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  چکیده

اي  پروژه، عات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضاي مجازي کشورشبکه ملی اطال
ها ازجمله  در دست اجرا است که در مقاطع مختلف مورد توجه رسانه

اي در  هاي رسانه که بازنمایی ازآنجایی. هاي خارجی قرار گرفته است رسانه
گیري افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه  تواند در جهت این خصوص می

در این پژوهش بازنمایی این طرح در برخی ، ؤثر واقع شودملی اطالعات م
رادیو ، رادیو فردا، وله فارسی دویچه، سی فارسی بی بی(مرزي  هاي برون رسانه
صورت  را که به) پست گاردین و واشنگتن، الجزیره، ان ان سی، زمانه
به روش تحلیل محتواي کیفی مورد ، اند  شده گیري هدفمند انتخاب نمونه

                                                
   .)ع(فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق،  دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی*
     mahdi.homayoon@gmail.com          ). نویسنده مسئول(

  m.sajed.hashemi@gmail.com   .)ع( دانشجوي دکتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق**



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      120

هاي کلیدي برآمده از متون برگزیده تا  گزاره، بر این اساس. ایم ه قرار دادهمطالع
 از متن مورد تحلیل  شده صورت مضامین منتزع  و به شده جاي ممکن خالصه

قرار گرفتند؛ و در نهایت شش مقوله اصلی و یازده مقوله فرعی از دل این 
بودن نسبت شبکه  مبهم:  ازعبارتندهاي اصلی  مقوله. مضامین استنتاج گردیدند

خواهی جمهوري  اقتدارگرایی و تمامیت، ملی اطالعات با اینترنت جهانی
فریبانه بودن  عوام، اندازي شبکه ملی اطالعات اسالمی در فضاي مجازي با راه

نگرانی همگانی از اجراي این ، تبلیغات جمهوري اسالمی درباره این شبکه
و عدم امکان ،  و فساد مالی مجریان آنفرایند پرهزینه اجراي این طرح، پروژه

  .اندازي شبکه ملی اطالعات به دلیل موانع و تبعات اجتماعی آن راه
تحلیل ، اي بازنمایی رسانه،  شبکه ملی اطالعات: کلیديهاي هواژ

  .محتواي کیفی
  

  مقدمه و طرح مسئله. 1
سه شبکه ملی اطالعات طبق تعریفی که شوراي عالی فضاي مجازي در مصوبه جل

 فضاي ارتباطی عنوان زیرساخت به«،  ارائه داده است3/10/92پانزدهم خود در تاریخ 
 و ها سوئیچ همراه به اینترنت) پروتکل (قرارداد بر مبتنی اي شبکه، کشور مجازي

 براي داخلی دسترسی هاي درخواست که به صورتی است اي داده مراکز و ها مسیریاب
 خارج طریق از وجه هیچ به شوند می نگهداري داخلی داده مراکز در که اطالعاتی اخذ

 در داخلی امن و خصوصی و اینترانت هاي شبکه ایجاد امکان و نشود مسیریابی کشور
 ترین مهم و مطرح 1384 سال کشور اواخر در اینترنت ملی شبکه بحث. »شود فراهم آن

 اعالم اینترنت جهانی شبکه به وابستگی کاهش سال در آن شبکه این سازي پیاده دلیل
طبق .  برنامه پنجم توسعه مطرح شد46کلیات موضوع در ماده ، ازاین  پنج سال پس.شد

ایجاد و توسعه شبکه ملی «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ، این ماده
اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهناي باند مناسب و با رعایت موازین 
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کلیه ، صورت که تا پایان سال دوم برنامه بدین بود؛  شدهمکلّف»  کشورشرعی و امنیتی
شصت درصد ، و تا پایان برنامه،  اجرایی و واحدهاي تابعه و وابستههاي دستگاه

  .وکارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات متصل شوند خانوارها و کلیه کسب
 است اما  شدهن لاگرچه مراحل اجراي این پروژه همچنان ادامه داشته و تکمی

نظرهاي  را در وجود برخی اختالف اندازي آن شاید بتوان یکی از دالیل تأخیر در راه
هاي  هاي داخلی و خارجی نیز در سال رسانه. فنی درباره ماهیت این شبکه عنوان کرد

هاي گوناگونی چون  اند و در قالب هرکدام به نحوي این موضوع را پوشش داده، اخیر
در واقع در کنار . اند و گزارش تحلیلی بدان پرداخته مصاحبه، بريگزارش خ، خبر

ها یا  توان از قرائت می، هاي گوناگونی که ازلحاظ فنی در این زمینه وجود دارد قرائت
هاي صورت گرفته در این  مطالعه بازنمایی. اي نیز سخن گفت هاي گوناگون رسانه بازنمایی

ها را باید سازنده محیط نمادینی  رسانه،  ماجهت اهمیت دارد که در عصر خصوص ازآن
و ، گیري تصویر ذهنی مخاطبان از دنیاي اطراف است شکل، ها دانست که تأثیر عمده آن

  ).50: 1387، مهدي زاده(گذارند  نوعی بر شناخت و درك عموم از جهان تأثیر می به
ري گی توان در شناخت جهت هاي این پژوهش را می بنابراین یکی از ضرورت

اي از  هاي رسانه افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه ملی اطالعات تحت تأثیر بازنمایی
 و در عمل موفق  شده تواند کارآمد واقع که این طرح زمانی می چنان. آن عنوان کرد

 کاربران این کهبه دیگر بیان . قرار گیردباشد که توسط افکار عمومی مورد استقبال 
راستا باسیاست فیلترینگ و  همو ات را طرح و سیاستی سلبی شبکه ملی اطالع، ایرانی

تصویري ،  برعکساین کهو یا  هاي محدودکننده در فضاي مجازي بدانند دیگر سیاست
رونق و ، مثبت از آن داشته و آن را طرحی در جهت بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت

طور مستقیم و غیرمستقیم  به، سازي فضاي مجازي بدانند و نیز سالم شکوفایی اقتصادي
توان  همچنان که می( تأثیرگذار خواهد بود یادشدهدر میزان کارآمدي و موفقیت طرح 

ناکارآمدي سیاست پاالیش یا همان فیلترینگ فضاي مجازي در ایران و استفاده گسترده 
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در ارتباط با ). کاربران از ابزارهاي فیلترشکن را نیز در همین چارچوب تحلیل کرد
  ها پرداخته زبان نیز که در بخشی از این پژوهش به آن هاي خارجی غیرفارسی هرسان
ها تصویر  هاي صورت گرفته در این رسانه  است نیز توجه به این نکته که بازنماییشده

  .باشد کننده ایران در افکار عمومی جهانی است حائز اهمیت می
مرزي  هاي برون  رسانهترین  است تا با مراجعه به مهم شدهدر این مقاله سعی

طور  هاي صوتی و تصویري که به زبان اعم از مطبوعات و رسانه زبان و غیرفارسی فارسی
هاي صورت گرفته  بازنمایی، اند خاص به موضوع شبکه ملی اطالعات در ایران پرداخته

 ها که این رسانه. مورد مطالعه قرار دهیم» تحلیل محتواي کیفی«در این زمینه را با روش 
ها به موضوع  گیري هدفمند و برحسب میزان کمی و کیفی پرداختن آن صورت نمونه به

، وله فارسی دویچه، سی فارسی بی  بی: ازعبارتند، اند  شده شبکه ملی اطالعات انتخاب
الزم به ذکر است . پست و واشنگتن، گاردین، الجزیره، ان ان سی، رادیو زمانه، رادیو فردا

همچنین . ها مورد بررسی قرار گرفته است هاي این رسانه سایت که در این تحقیق وب
ها در رابطه با این پروژه از سال   براي بررسی بازنمایی شده بازه زمانی در نظر گرفته

بوده است؛ چراکه موضوع شبکه ملی اطالعات ) 1393( تا زمان نگارش این مقاله 1389
صورت جدي مورد توجه  م توسعه به و پس از طرح آن در قانون برنامه پنج89از سال 

  .ها قرار گرفت مردم و رسانه
  

  چارچوب نظري. 2
  بازنمایی
دانست؛ به » هاي مفهومی و گفتمانی تولید معنا از طریق چارچوب«توان   را میبازنمایی

دیگر زبان  عبارت به. شود ویژه زبان تولید می به، ها از طریق نشانه» معنا«این معنی که 
اي خنثی و   براي اشیاي مادي و موضوعات اجتماعی است و صرفاً واسطهسازنده معنا

                                                
1. Representation 
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فرایند تولید . آید حساب نمی بندي معانی و معرفت درباره جهان به طرف براي صورت بی
شود خارج   آنچه واقعیت نامیده میپس. نامند هاي داللت می معنا از طریق زبان را رویه
  ).15: 1387 ،مهدي زاده(از فرایند بازنمایی نیست 

شناسی و مطالعات فرهنگی  این مفهوم برآمده از دو حوزه زبان، به لحاظ نظري
در آثار ، هاي مطالعات فرهنگی ترین چهره  بعنوان یکی از شاخصلها  استوارت. است

متعددي به بررسی مفهوم بازنمایی و تبیین اهمیت آن در فرهنگ رسانه محور امروزي 
او بازنمایی را . دهد یی معنا و زبان را به فرهنگ ربط میبازنما، وي. پرداخته است

و ، کند تعریف می» درباره جهان به سایر مردم اي معنادار استفاده از زبان براي بیان نکته«
میان اعضاي یک فرهنگ ، بازنمایی جزئی اساسی از فرایندي است که معنا«: نویسد می

آید و   معنا از کجا میاین کهل در توضیح ها ).15: 1997، هال(» شود تولید و مبادله می
این میان سه رویکرد نظري به ، دهد بازنمایی چگونه معنا و زبان را به فرهنگ ربط می

، رویکردهاي بازتابی: شود تمایز قائل می، پردازد  زبان چگونه به بازنمایی جهان میکه
شود که معنا  ر میدر رویکرد بازتابی چنین تصو. 4)گرا برساخت( و برساختی تعمدي

و کارکرد زبان همچون ، ایده یا رویداد در جهان واقعی خوابیده است، شخص، در شیء
دهد  گونه که در جهان وجود دارد بازتاب می اي است که معناي واقعی را همان آینه

)Hall, 1997: 24 .(بازتاب و انعکاسی از معانی ، شناخت ما از واقعیت، بر این اساس
ها نیز به  همچنین رسانه. گیرد واسطه زبان شکل می به ذهن است که به ،نهفته در آن

  .کنند طرف واقعیت را نمایش داده و منعکس می شکلی خنثی و بی
فرد خود را از  این مؤلف است که معناي منحصربه،  بر اساس رویکرد تعمدي

یسنده یا گوینده دهند که نو ها همان معنا را می واژه، در واقع. کند طریق زبان تحمیل می
کند؛  زبان را به یک امر کامالً خصوصی تبدیل می، این رویکرد. مدنظر داشته باشد

                                                
1. Hall, Stuart 
2. The reflective approach 
3. The intentional approach 
4. The constructionist approach 
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بر این . شود فرد در ساحت زبان تبدیل می صورت که هر فرد به منبعی منحصربه بدین
معنایی که ، شویم مواجه می) مثالً یک بیلبورد تبلیغاتی(اي  اساس وقتی با یک متن رسانه

ا متجلی خواهد شد عین همان معنایی است که مؤلف متن اراده کرده است در ذهن م
)Bayker, 2007: 4.( گرا ماهیتی اجتماعی و عمومی براي زبان قائل  رویکرد برساخت

توانند  تنهایی نمی خود معنا ندارند؛ کاربران زبان نیز به خودي اشیاء و رویدادها به. است
ها و مفاهیم بر  نشانه  نظامی ازه ما معانی را بواسطمعنا را در زبان تثبیت کنند؛ بلکه

بلکه نظام زبانی یا ، جهان مادي نیست، کند آنچه که معنا را با خود حمل می. سازیم می
 :Hall, 1997(کننده معناست  حمل، کنیم نظامی که ما براي بیان مفاهیم از آن استفاده می

ي معموالً داراي یک یا چندین نظام توان گفت هر فرد گروه و حتی می، هر جامعه). 24
ها را شکل  گیري شخصیت و هویت آن بازنمایی هستند که اصل و اساس شکل

اي را بدون  توان هیچ فرهنگ و جامعه بنابراین باید توجه داشت که نمی. دهند می
  ).226: 1394، فکوهی(هاي بازنمایی آن درك کرد  شناخت نظام

جمعی در قرن بیستم موجب شد تا  رتباطهاي ا رشد و توسعه چشمگیر رسانه
جایگاهی ویژه در حوزه ، مفهوم بازنمایی که از دل مطالعات فرهنگی برخاسته بود

ها را باید سازنده محیط نمادینی دانست که  در اینجا رسانه. مطالعات رسانه پیدا کند
نوعی بر  و به گیري تصویر ذهنی مخاطبان از دنیاي اطراف است شکل، ها تأثیر عمده آن

ها فراگیرترین و  رسانه«، در واقع. گذارند شناخت و درك عموم از جهان تأثیر می
بازتولید و توزیع دانش و معرفت در مقایسه با سایر نهادهاي ، مؤثرترین نهاد تولید

هایی چون انتشار انواع  و با داشتن ویژگی، آگاهی و شناخت در جهان جدید هستند
ه بر عهده گرفتن وظایف دیگر نهادهاي معرفتی منجر دانش و معرفت که الجرم ب

ها را در دسترس همه اعضاي جامعه  فعالیت در یک سپهر عمومی که آن، شود می
دهد و نیز اثرگذاري بر تعداد بیشتري از  هزینه قرار می داوطلبانه و کم، صورت باز به

مادینی که در آن حدودوثغور محیط ن، ها به خود افراد و اختصاص زمان بیشتري از آن
  ).50: 1387، مهدي زاده(» کنند کنیم را تعیین می زندگی می



  

  
  

  
 125  ...   در رسانه   » شبکه ملی اطالعات«بازنمایی 

هاي جمعی گسترش دانش ما از محیطی فراتر  ترین کارکردهاي رسانه  یکی از مهم
توانیم آن را مستقیماً تجربه  موضوعات و رویدادهایی است که می، ها مکان، از مردم

هاي سیاسی  دنیایی که با آن از جنبه«: ویسدن در این زمینه می) ) 1921لیپمن. کنیم
، این دنیا باید کشف. و دور از ذهن است، دور از دید، دور از دست، سروکار داریم

مسائل ، ها اند که ما از فرهنگ  شدههاي جمعی باعث رسانه. »گزارش و متصور شود
آگاه ، تجربه کنندتوانند آن را مستقیماً  اجتماعی و رویدادهایی که تعداد اندکی از ما می

عنوان راهنمایی براي  ها به بنابراین ما متکی به تصویري هستیم که از طریق رسانه. شویم
در این  ).287: 1388، تن(شود  هاي اجتماعی خودمان به ما ارائه می گیري واقعیت شکل

یی دیگر بازنما عبارت به. کنند ها همچون آینه براي انعکاس واقعیت عمل نمی زمینه رسانه
اي دارد  طرف نیست؛ بلکه ریشه در گفتمان و ایدئولوژي اي معنا سازي خنثی و بی رسانه

. و آمیخته به روابط و مناسبات قدرت است، گیرد که از آن منظر بازنمایی صورت می
ها  یافته فرهنگی از مقوله یک مجموعه سازمان، کنند ها آن را ترسیم می جهانی که رسانه

بندي مفاهیم  ها یا دسته  ما جهان را از طریق مقوله سازي پدیده.یا مفاهیم کلی است
خود مبتنی بر یک فرایند ، این رویه معنا سازي. بخشیم کنیم و به آن معنا می اداره می

هاي ذهنی  ها یا کلیشه واره طرح، ها به عبارتی در مقوله سازي پدیده. ایدئولوژیک است
ها   تجربه و درك مستقیم خود ما از پدیدهکند مطرح است و نه که اجتماع دیکته می

  ).51 و 9: 1387، مهدي زاده(
ها منبع قدرتمندي درباره جهان اجتماعی است؛ چراکه جریان  محتواي رسانه

هاي  ها و کنش به طرز قوي بر ادراك» دیگران«اي از  مداوم و مکرر بازنمایی رسانه
ها عین  و این بازنمایی، گذارد ر میشوند تأثی ها از کسانی که بازنمایی می مخاطبان آن

سیاست معنا «ها را بخشی از  ل رسانهها ، در این زمینه. شود واقعیت پنداشته می
ها به رخدادهایی که در جهان به وقوع  و معتقد است که رسانه، کند معرفی می» بخشیدن

                                                
1. Lippmann, W 
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کنند؛  ده نمیها فقط به بازتاب واقعیت بسن رسانه، از منظر وي. دهند پیوندند معنا می می
از ، جاي آنکه فقط معانی موجود را منتقل کنند و به، کنند بلکه واقعیت را تعریف می

براي ، دهی دوباره به آن رویدادها خالل گزینش و عرضه و سپس بازآفرینی و شکل
  ).176: 1386، ویلیامز(آفرینند  ها معنا می آن

  
  روش پژوهش. 3

تحلیل محتواي .  است شده بهره گرفته» یفیتحلیل محتواي ک«در این تحقیق از روش 
هاي متنی از طریق  توان روش تحقیقی براي تفسیر ذهنی محتوایی داده کیفی را می

  شده و تم سازي یا طراحی الگوهاي شناخته، کدبندي، مند بندي نظام فرایندهاي طبقه
یل محتواي تحل). 20: 1390،  به نقل از ایمان و نوشادي2005، یه و شانون شی(دانست 

ها یا الگوهایی را که  رود و تم کیفی به فراسویی از کلمات یا محتواي عینی متون می
  ).21: 1390، ایمان و نوشادي(آزماید  صورت محتواي آشکار می آشکارا یا پنهان هستند به

اي را به  کارگیري روش تحلیل محتواي کیفی نام فیلیپ میرینگ جایگاه ویژه در به
 روانی بیکاري که در -اثر وي در رابطه با پیامدهاي اجتماعی. ده استخود اختصاص دا

شود و  اولین ادبیات استاندارد و روشمند در این زمینه محسوب می،  انجام شد80دهه 
در . اند بسیاري از کارهایی که در این زمینه وجود دارند به نحوي از روش او الهام گرفته

اي توصیف روش تحلیل محتواي کیفی نگاشته مقاالت و آثاري که میرینگ در راست
نخست رویکردي که :  است شدهسه رویکرد براي روش تحلیل محتوا پیشنهاد، است

دوم ، ها را تا جاي ممکن خالصه کند کوشد داده در آن محقق با حفظ ساختار متن می
و در ، زند رویکردي که محقق در عین خالصه کردن به سطحی از تفسیر دست می

شود ساختار حاکم بر متن بیرون کشیده شود  رویکردي که در آن کوشیده مینهایت 
  ).121: 1393،  به نقل از تبریزي2006، بیکر کوهل(
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براي ) 2000(هایی است که میرینگ   یکی از شیوه1»ها تکوین استقرایی مقوله«
بندي  ایده اصلی در این شیوه عبارت از فرمول. کند تحلیل محتواي کیفی مطرح می
برگرفته از چارچوب نظري و مسئله پژوهش است ، مالك تعریف یعنی معیار انتخاب

هایی از متن است که باید در تحلیل محتوا مدنظر قرار  کننده جنبه تعیین، که این مالك
صورت  هاي استقرایی به شود و مقوله بررسی می، متن با در نظر گرفتن این مالك. بگیرد

، ها از طریق یک حلقه بازخورد این مقوله. شوند اج میگام استنت به آزمایشی و گام
آیند و ازنظر پایایی نیز کنترل  هاي اصلی درمی صورت مقوله در نهایت به،  شدهبازنگري

  ).265: 1385، حریري(شوند  می
بر اساس مسئله و ، اي در این تحقیق مالك و معیار انتخاب متون رسانه

در » شبکه ملی اطالعات در ایران«وع بازنمایی موض، چارچوب مفهومی پژوهش
تواند در  که می، است) زبان یا غیر آن مرزي؛ اعم از فارسی برون(هاي خارجی  رسانه
صورت  گزارش تحلیلی و مصاحبه، گزارش خبري، هاي مختلفی همچون خبر قالب

 مورد بررسی قرار گرفته و  شده هاي انتخاب متن، بر این اساس. گرفته باشد
 بنا، در اینجا. هاي کلیدي مورد تحلیل قرار گرفتند صورت گزاره رتبط بههاي م داده

، بر دومین رویکردي که میرینگ در رابطه با روش تحلیل محتوا پیشنهاد داده است
سطحی از تفسیر نیز در قبال ، که تا جاي ممکن خالصه شدند ها در عین آن داده
هاي  مقوله،  در این مرحله شده هاي انتزاع ها صورت گرفت؛ و سپس از دل داده آن

  .فرعی و اصلی استنتاج گردیدند
  

  هاي مورد بررسی نمونه. 4
، اي وجود ندارد ها در چنین مقاله که امکان تحلیل و بررسی همه رسانه  آنجایی از

که به -و مطبوعاتی خارجی ، تصویري، هاي صوتی ترین رسانه هایی از میان مهم نمونه

                                                
1. Inductive category development 
2. Feedback loop 
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 به شکل -اند همان شبکه ملی اطالعات در ایران پرداختهموضوع اینترنت ملی یا 
ها را به این صورت  این رسانه. گیرند  و مورد بررسی قرار می شده هدفمند انتخاب

  :بندي کرد توان دسته می
  

  سی فارسی بی بی
  وله فارسی دویچه

  رادیو فردا
  زبان فارسی

  رادیو زمانه
  ان ان سی

  هالجزیر
  روزنامه گاردین

  مرزي هاي برون رسانه

  بانز غیرفارسی

 پست روزنامه واشنگتن

  
گزارش «، »خبر« قالب 4 در یادشدههاي  رسانه، توان گفت در یک نگاه اجمالی می

، خبر. اند به موضوع اینترنت ملی پرداخته» مصاحبه خبري«و » گزارش تحلیلی«، »خبري
و احتماالً ، ا چند ارزش خبري بودههاست که داراي یک ی گزارشی عینی از واقعیت

: 1386، محسنیان راد(گرفته است  سازمانی شکل سازمانی و برون تحت تأثیر عوامل درون
منظور تبیین و تشریح چگونگی وقوع  به، گزارش خبري در پی وقوع یک رویداد). 47

طورکلی  به. شود ها و علل وقوع آن تهیه می حادثه و پیامدها و آثار واقعه و احیاناً ریشه
منظور پاسخگویی به نیازهاي مخاطبان براي دریافت اطالعات  هاي جمعی به رسانه

به درج ، بیشتر از زوایاي مختلف یک رویداد و ارضاي حس کنجکاوي آنان
، یک نکته مهم در تفاوت گزارش خبري با خبر. آورند هاي خبري روي می گزارش

 واردکردن پیام و دیدگاه خود در مطلب امکان اثرگذاري بیشتر خبرنگار بر مخاطب و
  ).43-41: 1382، ها روغنی(است 
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ها و اظهارنظرهایی است که درباره یک  دیدگاه، اطالعات، گزارش تحلیلی شامل اخبار
یا زوایایی از یک ، هایی از یک واقعه مهم خبري موضوعی خاص و یا جنبه، فرایند، رویداد

نویسنده با ، در گزارش تحلیلی. شود نوشته می... اقتصادي و، سیاسی، روند اجتماعی
اي از این اطالعات را که شامل  گزینه، گردآوري کلیه اطالعات مربوط به موضوع موردنظر

کننده  هایی که منعکس همراه با دیدگاه، سوابق و اطالعات تکمیلی است، اخبار جدید
حلیلی در این است هاي ت یک ویژگی گزارش. کند نظرهاي گزارشگر است تدوین می نقطه

هاي خود را اغلب  به نحوي آشکار و روشن دیدگاه، که گزارشگر در کنار ارائه اطالعات
شوندگان یا شکل چیدن اطالعات و اخبار و نحوه  صورت غیرمستقیم و از زبان مصاحبه به

  ).215: 1382، ها روغنی(کند  درج سابقه موضوع اعمال می
لی است از فراگرد ارتباط میان دو سوي گزارش و حاص، همچنین مصاحبه خبري

این . منظور دستیابی به واقعیتی که داراي یک یا چند ارزش خبري باشد به، ارتباط
احتماالً ، هاي دو سوي این فراگرد ارتباطی است گزارش ضمن آنکه تحت تأثیر ویژگی

توان  مانی میساز ازجمله عوامل درون. پذیرد سازمانی نیز تأثیر می از عوامل درون و برون
صورت  نظر مدیریت مؤسسه به، هاي سازمان خبري سیاست: به این موارد اشاره کرد

هاي  پذیري کارکنان مؤسسه خبري با توجه به معیارها و ارزش جامعه، آشکار یا نهان
توان این موارد را  سازمانی هم می ؛ ازجمله عوامل برون...مذهبی و، سیاسی، اجتماعی
، مانند دولت یا وزارتخانه مربوطه(ذ اشخاص حقیقی و حقوقی نفو اعمال: برشمرد

  ).152 و 55: 1387، محسنیان راد...) (مخاطبان رسانه و، هاي فشار گروه، صاحبان آگهی
عمدتاً زمانی به موضوع شبکه ملی ، هاي مورد بررسی در این پژوهش رسانه

گیري  و یا موضع ایرانیاند که اظهارنظري درباره آن توسط مسئوالن  اطالعات پرداخته
طور مثال  به. المللی رخ داده است ها و مجامع بین خاصی نسبت به آن از سوي کمپین

پور وزیر اسبق  اندازي فاز نخست شبکه ملی اطالعات توسط رضا تقی اعالم راه
اندازي ایمیل ملی توسط محمدحسن نامی  اعالم راه، 1391ارتباطات در شهریورماه 
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وعده شروع به کار شبکه ملی اطالعات تا سال ، 92 تیر 20طات در وزیر سابق ارتبا
و اعالم وزارت ارتباطات ، 92 آذر 25 توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات در 1394

 93 آذر 15مبنی بر در اولویت قرار گرفتن سیاست احراز هویت کاربران اینترنتی در 
  .ها داشته است سانهازجمله مواردي است که بازتاب گسترده خبري در این ر

کارگاه ، سازمان گزارشگران بدون مرز، المللی حقوق بشر در ایران کمپین بین
و مرکز مطالعات ارتباطات جهانی ، شهروندي متعلق به مدرسه مانک دانشگاه تورنتو

وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا ازجمله نهادهایی هستند که در ارتباط با اینترنت ملی در 
اند که عمدتاً توسط  گزارش تحلیلی یا بیانیه منتشر کرده، ی از جنس پژوهشایران مطالب

در این زمینه . زبان مورد پوشش قرار گرفته است هاي خارجی فارسی و غیرفارسی رسانه
از دانشگاه » کالین اندرسون«نوشته » اینترنت پنهان در ایران«توان به گزارش  می

: اینترنت در زنجیر«حقوق بشر در ایران با عنوان المللی  گزارش کمپین بین، پنسیلوانیا
هاي  بیانیه، »هاي کنترل آنالین کنترل پنهان و فزاینده کاربران ایرانی و تغییر روش

هاي سالیانه آن سازمان  و گزارش، سازمان گزارشگران بدون مرز علیه اینترنت ملی ایران
د و نهادهاي مزبور در این افرا. در ارتباط با دشمنان اینترنت در جهان اشاره کرد

هاي  ها در پی تعریف ماهیت شبکه ملی اطالعات و تبیین اهداف و سیاست گزارش
  .اند گیري کرده اندازي آن بوده و در برابر آن موضع حکومت در راه

توان از  می، مرزي مورد اشاره در این پژوهش هاي برون همچنین در بررسی رسانه
عنوان  به، ها در تحلیل و بررسی موضوع اینترنت ملی انهافراد خاصی یادکرد که این رس

و چه ، قول صورت نقل ها رفته و نظراتشان در این رابطه را چه به سراغ آن، کارشناس
مدیر بخش ایران » رضا معینی«توان به  ازجمله می. اند صورت مصاحبه منعکس کرده به

المللی حقوق بشر در  بینمدیر کمپین » هادي قائمی«، سازمان گزارشگران بدون مرز
نماینده » اکبر موسوي خوئینی علی«، از بنیانگذاران سایت باالترین» عزیز آشفته«، ایران

، پژوهشگر اینترنت» محمود عنایت«، تهران در مجلس ششم و دبیر کمیته مخابرات آن
و ، )افزارهاي فیلترشکن تولیدکننده نرم( کانادا ASLاز مدیران شرکت » علی بنگی«
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» کدریک لیتون«، سیاستمدار هلندي و عضو پارلمان اروپا» ماریچه اسخاکه«طور  ینهم
از محققان امنیت ملی » کالین اندرسون«و ، معاون پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا

  .آمریکا در دانشگاه پنسیلوانیا اشاره کرد
ها در  نهشود که این رسا هایی مربوط می ها و کلیشه استعاره، ها نکته بعدي به نام

در مقدمه این گزارش گفته شد که در سال . اند ارتباط با شبکه ملی اطالعات به کار برده
 در سال این کهشد؛ تا  یاد می» اینترنت ملی«از این پروژه با عنوان ، آن از   و پس1385
همچنین در میان . براي آن برگزیده شد» شبکه ملی اطالعات« عنوان جدید 1389

خوریم که به همین  رتبه ایرانی به دو نام دیگر نیز برمی ئوالن عالیاظهارنظرهاي مس
همچنین بسیاري از . 2»اینترنت حالل«و دیگري  1»اینترنت پاك«پروژه اشاره دارد؛ یکی 

دانند و کاربرد واژه  را معادل شبکه ملی اطالعات می» اینترانت ملی«واژه ، کارشناسان
نفسه بیانگر ماهیت جهانی آن است؛  اکه اینترنت فیچر. دانند را غلط می» اینترنت ملی«

و شبکه ملی اطالعات نیز ، گردد هاي داخلی اطالق می که اینترانت به شبکه درحالی
هاي داخلی و خارجی تقریباً از تمام  رسانه. اي داخلی به گستره یک کشور است شبکه

استفاده از دو ، خورد میاند؛ اما آنچه بیشتر از همه به چشم  این عناوین استفاده کرده
هاي  ضمن آنکه برخی از رسانه. است» اینترنت حالل«و » اینترنت ملی«عنوان 

اند که  هاي دیگري نیز در این رابطه بهره برده ها و کلیشه مرزي از استعاره برون
فیلترنت «، »اینترنت پنهان«ها در قبال این پروژه است؛ مانند  گیري آن دهنده موضع نشان

  .»آپارتاید دیجیتال«و ، »اسالمی
یاد هاي  هاي صورت گرفته در هریک از رسانه طور خاص به بازنمایی اکنون به

  .شود  پرداخته میشده
                                                

-اینترنت پاك«اندازي   از راه1389نخستین بار در پاییز ، وزیر اسبق ارتباطات و فناوري اطالعات، پور  رضا تقی «
 .در کشور خبر داده بود

-   در تـاریخ  ، اي اقتصادي معاون اول ریاست جمهوري   ه  معاون نظارت و هماهنگی سیاست    ،   علی آقا محمدي
 .در کشور خبر داده بود» اینترنت حالل«اندازي   از آماده شدن مقدمات راه26/1/1390
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  هاي پژوهش یافته. 5
  زبان مرزي فارسی هاي برون رسانه) الف

  هاي کلیدي گزاره  
 از  شدهمضامین منتزع
ب  متن

مطل
وع 

ن
  

 تاریخ -نام رسانه
 عنوان -انتشار

  مطلب

1  

دهد این  سی نشان می بی هاي بی بررسی«
 که مستقل  شده اي طراحی گونه شبکه به

از شبکه جهانی اینترنت است و 
تواند خدماتی مشابه اینترنت براي  می

ها  هاي شرکت هاي داخلی و شبکه سایت
همین عامل . ها فراهم کند و سازمان

 ناظران هشدار بدهند که  شدهباعث
، قع حساسدولت ممکن است در موا

نتخابات  ااز پسمانند روزهاي ناآرامی 
تصمیم بگیرد ، 88جمهوري سال  ریاست

که نگران  اینترنت را قطع کند؛ بدون آن
هاي  ارگان، ها صدمه خوردن کار بانک

در . هاي خصوصی باشد دولتی و شرکت
هایی  کاربران تنها به سایت، این صورت

دسترسی خواهند داشت که به شبکه 
ل باشند و دیگر ابزارهاي داخلی متص

توانند امکان  عبور از فیلترینگ هم نمی
هاي  دسترسی به محتوا و سرویس

  .»المللی را فراهم کنند بین

استقالل شبکه ملی 
اطالعات از اینترنت 

و امکان قطع ، جهانی
دسترسی به آن توسط 

دولت در مقاطع 
  حساس

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: اطالعاتملی 
کلید قطع "

 در "اینترنت
دست دولت 

  1ایران

                                                
1.  http://www.bbc.co.uk/persian/science/2013/04/130426_l45_bt_iranian_ national_ 
internet 
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2  

کالین اندرسون پژوهشگري آمریکایی «
است که پس از تحقیقاتش روي این 

او .  استکرده هیتهاي از آن  نقشه، شبکه
هایش را در گزارشی با  نتایج پژوهش

 منتشر "اینترنت پنهان ایران"عنوان 
 .کرده است

ینترنت گوید طراحی ا آقاي اندرسون می
خالف استانداردها و "ملی ایران 

 است و همین باعث "هاي معمول روش
هایی که به این شبکه  شود که دستگاه می

از خارج از کشور ، اند متصل
چیزي که این .  نباشندیدسترس قابل

 رقابلیغشبکه را از خارج کشور 
  »کند دسترسی و نامرئی می

ناپذیر بودن  دسترس
ها و اطالعات  دستگاه
لی  ی از خارجمل

حلی
ش ت

زار
گ

  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  دست دولت ایران

3  

گوید با ایجاد  می] رانیا [ دولت
امنیت ملی ، اي مستقل از اینترنت شبکه

اما کالین اندرسون  .رود کشور باال می
 جدا کردن شبکه این که": گوید می

امنیت ، دي از اینترنتخانگی و مردم عا
اي  وعده، برد ملی ایران را باال می

یکی از ، عزیز آشفته ".توخالی است
گذاران سایت باالترین هم به این  بنیان

کند که بعضی  نکته اشاره می
هاي ایران را  هایی که شبکه ویروس

که با ، نه از طریق اینترنت، آلوده کردند
ها وارد  تاپ هاي فلش و لپ حافظه
 .ها شدند مسیست

تأثیر بودن شبکه  بی. 1
ملی اطالعات در 
  ارتقاي امنیت ملی

عدم صداقت . 2
دولت در خصوص 

اندازي  اهداف راه
  شبکه ملی اطالعات

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  دست دولت ایران
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4  

ان شاید تنها مشابه اینترانت کشوري ایر
را بتوان در کره شمالی پیدا کرد؛ در 
همان کشوري که سرتیپ محمدحسن 

وزیر جدید ارتباطات ایران در آن ، نامی
اي به نام  شبکه .دکترا گرفته است

 که "درخشان" یا "میونگ کوانگ"
 سال پیش راه افتاده و به 10حدود 

ها  دانشگاه، کاربرانش در نهادهاي دولتی
مکان دسترسی ا، و بعضاً خانه خودشان

هاي ایمیل و  سرویس، به تعدادي سایت
  .دهد موتور جستجوي شبکه را می

الگوپذیري ایران از 
بعنوان (کره شمالی 

نمادي از اعمال 
محدودیت شدید 

در خصوص ) دولتی
  اینترانت ملی

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  ایراندست دولت 

5  

هاي سرعت اینترنت در  محدودیت
مورد شبکه ملی اطالعات اعمال 
نخواهد شد و سرعت دسترسی کاربران 

تا هشت مگابیت بر "به این شبکه 
 برابر سقف سرعت 64 یعنی "ثانیه

سازمان گزارشگران  .اینترنت خواهد بود
بدون مرز این تفاوت سرعت را نوعی 

 معینی رضا .داند  می"آپارتاید دیجیتال"
مسئول بخش ایران این سازمان 

کاربران قرار است از این ": پرسد می
اي بکنند؟ آیا قرار   چه استفادهباال سرعت

اي  اهللا خامنه است با آن فقط سایت آیت
 "؟!و مسجد جمکران را ببینند

باال و محتواي  سرعت«
در شبکه ملی » محدود

 مثابه به، اطالعات
آپارتاید «نوعی 

  »دیجیتال

گزا
لی

حلی
ش ت

ر
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  دست دولت ایران
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6  

گوید ایران از اینترنت  کالین اندرسون می
عنوان راهی براي تشویق کاربران  ملی به

هاي داخلی استفاده  به استفاده از سرویس
افتد این است که  اتفاقی که می" .کند می

نید از سایت یوتیوب استفاده توا شما می
کنید که حتی با استفاده از فیلترشکن هم 

توانید هم از  می.  است شدهعمداً کند
استفاده کنید که سریع ] مشابه داخلی آن[

است و پر از ویدئوهاي ناقض حق 
دولت ، گوید به این شیوه او می ".مؤلف

کند که از  کاربران را تشویق می
 کنند که هاي داخلی استفاده سرویس

  .کنترل محتوایشان در دست دولت است

، شبکه ملی اطالعات
مثابه سیاستی براي  به

جایگزین شدن 
استفاده از 

هاي داخلی  سرویس
هاي  جاي سرویس به

  خارجی

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  دست دولت ایران

7  

اند که هدف از  ارها گفتههاي ایران ب مقام
قطع اینترنت ، اجراي پروژه اینترنت ملی

اما محمود عنایت معتقد است  .نیست
دهد  اینترنت ملی این امکان را به دولت می

اگر فضا به سمت آشوب و ریسک "که 
کلید اینترنت 'خیلی راحت ، سیاسی برود

 را خاموش کند و به مردم بگوید 'جهانی
هاي داخلی  یتتوانید از همین سا می

گوید  عزیز آشفته هم می ".استفاده کنید
تري براي کنترل  شبکه قوي"این پروژه 

اما  ".گذارد افراد در اختیار حکومت می
به ": گوید تر است و می رضا معینی بدبین

، رویم که مثل کوبا و کره شمالی سمتی می
 ".ایمیل هم بازار سیاه داشته باشد

امکان قطع . 1
نترنت دسترسی به ای

جهانی توسط دولت 
  در مواقع حساس

اعمال محدودیت . 2
و کنترل شدید بر 

  کاربران توسط دولت

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

سی  بی بی
 - فارسی

 شبکه -6/2/1392
: ملی اطالعات

کلید قطع "
 در "اینترنت

  دست دولت ایران
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8  

هاي ایرانی تالش بسیاري براي  مقام
 "ملی"هاي اینترنتی  اندازي سرویس راه

 نمونه آن شبکه ملی ترین مهم. اند هکرد
 "اینترنت ملی"اطالعات است که به 

هاست  مدت[ها   آن]... مشهور است
هاي  کاربران را از استفاده از سرویس

میل و  ایمیل محبوب خارجی مانند جی
 که چراکنند؛  می منصرف میل یاهو

 است و 'ناامن'ها  معتقدند این سرویس
 ایرانیان  در مکاتبات'جاسوسی'امکان 

. ندنک را براي کشورهاي دیگر فراهم می
 چندان به ثمر تاکنونها  اما این تالش
 بسیاري از کاربران چراکه. ننشسته است

کیفیت و ، ایرانی هنوز ازنظر سرعت
هاي داخلی اعتماد  پایداري به سرویس
 استفاده از اند نگرانچندانی ندارند و 

ان کار نهادهاي امنیتی ایر، ایمیل داخلی
را براي دسترسی به اطالعات شخصی 

  .تر کند ها آسان آن

عدم اعتماد مردم به 
هاي اینترنتی  سرویس

ملی به دلیل سرعت و 
کیفیت پایین و نگرانی 

از نقض حریم 
شان توسط  شخصی

  حکومت

سی  بی بی  خبر
 - فارسی

  ایران-20/4/92
 راه 'ملی ایمیل'

  1انداخت

                                                
1. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/07/130708_l45_national_email 
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9  

شبکه ملی ": آقاي واعظی گفته است
اطالعات کار بسیاري عظیمی بود و 

 سال که این 10دولت یازدهم پس از 
آن را به عمل ، مقوله در حد حرف بود

درآورده و بودجه باالیی را براي آن در 
  ".نظر گرفته است

بزرگ و پرهزینه بودن 
اندازي شبکه ملی  راه

  اطالعات
سی  بی بی  خبر

 - فارسی
 دولت -4/10/93

ایران بودجه 
باالیی براي 

 "اینترنت ملی"
  1اختصاص داده

10  

موتور ، ایمیل ملی، ملیاینترنت 
 مشابه هپروژها  جستجوي ملی و ده

آوري  دیگر با پسوند ملی در حوزه فن
 و در  شدهاطالعات که هرگز اجرایی ن

گرفته  تأهمه نش، اي خام مانده حد ایده
، از نگاهی ایدئولوژیک و امنیتی به وب

ثیر أ ت تحتها آنو مسکوت ماندن 
هاي جهانی است که اهمیت  واقعیت

 بیشتر روز روزبهفضاي مجازي در آن 
  .شود می

به وجود آمدن ایده 
، شبکه ملی اطالعات

در نتیجه نگاه 
ایدئولوژیک و امنیتی 

  به فضاي مجازي

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

  از- 18/4/2011
 »حالل اینترنت«
، زنیم می حرف که

 حرف چه از
  2زنیم؟ می

                                                
1. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/12/141225_l45_iran_national_internet_ 
intranet 
2. http://dw.com/p/RIok 
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11  

الگوي ، الگوي توسعه اینترنت در ایران
هایی نظیر  پروژه. چین و روسیه است

و پروژه » اینترنت پاك«، »اینترنت ملی«
فقط و فقط » اینترنت حالل«بامسماي 

در صورتی قابلیت و ضمانت اجرا 
که روسیه و چین موفق به ، خواهد یافت

اینترنت «تحقق اهداف خود در ایجاد 
ن در این عرصه چیزي ایرا. شوند» ملی

  .روي محض نیست جز دنباله

الگوپذیري 
صددرصدي ایران از 
چین و روسیه در 
خصوص توسعه 

اندازي  اینترنت و راه
  شبکه ملی اطالعات

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

  از- 18/4/2011
 »حالل اینترنت«
، زنیم می حرف که

 حرف چه از
  زنیم؟ می

12  

 شود هدف از اگرچه گفته می
و » اینترنت پاك«هایی نظیر  پروژه

سازي اینترنت از  پاك» اینترنت حالل«
تجربه نشان ، محتواي غیراخالقی است

داده است که هدف به چیزي جز 
هایی که با  برخورد با افراد و جریان

بخشی روایت  رسانی و آگاهی اطالع
کشند و  رسمی حکومت را به چالش می
، خیزند به مخالفت با بنیادهاي آن برمی

 ها آنهدف واقعی . تبدیل نخواهد شد
 اي شبکهتعریف و ترسیم مرز براي 

 نظارت بدون مرز و است که ماهیتاً
  . استگریز

عدم صداقت . 1
دولت در خصوص 

اندازي  اهداف راه
  شبکه ملی اطالعات

سرکوب مخالفان و . 2
مرزبندي در فضاي 
ماهیتاً بدون مرز 

بعنوان اهداف ، مجازي
ي واقعی جمهور

اندازي  اسالمی در راه
  شبکه ملی اطالعات

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

  از- 18/4/2011
 »حالل اینترنت«
، زنیم می حرف که

 حرف چه از
  زنیم؟ می
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13  

زودي به  فاز اول اینترانت ملی به
انتشار این خبر . برداري خواهد رسید بهره

 نگران کرده ازپیش بیشکاربران ایرانی را 
اندازي  رود که راه مال میاحت. است

هاي کاربران  محدودیت، اینترانت ملی
اینترنت در ایران را افزایشی چشمگیر 

  .دهد

نگرانی کاربران ایرانی 
اندازي اینترانت  از راه

ملی بواسطه امکان 
افزایش چشمگیر 

  ها محدودیت

ري
 خب

ش
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

5/5/2011- 
 ملی؛ اینترانت

 یا شیرین رؤیایی
  1تلخ؟ کابوسی

14  

و  کنترل به علت عملکرد دولت ایران در
هاي ارتباطی  ها و شبکه سانسور رسانه

طرح موضوع ، مختلف ازجمله اینترنت
این ترس را در میان » اینترنت ملی«

کاربران اینترنت ایجاد کرد که امکان 
 ازپیش بیشها به شبکه جهانی  دسترسی آن

طرح مفاهیمی همچون  .محدود گردد
نیز این » حالل«و » پاك«ینترنت ا

  .ها را تقویت کرد زنی گمانه

احتمال باالي اعمال 
هاي بیشتر  محدودیت

در دسترسی به 
، اینترنت جهانی

بواسطه عملکرد 
گذشته دولت ایران و 
طرح مفاهیمی چون 
  اینترنت پاك و حالل

ري
 خب

ش
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

5/5/2011- 
 ملی؛ اینترانت

 ای شیرین رؤیایی
  تلخ؟ کابوسی

15  

 برخی کارشناسان معتقد ازاین پیشگرچه 
، بودند که تا برقراري شبکه اینترانت ملی

راه طوالنی در پیش است اما شواهد 
موجود از تالش دولت براي پیشبرد هرچه 

طرحی .  این طرح حکایت دارندتر سریع
تواند  میآن  همه نکات مثبت باوجودکه 

ضاي مجازي به نقطه آغاز کنترل کامل ف
اتفاقی که شرایط سخت . تبدیل شود

موجود را براي کاربران اینترنت در ایران 
  .تر خواهد کرد سخت

شبکه ملی اطالعات 
مثابه نقطه آغاز در  به

کنترل کامل فضاي 
  مجازي

ري
 خب

ش
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

5/5/2011- 
 ملی؛ اینترانت

 یا شیرین رؤیایی
  تلخ؟ کابوسی

                                                
1. http://dw.com/p/119ki 
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 طرح اجراي از رهابا ایران دولت
 بار هر و گفته سخن "ملی اینترنت"

 بار آخرین. است  شدهن محقق امر این
 طرح نخست فاز مهرماه اول بود قرار
 هاي هزینه از تحلیلگران. شود اجرا

 طرحی اجراي براي هنگفت
 برخی.. .گویند می سخن خورده شکست

 تبلیغات اینترنت آزادي حوزه فعاالن از
 این درباره المیاس جمهوري گسترده

 درباره "دولتی پارانویاي" به را طرح
 آنان اما. کنند می تعبیر ایران در اینترنت
 با پیوند در را تبلیغات این همچنین

 عنوان به و "حاکم اقتصادي فساد"
 هاي پول" جذب براي راهی

  .بینند می "حساب بی

پرهزینه بودن و . 1
وجود فساد مالی در 

اندازي شبکه ملی  راه
  طالعاتا

تبلیغات جمهوري . 2
اسالمی براي شبکه 

مثابه  ملی اطالعات به
» پارانویاي دولتی«

  درباره اینترنت

ري
 خب

ش
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

2/10/2012 - 
فساد مالی در پس 
طرح اینترنت ملی 

  1ایران

17  

سابقه مسئوالن ایران در نقض حقوق 
شهروندان این نگرانی را تقویت کرده 

 در تالش است که است که حکومت
 را براي کنترل قابل جایگزینی کامالً

 باوجودبه همین دلیل . دبایاینترنت ب
هاي  هاي این شبکه و وعده مزیت

کاربران همچنان نگران ، مسئوالن ایرانی
  .سرنوشت اینترنت در کشور هستند

نگرانی مردم از 
سرنوشت اینترنت در 

ري  کشور
 خب

ش
زار

گ
  

وله  دویچه
 - فارسی

15/7/2013 - 
 اینترانت عرضه

 کاربران به ملی
  2ایران در خانگی

                                                
1. http://dw.com/p/16J5N 
2. http://dw.com/p/1985E 
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18  

کارشناس ،  موسوي خوئینیاکبر علی
وگو با  گفت در، آوري اطالعات فن

تصریح کرد که فیلترینگ  وله دویچه
،  نیستاجرا قابلهوشمند ازنظر فنی 

مگر آنکه کل ارتباط اینترنت ایران با 
به گفته . شبکه جهانی اینترنت قطع شود

ین همان طرح اینترنت ملی است ا، او
  .که چند سالی است مورد بحث است

پذیري فیلترینگ  امکان
هوشمند تنها در 

اندازي  صورت راه
قطع (اینترنت ملی 

ارتباط با شبکه 
  )جهانی

گو 
گفت

)
حبه

صا
م

 (
ري

خب
  

وله  دویچه
 - فارسی

16/11/2014- 
 روحانی حمایت

 فیلترینگ از
 و هوشمند

  1ملی اینترنت

19  

وري اوزیر ارتباطات و فن، پور تقیرضا 
 در همایش شنبه سهروز ، اطالعات

این المللی مخابرات ایران با تأکید بر  بین
 شبکه ملی اینترنت مجهز به ایمیل که

 ملی خواهد وجوي جستملی و موتور 
افزود که یکی از اهداف اصلی ، بود

آوري اطالعات  شبکه ملی اینترنت جمع
 کشور ها در داخل و مدیریت ایمیل

است تا مباحث امنیتی در این بخش 
  .توجه قرار گیردمورد 

آوري اطالعات  جمع
ها از  و مدیریت ایمیل

اندازي  اهداف راه
  شبکه ملی اطالعات

 -رادیو فردا  خبر
وزیر  -5/5/1390

: ارتباطات
 ها ایمیلمدیریت 

از اهداف 
اندازي اینترنت  راه

  2ملی است
  

                                                
1. http://dw.com/p/1DoHG 
2. http://www.radiofarda.com/content/f10_iran_information_minister_managing_ 
emails_collecting_information_national_internet/24278324.html 
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20  

دولت ، لمللیا بر اساس اعالم نهادهاي بین
ترین دشمنان آزادي  ایران یکی از بزرگ

 فیلترینگ .اینترنت در جهان است
هاي اجتماعی  ها و شبکه وبالگ، ها سایت

شود و افراد  در کشور با قوت انجام می
هاي خود  ها و فعالیت زیادي به دلیل نوشته

  .دان تحت تعقیب قرار گرفته، در اینترنت
،  بدون مرزسازمان گزارشگران، ازاین پیش

المللی مدافع آزادي  از نهادهاي بین
گفته ، درباره شبکه اینترنت ملی، اطالعات

توانند و یا  کاربران ایرانی که نمی«: بود
هاي ضد فیلتر استفاده  ترسند از برنامه می

 استفاده از اینترنت به محکوم، کنند
ساز رژیم هستند که محتوایی خالی  دست

اجتماعی و  ،از هرگونه انتقاد سیاسی
  .»مذهبی دارد

کنترل شدید محتوا و 
سرکوب مخالفان و 

منتقدان در شبکه ملی 
  اطالعات

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -رادیو فردا
27/8/1392 - 
 اجراي براي ایران
 ملی شبکه«

 آماده »اطالعات
  1شود می

                                                
1. http://www.radiofarda.com/content/f14_iran_internet_filtering_national_network/ 
25172053.html 



  

  
  

  
 143  ...   در رسانه   » شبکه ملی اطالعات«بازنمایی 

21  

در «: گفت وزیر ارتباطات، محمود واعظی
آینده هیچ کاربر بدون هویتی نخواهیم 

... شود که کاربران  باعث میداشت و این
. »دشناسایی باشن قابل، براي طرف مقابل

آقاي واعظی توضیحی درباره جزئیات این 
اما در ، طرح و زمان اجراي آن نداد

هاي  هایی در رسانه هاي گذشته گزارش ماه
ایران از احراز هویت کاربران اینترنت در 

» فیلترینگ هوشمند«هایی چون  قالب طرح
  . است شدهمنتشر» ی اطالعاتشبکه مل«و 

شناسایی و احراز 
هویت کاربران در 
قالب شبکه ملی 

  اطالعات

 -رادیو فردا  خبر
15/9/1393 - 

شناسایی هویت "
 "کاربران اینترنت

اولویت وزارت 
ارتباطات اعالم 

  1شد

22  

هاست طرحی با عنوان  دولت ایران سال
براي جدا کردن » شبکه ملی اطالعات«

 خانگی داخل کشور از اینترنت کاربران
شبکه جهانی وب را در دستور کار خود 

گوید باهدف افزایش  قرار داده که می
هاي  مقابله با حمله، امنیت سایبري

وکار آنالین  اینترنتی و رونق کسب
اما منتقدان این  . است شده طراحی

شبکه نگران آن هستند که عالوه بر 
دولت ایران از ، کیفیت پایین این شبکه

ط خود بر کنترل هر چه بیشتر تسل
کاربران پرتعداد اینترنت در ایران 

  .استفاده کند

امکان سوءاستفاده 
دولت از تسلط خود 

بر شبکه ملی اطالعات 
با ، در کنترل کاربران

 تأکید بر مزایاي وجود
  .این شبکه

 -رادیو فردا  خبر
15/9/1393 - 

شناسایی هویت "
 "کاربران اینترنت

اولویت وزارت 
ات اعالم ارتباط

  شد

                                                
1. http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-telecommunications-minister-internet-
users-identity/26728775.html 
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 مردم که دانیم می ما«] :1ماریچه اسخاکه[
 جدید هاي رسانه از استفاده در ایران
 حال در هرروز و هستند باهوش بسیار

 براي امن و تازه هاي راه کردن پیدا
. هستند خود اندیشه و فکر انتقال

 رو دست توانیم نمی ما این باوجود
 هم آن نکنیم؛ کاري و بگذاریم دست
 حالل اینترنت از صحبت که لیدرحا

 گسترده شبکه این شبیه اصالً که شود می
 اینجا شما و من که نیست اینترنتی باز و
 شبکه یک بلکه، کنیم می استفاده آن از

 اطالعات با و  شده کنترل کامالً و بسته
 .است  شدهسانسور شدیداً و محدود

 براي تنها نه حالل اینترنت اندازي راه
 خطرناك جهان کل رايب بلکه ایران
 اینترنت خواهیم نمی ما چون. است

 و باز باید اینترنت. شود مرزبندي
  »باشد همگانی دسترسی قابل

اینترنت حالل . 1
اي بسته  مثابه شبکه به

   شده و کامالً کنترل
اینترنت حالل . 2

  مثابه تهدیدي جهانی به

گو 
گفت

)
حبه

صا
م

 (
ري

خب
  

 -رادیو زمانه
27/12/1390- 

حالل اینترنت 
براي جهان 

خطرناك است 
گفتگو با ماریچه (

اسخاکه؛ 
سیاستمدار هلندي 
و عضو پارلمان 

  2)اروپا

                                                
1. Marietje Schaake 
2. http://www.radiozamaneh.com/41369 
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24  

 اینترنت براي تبلیغ در اسالمی حکومت
 عدم و اطالعات امنیت عامل به ملی
 گویا. دارد زیادي تأکید خارجیان نفوذ

 از سوءاستفاده در ایرانی کاربران مشکل
 که است انخارجی سوي از اطالعاتشان

 اطالعات به باید چرا نیست روشن
 اي ویژه عالقه چنان ایرانی کاربران

 اینترنت فکر به حکومت که باشند داشته
 از ناتوان که حکومتی... باشد ملی

، است خود سري هاي سیستم محافظت
 افتاده شهروندان اطالعات امنیت فکر به

 !است

عدم صداقت و 
فرافکنی جمهوري 

اسالمی در خصوص 
اندازي  اهداف راه

  شبکه ملی اطالعات

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

 -رادیو زمانه
8/2/1392- 

اینترنت پنهان در «
یا همان » ایران
فیلترنت «

  1»اسالمی

25  

 تا آوري فن و اطالعات وزیر گفته به
 یا اطالعات ملی شبکه 1394 سال پایان

 دولت. شود می اندازي راه »پاك اینترنت«
 هزار 12 تا 10 حدود منظور این به

، است کرده گذاري سرمایه تومان میلیارد
 به که دارد نیاز بیشتري بودجه به اما

 اختیار در را آن مالی تنگناهاي دلیل
 گشایشی تا است منتظر پس. ندارد
 اي بودجه گوید می واعظی. دهد دست

 کفاف فقط گرفته قرار او اختیار در که
 را اش وزارتخانه کارمندان حقوق تأمین

  .دهد می

بزرگ و پرهزینه بودن 
اندازي شبکه ملی  راه

  اطالعات

 -رادیو زمانه  خبر
21/5/1393 - 

وزیر اطالعات و 
فیلترنت «: فناوري
به تأخیر » اسالمی
  2افتد می

                                                
1. http://www.radiozamaneh.com/66391 
2. http://www.radiozamaneh.com/168563 
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26  

، »ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین«
 گزارش ماه آبان 28 چهارشنبه روز

: زنجیر در اینترنت «عنوان با جامعی
 و ایرانی کاربران فزاینده و پنهان کنترل
 منتشر، »آنالین کنترل هاي روش تغییر
 المللی بین کمپین مدیر، قائمی ديها .کرد

 این با پیوند در، ایران در بشر حقوق
: است گفته کمپین تارنماي به گزارش

 در ایران دولت عظیم گذاري سرمایه«
 انجام دلیل این به ملی اینترنت پروژه

 صورت به انایر حکومت که شود می
 سریع رشد با که است نگران اي فزاینده
 بر حکومت کنترل، اینترنت کاربران
 فرهنگی و اجتماعی غالب هاي جریان
 تحلیل حال در سرعت به کشور درون
  ».است رفتن

نگرانی حاکمیت 
نسبت به از دست 
رفتن کنترل خود بر 

، هاي اجتماعی جریان
عامل روي آوردن به 
  شبکه ملی اطالعات

گز
ري

 خب
ش

ار
  

 -رادیو زمانه
28/8/1393 - 

هاي  فعالیت
فزاینده حکومت 
ایران براي کنترل 
محتواي اینترنت 

  1کاربران

  

                                                
1. http://www.radiozamaneh.com/188449 
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  زبان مرزي غیرفارسی هاي برون رسانه) ب

  هاي کلیدي گزاره  
 از  شدهمضامین منتزع
ب  متن

مطل
وع 

ن
  

 تاریخ -نام رسانه
 عنوان -انتشار

  مطلب

1  

ند که ا بسیاري در ایران گزارش داده
هایی  ها و سرویس دسترسی به سایت
  شدهتر میل سخت چون گوگل و جی

همچنین دسترسی کاربران به ... است
نیز ) ان پی وي(ابزارهاي فیلترشکن 

از ، علی بنگی...  است شدهمسدود
تولیدکننده ( کانادا ASLمدیران شرکت 

معتقد است دلیل ) ابزارهاي فیلترشکن
کردن رفتار دولت ایران در مسدود 

کردن سرعت اینترنت   و کندها ان پی وي
آن است که کاربران را به سمت اینترنت 

) ملقب به اینترنت حالل(ملی پرسرعت 
این شبکه همچون یک . سوق دهند

، پیکر است که به حاکمیت اینترانت غول
امکان اعمال قدرت بیشتري در کنترل 

کردن  هاي اینترنتی و محدود فعالیت
  .بخشد میرا ها  دسترسی

ایجاد اختالل در 
دسترسی به 

هاي خارجی  سرویس
براي ، توسط حکومت

هدایت کاربران به 
هاي  سمت سرویس
  اینترنت ملی

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -ان ان سی
 ایران -3/6/2013

کنترل خود بر 
فضاي مجازي را 

» اینترنت حالل«با 
  1بخشد شدت می

                                                
1. http://edition.cnn.com/2013/06/03/world/meast/iran-internet-restrictions-halal-
internet/ 
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2  

ایران قصد دارد یک شبکه اینترنت 
 امنیت مجازي خود براي ارتقاء، داخلی

 راه -گویند طور که مسئوالن می آن–
حالی است که بسیاري  این در. بیندازد

شدن  از مردم ایران نگران کنترل
ها به اینترنت از این طریق  دسترسی آن

اکنون  ایران هم. هستند] توسط حکومت[
هاي فیلترینگ  ترین نظام یکی از بزرگ

که مانع از ، در جهان را داراست
شماري از یی مردم به تعداد بدسترس
ها مجرمانه  هایی که محتواي آن سایت

در چنین . شود می،  است شده خوانده
وضعیتی مسئوالن ایرانی از یک سیستم 

گویند که کامالً  داخلی اینترنت سخن می
  .کند مستقل از اینترنت جهانی عمل می

 نگرانی مردم از کنترل
ها  شدن دسترسی آن

به اینترنت بواسطه 
  شبکه ملی اطالعات

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -الجزیره
24/9/2012 - 

ایران اینترانت 
پیکر داخلی  غول

  1اندازد راه می

3  

ها  هاست که برخالف تمرکز رسانه ماه
، اي طلبی ایران در زمینه هسته بر جاه

هاي ایران در  طلبی یکی دیگر از جاه
این موضوع به . گیري است حال شکل

د یک تالش دولت ایران براي ایجا
گردد که از دنیاي  برمی» اینترنت حالل«

  .خارج کامالً منقطع است

طلبانه بودن  جاه. 1
پروژه شبکه ملی 

همچون (اطالعات 
  )اي برنامه هسته

قطع ارتباط با . 2
دنیاي خارج بواسطه 
  شبکه ملی اطالعات

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

 -الجزیره
 آیا - 2/10/2012

اینترنت حالل 
پذیر  ایران امکان
  2است؟

                                                
1. http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201292471215311826.html 
2. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/10/201210263735487349.html 
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4  

 ایران بتواند ارتباط این که، به لحاظ فنی
آنکه  بی، خود با اینترنت را قطع کند

بسیار ، اقتصادش بالفاصله در هم بشکند
بنابراین حتی اگر . رسد سخت به نظر می

دولت براي جلوگیري از دسترسی مردم 
مسلماً ، اي داشته باشد به اینترنت برنامه

مثل نظام (هاي حساس  دسترسی بخش
به اینترنت ) المللی ی و تجارت بینبانک

حال معلوم  بااین. را حفظ خواهد کرد
نیست که آیا این طرح در عمل موفق 

  خواهد بود یا خیر؟

عدم توانایی ایران در 
قطع کامل دسترسی 
به اینترنت به دلیل 

تبعات منفی اقتصادي 
  .آن

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

 -الجزیره
 آیا - 2/10/2012

اینترنت حالل 
پذیر  نایران امکا

  است؟

5  

در زمینه ] چین نیست ، اما ایران... 
اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت 

فقط ازنظر تجهیزات  ؛ نه[جهانی
زیرساختی؛ که ایران در این زمینه بسیار 

تر از چین است؛ بلکه همچنین از  عقب
ها طعم اینترنت  این نظر که ایرانی

  فیلترینگباوجودو، اند جهانی را چشیده
، هاي اجتماعی ها و شبکه گسترده سایت

 ها و مردم ایران با استفاده از پروکسی
VPN اي از   به شکل گستردهها

. کنند بوك و توئیتر استفاده می فیس
هرگونه تالشی براي مسدود ) بنابراین(

هاي اجتماعی که  گونه شبکه کردن این
اشاره (اند  کاربران ایرانی بدان خو گرفته

مطمئناً ، )لی اطالعاتبه طرح شبکه م
  .به شورش و غوغا منتهی خواهد شد

استفاده گسترده . 1
کاربران ایرانی از 

، هاي اجتماعی شبکه
اندازي  مانعی بر سر راه

  اینترنت ملی
وقوع شورش . 2

مردمی در صورت 
 اندازي اینترنت ملی راه

لی
حلی

ش ت
زار

گ
  

 -الجزیره
 آیا - 2/10/2012

اینترنت حالل 
ر پذی ایران امکان
  است؟
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وزارت ، بر اساس گزارش یک روزنامه
ارتباطات و فناوري اطالعات 

اندازي یک  هایی را براي راه آزمایش
منظور  شبکه داخلی سراسري به

هایی در بستر  جایگزین کردن سرویس
این اقدام . از سر گذرانده است، اینترنت
هایی را در میان کاربران  نگرانی

ایران به دنبال  این کهمبنی بر ، برانگیخته
. کنار کشیدن از اینترنت جهانی است

که » روزگار«طلب  روزنامه اصالح
ها تعلیق  تازگی نشر خود را پس از ماه به

دهد که  گزارش می، از سر گرفته است
هاي اخیر  کندي سرعت اینترنت در هفته

هایی است که براي  نتیجه آزمایش
. گیرد اندازي اینترنت ملی صورت می راه

اینترنت ملی ، ساس این گزارشبر ا
اي داخلی عمل خواهد  همچون شبکه

که حتی مشاهده  نحوي کرد؛ به
هاي اینترنتی منوط به اخذ مجوز  سایت

  .خواهد بود

ایجاد اختالل در . 1
سرعت اینترنت توسط 

براي ، حکومت
سازي شبکه ملی  آماده

  اطالعات
شبکه ملی . 2

مثابه  به، اطالعات
اي داخلی و  شبکه

قل از اینترنت مست
  جهانی

نگرانی مردم از . 3
شدن اینترنت با  قطع
اندازي شبکه ملی  راه

  اطالعات

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
 ایران -5/1/2012

استفاده از اینترنت 
را سرکوب 

  1کند می

                                                
1. http://www.theguardian.com/world/2012/jan/05/iran-clamps-down-internet-use 
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یک کارشناس فناوري اطالعات در 
ایران که از نزدیک در جریان پروژه 

مش و خواست نا- اینترنت ملی است 
برخالف آنچه «گوید؛   می-فاش نشود

اینترانت ملی در ، کنند سایرین فکر می
درجه اول به دنبال قطع دسترسی به 
اینترنت جهانی نیست؛ بلکه در اصل 

هاي  ایران آن را براي حفاظت از سیستم
هاي حساس  بانکی و داده، نظامی

طور  ضمن آنکه به. کند اندازي می راه
هایی کار   رباتایران بر روي، زمان هم
کند که وظیفه تحلیل چت و  می

داشته و  هاي در حال تبادل را ایمیل
تواند راهی براي اعمال کنترل و  می

  .نظارت بر کاربران فضاي مجازي باشد

اندازي شبکه  راه. 1
ملی اطالعات براي 

هاي  حفاظت از داده
و نیز براي ، حساس

اعمال کنترل و نظارت 
  بر کاربران

یت قطع عدم اولو. 2
دسترسی به اینترنت 
جهانی در شبکه ملی 

  اطالعات

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
 ایران -5/1/2012

استفاده از اینترنت 
  کند را سرکوب می

8  

هاست از لزوم  مقامات ایران سال
اي در موازات اینترنت  اندازي شبکه راه

هاي مناسبی  گویند که سرویس سخن می
می ارائه هاي اسال را منطبق با ارزش

در ماه آوریل [در همین راستا] . دهد
یکی از مسئولین ارشد ، محمدي علی آقا

اندازي  وزارت ارتباطات خبر از راه
براي مسئولین . داد» اینترنت حالل«

اي  اندازي چنین شبکه نیاز به راه، ایرانی
 از  در پی اتفاقات پس، طور خاص به

 2009انتخابات ریاست جمهوري سال 
دا کرد؛ زمانی که انبوه معترضین بروز پی

 .کردند هاي اجتماعی استفاده می از شبکه

احساس نیاز دولت 
ایران به شبکه ملی 
اطالعات در پی 

  88اتفاقات سال 

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
 ایران -5/1/2012

استفاده از اینترنت 
  کند را سرکوب می
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معاون پیشین آژانس ، »کدریک لیتون«
اي  در مصاحبه[آمریکا] امنیت ملی 

هرگونه تالشی براي «اظهار داشت؛ 
اندازي یک اینترانت ملی توسط هر  راه

اما . »کشوري محکوم به شکست است
ارتش «، وي در رابطه با ایران گفت

 اي از هکرهاي مورد شبکه(» سایبري
حمایت دولت ایران که اهداف غربی را 

حمله قرار  هاي اخیر مورد در سال
 با ایجاد اتصال میان هزاران )اند داده

 نوعی شبکه ملی را ،سِروِر در ایران
این مسئله ظرفیت . اند گذاري کرده پایه
ها را در انجام حمالت سایبري و نیز  آن

گونه حمالت افزایش  دفاع در برابر این
  .دهد می

استثنا بودن ایران . 1
اندازي یک  در راه

  اینترانت ملی
سازي شبکه  پیاده. 2

العات توسط ملی اط
  »ارتش سایبري«

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
25/9/2012 - 

اندازي  ایران با راه
کنترل ، شبکه خود

آنالین را شدت 
  1بخشد می

10  

کارشناسان آزادي اینترنت در آمریکا 
اندازي اینترانت داخلی در  نسبت به راه

جهت که این اقدام الگویی  ازاین، ایران
ابراز ، شودهاي سرکوبگر  براي دولت
  .اند نگرانی کرده

، شبکه ملی اطالعات
مثابه الگویی براي  به

ري  هاي سرکوبگر دولت
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
25/9/2012 - 

اندازي  ایران با راه
کنترل ، شبکه خود

آنالین را شدت 
  بخشد می

                                                
1. http://www.theguardian.com/world/2012/sep/25/iran-state-run-internet 
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گروه گزارشگران بدون مرز لیستی از 
دوازده کشور منتشر کرده که بیشترین 

 را براي آزادي اینترنت در تهدید
ایران و چین . اند هاي گذشته داشته سال

ازجمله این کشورها هستند که متهم به 
بلکه ، هاي کاربران فقط ایمیل کنترل نه

ها در اینترنت مشاهده  آنچه آن هر
اکنون  دولت ایران هم... هستند، کنند می

را دارد؛ » اینترنت ملی«قصد معرفی یک 
 زین اینترنت جهانیاي که جایگ شبکه
دهد  و به دولت این امکان را می، شده

تا نظارت و کنترل بهتري بر دسترسی 
  .مردم ایران به اینترنت داشته باشد

جایگزین شدن شبکه 
ملی اطالعات 

جاي  به) اینترنت ملی(
براي ، اینترنت جهانی

اعمال کنترل و نظارت 
  بیشتر بر کاربران

ري
 خب

ش
زار

گ
  

 -روزنامه گاردین
2/4/2012- 

بریتانیا تنها 
کشوري نیست که 
استفاده مردم از 

اینترنت را 
  1کند رهگیري می

12  

دولت ایران تصمیم دارد تا براي محدود 
دفاع از خود ) نیز(و ، کردن نفوذ غرب

در برابر حمالت سایبري تأسیساتی 
تکنولوژیک براي یک شبکه برخط ملی 

که مستقل و مجزا از اینترنت ، ایجاد کند
هاي  انی بوده و اجازه اعمال کنترلجه

شدیدتري را در قبال جریان اطالعات به 
  .دهد ها می آن

استقالل شبکه ملی . 1
اطالعات از اینترنت 

  جهانی
هاي  اعمال کنترل. 2

شدیدتر در قبال 
  جریان اطالعات

ري
 خب

ش
زار

گ
  

روزنامه 
 -پست واشنگتن

19/9/2012 - 
ایران ورژن «

داخلی اینترنت را 
  2»کند آماده می

                                                
1. http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2012/apr/02/countries-snooping-on-
internet-use 
2. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-preparing-internal-
version-of-internet/2012/09/19/79458194-01c3-11e2-b260-32f4a8db9b7e_ 
story.html 
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در ارتباط با اینترنت ملی در (ها  یافته
هاي زیادي براي  موجب نگرانی) ایران

فعاالن آزادي اینترنت و نیز مدیریت 
ها   وي دهاین کهچه .  است شدهاوباما

منظور تسهیل دسترسی  میلیون دالر به
کاربران ایرانی به اینترنت هزینه کرده 

 دفتر مقام معاون قائم» دیوید بائر«. است
دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه 

تنها  ما نه«گوید؛  آمریکا در این زمینه می
نگران دورنماي حقوق بشر در این 
خصوص هستیم؛ بلکه نسبت به 

چه ... یکپارچگی اینترنت نیز نگرانیم
 وقتی اینترنت توسط کشورهاي این که

فقط شهروندان ، پاره شود مختلف پاره
بلکه این ، وندش آن کشورها اذیت نمی

  .»آزار متوجه همه است

نگرانی فعاالن . 1
آزادي اینترنت از 

اندازي اینترنت ملی  راه
  در ایران

هاي  شکست برنامه. 2
اوباما در رابطه با 
تسهیل دسترسی 

ایرانیان به اینترنت در 
اندازي  صورت راه

  اینترنت ملی
مثابه  اینترنت ملی به. 3

تهدیدي علیه حقوق 
گی بشر و یکپارچ

  اینترنت در جهان

ري
 خب

ش
زار

گ
  

روزنامه 
 -پست واشنگتن

19/9/2012 - 
ایران ورژن «

داخلی اینترنت را 
  »کند آماده می

14  

طور کامل جاي  این شبکه اگرچه به
گیرد؛ اما براي عموم  اینترنت را نمی

تواند جایگزین خوبی  ها می ایرانی
 این کهجاي اینترنت باشد؛ چه  به

در ایران همچنان دسترسی به اینترنت 
 در واقع] . صورت دایال آپ است به
سرعت دسترسی به اطالعات داخلی [

یابد تا  در کشور عمداً افزایش می
هاي خاصی سوق  کاربران را به فعالیت

 –وسیله استفاده از ویدیو  و بدین، دهد
صورت مجازي ناممکن   به-بعنوان نمونه

  .شود می

عدم جایگزینی . 1
کامل شبکه ملی 

جاي  العات بهاط
  اینترنت

باال و  سرعت. 2
محتواي محدود در 
  شبکه ملی اطالعات

سوق دادن کاربران . 3
هاي خاص  به فعالیت

موردنظر حکومت در 
  فضاي مجازي

  

ري
 خب

ش
زار

گ
  

روزنامه 
 -پست واشنگتن

19/9/2012 - 
ایران ورژن «

داخلی اینترنت را 
  »کند آماده می
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  هاي اصلی و فرعی استخراج مقوله) ج

  از متن شدهمضامین منتزع هاي فرعی مقوله هاي اصلی مقوله

استقالل شبکه ملی اطالعات از اینترنت 
 جهانی

جاي  جایگزین شدن شبکه ملی اطالعات به
 اینترنت جهانی

امکان قطع دسترسی به اینترنت توسط 
 دولت در مقاطع حساس

وجود نسبت تباین بین 
شبکه ملی اطالعات و 

 اینترنت جهانی

ها و اطالعات  ناپذیر بودن دستگاه دسترس
 متصل به شبکه ملی اطالعات از خارج

عدم اولویت قطع دسترسی به اینترنت 
 جهانی در شبکه ملی اطالعات

 ملی اطالعات عدم جایگزینی کامل شبکه
 جاي اینترنت جهانی به

مبهم بودن نسبت شبکه 
ملی اطالعات با اینترنت 

 جهانی

عدم تباین شبکه ملی 
اطالعات با اینترنت 

 جهانی

عدم توانایی ایران در قطع کامل دسترسی 
 به اینترنت به دلیل تبعات منفی اقتصادي آن

 شدید کاربران اعمال محدودیت و کنترل
  توسط دولت
هاي شدیدتر در قبال جریان  اعمال کنترل

  اطالعات
کنترل شدید محتوا و سرکوب مخالفان و 

  منتقدان در شبکه ملی اطالعات

اقتدارگرایی و 
 خواهی نظام تمامیت

جمهوري اسالمی در 
اندازي  فضاي مجازي با راه

 شبکه ملی اطالعات

ها و  تشدید کنترل
 ها محدودیت

احتمال باالي اعمال محدودیت بیشتر در 
شبکه ملی اطالعات بواسطه عملکرد گذشته 
دولت ایران و طرح مفاهیمی چون اینترنت 

   حاللپاك و
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در شبکه » باال و محتواي محدود سرعت«
  نوعی آپارتاید دیجیتال مثابه ملی اطالعات به

مثابه سیاستی براي  شبکه ملی اطالعات به
هاي  جایگزین شدن استفاده از سرویس

  هاي خارجی جاي سرویس داخلی به
اي بسته و  مثابه شبکه شبکه ملی اطالعات به

   شده کامالً کنترل
مثابه نقطه آغاز در  بکه ملی اطالعات بهش

  کنترل کامل فضاي مجازي
ها از  آوري اطالعات و مدیریت ایمیل جمع

  اندازي شبکه ملی اطالعات اهداف راه
نقض حریم خصوصی 

 کاربران

شناسایی و احراز هویت کاربران در قالب 
  شبکه ملی اطالعات

هاي  ایجاد اختالل در دسترسی به سرویس
خارجی توسط حکومت براي هدایت 

  هاي اینترنت ملی کاربران به سمت سرویس
ایجاد اختالل در سرعت اینترنت توسط 

سازي شبکه ملی  حکومت براي آماده
  اطالعات

وادار کردن کاربران با 
  لبیاستفاده از وسائط س

 

هاي خاص  دادن کاربران به فعالیت سوق
  موردنظر حکومت در فضاي مجازي

نگرانی حاکمیت نسبت به از دست رفتن 
هاي اجتماعی؛ عامل  کنترل خود بر جریان

  روي آوردن به شبکه ملی اطالعات

نظام به تسلط تمایل 
هاي  کامل بر جریان
 اجتماعی

احساس نیاز دولت ایران به شبکه ملی 
  88اطالعات در پی اتفاقات سال 
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 شمالی در خصوص الگوپذیري ایران از کره
  اینترانت ملی

هاي  تقلید از دولت
 سرکوبگر

الگوپذیري ایران از چین و روسیه در 
اندازي شبکه  خصوص توسعه اینترنت و راه

  ملی اطالعات
به وجود آمدن ایده شبکه ملی اطالعات در 

نگاه ایدئولوژیک و امنیتی به فضاي نتیجه 
  مجازي

تبلیغات جمهوري اسالمی درباره شبکه ملی 
» پارانویاي دولتی«مثابه نوعی  اطالعات به

  درباره اینترنت

فریبانه بودن تبلیغات  عوام
جمهوري اسالمی درباره 

 شبکه ملی اطالعات

نظري نظام در قبال  تنگ
 فضاي مجازي

عدم صداقت و فرافکنی دولت در خصوص 
  اهداف شبکه ملی اطالعات

  نگرانی مردم از سرنوشت اینترنت در کشور
اندازي شبکه  نگرانی کاربران ایرانی از راه

ملی اطالعات بواسطه امکان افزایش 
  ها چشمگیر محدودیت

ها  نگرانی مردم از کنترل شدن دسترسی آن
  به اینترنت بواسطه شبکه ملی اطالعات

اد نگرانی و عدم اعتم
مردم ایران نسبت به 
 شبکه ملی اطالعات

هاي اینترنتی  تماد مردم به سرویسعدم اع
ملی به دلیل سرعت و کیفیت پایین و 

شان توسط  نگرانی از نقض حریم شخصی
  حکومت

مثابه الگویی براي  شبکه ملی اطالعات به
  هاي سرکوبگر دولت

نگرانی همگانی از اجراي 
  طرح شبکه ملی اطالعات

شبکه ملی اطالعات 
و  مثابه تهدیدي جهانی به

نگرانی جامعه جهانی از 
 این موضوع

مثابه تهدیدي علیه  شبکه ملی اطالعات به
  حقوق بشر و یکپارچگی اینترنت در جهان
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اندازي  نگرانی فعاالن آزادي اینترنت از راه
  شبکه ملی اطالعات

طلبانه بودن پروژه شبکه ملی اطالعات  جاه
  )اي جمهوري اسالمی همچون برنامه هسته(

هاي اوباما در رابطه با تسهیل  شکست برنامه
به اینترنت در صورت دسترسی ایرانیان 

  اندازي شبکه ملی اطالعات راه
اندازي شبکه ملی  بزرگ و پرهزینه بودن راه

  اطالعات
فرایند پرهزینه اجراي 
شبکه ملی اطالعات و 
 فساد مالی مجریان آن

- 
اندازي شبکه ملی  وجود فساد مالی در راه

  اطالعات
هاي  استفاده گسترده کاربران ایرانی از شبکه

اجتماعی؛ مانعی بر سر اجراي شبکه ملی 
  اطالعات

اندازي  عدم امکان راه
شبکه ملی اطالعات؛ به 

وانع و تبعات دلیل م
 اجتماعی آن

موانع و تبعات اجتماعی 
اندازي شبکه ملی  راه

 اطالعات

اندازي  وقوع شورش مردمی در صورت راه
  شبکه ملی اطالعات

  
  گیري نتیجه. 6

، هاي مرحله نخست  از داده شده ز مجموع مضامین منتزعا، گونه که مشاهده شد همان
هاي  بر این اساس رسانه. توان یازده مقوله فرعی و شش مقوله اصلی را استنتاج کرد می

که با ، مورد بررسی این پژوهش در بازنمایی خود از شبکه ملی اطالعات در ایران
نسبت این شبکه با به مواردي چون ، نگرشی عمدتاً منفی به آن صورت گرفته است

هاي نظام در قبال آن و تبلیغاتی که نظام در این  اهداف و سیاست، اینترنت جهانی
فرایند پرهزینه اجرا و تبعات اقتصادي و اجتماعی این ، خصوص به راه انداخته است
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طور نگرانی فزاینده کاربران ایرانی و ناظران جهانی از اجراي چنین  و همین، پروژه
  .اند طرحی پرداخته

ها  برخی رسانه، در ارتباط با نسبت شبکه ملی اطالعات با اینترنت جهانی
بر استقالل ) شان عمدتاً مردم ایران است زبان که مخاطب هاي فارسی بخصوص رسانه(

جاي اینترنت تأکید داشتند که  این شبکه از اینترنت و یا جایگزین شدن شبکه ملی به
 از(ها  برخی دیگر از رسانه، در همین حال. استحاکی از تباین این دو از یکدیگر 

با استناد به نظر کارشناسان به عدم ) پست جمله گزارش خبري روزنامه واشنگتن
جاي اینترنت ازجمله به دلیل تبعات اقتصادي آن اشاره  جایگزینی کامل شبکه ملی به

نسبت میان شبکه بودن  توان مبهم نظر می در مجموع و با توجه به این اختالف. اند کرده
  .ملی اطالعات و اینترنت را نتیجه گرفت
هاي مورد  عمده رسانه، هاي نظام از این طرح در خصوص اهداف و سیاست

طور نقض  و همین، ها با اجرایی شدن این پروژه ها و محدودیت بررسی بر تشدید کنترل
ی از این هاي اجتماع و تمایل نظام به تسلط کامل بر جریان حریم خصوصی کاربران

ها معتقد به الگوپذیري ایران در طراحی و  ضمن آنکه برخی رسانه. اند طریق تأکید کرده
چین و روسیه بودند؛ کشورهایی که به ، اجراي این طرح از کشورهاي کره شمالی

بر این اساس . هاي اقتدارگرایانه در فضاي مجازي مشهورند اعمال کنترل و نظارت
خواه نشان دادن نظام جمهوري اسالمی   اقتدارگرا و تمامیت درصددیاشدههاي  بازنمایی

همچنین  .شود که بواسطه شبکه ملی اطالعات تقویت می، در فضاي مجازي هستند
گیري ایده شبکه ملی  ریشه شکل، هاي مورد بررسی در این پژوهش برخی از رسانه

طئه دانسته و اطالعات را در نگاه ایدئولوژیک و امنیتی به فضاي مجازي و توهم تو
هاي واقعی شبکه  دولت جمهوري اسالمی را به عدم صداقت در بیان اهداف و سیاست

تشدید کنترل و نظارت بر مردم و ) ها ازنظر این رسانه(ملی اطالعات که همانا 
ازجمله (ها  برخی از رسانه، عالوه بر این. اند متهم کرده، هاي اجتماعی است جریان



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      160

راهی براي جذب «آن را ، زرگ و پرهزینه خواندن این پروژهضمن ب) وله فارسی دویچه
  .اند دیده و مجریانش را به فساد مالی متهم کرده» حساب هاي بی پول

موضوع دیگر به بازنمایی نگرانی کاربران ایرانی و جامعه جهانی از اجراي شبکه 
زبان در  ارسیهاي ف در این میان رسانه. شود ها مربوط می ملی اطالعات توسط این رسانه

 در. اند  شدهاغلب موارد بر نگرانی و عدم اعتماد کاربران ایرانی به این شبکه متمرکز
تهدیدآمیز بودن این شبکه براي یکپارچگی اینترنت ، زبان هاي غیرفارسی که رسانه  حالی

بیشتر مورد تأکید قرار داده و  هاي مستبد از این طرح را در جهان و الگوپذیري حکومت
  .اند ز نگرانی کردهابرا

هاي این  یکی از ضرورت، طور که در مقدمه نیز گفته شد  هماناین کهنکته پایانی 
گیري افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه ملی اطالعات  توان در جهت پژوهش را می

هاي این پژوهش نشان داد که  یافته. اي از آن عنوان کرد هاي رسانه تحت تأثیر بازنمایی
خارجی تصویري مبهم و یا عمدتاً منفی از این پروژه در جهت محدود کردن هاي  رسانه

و  شان توسط حاکمیت نقض حریم خصوصی، دسترسی آزادانه کاربران به اینترنت
دهند و این  به مخاطبان خود ارائه می، هاي مدنی منتقدان و جریان، سرکوب مخالفان
  .کنند هانی عنوان میکننده براي مردم ایران و جامعه ج وضعیت را نگران
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