
 

 

؛  سازی مسائل داخلی های امنیتی ها و چالش آسیب 

 های اجتماعی مجازی مطالعه موردی شبکه 
 16/۰6/14۰۰ تاریخ پذیرش: ۰9/۰3/14۰۰ تاریخ دریافت:

 

 زادهرسول زارع 

 

 چکیده
امنیتی  پرکاربرد نظریه  از  یکی  بحث سازی  و  نظری ترین  توسط    های ه برانگیزترین  که  است  معاصر  امنیتی 

کار گرفته شده است. این مقاله درصدد کاربرد و  ها و اقدامات مختلف امنیتی به گران در تبیین پدیده پژوهش 

شناسی  آسیب   با بررسی موردی امنیت داخلی    ۀ و کمتر کارشد   شده گرفته  نادیده  سازی این نظریه در حوزه  پیاده 

  - ای کتابخانه   بر اساس روش پژوهش های اجتماعی مجازی در جمهوری اسالمی ایران  سازی شبکه امنیتی 

  ، سازی مسائل داخلی نسبت به مسائل خارجی تربودن امنیتی ضمن اذعان به سخت   نویسنده اسنادی است.  

بندی  ساز، چارچوب بازیگر امنیتی   گیر و ابهام در صالحیت معتقد است که مواردی نظیر تعدد بازیگران تصمیم 

تنوع مخاطبان،    و   های بافت اجتماعی به ویژگی توجهی  یا کم   ی توجه بی مناسب از تهدید،  نا و تصویرسازی  

غیرامنیتی سیاست  و  نامناسب  به گذاری  مهم نکردن  از  امنیتی   ترین موقع  که  بوده  شبکه عواملی  های  سازی 

 . است.   کرده با چالش مواجه    ان ایر   اجتماعی مجازی را در جمهوری اسالمی 

کلیدی:   شبکه امنیتی  امنیت،واژگان  داخلی،  امنیت  مجازیسازی،  اجتماعی  ساز،  امنیتی  بازیگر  ،های 

 کردنغیرامنیتی
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 مقدمه 
امنیت داخلی از مفاهیمی است که در حوزه مطالعات امنیتی کمتر بدان پرداخته شده است. علت عمده  

در مواردی همچون قرارداشتن خاستگاه مطالعات امنیتی در مغرب زمین، تعریف آن   باید این بحث را  

آن در فضای    الملل، توّلد آن بعد از جنگ جهانی دوم و تکامل به عنوان زیررشته فرعی از روابط بین 

؛ چون  بدیهی بود که امنیت داخلی موضوعیت نداشته باشد   ، جنگ سرد دانست. در چنین بافت موقعیتی 

الملل به عنوان  موضوعات امنیت داخلی اهمیت داشت و نه روابط بین   نه در آن جغرافیای زمانی و مکانی 

تدریج با تغییر اوضاع و شرایط  ه داشت. اما ب   توجه مطالعه مسائل امنیت داخلی  به مادر مطالعات امنیتی 

های  و ورود نظریه   - رفتن فضای دوقطبی ناشی از جنگ سرد ویژه بعد از فروپاشی شوروی و از بین ه ب - 

   ها شد. پردازی امنیت داخلی وارد برخی نظریه   جدید، مسائل 

.  کرد توان سه رویکرد را از هم متمایز  سنجی میان نظریات امنیتی و امنیت داخلی می در نسبت 

امنیتی    های ویژه رئالیسم( بیشتر نگاهی بیرونی به تهدید ه جریان اصلی مطالعات امنیتی )ب   پردازان نظریه 

برای آنها امنیت داخلی چندان    بنابراین،   . اند سازی ابعاد نظامی امنیت پرداخته داشته و بیشتر به برجسته 

نگاهی تبعی داشته و موضوعات داخلی را  برخی دیگر همچون بوزان به امنیت داخلی    ندارد.   اهمیتی 

  ، اند. در مقابل اند، موضوع مطالعات امنیتی دانسته بیرونی شده   های کننده تهدید ساز و تقویت زمینه   وقتی 

نظری  یا جهان   های ه برخی  پسااستعماری  مانند رهیافت  که معتقدند  نیز  گرا  سوم متأخر  وجود دارند 

گرفته از مسائل  آنکه متأثر از ابعاد بیرونی تهدید باشد، نشأت مسائل امنیتی برخی از کشورها بیش از  

نگری در علوم انسانی  با این حال، با توجه به اهمیت بومی   . ( 1۲- 16:  139۲زاده،  )زارع   ست داخلی آنها 

های  یکی از حوزه   ، رسد مسائل امنیت داخلی به نظر می   ، سیر تحوالت مسائل امنیتی در جامعه ایران   و 

هم از حیث نظری و هم    ، مل در مطالعات مراکز پژوهشی امنیتی جمهوری اسالمی ایران مهم و قابل تأ 

     باید باشد. عملی    نظر از  

نظری  از  ب های ه یکی  امنیت داخلی  تبیین مسائل  اخیر برای  که در سالیان  نظریه  ه ی  کارگیری شده، 

، به خوبی  شده است. این نظریه که ابتدا توسط »ویور« ارائه و بعدًا توسط سایرین تکمیل    1سازی« »امنیتی 

بیرونی باشد یا داخلی. آنچه  ، چه تهدید  ؛ امنیتی است  های تهدید  درصدد تبیین چگونگی ظهور و بروز 

 
1. Securitization Theory  
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کاربردی،    های توأمان کاربردی و انتقادی آن است. در سویه د، سویه کن اهمیت این نظریه را دو چندان می 

گر باشد، نظریه مدیریتی است که برای مدیران  کننده یا تحلیل ای ارزیابی این نظریه بیشتر از آنکه نظریه 

سویه    ، در مقابل .  ( 5۰9:  1385خانی،  )عبدالل   کند می های امنیتی را تبیین  کردن پدیده امنیتی نحوه مدیریت 

و لزوم    گیری تصاویر تهدید کارگزاران سیاسی و امنیتی در شکل   انتقادی این نظریه به بررسی مسئولیت 

انجام  اقدامات  درباره  آنها  تهدید پاسخگوبودن  با  مقابله  و  مواجهه  زمینه  در  است    های شده  ادعایی 

 (Balzacq, 2011a: xiii ) .  منیت داخلی« دارند. با در  ها انطباق خاصی با مفهوم »ا جالب آنکه این سویه

  در  های اجتماعی مجازی« سازی شبکه »امنیتی   در راستای موردپژوهی این مقاله  نظر گرفتن این دو جنبه،  

سازی مسائل داخلی در جمهوری اسالمی ایران با چه  پاسخگویی به این پرسش است که امنیتی   پی 

 هایی روبرو بوده است؟ ها و چالش آسیب 

 

 تحلیل اقدامات امنیتی مثابه چارچوبی برایه بسازی امنیتیالف. 
بلکه مسائل به    ، سازی آن است که هیچ موضوعی به خودی خود امنیتی نیست ایده اصلی نظریه امنیتی 

به عنوان    مسئله یافتن« یک  سازی فرایند »موجودیت شوند. از این نگاه، امنیتی امنیتی برساخته می   شکل 

از اعمال است که به موجب    ای شده بندی مجموعه مفصل   ، سازی تر »امنیتی تهدید است. به عبارت دقیق 

های  گزارش   گذاری، ها، ابزارهای سیاست ساز، عناصر اکتشافی مختلف )از جمله استعاره آن بازیگر امنیتی 

ای  تا شبکه   کرده فت )جامعه( بسیج  ها، عواطف و مانند آن( را با توجه به با ها، کلیشه تصویری، قیاس 

پذیری قطعی هدف مرجع را  درباره آسیب   ها( ها و بینش منسجم از معانی )احساسات، عواطف، اندیشه 

را با دالیل خود درباره گزینه مطلوب و اقدامات )مربوط در آن راستا(    او نظر  در )ذهن(مخاطب ساخته و  

سابقه که جلوگیری  بی   مثابه تهدید کننده( به )تهدید   دادن موضوع ارجاع . این امر از طریق قرار کند موافق  

   . ( Balzacq, 2011: 3پذیرد« ) از رشد آن مستلزم اخذ سیاستی فوری است، انجام می 

به دنبال آن    ، له ئ گذاری وصف »امنیتی« به یک مس کارگزاران سیاسی و امنیتی با برچسب پس  

اواًل به   ، هستند که  چیزی است که بقای آن  - مثابه تهدیدی وجودی برای یک هدف مرجع  آن را 

که شرایطی اضطراری و فوری    کنند اعالم    ، . ثانیًاکنند معرفی    - حفظ شود   باید و    شده ضروری فرض  

  برای   ای العاده تا تدابیر فوق   ؛ اخذ اختیارات فراقانونی است   پیش آمده که نیازمند تعلیق قوانین عادی و 

مناسبی    ظرفیت بدیهی است این امر    . ( Williams, 2003: 514کار گرفته شود ) ه ب   یی مقابله با تهدید اّدعا 
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در این    تیار کارگزاران سیاسی و امنیتی خواهد گذاشت. له در اخ ئ را برای مواجهه و مدیریت آن مس 

فرد یا گروهی که با  که عبارت است از    1کننده بازیگر امنیتی   کنند؛ می فرایند، سه نوع بازیگر نقش ایفا  

  ۲کند. بازیگر صاحب نقش اعالم در معرض تهدیدبودن موجودّیت هدف مرجع، مسائل را امنیتی می 

ولی    ، کردن مسائل ندارد نقش مستقیمی در امنیتی   هرچند بازیگری که    که عبارت است از   )کارکردی( 

را    مسئله ی یک  ساز امنیتی   روند   ، رو گذارد و از این گیری بر تصمیمات در حوزه امنیت می تأثیر چشم 

   . ( 67:  1386)بوزان و دیگران،    کند یا آن را با تأخیر مواجه می   کرده تسریع  

  باید ی دارند. آنهایی که  ساز امنیتی نقش محوری در    3یا بازیگران مخاطب بازیگر  همچنین،  

اغلب، مخاطب معادل با شهروندان و توده   هرچند. شود موفق   سازامنیتی متقاعد شوند تا حرکت  

 مسئله د بر اساس نظام سیاسی و ماهیت ن توانامّا ویور معتقد است که آن می  شود،می فرض  مردم

محققان پساکپنهاگی اهمیت بیشتری برای    . (Waever, 2003: 11-12 )  دن متفاوت باش  ، شدهامنیتی 

سازی قائل هستند. آنها با توجه به نقش اساسی مخاطبان در شکست یا  جایگاه مخاطب در امنیتی 

تنها گرو  ،ی سازامنیتی موفقیت   های  بلکه دارای طیف   ،نیستند   یه همگن معتقدند که مخاطبان نه 

تواند  و در نتیجه، هر گروه از مخاطبان می   هستندمختلفی شنوا    هایل متفاوت بوده و در برابر استدال 

شامل    سالتر معتقد به وجود چهار نوع متمایز از مخاطب   ،رودارای قدرت متفاوتی باشد. از این 

متفاوتی را   ساز امنیتی که هر کدام، حرکت  ت اسمخاطب عمومی، نخبگانی، تکنوکراتیک و علمی 

بازیگر   به این    . (Salter 2008: 329)  د کننالزامی می   ساز امنیتی از سوی  از زاویه دیگری  بالزاک 

عنوان طبقه  . به اعتقاد وی، در حالی که مکتب کپنهاگ به مخاطب به داده است بحث عالقه نشان 

قائل    نگاه پساکپنهاگی  ،نگردشود، می ثابت انگاشته می   ،معیّن و رسمی که اغلب در حالت پذیرش 

 است.    سازامنیتی ای متقابل میان مخاطب و بازیگر به وجود رابطه 

آنکه    بالزاک   ، همچنین  »برای  است  به    ای مسئله معتقد  مخاطب  شود امنیتی    مسئلهتبدیل   ،

بیان   باید  4ی توانمندساز ادّعاهای  بازیگر  با  سوی  از  مخاطب  کندموافقت    سازامنیتی شده   .

اوالً  ،توانمندساز که  است  با    ، مخاطبی  مستقیم  علّی  این    ،ثانیاً   ؛دارد  مسئله ارتباط  دارای 

 
1. Securitizing actor  

2. Functional actor 

3. Audience 

4. Empowering audience 
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بازیگر   که  در    برایرا    سازامنیتی توانایی)صالحیت( است  تدابیر  تهدید    راستایاتخاذ  با  مقابله 

 . (Balzacq, 2011b: 8-9« )کند توانمند 

تواند متنوع و متفاوت باشد. کنش  سازی نیز میدهی فرایند امنیتیهای شکلابزارها و مکانیسم

زعم  ترین ابزاری است که مکتب کپنهاگ بر آن تأکید دارد. بهرهبران سیاسی مرسوم  1گفتاری 

زبان  ،آنها به  با  نمایندگان دولت  دیرباز  »امنیت« شرایط اضطراری  از  واژه  کرده و راندن  اعالم 

تهدیدکننده شده تحولی  بروز  از  برای جلوگیری  تمامی وسایل الزم  از  استفاده  اند  مدعی حق 

پردازان پساکپنهاگی معتقدند کنش گفتاری رهبران امّا نظریه  .( 45-46:  1386)بوزان و دیگران،  

زبانی ابزار  تنها  و    سیاسی  نبوده  استفاده  زبانی    بایدمورد  ابزارهای  سایر  و    نندمابه  تصاویر 

بصری)فرآوردهنمایش بالقوه  های  ابزارهای  و  اَشکال  مثابه  به   )... و  تلویزیونی  سینمایی،  های 

توجه  سازامنیتی امروز  جهان  در  در  ویژه  به (Mcdonald, 2008: 568)    کرد ی  آنها  آنکه 

 سزایی دارند.  در جامعه تأثیر به هاسازی تهدیدبندی و تصویرچارچوب

مکانیسم از سوی   نقش  از  برخی محققان  امنیتی  هایدیگر،  در  گفتاری  سازی صحبت  غیر 

گذاری،  کنند. تیری بالزاک معتقد است نظام های سیاسی با توسل به نهادها و ابزارهای سیاست می

تدریج و  ه. بست هاشدن برخی اعمال و پدیدهامنیتی  ،را سامان داده که خروجی آن  ۲ای سامانه

های امنیتی به صورت  سازی، برخی تصاویر تهدید و برخی نگرشابزارهای امنیتی  تحت تأثیر این

افراد جامعه تهعادت ناآگاهانه و  ساز امنیتی  بنابراین،  و  نشین شدهواره در ذهن  ی دیگر حالتی 

سازی  امنیتیمطالعات    نیز  «دیدیه بیگو »  نظر به    .((Balzacq, 2011b: 16 دگیرروزمره به خود می

وجود  هامنیت، نظام معانی که آنها ب  ایهای حرفهبر نقش شبکه  باید  ،عالوه بر کنش گفتاری مرسوم

اقداماتمی مولّد  تمرکز  آورند و قدرت  زمینه  این  در  این صورتکندشان  در  نقش   باید  ،.  به 

بیش از پیش   سازیگفتاری در چارچوب امنیتی  -و توالی کنش فیزیکی  اقدامات فیزیکی روزمره

 . (۲13-۲14و  ۲11: 139۲ )بیگو، کردتوجه 

  ناکام آمیز یا تواند در نهایت موفقیت است که می یفرایند و کارزار،  سازیبا این حال، امنیتی

کننده و تبدیل آن  رو، مکتب کپنهاگ برای تبیین بهتر شرایط موفقیت حرکت امنیتیباشد. از این

 
1. Speech act 

2. Dispositif 
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تسهیل  ، یسازامنیتیبه   »شرایط  نقش  است.  1کننده« به  آنها  توسل جسته  اعتقاد  و    ، به  کامیابی 

  - شرایط درونی )زبانی  .موفقیت هر کنش گفتاری امنیتی در گرو دو دسته از شرایط است: الف

)زمینه.  ب  و  دستوری(  بیرونی  بهره  . اجتماعی(  -ایشرایط  شرایط،  این  از  از  منظور  مندبودن 

  ، . جنبه بیرونی کنش گفتاریکردآن، کنش یادشده را عملی  به    به اتکا  جایگاهی است که بتوان

یعنی  –کننده  با جایگاه اقتدار بازیگر امنیتی  شرایط اجتماعی مرتبط  ،یکی  ؛دو شرط عمده دارد

شده توسط  و به تبع آن، احتمال اینکه مخاطبان ادعاهای مطرح  -رابطه میان گوینده و مخاطب 

بازیگر    سازامنیتیبازیگر   اجتماعی  )سرمایه  بپذیرند  بیرونی  .(ساز امنیتیرا  شرط  به    ،دومین 

تهدیدویژگی برمی  هایهای  امنیتیادعایی  که  تسهیل میگردد  را  آن شدن موضوع  مانع  یا  کند 

   .(6۲-63:  1386شود )بوزان و دیگران، می

سازی موفق  امنیتی  ،بالزاک   نظربه  اند.  اندیشمندان پساکپنهاگی نیز به این موضوع توجه داشته

بافت و جایگاه قدرت کارگزاری که آنها را    .1در حیطه کنش گفتاری به سه عامل بستگی دارد: 

  . 3و  برای کسب رضایت مخاطب بیان شده است؛    اعتبار نسبی اظهاراتی که  .۲  ؛آوردبه زبان می

گیرد.  کار میبه عنوان وضعیت خطرناک به  ایمسئلهسازی  برای مطرح   سازامنیتیروشی که بازیگر  

مخاطبان بپذیرند   بایدپس برای آنکه گفتار امنیتی بتواند قدرت متقاعدسازی داشته باشد، در ابتدا  

ای که  درباره مسئله  ایاطالعات ویژهو    داند چه خبر است ( میسازامنیتیگوینده آن )بازیگر    که

در راستای عالیق و منافع    سازامنیتیآن بازیگر    بر این،عالوه  به عنوان تهدید مطرح شده، دارد.  

چنین اقتداری منتج از دانش )یک نوع سرمایه فرهنگی(، اعتماد و جایگاه    .کندعمومی فعالیت می

بازیگر   نمادین(  یا  سیاسی  )سرمایه  دوماست   سازامنیتیقدرت  نکته  این    ،.  کهابه  دارد    شاره 

اثبات توسط نشانه  بایدادعاهای مقامات دولتی   ها و شواهدی که در جهان واقع وجود دارند، 

شواهدی که از محیط    بایدبلکه    ،ا به اقتدار گوینده آن بستگی نداردشوند. پس قدرت کلمات تنه

 گیرند، همخوانی داشته باشند. واقعی نشأت می

)بازیگر   گوینده  توسط  شده  داده  نمایش  گفتاری)گفتمانی(  استراتژی  فوق،  عامل  دو  کنار  در 

، موردی را در  ساز امنیتی ای که بازیگر  شیوه   . کند ( قدرت کارگزاری کلمات را مشروط می ساز امنیتی 

 
1. Facilitating conditions  
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انسجام    . ۲و    1شدت عاطفی   . 1:  کند ، حداقل از دو اصل پایه تبعیت می کند ی معرض خطر معرفی م 

یافتن آن برای  ، بیان چگونگی اهمیت مسئله بودن  توجه به مواردی همچون اثبات بحرانی )   ۲منطقی 

عملی گفتار)گفتمان( از تعامل میان استحکام منطقی    نیروی   ، بنابراین   مخاطب و اشاره به پیامدهای آن(. 

 معتقد است   او   ، عالوه بر این .  ( (Balzacq, 2011b: 26  شود می آن و پویایی قدرت اجتماعی ناشی  

نیازمند دو نوع پشتیبانی از سوی مخاطبان است:  ساز امنیتی انجام    برای   ساز امنیتی بازیگر   ی موفق، 

اما هرچه این دو با    ، دو نوع پشتیبانی در مواردی با هم تعارض داشته . هرچند این  4و رسمی   3اخالقی 

  ، همچنین  امنیتی خواهد شد.   مسئله عمومی با موفقیت بیشتری تبدیل به    مسئله تر باشند،  هم هماهنگ 

به واسطه قدرت جادویی    تنها   ، وی   نظر سازی تأکید دارد. به  وی بر نقش بافت در موفقیت امنیتی 

بخشی زبانی توسط بافت نیز مورد  این صورت   باید توان تهدید را موجودیت بخشید، بلکه  کلمات نمی 

 .  شود تأیید قرار گرفته و تقویت  

شده از طریق  )دانش معانی اندوخته   5بالزاک، مجموعه معنایی امنیت ترکیبی از معنای متنی   بیان به  

طریق تعامالت قبلی و شرایط    شده از )دانش کسب   6( و معنای فرهنگی   « گفتاری نوشتاری یا  » زبان  

شرایط بافتاری    گری امنیت مبتنی بر تعامل میان نظم معنایی و عد انشایی و انجام فعلی( است. پس ُب

عالوه    ، عنوان تهدید به   مسئله شده از یک  است. در واقع، جلب توجه مخاطب به سمت تصویر ساخته 

کارگیری مناسب زبان امنیتی و قدرت کلمات، نیازمند تقویت و تشدید از سوی بافت و زمینه  ه بر ب 

 . ( Balzacq, 2011b: 11-13)    پ بیرونی است 

پردازان است. از نگاه نظریه  7سازی«امنیتی»غیر  سازی امنیتی  مفهوم محوری دیگر در نظریه

دنبال از سیاست اضطراری را به  ینوع خاص  ،مسئلهی یک  سازامنیتی، به این علت که  سازیامنیتی

ضرورتاً محدود   زنیخواهد داشت که در آن، فضا و زمان مجاز برای مشورت، مشارکت و چانه

سازی خوب  همیشه امنیتی  ،خواهد انداخت   را به کار  شده از تفکرحالت خاص و نظامی  شده و

 
1. Emotional intensity 

2. Logical rigor 

3. Formal support 

4. Moral support 

5. Textual meaning 

6. Cultural meaning 

7. Desecuritization 
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)زارع هم    کارگزاران.  (1۰7:  1396زاده،  نیست  به   بایدامنیتی،  دست  ضروری  شرایط    در 

 ،زده و هم در بازه زمانی مناسب بتوانند آن را غیرامنیتی کنند. با این حال  مسئلهیک  سازی  امنیتی

به این معنا نیست که آن تهدید دیگر وجود ندارد؛   مسئلهکردن یک توجه شود که غیرامنیتیباید 

به نحوی که    ؛یابدتری انتقال مینبه این معناست که آن مسئله به سطح سیاسی پایی  تنها  بلکه

می آن  مورد  در  بحث  به  و حکومت افکار عمومی  آن  پردازند  به  واکنش  در  تناسب  به  نیز  ها 

  گیرند.هایی در پیش میسیاست 

که دربردارنده اولویت اقدام    مسئله بودن یک  در مجموع، ایجاد درک مشترک از بحرانی 

حال، دانستن اینکه مشکل چیست، به    سازی موفق است. با این امنیتی   اصلی نیز باشد، نکته  

  ، رو ؟ از این سازد تهدید می   گوید که چه چیزی آن را، برای چه کسی، چرا و چرا اکنون ما نمی 

الزم است    مسئله ی یک  ساز شده در حوزه امنیتی شناسانه به اقدامات انجام برای نگاه آسیب 

شده از سوی  های دخیل در آن داشت. الگوی ارائه که نگاه جامعی به همه عوامل و مؤلفه 

تواند در این زمینه راهگشا  سازی« می بالزاک تحت عنوان »سطوح و واحدهای تحلیل امنیتی 

با    سازی است. امنیتی ترین راهبرد تحقیق در حوزه  رایج   ، وی، مطالعه موردی   نظر باشد. به  

موردها    داده وی هشدار    ، این حال  منطقی  تعداد  مورد  در  آنکه  از  بیش  راهبرد  این  در  که 

بنابراین   باید ،  شود صحبت   به منظور    ، به واحد و سطح تجزیه و تحلیل توجه داشت.  وی 

سازی  سه سطح تحلیل برای مطالعات موردی در زمینه امنیتی   ، تقویت فرایند طراحی تحقیق 

   کرده است: شنهاد  پی 

بر بازیگران و روابطی که وضعیت )موقعیت/شرایط( تحت    این سطح   عوامل کارگزاری:   . 1سطح  

طور  کسانی که به الف.  بخشند، متمرکز است. که شامل چهار بعد یا جنبه است:  امنیت را ساختار می 

امنیتی نقش دارند یا در   برابر این روند مقاومت  مستقیم یا غیرمستقیم در طراحی یا ظهور مسائل 

موقعیت و روابط قدرت بازیگران  ؛ ب.  ساز، مخاطبان و بازیگران کارکردی( کنند )بازیگران امنیتی می 

بازیگران  هویت ؛ ج.  الف شده در مورد  مشخص  های شخصی و هویت اجتماعی که هم عملکرد 
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  ۲و موضوع مرجع   1رجع هدف م ؛ د.  سازد پذیر می را محدود کرده و هم امکان   الف شده در بند  مشخص 

   (. Balzacq, 2011c: 35-36)   کند یا چیزی که تهدید شده و چیزی که تهدید می 

توجه دارد که فرایندهای   -هم گفتمانی و هم غیرگفتمانی– ها: این سطح به اعمال  کنش   . ۲سطح  

است که دهد. خروجی بسیار مهم )این امر( آن  ی مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار می ساز امنیتی 

آنها   ؛ چون دهد به طور کامل شرح می   ، هایی را که در ایجاد امنیت نقش دارند ها و روش سیاست 

سطح نیز چهار ُبعد دارد این  مستلزم عمل هستند و به متغیرهایی اشاره دارند که فرازبانی هستند.  

اجرا   مشخصیش  که به زبان مناسب مورد استفاده اشاره دارد تا کن :  نوع کنش الف.    که عبارتند از 

  3کدام صنایع اکتشافیساز  بازیگر امنیتی وجه استراتژیک:  (؛ ب.  زبان  )قواعد دستوری و نحوی   شود 

تا شرایطی را ایجاد کند )یا آن شرایط را تشدید   گیرد کار می )مصنوعات ابتکاری/ صنایع ادبی( را به 

 .ها( ها، احساسات یا کلیشه ها، کنایه ) مانند تشبیهات، استعاره   کند ( که بسیج مخاطب را تسهیل  کند 

و کدام   شوند و بر حول کدام خط داستانی هایی( ساخته می ها )چارچوب چه نوع قاب   ، بنابراین 

 (دیسپوزیتیفسامانه ) وجه سوم از طریق  ج.    رسانه مطلوب است: رسانه الکترونیکی یا چاپی؟ 

 سازیگرفته از امنیتی نشأت   4سیاست ؛ و د.  شود مال و ابزارها( بیان می ای از اعی )مجموعه ساز امنیتی 

(Balzacq, 2011c: 36) . 

کند. بر عکس، گفتمان در بافت  اتفاق نیفتاده و در آن کار نمی   : گفتمان در خل   5بافت   . 3سطح  

می  توانمند  یا  تهدید شود محدود شده  گذشته،  این  از  زمینه   ها .  های خاص(  )بافت   ی های خاص از 

کنند. در نتیجه، برای درک معنای هر گفتمان، الزم است آن را در  برخاسته و در چارچوب آن کار می 

اش قرار دهیم. بالزاک معتقد است که دو نوع بافت ممکن است بر فرایند  بافت اجتماعی و تاریخی 

کنندگان  ت یا ژانر تعامل شرکت که شامل نوعی موقعی   6بافت نزدیک   ، یکی   ؛ سازی اثرگذار باشند امنیتی 

که بر قرارگرفتن    7بافت دور  ، مصاحبه اجالس سران( و دیگری  یا  جلسه  مانند )  در یک اپیزود است 

 
1.Referent object 

2. Referent subject 

3. Heuristic artefacts 

4. Policy 

5. Context 

6. Proximate context 

7. Distal context 
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فرهنگی تأکید دارد. این بافت به مواردی مانند طبقه اجتماعی، ترکیب قومی    - متن در بافت اجتماعی 

ای  های فرهنگی، منطقه دهد )محیط آن رخ می هایی که گفتمان در  کنندگان، نهادها و موقعیت مشارکت 

گیری از این  شده با بهره   تالش در ادامه    . (Balzacq, 2011c :36-37)  و زیست محیطی( اشاره دارد 

»امنیتی   نظریه  موردپژوهی  با  شبکه و  به  سازی  ایران«  اسالمی  در جمهوری  مجازی  اجتماعی  های 

 سازی مسائل در حوزه امنیت داخلی پرداخته شود. شناسی امنیتی آسیب 

 

 های اجتماعی مجازی  سازی شبکه امنیتیب. 
های ارتباطی  فناوری ه تا در نتیجه رشد  کردن سبب شد بودن و اجتماعی زندگی تمایل بشر به اجتماعی 

مجازی تبدیل شود. این مهم با توسعه محیط مجازی در قالب    ای جامعه   به محیط اینترنت    ، و اطالعاتی 

معناگرا«  ساختار شبکه   1»وب  در  تعاملی،  رابطه  ایجاد  است. و  یافته  ظهور  مجازی  اجتماعی    های 

هسـتند   هـایی پایگاه   مجموعه   یا   پایگاه   مجازی   اجتماعی   های شبکه    فـراهم   امکـاناتی   کـه   اینترنتی 

  بگذارند   اشـتراک   بـه   دیگـران   بـا   را   خود   فعالیتهای   و   افکار   ها، مندی عالقه   بتوانند   کاربران   تا   آورد می 

اجتمـاعی،    به عبارت دیگر، شـبکه   . شـوند   سـهیم   آنـان   با   را   ها فعالیت   و   افکار   این   هم   دیگران   و 

  آورد می   فـراهم  اشـخاص  بـرای   را  امکـان   ایـن  کـه  وب است  بر   مبتنی   سرویسهای  از  مجموعهای 

  برقرار   ارتباط   شـبکه   اعضـای   دیگر   با   یا   کنند   ایجاد   خود   برای   یا خصوصی   عمومی   های توصیف   تا 

یافتن  افراد دیگر، برای    عمومی  های توصیف   میان  از   و  ؛ بگذارند   اشتراک   به  آنها   با  را   خود  منابع   ؛ کنند 

)عدلی  کنند  استفاده  جدید  پیرنیا،  اتصاالت  و  شبکه   . ( 89:  1393پور  مجازی  پس  اجتماعی  های 

  در آن امکان برقرای ارتباط میان اعضای مختلف جامعه وجود دارد   ، کننده فضایی هستند که اواًلفراهم 

گذاری اطالعات شامل متن، عکس،  توانند در آن به تولید محتوا و اشتراک هر یک از کاربران می   ، ثانیًا  و 

 فیلم، پیوند، فایل و هرگونه داده دیگر بپردازند.  

پیشرفت و بهبود  باعث   ، و تداوم روند تکامل آنها از سویی  9۰ها از اواخر دهه  ظهور این شبکه   

گذاری محتوای بینافردی و جمعی شده و از سوی دیگر،  شتراک ها در تسهیل ارتباطات و ا امکانات آن 

جذابیت، سرعت تبادل اطالعات، تنوع موضوعات، سهولت دسترسی  هایی نظیر  ها با ویژگی این شبکه 

 
1. Smantic web 
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لذت،  احساس  به   و  جامعه  مختلف  اقشار  توجه  جلب  شده باعث  جوانان  و  نوجوانان  اند  ویژه 

و در حال    ها مانند سیالبی هستند که جوامع را فراگرفته که این شب در نتیجه،    . ( 1389پور،  سلیمانی ) 

های مختلف زندگی بشر  . بدیهی است که چنین حرکت عظیمی باعث تغییر در حوزه پیشروی هستند 

رو،  و تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را با خود به همراه خواهد داشت. از این   شده 

عنوان تهدید  ها و مصادیق آن را به این تحوالت به ناچار برخی جنبه  های سیاسی برای مدیریت نظام 

های کژکارکردی و پیامدهای  گیری از آن، برخی سویه امنیتی برساخته تا فرصتی فراهم آورند با بهره 

 .  کنند مدیریت    ، آنها تهدی کننده بقای امنیت ملی است   نظر آن را که به  

ه مستثنی نیست. ذهنیت نخبگان جمهوری اسالمی به دلیل  جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعد 

از همان ابتدا نسبت به   های ارزشی و فرهنگی و ساخت انقالبی و دشمنی نظام سلطه با آن حساسیت 

و  ئ هایی چون وید ها رسانه انگارانه بوده و در برخی برهه های ارتباطی و اطالعاتی، تهدید تحوالت فناوری 

های اجتماعی مجازی نیز  اند. همین نگاه در مواجهه با شبکه مثابه تهدید امنیتی برساخته شده و ماهواره به 

فیلترینگ یوتیوب، فیس  از حوادث سال  تداوم یافته است.  در سایه همین    1388بوک و توئیتر بعد 

نصب  های هوشمند و قابلیت  بازنمایی تهدید شکل گرفت. این فرایند ادراک تهدید در پی ظهور گوشی 

رو »وی چت« در  از این   های اجتماعی مجازی روی آن بیش از پیش تشدید شد. های شبکه اپلیکیشن 

نژادی،  )نیک ند  فیلتر شد   1397و باالخره تلگرام در اردیبهشت    94، وایبر در اردیبهشت  139۲زمستان  

ه با تهدید وایبر،  به بعد، برخی نهادهای دولتی و امنیتی در مواجه   93جالب آنکه از سال    . ( 1398/ 3/ 11

:  1397)آزادی،    و انحصار آن در ایران شده بودند   گسترش   ساز با حمایت فنی و سیاسی از تلگرام زمینه 

 رسد.  گاه اخبار و شایعاتی مبنی بر فیلترینگ »اینستاگرام« به گوش می هم اکنون نیز گاه و بی   . ( 188

با توسل به دو هدف مرجع اتفاق    های اجتماعی معمواًل»تهدید« از شبکه   این برسازی تصویر 

های  به خطرافتادن ارزش   ، و دیگری   ؛ اصلی حاکمیت در بخش سیاسی   ۀ تهدید علیه اید   ، یکی   ؛ افتد می 

نظیر خانواده در بخش فرهنگی. در بخش سیاسی، بر نقش    اصلی های  دینی جامعه و دارایی   - اخالقی 

ناآرامی شبکه  مانند  های اجتماعی مجازی در ایجاد و گسترش  های اجتماعی و اعتراضات سیاسی 

سال   دی  88حوادث  آبان    1396،  بزرگ 1398و  نظام،  ،  ناکارآمدنمایی  و  جامعه  مشکالت  نمایی 

های  مومی علیه آن، سازماندهی و عضوگیری گروه اعتمادی به نظام و بسیج افکار ع گسترش حس بی 

های اطالعاتی  معاند و اپوزیسیون در فضای مجازی، پایش اطالعات کاربران ایرانی توسط سازمان 
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سازی  براندازی نظام یا تغییر رفتار سیاسی آن، مخدوش   راستای دشمن به منظور مهندسی اجتماعی در  

اجتماعی و سیاسی    های های برخی گروه نمایی ها و سیاه ی ساز المللی نظام در سایه شایعه چهره بین 

تأکید می  پالیزبان،    ؛ 98:  1393پور و پیرنیا،  عدلی   ؛ 75- 7۲:  1398شود )ندری،  معاند یا اپوزیسیون 

   . ( 1389/ 7/ 17مجردی،    ؛ 647و    64۲:  1394

نیز  فرهنگی  بخش  رسانه   در  کنترل  فقدان/تضعیف  نظیر  شبکه معضالتی  این  در  و  ای  ها 

پسندی، ترویج روابط  )پورنوگرافی( و هرزه   نگاری هایی نظیر رواج هرزه بند و باری ها و بی اخالقی ی ب 

های جدید زندگی و به خطرافتادن کیان خانواده؛ تضعیف اعتقادات دینی و گسترش  آزاد و سبک 

باالرفتن آمار جرم و اعمال مجرمانه شبهات فکری؛ افزایش هنجارشکنی  شدید  ت   و   های اجتماعی، 

برخی    هرچند   . ( 96- 7:  1396شود )مطلبی و دیگران،  سازی می های اجتماعی اجتماعی برجسته آسیب 

نگرانی  این  کشورهاست از  اکثر  میان  مشترک  فرهنگی  به خاطر حساسیت   ، های  دینی و  ولی  های 

تر بوده و دامنه  ررنگ خطوط قرمز نظام جمهوری اسالمی در این بخش ُپ  ، فرهنگی حکومت دینی 

ل آن نیز بیشتر است. با این وجود، این تصویرسازی تهدید چندان با اقبال عمومی مواجهه نبوده  شمو 

های اجتماعی در جامعه ایران است. بنا به  ترین شبکه است. تلگرام پس از فیلترینگ همچنان محبوب 

سال    – 1397در اواخر سال    وابسته به جهاد دانشگاهی «  افکارسنجی دانشجویان » مرکز  های آماری  داده 

اند.  های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده کرده درصد کاربران شبکه   56همچنان    - فیلترینگ تلگرام 

های رسمی  توان در بازگشت رسانه استقبال مردم از تلگرام حتی با وجود فیلترشدن را می   ، دیگر   شاهد 

 . ( 1398/ ۲/ 16،  )خبرآنالین   به این اپلیکیشن دانست نظیر خبرگزاری فارس  

ها  آمار رسمی از کاربران ایرانی تلگرام در حال حاضر وجود ندارد، اما تخمین  هرچند  ، همچنین 

در    « بتا » مرکز پژوهشی    های بررسی ،  رای نمونه میلیون کاربر ایرانی حکایت دارد. ب   5۰تا    4۰  از استفاده 

میلیون کاربر ایرانی دارد. این بستر در حال حاضر    49که تلگرام بیش از  حاکی از آن است    1399سال  

این تعداد   . کنند میلیون پست منتشر می   5۰۰دارد که در طول سال بیش از  میلیون کانال    ۲بیش از  

گر آن است که  که این نشان   ؛ دهد میلیارد نمایش به خود اختصاص می   1۰۰پست در مجموع بیش از  

)خبرگزاری    د دارد بر رسان در کاربردهای مختلف برای کاربران ایرانی کار عنوان پیام هنوز تلگرام به 

های اجتماعی نخبگانی است که کاربران ایرانی آن بیش  توئیتر نیز یکی از شبکه   . ( 1399/ 9/ ۲9فارس،  

میلیون توییت منتشر    5۰۰در طول یک سال در حدود  میلیون نفر تخمین زده شده است. آنها    ۲از  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
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بنا به  .  ( 1399/ 9/ ۲9)خبرگزاری فارس،    شود یت انجام می ئ تو ی میلیون ر   ۲۰۰کنند که از این تعداد  می 

رطرفدارترین شبکه اجتماعی مجازی در کشور است.  ُپ  ، مطالعه فوق، توئیتر بعد از تلگرام و اینستاگرام 

با   آنکه  اجتماعی، محدودیت دسترسی    وجود جالب  ایرانی شامل  بیشتر شخصیت   این شبکه  های 

وزرا  نظام،  بلندپایه  همچنین   ، مسئوالن  و  کشوری  مدیران  و  اجتماعی،  شخصیت   ، نمایندگان  های 

 .  کنند اده می ف رهنگی و هنری و... از این شبکه است ف 

داده آناین  نظیر  اطالعاتی  و  متبادر می  ،ها  به ذهن  را  امنیتی  کنداین سؤال  سازی  که چرا 

شناسی این روند های اجتماعی در ایران با شکست مواجه شده است؟ در ادامه به آسیب شبکه

 پرداخته خواهد شد.  

 

 کننده  ساز و ابهام در صالحیت بازیگر امنیتی تعدد بازیگران تصمیم .  1

سازی آن است که چه کسی مجاز است تا با اقتدار در  یکی از سؤاالت اصلی در فرایند امنیتی

  -؟ از نگاه مکتب کپنهاگ، بازیگران سیاسی کندیا پدیده صحبت    مسئلهسازی یک  امنیتی  مورد

ها و مقامات بلندمرتبه سیاست  و حکومت، وزرای ارشد، دیپلماتامنیتی نظیر سران قوه مجریه  

یا    مسئلهخارجی یا متخصصان امنیتی از ارتش، پلیس یا سرویس های اطالعاتی بنا به ماهیت  

اقتداری از    ؛بوده  سازی آناعالن امنیتی  برایشده  پدیده دارای جایگاه رسمی و از پیش تعیین

تعیین زمینه  پیش  این  در  چنین    ند؛دارشده  پساکپنهاگی  محققان  است.  مشروع  آنها  صدای  و 

ساز را به چالش کشیده و به تحلیل  شده برای بازیگران امنیتیتصویری از اقتدار از پیش تعیین

اقتداریابی  سرمایه  1فرایند  و  منابع  مختلف  بازیگران  بسیج  )چگونه  را  الزم  تا   کردههای 

امنیتی  ایپدیده/ مسئله غیرامنیتی  را  یا  میکنندسازی  نشان  توجه  در  هب  ؛دهند(  آنکه    مورد ویژه 

  شده )جوامع در حال گذار( های کمتر نهادینههای جدید و غیرمتعارف و در محیط مسائل و پدیده

سازی یک پدیده با هم مناقشه جود دارد که بازیگران متعددی بر سر امنیتیهمواره این مشکل و

 . (Stritzel, 2014: 46-50شده وجود ندارد )داشته و اقتداری از پیش تعیین

های اجتماعی مجازی در جامعه  سازی شبکه توان در فرایند امنیتی مصداق بارز این مشکل را می 

های مختلفی نظیر وزارت ارتباطات،  هستیم که نهادها و سازمان . از سویی شاهد آن کرد ایران مشاهده  

 
1. Authorization 
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  قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شورای عالی امنیت 

گاه  و گاه و بی   کرده های اجتماعی مجازی احساس وظیفه  ملی و... نسبت به مدیریت و کنترل شبکه 

مثابه تهدید امنیتی برساخته و دستور به فیلترینگ موقت یا  های اجتماعی را به شبکه یکی از آنها یکی از  

ساز صالحیت قانونی این کار  دائم آن داده است. پس اولین مشکل در اینجا آن است که آیا نهاد امنیتی 

که »فیلتر  مثابه مسئله امنیتی برخی معتقد بودند  طور که در برسازی تلگرام به را داراست یا نه؟ همان 

بلکه   ، توسط قوه قضائیه انجام شود   نباید تلگرام آن هم به بهانه موضوعات تهدید امنیتی و مصالح ملی 

امنیت ملی مطرح می   باید  امنیتی همچون شورای عالی  مراجع عالی  پیام در  آیا  اینکه  های  رسان شد. 

یا این    ؛ زند قتصاد کشور لطمه می اینکه چقدر فعالیت آنها به ا   ؛ خارجی تهدید برای امنیت ملی ما هستند 

موضوعات فنی محسوب    ؛ بیند موضوع که فرهنگ و نهاد خانواده ما چقدر از محل تلگرام آسیب می 

   . ( 1397/ ۲/ 13در صالحیت مراجع امنیتی است« )کاظمی، ایران:    تنها شوند که تشخیص آنها  می 

سازی  امنیتی سازی/عدم تی در برخی موارد، مناقشات سیاسی شدیدی بر سر امنی   ، از سوی دیگر 

است.  شبکه  داشته  وجود  کشور  در  اجتماعی  نمونه های  سه  برای  تلگرام  فیلترینگ  موضوع  در   ،

از سویی شبکه    ؛ چون دولت و جناح حامی آن مخالف این امر بودند   . گیری کلی وجود داشت جهت 

ظرفیت مناسبی برای  ارتباطی که جریان حزبی و فکری حامی آن در بستر تلگرام فراهم آورده بود،  

بود و از سویی دیگر، از    کرده های گذشته مهیا  جریان سیاسی حامی آن در انتخابات   پیروزی دولت و 

بین ترین ذی دولت بزرگ   ، اقتصادی   نظر  بر  رفت.  الملل به شمار می نفع فروش ترافیک پهنای باند 

آمار غیررسمی، درآمد دولت از فضای مجازی که عمدتًا در بخش فروش ترافیک است، در    اساس 

درصد این    6۰رتبه سوم بعد از نفت و مالیات قرار دارد و واضح است که در شرایطی که بیش از  

میلیارد تومان در سال به تلگرام اختصاص داشت، فیلتر آن به معنای از    7۲۰۰ود  ترافیک معادل حد 

در مقابل، جناح   . ( 189: 1397ترین منبع درآمدی دولت در حوزه فاوا بود )آزادی، دادن بزرگ دست 

نقش تلگرام    سازی آفرینی تلگرام در نتایج انتخابات گذشته و با برجسته رقیب دولت نیز متأثر از نقش 

و بحران سکه و ارز در همان سال و صد    96اغتشاشات سال    گیری معضالت امنیتی نظیر شکل   در 

های مذهبی پایگاه اجتماعی حامی خود، تصویری تهدیدگونه از تلگرام را  البته متأثر از حساسیت 

 .  کرد آن را فیلتر    باید ناچار  ه  کرد که ب بازنمایی می 
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کارشناسان فضای مجازی در »شورای عالی فضای مجازی  مندان امنیتی و  برخی حرفه   ، در این میان 

به مؤسسان آن فشار آورده تا با انتقال    ، سازی تلگرام و مسدودسازی آن کشور« بر آن بودند که با امنیتی 

  عواید اقتصادی     هم در چارچوب قوانین کشور به فعالیت پرداخته و هم   ، سرورهایش به داخل کشور 

این سطح از مناقشه با دخالت   . ( 1397/ 6/ ۲6ور شود )فیروزآبادی، نظیر پرداخت مالیات، نصیب کش 

نفع( بیش از پیش تشدید شده و  های معاند و اپوزیسیون نظام به عنوان بازیگران کارکردی )ذی رسانه 

ساز  بازیگر امنیتی   ، بر این، در برخی مواقع   . عالوه کرد حتی فعاالن اجتماعی مختلف را نیز درگیر  

بازپرسی    ، در فیلترینگ تلگرام   برای نمونه، الزم را برای اجرای این امر نداشته است.  سرمایه اجتماعی  

به اتهام فساد بازداشت    - 98در مهرماه  - یک سال و نیم بعد از صدور حکم    ، که این حکم را صادر کرد 

به   توان گفت که یکی از معضالت موجود در زمینه  می   ، در نتیجه   .سال زندان محکوم شد   1۰و 

ابهام بر سر اینکه چه کسی  -   کننده ساز و امنیتی تعدد بازیگران تصمیم   ، های اجتماعی سازی شبکه امنیتی 

مناقشه سیاسی    - تواند فیلتر کند مجاز به این کار است و دعوای سیاسی بر سر اینکه چه کسی می 

نداشتن    ، در برخی موارد   های اجتماعی مجازی و شده از شبکه ارائه   شدید پیرامون ارائه تصویر تهدید 

 ساز بوده است.  سرمایه اجتماعی الزم از سوی بازیگر امنیتی 

 
 شده از تهدید شدن تصویر ارائه مناسب و مخدوش نا بندی و تصویرسازی  چارچوب .  2

افتادن هدف  مخاطبان نسبت به خطر سازی موفق، ایجاد ترس در اذهان عمومی  یکی از رموز امنیتی 

با وجود  ؛ چون  ی است ساز امنیتی ترین احساس مطرح در  مهم   ، ترس   ، در حقیقت مرجع امنیتی است.  

تری دارند و بیشتر این احتمال وجود دارد که حق استفاده از  ترس، مردم عملکرد به مراتب غیرمنطقی 

 ,Shipoli)   مت بتواند امنیت آنها را تضمین کند العاده را به حکومت بدهند تا بلکه حکو ابزارهای خارق 

سازی متعارف و موقت فراتر رفته و با  از امنیتی   باید در برخی مواقع    ، برای انجام این کار   . (  81 :2018

که والتی »چارچوب  آنچه  به  استرایتزل    ( Vultee 2011: 77-78)   خوانده   ها تهدید   1بندی« توسل  یا 

ارائه داده چهره   ( Stritzel, 2014: 52)   گفته   ۲»تصویرسازی تهدید«  تهدید  از  پایدارتر  و  مانا  تا    ؛ ای 

 .  کرد تدریج مخاطب را با خود همراه  ه ب 

 
1. Framing 

2. Threat imaging 
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فوق   ی توجه بی  نکته  آسیب   ، به  از  امنیتی پذیری یکی  موضوع  در  موجود  شبکه های  های  سازی 

های اجتماعی مجازی،  رطرفداربودن شبکه اجتماعی مجازی و مصادیق آن است. در حالی که با توجه به ُپ

بندی مناسب در طول زمان است، بازنمایی  تهدیدنمایی آنها نیازمند ارائه تصویر تهدید از آنها و چارچوب 

یک هفته بعد از    سازی آنها و معمواًلحداکثر یک ماه قبل از امنیتی – بوده    تهدید از آنها معمواًل موقتی 

ای طرفدار آن یا ساخت مستند تلویزیونی مانند  و با توسل به چند مصاحبه با کارشناسان رسانه   - آن 

فیلتر: روایتی از پشت  نیز  »بدون  افتاده است. جالب آنکه در همین فرایند موقت  اتفاق  پرده تلگرام« 

فیلترینگ تلگرام، گاه بر نقش این شبکه  در قضیه    برای نمونه، .  شود می از تهدید ارائه ن   ی تصویری منسجم 

گاه از در اختیاربودن    ؛ تأکید شده   1396های  سازی سیاسی و وقوع اعتراضاتی نظیر ناآرامی ثبات در بی 

بیگانگان گالیه شده  از عواقب اقتصادی نظیر تالش تلگرام برای تولید    ؛ اطالعات جامعه نزد  و گاه 

   . ( 1397/ 1/ 18ینوایی،  رمزارزها سخن به میان آورده شده است )ن 

به   عالوه  نیز  آن  شدت مخدوش  بر این، تهدیدنمایی فوق از سوی مخالفان سیاسی و اجتماعی 

به    ، . مخالفان با قراردادن مالحظات امنیت فردی و انسانی در برابر مالحظات امنیت ملی موافقان شود می 

، در  برای نمونه برند.  زیر سؤال می   های اجتماعی مجازی و مسدودسازی آنها را سازی شبکه نوعی امنیتی 

وقتی »آزادی بیان« به عنوان اصل بدیهی از  کردند که  مخالفان استدالل می   ، قضیه مسدودسازی تلگرام 

گونه  یعنی مردم همان   ؛ »آزادی وسیله بیان« است   آن یکی از اصول مرتبط با    ، حقوق ملت مورد تأکید است 

که حق دارند آزادی بیان داشته باشند، این حق را هم دارند که وسیله ارتباطی خود را انتخاب کنند و  

میری،  )حسن   شود کردن مردم از حق آزادی وسیله بیان، نقض اصل آزادی بیان محسوب می محروم 

  شدت شاهد گسترش بدافزارها تلگرام به   بعد از فیلترشدن   ، آنها   نظر به    ، همچنین   . ( 1394/ 8/ ۲۲خبرآنالین:  

های موبایل به دلیل نیاز به دسترسی به  کامپیوترها و گوشی   ؛ چون موبایلی خواهیم بود   افزارهای و باج 

امر جدا از پیامدهای فرهنگی، پیامدهایی  شوند و این  آلوده به انواع بدافزار می   ، تلگرام با وعده فیلترشکن 

اطالعا سوء نظیر   از  گوشی استفاده  کاربران  کامپیوترها ت  و  افراد    ، ها  به  اطالعات  قراردادن  اختیار  در 

های  مراجعه شدید به پلیس فتا و باالرفتن آمار کالهبرداری و دزدی   ، افزارها سابقه باج رشد بی   ، غیرمجاز 

ن  استدالل دیگر مخالفان آ   . ( 1397را برای امنیت شخصی افراد به همراه خواهد آورد )نصیری،  اینترنتی  

های کسب و کاری است که به واسطه این فضا  مسدودسازی تلگرام باعث به خطرافتادن فرصت   بود که 

 شکل گرفته است.  
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 ریزی برای اقناع آنها به تنوع مخاطبان و برنامه   ی توجه . بی 3

ی موفق مسائل صحبت  ساز امنیتی توان از  در فقدان مخاطبی که بتواند مسئله امنیتی را بپذیرد، نمی 

ی به  ساز امنیتی شناسانه  عد جامعه تقویت ُب  راستای با این وجود، برخی محققان پساکپنهاگی در  کرد.  

یافته  انگارانه و بیش از حد تعمیم ساده ،  اند که نگاه مکتب کپنهاگ به مخاطب این نکته اشاره داشته 

ی، مخاطبان  ساز امنیتی با توجه به نقش اساسی مخاطبان در شکست یا موفقیت    ، آنها   نظر است. به  

مختلفی   های های متفاوت بوده و آنها در برابر استدالل بلکه دارای طیف   ، نیستند  ی تنها گروه همگن نه 

توانند دارای قدرت متفاوتی باشند. از این زاویه،  و در نتیجه، هر گروه از مخاطبان می   هستند   شنوا 

سازی عرصه مذاکره و گفتگو با مخاطبان متنوع و تالش برای اقناع آنها یا حداقل به سکوت  نیتی ام 

 واداشتن آنهاست. 

های اجتماعی مجازی  سازی شبکهتوجه به نکته فوق ما را به آسیب بعدی در موضوع امنیتی

ری فرهنگی  گذااسالمی در حوزه سیاست رسد نگاه غالب در جمهورید. به نظر میکنرهنمون می

تا حدی نگاه از باال به    ،و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی  های دینی آنبه حساسیت   با توجه

گران آنچه که مثابه درمانمردان خود را بهدولت در این نگاه،    .(15:  138۲)وحید،    است پایین  

گران در از منطق حیات اجتماعی کنش  یگاه بخش  بنابراین،  .کنندتصور می  ،پندارندآسیب می

قالب   در  معاصر  »آگاهیمیتئوریزه   ناهنجارینوعی  ایران  نیازمند  که  بخشی«،  شود 

)حیدری،    وجه نرم و »الگوهای تنبیهی« در وجه سخت است   سازی«، »آموزش« و... در»فرهنگ

بیشتر به توجیه مخاطبان پرداخته شده و کمتر به مذاکره و اقناع    ،در چنین شرایطی  .(1397/ 1/ ۲3

شود. این آسیب به خوبی در مسدودسازی تلگرام آشکار است. به اعتقاد برخی  آنها توجه می

ک   بایدئوالن امر  مس  ،سازی تلگرامکارشناسان »در امنیتی و جلساتی با    ردهبه خود مردم رجوع 

نظران ارتباطات، فعاالن فضای  شناسان، صاحب بنیان، جامعهبخش خصوصی، فعاالن عرصه دانش

ای  نه اینکه عده ؛اساس آن تصمیم بگیرند شنوند و برب هم را ها آن حرف و بگذارند و... مجازی

« )امامی،  ها ندارند و با این فضا آشنا نیستندن شبکهبرای مردم تصمیم بگیرند که شناختی از ای

3 /1۰ /1397) . 

اگر طرفداران فیلترینگ تلگرام قصد  » :  چنین توصیه داشتند تلگرام    قبل از فیلترینگ   ، برخی دیگر   

وگوی اجتماعی فراگیر برای متقاعدکردن  دارند در نهایت چنین کاری انجام دهند، ابتدا شرایط گفت 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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کردن یک  باره و بدون طی فیلترینگ یک   ، مردم به پذیرش فیلترینگ تلگرام را انجام دهند. همچنین 

وکارهای  رایط جدید منطبق کرده و برای مثال کسب مرحله گذار که به کاربران اجازه دهد خود را با ش 

« )فاضلی،  افزاید ها می تلگرامی بتوانند مسیرهای جایگزین را پیدا کنند، بر عمق و شدت نارضایتی 

ساز در این حوزه کمتر با  چنینی حکایت از آن دارد که بازیگران امنیتی مواردی این   . (   1397/ 1/ ۲3

 .  اند کرده گرایانه برای توده اکتفا  سری تبلیغات توجیه ا به یک و تنه   کرده مخاطبان مختلف مذاکره  

 

 سازی  امنیتی   در   ار بافت توجهی به  . کم 4

شود که توسط بافت جامعه تشدید و تقویت  سازی موفق منجر می کننده زمانی به امنیتی حرکت امنیتی 

توان به تهدید  بالزاک معتقد است که تنها به واسطه قدرت جادویی کلمات نمی   ، . در این راستا شود 

ته و تقویت  بخشی زبانی توسط بافت نیز مورد تأیید قرار گرف این صورت   باید موجودیت بخشید، بلکه  

عنوان تهدید عالوه  به   مسئله شده از  بالزاک، جلب توجه مخاطب به سمت تصویر ساخته   بیان . به  شود 

کارگیری مناسب زبان امنیتی و قدرت کلمات، نیازمند تقویت و تشدید از سوی بافت و زمینه  ه بر ب 

مشکل اساسی  ،  اجتماعی مجازی های  سازی شبکه در امنیتی .  ( Balzacq, 2011a: 11-13)   بیرونی است 

کند.  چندان با این تصمیم همراهی نمی   ، های بافتاری از جامعه به دلیل ویژگی   بزرگی آن است که بخش  

اقشار اثرگذار و نخبه اجتماعی که در اداره حکومت نقش  ه شامل  از سویی، بخش غیررسمی جامع 

هیان یا به عبارتی طبقه متوسط جدید  ویژه اقشار مدرن نظیر روشنفکران، دانشگا ه ب - چندانی ندارند  

و در فضای    کرده ( سعی دارد از فرصت به وجود آمده استفاده  1۲3:  1393پور،  )رفیع   – رو به باال 

های سیاسی و فرهنگی جامعه  های اجتماعی مجازی، ضمن غلبه بر محدودیت ناشی از گسترش شبکه 

 های خود بپردازد.  به گسترش افکار و اندیشه   ، رسمی 

است. از سویی دیگر،    کرده ضای مجازی فرصت زیست برای بخش غیررسمی جامعه ایجاد  پس ف 

  از   ایران   ، مردم برای نمونه .  است های اجتماعی منطبق با بافت فرهنگی توده جامعه نیز  گسترش شبکه 

ارتباطی  کردارهای  داشته   گذشته،    در   خصوصاً   دیگران   با   ارتباط   اهمیت   از   نشان   که   اند مشخصی 

نمونه، .  دارد   آنها   برای   کوچک   و   محلی   های جمع    در   ی رایج   سنت   نشینی شب   گذشته،   در   برای 

  و   کوچه   در   تابستان   های غروب   در   همسایگی   و   محله   یک   افراد   شدن جمع   یا   بوده   ایرانی   های خانواده 

  مانند ) جدید   اجتماعی  های رسانه  در   ارتباط   گفت   توان می   بنابراین،   . است  بوده  ی معمول  امر  زدن، گپ 
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.  ( ۲81:  1398زر،  )کرمانی و آتش   است   فرهنگی   ساختار   این   بازتولید (  تلگرام   عالقه   بر   مبتنی   های گروه 

مردم  » شدن تلگرام تأکید دارد: » جایی طور که یکی از کارشناسان درباره همه همان   ، به عبارت دیگر 

حال آنکه در  .  مردمی اجتماعی هستند که دوست دارند دور هم جمع شوند و صحبت کنند   ایران ذاتاً 

تلگرام با این فرهنگ جامعه    .ها، حضور در اجتماع به اندازه فرهنگ ما اهمیت ندارد برخی از فرهنگ 

   . ( 98/ 3/ ۲۰« )امامی،  ها در فضاهای مجازی کمک کرد ما عجین بود و به تداوم اجتماع 

های اجتماعی مجازی طی یک دهه گذشته با اقبال  ای باعث شده تا شبکه این دو خصیصه زمینه 

نویسی جهان را کسب  رتبه چهارم وب   1385و    1384های  سال   در ایرانیان    . شوند ایرانیان مواجه  

آنها رتبه سوم را در بین کشورهای پرکاربر در    1383- 84طی بازه زمانی    و   1اند. با ورود اورکات ده کر 

  فیسبوک  1387- 1391  های سال   در   . ( ۲9:  1388پرور و عقیلی،  اند )ضیایی ه کرد این سایت کسب  

ابتدا وایبر در    ، های اجتماعی موبایلی بود. با ورود شبکه   ایران   مجازی در   اجتماعی   رسانۀ   ترین محبوب 

و بعدًا با فیلتر وایبر، این تلگرام بود  ایرانی بودند(    ، درصد از کاربران وایبر   13/ 5) ایران محبوب شد  

طوری که در فاصله زمانی اندکی کاربران ایرانی  به   ؛ که به شدت از سوی جامعه با استقبال روبرو شد 

رتبه اول را در بین کاربران جهانی این شبکه به دست آورده و حتی فیلترینگ هم نتوانست جلوی  

   .  ( ۲5۲- ۲53:  1398)کرمانی و آتش زر،  محبوبیت تلگرام را بگیرد  

این  آمارهای  جامعه  اگر  فرهنگی  و  اجتماعی  بافت  انطباق  از  حکایت  رشد چنینی  با  ایران 

های فرهنگ سیاسی ایرانیان نظیر بدبینی برخی ویژگی  ، های اجتماعی مجازی دارد، در مقابل شبکه 

اعتمادی به حکومت و نخبگان سیاسی باعث شده تا جامعه با برخی به سیاست و حاکمیت و بی 

امنیتی های رسمی درباره شبکه گذاری سیاست  از جمله  اجتماعی مجازی  فی های  لترینگ سازی و 

های اجتماعی توان در عدم اقبال به شبکه اعتمادی را می ها همراهی نکند. نماد این بی برخی شبکه 

بی  این  سایه  در  یافت.  دلواپسی داخلی  کاربران  که  است  ردیابی اعتمادی  و  پایش  نظیر  هایی 

ها ت در این رسانه ها، آنها را نسبت به فعالیو این دغدغه   ها را داشته های خود در این رسانه فعالیت 

)بصیریان جهرمی و خانیکی،    کرده عالقه  بی  موقعیت.  ( 61- 6۲:  1393است  کاربران   ی در  بغرنج، 

 اما به دست آشنا نیفتد.   ، ایرانی حاضرند اطالعاتشان مورد استفاده بیگانگان باشد 

 

 
1. Orkut 
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   گذاری نامناسب سیاست .  5

مدیریت   راستای مناسب در  1گذاری« »پنجره سیاست تواند ایجاد  سازی می یکی از کارکردهای امنیتی 

گذاران  های زودگذری هستند که سیاست گذاری، فرصت سیاست   های باشد. پنجره   مسئله یک پدیده/ 

کنند. البته این  نظر عموم به مسائل خاص از آنها استفاده می های خود یا جلب حل کردن راه برای مطرح 

کارهای  گذاری با اتخاذ راه کوتاهی باز شده و کارآفرینان سیاست گذاری برای فرصت پنجره سیاست 

برای این   . ( 1۰۰- 1۰1:  1395فر،  )دانایی بکنند حداکثر استفاده از آن را    د مناسب مواجهه با مسئله بای 

آن را در دستورکار    ، بتواند با ارائه شواهدی دال بر تهدیدبودن پدیده/مسئله   باید ساز  بازیگر امنیتی   ، کار 

ها  و بدیل  ؛ جو سیاسی جامعه را به سمت آن سوق داده)جریان سیاسی(  ؛ ای( )جریان مسئله   ر داده قرا 

طور که بالزاک خاطرنشان  همان .  مشی( کار گیرد)جریان خط ه کارهای محتمل را استخراج و ب و راه 

ابزارهای  گذاری استفاده می ، بازیگران امنیتی در این راه از دو ابزار سیاست کرده  و    ۲تنظیمی کنند: 

ظرفیتی  به 3ابزارهای  تنظیمی  ابزارهای  نظر  عادی دنبال  .  مورد  اشخاص  رفتار  )مانند  هستند سازی 

   . مقررات سیاسی، قانون اساسی و...( 

سازی برخی  گذاری، از طریق مجازدانستن اقدامات معینی و ممنوع این نوع از ابزارهای سیاست 

مثابه تهدید تعریف شده )از طریق ترویج ادراک معینی از تهدید(  های سیاسی که به از انواع فعالیت 

درصدد نفوذ بر رفتارهای بازیگران اجتماعی بوده تا تهدید را کاهش دهد. آنچه ابزارهای تنظیمی را  

که از طریق آن، ابزارهای    کنند ، آن است که آنها اغلب چارچوبی را فراهم می کند بسیار جذاب می 

های توانمندسازی را ضروری ساخته و شامل آن  . ابزارهای ظرفیتی، مهارت کنند ظرفیتی عمل می 

هایی  دهد تا تصمیماتی را گرفته و فعالیت ها و کارگزاران اجازه می هایی است که به افراد، گروه مهارت 

از موفقیت را داراست. در حالی که ابزارهای تنظیمی اساسًا مرتبط    ی که احتمال معقول  ؛ را پیش ببرند 

تحمیل نظم بیرونی بر    برای ای هستند  مندی است، ابزارهای ظرفیتی شرایط ویژه فرایند حکومت   با 

ها. به این معنا، ابزارهای ظرفیتی شامل منابعی همچون اطالعات، آموزش، زور و سایر  افراد و گروه 

   . ( (Balzacq, 2011: 17هستند  گذاری  دستیابی به اهداف سیاست   برای منابع الزم  
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مدیریت و ساماندهی    برای گذاری مناسب  سازی با سیاست امنیتی اگر  به نکات فوق،    با توجه 

هایی است که در  یکی دیگر از آسیب   ، این نکته   تهدید همراه نباشد، چندان سودمند نخواهد بود. 

انجام گذاری های اجتماعی مجازی وجود داشته است. سیاست سازی شبکه امنیتی  این  های  شده در 

زمینه بیشتر متأثر از راهبردهای سلبی )تدافعی مثل فیلترینگ( بوده و کمتر از راهبردهای ایجابی نظیر  

تنوع  و  )ایجاد شبکه ایجاد  مج سازی  اجتماعی  شبکه های  ملی،  و...(،  ازی  تخصصی  اجتماعی  های 

کنندگان داخلی و خارجی  )مشارکت مالی/غیرمالی با تأمین   راهبردهای همکاری و تشریک مساعی 

شبکه  و  اینترنت  به خدمات  اجتماعی  شبکه های  محتوای  بر  دولت  نظارت  تضمین  های  منظور 

دولت  ارائه خدمات  )مثل  هدفمند  استفاده  راهبردهای  شبکه   اجتماعی(،  طریق  از  های  الکترونیک 

یا اگر    ؛ ای جامعه( استفاده شده سازی )باال ردن سواد رسانه اجتماعی ملی(، راهبردهای آموزش و آگاه 

انجام آن فراهم نشده است.  بومی   مانند استفاده شده )  الزامات  سازی( چندان جدی گرفته نشده و 

   . ( 66و    46- 47:  1393پور و دیگران،  )طالب 

با شبکه این رویه   نوع مواجهه  ابهام در  نظیر  از عواملی  به  متأثر  اجتماعی جدید و میزان  های 

آرمان رسمیت  میان  شکاف  آنها،  شبکه شناسی  مدیریت  حوزه  در  امکانات  و  ملزومات  با  های  ها 

نبودن حدود اختیارات و وظایف هر  اجتماعی مجازی، تنوع نهادها و متولیان این حوزه و مشخص 

ها )فرهنگی و  گذاری ندادن آنها در سیاست شناخت کافی از مخاطبان و مشارکت   بود ن یک از آنها،  

دخالت اغراض و سالیق سیاسی    ، ( تراکم خطوط قرمز فرهنگی و سیاسی 119- 1۲۰: 1398دیگران، 

مسدودسازی    ، های اجتماعی و... است. در چنین شرایطی، طی سالیان اخیر در نوع مواجهه با شبکه 

اما تجربه نشان داده که غیرمؤثرترین راه هم بوده    ، ترین گزینه بوده ن و در دسترس تری همواره آسان 

کاری است که بسیاری  مسدودسازی موقت راه   ، مدنظر داشت که در مواقع بحرانی   باید است. هرچند  

   اند. از کشورها از آن استفاده کرده 

 

 موقع و به   سازی مناسب غیرامنیتی ضعف در  .  6

  د امنیتی هم بای   رو، کارگزاران بلکه شر ضرور است. از این   ، همواره کمال مطلوب نیست   ، سازی امنیتی 

بتوانند آن را غیرامنیتی    ، زده و هم در بازه زمانی مناسب   مسئله سازی  امنیتی   در شرایط ضروری دست به 

جتماعی، تشدید توقعات  های ا کنند. با این حال، در جامعه ایرانی عواملی نظیر تراکم و تقاطع شکاف 
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ناکارآمدی برخی از مدیران سیاسی باعث شده تا هر محملی مستعد    و  و انتظارات فزاینده در جامعه 

تالش بیگانگان و معاندین  .  ( 15:  1383امنیتی تبدیل شود )تاجیک،    مسئله زایی شده و سریع به  اعتراض 

  مسائل به راحتی امنیتی  ، در چنین شرایطی نظام برای استفاده از این محمل نیز مزید بر علت شده تا 

های اجتماعی  سازی برخی شبکه . این مشکل در امنیتی شوند به سختی غیرامنیتی    ، ولی در عوض   ؛ شوند 

ها و اعتراضات ناشی از حوادث بعد از  ناآرامی   هرچند ،  برای نمونه مجازی به خوبی مشهود است.  

  های ها شبکه ی مدتی و به منظور کنترل ناآرامی کرد برا اقتضا می   1388انتخابات ریاست جمهوری  

به    مسئله   باید کردن پدیده  اما بعد از مدیریت و فروکش   ، اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر فیلتر شود 

به روال عادی خود برمی  این دو شبکه  برساخته شده و همچنان  گشت. ولی همچنان  مثابه تهدید 

 مسدود هستند.  

رتبه کشور همچون رئیس جمهور و رئیس  شود که مقامات عالی زاتر می از آنجا مشکل   مسئله این  

مجلس، وزرا و معاونین و مدیران آنها، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و برخی اعضای  

شورای شهر، حتی برخی مقامات نظامی و جمعی از نخبگان مذهبی، سیاسی و اجتماعی رسمی کشور  

( اما حضور مردم عادی همچنان  1397/ 1۲/ 1۲ماعی توئیتر عضویت دارند )پارساپور،  در شبکه اجت 

 ممنوع است.  

 

 گیرینتیجه
های خارج از ها در مواجهه با پدیده سازی« برای ارزیابی اقدامات دولت کارگیری نظریه »امنیتی ه ب 

هرچند سویه انتقادی نظریه همچنان بر لزوم   ؛ تواند اثربخش باشد ویژه در مواقع بحرانی می ه ب   کنترل 

برابر تهدید  آنها در  ب   های پاسخگوبودن  این حال،  با  تأکید دارد.  نظریه در ه ادعایی  این  کارگیری 

جدید  محیط  موضوعات  و  زمینه - ها  مالحظات  به  توجه  بافتاریبا  و  سبب   - ای  است  ممکن 

این مقاله نشان داد   ، . همچنین کند آن اضافه    های جدیدی را بهاصالحاتی در این نظریه شده یا یافته 

 ؛تر از امور خارجی است ها به چند دلیل به مراتب سخت سازی مسائل داخلی برای دولت که امنیتی 

تر و بیرونی هم در افکار عمومی و هم در مطالعات امنیتی بسیار جاافتاده   هایآنکه تهدید   ، اول 

 ،شود. دوم سازی می تر امنیتی بیرونی راحت   مسئله   راین، بناب   . داخلی هستند   های تر از تهدید نهادینه 

گره   - وجه آنارشیک نظام بین الملل -سیاست قدرت«  » سازی مسائل خارجی بیشتر با  آنکه امنیتی 
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عدالت اجتماعی،   نظیر استحقاقات،  هاییی گ و پیچید  هاظرافت در حالی که مسائل داخلی با    ؛خورده 

 . کند تر می مشروعیت و... پیوند داشته که کار را به مراتب پیچیده قانون، نظم داخلی، 

در حالی    ؛سازی مسائل خارجی با دشمن یا رقیب بیرونی سر و کار داردآنکه امنیتی  ،سوم

که در حوزه داخلی با بخشی از جامعه خودی درگیری وجود دارد. موضوعی که اگر خوب درک  

د  ده. در نهایت، این مقاله نشان میشودامنیت ملی تبدیل    / تواند به معمای امنیت رژیمنشود، می

بندی  ساز، چارچوبگیر و ابهام در صالحیت بازیگر امنیتیکه مواردی نظیر تعدد بازیگران تصمیم

تنوع مخاطبان،   و   های بافت اجتماعیبه ویژگی  یتوجهبیمناسب از تهدید،  ناو تصویرسازی  

نامناسب و غیرسیاست  سازی  عواملی بوده که امنیتی  تریناز مهم  ،نکردن به موقعامنیتیگذاری 

سازی  ها بعضاً در امنیتیاین آسیب   است.  کردههای اجتماعی مجازی را با چالش مواجه  شبکه

 تواند وجود داشته باشد.  های داخلی نیز میسایر پدیده
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