
 
بْ خذا                                                                                 ٙث

 

 فضای مجازی اینترنت و مفهوم سازی شئوپلیتیک                                       

 

 

 ضبفظ ٘یب اص: دوتش ٔطٕذسهب                                                                   

ٍبٜ تشثیت ٔذسع                                                           اػتبد خغشافیبی ػیبػی داـ٘

 

هیص: ایٗ ٌّٔت دس فلّٙبٔٝ ػّٕی (            َ -ٛت یتیه، ؿٕبسٜ ٚا ّپ بس  –پظٚٞـی طٛئ  ٝث زبح سػیذٜ اػت( 1390ػبَ ٞفتٓ، ٟث

 

ٗ    ٚ فوبی ٔدبصی  ،٘ت ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش ابد پیـاشفت ػّآ ٚ فا آٚسی اػات واٝ    وٝ ٔطلَٛ ػّٕىشد آٖ اػت، ٕ٘

ِٛیذ ٚ ٔؼٕبسی آٖ ٘مؾ اكّی سا ثٝ ػٟذٜ داؿتٝ  ٙذ ثٕٝٞبی لذست وـٛس ٚ داس٘ذ. فوابی ٔدابصی ػشكاٝ    ٚیظٜ آٔشیىب دس ت

شی اػت وٝ لبثّیت پزیشؽ ٚ ا٘دبْ ثخؾ ػٕذٜ خذیذی ش ٚ ٞب ٚ ؿئٛ٘بت ص٘ذ ٞب، فؼبِیت ای اص ٘یبص ثشای ضیبت ـث ٌی ـث

الػبت،  ٚ اص ًشیك تٕشوض، پشداصؽ ٚ خبثٝ ،فوبی ٚالؼی ٞب سا داسد ٚ ثٝ ػٖٙٛا ػبیٝ ضىٛٔتاختٕبػبت ا٘ؼب٘ی ٚ  خبیی ًا

ثخـی دس فوبی ٚالؼی ا٘دبْ  ػبصی سا ثب اثش ٞبی فوبی ٚالؼی سا داؿتٝ ٚ ایٗ ؿجیٝ ٞب ٚ ػبختبس ػبصی فؼبِیت تٛا٘بیی ؿجیٝ

 دٞذ.  ٔی

ٞبیی اػت وٝ آٖ سا ثٝ ٚخٛد آٚسدٜ ٚ ٔؼٕبسی  بی ٔدبصی ؿبخق ٚ ا٘ؼىبع لذست ثشتش وـٛس٘ت ٚ فو ؿجىٝ ایٙتش

ىابٖ خّاك آٖ ٚخاٛد ٘ذاؿات.        ا٘ذ. صیشا ثذٖٚ داؿتٗ ػٌص ثبالئی اصدا٘ؾ، ػّٓ ٚ فٗ وشدٜ آٚسی ٚ ٘یض تاٖٛا التلابدی ٔا

د وٝ لذست ثشتاش خٟابٖ   آاػت، ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی خبٔؼٝ ػُٕ پٛؿب٘ذٜ  وـٛسی وٝ ثٝ ایٗ ٚالؼیت یؼٙی ایٙتش ٔشیىب ٛث

ٗ     ٘ت ٘یبص ثٝ لبثّیت ؿذ. ًشاضی ٚ ػبخت ایٙتش ؿٙبختٝ ٔی الػابتی، فا آٚسی فوابیی،   ٞبیی دس صٔیٙٝ ٔخابثشات، استجابى ًا

ٝ ایٗ ػشٔبیٝ ٜ داؿت وٝ ٕٞ د. آٔشیىب ثب ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ غیش ٌزاسی خٛد پغ اص خًٙ خٟب٘ی  ٞب دس دػت آٔشیىب ٔٛخٛد ٛث

بیذ. ایٗ ؿاجىٝ ثاذٖٚ ٚخاٛد     1983٘ت سا دس ػبَ  شٚف آسپب٘ت، ٚ ًی زٙذ دٞٝ تٛا٘ؼت ایٙتشدْٚ دس پشٚطٜ ٔؼ ِٛذ ٕ٘ ٔت

ی ٞبی فوبیی، ؿجىٝ ٚ وبُث ٞبی ٔخبثشاتی ٚ استجبًی ٘ظیش ٔبٞٛاسٜ ػبخت صیش سی ٚ غیشٜ ٕ٘ تٛا٘ؼات تطماك یبثاذ.     ٞبی ٛ٘
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 دٞبی دٚسٜ خًٙ ػاش  بی ٔخبثشاتی ٔطلَٛ سلبثتٞ ٞبی فوبیی ٚ تٛا٘بیی ػبخت ٚ دس ٔذاس لشاس دادٖ ٔبٞٛاسٜ آٚسی فٗ

ٛثی داؿتٝ ٚ داسد. ٔبٞٛاسٜ اػت، وٝ آٔشیىب دس ایٗ صٔیٙٝ لبثّیت ٞبی استجبًی وٝ دس استفبع ثّٙذ ٚ ٔاذاس   ٞبی زـٍٕیش ٚ خ

٘ابَ  تٛا٘ٙذ دس آٖ ٚاضذ ٞضاسٖا تٕبع تّفٙای ٚ زٙاذیٗ وب    ؿٛ٘ذ ٔی ٞضاس ویّٛٔتشی(، لشاس دادٜ ٔی 36صٔیٗ آًٞٙ )ضذٚد 

 (. 123: 1389تّٛیضیٛ٘ی سا تطت پٛؿؾ لشاس دٞٙذ )٘بٔی ٚ ؿبٔی، 

ِٛیذ لذست ٔی اص ػٛئی دیٍش ایٗ ؿجىٝ ٚ فوب فشكت ٔٙبػجی اػت وٝ ثشای وٙتشَ وٙذ. آٔشیىب ثاٝ ػٙاٖٛا    وٙٙذٜ آٖ ت

ِٚیٝ ایٙتش ِٛی ا بیذ ٚ  ٕبَ ٔی٘ت وٕبوبٖ وٙتشَ ٚ ٘فٛر ٔطؼٛع ٚ ٘بٔطؼٛع خٛد سا ثش ایٗ ؿجىٝ ٚ فوب اػ ٔؤػغ ٚ ٔت ٕ٘

طیه ؿجىٝ خٟب٘ی  ٔٙذ ٔی اص ٔضایبی التلبدی آٖ دس فوبی خغشافیبیی خٛد ثٟشٜ ِٛٛ ؿٛد. ثٝ ػٖٙٛا ٔثبَ: ٔذیشیت فٙی ٚ تىٙ

طیاه ٚ    ایٙتش ِٛٛ ِٚی ثب ٞٛیت آٔشیىبیی دس وبِیفش٘یب ٚخٛد داسد. لّات تىٙ ٘ت دس لبِت ؿشوت آیىبٖ، ٞشزٙذ خلٛكی 

 1ٞبی ثضسي ٚ ثشخؼتٝ ایٙتش٘تی ٚ وبٔپیٛتشی دس فوبی خغشافیبیی دسٜ ػیّیىٖٛ وت٘ت ٚ ؿش تخللی ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش

یبدیٗ ؿجىٝ ایٙتش دس ایبِت وبِیفش٘یب لشاس داسد. ػشٚس ٞبی ضبفظاٝ دس ایاٗ    س ٘ت ٚ ٔذیشیت ثخؾ ػٕذٜ ػشٚ ٞبی سیـٝ ٚ ٙث

ی اكّی ٔؼتمش دس آٔشیىاب ٘ظیاش یابٞٛ،    ٞب وٝ ٔذیشیت ٚ وٙتشَ آٟ٘ب دس دػتبٖ ؿشوت ؿجىٝ دس آٔشیىب لشاس داؿتٝ ٚ یب ایٗ

ن ٘ت  ٞبی ػبختبسی ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش ٚ غیشٜ لشاس داسد. تٕشوض ٟ٘بد اذ پی، تٛیتش، یٛتیٛة، ٌٌُٛ، ٔبیىشٚػبفت، فیغ ٛث

الػابتی لاشاس دادٜ ٚ ثاٝ       ٞبی اكّی آٟ٘ب دس خبن آٔشیىب، ػٕالً ٚ فوبی ٔدبصی ٚ ؿشوت آٖ سا دس ٔٛلؼیت ٔشخؼیات ًا

الػبت ٚ دادٜ تٕشوض فٛق ؼبدٜ ًا الػابت سیاض ٚ     ؿٛد. تٕشوض ٚ رخیاشٜ  ٞب دس لّٕشٚ خغشافیبیی آٔشیىب ٔٙدش ٔی ِا ػابصی ًا

الػبتی ٚ  ٞب، ضىٛٔت ، ػٕٛٔی، ؿشوت ٞبی ٔختّف خٟبٖ اػٓ اص خلٛكی دسؿت ثخؾ ٞب ٚ غیشٜ ثٝ افضایؾ لذست ًا

الػبتی آٔشیىب ثش دیٍشٖا ٔی الػبت دس ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتشا٘دبٔذ. ا٘ذیـٝ خشیبٖ آصا ػپغ ػٌّٝ ًا ٘ت وٝ ثاٝ ػیبػات    دًا

الػبت ٚ دادٜ ػٕالً ٔٙدش ثٝ خٟت ،ٔتطذٜ آٔشیىب تجذیُ ؿذٜ اػت سػٕی ٚ ًجیؼی ایبالت ٞاب اص   ٌیشی خشیبٖ خشٚؿبٖ ًا

ٖا ٚ ٌؼتشدٜ خٟبٖ، ٚ ثٝ د٘جبَ  ٔتطذٜ آٔشیىب ٚ تٕشوض ٚ رخیشٜ ػشاػش خٟبٖ ثٝ ػٛی ػشصٔیٗ ایبالت الػبت فشٚا ػبصی ًا

الػبت دسآٖ وـٛس ٔی آٖ تٛػؼٝ فٗ اذ داؿات. تؼاّي     آٚسی ًا الػبتی آٔشیىب ثش خٟبٖ سا دس پی خٛٞا ٌشدد وٝ ػٌّٝ ًا

ٖ لذست فضایٙذٜ ٜ آ الػبتی، ثٝ داس٘ذ بیذ. اضتٕبالً ثش ٕٞیٗ اػبع، ثشخی كبضت ای ٘ؼجت ثٝ دیٍشٖا سا اػٌبء ٔی ًا ٘ظشاٖ  ٕ٘

الػبت دا٘ؼتٝ وٝ  ست خٟب٘ی سا ٔجتٙی ثش فٗدس ٔؼیش سٚ٘ذ تطَٛ لذست دس خٟبٖ، ػلش خذیذ لذ صیجٙاذٜ  ظبٞشا آٚسی ًا

 ثبؿذ.  ٔتطذٜ آٔشیىب ٔی ایبالت

                                                 
1
- Silicon Valley  
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الػبتی ٔی اص ایٗ سٚ فٗ الػبت ٚ ػٌّٝ ًا پشیبِیؼآ ٚ     آٚسی ًا ٕبیاذ ٚ ٘اٛػی ٔا ا٘ی ٙث ِٛیذ لذست فشٚا تٛا٘ذ ثشای آٔشیىب ت

ٞبی  التلبدی ٚ فشٍٞٙی آٔشیىب ثش ػبیش ُّٔ ٚ وـٛس -ػیػٌّٝ خٟب٘ی سا ثشای آٖ ثٝ اسٔغبٖ آٚسد ٚ ثٝ ٘فٛر ٚ تؼّي ػیب

 خٟبٖ ٔٙدش ٌشدد. 

ب ثشای ػیبػت خبسخی ایبالت ٛ٘ا ، ت ِٗی ٖٛا ٚا الػبت ٚ استجبًبت، ٚ ٝث ػٙ ْ  ٔتطذٜ آٔشیىب دس ػلش ًا اب تاشٗی   ثخاؾ  تشٗی ٚ اِٟ

ی ذفی ٕ٘ ٞیرٞ  ٘یبی ٔدبصی،  ٕٙذ وـٛس دس د ذ اسصؿ ٛ٘ا ٘جشد ثش ػشخشیب ت ابثشاٗی    تش اص پیشٚصی دس  الػابت ثبؿاذ. ٙث ٖ خٟب٘ی ًا

٘یب ثش آةٕ٘ٞب ٕیت فٛق ٞب ٚ دسیب ٙذ تؼّي ٌزؿتٝ ثشیتب ٛاج ثشای آٔشیىب ٞا ؼبدٜ ٞب، تؼّي ثش ٔا ٙتشَ  ای ِا ٛاج، و داسد. تؼّي ثش ٔا

ٙتش ؿجىٝ ٛاسٜ ٞبی اخبسٜ ٘تی، خبػٛػی اص وب٘بَ ٞبی ای ٖ ٔی ای، ٔٞب ٚ غیش آ ذ ػالٜٚ ثش تؼّي ػیبػی ٚ التل ای  ٛ٘ا ػی ت بدی ٝث ٛ٘

ٔٙدش ؿٛد. ٝث ٘یض  ی  ٍٙٞ بٖ تؼّي فش ٚیذاد ًٛسی وٝ ٌفٕت ٘یض اسصؽ ٞبی خٟب٘ی دسثبسٜ ٔؼبُئ ٚ س ٞبی آٔشیىبیی سا ؿاىُ   ٞب ٚ 

ٜ ٚ ثش ًشص تّمی، ثبٚس شؽ داد ٛ ٞب ٚ سفتبس ٞب، ٍ٘ ٛلؼیت اٍِ زاسد ٚ ثبػث لشاس ٌشفٗت آٔشیىب دس ٔ ش تأثیش ٍث ئی ثشای  ٞبی ُّٔ دٍی

ٛد. ای شٖا ـث ٚاوٙؾ لذستدٍی ىبٖ ثشای آٔشیىب، ثبػث  ؼٝ ، ٗ ٔا  سٚػیٝ ٚ زٗی ؿذٜ اػت.  ٞبی دسخٝ دْٚ خٟب٘ی ٘ظیش فش٘ا

ش اص ًاشق   یىی اص اثؼبد طئٛپّیتیه فوبی ٔدبصی وٙتشَ ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص آٖ تٛػي لذست ػیبػی ثشتش اػت وٝ ایٗ ٔا

 ؿٛد:   صیش ا٘دبْ ٔی

الػبت ٘ظیش ٘شْ -1 ِٛیذ ًا  وٙٙذٜ؛ ٞبی پشداصؽ افضاس وٙتشَ ثش اثضاس ت

الػبت ٚ ؿبٞشٜاصوٙتشَ دػتشػی ثشفوبی ٔدب -2 الػبتی؛ ی ثٝ ػٖٙٛا فوبی خشیبٖ ًا  ٞبی ًا

الع ٚ ثٟشٜ -3 الػبتی؛ ٞب ٚ دادٜ شی اص ٔطتٛای پیبٌْی وؼت ًا  ٞبی ًا

الػبت وبسثشٖا دس ٔمیبع ٚػیغ ٚ اص وـٛس تٕشوض ٚ رخیشٜ -4  ٞبی ٔختّف؛ ػبصی ًا

 ٘ت اص ًشیك ٔؤػؼبتی ٘ظیش آیىبٖ.  خٟب٘ی ایٙتش وٙتشَ ٔذیشیت فٙی ٚ تخللی ؿجىٝ -5

س سا ثب فوبی خغشافیبیی لّٕشٚ خٛد پیٛ٘ذ صدٜ ٚ ثاٝ   لابدس  آٔشیىب تٟٙب لذست ٚ وـٛسی دسخٟبٖ اػت وٝ ٔٛاسد ٔضٛث

 ثبؿذ.  وٙتشَ ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش٘ت ٚ فوبی ٔدبصی ٔی
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 الف: ویصگیها و قابلیتهای اینترنت و فضای مجازی

ٝ ایٙتشٔدبصی  فوبی دٜ ٚ ٔی ٚیظٌی ٘ت داسای  ٚ ؿجى تٛا٘ذ دس فشآیٙذ   ٞبیی اػت وٝ اص ٔٙظش طئٛپّیتیه داسای ٔؼٙی ٛث

ِٛیذ لذست ٚ ٔٙبػجبت آٖ دس ػیؼتٓ ٞب ٚ ٘یض ٘مؾ سلبثت ثبصیٍشٖا ػیبػی ٚ ضىٛٔت ای  ٞبی خٟب٘ی ٚ ٌٔٙمٝ آفشیٙی دس ت

 ٞب ػٕذتبً ػجبستٙذ اص:  ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد. ایٗ ٚیظٌی

ٖ   ىبٖ دػتشػی وشٚی ٚ خٟب٘ی ٚ خبثٝٔا -1 الػبت دس ٔمیبع ٚػیغ، ػشیغ ٚ اسصٖا ثایٗ ٔىاب ٞابی   ٞاب ٚ فواب   خبیی ًا

 خغشافیبیی؛

ىبٖ ٔجبدِٝ پیبْ، ایذٜ، اسصؽ ثیٗ ّٔت -2 ِٚت ٔا  ٞبی ٔختّف؛ ٞب ٚ ثبصیٍشٖا ػشكٝ ٞب، ؿشوت ٞب، د

ىبٖ پیٛ٘ذ تٕبٔی ا٘ؼبٖ -3 ِٚات   ٞب، ٞب، ؿشوت ػبصٔبٖ  اختٕبػبت،  ٞب، ٞب، ٌشٜٚ ٔا ُ     د ٌیاشی   ٞاب دس ػاٌص خٟابٖ ٚ ؿاى

 ٞب؛ ٞب ٚ ٕٞىبسی ائتالف

بیؾ ٞٛیت -4 ىبٖ اثشاص ٚخٛد ٚ ٕ٘  ٞبی ٔیىشٚ ٚ ٔبوشٚ دس ػشاػش خٟبٖ؛ ٔا

ٖ ثٟشٜ -5 ىب ٙیتی ػّیٝ سلجب ٚ دؿٕٙبٖ؛  ٔا  ٌیشی اص فوبی ٔدبصی ثشای ػتیض، خًٙ، سلبثت ٚ تٟبخٓ ٘ظبٔی، تشٚسیؼتی ٚ ٔا

ِٛیذ لذست ٚ تؼشیغ سٚ٘ -6 ٖ ت ىب ای  ٞبی ٌٔٙمٝ ٞب ٚ تغییش ٔٛلؼیت ٚ ٔٙضِت طئٛپّیتیىی دس ػیؼتٓ ذ تٛػؼٝ ّٔی وـٛسٔا

 ٚخٟب٘ی؛

ِٛیذ سفبٜ، آػبیؾ، ػشػت ػُٕ ٚ اسائٝ خذٔبت ثٝ ؿٟشٚ٘ذٖا دس وـٛس -7 ىبٖ ت  ٞبی ٔختّف؛ ٔا

ىبٖ تٛػؼٝ تؼبُٔ -8 تّاف ٚ  ٞب ٚ ّٔاُ ٔخ  ٞبی اختٕبػی وـٛس ٞبی اختٕبػی ٚ تفبٞٓ فشٍٞٙی ثیٗ ؿٟشٚ٘ذٖا ٚ ٌشٜٚ ٔا

ّّی ٚ خٟب٘ی؛ وٕه ثٝ تٛػؼٝ كّص ٚ ثجبت ثیٗ  إِ

ٖ ثٟشٜ -9 ىب الػبت ٚ لبثّیت ٌیشی اثضاسی اص فٗ ٔا ٘ت ثشای ػٌّٝ ٚ ٘فٛر ثش ػبیش وـٛسٞب  ٞبی ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش آٚسی ًا

 ٞب؛ ٚ ّٔت

ٖ ثٟشٜ -10 ىب ُّ ٚ ٌؼتشؽ  ٘ت دس تٛػؼٝ ٔجبدالت ٚ تدبست ثیٗ ٌیشی اص فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتش ٔا فؼبِیت ٔبِی ٚ إِ

ِٛیذ دسآٔذ ٚ ٔٙبثغ التلبدی ثشای وـٛس www.ha ٞب، ٔؤػؼبت ٚ افشاد؛ ٞب، ؿشوت التلبدی ٚ ٘یض ت
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الػبت، پیبْ -11 ىبٖ دػتشػی ثٝ ًا ٞبی ٔٛخٛد دس ػشاػش خٟبٖ ثٝ ػٖٙٛا ٔیاشا  فشٍٞٙای ٚ    ٘ظشات ٚ ا٘ذیـٝ  ٞب، ٔا

ىبٖ ا٘تـبس ٘ظشات، كذا شی ٚ ٘یض ٔا ٞب دس ٔمیبع خٟب٘ی ٚ سػب٘ذٖ آٖ ثاٝ ٌاٛؽ    یبدٞب، تظّٕبت ٚ فش ٔؼشفتی ٔـتشن ـث

جتٝ ٔـشٚى ثش ایٗ ش. ِا بء ـث  ٞب،  ؿٟشٚ٘ذٖا خٛد سا اص ایٗ ضك ًجیؼی ٔطشْٚ ٘ىٙٙذ. وٝ ضىٛٔت ٕٞٙٛػبٖ ٚ اٙث

س دس وٙبس ػبیش ٚیظٌی ٚیظٌی  ٝ ایٙتش ٞبی ٔضٛث داس  آٖ سا اص ٘ظش طئٛپّیتیه ٔؼٙی ،٘ت ٞبی دیٍش دس فوبی ٔدبصی ٚ ؿجى

بیذ ٔی  تٛا٘ذ ثٝ ٌؼتشؽ دا٘ؾ طئٛپّیتیه دس فوبی ٔدبصی ٔٙدش ؿٛد.   ؿىبفی ٚ تجییٗ آٖ ٔی وٝ وبِجذ ٕ٘

 فضای مجازی یابعاد شئوپلیتیك ب: 

 ؿٛد.  ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی داسای اثؼبد ٔختّفی اػت وٝ دس صیش ثٝ آٟ٘ب پشداختٝ ٔی طئٛپّیتیه ایٙتش

ٙتشَ ثش ؿجىٝ خبعد مدیریتی و كنترل -1 ٙتش: ٔذیشیت ٚ و ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی یىی اص ٔٛهٛػبت سلبثتی ثیٗ  ٟب٘ی ای

ش ثٝ یىی اص زبِؾ ٖٛا وـٛسی وٝ ٝث ٞبی ایبالت ثبصیٍشٖا اػت. ایٗ ٔا ًٛس تبسیخی ٚ ػٙتی ٚ ثٝ ؿىُ  ٔتطذٜ آٔشیىب ثٝ ػٙ

ٙتشَ ٚ ٔذیشیت ٔی بیذ دسآٔذٜ اػت. وـٛس ٔطؼٛع ٚ غیشٔطؼٛع ایٗ ؿجىٝ سا و ِٚت ٕ٘ ش ٞبی دیٍش ثٝ ای ٞب ٚ د ٗ ٔا

تش ای ٘ذاس٘ذ ٚ ػؼی ٔی ػاللٝ ٙتشَ اٙی ذ ٚ یب اٗی وٙٙذ یب ٔذیشیت ٚ و بٙی وٝ دس ٔذیشیت  ٘ت سا اص دػت آٔشیىب خبسج ٕ٘

ٕیٓ ثیُ آٖ ٔـبس یخٟب٘ ٖ سئیغوت داؿتٝ ثبؿٙذ. پغ اص تل ٛت ِٚت آٔشیىب خٛد سا اص 1998خٕٟٛس آٔشیىب دس ػبَ  وّٙی ، د

ٛس فٙی ٚ تخللی آٖ سا دس لبِت یبدداؿت تفبٕٞی وٝ ثٝ ٘ت وٙ ٔذیشیت سٚصٔشٜ ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش ـیذ ٚ اداسٜ ٔا بس و

ذیذ ؿذٜ  ٖ زٙذ ثبس ٕت ٓ تبوٛٙ ٛد. ایٗ یبدداؿت تفٞب وبء  ٚصاست ثبصسٌب٘ی آٔشیىب ٚ ؿشوت آیىبٖ سػیذ ثٝ آٖ ٔطَٛ ٕ٘ ٔا

دٜ ٚ ٌٔبثك ٘ظبْ ضمٛق خ تفبػی ٚ خلٛكی اػت وٝ دس خبن آٔشیىب ٛث لٛكی ایبِت وبِیفش٘یب اػت. آیىبٖ ؿشوتی غیش٘ا

یبدی ٚ تأػیغ ؿذٜ اػت ٙتش٘ت سا ثؼٟذٜ داسد، ؿبُٔ: ٔذیشیت ػیضدٜ ػشٚس ٙث ٝ ثب ؿجىٝ ای ش اػبػی دس ساٌث اداسٜ زٟبس ٔا

َ ػٕٛٔی ٚ خغشافیبئی،  ٙٝ تشاص ٚا ، تخلیق ٘بٟٔبی دٔا ٙتش٘ت ثٝ وبسثشٖا ٙتش٘ت، تخلیق ای پی یب پشٚتىُ ای ؿجىٝ ای

ٔتشٞب ٚ پشٚتى تش٘تٕٞبٍٞٙی پبسا   .ّٟبی فٙی ؿجىٝ اٙی
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
 

 

ٝ ثٝ ٘مؾ ٔذیشیتی ٚ وٙتشِ  ٝ ایٙتش یثب تٛخ ٖ اص ضیث فٙی ٚ تخللی ثش ؿجى ٘ت، پشٚاهص اػت وٝ ٔٛلؼیت ٚ ٔٙضِت  آیىب

ِٚتٞب ضبِت فشادػتی داسد ٚ ایٗ  طئٛپّیتیىی آٔشیىب ٘ؼجت ثٝ ػبیش وـٛس ٞبی دیٍش  ٞب ٚ وـٛس ٔٛهٛع ٔٛسد اػتشام د

 لشاس ٌشفتٝ اػت. 

٘تمبدات وـٛس ٝ ا ٜ اػت٘ ؼجت ث ٖ ػؼی وشد َ آیىب ٗ ضب ٖ ثی دس ػی ٘جبؿذ. اص اٗی ٞبٚ  وبسٌضاسا ت  ٔٙظٛس  تفٚب  ٝ ٜ اػت ث ٚ وٛؿیذ س

ٛیتٚ  وبسوشدی ثٗی ٟبٞ  ٕبد ٘آ خاٛد اداسٜ  خّت اػت  ٚٗ ٕبیذ. ثب ای ّّی سا ثشای خٛد تؼشیف٘  اكاّی   ٞابی  اص وابسوشد  ثشخای  إِ
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ٙتش ذیشیت ػشٚس ای ٕسٖٛٔ  ٙیبدی ٘تٞ  ٔٙابفغ      ،ٞبی ث ٕسٙاٖب دس زابسزٛة  ٔٝٙ دس اختیبس ٖآ لشاس داسد واٝٞ  ْ٘ب دا ٚ تخلیق 

ی شیىب لشاسٔ  ٙتش ٔآ شیىب ثش ای ِٚت ٔآ ٔیت د ٛ ٜ ثش لٕی ٖ تؼذاد ؿشوت ٌیشد. ػالٚ ٖ، سخطب شیك آیىب ٖ  ٘ت اصً  شیىبئی دس آیىب ٞبی ٔآ

ی بیش وـٛس٘ؼجت ٝث ػ سد تأویذ لشاسٔ  شیىب سا ٛٔ ّٔی ٔآ ٙبفغ   ٔ ٝ     ٞب، سخطٖب ٕیات ثاش ؿاجى ذیشیتٚ  ضبو  ٔ ؼأِٝ  ٔ ٙبثشاٗی دٞذ. ث

ٙتش ی ای ٟ٘ب دبصی  خ ٖ، وبسٌضا٘تٚ  فوبیٔ  ٝ وبسثشا ٙبـل سدٔ  ٖٙب ٛٔ ِٚتٕٞس ٚ  د ش اػت. دسٕٞٞب سٖا ٛ ی دٍی ا ٝ اٍِ ٞابی   ٗی ساٌث

َ ؿ ٙتش ٚ و ذیشیت  ٗ ثشایٔ  ؼتشهی ی اص ػٛیٔ  ضٙی ٙتشخبٍی ٝ ای ی جى ٝ ؿشش صیشٔ  ٝ ث ٜ اػت و ٟبد ؿذ ـٙ  ثبؿٙذ:  ٘ت پی

ِٚت آٔشیىب ٚ٘یض ٘ماؾ  : ثیٗ 2- 1 ّّی ؿذٖ ػبختبس ٚ ٔذیشیت ؿشوت آیىبٖ ٚخشٚج آٖ اص لّٕشٚ ضبوٕیت د آفشیٙای   إِ

ٛس آٖ؛ ٌیشی، ػیبػت  ٞبی تلٕیٓ ٞب دس فشایٙذ ٞب، وبسٌضاسٖا ٚ وـٛس ٔؤثش ػبیش ؿشوت  ٌزاسی ٚ ٔذیشیت ٔا

زاسی ٔذیشیت ٚ وٙتشَ ایٙتش 2-2 ّّی ٚ ثیٗ ٘ت ثٝ یه ٟ٘بد ثیٗ : ٌٚا ِٚی ٔشتجي ٚ ثٝ إِ ذ ّّی  ًٛس ٔـخق اتطبدیٝ ثیٗ ِا إِ

 ٔخبثشات؛

ّّی خذیذ ثشای ٔذیشیت ٚ وٙتشَ ایٙتش : تأػیغ یه ٟ٘بد ثیٗ 3-2 ِٚت إِ ٞبی   ٞب ٚ ؿشوت ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی ٔشوت اص د

 ٘تی دس خٟبٖ. ثضسي ایٙتش

 ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی ثٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتطذ. تشٙزاسی ٔذیشیت ٚ وٙتشَ ؿجىٝ ای: ٌٚا 4-2

ٗ ٚخٛد ٞٙٛص پیـٟٙبد َ ٚ ٔذیشیت ایٙتش ثب ای ٖ وٙتش ٜ اػت ٚ ٕٞسٙب ٝ ػُٕ ثٝ خٛد ٘پٛؿیذ س خبٔ  ؿشوت ٘ت تٛػي ٞبی ٔضٛث

 پزیشد. ٔتطذٜ آٔشیىب ا٘دبْ ٔی آیىبٖ ٚ دس لّٕشٚ ضبوٕیتی ایبالت

ٝ ٞٛ: بعد هویتی -2 یض ؿذٜ اػت یت دس فوبی ٔدبصی اص ٔٛهٛػبت ثطثٔؼأِ ای، خشافٝ  صیشا ثشخالف ا٘تظبس ػذٜ .ثشاٍ٘

ٞبی  ثشٚص ٞٛیت ٚ ػبصی ٔشدْ خٟبٖ دس پشتٛ ؿجىٝ خٟب٘ی استجبًبت، تطمك ٘یبفت ٚ دس ٘مٌٝ ٔمبُث ثبػث ظٟٛس  یىپبسزٝ

ظاد ٚ صثبٖ، ًجمٝ اختٕبػی ٚ غیشٜ ٌشدیذ. ای خٟبٖ ٚالؼی ٘ظیش لٛٔیت، ػشصٔیٗ ّٔی، ٔىبٖ ٚ فوب، دیٗ ٚ ٔزٞت، ٘ سیـٝ

ٝ آٟ٘ب ػبیت ثٝ ٚثالي ٞبی ایٙتش ًٛسی وٝ  ثش پبی ٜ ٚ فؼبِیت ٔی ٘تی ٚ  ا٘ی تأػیغ ؿذ بیٙذ وٝ ثش ایٗ اػبع سلبثت  ٞبی فشٚا ٕ٘

ا٘ی ٔج ٞب ٚ ؿجىٝ ؿذیذی سا ثشای اثشاص ٚخٛد دس ثشاثش دیٍشٖا ػجت ؿذٜ اػت. ػالٜٚ ثش آٖ تـىُ تٙای  ٞبی اختٕبػی فشٚا

بی ٚالؼای ٚ تؼشیاف   ٟب اضؼبع تؼّك ثٝ ؿٙبػٝ ٞٛیتی فوا٘ذ وٝ ػبُٔ ٍٕٞشائی آ٘ ای ٘یض پذیذ آٔذٜ ٞبی سیـٝ ثش ٞٛیت

 ثبؿذ.  ٞبی ٞٛیتی ٔی خٛد دس زبسزٛة یه ٞٛیت ٔـخق ٚ ٔتٕبیض اص ػبیش ؿٙبػٝ

ٚ  ٞب ٚ ػبیت ٌٛ٘ٝ تـىُٗ ایٗ فشآیٙذ ٌشدا٘ٙذٌبٖ ٚ ٞٛاداسٖا ای ٘اٛػی سلبثات دس فوابی     ادیٞبی ٞٛیت پبیٝ سا ثاٝ 

ف ٚ ػال ٔدبصی ٔی سا ثٝ فوبی ٔدبصی ٔٙتمُ  اػت د٘یبی ٚالؼی ئك ٞٛیتی خٛد وٝ ٔتؼّك ثٝوـب٘ذ. آٟ٘ب اضؼبػبت، ػًٛا
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بیٙذ اسصؽ وٙٙذ ٚ ػؼی ٔی ٔی یش٘اذ ٚ ثاٝ     ٞبی ٞٛیتی خٛد سا دس فوبی ٔدبصی ٕ٘ ا٘تـبس دٞٙذ تب ثش سلجبی خٛد پیـای ٍث

ٛ٘اٝ ٔـاخق ایاٗ سلبثتٟاب،      دسخـٙذٌی ٚ تثجیت ٔٛلؼیت ثشای اسصؽ ٞبی ٞٛیتی خٛد دس ثشاثش دیٍشٖا وٕه وٙٙذ. ٕ٘

ّیؼی اػت ٚ اص دیاذ ٔشدٔابٖ ػابیش وـاٛس     سلبثت صثب٘ی اػت. اص آ٘دبیی وٝ صثبٖ غبِت دس فوبی ٔدبصی ب ٚ ٞا  صثبٖ اٍ٘

ٝ   ٞبیی اػت وٝ ٕٔىٗ اػت اسصؽ ٞب ایٗ صثبٖ ضبكُ اسصؽ فشًٞٙ داس وٙاذ ثاب آٖ ٔخبِفات     ٞبی ٞٛیتی آٟ٘اب سا خذؿا

ّیؼی ثش ایٙتش ٔی بیٙذ. اص ػٛئی دیٍش غّجٝ اٍ٘ ػی ػٌّٝ تّمی ٔی ٕ٘ اٛد. ثاش    ٘ت سا ٛ٘ وٙٙذ وٝ ثبیذ اص تٛػؼٝ آٖ خٌّٛیشی ٕ٘

الً ثاٝ ٔؼشفای ٚ    ، ٘ت خبسی وٙٙذ ػؼی داس٘ذ صثبٖ خٛد سا دس ایٙتش ٞبی ٔختّف ٞب ٚ وبسثشٖا وـٛس ٕٞیٗ اػبع ٌشٜٚ تب ٚا

بیٙذ، ثب٘یبً ثب ایدبد فوابی   دسخـٙذٌی صثبٖ خٛد ثٝ ػٖٙٛا یىی اص ؿبخلٝ یبدیٗ ٞٛیت دس ٔمیبع خٟب٘ی وٕه ٕ٘ ٞبی ٙث

ٝ ته زٙذ كذائی ٚ تىثش ٖ اٍ٘ صثب٘ی ثش فوبی ٔدبصی ٚ ثٝ ٌشا اص ػٌّ بیٙذ، ّیؼی خٌّٛیًٛس ٔـخق صثب ثبِثبً ٔب٘غ اص  شی ٕ٘

َ اسصؽ ّیؼی، اسصؽ ٞبی فشٍٞٙی تٟذیذ ا٘تمب ٖ اٍ٘ ٜ وٝ اص ًشیك صثب ٙٙذ ٛ٘ذ. ٕٞیٗ  ٞبی ٞٛیتی آٟ٘ب سا ثٝ زبِؾ ٔی و وـذ ـث

ش ػجت ؿذٜ اػت وٝ ػبختبس ٝ   ٞبی خؼتدٛ، ػبیت ٞب، ٔٛتٛس ٌش ٞبی فوبی ٔدبصی ٘ظیش ٔشٚس ٔا  ٞابی  ٞبی ثاضسي ؿاجى

ؼبس اختٕبػی، دایشٜ ٖ   ٞبی فوبی ٔدبصی ٔب٘ٙذ ٚیىی فإِ ٞابی   پذیب تٙٛع صثب٘ی سا دس ثش٘بٔٝ وبس خٛد ثپزیش٘ذ ٚ ضتای صثاب

جتٝ ایٗ ػیبػت یه پیبٔذ ٔثجت  ٔطّی ٚ غیشٔـٟٛس سا ٘یض دس فشآیٙذ فؼبِیت ٚ وبسوشدٞبی خٛد ٔٛسد پزیشؽ لشاس دٞٙذ. ِا

دٞٙذ ٚ اص ایٗ ًشیك اػوبء  ٌؼتشؽ ٔی٘یض وبسثشٖا خٛد سا دایشٜ  ضٛصٜ ٘فٛر خغشافیبیی ٚ  ثشای آٟ٘ب ٘یض داسد ٚ آٖ ایٗ وٝ

 وٙذ.  شٖا ٔتؼبُٔ ثب آٟ٘ب افضایؾ پیذا ٔیثٚ وبس

ٞبیی سا ثشای ٍٕٞشائی ٚ ٕٞىبسی دس ػٌٛش  ٘ت ثؼتش فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش: بعد همگرائی و همكاری -3

ٓ ٔی ٔختّف ؿٟشٚ٘ذی ٚ ضىٛٔتی ثیٗ وـٛس بیذ. ت  وٙذ وٝ ٔی ٞب فشٞا ٙیت خٟب٘ی وٕه ٕ٘  ٛا٘ذ ثٝ كّص ٚ ٔا

ٞب دس ساثٌٝ ثب فوبی ٔدبصی ثٝ دِیُ ػشؿت ٚ ٔبٞیت خٟب٘ی آٖ، ثاش پبیاٝ    ٞب ٚ وـٛس ٚ ٕٞىبسی ضىٛٔت  ٍٕٞشائی

بت صیش ا٘دبْ ٔی هشٚست ضٔا  پزیشد:  ٞب ٚ ِا

٘یبص ِاف: هشٚست  ٗ ٔی ٚ تخللی ثشای تأ ی  ٚ صیش ٞبی ٙف ٙتش ػبخت ٞب  ٝ ای ّٔی؛ میبع٘ت دسٔ  ٞبی ؿجى ٚ فشا ّٔی   ٞبی 

ٙتش ة: هشٚست ٝ ای ٟ٘بی ؿجى ٚ خ  ٝ ذیشیت یىپبسز ٖ ثٗی ٞبی ٘بؿی اصٔ  ٔب ٟبد یب ػبص ٚ دس لِبت یه٘  ّّی؛ ٘ت   إِ

ٛلی ثٗی ج: هشٚست ْ ضم ٚ اػتمشاس یه٘ ظب ٛلی ثشای تؼشیف  ٚ ضم ٕیتی  ٙتاش     ٞبی ضبو ٚ٘ ظابست ثاش ای  َ ٙتاش ش و ٝ ٔا ّّی و ٘ات سا   إِ

ىٖب ٙیت ٔا ٚ ٔا  ٜ ٛد ٕبیذ.  پزیش ٕ٘  ٘ ٕٗی ٝ سا تو  ؿجى
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ٖ، وـٛس د: هشٚست ٚ٘ذا ٝ ؿٟش ٕ ـتشن ثشایٞ  ٘یبصٔ   ٚ ٖ یه اسصؽ  ٛا ٝ ػٙ دبصی ث ذیذات دس فوبیٔ  ٝ ثب ٟت ٔمبّث  ٚ ٙیتی  ٚ   ٞبی ٔا ٞاب 

ٛٔت ٖٔب ضى ٔمبثّٝ ثب خشآی ػبص ٝ، ؿجىٝ ٞب٘ ظیش  ٚیشٚع یبفت ظیش   ٘ٝ ٝ ؿجى ٖ ث ٕب ٟبخ ٙبیتىبس،ٔ  ىبسٚ  خ ىش ٞبی تٟج ٚ ٞاب   ٞب، وشاواش  ٞب،ٞ 

دبصی.   وشْ ٓ دس فوبیٔ  ٜ ثب تشٚسیؼ ٔجبسص  ٜ ٚ ثبالخش  ٞبی خبػٛػی 

ٚ خًٙ -ٞبی ػیبػی ٞا : هشٚست ائتالف ی  ذیذات٘ ظٔب ٝ ثب ٟت ٔمبّث ی، ثشای  ِٚت ٘ظٔب دبصی د ش.   ٞبیٔ  ٝ یىذٍی ّی  ٞب ػ

بثشایٗ هشٚست - ٙیتی آٖ ٔی ٙث س، ثٝ ٚیظٜ تٟذیذات ٔا ٍٕٞشائای ٚ  تٛا٘ذ ٔجٙب ٚ اػابع ٔطىٕای ثاشای     ٞبی پٙدٍب٘ٝ ٔضٛث

ِٚت ٕٞىبسی وـٛس ٞبی ٕٞبًٞٙ خٟت ٔمبثّاٝ ثاب آٖ ٚ ٘یاض تاذٚیٗ ٔؼبٞاذات       ٞب ٚ سٚؽ ٞب ثشای اتخبر ػیبػت ٞب ٚ د

ٙیتی ٚ وٙٛا٘ؼیٖٛ  ٞبی ضمٛلی ٔٛسد ٘یبص ثبؿذ.  ػیبػی، ٔا

ثبصیٍشٖا ػیبػای  ٞب وبسثش ثبػث ؿذٜ تب  ٞبی فوبی ٔدبصی ٕٞشٜا ثب تٕبع ٔؼتمیٓ ٔیّیبسد لبثّیت: بعد رقابتی و ستیس -4

ِٚت بیٙذ ٚ فشكت اػٓ اصد س سا ثٝ ػشكٝ سلبثت ٚ ػُٕ ػیبػی تجذیُ ٕ٘ ٞاب ٚ   ٞب، اضضاة ٚ اؿخبف ضمیمی، فوبی ٔضٛث

ٞابی ػٕاُ    تٟذیذات ایٗ فوب سا دس ساػتبی وؼت لذست ثٝ ٘فغ خٛد ٚ یب ثش ػّیٝ سلیت ثٝ وبس ٌیش٘ذ. ٟٔٓ تشیٗ ػشكٝ

ىتشٚ٘یىای، فشآیٙاذ  ٞبی دٔٛوشا ػیبػی دس فوبی ٔدبصی فشآیٙذ ٓ   تیه ٘ظیش ا٘تخبثبت ٚ دٔٛوشاػی ِا ٌیاشی،   ٞابی تلإی

ِٛیت  ٌزاسی ثٝ افىبس ػٕٛٔی ٚ وبسثشٖا ایٙتش تجّیغبت ٚ تأثیش ِٛیت ػیبػی ٚ ٘یض توؼیف ٔٛلؼیت ٚ ٔمج ٘ت ثشای وؼت ٔمج

ٖ سلیت ػیبػی ٞب، دس  یت ٘فٛر دس وـٛسثبؿذ. ثٝ ٕٞیٗ خبًش ٕٞضٔبٖ ثب افضایؾ هش ٘ضد ؿٟشٚ٘ذٖا ٔی ضىٛٔتٟب ٚ ثبصیٍشا

ٖ    ٞاب  تٛخٟی دس ا٘تخبثبت وـاٛس  ٘ت ثٝ ٘طٛ لبُث ٞبی اخیش، فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتش ػبَ ٚ ٘یاض   ٘ظیاش آٔشیىاب ٚ ایاشا

ٗ ثؼیح ػیبػی اص ًشیك ؿجىٝ فؼبِیت ٖ ػیبػی ٚ ٕٞسٙی ٘ظیش تٛ٘غ دس فشآیٙذ   ٞبی اختٕبػی ٔدبصی ٞبی تجّیغبتی ثبصیٍشا

ِٚت ٗث ػّی ٚ ٛ٘ی د یٝ  ػشٍ٘  ثشداسی لشاس ٌشفتٝ اػت.  ٔٛسد ثٟشٜ 2011٘یض ٔلش، اسدٖ، یٕٗ ٚ غیشٜ دس طاٛ٘

ٜ ایٗ ٝ فوبی ٔدبصی لبثّیت ثٝ ػالٚ ِٚت و ثبصیٍشٖا ٚ   ٞب، ٞبی ٚػیؼی ثشای تجذیُ ؿذٖ ثٝ ػشكٝ وبسصاس ٚ ػتیض ثیٗ د

ٞبی  ثبؿذ. ٌٛ٘ٝ س فوبی ٚالؼی ٔیٞبی د ػبصی ؿذٜ دسٌیشی ؿجیٝ ،ٞب دس فوبی ٔدبصی ثبؿذ. دسٌیشی ٞبی دسٌیش ٔی ًشف

ِٚت ٓ اص د ٗ اػ ع تشٚسیؼٓ ٔدبصی ٚ خًٙ ٔدبصی ٔی ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞب ٚ ػبصٔبٖ اكّی دسٌیشی ثیٗ ًشفی ثبؿذ.  ٞب ػٕذتبً اص ٛ٘

ٞبی ضىٛٔت ٔمبُث خٛد سا دس  ٞب، ٔٙبفغ ٚ تٛا٘بیی ػبخت ٞب، صیش ٞبی ػیبػی ٔؼتشم ضىٛٔت دس تشٚسیؼٓ ٔدبصی ٌشٜٚ

ًٝ ٘یض تؼشم ٔیفوبی ٔدبصی ٔٛس بیٙذ. د تٟبخٓ لشاس دادٜ ٚ اضتٕبالً ثٝ خبٖ ؿٟشٚ٘ذٖا وـٛس ٔشٛث ٕ٘ 

ٝ خًٙ ٔدبصی ًشفیٗ ٔٙبصػٝ خٍٙٙذ. دس خًٙ ٔدبصی  ٞب ٞؼتٙذ وٝ ثش ػّیٝ یىذیٍش ٔی ٞب ٚ وـٛس ، ضىٛٔت دسػشك

بصی الاذاْ وٙٙاذ ٚ ٞآ    ثٝ ػبصٔب٘ذٞی استـٟبی ٔدبصی ٚ دػت صدٖ ثٝ یه ٘جشد ٚ خًٙ ٔد تٛا٘ٙذ ًشفیٗ دسٌیش ٞٓ ٔی
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٘ظیش خًٙ  .٘ت سا ثشای ا٘دبْ ػّٕیبت ٘ظبٔی دس فوبی ٚالؼی ثٝ وبس ٌیش٘ذ ٞبی فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتش ظشفیت ایٙىٝ

، وٙتشَ كطٙ ػیؼتٓای  ٞبی وٙتشِی سایب٘ٝ ثٝ ػیؼتٓ سٚا٘ی، ضّٕٝ الػبت ٚ  ٝ ػّٕیبت، ٌشدٞبی ٚالؼی وـٛس ٔمبُث آٚسی ًا

الػبتی تجذیُ وٙٙذ تٛا٘ٙذ ٚ ٞٓ ٔی؛ غیشٜ  ای، فشٚپبؿای   ٞبی سایب٘ٝ ٘ظیش ٘فٛر دس ػیؼتٓ ،فوبی ٔدبصی سا ثٝ ػشكٝ ٘جشد ًا

 ٞبی وـٛس ٔمبُث ٚ ٘ظبیش آٖ.  ضّٕٝ ثٝ ػبیت ای التلبدی ٚ تدبسی، ٞبی سایب٘ٝ التلبدی اص ًشیك دػتىبسی دس ػیؼتٓ

شؽ اثضاسی ثٝ فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتش بثشایٗ ٍ٘ ثشای سلبثات ٚ ٘یاض ًاشفیٗ خٙاً ٚ      ػیبػی صیٍشٖا٘ت اص ػٛی ثب ٙث

تٛخٝ دس طئٛپّیتیه فوابی   اص ٔٛهٛػبت لبُث ،ٞب ٚ غّجٝ ثش ضشیف ٞبی سلیت ثشای ا٘دبْ دسٌیشی ٔٙبصػٝ اص ػٛی وـٛس

 ٔدبصی اػت. 

ٓ    ؿىبف تٛػؼٝ دس فٗ: شكاف توسعه -5 طیه اص ایٗ ضیاث، ثبػاث تمؼای ِٛٛ الػبت ٚ ثٝ ػجبستی ٘بثشاثشی تىٙ  آٚسی ًا

تٛا٘ذ ثٝ اػتٕشاس ػٌّٝ ٚ خٟابٖ اص   ؿٛد ٚ ایٗ ٚهؼیت ٔی خٟبٖ ثٝ دٚ ثخؾ ثشخٛسداس ٚ ٘بثشخٛسداس یب وٓ ثشخٛسداس ٔی

بیذ.  ٞبی پیـشفتٝ ثش وـٛس ػٛی وـٛس  ٞبی دس ضبَ تٛػؼٝ وٕه ٕ٘

الػبت ٚ دا٘ؾ تخللی فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ فٗ ٖ ثٝ آٚسی ًا شدیذٜ اػت. ًٛس ٔتؼبدَ تٛصیغ ٍ٘ ٞبی وبٔپیٛتشی دس خٟب

طیاه دس فوابی       ٞبی پیـشفتٝ اص ٘ظش ػّٕی، فٙی ٚ كٙؼتی ثٝ وـٛس ِٛٛ ٚیظٜ آٔشیىب، اسٚپب ٚ طاپاٗ ٕٞسٙابٖ اص التاذاس تىٙ

ِٛاٛطی آٖ ٞآ اص     ػبخت ٔدبصی ثشخٛسداس٘ذ. ایٗ ثشتشی ػجت ؿذٜ وٝ ٕٞسٙبٖ صیش ٞب ٚ ؿجىٝ وبٔپیٛتشی خٟابٖ ٚ تىٙ

ٝ   ٞبی دس ضبَ تٛػؼٝ ٘یض ٕٞسٙبٖ ٔلاشف  ٟب ثبؿذ. وـٛسافضاسی دس وٙتشَ آ٘ افضاسی ٚ ٘شْ ضیث ػخت سٚ ٚ  وٙٙاذٜ ٚ د٘جبِا

طی ِٛٛ ٛثشداس دس ایٗ تىٙ  ٞب ٞؼتٙذ.  اٍِ

ٜ ثش ٚسی اص فوبی ٔدبصی اػت. هشیت  ٚ ثٟشٜ شكاف دیجیتالیدس ایٗ ػشكٝ، خٟبٖ ؿبٞذ ٚخٛد شكاف تكنولوشیک  ػالٚ

ٔب٘ذٜ صیبد اػت. ایٗ فبكّٝ ٌابٞی اص   ٞبی پیـشفتٝ ٚ ػمت ثشٖا وـٛس٘ت دس خٟبٖ ٔتفبٚت اػت ٚ فبكّٝ آٖ ثیٗ وبس ٘فٛر ایٙتش

دسكاذ )آخاشیٗ ستجاٝ     9/10٘ت دس لبسٜ آفشیماب   ْ هشیت ٘فٛر ایٙتش2010ثبؿذ. ٔثالً ثشاثش ثب آٔبس تبثؼتبٖ ػبَ  یه تب ٞفت ٔی

د 4/77دسخٟبٖ( ٚ دسآٔشیىبی ؿٕبِی ثشاثش ثب  ِٚیٗ ستجٝ دس خٟبٖ( ٛث دسكذ )ا  

 (www.internet worldstats.com, 1.2010). 

ش ٚخٛد ؿىبف دیدیتبِی ػٕیك دس خٟبٖ ٔی  ش ثیبٍ٘ ْ ؿاىبف  ایٗ ٔا ٚ  ثبؿذ. تذٚا طیاه  ِٛٛ دیدیتابِی ٚ ؿاىبف    تىٙ

ْ ؿىبف تٛػؼٝ فٗ الػبت ٚ وبٔپیٛتش ٔٙدش ثٝ تذٚا ٔب٘ذٜ اص ایٗ  یبفتٝ ٚ ػمت ٚ تمؼیٓ خٟبٖ ثٝ دٚ ثخؾ تٛػؼٝ ، آٚسی ًا

ْ آٖ  خٟبت ٔی ػاٌّٝ ٔٙداش    ٌیشی ساثٌٝ ػٌّٝ ٚ صیش ٕٞسٙیٗ ثٝ تٛػؼٝ ٚ پبیذاسی ؿىبف فمش ٚ غٙی ٚ ؿىُ ٌشدد. تذٚا
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ُّ ٔٙدش  ٞب ٚ سٚاثي ثیٗ ٞب ٚ ضىٛٔت ٌیشی ساثٌٝ ٘بثشاثش دس ٔٙبػجبت ثیٗ وـٛس  تٛا٘ذ ثٝ ؿىُ ؿٛد. ایٗ ٚهؼیت ٔی ٔی إِ

 ٌشدد. 

ّّی، ٚ ٘یض ؿشوت ّی دس ػشكٝ ثیٖٗا ثبصیٍشٖا اكٛٞب ثٝ ػٙ ٞب ٚ وـٛس ضىٛٔت: بعد تولید قدرت -6 ٍابٜ  إِ ٞابی   ٞب ٚ ٙث

شؿی اثضاسی داؿتٝ وٝ ٔی التلبدی ثٝ ػٖٙٛا ثبصیٍشٖا ػشكٝ خٟب٘ی، ثٝ ؿجىٝ ایٙتش ِٛیاذ    ٘ت ٚ فوبی ٔدبصی ٍ٘ تٛا٘ذ ثاٝ ت

بثشایٗ ِٚتٟب لذست ثشای آٟ٘ب ٔٙدش ؿٛد. ٙث ال وٙٙذ ٞٓ اص ضیث تٛػؼٝ فٗ ػؼی ٔی د الػبت ٚ استجبًبت ًا ػابتی ٚ  آٚسی ًا

ٝ هشیت ٘فٛر ایٙتش ٛس ص٘ذٌی ؿٟشٚ٘ذٖا ٚ  ٞٓ اص ضیث تٛػؼ ٘ت ٚ افضایؾ تؼذاد وبسثشٖا ٚ ٞٓ اص خٟت دیدیتبِی وشدٖ ٔا

ٛس ػٕٛٔی ٚ اداسی وـٛس بیٙذ الذاْ ٘یض ٔا آٚسی  ٞب ٘یض ػؼی ٔی ٚ ؿشوت ،ٕ٘ ٛس ٚ ٘یض ٛ٘ وٙٙذ ثشای افضایؾ ػشػت ا٘دبْ ٔا

طیه دس خذٔبت خٛد ثٝ ٔـتشیبٖ ِٛٛ ٘ات ٚ   ٞبی ؿجىٝ ایٙتش ٚ ٘یض كشفٝ ٚ كالش ؿشوت دس ا٘دبْ خذٔبت، ثٝ لبثّیت تىٙ

ٝ فٗ ٗ تٛػؼ بثشای ٜ ثجش٘ذ. ٙث ٝ فوبی ٔدبصی،  آٚسی فوبی ٔدبصی پٙب الػبتی ، تٛػؼ افضایؾ وبسثشٖا ٚ ػٛاد دیدیتبِی  ٞبی ًا

شؽ اثضاسی ثٝ فو ػی ٍ٘ ًٝ، دس زبسزٛة ٛ٘ ٛس ٔشٛث ٖ ٕٞٝ ٔا ٝ ٚ ٘یض دیدیتبِی وشد ٘ت ا٘دبْ  بی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتشخبٔؼ

تٛا٘ٙذ افتذاس ػّٕىشدی ٚ لذست ػٕٛٔی خٛد سا افضایؾ دادٜ ٚ ثش ٔٙضِت  ٞب ٔی ٞب ٚ ؿشوت پزیشد وٝ دس پشتٛ آٖ وـٛس ٔی

 فوبی سلبثتی ٚ دس ثشاثش ػبیش ثبصیٍشٖا ٚ سلجبی ٚالؼی یب ٔفشٚم ثیبفضایٙذ.  ػیؼتٓ خٟب٘ی ٚ طئٛپّیتیىی خٛد دس

٘ت ثٝ دِیُ ٔبٞیت ػّٕىشد فشاوـٛسی ٚ ٘یض لبثّیت  فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ خٟب٘ی ایٙتش: تی و كنترل ملیبعد حاكمی -6

ش اص ػشاػش خٟبٖ، كشف ثشلشاسی استجبى ٚ خبثٝ بء ـث الػبت ٚ دادٜ دس ٔمیبع خٟب٘ی ٚ اتلبَ وبسثشٖا ٚ اٙث ٘ظش اص  خبیی ًا

ِٚت ٞب ٚ وـٛس ب ٔٙبفغ ضىٛٔتاد، صثبٖ ٚ غیشٜ ػٕالً دس تؼبسم ثّٔیت، لٛٔیت، ٔزٞت، ٘ظ ٌیشد.  ٞبی ّٔی لشاس ٔی ٞب ٚ د

ِٚت ٘ت، لذست ضىٛٔت ثٝ ػجبستی فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتش ٞبی ّٔی ٚ ٘یض ضبوٕیت آٟ٘ب ثش فوبی ّٔای سا ثاٝ    ٞب ٚ د

ِٛذ ٚ سؿذ ٘یشٚ وـذ. ایٗ خبكیت فوبی ٔدبصی ٔی زبِؾ ٔی ِٛیت ضىٛٔت تٛا٘ذ ثٝ ت ب ٞ ٞبی هذ ضىٛٔتی، وبٞؾ ٔمج

س ٘یشٚ ، افضایؾ لذست ٔبٛ٘ ٞبی هذ ضىٛٔتی زٝ دس ٔمیبع ؿٟشٚ٘ذی ٚ فوابی ّٔای ٚ زاٝ دس ٔمیابع      ٘ضد ؿٟشٚ٘ذٖا

ىبٖ تٟذیذ، توؼیف فشاوـٛسی ٚ خٟب٘ی ٚ ثٝ ِٚتٟب ٚ ػمٛى  ،ًٛس وّی ٔا ٞابی   ٞبی ّٔای ٚ اسصؽ  ضىٛٔتٚ خبثدبئی د

 وٕیتی آ٘بٖ ٔٙدش ٌشدد.ٞبی سلیت ٚ ٘یض وبٞؾ التذاس ضب ٔٛسد ٘ظش آٟ٘ب ٚ خبیٍضیٙی ٘یشٚ

ِٚت اص ایٗ سٚ ضىٛٔت ثشآیٙذ ٚ تٟذیاذات ثاش ػّیاٝ خاٛد سا       ا٘ذ تب اص پغ ایٗ زبِؾ ٞبی ّٔی ثٝ تىبپٛ افتبدٜ ٞب ٚ د

ٙیت ّٔی تؼجیش، تفؼایش ٚ ٔؼٙای    لبت تٟذیذات ػّیٝ خٛد سا ثٝ تٟذیذات ػّیٝ ٔا وبٞؾ دادٜ ٚ یب اص ثیٗ ثجش٘ذ. آٟ٘ب ٌبٞی ٚا

بثشایٗ ضىٛٔت ٞبی سلیت ٚ هذ خٛد اػتفبدٜ ٔی ػّیٝ ٘یشٚ وٙٙذ ٚ اص آٖ ثش ٔی بیٙذ. ٙث ِٚت ٕ٘ ٞبی هذ آٟ٘ب  ٞب ٚ ٘یشٚ ٞب ٚ د
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ٞبی  ٞب ٚ لبثّیت )زٝ ثب ٔجذأ ٚ ٔمیبع ّٔی ٚ زٝ ثب ٔجذأ ٚ ٔمیبع فشاوـٛسی ٚ خٟب٘ی( دس فوبی ٔدبصی ٚ ثش ػش فشكت

 وـٙذ.  زبِؾ ٔیپشداص٘ذ ٚ ٕٞذیٍش سا ثٝ  آٖ ثب یىذیٍش ثٝ سلبثت ٚ ٘جشد ٔی

الػبت، ػتٓ ثٝٞب سا ثٝ دیىتبتٛسی، ػب٘ ٞبی هذ ضىٛٔتی، ضىٛٔت ٘یشٚ ؿٟشٚ٘ذٖا ٚ ٘مان ضماٛق    ؼٛس اخجبس ٚ ًا

الػبت ٔتٟٓ وشدٜ ٚ اص  ُ  ٞبی فوبی ٔدبصی ٘ظیش ػبیت ٕبٔی ظشفیتتؿٟشٚ٘ذی ٚ ضك دػتشػی آصاد ثٝ ًا ٛثبیا ٞاب،   ٞب، ٔ

ٚثالي پیبْ ٞب ٚ ٘ظشات خٛد ثاٝ ٌاٛؽ    ٞبی اختٕبػی ٚ غیشٜ ثشای تجّیغبت ٚ سػب٘ذٖ پیبْ ٞب، ؿجىٝ ٔیُ ٞب، ای ٞبی وٛتبٜ، 

 وٙٙذ.  خٟب٘یبٖ ٚ وؼت ٞٛاداسی اػتفبدٜ ٔیًٕٞٛٙبٖ خٛد ٚ ٘یض 

ِٚت ضىٛٔت ُ ٔؼٕٛالً ٘یشٚ ٞب ٚ د ٝ ٔمبث ٙیت ّٔی، ػبُٔ ثیٍب٘ٝ،  ٞب ٘یض دس ٘مٌ َ آٟ٘ب سا ٔخُ ٔا ٞبی هذ ضىٛٔتی ٚ اػٕب

اخاللی ٚ ٔوش ثٝ ػالٔت اختٕبػی ٚ ػٕٛٔی ٚ فشٍٞٙی دا٘ؼتٝ ٚ ثٝ اؿىبَ ٔختّف ػؼی ثاش  ٞبی ّٔی ٚ  تخشیت اسصؽ

اذاف خاٛد اص سٚؽ   ٞابی   ٔطذٚد وشدٖ یب ٔختُ وشدٖ اػٕبَ آٟ٘ب ٚ ٘یض تجّیغ ثش ػّیٝ آٟ٘ب سا داس٘ذ. آٟ٘ب ثشای سػیذٖ ثٝ ٞا

الػبت اػت ٚ آٖ ػجبستؼت اص وابسثشد   ٞب فّیتشیًٙ ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ ضىٛٔت وٙٙذ. یىی اص سٚؽ ٔختّف اػتفبدٜ ٔی ًا

الػبت ٔٛسد ٘ظش دس ایٙتش تىٙیه ٗ ٔی ٞبیی وٝ دػتشػی ثٝ ًا ٝ دٚ ؿىُ ٔؼذٚد وشدٖ آدسع ٘ت سا غیشٕٔى ٞب  ػبصد، ٚ آٖ ث

الػبت اص ًشیك ؿَٕٛ ٚاطٌبٖ  ٞبی دػت ٚ ٔؼیش یبثی  دس ٘مبى وٙتشَ ؿجىٝ، ٚ ٘یض تطّیُ ٔطتٛی ٚ وٙتشَ دػتشػی ثٝ ًا

 (. Deibert, 2007: 325ؿٛد ) ٞب ا٘دبْ ٔی ػبیت ف دس ٚةوّیذی خب

٘ات،   ٞبی هذ آٖ ثش ػش ٔٛهٛع ضبوٕیات ّٔای دس ایٙتاش    ٞبی ّٔی ٚ ٘یشٚ دس ٔدٕٛع دس ػشكٝ وبسصاس ثیٗ ضىٛٔت

، ٘یشٚ ٞبی هذ  ٞب ٚ تىٙیه ٞبی هذ ضىٛٔتی ٘یض اص سٚؽ سٚؽ فیّتشیًٙ سٚ ثٝ ٌؼتشؽ ٚ افضایؾ اػت. دس ٘مٌٝ ٔمبُث

بت تٟبخٕی اص لجیُ ضّٕٝ، ٘فٛر،  ًٙ اػتفبدٜ ٔیی فیّتش وٙٙذ. آٟ٘ب ٕٞسٙیٗ دس فوبی ٔدبصی ثش ػّیٝ ٕٞذیٍش دػت ثٝ الذٔا

ٖ اص ًشیك ٞىش ٞب ثشای پبػذاسی اص ضبوٕیت  دیٍشی وٝ ضىٛٔت  ص٘ٙذ. سٚؽ ٞب ٔی ٞب ٚ وشاوش ٞب، ٚیشٚع تخشیت ٚ غیش آ

٘ت اػت واٝ ثاٝ لاٛا٘یٗ     لٛا٘یٗ ثشای فوبی ٔدبصی ٚ ؿجىٝ ایٙتشوٙٙذ، تذٚیٗ ٚ تلٛیت  خٛد دس فوبی ّٔی اػتفبدٜ ٔی

 ثبؿذ.   ٘تی ٘یض ٔؼشٚف ٔی خشائٓ ایٙتش

ی الػبت ثؼٙذٜ ٕ٘ اػٓ  ،ٞب( وٙٙذ، ثّىٝ ثب وبسثشٖا خبًی )ثٝ صػٓ ضىٛٔت دس ایٗ سٚؽ تٟٙب ثٝ خٌّٛیشی ٚ ػب٘ؼٛس ًا

ٛدٜ  ٖ وٝ ٔدشْ، تشٚسیؼت، ٟٔبخٓ ٚ غیشٜ تّمی ؿٛ٘ذ ثشخٛسد ٕ٘ ٘ی  ٚ ٘ؼجت ثٝ ٔدبصات آٟ٘ب ثب اػتفبدٜ اص اثضاساصآ ٞبی لبٛ٘

 وٙٙذ.  الذاْ ٔی خٛد ٚ ضمٛلی
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ٝ، سفتبس ضىٛٔت دْب یبفت ٌِبؼبت ٘ا ٚ ػ٘بؼٛ ثش اػبعٔ   ً ّتشٙی ٝ فی ی  سٞب٘ ؼجت ث طٛت دبصی اص ضیثٔ  الػبت دس فوبیٔ  ًا

ی یىؼٖب ٘یؼت. ثشخی اص وـٛس طٛت  ًٔ ّتشٙی س ثش فی ٍبٛپ ظیش ػٙ ٕبػی ٞب٘  ً      ٞبی اخت ا ّتشٙی ٖ ثاش فی ظیاش اسد تأویذ داس٘ذ، ثشخای٘ 

ی ی ٔطٛت طٛت  ٔ ّتشیًٙ ٛثی ثش فی ٞٙذٚ  وشٜ خٙ ظیش  اٛع اص    ٞبی ػیبػیٚ  ثشخی٘  ٘یض دٚ یب ػاٝ٘  ٙیتی تأویذ داس٘ذ،ٚ  ثشخی  ٞبی ٔا

ی ی ٔطٛت ً لشاسٔ  ّتشٙی ذف فی سدٞ  س سا ٛٔ ضٛث ٞٙذ ٞبیٔ   Ibid).  (د

شدد وٝ ػّی - یٌ  ىٝت تبویذٔ   ٘ ٚ        دس پبیٖب ثش اٗی هاٛع دس ضاٛصٜ خغشافیابی ػیبػای  سغٓ خذیذٚ   ثاذیغ ثاٛدٖ ایاٗ ٛٔ

ػؼٝ شیك ٛت ٖٛا اصً  ی ت ّیتیه،ٔ  ٛپ ٌِبؼبتٚ   طئ ی ٔ ٟبی ػّٕ ٛیٖب تطلیالت  پظٚٞـ د ٞبی داـ٘  ٝ ٘ٔب ٞبٚ  پبیٖب  ٛیظٜ سػبِٝ  ث

ی، ّٕی س اػٓ ا تى ضٛث ٞبیٔ  ٔیٝٙ  ش یه اص ص دبصیٚ  وبسثشی آدسٞ  ٟبی فوبیٔ  ّیت شص لبث ٟب اص ػٛی ثبصٍی ٘یض اثؼبد ٘  ٚ ٖا ػیبػی، 

دبصی ّیتیىی فوبیٔ  ٛپ ؼتشؽ د٘اؾٚ  ادثی ، طئ  ٌ ٛیتٚ  ِیذ، تم دابصی وٕاه   بٝث ٛت ّیتیه فوبیٔ  ٛپ ّٕی طئ ظشیٚ  ػ ت٘ 

ٛد. ٕ٘ 
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