
بتوان به شکلی بهینه
از آن استفاده کرد
ابزاری برای تحقق
اهداف فرهنگی نظام
است.

کامیابی در این
موضوع منوط به
سیاستگذاری درست
شبکههای
دربارة
اجتماعی است.
این سیاست را
میتوان با گسترش
شبکههای اجتماعی
بومی محقق ساخت.

نقشه مهندسی کشور ( )1391راهبرد
کالن دهم راهبردهای ملی بند نهم
نقشه مهندسی کشور ( )1391راهبرد
کالن دهم راهبردهای ملی بند
بیستم
سیاستهای کلی «شبکههای
اطالعرسانی رایانهای»
1377/7/11
اصول سیاست فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران
1370/12/13
حکم نصب اعضای جدید شورای
فضای مجازی از سوی مقام معظم
رهبری ( )1394بند نهم از وظایف
شورا
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محور دوم :توسعه جامعه شبکهاي

جدول  .2محور دوم :توسعه جامعه شبکهای
محتواي سیاست

تحلیل سیاست

نام سند سیاستي

ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با
توسعه شبکههای اطالعرسانی بهویژه در جهت
مقابله کارآمد با جرائم سازمانیافته الکترونیکی.

اگر شبکههای اجتماعی داخلی گسترش
یابد سیاستگذاری در این محور به
اشکال مختلف دسترسی و بهرهبرداری
بسیار آسان خواهد شد.

سیاستهای کلی
«شبکههای اطالعرسانی
رایانهای»1377/7/11

گسترش عدالت اجتماعی و اطالع رسانی شفاف

عدالت شبکهای میتواند باعث عدالت
اجتماعی و شفافیت در اطالعرسانی شود.

سند راهبردی نظام جامع
فناوری اطالعات
کشور( )1387/2/8بیانیه
ارزشها بند دوم

توسعه کمی وکیفی شبکه اطالعرسانی ملی و
تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات
این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز
آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.

لحاظ نیاز متقاضیان و با رعایت اولویتها
و مصالح ملی در جهت توسعه کمی
وکیفی شبکه اطالعرسانی ملی

سیاستهای کلی
«شبکههای اطالعرسانی
رایانهای»1377/7/11

فراهم کردن فرصتهای برابر ،عادالنه وامن
فناوری اطالعات برای همه شهروندان

مثالً با ایجاد سامانههای یکپارچه
آموزشی در این شبکه ،هم میتوان
افزایش آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی
کاربران کمك کرد وهم فرصتی برابر و
عادالنه برای همه شهروندان در سراسر
کشور ایجاد کرد.

سند راهبردی نظام جامع
فناوری اطالعات کشور
( )1387/2/8حوزه
راهبردی شهروندان
ایرانی

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

این محور مربوط به سیاستهایی میشود که بر توسعه جامعه شبکهای و تسهیل دسترسی آحاد
مردم به خدمات شبکه و ایجاد فرصتهای برابر و عادالنه در برخورداری از امکانات فاوا برای همه
شهروندان تأکید دارند .در این زمینه میتوان به بندهای از سیاستهای کلی «شبکههای اطالعرسانی
رایانهای» ،سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور بیانیه ارزشها بند دوم ،سیاستهای
کلی «علم و فناوری» اشاره نمود.
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ادامة جدول  .2محور دوم :توسعه جامعه شبکهای
║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

محتواي سیاست

تحلیل سیاست

توزیع عادالنه فرصتها و امکانات تحصیل و
تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
توسعه و تقویت شبکههای ارتباطات ملی و فراملی
میان دانشگاهها ،مراکز علمی ،دانشمندان و
پژوهشگران و بنگاههای توسعه فناوری و نوآوری
داخلی و خارجی و گسترش همکاریها در سطوح
دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای
اسالمی.
تدوین راهبردها و راهکارهایی که به افزایش
آمادگی جامعه برای حضور در دنیای شبکهای
بینجامد .این راهبردها باید بتواند به افزایش میزان
استفاده برخط از فناوری اطالعات به وسیله آحاد
جامعه کمك کرده و ضمن افزایش میزان تولید و
استفاده از محتوای فارسی ،به افزایش میزان
استفاده از فناوری اطالعات در زندگی روزمره
شهروندان و بکارگیری آن در محیط کار
سازمانهای دولتی و خصوصی کمك کند.
عالوه بر این ،این راهبردها باید بتواند به توسعه
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،جامعه کمك کرده
و هویت اسالمی ـ ایرانی را تقویت کرده و عدالت
و ارزشهای دیگر را در جامعه رشد و توسعه دهد.

این مهم از طریق سیاست گذاری در زمینه
توسعه جامعه شبکهای و گسترش شبکههای
اطالع رسانی و اجتماعی محقق می شود.

در اینجا هم بر افزایش سطح و میزان
استفاده از فناوری اطالعات در زندگی
روزمره و هم بر اهمیت محتوا در راستای
تقویت هویت اسالمی  .ایرانی و توسعه
اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه تأکید
شده است.

نام سند سیاستي
سیاستهای کلی
«علم و فناوری»
()1393/6/29
سیاستهای کلی
«علم و فناوری»
()1393/6/29

سند راهبردی جامعه
اطالعاتی ایران ـ
حوزة راهبردی توسعه
جامعه شبکهای

محور سوم :حفظ امنیت و هويت فرهنگي ايراني ـ اسالمي

در این حوزه باید سیاستهایی یاد کرد که ناظر به حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسالمی
بوده و بر صیانت از آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی تأکید دارند .میتوان به بند اوّل از
سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی ،بند سوم از بیانیه ارزشهای سند راهبردی نظام جامع
فناوری اطالعات کشور ،بند اول و دوم از اهداف کالن سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل
اطالعات کشور ،بند بیست و سوم از اقدامات ملی ذیل دهمین راهبرد کالن نقشه مهندسی
فرهنگی کشور ،بند ششم از وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید این
شورا از سوی رهبر معظم انقالب اشاره کرد.

تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی125║ ...

محتواي سیاست

تحلیل سیاست

ایجاد ،ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالعرسانی
رایانهای و اعمال تدابیر و نظارتهای الزم به منظور
صیانت از امنیت سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و جلوگیری از جنبهها و پیامدهای منفی
شبکههای اطالعرسانی
توسعه کمی وکیفی شبکه اطالعرسانی ملی و تأمین
سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه
برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت
اولویتها و مصالح ملی

این سند به خوبی جنبه-
های منفی شبکههای
اطالعرسانی را یادآور شده
است.

کلی
سیاستهای
«شبکههای اطالعرسانی
رایانهای»
1377/07/11

توسعه کمی و کیفی
اطالعرسانی
شبکههای
بومی میتواند مصالح و
تهدیدهای فضای مجازی را
به حداقل برساند.

کلی
سیاستهای
«شبکههای اطالعرسانی
رایانهای»
1377/07/11

رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی
کشور در این قلمرو

صیانت از هویت دینی ،ملی و ارزشهای انسانی
جامعه در فضای تولید و تبادل اطالعات
برنامهریزی برای بهرهگیری از فرصتها و صیانت از
آسیبها و تهدیدهای ناشی از فضای مجازی
اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همه جانبه
فضای مجازی کشور و حفظ حریم خصوصی آحاد
جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان
در این عرصه

شبکههای اجتماعی جدید
بومی شرایطی را فراهم
میآورند که حقوق اجتماعی
و فرهنگی کشور تأمین
میگردد.

زمانی میتوانیم برای بهره-
مندی از فرصتها و صیانت
از آسیبهای اجتماعی
برنامهریزی مؤثر کرد که
امکان حکمرانی در فضای
مجازی برای سیاستگذاران
داخلی وجود داشته باشد.

نام سند سیاستي

مقررات و ضوابط
شبکههای اطالع رسانی
رایانه ای
1380/08/15
سند راهبردی امنیت
فضای تولید و تبادل
کشور
اطالعات
1384/04/25
نقشه مهندسی فرهنگی
کشور()1391
حکم نصب اعضای
جدید شورای عالی
فضای مجازی از سوی
مقام معظم رهبری
1394/06/14

محور چهارم :رويکرد حمايتي نسبت به ظرفیتهاي سختافزاري و نرمافزاري شبکههاي
اجتماعي داخلي

این محور ناظر به سیاستهای حمایتی نسبت به ظرفیتهای داخلی اعم از سختافزاری و
نرمافزاری در حوزة تولید محتوا و سرویسهای بومی است .در اسناد ذیل به بند چهارم از

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

جدول  .3محور سوم :حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی -اسالمی
و صیانت از آسیبها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی

 ║ 126مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،راهبردهای کالن ارائه خدمات اطالعرسانی و
اینترنت در کشور ،بند ششم اقدامات ملی راهبرد کالن پنجم ـ نقشه مهندسی فرهنگی کشور،
حکم نصب اعضای جدید شورای فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری بند نهم از وظایف
شورا اشاره شده است.
جدول  .4محور چهارم :رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری شبکههای اجتماعی داخلی
نام سند سیاستي
حکم نصب اعضای جدید
شورای فضای مجازی از سوی
مقام معظم رهبری ( )1394بند
نهم از وظایف شورا

محتواي سیاست

تحلیل سیاست

توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی
منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسالمی ـ
ایرانی در تمام قلمروهای مورد نیاز

این سیاست را میتوان با
گسترش شبکههای اجتماعی
بومی محقق ساخت.

توسعه کمی وکیفی شبکة اطالعرسانی ملی و
تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و
امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به
تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و
مصالح ملی.

توسعة کمی و کیفی شبکههای
اطالعرسانی بومی میتواند
مصالح و تهدیدهای فضای
مجازی را به حداقل برساند.

سیاستهای کلی «شبکههای
اطالعرسانی رایانهای»
1377/07/11

حمایت از تولید و نشر محتوای سالم
الکتریکی

میتوان برای استفاده از
سرویسهای مناسب داخلی،
تعرفههای ترجیحی و پایینتری
نسبت به نمونههای مشابه
خارجی وضع کرد یا میتوان
بخشی از درآمد حاصل از ترافیك
داده در دیتا سنتر داخلی را به
تولیدکنندگان محتوا به شکلهای
مختلف تشویقی اختصاص داد.

راهبردهای کالن ارائه خدمات
اطالعرسانی و اینترنت در کشور
()1379/02/07

حمایت از ایجاد و گسترش تشکلهای مردم
نهاد با محوریت موضوعات و ارزشهای
اسالم ناب در جامعه و فضای مجازی

میتوان به اشکال مختلف نسبت
به گسترش رسانههای اجتماعی
بومی برای حمایت ،ایجاد یا
گسترش این تشکلها بهره برد.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن پنجم ـ
اقدامات ملی بند ششم

تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی127║ ...
ادامة جدول  .4محور چهارم :رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری شبکههای اجتماعی داخلی

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم
راهبردهای ملی ـ بند سیزدهم
اعمال سیاستهای تشویقی و
حمایتی در این راستا میتواند
بسیار مؤثر باشد.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم
راهبردهای ملی ـ بند سیزدهم

برنامهریزی برای حمایت ،گسترش و
ساماندهی شبکههای مجازی متعهد

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم
راهبردهای ملی ـ بند نوزدهم

حمایت از تهیه و انتشار بستههای نرمافزاری
رسانهای مروج فرهنگ اسالمی ـ ایرانی یا
مـؤثر در ارتقـای اطالعات و آگاهیهای
عمومی.

آییننامه ساماندهی و توسعه
رسانهها و فعالیتهای فرهنگی
دیجیتال ()1388/04/13

محور پنجم :مديريت راهبردي شبکههاي اجتماعي

این محور سیاستهایی را شامل میشود که بر هدایت و مدیریت راهبردی شبکههای اجتماعی،
برای مقابله با جنگ نرم و مدیریت ادراک دشمن و حضور مؤثر و هدفمند کشور در تعامالت
بینالمللی شبکههای اجتماعی بهمنظور مقابله با سلطة جهانی در این عرصه و ایجاد توازن قدرت
در سطح بینالملل تأکید دارند .در این خصوص ،میتوان به بندهای چهارم و هفتم از
سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،بندهای اول ودهم از راهبردهای ملی و
بندهای هجدهم و بیست و یکم از اقدامات ملی ذیل دهمین راهبرد کالن نقشه مهندسی
فرهنگی کشور ،سیاستهای کلی «علم و فناوری» و حکم نصب اعضای جدید شورای عالی
فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری ( )1394/6/14بند سوم از وظایف شورا توجه نمود.

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

محتواي سیاست
حمایت از تولیدات ملی در حوزههای
نرمافزاری و سختافزاری و طراحی ،تأمین و
توسعه زیرساختهای فناوریهای نوین
اطالعاتی ،ارتباطی و رسانهای
زمینهسازی و حمایت مؤثر از تولید
محصوالت سختافزاری ،نرمافزاری و
دانشافزاری و صادرات آنها و تقویت صنایع
داخلی در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات

تحلیل سیاست

نام سند سیاستي
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جدول  .5محورپنجم :مدیریت راهبردی شبکههای اجتماعی
║ سال بیستم ،شمارة چهل و هشتم ،زمستان 1398

محتواي سیاست

حضور فعال و اثرگذار در شبکههای جهانی و
حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در
زمینه تولید و عرضه اطالعات و خدمات
ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و
اندیشه اسالمی.
اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و
مقررات بینالمللی و ایجاد اتحادیههای
اطالعرسانی با سایر کشورها بهویژه
کشورهای اسالمی بهمنظور ایجاد توازن در
عرصه اطالعرسانی بینالمللی و حفظ و
صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با
سلطه جهانی.
طراحی پیوسته و تقویت آرایش رسانهای
روزآمد و همافزا در مقیاس ملی و فراملی
دارای قابلیت رقابتی با رسانههای بینالمللی
در جهت تولید قدرت نرم و مقابله با جنگ
نرم دشمن.
گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و
الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر
کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر
منطقهای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه
با تحکیم استقالل کشور ،با تأکید بر:
 .6-1توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم
و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و
صادرات محصوالت دانش بنیان و متکی بر
فناوریهای بومی بویژه در حوزه های دارای
مزیت و ظرفیت ،با اصالح امر واردات و
صادرات کشور.
راهبری فضای مجازی در چارچوب
مقتضیات راهبردی و نقشه مهندسی
فرهنگی کشور (بنددهم).

تحلیل سیاست

تأکید اصلی در این دو بند اوال
مربوط به حضور مؤثر ایران در
شبکههای جهانی است و ثانیا ناظر
به اتحاد کشورهای اسالمی در
زمینه شبکههای اطالع رسانی
است .این امر به ایجاد توازن در
حوزههای شبکههای اجتماعی در
برابر قدرتهای مسلط جهانی
خواهد انجامید.

آرایش رسانهای روزآمد و همافزا در
فضای مجازی به واسطه تولیدات و
ظرفیتهای داخلی در حوزه
سرویس و محتوا بیش از پیش
امکان تجمیع و همافزایی پیدا
میکنند؛ به نحوی که بتواند توان
رقابت با نمونههای مشابه خارجی
داشته ودر این حوزه برای کشور
تولید قدرت نرم کند.

راهبری فضای مجازی در چارچوب
نقشه مهندسی کشور منجر به بومی
سازی و بهینه کردن شبکههای
اجتماعی میشود.

نام سند سیاستي

سیاستهای کلی «شبکههای
اطالعرسانی
رایانهای»1377/7/11

سیاستهای کلی «شبکههای
اطالعرسانی
رایانهای»1377/7/11

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم ـ
راهبردهای ملی ـ بند اول

سیاستهای کلی «علم و
فناوری» ()1393/6/29

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبردکالن دهم ـ
راهبردهای ملی ـ بند دهم

تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی129║ ...

ادامة جدول  .5محورپنجم :مدیریت راهبردی شبکههای اجتماعی
انسجام بخشی و همافزایی سیاستها،
برنامهها و اقدامات برای افزایش سهم و
تأثیرگذاری کشور در فضای مجازی
تالش هدفمند برای مشارکت در مدیریت
جریان منطقهای و جهانی فضای مجازی

مدیریت فضای مجازی در داخل
کشور کمك میکند زمینه حضور
مؤثر و تأثیرگذار کشور در مناسبات
فضای مجازی در تعامالت
بینالمللی در این حوزه افزایش
می دهد.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم ـ
راهبردهای ملی ـ بند هجدهم
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
( )1391راهبرد کالن دهم ـ
راهبردهای ملی ـ بند بیست و
یکم

استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان
مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان
برجسته سایر کشورها بهویژه کشورهای
اسالمی حسب نیاز.
ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت
سایبری در تراز قدرتهای تاثیرگذار جهانی
و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با
دیگر کشورها در جهت شکلدهی به قواعد و
قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه
جهانی با رویکرد اخالق مدار و عادالنه

سیاستهای کلی «علم و
فناوری» ()1393/6/29
دستیابی به این مهم در سایه
سیاستگذاری و اجرای درست
سیاستها امکان پذیر است.

حکم نصب اعضای جدید
شورای عالی فضای مجازی از
سوی مقام معظم رهبری
( )1394/6/14بند سوم از
وظایف شورا

جدول  .6نقاط قوت وضعف سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی در کشور از  1370تا کنون
نقاط قوت

تالش جهت تدوین سیاستهای فرهنگی در دهه هفتاد
اهتمام به وارد کردن ادبیات جدید سیاستگذاری در دهه
هشتاد و نود
توجه ویژه به ظرفیتهای علمی در شبکههای مجازی

نقاط ضعف

عدم اشاره به ابزارهای تحقق سیاستهای فرهنگی در
عرصههای مختلف دینی ،علمی ،ادبی و هنری و فرهنگ
عمومی
عدم اهتمام به سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی
در دهه هفتاد
عدم توجه الزم به زیر ساختهای الزم جهت توسعه و
ترویج شبکههای اجتماعی در کشور

بحث و نتیجهگیري

تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی جدید در جمهوری اسالمی ایران با تأکید
بر اسناد باالدستی حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل «بهرهگیری از
فرصتهای شبکههای اجتماعی و توسعه محتوا وخدمات کارآمد»« ،توسعه جامعه شبکهای»،
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محتواي سیاست

تحلیل سیاست

نام سند سیاستي
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«حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسالمی»« ،رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیتهای
سختافزاری و نرمافزاری شبکههای اجتماعی داخلی» و «مدیریت راهبردی شبکههای
اجتماعی» حائز اهمیت است .محور اول مربوط به سیاستهایی میشود که ناظر به بهرهگیری از
فرصتهای فضای مجازی و توسعه محتوا و خدمات کارآمد در این عرصه منطبق بر ارزشها و
فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و در راستای ترویج این ارزشها و تقویت هویت ایرانی اسالمی است.
محور دوم نیز مربوط به سیاستهایی میشود که بر توسعه جامعة شبکهای و تسهیل دسترسی
آحاد مردم به خدمات شبکه و ایجاد فرصتهای برابر و عادالنه در برخورداری از امکانات فاوا
برای همه شهروندان تأکید دارند .در محور سوم باید سیاستهایی یاد کرد که ناظر به حفظ امنیت
و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسالمی بوده و بر صیانت از آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی تأکید
دارند .محور چهارم نیز ناظر به سیاستهای حمایتی نسبت به ظرفیتهای داخلی اعم از
سختافزاری و نرمافزاری در حوزة تولید محتوا و سرویسهای بومی است .محور آخر (پنجم)
سیاستهایی را شامل میشود که بر هدایت و مدیریت راهبردی شبکههای اجتماعی ،برای مقابله
با جنگ نرم و مدیریت ادراک دشمن و حضور مؤثر و هدفمند کشور در تعامالت بینالمللی
شبکههای اجتماعی بهمنظور مقابله با سلطه جهانی در این عرصه و ایجاد توازن قدرت در سطح
بینالملل تأکید دارند .تحلیل نتایج حاکی از آن است که دهه هفتاد را میتوان نمود دیدگاه دولتی
در جمهوری اسالمی ایران دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا میکرد تا ویرانیهای جنگ
تا حد قابل توجه بهبود یابد .بنابراین ،توجه به این امر مهم یعنی باورها و ارزشهای هنجارشده
مستلزم سیاستگذاری فرهنگی خاص خود است ،در این راستا دیدگاه دولتی (خادمانه) را باید
رویکرد غالب در این دوره دانست .دولت برای حفاظت از فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد نظم و
همسویی ایدئولوژیك در فرهنگ دخالت میکند .در دهه هشتاد و نود ،با توجه به تحوالت
اجتماعی و سیاسی ،رویکرد دولت بدینگونه است که با توجه به دیدگاه ارتباطی در
سیاستگذاری فرهنگی ،مردم که با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم بپردازند
و نوع سیاست فرهنگی و نیز ارزشها را مشخص کنند .در این دیدگاه دولت تنها به عنوان بازیگر
هم سطح حوزه عمومی است که میتواند تنها دیدگاه خود را مطرح کند .بعد از انقالب اسالمی
ایران ،فرایند سیاستگذاری فرهنگی در زمینههای گوناگون فرهنگی با قوت و ضعفهایی در
مقاطع مختلف سیاسی ـ اجتماعی همراه بوده و به تبع سیاستگذاری فرهنگی در حوزههای
رسانههای جدید بهویژه شبکههای اجتماعی ،گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسالمی
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ـ ایرانی است از هماهنگی و همسویی الزم دستگاههای ذیربط برخوردار نبوده است .همچنین
در این راستا اسنادی مانند سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،سند راهبردی نظام
جامع فناوری اطالعات کشور ،سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ،نقشه
مهندسی فرهنگی کشور ،وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط
رهبری بیشترین و مهمترین بندهای سیاستی مرتبط با مسأله شبکههای اجتماعی مجازی را به
خود اختصاص دادند.
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اجاللی ،پرویز( .)1379سیاستگذاري و برنامهريزي فرهنگي در ايران ،تهران :نشر عترت.
اشتریان ،کیومرث( .)1391مقدمهاي بر روش سیاستگذاري فرهنگي ،تهران :انتشارات جامعهشناسان.
امیر انتخابی ،شهرود و دیگران(« .)1396شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سیاستگذاری فرهنگی رسانهها
در ایران» ،فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ،شماره .57-76 :24
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اسالمی ایران؛ چالشها و راهکارها» ،فصلنامه پژوهشهاي سیاسي و بینالمللي ،شماره.79-107 :33
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ايران ،تهران.

