
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 اند؟ های اجتماعی را پاسخگو کرده های رسانهها چگونه پلتفرمدولت

 جهان  نحوه مدیریت فضای مجازی در کشورهای مختلفبررسی 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 محمدحسین آزادیپژوهشگر:  
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 يتعال سمهبا 
 بیان مسئله

قرار گرفته است. اتفاقاتی نظیر    جدیهای اجتماعی در جوامع مختلف مورد توجه  طی سالیان گذشته نقش رسانه 

هایی است که کارشناسان معتقدند تا حد زیادی  از جمله نمونه  2020حمله به کنگره آمریکا پس از انتخابات سال  

های مذهبی و قومی  های اجتماعی به خشونتهای اجتماعی بود. در رویدادهای دیگر جهان نیز رسانهناشی از رسانه

ها پس از همه گیری کرونا با سهولت و سرعت  کننده بسیاری نیز در این رسانهاند. اطالعات غلط و گمراهدامن زده

هایی مانند فیسبوک و توییتر در بسیاری از کشورها به یک بستر اثرگذار در مناسبات عمومی  باال گسترش یافت. پلتفرم

از طرفی  اند.  آنها در پیش گرفته  گریتنظیمو    مدیریت  ها رویکردهای مختلفی برایت اند از این رو دولتبدیل شده 

کشور ما به دلیل جایگاه ویژه سیاسی و فرهنگی همواره مورد طمع بیگانگان بوده به طوری که در سالیان گذشته یکی  

های  ریق فضای مجازی و رسانههای اصلی دشمنان اثرگذاری بر سبک زندگی و افکار عمومی ایرانیان از ط از برنامه

اجتماعی بوده است. تولید و انتشار گسترده محتواهای ضدفرهنگی و مأیوس کننده و تالش برای دستکاری ذهن  

 ،ی دشمنان است. با این وجود نبود مدیریتی یکپارچههای طراحی شده مردم و ایجاد شکاف بین نظام و مردم از برنامه

مجازی   در عرضه  منسجم  و  این  روشن  است.  کرده  کشور  روانی  و  ملی  امنیت  متوجه  را  توجهی  قابل  تهدیدات 

وضعیت نامطلوب موجب شد تا رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان نوروزی خود نسبت به ولنگاری موجود در 

  تیری مداِعمال    یمجاز   یبرفضا   ا،یدن  ی کشورها  یهمه» گالیه کنند. ایشان در این رابطه فرمودند:    کشور فضای مجازی  

افتخار    وجهچیبه ه  وهی ش   نیا  که یدرحال  کنندیافتخار م  یمجاز   یبه رها بودن فضا   ی اما در کشور ما، برخ  کنندیم

پردازیم تا ببینم آیا توجیهی  «. در اثر حاضر به بررسی نحوه مدیریت کشورهای مختلف بر فضای مجازی می ندارد

 ماند یا خیر.های مرتبط باقی میبرای مسئوالن و دستگاهبرای ولنگاری در عرصه مدیریت فضای مجازی 

 های اجتماعیهای رسانهخود تنظیم گری پلتفرم

ها خود اقداماتی را برای تنظیم محتوای منتشر شده بر  پلتفرم  ،های اجتماعیگیری رسانهها به تنظیمپیش از ورود دولت

-دارای سیاست  ،شوندهایی آمریکایی اداره میاکثر آنها توسط شرکت  ها کهترین پلتفرماند. محبوببسترهایشان تعبیه کرده

آنها پست تعدیل محتوا هستند.  نژادپرستانه و نفرت انگیز    ، پورنوگرافی  ،هایی را که حاوی محتوای خشونت آمیزهای 

اند  گمراه کننده انجام دادهها همچنین اقداماتی را برای محدودکردن اطالعات غلط و  کنند. این پلتفرمباشند را حذف می

 گذاری محتواهای مشکوک و خالف واقع. ها و برچسباز جمله راستی آزمایی پست 

ترین پلتفرم های جهان  فیسبوک و یوتیوب محبوب  ،است  2021بر اساس آخرین آمار منتشر شده که مربوط به ژانویه  

کنند مطابقت دارند و ممکن  کشورهایی که در آن فعالیت می   ها به طور کلی با قوانینجالب است بدانید این پلتفرم  هستند.

 تری نسبت به کشوری دیگر داشته باشند.است در یک کشور قواعد محدودکننده
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 های اجتماعی در سطح جهان میزان محبوبیت رسانه.  1شکل

توییتر و یوتیوب )که متعلق به شرکت گوگل است( عالوه بر استفاده از سیستم هوش مصنوعی جهت پشتیبانی   ،فیسبوک

اند. یوتیوب اعالم کرده در سطح جهان  گیری محتواها استخدام کردهصدها نفر نیروی انسانی برای تنظیم  ،و کنترل محتوا

هایی چون  کند. فیسبوک نیز که پلتفرمی خود استخدام میهزار نفر را در زمینه نظارت و حذف محتوا بر اساس خط مش 

هزار    35واتسپ و اینستاگرام را در اختیار نیز اعالم کرده برای پروژه راستی آزمایی محتوای خود موسوم به رییلیتی چک 

 نفر را در سراسر جهان استخدام کرده است. 

ون ها مطلب مضر را حذف کرده اند یا نسبت به انتشار  میلی  2020پلتفرم های رسانه های اجتماعی در نیمه نخست سال  

هر    یها برا   یدسته بند معیار  توجه: آنها به کاربران هشدار داده اند. در نمودارهای زیر بخشی از این اقدامات را می بینید )

 ند(.ستین سهیشرکت ها قابل مقا یلذا محتوای حذف شده  متفاوت استشرکت 

 
 2020مطالب حذف شده یا هشدارداده شده توسط فیسبوک در سال  .2شکل 

 

 
 2020ویدئوهای حذف شده توسط یوتیوب در سال  .3شکل 

2.7

2.3
2

1.3 1.2 1.2

0.7
0.4

(میلیارد نفر)تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در جهان 

فیسبوک یوتیوب واتسپ فیسبوک مسنجر اینستاگرام وی چت تیک تاک توییتر
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 2020مطالب حذف شده توسط توییتر در سال  . 4شکل 

کنند و استانداردی  قوانین خود را نسبت به تمام کاربران به طور یکسان اجرا نمیها  البته برخی منتقدان مدعی اند این پلتفرم

ها به حساب برخی از کاربران از جمله سیاستمداران که  دوگانه در مواجهه با کاربران عادی و ویژه دارند. به عبارتی پلتفرم

ا ولو غلط منتشر کنند. به طور مثال دونالد  دهند هر اظهارنظری ر به گفته آنها در خدمت منافع عمومی هستند اجازه می

هایی کامالً  ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بارها مطالب تهدیدآمیزی علیه ایران منتشر کرد یا در خصوص کرونا توصیه

توییتر در    ،ها مواجه نشد. با تداوم اعتراض کارشناسانبی پایه و اساس منتشر کرد ولی با برخورد جدی از سوی پلتفرم

گذاری کرد و برخی را نیز پنهان کرد. ماجرا به همین هایش را برچسباواخر دوره ریاست جمهوری او تعدادی از پست

های مختلف از جمله توییتر حساب کاربری ترامپ و طرفداران جا ختم نشد و در جریان حمله هوادرانش به کنگره پلتفرم

ی آمریکا و تشویق به خشونت مسدود کرد. اقدامی که به نوبه خود بی سابقه بود  منسوب به او را بخاطر تهدید امنیت مل

مرکل مدعی   ، و اعتراض برخی از مقامات سیاسی از جمله رهبران جمهوری خواه آمریکا و صدراعظم آلمان را برانگیخت 

 . بردند نام    تال«ی ج ید   ی کتاتوریان »د با عنو   ت ی وضع   ن ی هواداران ترامپ از ابود این اقدام تهدید دموکراسی و آزادی بیان است.  

ها که درآمد بیشتری در این پلتفرم دارند مورد اعتراض  به طور مشابه یوتیوب نیز بخاطر ادعای برخورد نرم با سلبریتی

قرار گرفته است. از جمله این پلتفرم به دلیل حذف نکردن ویدئوهایی که مدعی تقلب در انتخابات اخیر آمریکا بودند  

 ها قرار گرفت.تقاد جدی به خصوص از سوی دموکرات مورد ان

م براشرکت  نیا  ندیگویمنتقدان  انگ  محتواهای  میتنظ  یها  آمیز  ای  زینفرت  ز  کافی  زهیانگ  خشونت    یهامدل   رایندارند 

تنظیم گرانه  های  کنند که اجرای سیاستها نیز استدالل می پلتفرم دارد.    یآنها به مشارکت کاربران بستگ  یغات یتبل  یتجار

گویند مسئولیت تدوین قوانین مربوط به دشوار است چرا که تشخیص و تفسیر مطالب در مواردی پیچیده است. آنها می

گذاری به  ها در امر قانوناینترنت برعهده آنها نیست و صرفاً یک بستر برای انتشار مطالب کاربران هستند لذا باید دولت

 آنها کمک کنند. 
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 های اجتماعی:های رسانهگری پلتفرمهای برای تنظیماقدامات دولت

بینید. هر کشور بسته به میزان آزادی  های اجتماعی را میگری رسانهها برای تنظیمدر نقشه زیر برخی از اقدامات دولت

 ها دارد: ای متفاوت با این پلتفرماینترنت مواجهه 

 : الف. مناطقی که اینترنت در آن آزاد یا تا حدی آزاد است

 

 

 

 نیست: مناطقی که اینترنت در آن آزاد ب. 

 

 

 

 : متحده االتیا

ها حما  پلتفرم  ز  ی جد  تیاز  حد  تا  و  هستند    ی ادیبرخوردار 

طبق قوانین آمریکا پلتفرم ها نسبت به محتواهای   .هستند میخودتنظ

ندارند.  مسئولیتی    م یتنظ  یبرا  یروزافزون   یتقاضاها  منتشرشده 

 . دولت وجود دارداز سوی مقررات 

 برزیل: 

را  ی اجتماع  یهارسانه  هایپلتفرم   گان یبه صورت 

در حال   ان حال، قانونگذار  ن یدر دسترس هستند. با ا

رسانهتنظیمبرای    حهی ال  ک ی  ی ابیارز این  ها گری 

این الیحه   یحقوق بشر  یهاگروههستند.    نگرانند 

 کند.  ف یرا تضع   انیب یآزاد

 آلمان: 

به  تا  کند    یرا ملزم مها پلتفرم معروف است،    نتز.دی.جیکه به    یقانون

را حذف     زی، از جمله سخنان نفرت انگهای غیرقانونی سرعت محتوا

 شوند. میمواجه   نیسنگ  ی هامهیبا جر در غیر این صورتکرده 

 کنیا: 

به طور کامل در دسترس هستند،    هاپلتفرم 

گاه دولت  شرکت   ی اما  از  ها اوقات 

محتوخواسته  تا  نامناسب    اهاییاست  که  را 

کنند  شودی م  یتلق جمله    حذف  برخی  از 

 را. ها ویدئوموزیک

 هند: 

  ت یاز مسئول  ی به طور کل  های اجتماعی رسانههای  پلتفرم 

توانند مجبور به حذف محتوا شوند.  یمعاف هستند اما م 

دولت در افتد.  اتفاق میمکرر   در هند  نترنتیکردن ا  قطع

  اعمال کند.   هاپلتفرم   یبر برخ  یشتر ی تالش است تا کنترل ب

واتسپ مجبور به همراهی    2019با این حال طی انتخابات  

 د برای راستی آزمایی مطالب شد.  با دولت هن 

 استرالیا: 

را به    «ز ینفرت انگ  و  زی د خشونت آمرموا »الزم است    هاپلتفرم 

روبرو شوند.    نیسنگ   یها  مهیبا جر  ایببرند    نی سرعت از ب

که به صورت    ستچرچیکر  یستی قانون پس از حمله ترور  نیا

ف  میمستق تصو  سی در  شد،  پخش  استرالیا    شد.   بیبوک 

همچنین گوگل را مجبور کرد تا بخاطر بازنشر اخبار مربوط  

التحریر   حق  استرالیایی  های  خبرگزاری  به  کشور  این  به 

 پرداخت کند. 

 روسیه:

شوند و به طور معمول  ی کنترل م   یناظر دولت   کیتوسط    نیآنال  یهارسانه

را به    آمریکایی  هایپلتفرم شوند. قانونگذار تالش کرده است تا  یمحدود م

 مسدود کند.  هیروس یدولت  یها اتهام سانسور رسانه

 عربستان سعودی: 

ایناگرچه سانسور   پلتفرم   گسترده استکشور    در  رسانه    هایاما 

م  یاجتماع عمل  آزادانه  دستکار   عربستان  .کنندی نسبتا  به    ی متهم 

ا گفتمان  سال    است.شده   ینترنت ی کردن  کشور  مرکزی    2018این 

-پیشرفته در ریاض تاسیس کرد و از آن طریق به طور مداوم رسانه

 کند. های اجتماعی خود و منطقه را رصد می

 

 اتیوپی: 

را ملزم کرده   یاجتماع  یهارسانه  هایپلتفرم قانون فدرال  

اطالعات غلط را ظرف    ای  زی سخنان نفرت انگ  تااست  

به    یمواقع دسترس   ی روز حذف کنند. دولت در برخ  کی

 . را قطع کرده است هاپلتفرم 

 چین: 

در جهان را    گریتنظیم  نیقوان  نیمحدودتر  چین

بس  این کشور    یغرب  هایپلتفرم از    ی اریدارد.  در 

معادل   و  هستند  شده  ممنوع  تولید  آنها  داخلی 

پلتفرم  بر  نیز  است.  داخلی  دولت  های  توسط 

دق پلتفرم   شود.یم  یقینظارت  تولید  در  ها  چین 

بسیار موفق عمل کرده به طوری که برخی از آنها  

 کاربران جهانی دارند. نظیر تیک تاک و وی چت 
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 در جدول زیر جزئیات بیشتری از اقدامات کشورهای باال همچنین کشورهای دیگری نظیر ترکیه و انگلیس آمده است:

 های اجتماعی های برای تنظیم گری رسانه. اقدامات دولت1 جدول

 گرانه تدابیر تنظیم کشور  قاره  ردیف 

 
آمریکای 

 شمالی
 ایاالت متحده

طبق  .هستند می خودتنظ یادیبرخوردار هستند و تا حد ز یجد ت یاز حما هاپلتفرم

  ی تقاضاها  مسئولیتی ندارند.ها نسبت به محتواهای منتشرشده  قوانین آمریکا پلتفرم

 دولت وجود دارد از سوی مقررات  میتنظ یبرا یروزافزون

 

 اروپا

 اتحادیه اروپا 

بررس  هیاتحاد حال  در  پلتفرم  یاروپا  در خصوص  این اقدامات جدی  بر  هاست. 

ی نظیر  افراط  یساعت محتوا   ک یظرف    ی اجتماع  ی هارسانه  هایاساس اگر پلتفرم

مقررات   نیاروپا همچن  هیاتحاد  شوند.یم  مهیرا حذف نکنند، جر  تروریستیهای  فیلم

را در مورد نحوه    ینی( را وضع کرد که قوانجی.دی.پی.آرها )حفاظت از داده  یعموم

  ن ییتع  یاجتماع  یهارسانه  هایدر پلتفرمافراد از جمله    یهاو استفاده از داده  رهیذخ

های اجتماعی مقرراتی  در رسانه  ت ی را  یکپ  نهیدر زم  نیهمچناین اتحادیه    کند.یم

ها گذاشته است.  و مسئولیت بررسی کپی رایت را برعهده پلتفرم  است   را وضع کرده

خود    یداخل  نی بخشنامه را در قوان  نیا  2021سال    تا انتهای  دیعضو با  یکشورها

 اجرا کنند.

 آلمان 

هایی با بیش از دو برای پلتفرم  2018از سال    معروف است   ی.جیکه به نتز.د  یقانون

کند تا به سرعت  می ملزم را هاپلتفرم میلیون کاربر آلمانی بکارگرفته شد. این قانون

را حذف   زیاز جمله سخنان نفرت انگ  ،یرقانونیغ   یمحتواهاساعت    24و نهایتاً تا  

همچنین ها  . پلتفرمشوندی مواجه م  نیسنگ   هایمهیصورت با جر  نیا  ر یکرده در غ

افراد ممکن اند هر شش ماه یکبار گزارشی از اقدامات خود ارائه دهند.  مؤظف شده

  50و شرکت ها تا    وروی   ونی لیم  5الزامات تا سقف    نیا   ت یعدم رعا   لیاست به دل

خود را بر    مهی جر  نیاول  2019  یدر جوالآلمان  دولت    شوند.  مهیجر   وروی   ونیلیم

  ورو ی  ونی لیم  2شرکت مجبور شد    نیبوک صادر کرد. اسیف   برای  دیاساس قانون جد

ا  هایپلتفرمدر    یرقانونیغ  تیفعال  یبرا اگرچه  کند،  پرداخت  آلمان  در    ن یخود 

 جدید آلمان شکایت کرد قانون  نواقصشرکت از 

 انگلیس  

از کاربران در برابر    کند تاها را مؤظف  پلتفرمقرار است  در حال تنظیم قانونی که  

 محافظت کنند.  یو کودک آزار  ی بریسا  ی، قلدر  سم یمانند خشونت ، ترور  ییمحتوا

شود و    یمضر به سرعت حذف م  یحاصل کنند که محتوا  نانیاطم  دیباها  پلتفرم

 دهند. یرا انجام م نخست از ظهور آن در وهله  یریجلوگ  یاقدامات الزم برا

 اعتماد کرده بود  هاخود تنظیمی پلتفرمبه  انگلیس پیش از این
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 روسیه  

شوند و به طور معمول محدود یکنترل م  یناظر دولت  ک یتوسط    نیآنال  یهارسانه

اتهام سانسور    آمریکایی  هایپلتفرمشوند. قانونگذار تالش کرده است تا  یم را به 

قانونی را تصویب کرد    2020. روسیه در نوامبر  مسدود کند  هیروس  یدولت  یهارسانه

تا در شرایط اضطراری   این اجازه داده شود  نظارتی  نهادهای  به  آن  که بر اساس 

کند.    قطع  را  اینترنت  به شبکه جهانی  روس  نیقواناتصال  ،  2015از سال    هیداده 

ها  وسهرگونه اطالعات در مورد ر  رهیرا ملزم به ذخ  یاجتماع  یهارسانه  هایپلتفرم

نهادهای نظار روسی   ،کرده است. بر اساس همین قانونداخل کشور   ی در سرورها

روشن نبودن نحوه برنامه   لیرا به دل  تریبوک و توئسیفپلتفرم لینکدین را مسدود و  

 کرد.  مهی جر  قانون  نیا ت یرعا  یبرا یزیر

 ترکیه  

ی  اجتماع  یهارسانه  هایمجلس ترکیه ماه گذشته قانونی را برای تنظیم گری پلتفرم

پلتفرم اساس  این  بر  کرد.  متصویب  فهایی  تو   بوک سیانند    ندگان ینما  دیبا  تر ییو 

دستورات دادگاه را در مورد    نیکنند و همچن   یخود را به دولت معرف یرسم  یمحل

محتوا رعا  ی حذف  شده  غ   تیدرخواست  در  جر  ن یا  ریکنند  با    ی ها مهیصورت 

کاربران ترک    یها که داده  ییسِروِرها  دیگو یقانون م  نیا  روبرو خواهند شد.  نیسنگ

 شوند.   رهیکشور ذخ نیدر ا یصورت محلبه دیبا کنندیم یآوررا جمع

 
آمریکای 

 شمالی
 برزیل 

حال،   نیدر دسترس هستند. با ا  گانیبه صورت را  ی اجتماع  یهارسانه  هایپلتفرم

-گروه ها هستند.  این رسانه  گریبرای تنظیم  حهیال  کی  یابیدر حال ارز  انقانونگذار

 کند فیرا تضع انیب یآزاد نگرانند این الیحه یحقوق بشر  یها

 

 آفریقا

 اتیوپی

فدرال   کرده است    یاجتماع  یهارسانه  هایپلتفرمقانون  ملزم  نفرت   تارا  سخنان 

  ی مواقع دسترس  یروز حذف کنند. دولت در برخ  کیاطالعات غلط را ظرف    ای  زیانگ

 را قطع کرده است هاپلتفرمبه 

 کنیا  

گاه  هاپلتفرم دولت  اما  هستند،  دسترس  در  کامل  طور  شرکت   یبه  از  ها  اوقات 

برخی  از جمله    حذف کنند شودیم  یرا که نامناسب تلق  اهایی است تا محتو خواسته

 ها را ویدئوموزیک

 

 آسیا

 هند

توانند یمعاف هستند اما م  ت ی از مسئول  یبه طور کل  های اجتماعیهای رسانهپلتفرم

دولت افتد.  اتفاق میمکرر    در هند  نترنت یکردن ا  قطع مجبور به حذف محتوا شوند.  

ب کنترل  تا  برخ  ی شتر یدر تالش است  کند.  هاپلتفرم  ی بر  این حال طی    اعمال  با 

واتسپ مجبور به همراهی با دولت هند برای راستی آزمایی مطالب    2019انتخابات  

 شد.

 چین  
 یغرب  هایپلتفرماز    یاریدر جهان را دارد. بس  گریتنظیم  نیقوان  نیمحدودتر  چین

مانند  هاییداخلی آنها تولید شده است. پلتفرمممنوع هستند و معادل در این کشور 
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آنها  اند. در عوضمسدود شده  ن یگوگل و واتسپ در چ ،  ترییتو  توسط    خدمات 

های داخلی  بر پلتفرم  شود. یارائه م   بایدو و وی چت   ،ویبو   مانند  های داخلیپلتفرم

دارد که بر  یبریسا سیصدها هزار پل نیچ شود.یم  یقیتوسط دولت نظارت دقنیز 

رسانهپلتفرم اجتماعیهای  م  های  پینظارت  و  س  ییهاامیکنند  نظر  از  که    یاس یرا 

ها بسیار موفق عمل کرده به  چین در تولید پلتفرم  کنند.یحساس هستند، کنترل م

 طوری که برخی از آنها نظیر تیک تاک و وی چت کاربران جهانی دارند. 

  
عربستان  

 سعودی

این کشور  اگرچه سانسور   پلتفرم  گسترده استدر  اجتماع  هایاما    نسبتاً   یرسانه 

  است. شده  ینترنتیکردن گفتمان ا  یمتهم به دستکار  عربستان  .کنندیآزادانه عمل م

مرکزی پیشرفته در ریاض تاسیس کرد و از آن طریق به طور   2018این کشور سال  

 کند.های اجتماعی خود و منطقه را رصد میمداوم رسانه

 استرالیا  استرالیا  

ببرند   نیرا به سرعت از ب  «زینفرت انگ  و  زید خشونت آمرموا»الزم است    هاپلتفرم

این صورت یا جریمه  ن یسنگ  یها مهیبا جر  در غیر  های  همچون مجازات حبس 

قانون    نیروبرو شوند. ادرصد از گردش مالی جهانی آن پلتفرم    10سنگین مالی تا  

در    میکه به صورت مستق  ستچرچیکر   ی نیوزیلند موسوم به ستیپس از حمله ترور

استرالیا همچنین ماه گذشته گوگل را مجبور کرده   شد.  ب یشد، تصو بوک پخش  سیف

های استرالیایی حق التحریر  تا بخاطر بازنشر اخبار مربوط به این کشور به خبرگزاری

 پرداخت کند. 

 

 :های اجتماعیهای رسانهنسبت به پلتفرمبررسی رویکرد ایران جمع بندی و 

ا اجرا  جادی ا  یبرا   عمدتاً  یاجتماع  های رسانههای  پلتفرم  ،متحده  االت یدر  شده  یها استیس  ی و  رها  هرچند    اندخود 

های  پلتفرم  پاسخگو ساختن  ی را برا  ی نیقوان  نیز   گر ید  ی است. کشورها  ی دی و مقررات جد  نی قوان  دنی واشنگتن در حال سنج

  ی هامیرژ  ی به طور کل  یاستبداد  یهادولت  در حالیکهاند.  داده   شنهادیپ  ای  اعمال   قوانین داخلی خودبه    یاجتماع  های رسانه

ای  رانهی سختگ ی کردهایرو و آلمان ا یمانند استرال یغرب ی های از دموکراس ی برخ ی، اما حتدارند ی ترسانسور محدود کننده 

میلیون کاربر    40با این وجود کشور ما که در حال حاضر نزدیک به    اند.گرفته  شی در پ  های آنالینمواجهه با پلتفرم  برایرا  

های اجتماعی و پاسخگو ساختن  گری رسانههای اجتماعی دارد برنامه یا قانون مشخصی برای تنظیمهای رسانه در پلتفرم

ده که آن هم به سبب رایج بودن  ها تاکنون فیلترینگ بوگری این پلتفرمآنها ندارد. تنها گزینه اجرا شده در ایران برای تنظیم

های مختلف بی اثر مانده است چنانچه میزان استفاده از تلگرام پس از اعمال فیلترینگ نسبت به قبل  استفاده از فیلترشکن

ناچیزی   بسیار  تفاوت  آن  استاز  خانوادهکرده  نگرانی  وجود  این  با  بستر  .  بر  شده  منتشر  محتواهای  در خصوص  ها 

های اجتماعی نظیر اینستاگرام رو به افزایش است به خصوص آنکه معاندین زیادی در پی تهاجم فکری  های رسانهپلتفرم

پلتفرم این  بستر  بر  نامناسب  محتواهای  انتشار  و  تولید  از طریق  و جوانان  نوجوانان  به  فرهنگی  آن  و  نمونه  ها هستند. 
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در صفحه یک خواننده لس آنجلسی بود. ویدئوموزیکی    ها به انتشار یک ویدئو موزیک مستهجنهای متعدد خانوادهواکنش

ها بار دیده شد بدون آنکه اینستاگرام خود را مؤظف به حذف آن بداند. در کنار انتشار محتواهای مستهجن و که میلیون

پلتفرم این  بستر  بر  ایرانی  و  نظیر گروهک  ضد فرهنگ اسالمی  استفاده دشمنان کشور  به طور مشخص شاهد سوء  ها 

هستیم. وضعیتی که تا به امروز ادامه دارد و تالش مشخصی    ایرانیان   ها برای اثرگذاری بر افکار عمومیافقین از این رسانهمن

شود موضوعی که باعث شد تا رهبر معظم انقالب در نطق نوروزی خود از ولنگاری  برای سروسامان دادن به آن دیده نمی

های مربوطه اقدامات ایجابی و ند. امیدواریم دستگاهنموجود در فضای مجازی و بی پناه بودن مردم در این فضا گالیه ک

  های داخلی بهبود پلتفرم  قا و  ارت   خارجی و  هایپلتفرمگری  تنظیم  ،سلبی مناسبی برای حفاظت از مرزهای مجازی کشور

 بکار گیرند. 

 


