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 دهيچك
 خبر، و لميف عكس، نك،يل يگذار اشتراك بههاي  سايت ،ها وبالگكريم ،ها وبالگ شامل ياجتماعهاي  شبكه

 و اطالعات تعامل امكان كه هستند هايي فناوري جمله از ها خبرخوان ها، مفرو ،ياجتماعهاي  سايت ها، يكيو
 اقداماتترين  مهم ، ها شبكه نيا بر تمركز با مقاله نيا در. اند آورده وجود به بريسا طيمح در را ها دگاهيد

 مستند رتصو به ران،يا ياسالم يجمهور يمل تيامن و منافع هيعل يخارج يكشورها و نظام معاند يها انيجر
 ياجتماعهاي  شبكه ياصل تيسا وب ده قيتحق يآمار ةجامع. است گرفته قرار ليتحل و هيتجز و يبررس مورد

. 9 درير گوگل. 8 ايپد  يكيو. 7 فليكر .6 بازنگار .5 نيباالتر .4 وبيوتي. 3 تريتوئ .2 بوك سيف .1(
 تحوالت و شده انتخاب هدفمند صورت به ياسيس مهم يرخدادها ماه هر در و بوده) وزين ايگو.10دنباله

 خرداد يعني قيتحق نيا يبررس مورد ةدور يط. است گرفته قرار ليتحل و هيتجز و يبررس مورد آن به مربوط
 و است داشته انيجر يمجاز ياجتماع ةشبك خصوص به و بريسا يفضا در يواقع يجنگ 1388 ماه بهمن تا

 است يجنگ نيا. اند كرده استفاده گريكدي هيعل يبريسا جنگ نيا در ياساس كيتاكت هفت از منازعه نيطرف
 مخالف يكشورها كه داد نشان يبررسشود.  مي آشكار آن از يديجد ابعاد روز هر و افتهين انيپا هنوز كه

 و مدون برنامه يدارا ،رانيا در دهم يجمهور استير انتخابات از بعد اعتراضات از يبردار بهره يبرا ران،يا
 اغتشاشات از تيحما در گانگانيب يردپا از يمستندات يحت. هستند مشخص يها   بودجه با مصوب ياستراتژ

 .شد داده نشان ياجتماعهاي  هاي شبكه فناوري قيطر از رانيا
 

 .اطالعات نشت نفوذ، و هك نگ،يلتريف نترنت،يا ، ياجتماعهاي  شبكه ، نرم جنگ :دواژهيكل
 

____________________________ 
 زاد اسالمي واحد دماوندآدانشگاه عضو هيئت علمي  *
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 مقدمه

 بر تمركز با خصوص به رانيا هيعل يبريسا نرم جنگ مختلف ادابع نييتب درصدد مقاله نيا
 كي در خصوص به رياخهاي  سال يط كه است نيا تيواقع .است ياجتماعهاي  شبكه يفضا
 وب بر يمبتنهاي  فناوري و ياجتماعهاي  شبكه از استفاده با رانيا هيعل نرم جنگ گذشته، سال
 ،ها وبالگكريم ،ها وبالگ شامل ياجتماعهاي  هشبك. است كرده دايپ يقيعم و ديجد ابعاد دو

 ها، فروم ،ياجتماعهاي  سايت ها، يكيو خبر، و لميف عكس، ، نكيل يگذار اشتراك بههاي  سايت
 طيمح در را ها دگاهيد و اطالعات تعامل امكان كه هستندهايي  فناوري جمله از ها خبرخوان

 وب،يوتي بوك، سيف مانند هايي سايت ،ركشو يرسم مقامات اذعان به. اند آورده وجود به بريسا
 انتخابات از بعد يرخدادها اغتشاشگران ارتباطات يبرقرار در نيباالتر و ايپد يكيو تر،يتوئ
 . اند داشته مؤثري  نقش رانيا در دهم يجمهور استير

 

 يورهاكش و نظام معاند يها انيجر اقداماتترين  مهم ،ها  شبكه نيا بر تمركز با مقاله نيا در
 و يبررس مورد مستند صورت به ران،يا ياسالم يجمهور يمل تيامن و منافع هيعل يخارج
 . است گرفته قرار ليتحل و هيتجز
 

 روش و بوده نظر مورد ياجتماعهاي  شبكه يمحتوا ليتحل روش پژوهش، نيا در
. است بوده نيالآن خبرخوانهاي  فناوري و ينترنتياهاي  سايت از استفاده زين اطالعات يآور گرد

 تيسا وب ده قيتحق يآمار جامعه. ستا 1388 ماه بهمن تا خرداد زين يبررس مورد يزمان دوره
 فليكر .6 بازنگار .5 نيباالتر .4 وبيوتي .3 تريتوئ.2بوك  فيس .1( ياجتماعهاي  شبكه ياصل

 ياسيس مهم يادهارخد ماه هر در و بوده) وزين ايگو. 10 دنباله. 9 درير گوگل .8 ايپد يكيو   .7
 قرار ليتحل  و  هيتجز و يبررس مورد آن به مربوط تحوالت و شده انتخاب هدفمند صورت به

هاي  شبكه يفضا در يبريسا نرم جنگ ياساس كيتاكت هفت اساس نيا بر .است گرفته
  جدول شرح به ها كيتكن نيا. است شده يبررس و انتخاب يبررس مورد يها ماه يط ياجتماع

 :هستند 1
 يبريسا نرم جنگ يها كيتاكت  1  جدول

 كيتكن نوع فيرد
 ياجتماعهاي  شبكه 1
 فيلترينگ 2
 گانگانيب يردپا 3
 يپراكن عهيشا 4
 نفوذ و هك 5
 اطالعات نشت 6
 يا رسانه پوشش 7
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 يمفهوم و ينظر چارچوب
 

  يبريسا نرم جنگ
 ينظام قدرت و سالح و زور از استفاده يجا به درآن كه است جنگ از ديجد ينوع نرم جنگ

 اي و ييجو يبرتر يبرا دشمن اي بيرق با تقابل در زيآم رخشونتيغ يها كيتكن و ابزارها از
 ك،يالكترون جنگ ،يا انهيرا  هاي اي، جنگ هاي رسانه شود. جنگ مي استفاده يمل منافع كسب
 بر. هستند رمن جنگ قيمصاد جمله از يبريسا جنگ سرانجام و ياطالعات جنگ ،يروان جنگ

هاي  فناوري از استفاده با كهشود  مي اطالق جنگ از ينوع به يبريسا نرم جنگ اساس نيا
 مانندهايي  تكنيك با و ياجتماعهاي  شبكه و تيسا وب وبالگ، ل،يميا مانند نترنتيا بر يمبتن

 به تنسب ييجو يبرتر در يسع ،يرسان اطالعهاي  پايگاه در اختالل و يخرابكار نفوذ، و هك
 رييتغ اي و يفروپاش و استحاله ،هدف كشور مواضع رييتغ آن از هدف و دارند بيرق اي دشمن

  .است نظر مورد كشور در حكومت
 

 ياجتماعهاي  شبكه
 افكار ها، يمند عالقه توانند مي كاربراندر آن،  كه است يتيسا مجموعه اي تيسا ،ياجتماع ةشبك

 . بگذارند اشتراك طور متقابل به  هب گرانيد با را خودشان يها تيفعال و
 ياجتماع يها شبكه .اند افتهي گسترش رينظ يب يسرعت با ياجتماع يها رشبكهياخ يها سال در
 يبستر ,YouTube, del.ico.us, Orkut, Friendster, hi5, FaceBook, MySpace    Flickrمانند
 رشد سرعت به كوتاه يزمان دتم در و هستند افراد انيم يمجاز يها شبكه جاديا يبرا ديجد

  .)2009 بوك، فيس( دارد فعال كاربر ونيليم 300 حدودفيس بوك  مثال عنوان به. اند كرده
 موتور مانند ساده تيسا كيبا افزودن و از قالب  كه هستندهايي  سايت ياجتماعهاي  شبكه

 تيخاص گريد يزهايچ و ليميا و چت مانند يامكانات كي شدن اضافه با ،گروجو جست
 صدها ييگردهما محل ،ياجتماعهاي  شبكه. دهند يم ارائه خود كاربران به را يگذار اشتراك

 تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس  زبان،  مرز، به توجه بدون كه است نترنتيا كاربر ونيليم
ا ه سازمان و افراد به اول مرحله در كه است سايتي اجتماعي، ةشبك يك. پردازند  يم اطالعات

 ايندهد  مي اجازه دوم ةمرحل در و كنند ايجاد آن روي را خودشان صفحاتدهد  مي اجازه
 ياجتماع ةشبك از صحبت يوقت .شوند متصل هم به گوناگون مشتركات اساس بر صفحات

 به ياجتماعهاي  شبكه. كرد اشاره هم »يكاربر ةجامع« همان اي يتيونيكام به ديباشود  مي
 جاديا تيقابل با كهشود  مي گفته 2 وبهاي  فناوري بر يمبتنهاي  سايت وب از يا مجموعه

 يرسمهاي  سياست برتأثيرگذاري  به بر،يسا يفضا در يتعامل يمجاز ارتباطات و شبكه
 ،يليمياي ها گروه شز،يدل گ،يد بازنگار، ن،يباالتر دز،يف فرند ر،تيتوئ بوك، سيف. پردازند يم

 در يعيوسسازي  شبكه تيقابل كه هستندهايي  سايت جمله زا ها فروم و ها روم چت ،ها وبالگ
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 زين جامعه يواقع يفضا به را خود اقداماتها  شبكه نيا مواقع يبرخ  در. اند كرده جاديا نترنتيا
 در ياعتراض و ياسيس يها تجمع از ياريبس يسازمانده و يهماهنگ مثال عنوان به و داده يتسر
 .است گرفته صورتها  شبكه نيهم

 داده نشان يمجاز يفضا در ياجتماعهاي  شبكه شده يساز هيشب مدل از يينما ،1 نمودار رد
 .)2009 فتحي، يك( است شده
 

 يمجاز يفضا در يهاي اجتماع شبكه شده يساز هيشب مدل از يينما: 1 شكل
 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network:  منبع

 

  زمان از. كند يم فراهم كاربران از يديجد اجتماعات يريگ شكل يبرا يمجال يمجاز يفضا
 مقابل در »اجتماع« يعني يانسان تجمع گونه دو فيتعر يبرا او تالش و سيتون نانديفرد

 ،»بودن رودررو« يفرهنگ و ياجتماع علوم متفكران همه) گمنشافت و گزلشافت( »جامعه«
 يانيبن هاي ويژگي از را »يعقالن روابط نه و يعاطف روابط بر اكات« و ،»تعداد تيمحدود«
  .)1388 همشهري، تحقيقات مركز( اند كرده عنوان »اجتماع«

 
 ياجتماعهاي  شبكه و رانيا
 نام بار نياول يبرا. دارند ييطوال دي بريسا يفضا در يمجاز اجتماعات ليتشك در ها يرانيا
 در توانستند ها يرانيا .شد نيعج وبالگ نام با ينترنتياهاي  فناوري يبند رتبه در ها يرانيا
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 نيا متعدد ليدال به البته. آورند دست به را جهان يها وبالگ چهارم ةرتب 1384 و1383هاي  سال
 در ينسب تيمز وجود ةدهند نشان هم باز كه كرده دايپ تنزل دهم گاهيجا به 2009 سال در رتبه

 يفارس يها وبالگ آمار درباره يگزارش يرسم مرجع چيه اگرچه. ستا رانيا در هقولم نيا
 بالگ فعال يها وبالگ و شده ثبت يها وبالگ آمار يبند جمع با اما است نكرده منتشر
 ثبت وبالگ ونيليم شش حدود جمعاً 1388 سال در كه زد نيتخمتوان  مي ،يرانيا يها سيسرو
 الگوب هزارصد  شش يعني درصد ده رقم نيا از كه دارد وجود نترنتيا يفضا در يفارس شده
 ترين  بزرگ از يكي يفارس وبالگستان گفتتوان  مي اساس نيبرا. شوند يم محسوب فعال

 د.شو مي محسوب انيرانيا ياجتماعهاي  شبكه و يمجاز اجتماعات
 چهار حدود .)2009 اوركات،( است اوركات تيسا قدرتمند ياجتماعهاي  شبكه از يكي
 كاربران انيم در اوركات حضور با گسترده طور به ياجتماع يها شبكه مفهوم كه بود شيپ سال

 كا،يآمر و ليبرز از پس كه كرد رشد عيسر قدر آن يكوتاه مدت در و كرد دايپ رواج يرانيا
 شيگرا اوركات، شدن لتريف با اما .)1388 باشگاه،( شد اوركات در حاضر كشور نيسوم رانيا
 ادعا حاضر حال در كلوب تيسا. كرد دايپ سوق كام دات كلوب يداخل شبكه به ها يرانيا
هاي  شبكه ريسا هيشب يامكانات تيسا نيا. است انيرانيا يمجاز جامعهترين  بزرگ كند يم

 لتريف از سپس و شده لتريف بار نيچند زين تيسا نيا. دهد يم قرار كاربران ارياخت در ياجتماع
 .است آمده در

 
 ياجتماعهاي  شبكه يرسان اطالع كاربرد

 1388 ماه خرداد در رانيا در يجمهور استير دهم ةدور انتخابات به منتج تتحوال انيجر در
 كاربر ونيليم 23از يا عمده بخش. كردند فايا يمهم نقش ياجتماعهاي  شبكه آن از بعد و
 باز ها آن از ياريبس بودن، لتريفرغم  به كه هستند ياجتماعهاي  شبكه نيا عضو رانيا در ينترنتيا

 يعموم يها دگاهيد و اخبار اطالعات، يگذار اشتراك به و تبادل يبرا ييفضا عنوان به هم
 .  آيند شمار مي به

 است يخبر انيجر يفضا به ياجتماع شبكه نيا ليتبدبوك  فيس مورد در اتفاقات از يكي
 يابيارز يخبر مهم موضوعات به نسبت را كاربران نشيب و شيگرا نظر،از طريق آن توان  مي كه

توان  مي كه است »واژگان« نام به يزيانگ شگفت اريبس لهيوس به مجهز شبكه نيا نيهم يبرا. كرد
 تيماه واقع در. شد آگاه كاربران نظرات از يراحت به خود نظر مورد ةكلم كردن وارد با

 كنند؛ و پويا رفتار مي زندهطور  به خود كاربران با كه است يا گونه به ياجتماع يها تيسا
 زين منطقه آن اخبار باشد، منطقه كي از ياديز كاربر يدارا ،ياجتماع تيسا كي يوقت نيبنابرا

 خبر نفر كي تنها است يكاف ها، تيسا نوع نيا در. شود مي منتشر شبكه آن در عيسر اريبس
 دوستان توسط خبر آن به ونددادنيپ ةواسط به و قهيدق چند تنها عرض در تا كند ذكر را يمهم

  .)1388 تي، آي وبالگ( كنند دايپ يآگاه آن از تيسا ياعضا كل فرد، نيا
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 عدم خاطر به زين ياجتماع يها تيسا يحت و هستند لتريف مخالف، يها تيسا ران،يا در
 متوجه ،ديبزن تريئتو تيسا به يسر اگر اما .اند شده لتريف دارند، كه يا بالقوه امكانات از استفاده

 يخبر منابع ترين مهم از يكي به تيسا نيا ،تريئتو تيسا لتركردنيف وجود با كه ديشو يم
 مطرح تريئتو در ابتدا عمدتاً ،يا نهيزم هر در اخبار نياول كه ينحو به. است شده ليتبد كاربران

 .رسد يم زين افراد ريسا گوش به ت،يسا نيا ياعضا يرسان اطالع با سپس وشود  مي
 
 رانيا در يبريسا نرم جنگ يها كيتاكت

 انيجر رانيا در يبريسا يكارزار ،دهم يجمهور استير انتخابات از بعد يها ماه يط نكهيا در
 اي كارزار نيا نكهيا. دارد وجود نظر اتفاق يخارج و يداخل نظران بحصا اكثر انيم است داشته
 ييها روش و ها كيتاكت چه از اند؟ بوده يكسان چه آن نيطرف افتاده؟ اتفاق ييفضا چه در جنگ

 نيا درون انفعاالت و فعل وها  گروه يها جيبس و ها نيكمپ است؟ شده استفاده كارزار نيا يبرا
 محقق اساس نيا بر. دارد تحوالت نيا ينيع و يمصداق يبررس به ازين است؟ بوده چه تحوالت

 آنها منسجم يده شكل و يبند دسته به ،يمجاز يفضا در مذكور يرخدادها رصد با كرده يسع
 يفضا در يبريسا نرم جنگ عنوان به آنچه از واضح نسبتاً يريتصو و بپردازد كيتئور نظر از

 و ها، روش و رخدادها يدگرگون به توجه با است يهيبد. ندك هئارا داده رخ ياجتماعهاي  شبكه
 ييها چالش با كيتئور تالش نيا مختلف،ي ها گروه يسو از شده انجام ضدحمالت و حمالت

 با تا يبعد قاتيتحق يبرا باشد يدرآمد مقاله نيا ديشا حال نيع در. است بوده رو هروب زين
 .كرد استخراج رانيا در يبريسا جنگ از يتر مستحكم يمبان ،بتوان آن يها افتهي به استناد

 

 ياجتماعهاي  شبكه. 1
 خصوص به ـ جوانان انيم ارتباطات يساماندهاز  يا عمده بخش كه ستين يشك نكته نيا در

 نترنتيا قيطر از رانيا در دهم يجمهور استير انتخابات از پس التتحو درـ  يتهران جوانان
 ياجتماع و ياسيس يفضا بودن بسته ليدل به ديشا. است گرفته صورت ياجتماعهاي  شبكه و

 و صدا مانند يرسمهاي  رسانه در ياعتراض اجتماعات با مرتبط اخبار انتشار تيممنوع و كشور
 اجتماعات نيا فعاالن اكثر امك،يپ و همراه تلفن با بطمرت يها تيمحدود و مطبوعات و مايس
 فرخواستيك در يحت كه يطور به. آوردند يرو ياجتماعهاي  شبكه و نيگزيجاهاي  رسانه به

 انيب يمطالبها  شبكه نيا نقش درباره صراحت به ر،ياخ اغتشاشات متهمان هيعل تهران دادستان
 كرد متهم را تريتوئ ياجتماع شبكه تيسا ستانداد معاون .)1388 فارس، خبرگزاري( است شده

 و تيحما هدف با بود، »چندروزه قطع مستلزم كه« را خود تيسا يروزرسان به كه
 يراستا در« كه شده متهم بوك سيف نيهمچن. انداخت ريخأت به آشوبگران به يده سيسرو
 را خود يشيآزما خهنس اغتشاشات مقطع در كشورها ريسا و يرانيا كاربران انيم ارتباط ليتسه
 قراردادن« هم فرخواستيك از يبخش ».كنند استفاده آن از بتوانند بهتر آشوبگران تا كرد ارائه
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 ييها سيسرو جمله از را »يعموم استفاده يبرا بالعكس و يفارس به يسيانگل ترجمه افزار نرم
 كرده اعالم تهران در ها يناآرام بروز از پس گوگل شركت. شد ارائه »اغتشاشگران به« كه دانسته

 عالقه« را كار نيا ليدل و ديبخش خواهد سرعت را خود يفارس زبان مترجم توسعه روند بود
  .)1388 آنالين، قلم( بود كرده عنوان »رانيا تحوالت به يجهان اديز

 نيا است، بوده ياجتماعهاي  شبكه ةتاز نسل انگرينما كه انيرانيا نيب در بوك سيف رواج با
 در اما داشت ادامه 87 سال ماه بهمن يحوال تا تيوضع نيا و شد لتريف رانيا در الفاصلهب تيسا

 .شدند يدسترس قابل رانيا در وبيوتي و بوك سيف تيسا دو هر بيعج يچرخش در ماه نيا
 نيا در نخست ماه كي در ينترنتيا كاربر هزار صدها ران،يا در »بوك سيف شدن زادآ« با

 توجه تا شد سبب رانيا دربوك  فيس از سابقه كم و يناگهان استقبال نيا .كردند نام ثبت تيسا
 ةفاصل در كه است يحاك ها گزارش يبرخ .شود معطوف رانيا يسو به زين شركت نيا رانيمد

 شبكه نيا به رانيا داخل از كه يافراد شمار ،رانيا در بوك سيف لتريف رفع مين و ماه چهار حدود
 كه است يحاك برآوردها يبرخ و است داده نشان شيافزا درصد هزار هفت از شيب اند وستهيپ

 با. هستند يتعامل ارتباطات پرطرفدار تيسا نيا عضو رانيا داخل از نفر هزار 600 به كينزد
 نشان نهيقر دو اما كند ينم اعالم كشور كي در را شياعضا شمار گاه چيهبوك  فيس نكهيا
 است، بوده كشور داخل در انيرانيا تيسا نيتر محبوب 88 بهار طول در تيسا نيا كه دهد يم

 در مشابه فصل با سهيمقا در كه بوك فيس شبكه در يجهان تعامالت از يگزارش انتشار نخست
 را بوك فيس امر نيا و بود رانيا در بوك فيس از استقبال زيانگ شگفت رشد ةدهند نشان قبل سال
 به يفارس زبان افزودن ،شا يرانيا كاربران يدتصاع و سابقه يب شيافزا با كه داشت برآن
 به بوك فيس از استفاده امكان 88 ماه خرداد آغاز در سرانجام .دهد قرار تياولو در رابوك  فيس
 .آمد فراهم زين يفارس زبان

 در بوك فيس سابقه يب رشد ةدهند نشان كه بود آلكسا چونهايي  سايت يآمارها ،دوم ةنيقر
 به انتخابات به مانده روز چند در اهوي و گوگل از پس تيسا نيا كه يا گونه به ؛بود رانيا

 يبرخ گفتتوان  مي اساس نيبرا .)1388 نيا، حبيبي( شد بدل كشور در محبوب تيسا نيسوم
 .هستنددو  جدول شرح به رانيا در شبكه نيا يكاركردهاترين  مهم از
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 رانيا در ياجتماعهاي  شبكه يكاركردها   2 جدول
 ياجتماع شبكه كاركرد نوع فيرد
 ياجتماع و يشخص يرسان اطالع 1
 يساز موج و يگر تيتقو خود 2
 تازه يها رابطه افتني و يروان لهيتخ 3
 يزندگ سبك و روزانه يزندگ روند برتأثيرگذاري  4
 يعموم افكار به يبخش تيهو و ييبازنما 5
 يمجاز يزندگ يشما از يبخش ييبازنما 6
 مختلف ي ها گروه و افراد انيم تعامل يبرقرار 7
 ياجتماع يريادگي از يمدل عنوان به يگذاررتأثي 8

 
  توئيتر 

 درتوئيتر  مانند هايي سايت وب نقش بر گزارشي در كاليفرنيا دانشگاه عمومي ديپلماسي مركز
 ةدربار ،توئيتر هاي لينك از درصد98 كردتأكيد  و پرداخته ايران انتخابات از پس هاي ناآرامي

 طريق از انتخابات از پس اعتراضات خبري پوشش. بود آن از پس هاي ناآرامي و انتخابات
 نتيجه در و گرفت صورت فليكر و بوك فيس ،يوتيوب ،توئيتر همچون جديدي هاي رسانه
 معترضين ارتباط برقراري براي تنها نه معترضين براي اطالعات منبع نخستين جديد، هاي رسانه

 . شد جهان هاي رسانه براي بلكه ديگران با
 نشان» يو يا يپ« تحقيقاتي مركز نظرسنجي ايران، انتخابات گذشت از پس هفته دو درست

 و بود آن متعاقب هاي ناآرامي و ايران انتخابات ةدربار ،توئيتر هاي لينك از درصد 98 كه داد
 بر ويژه طور به جديد اي رسانه منابع ديگر و ها وبالگ به شده ارسال هاي لينك از درصد 63

 به ،معترضين از حمايت براي نيز بوك فيس ،توئيتر بر عالوه. بودند  شده متمركز ايران انتخابات
 . افزود خود هاي قابليت به را فارسي زبان سرعت
 توئيتر  كه كرد اشاره مطلب اين به توان مي ايران هاي ناآرامي در توئيتر هاي نقش ديگر از

 جغرافيايي ةمنطق تنظيمات نيز جهان مختلف مناطق از افراد كه بود آورده جودو به را فضايي
 ميرحسين بوك فيس گروه به پيوستن با و بودند كرده تنظيم تهران منطقه اساس بر راتوئيتر 

 ايران مخالف يها گروه با خود همراهي دادن نشان براي تصاويري يا سبزرنگ عالئم موسوي،
 .كردند ايجاد

 نيا به يحيمس يجار سال در را مراجعه يها نيباالتر فهرست ،تريتوئ ينترنتيا سيسرو
 موضوع 21 نخست ةرتب در »رانيا تهران، ران،يا انتخابات« يها واژه با رانيا. كرد اعالم سيسرو
 2006 سال از تريتوئ تيسا. دارد قرار 2009 سال در تريتوئ كاربران توسط مراجعه مورد

 بتيغ علت هب ،يمردم تظاهرات و رانيا يجمهور استير انتخابات انيرج در و شد يانداز راه
. شد ليتبد خارج و رانيا يارتباط مهم ابزار به بوك، سيف با همراه خارج، خبرنگاران ياجبار

 ران،يا عيوقا از قبل تا. دندينام »يتريتوئ انقالب« را انيرانيا يمردم حركت ها يبعض كه يا گونه به
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 يحيتفر اهداف يبرا شتريب ها، آن امثال و تريتوئ و بوك فيس مانند يجمع يها تيسا از استفاده
 اخبار و ياسيس نظرات گسترش و طرح يبرا يابزار به نترنتيا اكنون كه يدرحال. است بوده

 كاربران به يشتريب امكانات رايز كنند يم استفاده بوك فيس از انيرانيا. است شده ليتبد ياجتماع
 راديو( است تر مهم كار سرعت نظر از رد،يپذ يم را يتر كوتاه مطالب چون تريئتو اما دهد يم

 .)2010فرانسه،
 در تقلب يالقا يبرا تريئتو از بوك، سيف چون ييها شبكه كنار در كايآمر خارجه وزارت

 به يحت و كرد را استفاده حداكثر آشوب، و التهاب و عهيشا يفضا جاديا و رانيا انتخابات
 لهيوس به خود مذكور ينترنتيا شبكه كه رسد يم خبر اكنون اما ؛داد زهيجا شبكه نيا نگردانندگا

 از اكنون آشوب يحام يغرب محافل. است شده ليتبد آشوب فعاالن يريدستگ و ييشناسا
 و تيسا يد ،مزيتا چون ييها روزنامه نهيزم نيا در. ندنك مي ادي» خطرناك شبكه« عنوان به تريئتو

 ييشناسا يبرا شبكه نيا از رانيا ها، آن يادعا به. كردند منتشر را يمشابه يهاهشدار تلگراف
 .)1388 نيوز، سحر( كند يم استفاده فيط نيا ييشناسا و يابيرد امكان و مخالفان
 اخير تحوالت در توئيتر اجتماعي شبكه اهميت برتأكيد  با گزارشي در آمريكايي مجله يك

 سياست در آينده تحوالت امريكا، خارجه امور وزير كلينتون اخير اظهارات به اشاره با و ايران
 ها ايده  جهاني جنگ به را كشور اين هاي سياست مخالف هدف هاي دولت عليه امريكا خارجي

 به خود گزارش در ايران، در اخير تحوالت به اشاره با سييپال فارين آمريكايي مجله. كرد تشبيه
 تقويت و كردن توانمند به بايد آمريكا امورخارجه وزارت هچگون كه پرداخت موضوع اين طرح
 مجله نيا. بپردازد آمريكا اهداف بسط به جهاني اي مبارزه در اينترنتي اجتماعي هاي شبكه

 نه و صحنه پشت در ايران سبز جنبش از حمايت به بايد آمريكا دولت كه كردتأكيد  آمريكايي
 اينترنتي اجتماعي هاي شبكه از زيركانه استفاده: داد ادامه آمريكايي نشريه اين. دهد ادامه آشكارا

 فناوري از استفاده گسترش و كوتاه هاي پيام كنار در ها سايت ديگر و بوك فيس ،توئيتر نظير
 فارس، خبرگزاري( كند  كمك] سبزها نظير[ ها جنبش از حمايت به تواند مي همراه هاي تلفن

1388(.  
 پژوهشگر كارافانو.يج.مزيج قلم به يگزارش »جيتيهر« يقاتيقتح مؤسسه ينترنتيا گاهيپا
 يها شبكه نقش به كه كرد منتشر كا،يامر جيتيهر يقاتيتحق سسهؤم يمل تيامن مطالعات ارشد

 با كه پژوهش نيا در. دارد اختصاص رانيا انتخابات از پس حوادث در ينترنتيا و ياجتماع
 ياجتماع يها شبكه ياهابزار به مردم: است شده ادعا ،شود يم آغاز »ترييتو ينيآفر آشوب« عنوان

 2وب يها يفناور نيا از مردم. بردند بهره ابزارها نيا گسترده يرسان خدمات از و آوردند يرو
 خارج، ميمق يها يرانيا كردن جيبس ،يابانيخ يخبرنگار :كردند استفاده نهيزمچهار  در حداقل

 يها شبكه: است آمده گزارش نيا در .ياطالعات جنگ يانداز راه ،ياسيس فعاالن يسازمانده
 روند يرسان اطالع در و كرده يسازماندهرا  زيآم اعتراض يها تيفعال توانند يم ياجتماع
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 در وبيوتي ا،يپد يكيو س،ياسپ يما تر،يئتو بوك، سيف ل،يم.يا .كنند ينيآفر نقش دادهايرو
 .)1388 سحرنيوز،( شوند يم دهينام 2 وب مجموع

 مشغول ينترنتيا شبكه نيا كه كرد اعالم تريئتو ينترنتيا شبكه يياجرا ريمد امزيليو انويا
 رانيا يكشورها در شبكه نيا يدولت سانسور از ممانعت يبرا يافزار نرم ييها برنامه يزير طرح

 .)1388 ايران، عصر( است نيچ و
 

  نيباالتر
 كاربر هزار 30 از شيب كه نكيل راكاشت هاي سايت از يكي عنوان به نيباالتر تيسا نيهمچن
 يبرخ و آن نقد در يبرخ .گرفت قرار توجه مورد مختلفي ها گروه يسو از دارد شده نام ثبت
 و نيباالتر مانند نظام منتقد و مخالف ياجتماعهاي  سايت. كردند يريگ موضع آن از تيحما در

 كه كرد كار به آغاز نيواالتر وانعن با يتيسا .ستندين فضا نيا در فعالهاي  سايت تنها دنباله
 صورت به توانند ينم نكهيا از نيباالتر تيسا كاربران از ياريبس. دارد انهياصولگرا شيگرا

 دانستند تيسا نيا بودن يحكومت ةنشان را آن و كرده انتقاد شوند نيواالتر تيسا عضو آزادانه
 .)1388 مرثيه، وبالگ(

 

 وبيوتي
 متمركز ياعتراض اجتماعات از ييها لميف انتشار يرو ،وبيوتي بر يمبتن يها تيفعال عمده محور
  .)2009 ،يوتيوب( بود شده

 پرداخت وبيوتي يرو بر رانيا از يارسال يدئوهايو يبررس به يپست در گوگل وبالگ
 يگزارشگر ديجد زبان ،رانيا از يارسال يدئوهايو .1: كه دارد اعتقاد مطلب نيا سندهينو.

 كه يزيچ ؛دارند يروشن اميپ اما ندارند يخوب تيفيك ريتصاو .2 ؛است يشهروند يريتصو
 .)2009 فارسي، سي بي بي(  خواند »مردم شيرايو بدون يصدا« را آن گوگل وبالگ

 هاي برنامه گذاري اشتراك براي آنالين سايت پرطرفدارترين عنوان به حاضر حال در يوتيوب
 در را آمريكا وييئويد اشتراك بازار سهم از درصد 46 اكنون هم سايت اين. است ويدئويي

 سايت اين كاربران اختيار در رايگان كليپ ميليون 100 از بيش اكنون هم يوتيوب. دارد اختيار
صد  يك مبلغ به را سايت اين گوگل 2006 اكتبر در شد باعث يوتيوب محبوبيت. است داده قرار

 . كند خريداري دالر ميليارد 65  و
 ةبازديدكنند پر  سايت چهارمين اكنون  هم يوتيوب الكسا، سايت محاسبات و آمار اساس بر
 كاربران اينكه با. بيند مي خود از باالتر را گوگل و ان اس ام  ياهو، هاي سايت تنها و است جهان

 تماشاي براي زيادي  مشكالتي ايران، در اينترنت به دسترسي پايين سرعت خاطر به ايراني،
 طبق بر باز و ؛است  توجه مورد هم ايران در سايت اين ولي دارند يوتيوب ايويدئوه راحت

 بر حيث اين از و است ايران  در پربازديد سايت هفدهمين يوتيوب سايت الكسا، سايت آمار
 تمسخر محوريت با هايي كليپ دادن قرار  .دارد برتري كشور، هاي خبرگزاري تمامي هاي سايت
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 موارد انعكاس كشور، در مردم وضعيت از نمايي سياه اسالمي، جمهوري نظام بلندپايه مسؤوالن
 در بلوتوث عنوان به موارد از بسياري در كه غيراخالقي موارد و ايران در اجتماعي ناهنجار
 از پس كاربر كه است ويدئوهاييترين  مهم جمله از ،شود مي بدل و رد همراه تلفن هاي گوشي
 .)1388 فارس، خبرگزاري( خورد برمي آن به »ايران« ةكلم يوجو جست
  

 ياجتماعهاي  شبكه در هاتبرد به خطاب ينترنتيا طومار
 به هاتبرد ماهواره يسو از كايآمر يصدا و يفارس يس يب يب شبكه دو يها برنامه قطع دنبال به
هاي  شبكه به ،شبكه دو نيا يرو بر رانيا يسو از يارسال يها تيپاراز پخش كه علت نيا

 به اقدام نترنتيا كاربران از يبرخ .)1388 ها، ايده وبالگ( رساند يم بيآس زين ها آن رهمجوا
ها  شبكه نيا مجدد يانداز راه منظور به هاتبرد رانيمد به ارسال يبرا ينترنتيا يطومارها هيته

 به همگان و شده منتشر ياجتماعهاي  شبكه در ،امضا يآور جمع يبرا طومارها نيا نكيل. كردند
 .)1388 نام، بي وبالگ( شدند يمق يتشو آن مضاا
 

 سبز سكوت روز ران،يا در مخابرات ميتحر
 منتشر سرعت به ياجتماعهاي  شبكه در يخبر سبز، جنبش انيحام ياجتماع اقدامات ادامه در

 ارتباطات »سبز سكوت« با ماه يد 30شنبهچهار روز دولت، به معترضان نكهيا بر يمبن شد
 ارسال و همراه ثابت، يها تلفن از استفاده عدم شامل ميتحر نيا .كنند يم ميتحر را يمخابرات

 شد يعمل حد چه تا اقدام نيادربارة اينكه  البته. )1388 ايران، پيك سايت(شود  مي اس ام اس
 .نشد منتشر يگزارش چيه

 
 اشتباه ريتصاو انتشار

 رانيا در سبز جنبش يها تيفعال از اشتباه ريتصاو انتشار به نسبت نيهمچن ياجتماعهاي  شبكه
 زدن قمه آقاسلطان، ندا نام به يخاص ريتصو: نوشتند جمله از و دادند هشدار نترنتيا سطح در

 ارتش( ندارد رانيا به يربط تظاهركنندگان با هندوراس سيپل ةمقابل ريتصو و يعراق دختر كي
 .)1388 سبز،
 
 اجتماعي هاي  شبكه و آبان 13

 در. كرد تقسيم روز اين از بعد و حين قبل، بخش سه به توان مي را آبان 13 اب مرتبط رخدادهاي
 در مشاركت و افراد سازماندهي براي سايبر فضاي در زيادي اقدامات آبان 13 از قبل هاي هفته

 انتشار آبان، 13 براي شعارنويسي به توان مي جمله از كه گرفت صورت روز اين هاي تجمع
 نشان ها بررسي. كرد اشاره روز اين تبليغاتي هاي برنامه طراحي و آبان، 13 راهپيمايي پوسترهاي
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 شده آپلود يوتيوب روي و تهيه سبز جنبش توسط آبان 13 از فيلم 188 روز اين دردهد  مي
 كردن پاره شورش، ضد نيروي توسط جوان دختر يك زدن كتك ها، فيلم اصلي محور. است

ال  او اي سايت روي بر مشابهي هاي فيلم. است افراد ساختارشكنانه شعارهاي و رهبري عكس
 .)2009 ل،ِ او يا سايت( است شده منتشر
 جمله از سبز جنبش اخبار كل كه شده ايجاد كست گرين نام با اي صفحه بوك فيس در
 در اي صفحه نيز موسوي ميرحسين .)2009 بوك، فيس( داد مي پوشش را آبان13 اخبار
 زهرا .)2009 بوك، فيس( اند كرده نام ثبت حامي و عضو هزار 119 آن در كه دارد بوك فيس

 بوك، فيس( دارد حامي و عضو هزار 38 كه است بوك فيس در اي صفحه داراي نيز رهنورد
  .)2009 بوك، فيس( دارد حامي و عضو هزار 17 نيز بوك فيس در كروبي مهدي صفحه .)2009
 عبارت اين حاوي صفحه هزار 648 گوگل »آبان 13« گيومه داخل عبارت يوجو جست با

 نيز »aban« 13 انگليسي عبارت درج با همچنين .)2009 گوگل،( كند مي معرفي شما به را
 ويدئويي فيلم 1840گوگل يننهمچ .)2009 گوگل،( دهد مي نشان شما به را صفحه 121 گوگل

  .)2009 گوگل،( است كرده لينك آبان 13 باره در
 شورش ضد نيروي يك توسط دخترجوان يك زدن كتك تصوير آبان 13 يرتصو ترين ندهبينپر

 پليس خشونت اوج عنوان به تصوير اين. است انداخته گير گوشه يك در را او كه است باتوم با
 در نيز را آبان 13 ةبار در اينترنتي هاي فيلم اول ةرتب فيلم اين.  است شده معرفي زنان عليه

 .)2009 گوگل،( ستا داده اختصاص خود به گوگل
 لباس نيروهاي از عكس گرفتن اينترنتي، هاي فعاليت در سبز جنبش هاي تاكتيك از يكي
 كمك و آنان هاي فيلم و ها عكس نمايي درشت و انتظامي نيروهاي و بسيجي نيروهاي شخصي،

 يا درست به تكنيك اين خاص مورد چندين در. ستا ايشان شناسايي براي كاربران از گرفتن
 نبيشتري  .)2009 پرشيا، ردو( است شده مذكور افراد هويت ةدربار اطالعاتي هئارا به منجر طغل

 ها فيلم اين يوتيوب در كه سازگاراست محسن با مرتبط آبان 13 ةدربار تحليلي هاي فيلم حجم
 تحوالت با مرتبط توئيتري صفحه ترين فعال .)1388 سازگارا،( است كرده بارگذاري را

  .)2009 توئيتر،( دارد كننده دنبال هزار 24 كه است ايران انتخابات نام با اي صفحه ايران انتخاباتي
 
 ياجتماعهاي  شبكه و دانشجو روز

 ياول ؛افتاد اتفاق كشور در ها تجمع يبرگزار نهيزم در مهم رخداد دو 1388 ماه آذر در
 يا گسترده اريبس يا رسانه بازتاب كه تهران دانشگاه در مخالف و موافق ييدانشجو يها تجمع

) ره( امام حرمت هتك به واكنش در ياعتراض تجمع يبرگزار يدوم و داشت جهان و رانيا در
 ياجتماعهاي  شبكه روز نيا عصر از خصوص به آذر 16 روز طول در. تهران دانشگاه مقابل در
 لحظه به لحظه شارانت به اقدام طلب اصالحهاي  سايت وب و نيباالتر دز،يف فرند تر،يتوئ رينظ

 . كردند يم دعوت معترضان به تنسويپ يبرا مردم از و كرده رخدادها
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 88 يعاشورا و تاسوعا يرخدادها
 قبل ها مدت از عاشورا روز در اغتشاش و زيآم اعتراض اجتماعات يبرگزار يبرا يزير برنامه 

 از ينيسنگ حجم ،يمذهب مناسبت نيا به يمنته يروزها يط و بود شده آغاز بريسا يفضا در
 آن از شيپ .)1388 فارسي، سي بي بي(  شد القا مخاطبان به نترنتيا يفضا در يبريسا غاتيتبل

 خشونت به اصفهان و تهران در عاشورا شب و تاسوعا مراسم كه كردند ادعا ينترنتياهاي  سايت
 در ينيخم اهللا تيآ تيب در يخاتم يآقا يسخنران مراسم به ها يشخص لباس و شده دهيكش

 .)1388 ، آنالين روز(  كردند حمله جماران
 آنها هوادار ياجتماعهاي  شبكه و نظام مخالف ينترنتياهاي  سايت اغلب عاشورا روز در
 عصر ساعات نياول در .)1388 نيوز، گويا( كردند روز نيا اخبار لحظه به لحظه ارشانت به اقدام

 نيوز، گويا( دادند خبر عصريول دانيم رد شهروند كي شدن كشته از ها تيسا يبرخ عاشورا
 توسط شهروند كي شدن رگرفتهيز از را خود مشاهدات نترنتيا كاربران از يبرخ .)1388

  .)1388 روز، اخبار( اند كرده منتشر نترنتيا يرو سيپل خودرو
 كه شده منتشر وبيوتي تيسا يرو عاشورا روز تظاهرات يها صحنه از يمتعدد يها لميف
 يها ونيزيتلو ينترنتيا يها تيسا .)2009 يوتيوب،( رسد يم مورد 40 از شيب به ها آن تعداد

 وزيدادنيرو تيسا .)2009 واشنگتن، تلويزيون( دادند انتشار را ها لميف نيا زين يالملل نيب مشهور
. شد محدود شدت به كشور مختلف نقاط در نترنتيا به يدسترس عاشورا روز عصر از ردك ادعا
 رييتغ آنها ينترنتيا DNS ريمسشود  مي گفته و نبوده مشاهده قابل زين ينترنتيا يها تيسا يبرخ
   .)1388 نيوز، رويداد( است شده داده

 

  ماه يد 9 ييمايراهپ
 مردم از و كرده صادر يمشترك هياطالع ماه، يد 9 آستانه در سازگارا محسن و مخملباف محسن

 شنبه پنج عوض در و امدهين ابانيخ به تظاهرات ادامه يبرا ماه يد 9 چهارشنبه روز در خواستند
 مردم باشكوه ييمايراهپ .)1388 روايي،( نديايب ابانيخ به شهرها يتمام در ظهر از بعد 3 ساعت

 ييمايراهپ عنوان« با نظام مخالف ينترنتيا هاي سايت يسو از كشور سراسر در ماه يد 9 روز در
 مراسم نيا يها هيحاش يبرخ يرو ها آن رخداد، نيا ابعاد سانعكا يجا به و شده دهينام »يدولت

 .)1388 نيوز، گويا( شدند متمركز سيساند و كيك عيتوز مانند
 

 بهمن 22 ييمايراهپ يبرا يزير برنامه 
 از سبز ينمادها دادن نشان و بهمن 22 روز ييمايراهپ در حضور يبرا افراد كيتحر و يهماهنگ

 ييها اميپ يمتعددهاي  سايت وها  وبالگ در نهيزم نيا در و شده آغاز ماه يد يروزها نيآخر
 بهمن .)1388 ملي، دولت وبالگ( شد منتشر يآزاد دانيم در پرشمار حضور قيتشو مضمون با

 حجم افزايش رغم به كه بود جمهوري رياست انتخابات از بعد هاي ماه معدود از يكي ماه
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 و اعتراضي حركت يك اندازي راه براي كشور خارج اپوزيسيون و سبز هاي گروه تبليغات
 زاويه اين از. نشد برگزار كشور در ها آن سوي از اغتشاشي و ناآرامي يا برنامه هيچ تبليغاتي،

 هم آن كه بود عاشورا روز به مربوط ها گروه اين اغتشاشي هماهنگ ةبرنام آخرين گفت توان مي
 ةگسترد حضور و گرفت قرار الشعاع تتح ماه، دي 9 راهپيمايي در مردم حماسي حضور با

  .شود مي محسوب گروه اين بر سهمگين شوكي منزله به بهمن 22 راهپيمايي در مردم
 

 بهمن 22 در تروا جنگ تاكتيك شكست. 1
 بوك، فيس مانند سايبري اجتماعيهاي  شبكه در منتشره پيام و خبر 400 حداقل محتواي بررسي

 سبز جنبش اصطالح به هواداران كهدهد  مي نشان فارسي گستانوبال و توئيتر يوتيوب، باالترين،
 محل در خصوص به و بهمن 22 راهپيمايي در حسابگرانه و هماهنگ حضوري با داشتند قصد

 سر به اقدام ،»تروا اسب« مشهور تاكتيك بردن كار به با آزادي ميدان  در راهپيمايان نهايي تجمع
 مقابل در خود قدرت نمايش با و كرده مذكور مراسم زدن برهم و ساختارشكنانه شعارهاي دادن

 .سازند مواجه جديدي چالش با را نظام خارجي، خبرنگاران
 از مراسم، اين در حضور براي توان تمام با و گسترده فراخوان ضمن تاكتيك اين در

 به را خود بهمن 22 صبح اوليه ساعات در توجه جلب بدون بود شده خواسته سبز هواداران
 .كنند پر را مردمي اصلي هاي جايگاه و رسانده آزادي ميدان

 از بسيجي نيروهاي ةگسترد اعزام رغم به بود شده بيني پيش شده طراحي سناريوي در
 سردادن با و گرفته دست به را عمل ابتكار سبزها آزادي، ميدان در حضور براي ها شهرستان

 راهپيمايي سپس و كنند سخنراني محل ترك هب وادار را جمهور يسئر مراسم، زدن برهم و شعار
 را آن هاي رگه كه سناريو اين اساس بر .كند پيدا ادامه تهران در ديگري مسيرهاي به سبزها

 با شديد برخورد امكان حكومت كرد، پيدا اجتماعي هاي شبكه و ها سايت الي هالب در توان مي
 پوشش خارجي خبرنگاران سوي از مراسم كه چرا داشت نخواهد را روز اين در اغتشاشگران

 شدن يكسره از سبزها، قدرت نمايش ضمن كه بود اين عمليات اين هدف. شود مي داده
 ها رسانه از بهمن 22 در انقالبي مردم حماسي حضور دادن نشان و روز اين در ها آن سرنوشت
 . شود جلوگيري

 اين طراحان بهمن، 22 راهپيمايي در مردم ةگسترد حضور و تاكتيك اين شكست از بعد
 سبزها با مناطق برخي در پليس كه كردند اعالم و داشته شكست اين توجيه در سعي سناريو

 محور اين روي بر همچنين. است كرده بازداشت را نفر هزار ها ده و داشته خشن برخورد
 در را ودخ عوامل ها، شهرستان از قطارها و ها اتوبوس اعزام با دولت كه شدند متمركز تبليغاتي

 بهمن 22 از بعد خود روزانه هاي تحليل در سازگارا محسن همچنين. است كرده متمركز تهران
 سياسي اهميت از راهپيمايي اين در مردم ميليوني حضور كه كند وانمود طور اين كرد سعي

 .ناميد »سانديسي تظاهرات« را آن و نبوده برخوردار
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 فيلترينگ. 2
 در. است نگيلتريضدف راهبرد اتخاذ و نگيلتريف با مقابله ،يبريسا نرم جنگ قيمصاد از يكي

 يفراوان شده يده سازمان يها تالش ران،يا ياسالم يجمهور نگيلتريف استيس با مقابله نهيزم
 يانداز راه از اقدامات نيا. است گرفته صورت نترنتيا يفضا در نگيلتريف زدن دور يبرا
 يا ماهواره يها تيپاراز با مقابله يها روش آموزش تا نگيترليف با مقابله اصطالح به يها تهيكم
 يط كه است يزيانگ بر چالش موضوع نگ،يلتريف ضد و نگيلتريف موضوعشود.  مي شامل را

 هاي  سايت نگيلتريف دامنه شيافزا با. است بوده مطرح يرانيا بريسا يفضا در گذشتههاي  سال
 هئارا و ساخت يبرا يغرب يها سازمان و ها كتشر تيفعال ران،يا در نظام مخالف و معاند

 جنگ عنوان به موضوع نيا از نظران صاحب يبرخ. است افتهي شيافزا زين ديجد يها لترشكنيف
 .برند يم نام نگيلتريف
 

  رانيا در فيلترينگ با مبارزه تهيكم
 از كه »يسپروك رانيا« اختصاري نام و »رانيا در سانسور با ةمبارز ةتيكم« عنوان با گروهي

 كاربران به را فيلترينگ از عبور هاي روش جديد، اقدامي در كرده، آغاز را خود كار قبل ها مدت
 مختلف پروكسي هاي آدرس دادن اختصاص با گروه اين. است داده آموزش ايران در اينترنت

 به را ودخ فيلتر ضد اينترنتي هاي آدرس كرده سعي همواره دارد بر در را زيادي هزينه قطعاً كه
 . دارد نگه روز

: است شده ادعا »آزاد ايران« عنوان با كميته اين سايت وب در منتشره هاي گزارش از يكي در
 تفهرس در ينترنتيا ريفراگ سانسور خاطر به رانيا مرز، بدون گزارشگران يها پژوهش براساس
 طور به و است شده لتريف تيسا ونيليم ده از شيب رانيا در. دارد قرار نترنتيا دشمن يكشورها
 نييتع ةتيكم و هيئقضا ةقو( صالح يذ مراجع قيطر از كه تيسا هزار تعداد انهيماه متوسط

 بانك كه آن ضمن .شوند يم لتريف و شيپاال شود، يم اعالم) ينترنتيا رمجازيغ يها گاهيپا قيمصاد
 يروزرسان  به سازنده كتشر تيسا از كياتومات و روزانه صورت به كه شيپاال افزار نرم ياطالعات

. كند يم لترشكنيف و يراخالقيغ تيسا 300 تا 200 روزانه نگيلتريف به مبادرت زين شود يم
 يبرا را يقسمت خود يها لترشكنيف ديجد يسر در يپروكس رانيا) 2009 شيرد، فور سايت(
 تريئتو خود تييتو و عبور ةكلم ،شناسه كردن وارد با است گرفته نظر در تريئتو كردن روز هب

 .شود مي روز هب يپروكس رانيا قيطر از شما
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 اي  هاي مقابله با امواج پارازيت ماهواره راه
ها در  سايت اي، برخي از وب غيرمجاز ماهوارههاي  شبكهبا اوج گرفتن اقدامات عليه فعاليت 

ا به مخاطبان اي ر هاي مقابله با امواج پارازيت ماهواره راه ،اقدامي هماهنگ و سازماندهي شده
هاي فرار از  راه »اينفو سايد آو ايران«سايتي با نام  دادند. از جمله در وب خود آموزش مي
 .)2009 اي آموزش داده شده است (سايت اينسايد فور ايران، پارازيت ماهواره

 

 »ست عرب« و »ست نايل« ماهواره دو از العالم ةشبك هاي برنامه  قطع
 در داشتند برعهده را خاورميانه در العالم هاي برنامه پخش كه تس ربع و تس نايل هاي ماهواره
 .  كردند قطع را العالم هاي برنامه پخش ،گرفته صورت قراردادهاي مغاير اقدامي
 با كه ها ماهواره از ديگر يكي روي را خود هاي برنامه پخش العالم اقدام، اين دنبال به«

 العالم، ةشبك رساني اطالع پايگاه گزارش به. كرد غازآ است، نزديك عربي هاي ماهواره فضاي
 طريق از شب پنجشنبه از العالم المللي بين ةشبك كه است اي ماهواره پنجمين »4 برد آتالنتيك«

 .)1388 الف،( كرد برقرار ارتباط خود مخاطبان با آن
 
  رانيا در ينترنتيا لتريف شكستن دنبال به كايآمر

 شيآزما حال در انهيمخف طور به كايآمر دولت كرد اعالم يگزارش در يسيانگل روزنامه كي
 ستميس :نوشت يگزارش در تلگراف يليد روزنامه .است رانيا و نيچ در لتريف شكستن يفناور

 زند يم دور را ها حكومت توسط شده اعمال يها تيمحدود كه يفناور كي از استفاده بائي  اُ اف
 مستقل نهاد كهجي  بي بي در هيپا بلند مقام كي اعالم اساس بر. كرد خواهد ارسال را اخبار
يي  اُ اف ستميس است، واشنگتن تيحما مورد يها شبكه يالملل نيب پخش ولئمس و كايآمر دولت

 نيهمچن تلگراف يليد .است نيچ و رانيا در شيآزما حال در فعال صورت به حاضر حال در
ياهو  وميل  هات گوگل، يها سيسرو از كه يرانكارب به ليميا قيطر از نظر مورد اخبار :نوشت
 ما: گفت زين جي بي بي اطالعات يفناور بخش سيرئ برمن، كن. شود يم ارسال كنند، يم استفاده

 ميهست فوق ستميس شيآزما حال در ها آن ةليوس به كه ميدار نيچ و رانيا در را يافراد
  .)1388 سحرنيوز،(

 

  يدائم لترشكنيف
 سد از عبور يبرا ديجد يها روش ينترنتيا هاي سايت يبرخ لترها،يف جنگ ةدامن شيافزا با
 : است آمده ها روش نيا از يكي در. دهند يم آموزش كاربران به را نگيلتريف

 شكن لتريف نيا يبرا كه يزيچ تنها. ديباش داشته العاده فوق سرعت با و يدائم شكن لتريف
 ليفا است يكاف. است ينترنتيا ياضف همان اي »هاست« اندك مقدار كي ديدار اجياحت

 هاست داخل را اتشيمحتو و آورده در پيز حالت از را آن بعد. ديكن دانلود را يخاص
 .)2009 شير، اسپيد( است آماده لترشكنتانيف. ديزيبر خودتان
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  وبيوتي از ها دئويو دانلود آموزش
 در .است صادق هم وبيوتي تياس از ييدئويو يها ليفا دانلود مورد در ناًيع لهئمس نيهم

 كردن دانلود اي و تماشا: است آمده نيچن وبيوتي از ليفا دانلود روش نينو يها آموزش
 يمانع هم نگيلتريف سد كه خصوصاً ؛است يرانيا كاربران التضمع از يكي وبيوتي يدئوهايو

 نكهيا اي و دكنن ينم يبانيپشت را وبيوتي اي هم ها لترشكنيف اغلب. شود مي محسوب مضاعف
 نيا آدرس نوار يرو بر كد درج روش تيمز. ندشو يم دئوهايو پخش در فاصله جاديا باعث
 دوم و ستين اجياحت يا واسطه تيسا وب اي افزار نرم چيه به دئوهايو دانلود يبرا اوالً كه است

 تر راحت پخش نامكا كهشود  مي دانلود) وي ال اف يجا هب( 4 پي ام فرمت با يهمگ ها ليفا نكهيا
 ادامه در. كند يم فراهم را ها آن كردن دست هب دست جهينت در و ليموبا و وتريكامپ لهيوس به

 ماونتورسا، وبالگ( است شده هئارا وبيوتي يها ليفا افتيدر يبرا نيگزيجا روش نيچند
1388(. 

 

 گانگانيب يردپا. 3
 يبرخ يردپاتوان  مي رانيا رد دهم يجمهور استير انتخابات از بعد يرخدادها يبررس با

 و اقدامات از دسته آن بخش نيا در. كرد مشاهده رانيا يداخل امور در را يخارج يكشورها
 گاه ها دخالت نياشود.  مي يبررس گرفته صورت بريسا يفضا قيطر از كه گانگانيب يها دخالت

 و محرمانه جنبه هگا و شده انيب يخارج ياسيس يها تيشخص زبان از و كرده دايپ يعلن جنبه
 ليتحل و هيتجز و يابيارز مورد مختلف ابعاد در را آن عالئم و آثارتوان  مي و كرده دايپ پنهان
 . داد قرار

 

  ايران عليه آمريكا نرم جنگ بودجه
 .كرد امضا را ايران عليه نرم جنگ براي پنتاگون دالري ميليون 55 بودجه اوباما باراك
 دالري ميليون 55 بودجه اختصاص اليحه سفيد، كاخ در ميمراس طي آمريكا جمهور رئيس

 جمهوري نظام مخالفان با همراهي و نرم جنگ براي آمريكا ةكنگر نظامي و دفاعي ةكميت
 به مستقيماً آمريكا كنگره دفاعي اختيارات ةاليح اوباما امضاي با .كرد امضا را ايران اسالمي

 دالر ميليون 55 آمريكا، (DOD) دفاع وزارت ريدال ميليارد 550 بودجه از .شد تبديل قانون
 ايران، در سانسور قربانيان تحريك ايراني، ضد هاي سايت فيلترينگ با مقابله ايران، در نفوذ براي

 براي اينترنتي سازي شبكه و نرم براندازي براي نظام مخالف ايرانيان الكترونيكي آموزش
 كامپيوتري و اي رسانه الزم هاي آموزش ارائه جمهوري، رياست انتخابات از بعد اغتشاشگران

 .است يافته اختصاص رساني اطالع جهت ها سايت اندازي راه براي
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 آمريكا استراتژي متن
 را نترنتيا كه يگريد يكشورها و رانيا ن،يچ از كايآمر ةخارج امور ريوز نتونيكل يالريه

 در خبر ةموز محل در يسخنان در 88 ماه بهمن اول روز نتونيكل.كرد انتقاد كنند، يم محدود
 اند كرده باز ديعقا مبادله يبرا يديجد يها راه ليميا و بالگ ،يفور يرسان اميپ: گفت واشنگتن،

 در كه يافراد اي كشورها« :گفت نتونيكل .اند آورده وجود به سانسور يبرا يديجد يها هدف و
 مشخصاً او ».شوند رو هروب يالملل نيب تيمحكوم و امدهايپ با ديبا دارند دست ينترنتيا حمالت

 . كرد انتقاد تناميو و مصر ازبكستان، تونس، ران،يا ن،يچ در نترنتيا محدوديت از
 اعتراضات يوهائديو و ها عكس انتشار ليدل هب را رانيا» خبرنگار شهروندان« نتونيكل

 در ران،يا رد: گفت و ستود نشد، داده نشان دولت كنترل تحتهاي  رسانه در كه مخالفان
 در جوان يزن مرگ ريتصو شد، برپا يجمهور استير انتخابات يربرگزا از پس كه يتظاهرات

 فراهم دولت يرحم يب يبرا» يتاليجيد خواست فريك« كي شد، گرفته همراه تلفن با كه ابانيخ
 هراس، و رعب آوردن وجود به يبرا رانيا دولت گسترده مبارزهرغم  به: گفت توننيكل. آورد

 كشورشان در آنچه دادن نشان يبرا يفناور از استفاده به رانيا شجاع خبرنگار شهروندان
 و اند شده جهان بخش الهام خود يانسان حقوق از دفاع در رانيا مردم.. .دهند يم ادامه گذرد يم

 ،يعدالت يب كردن فاش و تيواقع گسترش يبرا نترنتيا از استفاده يچگونگ به ها آن شجاعت
 گسترش جهت در آمريكا هاي تالش بر تأكيد با آمريكا خارجه وزير .دهد يم يگريد يمعنا

 اينترنتي، هاي سايت وب طريق از هدف كشورهاي به رواني و امنيتي حمالت و پراكني شايعه
 مسئول خصوصي هاي بخش از حمايت به آمريكا تعهد از بخشي عنوان به: كرد تصريح همچنين

 در را نشستي است قرار آينده ماه آمريكا خارجه وزارت اطالعات، يآزاد كردن فراهم ةزمين در
 آمريكا خارجه وزارت معاونان اوترو ماريا و هورمتس رابرت رياست به رتبه عالي سطحي
 براي آورند مي فراهم را اينترنتي هاي شبكه خدمات كه هايي شركت نمايندگان تا كند برگزار
 ما«: كرد اشاره همچنين كلينتون. آورد گردهم  »جهان در اينترنت آزادي« خصوص در وگو گفت

 دولتي نهاد و وزارتخانه يك عنوان به همچنين و كشور يك عنوان به را اقداماتي نيز اكنون هم
 چندين. بيابيم جهان در سايبري امنيت افزايش براي را ديپلماتيك هايي حل راه تا ايم داده انجام

 ما پيش سال دو و اند شده ملحق يكديگر به مسئله اين خصوص در كنون تا متفاوت سازمان
 صداي( كند هماهنگ سايبري فضاي در را آمريكا خارجي سياست تا كرديم ايجاد را دفتري
 .)1388 آمريكا،

 
 ايران امور در مداخله براي آمريكا طرح افشاي

 اين از بعاديا و ها  بخش ،خود رساني اطالع پايگاه در تروريسم ضد پيشرفته تحقيقات مركز
 اندازي  راه سابان حيم صهيونيست ميلياردر توسط كه »سابان« مركز. است كرده منتشر را پروژه
 سازي  تصميم در را نقشي همان بروكينگز انستيتو .است بروكينگز انستيتو به وابسته است، شده
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 امريكن تيتوانس« كه كند،  مي ايفا اوباما جمهوري رياست به دموكرات حزب براي استراتژيك
  .دكر ايفا بوش رهبري به خواهان جمهوري دولت براي »اينترپرايز
 اغتشاش »ويژه كار« است، مشهود سابان مركز اي  صفحه 160 گزارش محوريابي در آنچه
 هوشياري آن كردن خنثي كه است فروپاشي مرحله تا آن استمرار سپس و گسترش و عمومي،
 .طلبد  مي را عمومي
 كنار در ايران، عليه مختلف سناريوهاي بررسي با متحده، اياالت سابان، مركز سوي از
 كودتاي طريق از را ايران در حكومت تغيير موضوع نظامي، و ديپلماتيك مطرح هاي  گزينه

ة حمل سپس و فروپاشي ةمرحل تا اپوزيسيون، توسط آن هدايت و اغتشاش ايجاد با مخملي،
 در مركز اين .است داده تشخيص گزينه ترين  مناسب ليفع شرايط در كشور، اشغال و نظامي 

 را ايران قبال در آمريكا جديد استراتژي هاي گزينه ،»ايران سمت به راه كدام« عنوان با گزارشي
 به بروكينگز انستيتو ةوابست هاي استراتژيست از تن شش توسط گزارش اين .است كرده بررسي

 اشغالي، هاي سرزمين در آمريكا اسبق سفير اينديك تينمار سابان، مدير پوالك ام كنت هاي نام
 ششم فصل .است شده تهيه ريدل بوروس هانلون، اُ اي مايكل مالوني، سوزان من، باي ال دانيل

 گسترده حمايت را حكومت تغيير براي راه ترين مناسب ،»مخملي انقالب« عنوان اب گزارش اين
 ايران با آمريكا مشكالت حل راه بهترين را آن نيز امهاد در و دانسته ايران در مخملي انقالب از

 ما كه گويد مي ايران سياست ةكميت از ريموندتانتر. بردارد در را هزينه كمترين كه كرده معرفي
 فكس، پول،  اينان: كنيم مخفي حمايت مخملي انقالب براي ،ها گروه ساير و دانشجويان از بايد

 .»دارند نياز حمايت و اينترنت
 

 افراد بايد فردا، راديو ووي اُ اي  مانند هستند او حمايت تحت كه هايي رسانه طريق از آمريكاـ ـ
 .كند معرفي ايران ةجامع به را شده شناخته مترك منتقد

 از سياسي و مالي حمايت به ،شد تصويب 2006 سال در كه آزاد ايران از حمايت ةاليحــ 
 .پردازد مي ضدحكومت وعاتمطب بشري حقوق و مدني جامعه هاي انجمن

 حمايت ايران در حكومت تغيير هاي طرح از كه دهكر تصويب هايي برنامه آمريكا دولتــ 
 .كند مي

 

 توئيتر از آمريكا حمايت
 در توئيتر شبكه از فراوان ةاستفاد به اشاره ضمن خود گزارش ةادام در ژورنال استريت وال

 : شد مدعي ايران در اخير تحوالت
 است، شده قدرتمند »توئيتر« اجتماعي شبكه توسط كه ايران در »سبز انقالب« به چنانچه
 در تا است گرفته بهره توئيتر  نظير اجتماعي هاي شبكه فناوري از كه ديد خواهيد بنگريد
 تغيير جهت در را بيشتري اقدامات ژنو، در مذاكرات و تهديد تحريم، ها سال با مقايسه

 . دهد صورت اسالمي جمهوري در حكومت
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 قراردادن دسترس در براي آمريكا دولت هاي تالش به اشاره با ژورنال استريت وال
 سلطه گسترش مخالف هاي نظام تغيير براي و آمريكا هاي سياست راستاي در كه هايي سايت وب

 براي آمريكا ةخارج وزارت توسط گرفته صورت هاي فعاليت: داد ادامه كنند، مي فعاليت  آمريكا
 با مقابله و اينترنتي سانسورهاي كردن خنثي به كمك جهت در فناوري توسعه از مالي يتحما

 مقامات به مهمي ةضرب تواند مي اينترنت در اطالعات به دسترسي كردن محدود براي ها تالش
 .)qiau ،2010( باشد چين دولت

 

 گوگل و تريئتو رانيمد با نتونيكل داريد و كايامر ديجد روژهپ
 كايمرآ ةامورخارج ريوز نتون،يكل يالريه كه داده خبر كايامر ةامورخارج ريوز شدار مشاور
 خيتار در رانيا هيعل يخبرپراكن و يخبرساز تيتقو يبرا را كايامر يفناور استيس عمل ابتكار

 ينوآور ارشد مشاور راس الك ران،يا گزارش به. كرد خواهد يعلن) ماه بهمن كمي( هيژانو 21
 در نترنتيا از استفاده به اشاره با ترزيرو يخبرگزار با وگو گفت در كايامر ةامورخارج ريوز

 شهروندان به كمك يبرا را كايامر يفناور ديجد استيس نتونيكل يالريه كه كرده اعالم رانيا
 در يو. كرد خواهد مطرح) لتريف بدون( نشده سانسور نترنتيا به يدسترس يبرا كشورها گريد
 بر استيس نيا كه داشته اظهار تنها و كرد نظر صرف استيس نيا اتيجزئ انيب از وگو گفت نيا
 يها غول رانيمد با نتونيكل يالريه .)america،2010( شد خواهد متمركز» نترنتيا يآزاد«

 خصوص در و داريد ستمزيس سكويس و كروسافتيما تر،يئتو گوگل، جمله از جهان يفناور
 .)1388 نيوز، سحر( است كرده وگو گفت كايامر ديجد استيس

 

  رانيا با مقابله در تريئتو و نترنتيا تياهم باره در اهوينانت اظهارات
 يخارج روابط ةتيكم ةجلس در 2009 دسامبر 7 ليئاسرا يگرا راست ريوز نخست اهوينتان نياميبن
 ليئاسرا يتيامن چالش نيتر بزرگ را رانيا ياتم برنامه ،)كنست( ليئاسرا پارلمان يدفاع امور و

 همچون يارتباطهاي  شبكه و نترنتيا  از استفاده«: كرد ادعا خود يسخنران در اهوينتان. دانست
 واشنگتن از اهوينتان   .)1388 ايران، عصر( است مهم اريبس رانيا حكومت با مقابله يبرا تريئتو

 آنها از و كرده استفاده رانيا حكومت هيعل ترييتو خصوص هب يمجاز يفضا از كه كرد تقاضا
 نيب از يبرا كه است كرده هيتوص   كايآمر مقامات به اهوينتان  . ببرد بهره نظام نيا هيعل جنگ يبرا

 اطالعات ارائه با و كرده استفاده ياجتماع هاي سايت از رانيا در تيحاكم تيمشروع بردن
 رياخ سفر در زين يستيونيصه ميرژ سيرئ    پرز، مونيش  . كنند تيهدا را يداخل يها آشوب خاص

 جنگ« به   ويآو تل بود گفته منطقه نيا رهبران به خطاب ليبرز در يجنوب يكايآمر به خود
 كند كنترل »يبريسا نبرد« قيطر از را رانيا يا هسته يها تيفعال دارد قصد و روآورده» يمجاز

  .)1388 گرداب،(
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 عاشورا روز اغتشاشات در صهيونيسيتي رژيم ردپاي
 مانند يهاي رسانه از خود يشعارها و يغاتيتبل متون در اغتشاگران ست يحاك اتمستند يبرخ 

 وزارت سايت در ييامال غلط كي مثال عنوان به. رنديگ يم خط يستيونيصه ميرژهاي  سايت
 هيهات« تيسا نيا. است شده تكرار اغتشاشگران يشعارها در ناًيع صهيونيستي رژيم ةخارج

 عبارت اين و است نوشته »لذله هيهات« ديگر جاي در و »الذله من تهيها« جا، يك را »مناالذله
  .)1388 پارسا، نيوز( بود بسته نقش آشوبگران پالكاردهاي از يكي در شكل همين به غلط
 

 رانيا در ها سفارتخانه تحركات
 انتخابات متعاقب يها يناآرام زمان از تهران در ها خانه سفارت يبرخ كه نوشت جوان ةروزنام

 و تجمعات از يلمبرداريف چون ياقدامات انجام و معترضان كيتحر به ،يجمهور استير رياخ
 يكشورها از »ك« كشور به متعلق ها خانه سفارت از يكي. پردازند يم اطالعات يآور جمع

 از يلمبرداريف يحت و قيتشو ك،يتحر به اقدام رياخ حوادث در كه ست يشمال يكايآمر
 بر عالوه آبان 13 روز در سفارتخانه نيا كاركنان آمده دست به اداسن طبق. كرد يم حوادث

 يحوادث خلق به دان،يم در »كيتحر عامل« عنوان به خود عناصر ساختن وارد در مردم، كيتحر
 در كه است ذكر به الزم .پرداختند يم آن از يلمبرداريف و خودروها يبرخ به حمله همچون

 فرانسه و ايتانيبر سفارت كاركنان از تن چند زين انتخابات از بعد حوادث متهمان دادگاه انيجر
 قرار محاكمه تحت و شده ريدستگ يجاسوس اقدامات انجام و تجمعات در شركت اتهام به

  .)1388 ايران، عصر( گرفتند
 

  تيپاراز ةبار در وي يت يآ به رانيا از فرانسه تيشكا
 متحد ملل سازمان به وابسته »وي يت يآ« به مموسو ارتباطات، يجهان مجمع از يفرانسو يها مقام

 يرو بر كشور نيا داخل از كه ييها تيپاراز يجلو تا كند مجاب را رانيا دولت كه اند خواسته
 آژانس سيرئ ،يرنس فرانسوا .شود گرفته ،شود مي انداخته يا ماهواره يونيزيتلوهاي  شبكه

 از پس و قبل ةهفت ارتباطات ينجها مجمع ةمداخل درخواست است گفته فرانسه فراكانس
 يها برنامه پخش .شد مطرح نهيزم نيا در اقدام يبرا رانيا يها مقام از مكرر يها درخواست

 ييها تيپاراز خاطر به »برد هات« ماهواره قيطر از گريد شبكه چند و يس يب يب يفارس ونيزيتلو
 يسو از زين يمشابه تيشكا. است شده متوقفشود  مي ارسال و ديتول رانيا داخل از كه

 .)1388 ي،س بي بي ايران( است شده هئارا يس يب يب
 

 يپراكن عهيشا. 4
 هاي گروه آذر ماه در كه است سايبر فضاي در نرم جنگ هاي تاكتيك از يكي شايعات انتشار
 .كردند استفاده كرات به تاكتيك اين از نظام مخالف و معاند
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 ردپاي شايعه را درتوان  ميابات هنوز هم با گذشت چند ماه از حوادث پس از انتخ
خبري ديد. شايعاتي كه گاه رنگ حقيقت به خود هاي  سايتها و  هاي درگوشي، پيامك حرف

تاريخي  ةگرفت و در بسياري از موارد هم معلوم شد چيزي جز خبرسازي نبوده است. سابق
هراسي را در    دشمن  نوعي بيگانه به خاك كشور هميشههاي  حكومتذهن ايرانيان و هجوم 

هاي اجتماعي  درصد آشوب65براساس تحقيقات صورت گرفته  ذهنيت ايراني شكل داده است.
خبري مرتبط  هاي رسانهو ها  سايت. اين مهم بيش از آنكه به گيرد ميبراساس شايعات شكل 

در مطرح هاي  تاكتيكگردد. در ميان  مي جامعه باز پخش اطالعات در »عمودي بودن«باشد به 
. در شود ميايجاد  »خالء خبري«پركاربردترين ابزار است كه در اثر  »شايعه«عمليات رواني هم 

اساس  تواند بسياري از اين شايعات را بي حالي كه خبررساني به موقع از سوي مبادي رسمي مي
ه سواري اشخاصي كه ب در تشويش افكار عمومي و موجتوان  ميشايعه را تأثير  ترين  مهمسازد. 

 ترين  مهم ةجدولي دربار ،خبرآنالين در ادامه دنبال رسيدن به اهداف خاص هستند يافت.
   .)1388 شايعات منتشره در فضاي سايبر منتشر كرد (خبرآنالين،

 

 ترين شايعات منتشره در فضاي سايبر مهم  3جدول  
 

 شايعه مطرح شده در جامعه
 . پاسخ مقام معظم رهبري به نامة هاشمي1
 مهاجرت مراجع قم به نجف. 2
 اهللا سيستاني براي مهاجرت به ايران . دعوت مراجع قم از آيت3
 . حضور نيروهاي لبناني، عرب و ونزوئاليي در ميان سربازان ضدشورش4
 . تجاوز به زندانيان كهريزك5
 نژاد . حضور حداد عادل در كابينه احمدي6
 داري تهرانقاليباف از مسئوليت خود در شهر ي. استعفا7
 . انتخاب محسن رضايي به عنوان شهردار تهران8
 رفسنجاني از اقامة نماز در روز قدس . انصراف هاشمي9

 جمهور از بالگرد براي رفتن به مجلس در روز تحليف . استفادة رئيس10
 هنرمند در تلويزيون 100الفعاليت شدن بيش از  . ممنوع11
 الن سياسي و سخنگوي حزب كارگزاران. بازداشت حسين مرعشي، از فعا12
 . اختالل در اينترنت در آستانة روز دانشجو در ايران13

 
 شايعه اين مضمون .شد منتشر و طراحي سبز جنبش به وابسته هاي سايت توسط شايعه كي

 اميا در تا اند شده يسامانده گريد بار مزدور يها فاحشه رسد يم خبر كه گونه آن« كه بود چنين
 و يرسم محافل در دهان به دهان كه گونه آن .ندازنديب راه به سبزها هيعل بر گريد يا فتنه محرم

 مانتو از اعم( سبز يها لباس با را ييها فاحشه دولت ،چرخد يم يرخبريغ و يخبر يرسم مهين
 تا كرد خواهد ينيحس يها هيتك و يعزادار يها ئتيه يراه) …و كوتاه سبز كاپشن اي و سبز
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 گرين( »بكاهد جامعه يمذهب ةبدن در سبزها تيمحبوب از سبز جنبش به افراد نيا دادن نسبت با
 .)2009 ورژن،

 

 يداخل شكاف ةعيشا
 مبني شد زده دامن اي شايعه نيز كشور خارج در فعال معاند جريان اصلي هاي سايت از يكي در
 بر يا مالحظه قابل تأثير كشور، يها دانشگاه در آذر16 روز يسراسر اعتراضات« :اينكه بر

 به ينشست در رتبه يعال مقام كي. دكر تر قيعم اريبس را يداخل شكاف و داشته حكومت
 در ژهيو هب و محرم ةده در چنانچه كه است داده هشدار يتيامن مسئوالن و ينظام فرماندهان

 دست يو رد،يبگ شكل خرداد 25 يمائيراهپ رينظ يا گسترده تحرك عاشورا، و تاسوعا يروزها
 ايران( كرد خواهد بركنار را ها آن از ياريبس و زده نيمسئول نيا سطح در يجد راتييتغ به

 يها شركت دريافتي خبر بنابر« :كردند ادعا آذر 16 آستانه در نيز ها سايت برخي .)1388 گلوبال،
 در كه اند كرده اعالم خود نيمشترك به »نيال آن پارس« و »شاتل« جمله از پرسرعت نترنتيا

 يبرا كه شده اعالم نيهمچن و است قطع نترنتيا دوشنبه و كشنبهي يعني آذر 16 و 15 يروزها
  .)1388 اينا،( »داد خواهند قرار كاربران ارياخت در را ييايمزا يقطع روز دو نيا جبران

 

 يمخمل عاتيشا
 توسط تاطالعا نشت و عاتيشا انتشار در فرانسه از كه است يافراد از يكي مخملباف محسن
سايت خبرآنالين  )2009 گلوبال، ايران( كند يم فايا يفعال نقش يا ماهواره و ينترنتياهاي  رسانه

يبر توجه نشان داد. بر اساس گزارش اين سايت، انيز به موضوع انتشار شايعات در فضاي س
 هاي همراه حوالي بعدازظهر خبر دستگيري ميرحسن موسوي خيلي سريع به تلفن شنبه روز سه

ايشان پس از ترك «رسيد اما پس از يك ساعت از سوي عليرضا بهشتي تكذيب شد و او گفت: 
 . »ها، اين مكان را ترك كردند مقابل ساختمان فرهنگستان هنر توسط لباس شخصي ةمحوط
 صفوف در تفرقه جاديا منظور به نظام معاندان توسط يفراوان عاتيشا ماه نيا طول در

: نوشت زين فرارو تيسا) 1388 سينمگ، وبالگ( شد منتشر بريسا يفضا در نظام مسئوالن
 كانينزد از يك. ي»است يموسو نيرحسيم همسر رهنورد زهرا بازداشت از يحاك ها دهيشن«

 بازداشت 1388 يد 9 چهارشنبه صبح دانشگاه استاد نيا: «گفت فرارو خبرنگار به رهنورد زهرا
 حاشيه. (كند روشن را ماجرا نيا سقم و صحت تا است تالش در دكر اعالم فرارو.» است شده

 ياصل منابع گريد از زين نت كيپ تيسا) 1388 كدنويس،( بود اساس يب عهيشا نيا) 1388،
 .)1388 نت، پيك( است يرانيا وب يفضا در عهيشا انتشار
 ،خبرنگار شهروندگان كه است يعموم تيسا كي ان ان يس به وابستهآي ريپورت  تيسا

 منتشره يها گزارش اگر كه است بيترت نيا به آن زميمكان و كنند يم روز به را نآ اطالعات
 و رفت خواهد ان ان يس تيسا اول ةصفح به ،شود برخوردار ييباال ازيامت از شهروندان توسط

 نيهم در. شد خواهد داده شينما ان ان يس شبكه توسط باشد ريتصو موردنظر يمحتوا اگر اي
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 يرانيا ارشد مقامات از تن 67 كه كرد ادعا يگزارش در ،يرانيا خبرنگار دانشهرون از يكي راستا
 رانيا رتبه يعال مسئوالن اكثر باًيتقر. ندهست كشور از خارج در بزرگ يبانك يها حساب يدارا
 شده منتشر ان ان يس توسط گزارش نيا كه شده عيشا طور نيا. اند گرفته قرار ستيل نيا در

 دييأت شبكه نيا توسط آي ريپورت تيسا يها گزارش و اطالعات صحت كه يحال در است
 است رد قابل نه كه يا گونه به معموالً عاتيشا ساختار .)2009 ريپورت، آي سايت( است نشده

 در مثالً. گيرد مي صورت يراحت به خاص طيشرا در عهيشا ديتول جهت نيهم به. دييأت قابل نه
 ها اين از بيش ها كشته: بود آمده كرد منتشر عاشورا يفردا در يضدانقالب تيسا كي كه يا عهيشا

 ما بيمارستان از دادستاني حكم با را كشته هفت ديشب ،اينجا ستا اي آشفته عاوضا .هستند
 »هستم خميني امام بيمارستان از پرستار يك من. يمينگو هيچ كه كردند تهديد را ما و بردند

 .)1388 ايران،(
 معاندهاي  سايت ،مردم يسراسر ييمايراهپ از قبل روز كي يعني زين ماه يد هشتم روز در
 نيا از يكي در. دارند باز ييمايراهپ نيا در شركت از را مردم تا زدند يساز عهيشا به دست

 از يتعداد كشتن اي و بمب انفجار با دارد قصد حكومت چهارشنبه روز: بود آمده عاتيشا
 در انتقام حس ختنيبرانگبا  تا ابدي دست يا بهانه به سبز ضد تظاهرات در يخود تظاهركنندگان

 آموزان دانش پنجشنبه روز امتحانات ليدل نيهم به. دينما اقدام نيمخالف قمع و قلع يبرا عوام
 ينظام حكومت شبهه يبرقرار با جمعه و پنجشنبه در تا است كرده لغو را پرورش و آموزش
 كند آرام خود نفع به را اوضاع و كرده ترور اي و ريدستگ را فتنه سران يفرض مردم توسط

 .)1388 آريانا،(
 فرزند«: بود شده ادعا آن در كه شد منتشر معاند تيسا دو توسط زين يبيغر و بيعج عهيشا
 تيب اطالعات سازمان مسئول اصل در و شانيا پسر نيدوم كه يهاشم يمهد به معروف يهاشم
 را نظام اسرار كخانهيتار و دارد پدر اسرار در ييالطو دي ،شود مي دهينام يهاشم خود يشخص

 چمدان و نهيس در را پدر يرازها و اسناد سال 45 از شتريب كه دينما يم حمل نيآهن چمدان در
 اسناد و ياسالم يجمهور نظام اسرار از يبار كوله با و هتانباش كشور از خارج در خود

 تا ساخته خارج روانه محافظت يبرا پدر توردس به را ينيزم ريز اسرار نيباالتر س،ينو دست
 پرشين، سايت( »گردد فاش انيجهان يبرا اسناد نيا تمام بودند فكرش در كه شود آن اگر

1388(. 
 قم ةيعلم ةحوز نيمدرس ةجامع است شده ادعا شد منتشر ماه نيا در كه يگريد عهيشا در

 ةبدن عنوان به را طلب اصالح تيصشخ 79 به كينزد ياسام نهاد، پنج به يا محرمانه ةنام در
 يبرخ و اند ختهيگر كشور از يبرخ افراد نيا« :است گفته و كرده اعالم دركشور فتنه تيرهبر

 برند يم سر هب زندان در كه ييها آن لذا .اند نشده ريدستگ هنوز زين يبرخ و برند يم بسر زندان در
 ميت ليتشك با را هستند درخارج كه ييها آن و ديكن ريدستگ را هيبق و ديدار نگه الحفظ تحت را

 . »ديبكش رانيا از خارج ترور
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 مهرآباد فرودگاه تيسا به يبريسا ارتش حمله
 جمعه .شدند هك و گرفته قرار حمله مورد رانيا يبريسا ارتش كه كردند شايعه ها سايت برخي

 كه يطور به كرد، كه را مهرآباد فرودگاه پورتال سابقه، يب و بيعج ياقدام در ماه بهمن 16
 يقطارها شركت تيسا به آن آدرس پيتا با هستند، فرودگاه كاركنان از كه تيسا نيا كاربران

 ادامه صورت در و داده رخ شب يابتدا ساعات در حمله شود يم گفته .شدند يم تيهدا رجا
 ها ده يهانناگ دادن رخ. دوش يم مواجه يجد بحران با مهرآباد فرودگاه شنبه، روز تا آن افتني

 پرواز مراقب برج يارتباط يها ستميس كارافتادن از علت به تهران آسمان در ييهوا ةسانح
 را رانيا تختيپا حمله، نيا دنبال به كه شود يم برشمرده يخطر ترين مهم عنوان به مهرآباد،

 اشتباه به حمله نيا معتقدند كارشناسان هرچند .)1388 خبرآنالين،( است داده قرار ديتهد مورد
 پورتال هك از پس رانيا يبريسا ارتش اما شده، رفع يفن مشكالت بعد ساعت كي و داده رخ

 ةصفح نيگزيجا را يآب رنگ با رانيا ياسالم يجمهور پرچم به منقش يريتصو مهرآباد،
 فروش وطن مزدوران تمام به رانيا يبريسا ارتش«: است آورده ياميپ در و كرده آن نخست
 مدير بعداً .)1388 نت، پيك( گذارد  ينم راحت را ها آن زين آسمان در كه دهد يم هشدار

 با ارتباطي هيچ فرودگاه سايت وب اساساً كرد اعالم شايعه اين تكذيب ضمن مهرآباد فرودگاه
 .ندارد ناوبري يها سيستم

 
 نفوذ و هك .5

 يها كيتكن از يكي ،ينترنتيا يرسان اطالع هاي پايگاه به نفوذ و ها تيسا در يخرابكار و هك
 گرفته كار به يسازمان اي گروه هر يسو از تواند يم ها كيتكن نيا .است بريسا جنگ در متداول

 تواند يم مهمهاي  سايت وب در اختالل و انداختن كار از اي بيتخر مواقع از يبرخ در شود؛
 شدن هك ماه« را 88 ماه آذر بتوان شايد. شود يتلق يمجاز يفضا در روهاين قدرت دهنده نشان
 نويسي ميكروبالگ مشهور سايت دامنه ماه اين در .گذاشت نام اينترنتي فعال هاي سايت وب

 دسترس از سبز موج سايت گرفت، قرار حمله مورد ايراني هكري تيم يك توسط توئيتر جهان
 يها حوزه اخبار تيسا و سيما و صدا هاي سايت از برخي نيز مقابل سوي در و شد خارج

 و مجازي جهاد ،»سايبري سپاه« نام با مجازي جهاد سايت تشكيل خبر انتشار. شد هك هيعلم
 .)1388 تابناك،( بود منتشره مهم خبرهاي از نيز ايران در ينترنتيا ارشد افسران تيترب

 ييتوانا به اذعان با است متحده االتيا در يتيامن و ينظام مركز كي كه تك فنسيد سسهؤم
 سپاه« :كرد اعالم و يمعرف »جهان يبريسا قدرت نيپنجم« را كشورمان نترنت،يا در رانيا نفوذ

 هزار12 بر عالوه تعداد نيا و بوده يمجاز يفضا در متخصص يروين 2400 يدارا پاسداران
 .»شود مي زده نيتخم رهيذخ يروين عنوان هب يمردم صورت هب كه است ييروين نفر
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 يبريسا رصد ميت ابتكار و ييتوانا به اذعان با ايســ  كايآمر يجاسوس سازمان  ن،يهمچن
 نوشت رانيا بريسا ارتش مشخصات از يبرخ به اشاره ضمن و ياسالم انقالب پاسداران سپاه

 مؤسسه ،زد نيتخم را يبريسا نبرد در رانيا يعلم ييتوانا يحد تا توان يم آمارها نيا با«
 ،است سپاه يبريسا رصد ميت رمجموعهيز رانيا بريسا ارتش نكهيا بر ديكأت با »تك فنسيد«

 .)1388 البرز،( است كرده اعالم دالر ونيليم 76 را ميت نيا بودجه
 

 ها تر توسط ايرانييتوئ سايت شدن هك
به  .تر را به مدت چند ساعت هك كرديسايت توئ »ارتش سايبري ايران«گروهي با نام 

 هفتتر به مدت يسايت توئفناوري و همچنين شاهدان عيني، هاي  سايت هاي وب گزارش
رنگي عوض شده كه روي آن به زبان  ساعت هك شده و صفحه اول اين سايت با صفحه سياه

 .»اين سايت توسط ارتش سايبري ايران هك شده است«انگليسي نوشته بود 
  
 هك شدن موج سبز 

 ايتسهك شد. » ارتش سايبري ايران«نيز دو روز قبل از آن توسط » موج سبز آزادي«سايت 
 ادعا سايت اين در. كرد مطرح را ديگري ادعاي و كرده رد را سايت شدن هك البته سبز موج
 اطالعات، سايت( شد ارسال شده جعل يپ يآ آدرس به  يآزاد سبز موج يها دامنه از ييك شد

 تغيير مسئول را مخابرات شركت اعتراضي، متوني درها  وبالگ برخي راستا همين در .)1388
 كه نوشتند نيز بالگرها برخي .)1388 سبز، زبان( دانستند طلبان اصالح هاي سايت يپ آي دادن

 فرند( كنند ركتيداير يگريد تيسا يرو بر را تيسا كي دامنه قادرند فقط هكري گروه نيا
 .)2009 فيدز،

 نيقوان تمام الفخبر رانيا مخابرات شركت«: نوشتند زين) 1388 سبز، زبان(ها  وبالگ يبرخ
 .»دهد يم ارجاع يگريد يجا به را ها آن ينترنتيا يها آدرس يدستكار با ،يلمللا نيب

 

 مجازي جهاد سايبري سپاه
 منتشر اينترنت در »مجازي جهاد سايبري سپاه پايگاه« اندازي راه درباره خبري راستا همين در اما

 سايت اندازي هرا بر مبني دوستان از بسياري درخواست به توجه با«: بود آمده آن در كه شد
 را اينترنتي پايگاه اين گرفتيم آن بر تصميم »مجازي جهاد سايبري سپاه« نام با مجازي جهاد

 وابسته ارگاني يا نهاد هيچ به مجازي جهاد سايت بود شده تأكيد خبر اين در. »نيمك اندازي راه
 .)1388 مجازي، جهاد( نيست

 

  مايصداوس هاي  سايت هك
 رانيا ياسالم يجمهور يمايوس صدا سازمان به وابسته تيسا ها ده ،88 آذرماه دهم تاريخ در

 ورزش، ويراد ام،يپ ويراد جوان، ويراد تيسا ،ها سايت نيا انيم در. شدند هك نيمعترض توسط
 از يبرخ تيسا نيهمچن و مايصداوس سازمان تيسا يادب بخش و قرآن ويراد و تهران ويراد
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 ريتصو دادن قرار با مذكور يهكرها .داشتند قرار »يرانيا جمعه« جمله از سازمان نيا يها برنامه
 يها تيفعال بالفاصله زين مايصداوس مسئوالن و انداختند كار از را مايصداوسهاي  سايتريز

 به مربوط اخبار كه وزين حوزه تيسا .)1388 آينده، سايت( كردند متوقف را مذكورهاي  سايت
 تابناك،( شد هك ،يهكر گروه كي توسط داد، يم پوشش را يحوزو مسائل و هيعلم يها حوزه
 رژيم و انگليس و آمريكا كشورهاي دولتمردان برخي و ها رسانه حمايت به پاسخ در .)1388

 آشيانه امنيتي گروه ،)ره( خميني امام حضرت به بيگانه نشاندگان دست توهين از قدس اشغالگر
 گروه. كرد هك را ناسا سايت جمله از رهاكشو اين به مربوط دولتي هاي سايت از عدد 500

 داده قرار را رانيا و) ره(خميني امام حضرت از تصويري ها سايت اين هك ضمن آشيانه امنيتي
 يبريسا ارتش توسط ينيچ گروجو جست تيسا ترين بزرگ دويبا تيسا .)1388 فارس،( است

 از را يريتصاو جهان يگروههاي  رسانه .)2009 گاردين،( شد هك ساعت چند يبرا رانيا
 هك رانيا يبريسا ارتش توسط تيسا نيا« جمله آن در كه كردند منتشر دويبا ياصل صفحه

 در .شد يم دهيد ينيد يشعارها يبرخ و ياسالم يجمهور پرچم با همراه ره،يت يا نهيزم بر »هشد
 هك را انريا در مستقر ينترنتيا تيسا چند بعد روز در ينيچ يهكرها اقدام، نيا به واكنش
 ارشاد و فرهنگ وزارت يدولت تيسا وب دو 88 آذرماه در .)1388 فارسي، سي بي بي( كردند
 .)2009 گاردين،( شد هك سبز رانيا به موسوم يگروه توسط محاسبات وانيد و ياسالم

 ارشد افسران« تيترب از »1404 انداز چشم ت،يامن س،يپل« شيهما در اطالعات ريوز
 معاون) 1388 روزآنالين،( داد خبر يمجاز  عرصه در دشمنان تهاجم با بلهمقا يبرا »ينترنتيا

 پارسينه،( داد خبر يمجاز فضاي بر تسلط براي ناجا در سازماني ايجاد از زين ناجا ةكنند هماهنگ
1388(. 

 

 هاتبرد يرو بر يس يب يب شبكه قطع
 به ييويراد يها موج از و گرفته شدت ران،يا در يا ماهواره امواج يرو بر تيپاراز ارسال
 شده باعث تيپاراز از يديجد شكل ارسال راستا نيهم در. است دهيرس يا ماهواره يها كانال

 افتيدر به قادر وركيوين تا تهران از جهان، سراسر در يس يب يب يفارس ونيزيتلو ةشبك نندگانيب
 آغاز را تيپاراز از يديجد شكل ارسال رانيا ،يس يب يب يادعا به. نباشند شبكه نيا ريتصاو
 يها برنامه امواج دهد ينم اجازه يحت يا ماهواره شبكه به كه است صورت نيا به آن و كرده
 اختالل با را آن ماهواره، آن به امواج دنيرس از شيپ و كنند ارسال مقصد ةماهوار به را خود

 قابل جهان، نقاط كل در كه نقطه كي در تنها نه نظر، مورد ةشبك جهينت در و كند يم مواجه
 .)1388 روزآنالين،( باشد ينم مشاهده
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 اطالعات نشت. 6
 نيا. است مختلف يكشورها در يروان هاي جنگ ياصل يها كيتكن از »اطالعات نشت« كيتكن
 گاه و كرده دايپ نشت پنهان و دايپ ينفوذ عناصر لهيوس به و مختلف يها راه از اطالعات نوع

 القائات جهت در آن از يخاص يها استفاده و شده مخلوط نيوغدر عاتيشا با اطالعات نيا
 كه است يا گونه به شده نشت يخبرها در شده انيب اتييجز يبرخ. آمد يم عمل به ها آن

 و يرسم يها دستگاه يبرخ در جاسوس اي اخاللگر اي خورده بيفر عناصر وجود ةدهند نشان
 .باشد يم كشور حساس

 يفضا در رانيا يسر و محرمانه اطالعات خصوص به عاتاطال نشت كيتكن از استفاده
 ماه در. ستا كشور يرسم يها استيس با نظام معاندان مقابله يها روش از گريد يكي ،بريسا

 تالش و ييكايآمر ينترنتياهاي  سايت يرو بر رانيا ينظام محرمانه اطالعات نشت 88 آبان
 در شده انجام اقدامات جمله از ،يستيونيصه ميرژ يسو از زبان يفارس جاسوسان جذب يبرا

 .است بوده راستا نيا
 

  نترنتيا در رانيا ينظام محرمانه اطالعات انتشار 
 قرار اينترنت برروي »حوت« موشك جمله از ايران هاي موشك به مربوط سري اطالعات برخي
 . است گرفته
 و تكنولوژي شامل رفته لو اطالعات اين ،نيوز جهان اينترنتي سايت وب گزارش به

 طرف كشور با كشورمان هاي نگاري نامه برخي مفاد و تصوير موشك، اين محرمانه مشخصات
 خريداري چگونگي مورد در شده انجام اقدامات و داخلي دستورات بعضي متن و قرارداد
 جهان يرآبيز زيرادارگر يها موشك نيتر عيسر از يكي حوت، موشك. است حوت موشك

 مورد ياسالم انقالب پاسداران سپاه) ص(اعظم پيامبر مانور در 1385 سال رد بار اولين كه است
 .)1388 نيوز، جهان( گرفت قرار آزمايش

 برخي تا شد باعث است اصولگرايان به وابسته كه نيوز جهان سايت توسط خبر اين انتشار
 اطالعات دادن لو به متهم را دولت هايي، تحليل انتشار با نيز مخالف سياسي هاي سايت وب

 .)1388 روزآنالين،( كنند كشور محرمانه
 

 يمل تيامن يعال يشورا ةمصوب به يابيدست يادعا
 تيامن يعال يشورا مصوبات از يكي يمحتوا به كه كرد ادعا يخبر در زين سبز موج تيسا 

 با مرتبط زين شده نشت اصطالح به يخبرها از يكي .)1388 سبز، موج( است افتهي دست يمل
  اساس نيا بر. بود يرهبر خبرگان مجلس انتخابات دوره نيچهارم انتخابات در تقلب ةشائب
 تيسا وب خبرگان، انتخابات ةدور نيچهارم جينتا اعالم و يبرگزار سالگرد با همزمان شد ادعا
 . است افتهي دست انتخابات نيا از ها ناگفته يبرخ به »ندهيآ« يخبر
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 يبرخ به يابيدست درباره ييادعاها ،معاند يخبرهاي  سايت يبرخ آذر 16 آستانه در نيهمچن
 ادامه در زين روز اخبار تيسا .)1388 اينا،( كردند مطرح تهران يتيامن ريتداب با مرتبط يخبرها

 يها شركت ياستان مراكز به يا بخشنامه ارسال با مخابرات شركت« :شد يمدع يخبر خط نيهم
 سراسركشور در همراه تلفن خطوط و نترنتيا ملكا قطع به دستور كشور سراسر در مخابرات

 است داده را آن از بعد يروزها در اعتراضات ةادام صورت در و آذر 16 و15 يروزها در
 ستادكل ةمحرمان بولتن يمحتوا به شد يمدع زين گلوبال رانيا تيسا .)1388 خبر، ايران(
 بولتن مسلح يروهاين كل ستاد«: كرد ادعا تيسا نيا. است افتهي دست مسلح يروهاين

 ،يتيامن دستگاه يمحاسبات اشتباهات به اعتراف ضمن آن، در كه كرده منتشر يا محرمانه
 تيسا .)1388 گلوبال، ايران( است شده شنهاديپ نيمعترض سركوب يبرا يديجد يراهكارها
 و سپاه كل اطالعات معاون طائب، نيحس االسالم حجت كه شد يمدع يخبر در زين نيروزآنال
 گلستان، استان در يافشار جيبس ياسيس شيهما نام با يجمع در كشور كل جيبس سابق ةفرماند

  »74 اي 73 سال در فساد خانه يانداز راه« به را يرفسنجان يهاشم پسر نيدوم يهاشم يمهد
 نام هب يوبالگ خبر، نيا ةياول منبع شد يمدع نت كيپ تيسا تنها .)1388 روزآنالين،( كرد متهم

 نيا كردن دايپ يبرا ينترنتيا يوجو جست با .)1388 نت، پيك( است بوده گرگان در »يمهد«
 كرده انيب نيچن را طائب يسخنران محل اتيئجز سينو وبالگ نيا كه شد مشخص وبالگ
 بحران از يخبر قرون كي. دينرو نترنتيا در شما االن: آورده طائب از نقل به وبالگ نيا .است

 از هم يعكس خبر نيا در. »هستند خودشان يزندگ مشغول مردم. حرانب كدوم. ستين كشور در
 خصوص نيا در يصوت ليفا چيه اما است شده گرفته ليموبا با كه شده منتشر مذكور ةجلس

 .)2009 آپلود، ايميج( »ندارد وجود
 در محرمانه عنوان تحت كه »عاشورا ژهيو بولتن« در كشور وزارت: كرد ادعا نت كيپ تيسا

 از بعد چهارشنبه روز يحكومت تظاهرات در كنندگان شركت شمار قرارگرفته، نظام سران راياخت
 گزارش به .)1388 نت، پيك( است زده نيتخم نفر هزار 500 تا 300 نيب را تهران يعاشورا
 تعداد )رنايا( رانيا ياسالم يجمهور يرسم يخبرگزار ةژيو بولتن خبر مطابق جرس
 خبرنامه( است بوده نفر) 37( هفت و يس رانيا مختلف يشهرها در عاشورا روز شدگان كشته

 .)1388 اميركبير، دانشگاه
 با كه نوشته) هيژانو سوم( كشنبهي روز ةشمار در پست بانكوك يلنديتا ةروزنام ينترنتيا تيسا

 انجام ياختصاص يا مصاحبه ختهيگر رانيا از كه پاسداران سپاه اطالعات ارشد افسران از يكي
 كه دارد نام يمهد محمدرضا م،يرژ اطالعات سابق افسر نيا روزنامه، نيا نوشته به .است داده
 نيا در يو .است ختهيگر رانيا از و شده محكوم زندان سال 73 به رانيا در 2008 سال در

 است كرده فيتوص يفروپاش حال در را رانيا حكومت نژاد، ياحمد به نيتوه ضمن مصاحبه
)gunaz ،2010(. گزارش كي يمحتوا است يمدع كه كرد منتشر را مطلبي نيروزآنال تيسا 

 آن در كهاست  شده هيته مايس و صدا ياسيس معاونت آموزش ةادار توسط كهاست  محرمانه
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 رسانه نيا رانيمد به ت،ياكمحهاي  رسانه به مردم اعتماد ديشد كاهش به اشاره ضمنگزارش 
 زمان در كه ييها مناظره مجدد يانداز راه جمله از و مختلف يها برنامه هيته با كرده هيتوص

 ياعتبار يب از شد، انتخابات در شان شركت و رسانه نيا به مردم توجه شيافزا موجب انتخابات
 .)1388 روزآنالين،( كنند يريجلوگ رسانه نيا
 

 يا رسانه پوشش. 7
 افكار برأثيرگذاري ت و رخدادها يخبر پوشش در را نقشترين  مهم اطالعات عصر در ها رسانه
 تواند يم يتاليجيد و ينترنتيا ،يريتصو و يصوت مكتوب؛ هاي رسانه انواع. كنند يم فايا يعموم

 به را جامعه هر ياجتماع و ياسيس يروندها و بوده ثرؤم يعموم افكار يريگ شكل نوع بر
 را تيبلقا نيا خود خاص يها تيظرف با ينترنتياهاي  رسانه. كند تيهدا خاص يسو و سمت

 .شوند ليتبد كشورها يمل تيامن هيعل به منبعي براي تهديد بريسا يفضا در كه نددار
 جمله از (Center For International Media Assistsnce) يا (CIMA) سيما مركز
 از جهان در دموكراسي ترويج ظاهر به آن هدف كه است آمريكايي غيرانتفاعي هاي سازمان
 كه است موضوعاتي جمله از ايران هاي رسانه وضعيت. همسوست هاي رسانه از حمايت طريق
 قانوني را مراكزي چنين هاي فعاليت برآيند كارشناسان. است (CIMA) سيما مركز توجه مورد
 ضدآمريكا هاي حكومت عليه اي رسانه هاي فعاليت كردن القا دموكراتيك و منطقي و دادن جلوه

 يها يتكنولوژ: كرد ادعا يگزارش در مركز نيا .)1388 ،فارس( نندك مي ارزيابي صهيونيسم و
 دادن ادامه به و كردند يباز انتخابات از پس و شيپ حوادث در ياساس نقش ،ديجد هاي رسانه

 ،تريتوئ مانند ياجتماعهاي  شبكه. دهند يم نشان عالقه هم يجار حوادث در نقش نيا
 از. كرد عوض كرد يم مرتبط گريكدي بهرا  يرانيا شهروندان كه را يراهها  وبالگ و ،بوك سيف

 توانستند ينم ها رسانه هيبق كه ليموبا توسط يابانيخ يها خشونت از شده برداشته ريتصاو
 خود يبند جمع در مركز نيا. يجمع اعتراضات يسازمانده يبرا تريتوئ يدهايف تا دهند پوشش

 :  است آورده نيچن
 ،آن متعاقب حوادث و انتخابات در ديجدهاي  انهرس مهم اريبس نقشرغم  به رانيا در .1

 .داشتند يتر مهم نقش يالملل نيب ونيزيتلو ويراد يها سيسرو
 و دقت فاقد ،اطالعات تر عيسر انتقالرغم  به كه هستند يقو ييابزارها ديجد هاي رسانه .2

 .هستند يسنتهاي  رسانه نانياطم تيقابل
 .شد يم استفاده انتخابات نيح در و شيپ در يجمع يسازمانده يبرابوك  فيس از رانيا در .3

 .شدند مسدود دولت توسط يجمع يسازماندههاي  سايت اغلب يريگ يأر از بعد اما
 يسنت هاي رسانه برخالف چون كردند يباز رانيا در يمهم اريبس نقش ديجد هاي رسانه .4

 از يريتصاو ها ليموبا و تاليجيد يها نيدورب. ستندين طرفه كي منابع رايادي يها رسانه
 از نيهمچن انيرانيا. شد يم فرستاده وپيوتي به كه كردند يم ثبت اعتراضات و نيمعترض
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 يوهائديو و ها عكس يحاو كه يوب صفحات و ها وبالگ به دادن نكيل يبرا توئيتر
 .كردند يم استفاده بودند نيمعترض

 اعتراضات پيرامون اطالعات گسترش در يمهم نقش يالملل نيب ونزييتلو ويراد يها سيسرو .5
 . داشتند

 يشگفت موجب يتاحد انتخابات خالل در رانيا در ديجدهاي  رسانه از گسترده ةاستفاد .6
 . داد قرار يتدافع موضع در را آن و شد دولت

 از ميمستق طور به وئديو 300 ساعت هر در ان ان يپ انتخابات از بعد اعتراضات انيجر در .7
 .گرفت يم شورك داخل مردم

 كيتوان  مين را اعتراضات ران،يا انتخابات در ديجد هاي رسانه مهم اريبس نقش ا وجودب .8
 يعنصر اما كرد يباز اعتراضات در يمهم نقش تريتوئ اگرچه. دانست يتريتوئ انقالب

 در يرسان اطالع يبرا كشور از خارج انيرانيا استفاده مورد شتريب و نبود آن يبرا يمركز
 . بود اعتراضات دمور

 
  يرانيا معترضان يبرا نترنتيا اسكار

 به را يرانيا معترضان توسط تريئتو خدمات از استفاده (Webby Awards) اواردز يوب سازمان 
 يخيتار ةلحظ ده سازمان، نيا. كرد يمعرف نترنتيا 2009 سال يخيتار لحظات از يكي عنوان

 تريئتو از يرانيا معترضان استفاده ها آن از يكي كه است كرده اعالم را رياخ ةده در ينترنتيا
 يالملل نيب فرهنگستان« توسط ساله هر 1996 سال از كه هستند يزيجوا اواردز، يوب .است
 نيچهاردهم. اند دهينام زين» نترنتيا اسكار« را زيجوا نيا. شود يم اعطا» تاليجيد علوم و هنرها

 .(chrr, 2009) شود يم اهدا مقوله 100 رد 2010 ليآور ماه در اواردز يوب زهيجا
 

 هاي خبري ازنفوذ سايت يگزارش
خبري پرداخته  هاي پايگاهها و  به بررسي آمار بازديد خبرگزاري شيدر گزار ابتكارروزنامه 

مجازي و  يها مندان به رسانه هبراي خيلي از مراجعين و عالق«نويسد:  نويسنده گزارش مي .است
 هاي اينترنتي نشريات، سايت كننده به د كه بدانند ميزان مراجعهمكتوب شايد جالب باش

اي نيز  هاي تحليلي خبري و مسئوالن كشور در چه اندازه يا حدودي است و البته مقايسه سايت
 .»داشته باشند
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 هاي اينترنتي در ايران كننده به سايت ميزان مراجعه  4 جدول

ــايت  رديف ســـ
 خبري

رتبه درايران از 
ها به تمامي  كننده نظرمراجعه

 ها سايت

بيشترين كشورهاي 
 بازديدكننده

وضـــعيت رشـــد  
مراجعين نسبت به 

 يك ماه گذشته
 %+14 اناداكايران،آمريكا،آذربايجان،ژاپن،  7 تابناك 1
 %+18 لمانآوئد،سايران،آمريكا،آذربايجان، 29 عصرايران 2
 %+38 ايران، آمريكا، آلمان، انگليس 44 خبرآنالين 3
 %+14 ايران،آمريكا،سوئد، كانادا، انگليس 58 دافر 4
 %+26 ايران، آمريكا، كانادا، ايتاليا 67 رجانيوز 5
 %+9 ايران، آمريكا، انگليس، ايتاليا 69 الف 6
 %+20 انگليسايران، آمريكا،  91 جهان 7
 %+6 ايران، كانادا، آمريكا 103 فرارو 8
 %+48 روسيه ا،ياسترال،سوئد،آمريكا،ايران 435 پارسينه 9

 %+30 روسيه ،ايران 1092 فردا زن 10

 
هاي تحليلي خبري يا  براي صاحبان نشريات و سايت داشتن اطالعاتي از اين دست حتماً

سايت نيز جالب توجه خواهد بود. كاهش يا افزايش  وبالگ و وب اشخاص صاحب سايت،
سايت خبري يا نشريه يا مطالب لحاظ كننده اين مطلب باشد كه آن  تواند بيان ميزان مراجعين مي

مندي  همذاق مخاطبان آن مجموعه خوش نيامده يا سبب افزايش عالق به ،شده در سايت شخصي
تواند شما را به اين  دن آدرس موردنظرتان ميكرمراجعه به سايت الكسا و وارد  .ده استشآنان 

هاي  هاي ايران، سايت روزنامه اي ميان اطالعات رهنمون سازد. در اين گفتار به بررسي مقايسه
خبري تحليلي و برخي مسئوالن پرداخته شده است. ناگفته پيدا است از آنجا كه ميزان مراجعين 

برخي  ةروز در دنيا و همچنين ساعات مراجع هاي مختلف با توجه به تغيير شب و به سايت
ه خوانندگان عزيز ممكن است با مراجع ،ها متفاوت است گونه سايت اشخاص و اقشار به اين

اين آمار مشاهده بشود كه به دليل كاهش يا افزايش مراجعين در ساعات و نقاط  تغييراتي در
در حال تغيير بوده و اگر دوست داريد ببينيد كه ميزان  . اين آمار مرتباًستمختلف دنيا

درس ذكر توانيد به آ كننده و جايگاه سايت موردنظرتان در چه اندازه و حدي است مي مراجعه
 .)1388 نيد (پارسينه،كشده مراجعه 

 

  زبان فارسي يها تلويزيون
 آموزش و دنيا تمام به تركيه معرفي دنبال به ما«: گفت تركيه وزير نخست اردوغان طيب رجب

 نيز فارسي و انگليسي هاي كانال پخش. هستيم كامل صورتي به فرهنگ دوستداران به فرهنگمان
 الف،( شد خواهند افتتاح زمان ترين كوتاه در نيز ها شبكه اين و دارد قرار دولت كار دستور در
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 ،يفارس ونيزيتلو يانداز راه جهت مشيتصم اعالم با همزمان وزيوروني يخبر ةشبك .)1388
 نگاران روزنامه استخدام جهترا  خود يآگه وزيوروني ةشبك. كرد آغاز زين را روين استخدام نديفرا

 آن ملزومات جمله از يكار سابقه سال هشت آن، اساس بر كه كرد نتشرم ريسردب و زبان يفارس
 از يا شبكه جاديا ،يخبر ةشبك نيا يفارس بخش مسئول فهيوظ كه كرده اعالم وزيورون. يستا

 و شبكه نيا اعتبار تا است »موقع به« يرسان اطالع و زبان يفارس يها رسانه و نگاران روزنامه
 يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار وعده نيهمچن وزيورني شبكه .دهد شيافزا را اش مخاطبان
 به را يفارس زبان 88 ماه آذر از وزيوروني شبكه .)1388 فردانيوز،( است داده زين داوطلبان

 تصور يول نشده آغاز پخشش و ندارد ييصدا چيه فعالً البتهاست  كرده اضافه خود يها زبان
 ,friendfeed) باشد ندهيآ در يفارس زبان يقطع شدن فهاضا يبرا يا مقدمه اقدام نيا شود مي

2009). 
 شدن ساعته 24 از ،شبكه اين هاي برنامه افزايش اعالم با سي بي بي فارسي بخش رئيس

 قصد: گفت سي بي بي فارسي بخش رئيس صبا صادق. داد خبر نزديك اي آينده در آن پخش
 در است ممكن حتي و كنيم بيشتر را سي بي بي فارسي تلويزيون هاي برنامه پخش ساعت داريم
 شبكه اين. »كنيم تكرار را هايمان برنامه بخواهيم كه معنا اين به شويم، ساعته 24 نزديك ةآيند
 خود هاي برنامه ،انتخابات در تقلب واهي ادعاي پوشش براي انتخابات نتايج اعالم روزهاي در
 .)1388 الف،( بود كرده ساعته 24 را

 

 ايران در اي ماهواره اي ه شبكه نفوذ
 كه كردند اعالم مايس و صدا سازمان سيرئ يضرغام اهللا عزت از نقل به اصولگرا يها رسانه

 حاضر حال در». است) نفر ونيليم 23 معادل( درصد 32.5 ماهواره از رانيا مردم ةاستفاد زانيم«
 وضوح از شبكه 2000 تعداد نيا از كه است افتيدر قابل رانيا در يا ماهواره ةشبك 17666

 ةشبك 316 و مد ةشبك 74 ،يقيموس ةشبك 380 به تنها نه رانيا مردم. برخوردارند ييباال
 مخالفان به متعلق يفارس ةشبك 32 يها برنامه معرض در كه دارند، يدسترس يپورنوگراف

ست،  هاتبرد، ترك ماهواره سه. هستند يالملل نيب يخبر شبكه ها ده و ياسالم يجمهور
. است مردم از درصد 90 نهيگز نياولهاتبرد  دارند رانيا در را مخاطب نيشتريبست و  عرب

 و كنند يم افتيدر را هاتبرد ابتدا يفارس يا ماهواره يها شبكه خاطر به رانيا در ماهواره كاربران
ست،  ست، عرب ترك سراغ به عرب، و ترك يقيموس اي لميف يها شبكه به يدسترس يبرا سپس
 ،كند يم پخش يقيموس يدب از كهسي  ام پي ةشبك» روند يمآسترا  تاًينها واستار  تل ست، نايل
 ادعااي  اُُ  وي شبكه اندركاران دست. است حاضر حال در يفارس يا ماهواره ةشبك نيتر نندهيپرب
 كايآمر يصدا گاهيجا احتماالً. دارد ثابت مخاطب ونيليم ده روزانه كايآمر يصدا كه كنند يم
 مردم يبرا يفارس يخبر ةشبك كي يانداز راه به را يس يب يب شبكه كه بوده يعوامل از يكي
 .)1388 ميانه،( كرد بيترغ رانيا
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 گيري نتيجه و يبند جمع
 تا خرداد يعني ،قيتحق نيا يبررس مورد ةدور يطشود  مي مشخص شد گفته آنچه به توجه با

 انيجر يمجاز ياجتماع ةشبك صوصخ به و بريسا يفضا در يواقع يجنگ 1388 ماه بهمن
 استفاده گريكدي هيعل يبريسا جنگ نيا در ياساس كيتاكت  هفت از منازعه نيطرف و است داشته
شود.  مي آشكار آن از يديجد ابعاد روز هر و افتهين انيپا هنوز كه است يجنگ نيا. اند كرده
 از بعد اعتراضات از يربردا بهره يبرا ران،يا مخالف يكشورها كه داد نشان محقق يبررس

 يها بودجه با مصوب ياستراتژ و مدون برنامه يدارا ،رانيا در دهم يجمهور استير انتخابات
 قيطر از رانيا اغتشاشات از تيحما در گانگانيب يردپا از يمستندات يحت. هستند مشخص
 قيتحق نيا رد شده هئاراهاي  تاكتيك از كي هر. شد داده نشان ياجتماعهاي  هاي شبكه فناوري

 نيا بر بستن چشم. باشد نرم جنگ نيا ابعاد ةدربار قيعم و ديجد يقيتحق سرآغاز تواند يم
 . كند ينم كم ها تيواقع اصل از يزيچ اتيواقع
 است داشته تالش تنها و نبوده منازعه نيطرف بر يگذار ارزش گونه چيه درصدد مقاله نيا
 هئارا ياجتماعهاي  شبكه بر تمركز با يبرياس يفضا در موجود نرم جنگ از مستند يريتصو

 .ندك
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