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ا اين پرسش پاسخ خواهد داد كه آي اين مقاله با برشمردن امتيازات روزنامه نگاري الكترونيكي به اين  :چكيده
داده است؟ سه امتياز برجسته جستجو در اينترنت به طور  امتيازات قدرت تغييرات اجتماعي و سياسي را افزايش

اين .  خبري به طور خاص تعاملي، فرامتني، و چند رسانه اي بودن است هاي كلي و جستجوي خبر و گزارش
ها و  شيوه هاي زيادي با اند كه تفاوت ردهشگرفي در خبررساني و خبرخواني اينترنتي ايجاد ك امتيازات تحول

استفاده كننده، برقراري ارتباط به صورت دو  سازي به جاي اقناع، كنترل بيشتر از سوي آگاه.  هاي مرسوم دارد رسانه
هاي  كننده، و برقراري ارتباط در زمان فعاليت بيشتر از طرف استفاده سويه و جايگزيني آن با ارتباط يك سويه،

.  كننده نيست نگاري الكترونيك مثبت و اميدوار هاي روزنامه اما، همه جنبه.  جمله اين تفاوتهاست پذير از انعطاف
هايي  در عين حال كه مشكالت و نگراني هايي فراهم شده است اندازها و فرصت توان ادعا كرد كه چشم بلكه تنها مي

بار منابع خبر، و نبودن آزادي مطلوب و مورد انتظار اصالت و اعت عدول از معيارهاي عينيت، عدم.  هم وجود دارد
 سياسي و اقتصادي، گرچه با شدت كمتري نسبت به رسانه هاي چاپي و راديو و تلويزيون، براي انتقاد از قدرت
اجتماعي و سياسي را  نگاري الكترونيك و نقش آن در تغييرات از همه مهمتر اينكه روزنامه.  همچنان وجود دارد

 .  اجتماعي و احزاب سياسي مطالعه كرد  بدون تعامل با گروههاي شهروندي، فعاالن سياسي وتوان نمي
 
 تغيير اجتماعي و سياسي تعاملي، فرامتني، چند رسانه اي، عينيت، اعتبار منابع خبر، :ها  كليدواژه



 ١

 

 :مقدمه

ع و كشورهايي شده است كه با اي در جوام نگاري و رسانه نگاري الكترونيك بخشي از فعاليت روزنامه روزنامه

اگر اين اصطالح حاكي از .  اند اي خوانده شده تسامح و با درجاتي كمتر يا بيشتر جوامع اطالعاتي يا جوامع شبكه

هايي را در مقايسه جوامع حال حاضر با جوامع يك نسل پيشتر  يك تمايز اساسي و بنيادي نباشد حداقل تفاوت

 .ها است كه بخشي از آن خبررساني است گردش اطالعات از مهمترين اين تفاوت.  يا بيشتر از آن نشان ميدهد

هاي  ها و شبكه هاي مرسوم يعني روزنامه هاي خبري وابسته به رسانه با استفاده از اينترنت و دسترسي به سايت

ات و اخباري كه توان با سرعت و سهولت به حجم بسيار زيادي از اطالع هاي مستقل از آنها مي تلويزيوني و سايت

المللي را به  هزاران روزنامه الكترونيك خبرهاي ملي و بين.  شود دسترسي پيدا كرد ساعت به ساعت تازه مي

هاي مهمي همچون   هاي گوناگون، از جمله روزنامه گذارند و در مواردي سايت صورت دسترس عام در اختيار مي

درخواست كنندگان با پست الكترونيك در اختيار آنها نيويورك تايمز، خبرهاي كلي يا موضوعي را بنا به 

 :شوند هاي مختلفي عرضه مي هاي الكترونيك به روي شبكه جهاني اينترنت به شكل نشريه.  گذارند مي

 

   نسخه فشرده روزنامه چاپي به صورت تصويري-١

وجو  ت ولي امكان جستدر اين شكل متن روزنامه چاپي مرور شده و بر روي صفحه كامپيوتر قابل خواندن اس

 .  براي موضوعات خاص نيست

  وجو هاي الكترونيك خاص جست  روزنامه-٢

وجوي موضوعي وجود  ها در صفحه كامپيوتر با شكل روزنامه چاپي تفاوت دارد ولي امكان جست شكل اين روزنامه

در .  ي به اين شكل استهاي الكترونيك خارج اكثر روزنامه.  دارد و مطالب آن ممكن است هر ساعت جديد شود

 .حال حاضر روزنامه همشهري به اين شكل است
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 تركيب شكل اول و دوم -٣ 

وجو عرضه  ها نيم صفحه اول روزنامه چاپي را به صورت تصويري و بقيه را به صورت قابل جست برخي روزنامه

ان در حال حاضر به اين صورت روزنامه كيه.  شد  به اين صورت ارايه مي١٣٨٥روزنامه شرق تا شهريور .  كنند مي

 . در شبكه ديده مي شود

اند، موتورهاي  وجو قابل مشاهده و مطالعه هاي چاپي خارجي و ايراني كه به صورت جست غير از روزنامه

المللي را ارايه  هاي بين ها و خبرگزاري ان نيز اخبار و مطالب روزنامه.  اس.  وجوي معروف مثل ياهو و ام جست

اند كه ياهو با   ميليون نفر ماهانه از شبكه جهاني اينترنت استفاده كرده٤٠٨راساس آمار منتشر شده ب.  كنند مي

 ).١٦٤ : ١٣٨٤ ،بديعي( اول را داشته است  ميليون نفر مراجعه كننده رتبه١٢٠بيش از 

خصي متعدد هاي ش هاي خبري و وبالگ هاي خبرگزاري رسمي و دولتي و غير دولتي و سايت در ايران نيز سايت

نگار ساكن ايران و خارج بر روي صفحه اينترنت  متعلق به اشخاص سياسي، نويسنده و روزنامه) بيش از صد هزار(

 .  قابل مشاهده است

سپس .  در اين مقاله ابتدا امتيازات روزنامه نگاري الكترونيك و مشكالت آن به صورت خالصه مرور خواهد شد

هاي مالزي، سنگاپور و كره جنوبي به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا به تالش مي شود بر اساس تجربه كشر

صرف مزيتهاي تكنولوژي جديد ارتباطي مثل سرعت، حجم فراوان و نامحدود اطالعات، دسترسي نسبتآ آسان و 

آزاد، و قدرت انتخاب و نفوذ استفاده كنندگان مي توان حكم كرد كه قدرت زيادي براي تغيير اجتماعي و 

 ياسي حاصل شده است؟س

 

 هاي الكترونيك هاي روزنامه امتيازات و ويژگي

 هاي خبري به طور خاص تعاملي، سه امتياز برجسته جستجو در اينترنت به طور كلي و جستجوي خبر و گزارش

 -٢تعامل بين شخص و كامپيوتر و  -١:اولي به دو معنا به كار رفته است.  فرامتني، و چند رسانه اي بودن است

.  هاي الكترونيك به كار گرفت توان در مورد استفاده خبري و روزنامه هر دو اين معاني را مي.  تعامل ميان اشخاص
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هاي خبري آن براي كسب اطالع به تعامل بپردازد و در عين  تواند با كامپيوتر و سايت به عبارت ديگر، شخص مي

.  ل يا اتاق گفتگو با شخص ديگري به گفتگو بپردازد مي- همان خبري كه خوانده است به صورت اي حال درباره

هاي جديد شش بعد  اي يعني مك ميالن و داونز بر اساس مصاحبه با كارشناسان تكنولوژي دو محقق رسانه

 :دهند گوناگون را براي مفهوم تعاملي از هم تميز مي

  آگاه ساختن -متقاعد ساختن -١
  بر جريان ارتباط  كنترل كم-كنترل زياد برجريان ارتباط -٢
  فعاليت كم -فعاليت زياد -٣
  دو سويه بودن ارتباط -يك سويه بودن ارتباط -٤
  زمان قابل انعطاف -زمان معين -٥
  احساس مكان به ميزان زياد -احساس مكان به ميزان اندك -٦

ي اقناع، داشتن كنترل سازي به جا مك ميالن و داونز دربارة ويژگي نخست معتقدند تعامل بيشتر به معناي آگاه

بيشتر از سوي استفاده كننده، برقراري ارتباط به صورت دو سويه به جاي ارتباط يك سويه، فعاليت بيشتر از 

پذير و نه زمان ثابت و سرانجام ارتباطي همراه با  هاي انعطاف كننده، برقراري ارتباط در زمان طرف استفاده

ها نشان داده اند كه وجود  برخي پژوهش.  )٣٧٠: ٢٠٠١تانكارد، (اشدب احساس بااليي از وقوع در يك مكان مي 

تواند به پذيرش و رضايت بيشتر، آموزش و تسلط بيشتر و افزايش  اي مي ويژگي تعاملي در يك سيستم رسانه

 .)٣٧١: همان(احساس همكاري منجر شود

نيكي، استفاده از نقاط فرا اتصال در يك دومين ويژگي و امتياز مهم شبكه به طور كلي و از جمله روزنامه الكترو

تواند با يك كليك به نقطه ديگري در همان متن، در همان وب سايت و يا به  صفحه است كه استفاده كننده مي

اي  اي از فرا متن هستند، همان واژه نقاط فرا اتصال شكل ويژه.  وب سايت ديگري كه در شبكه موجود است برود

نلسن فرا متن را نوشتن نا مسلسل تعريف .  دهد رفي كرد و در قالب جديد نشان مي مع١٩٦٥كه تد نلسن در 

توانيم اشكال جديدي از نوشتن را خلق  در فرا متن كه با تسلسل مقيد نشده است مي :نويسد وي مي.  كرده است

وانندگان با كند و خ كنيم كه اين كار ساختار آنچه را كه مشغول نوشتن درباره آن هستيم بهتر منعكس مي
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اي كه تاكنون غير  هاي خود را يا خط فكري فعلي را دنبال كنند، شيوه انتخاب يك مسير ممكن است سليقه

 .  )٣٧١: ٢٠٠١به نقل ازتانكارد، (شده است  ممكن محسوب مي

را اتصال اند ف بعضي گفته.  هاي ديگري نيز در راه است البته استفاده از اين شيوه در ابتداي راه است و پيشرفت

در عين حال با اينكه فرار از يك ساختار خشك و .  تواند تقليدي از الگوي تداعي ذهني در مغز انسان باشد مي

تواند براي استفاده كننده مزيت باشد اما بايد توجه داشت كه گريز زدن از يك نقطه به  بسته و بدون انعطاف مي

 چيزي منجر شود كه گمگشتگي در فضاي مجازي تلقي شده است تواند به نقطه ديگر نيز اگر مكرر اتفاق افتد مي

 :آنجا كه گفت.  كند اين مشكل بيتي از حافظ را متبادر به ذهن مي.  اند و گاه به آن مشكل گردشگري هم گفته

 اي برون آي اي كوكب هدايت از گوشه                            در اين شب سياهم گم گشت راه مقصد

 نهايت  زنهار از اين بيابان وين راه بي                            ه رفتم جز وحشتم نيفزوداز هر طرف ك

 كش صد هزار منزل بيش است در بدايت                            اين راه را نهايت صورت كجا توان بست

 خاص پيروي كنند و ساختار اند كه خلق كنندگان فرا متن از قواعد بر اين اساس بعضي كارشناسان توصيه كرده

هايي تهيه كنند كه از احساس گم گشتگي و سرگرداني در استفاده كنندگان جلوگيري شود و به  و حتي نقشه

 .تعبير حافظ كوكب هدايتي ساخته شود

تواند محل بحث و  همانطور كه در مورد نكته مربوط به تعامل گفته شد كنترل از ابعادي است كه ميزان آن مي

ويژگي سوم در   پرسش اين است كه چه ميزان كنترل از سوي استفاده كننده مطلوب است؟.   باشدتحقيق

در اين شيوه، مخلوطي از متن، تصوير، .  اي بودن است هاي الكترونيك يا خبررساني الكترونيك چند رسانه روزنامه

ير زنده را نيز در اختيار كاربران ها صدا و تصو اخيراً بعضي وب سايت.  شود صدا، ويديو و انيميشن ارايه مي

كنندگان  استفاده.  شود ها به خوبي موثر واقع مي ها و فرا متن اي در كنار فرا اتصال سيستم چند رسانه.  گذارند مي

 .  اي از صدا يا ويدئو را هم مورد مشاهده قرار دهند توانند با كليك كردن بر روي اتصال نمونه مي

هاي  اند كه تفاوت ، تحول شگرفي در خبر رساني و خبرخواني اينترنتي ايجاد كردهسه ويژگي ذكر شده در باال

ها سبب شده اند تا به بيان ساده كاربران، جاي  اين ويژگي.  هاي مرسوم دارد هاي مرسوم و رسانه زيادي با شيوه
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لبي به آنچه موجود است سردبيران را تا حدودي بگيرند و خود مطالب مورد نيازشان را انتخاب كنند يا حتي مطا

هاي گذشته رجوع كنند و ساختار مطلب و متن را  از جاي ديگر اضافه كنند يابه راحتي به آرشيو و شماره

اي مورد استفاده قرار دهند و حتي  شخصي كنند و بايگاني شخصي تشكيل دهند و متن را به صورت چند رسانه

 ).١٦٨: ١٣٨٤بديعي، (گو كنند متن دلخواه را به ديگران ارسال و درباره آن گفت

 

 مشكالت روزنامه نگاري الكترونيكي

در حاليكه .  نگاري الكترونيك مثبت و اميدوار كننده نيست هاي روزنامه همانطور كه قبال ذكر شد ، همه جنبه

م ايجاد هايي ه هايي را فراهم شده كرده است ، مشكالت و نگراني اندازها و فرصت نگاري الكترونيك، چشم روزنامه

 :ها به شرح زير است بعضي از مشكالت و نگراني.  كرده است

 

 يجيتالیدـ شکاف ١

اين نظريه را از .   شروع شد و همچنان ادامه دارد بحث شكاف آگاهي است١٩٧٠هايي كه در دهه  يكي از بحث

ه و خصلت توان ارزيابي كرد، يكي از جهت دسترسي به رسانه و يكي هم از جهت خصلت رسان دو جهت مي

ها ماهيتاً براي گروههايي از مخاطبان  منظور از خصلت رسانه اين است كه برخي رسانه.  استفاده كننده از رسانه

مثال، كتاب و روزنامه بيشتر متناسب با مخاطباني است كه تحصيالت باالتر، .  كارآيي و استفاده بهتري دارند

تواند  كند مي  در غالب موارد و برحسب محتواهايي كه عرضه ميدرآمد و فراغت بيشتر دارند، حال آنكه تلويزيون

در حال حاضر استفاده از روزنامه .  ترند با مخاطباني در ارتباط قرار گيرد كه داراي تحصيالت و درآمد و رفاه پايين

ند كه داراي تواند تا حدودي همينطور باشد، به عبارت ديگر با استفاده كنندگاني تناسب پيدا ك الكترونيك هم مي

اين تناسب هم از جهت اصل دسترسي و هم از جهت توانايي و .  جايگاه اجتماعي و اقتصادي باالتر باشند

منظور از خصلت مخاطب هم تا حدودي همان است كه در سطور باال .  هاي استفاده از آن مد نظر است مهارت

 .  شود نگيزه و نياز به اطالعات خاص مربوط ميگفته شد يعني ارتباط با جايگاه اجتماعي و تا حدودي نيز به ا
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هاي مرسوم در مورد رسانه  شواهد آماري نشان دهنده اين است كه شكاف آگاهي مورد بحث در ارتباط با رسانه

 دسترسي به ٢٠٠٢طبق آمار موجود، در سال .  جديد يعني استفاده از اينترنت براي خبر خواني نيز وجود دارد

ها و مناطق   ميليون نفر بوده است كه توزيع درصدي آن در قاره٦٠٥ن از حيث نفر، بيش از اينترنت در كل جها

، %)١٦/٣٠(، آمريكا و كانادا %)٩١/٣٠(، آسيا و اقيانوسيه %)٥٢/٣١(اروپا : مختلف جهان به اين شرح است

 ميالدي تغييرات زيادي ٢٠٠٦اين آمار در سال .  %)٨٥/٠(و خاورميانه %) ٠٥/١(، افريقا %)٥١/٥(آمريكاي التين 

 نفر ١٠٨٦٢٥٠٩٠٣ شمار كل استفاده كنندگان از اينترنت به ٢٠٠٦كرده است بطوريكه در ماه سپتامبر سال 

، %)٤/٣٦(، آسيا %)٤/٢٨(اروپا : رسيده و توزيع آن در جهان به اين شرح بوده است) از جمعيت جهان% ٧/١٦(

با اينكه .  %)٨٠/١(و خاورميانه %) ٣(/، افريقا %)٧/٧(، آمريكاي التين %)١/٢١(، آمريكا و كانادا %)٧/١(اقيانوسيه 

در فاصله چهار سال شكاف موجود ميان مناطق توسعه يافته و مناطق در حال توسعه كمتر شده است اما ميزان 

 .آن هنوز هم زياد است

رسي و استفاده از اينترنت شود ميان كشورها و مناطق مختلف جهان، از جهت اصل دست همانطور كه مالحظه مي

به طور كلي فاصله بسيار زيادي وجود دارد كه استفاده براي خبر خواني و خبر گيري بخشي از اين تفاوت كلي 

اين نوع شكاف ديجيتالي ممكن است بين .  در درون كشورها نيز ممكن است چنين شكافي مالحظه شود.  است

گروههايي كه براساس ساير متغيرها قابل تفكيك هستند نيز گروههاي جنسي، نژادي، درآمدي و تحصيلي يا 

: تواند به نوعي اين واقعيت را نيز منعكس كند اي در آمريكا شايع شده است كه مي لطيفه.  وجود داشته باشد

 .»اي دارند هاي كامپيوتري پيشرفته كرده است كه مهارت اينترنت قلمرو مردان جوان، سفيد پوست و تحصيل«

% ٢٩سفيد پوستان كامپيوتر دارند درحاليكه تنها % ٢/٤٤طبق يك مطالعه از سوي نوواك و هوفمن همچنين، 

طبق همين .  اي از اين تفاوت به خاطر نابرابري درآمدي است بخش عمده.  سياه پوستان چنين وضعي دارند

مايل بيشتري به داشتن  هزار دالر داشتند ت٤٠مطالعه در خانوارهاي سفيد پوستاني كه درآمدي حتي كمتر از 

اين در حالي است كه در خانوارهاي سياه پوست درصورتي احتمال داشتن .  كامپيوتر خانگي ديده شده است

به گفته نوواك و هوفمن گروههاي .   هزار دالر باشد٤٠كامپيوتر خانگي وجود دارد كه درآمد آنان باالتر از 
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درصد زنان .  يابد گر چه به تدريج اين شكاف كاهش ميجنسيتي نيز ممكن است مشمول شكاف آگاهي شوند ا

بوده است % ٣٩و % ٣٤، %٢٨، %٢٢ به ترتيب ١٩٩٧ تا ١٩٩٤استفاده كننده در كل استفاده كنندگان اينترنت از 

 .)٣٧٨: ٢٠٠١تانكارد، (

ار به اينترنت ها از خانه يا محل ك در حال حاضر تقريباً دو سوم آمريكايي) ٢٠٠٥گربر، (طبق يك مطالعه ديگر 

اما آيا اين افراد دسترسي به اينترنت را .   تقريباً همه دسترسي خواهند داشت٢٠١٠دسترسي دارند و تا سال 

در حال حاضر تنها يك .  دهند كه چنين نيست براي اطالع از سياست به كار خواهند گرفت؟ مطالعات نشان مي

يي دارند و از جهت اقتصادي وضعيت خوبي دارند به صورت ها و عمدتاً آنهايي كه تحصيالت باال سوم آمريكايي

 .  كنند منظم از شبكه اينترنت براي اخبار سياسي استفاده مي

 در اتحاديه ٢٠٠٤تهيه كرده است در سال " شکاف ديجيتالي در اروپا"طبق گزارشي که اتحاديه اروپا تحت عنوان 

در حال حاضر در مناطق روستائي تنها در .  ت بوده استاروپا ضريب نفوذ کامپيوتر و به خصوص اينترنت متفاو

همچنين ضريب نفوذ اينترنت در طبقات مرفه .  کنند حدود يک چهارم خانوارها از اينترنت پرسرعت استفاده مي

اتريش، ( کشور عضو اين اتحاديه ١٤بر اساس اين گزارش از .  باشد اتحاديه تقريباً دو برابر مناطق فقيرتر مي

مهمترين ) انمارک، يونان، لتوني، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلوني، اسلواکي، ترکيه و نروژقبرس، د

 براي نداشتن اينترنت در خانه هزينه دسترسي يا هزينه تجهيزات بسيار باال و فقدان ٢٠٠٤داليل مردم در سال 

يت كم اهميت است اما سن و تحصيالت در اين مورد جنس(مهارتهاي الزم براي استفاده از اينترنت بوده است 

 . )نقش مهمي دارند

 نقض معيارهاي عينيت/ گيري غير مستند ـ گزارش٢

هاي الكترونيك و خبررساني اينترنتي هم ديده  تواند نه تنها در مطبوعات چاپي بلكه در رسانه نزول كيفيت مي

براي گزارشگري مستند و مبتني بر هايي كه  توان گفت يكي از توصيه براي روشنتر شدن مسئله مي.  شود

هاي  البته اين امر در رسانه.  شود اين است كه از گزارش به جاي استنباط و قضاوت استفاده شود واقعيات مي

 .دهد چاپي مكرر رخ مي
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در بخش ورزش اين شماره از اين .   ارائه كرد١٣/٢/٨٥توان از روزنامه همشهري مورخ  جديدترين مثال را مي

و در خبر مربوط به انتصاب محمد رضا يزداني خرم به عنوان سرپرست جديد فدراسيون كشتي كه بايد از روزنامه 

 .نوع گزارش باشد، هم استنباط ديده مي شود هم قضاوت

 :استنباط

آنهاي كه به نفع كشتي باشند را "وي اضافه كرد .  "براي كمك آمده ام و با هيچ كس هم تعارف نخواهم داشت"

.  "هم كرد و آنهايي كه جواب مردم را خوب ندهند و به درد كشتي نخورند عذرشان را خواهم خواستحمايت خوا

اين سخنان يزداني خرم در حقيقت نشان مي دهد كه او چندان هم از اوضاع كنوني بي خبر نيست و به خوبي 

ذيري به اين ورزش زده مي داند كه دشمنان دوست نماي كشتي در ماهها و روزهاي اخير چه ضربات جبران ناپ

 ...اند

 :قضاوت

ما امروز معتقديم كه يزداني خرم به دليل برنامه محور بودنش، انظباط مالي اش، مديريت دلسوانه اش و اعتقادات 

اما اين كار در رسانه   .مخلصانه اش اين توان را دارد كه به مشكالت موجود كشتي براي هميشه پايان دهد

در اين حال، بحث ديگر مربوط به " : نوشت٢٣/٢/٨٥روزنامه شرق در تاريخ .  ودش الكترونيك هم ديده مي

اين بحث، همان موضوع قديمي ردصالحيت نامزدهاي .  انتخابات خبرگان نيز در فضاي سياسي پررنگ شده است

  سال است در هر دوره انتخابات خبرگان محل مشاجره لفظي، حقوقي و فقهي دو۱۵خبرگان است كه بيش از 

در تازه ترين .  جناح سياسي است و البته در نهايت، طبق برنامه و خواست جريان محافظه كار پيش مي رود

هفته گذشته نسبت به رد صالحيت نامزدهاي اصالح طلب در » سيدمحمد خاتمي«بحث ها در اين زمينه، 

ون، اين تشكل در انتخابات خبرگان هشدار داد و گفت كه در صورت ردصالحيت نامزدهاي مجمع روحاني

در دوره پيشين انتخابات خبرگان هم مجمع روحانيون به علت رد شدن .  انتخابات شركت نخواهد كرد

پرتو «نامزدهايش فهرست انتخاباتي ارائه نكرد اما در كنار اين بحث هميشگي درخواستي هم از سوي نشريه 

موضوع رد صالحيت ها را به شكلي شگرف در هفته گذشته خطاب به شوراي نگهبان مطرح شد كه ابعاد » سخن
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اين نشريه در مطلبي با نسبت دادن برخي ويژگي هاي منفي به برخي روحانيون شاخص .  گسترده كرده است

» فردا«اين نشريه البته نام اين افراد را ذكر نكرد، اما سايت .  خواستار رد صالحيت آنها در انتخابات خبرگان شد

اشت نوشت كه ارگان مصباح خواستار رد صالحيت هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و با اشاره به محتواي يادد

بدون نام بردن از اكبر هاشمي » پرتو سخن«به گزارش سايت فردا نويسنده نشريه .  "حسن روحاني شده است

ود كساني كه عملكرد آنها در گذشته موجب شكاف بيشتر طبقاتي شده و در سايه مديريت شان معد«رفسنجاني 

را فاقد صالحيت براي حضور در » افرادي به آالف و الوف دست يازيده و از رانت هاي فاميلي بهره مند شده اند

اين نشريه سپس با شوراي نگهبان در مورد تائيد اين افراد هشدار داده و گفته .  مجلس خبرگان دانسته است

نون در مجلس خبرگان از جايگاه ويژه اي برخي از كساني كه اك«است اگر اين شورا مصلحت انديشي نكند، 

در اين زمينه يادآور » فردا«.  رد صالحيت شده و در مجلس خبرگان بعدي حضور نخواهند داشت» برخوردارند

نشريه موسسه آيت اهللا .  شد كه در حال حاضر هاشمي رفسنجاني نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري است

كه با سياست هاي نادرست و منفعالنه خود موجب تعليق كليه كساني «مصباح يزدي همچنين اظهار داشت 

را فاقد بينش سياسي و اجتماعي دانسته و از اين ) حسن روحاني(» مراحل فناوري هسته اي صلح آميز شده اند

نويسنده سپس بدون نام بردن از محمد خاتمي به .  رو فاقد صالحيت براي انتخابات خبرگان معرفي كرده است

خواند، وي و ديگر روحانيون » هزينه بيت المال مسلمين در راه ترويج بي بند و باري و فساد اخالقي«سبب آنچه 

اين در .  اصالح طلب را داراي سوءسابقه و در نتيجه فاقد صالحيت براي شركت در انتخابات خبرگان دانسته است

نويسنده مالك تائيد .   اعالم كرده استحالي است كه خاتمي بارها عدم تمايل خود را به شركت در اين انتخابات

صالحيت افراد را شرايط حال آنها دانسته و تاكيد كرده افرادي كه در گذشته شرايط خبرگان را داشته و چه بسا 

مورد تائيد امام و رهبري نيز بوده اند اما اكنون شرايط الزم را ندارند فاقد صالحيت بوده و بايد توسط شوراي 

 .ت شوندنگهبان رد صالحي

مشاهده مي شود در حالي كه در نشريه چاپي پرتو سخن از اشخاصي كه بنا به داليل گفته شده در خبر فاقد 

صالحيت براي حضور در مجلس خبرگان دانسته شده اند اسمي برده نشده است و استنباط مصاديق به خواننده 
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، استنباط به عمل آمده است و نام اشخاصي واگذار شده است در سايت بازتاب بر اساس اشارات نقل شده در خبر

نكته جالب توجه ديگر اينكه پس از اين استنباط و ذكر نام مصاديق در سايت .  به عنوان مصاديق ذكر شده است

به .  نيز مجددا و به نقل از آن سايت نام اشخاص ذكر كرده است) شرق(اينترنتي مذكور يك روزنامه چاپي 

رنتي نه تنها، با غفلت از گزارش و استفاده از استنباط، معيارهاي عينيت در روزنامه عبارت ديگر يك سايت اينت

 .نگاري را نقض كرده است بلكه موجب رواج و تسري آن به منابع ديگر نيز شده است

 

 ـ اعتبار و اصالت خبر٣

هاي  نتي و روزنامهدر مورد خبرهاي اينتر.  مسئلة اعتبار خبر موضوعي پر سابقه در پژوهش ارتباط جمعي است

عرضه شده در شبكه جهاني اينترنت دقّت، قابليت اتكا و كفايت اطالعات ممكن است بيشتر از ميزاني مطرح شود 

به ويژه اينكه، فشار موجود براي سرعت خبر رساني ممكن است .  هاي مرسوم و سنتي مطرح است كه در رسانه

 .بدون بررسي دقيق منتشر كندباعث شود كه حتي يك سازمان خبري مهم خبري را 

.  اند هاي خبري تمايز ميان محتوا از نوع سر مقاله و تبليغات را از ميان برده  حال حاضر بسياري از سايتدر

هاي الكترونيك و اينكه در اصل  اعتماد به خبر در روزنامه.  نگاري بوده است تمايزي كه يك قاعده اساسي روزنامه

احتماالً هر چه اين .  هاي خبري دارد  ارتباط زيادي با قوت سازماني سايتاز چه منبعي حاصل شده است

ها كوچكتر و از توانايي كمتري برخوردار باشند امكان كمتري براي گردآوري خبرهاي متنوع، مهم و داراي  سايت

دهد كه  ها در آمريكا و ايران نشان مي اي رسانه تحقيقات مربوط به اعتبار مقايسه.  دقت و وثاقت خواهند داشت

در آمريكا به ترتيب روزنامه، اينترنت و تلويزيون منابع معتبر براي مخاطبان هستند، در حالي كه منابع معتبر 

هاي   اينترنت و روزنامهدر ايران به ترتيب تلويزيون،) مخصوصاً در مواردي كه خبرهاي يك رويداد متناقص است(

ضمن اينكه اگر تفكيك سني را در تحليل وارد كنيم جوانان اعتماد بيشتري .  )٣، و ٢، ١جداول (كشور هستند 

 . به اخبار اينترنت دارند كه اين نشان دهنده آن است كه ممكن است در آينده اين اعتماد در كل بيشتر شود
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 ها، تلويزيون، و تارنما عتبار اخبار روزنامهتعداد و درصد ميزان ا.  ١جدول شماره 

 جمع   زياد  اعتبار  متوسط اعتبار   كم  اعتبار رسانه

 ٨٠٧ (٨/١٧) ١٤٤  (٥/٧٣) ٥٩٣ (٧/٨) ٧٠ روزنامه

 ٨٠٩  (٤/١٠) ٨٤  (٤/٧٣) ٦٠١ (٣/١٥) ١٢٤ تلويزيون

 ٤٥١ (٧/١٣)  ٦٢ (٨/٧٣)  ٣٣٣ (٤/١٢) ٥٦ تارنما

  ١٣٨٤بديعي، : منبع.  نشان داده شده استدرصدها در داخل پرانتز 

 

 تعداد و درصد منابع مورد اعتماد در اخبار متناقص داخلي و خارجي.  ٢جدول شماره 

 اخبار خارجي خبار داخليا
 منبع مورد اعتماد

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٧/٩ ١١٦ ٣/١٢  ١٤٧ هاي كشور روزنامه -١

 ٥/٥  ٦٦  ٨/٣   ٤٥ راديو -٢

 ٢/٤٠  ٤٨٢  ٨/٤٢  ٥١٤  زيونتلوي -٣

 ٠/٤  ٤٨  ٧/٥  ٦٨  دوستان و خويشاوندان -٤

 ٩/١٦  ٢٠٣  ٩/١٢  ١٤٧  هاي خارجي راديو و تلويزيون -٥

 ٨/٢٢  ٢٧٣  ٨/٢١  ٢٦١  اخبار اينترنت -٦

 ٠/١  ١٢  ٨/٠  ١٠  بدون پاسخ

 ٠/١٠٠  ١٢٠٠  ٠/١٠٠  ١٢٠٠  جمع

  ١٣٨٤بديعي : منبع
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 تعداد و درصد منابع مورد اعتماد براي كسب اطالعات داخلي و خارجي.  ٣جدول شماره 

 اخبار خارجي خبار داخليا
 منابع كسب خبر

 درصد تعداد درصد تعداد

 ٧/١٠  ١٢٨  ٠/١٥    ١٨٠ هاي كشور روزنامه -١

 ٨/٤  ٥٧  ٨/٥  ٧٠  راديو -٢

 ٠/٣٤  ٤٠٨  ١/٣٧   ٤٤٥ تلويزيون -٣

 ٥/٥  ٦٦  ١/٦  ٧٣  ندوستان و خويشاوندا -٤
   

 ٧/١٧  ٢١٢  ٦/١٤  ١٧٥  هاي خارجي راديو و تلويزيون -٥

 ٧/٢٦  ٣٢٠  ١/٢١  ٢٥٣  اخبار اينترنت -٦

 ٨/٠  ٩  ٣/٠  ٤  بدون پاسخ

 ٠/١٠٠  ١٢٠٠  ٠/١٠٠   ١٢٠٠ جمع

 ١٣٨٤ ،بديعي: منبع

 

 ناراضي فضاي مجازي ـ٤

نگاري به صورت چاپي نيست و اگر  هاي روزنامه  نيز فارغ از گرفتارينگاري الكترونيك و شكل اينترنتي آن روزنامه

اخيرا به ناراضي فضاي اينترنتي .  هايش به اندازه اولي نيست ولي دردسرهاي خاص خود را دارد چه محدوديت

اه با نگار شهروندي است كه خبر و اطالعات را همر اي يا روزنامه نگار حرفه اشاره مي شود كه به معني روزنامه

در حال .  كند و حاكي از انتقاد نسبت به حكومت يا رژيم سياسي است تفسير بر روي صفحات اينترنت ارايه مي

هاي ناراضيان فضاي مجازي و دفاع از آنها در  حاضر حداقل دو سازمان غير انتفاعي براي افزايش آگاهي از فعاليت

ين افراد مشمول چهار چوب حقوق بشر نشوند ولي ممكن است تمام ا.  برابر نقض حقوق بشر فعاليت دارند

اين دو عبارتند از گزارشگران بدون مرز و صداهاي جهاني آن .  شوند حداقل بعضي از آنها مشمول اين وضعيت مي

الين سازمان گزارشگران بدون مرز كتاب جامع وب الگ نويسان و ناراضيان فضاي مجازي را منتشر كرده است و 

 .اند را در اختيار دارد ان اينترنتي كه در حال حاضر زندانيفهرستي از ناراضي
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نگاران و وبالگ نويسان اينترنتي اين است كه در كشورهايي كه  يكي از تبعات برخورد با اين دسته از روزنامه

هاي چاپي و راديو و تلويزيون به شدت تحت كنترل حكومت قرار دارد ارسال مطالب آن الين به صورت  رسانه

اس از سوي ناراضيان تنها راه كسب اطالعات درباره تجارب، احساسات و عقايد شهروندان معمولي محسوي ناشن

هاي نشأت گرفته از منابع   گزارش اين شيوه گاهي ممكن است راه مفري باشد ولي ارزيابي دقت.  شود مي

 .كند ناشناس را دشوار مي

ناراضي فضاي مجازي به خاطر ) ٢٠٠٦در سال  (٥٨) ٢٧/٢/٨٥تاريخ چهارشنبه  (R.  W.  Bبه گزارش سايت 

 .اند زنداني شده) تا تاريخ بازديد مذكور(اين فعاليت 

 

 ـ مشكل اطالعات زيانبار٥

هاي مرسوم  مشكل اطالعات متناقص، اطالعات زيانبار يا اطالعات نا خواسته و نامطلوب از نظر حكومت در رسانه

حفظ منافع اقتصادي و سياسي ) اگر چه تلويحي(لح عمومي و يا بنا بر هدف ها بنا بر مصا حكومت.  نيز وجود دارد

دانند و به راه های گوناگون از انتشار آن  يك گروه خاص هميشه اطالعاتي را براي انتشار عمومي مضر مي

ترين و غير  حتي خشن.  كنند تا افكار عمومي را همسو و تحت كنترل داشته باشند جلوگيري مي

ها نيز به درجاتي سعي در همسو كردن افكار عمومي با خود دارند و استفاده از زور را  ترين حكومت دموكراتيك

يك شيوه موثر در تحقق اين هدف همانا نظارت بر فعاليت .  دانند راه حلي غير علني و در مراحل آخر مي

 .نگاران است ها و روزنامه روزنامه

نگاري معمول و مرسوم از جهت اعمال نظارت اين است كه در مورد  نامهنگاري الكترونيك و روز اما تفاوت روزنامه

نگاري  حال اينكه در مورد روزنامه.  تر است تر و سازمان يافته تر، كم هزينه هاي مرسوم كنترل دولتي آسان روزنامه

 .اينترنتي اين كنترل به داليل متعدد دشوارتر است

نگاري الكترنيك و وبالگ نويسي  تدارگرا، براي مقابله با روزنامههاي اق ها مخصوصاً حكومت بسياري از حكومت

با اينكه در مواردي و به صورت محدود اين مقابله موثر واقع .  اند هاي پااليش يا فيلتر گذاري را انتخاب كرده شيوه
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؛ مثالً فيلتر شود ولي با عنايت به اينكه به جهات فني اين مقابله هميشه كارگر نمي) حداقل تاكنون(شده است 

هاي جديدي بوجود بياورند و به  توانند سايت توانند فيلترها را از كار بياندازند يا كاربران به سرعت مي ها مي شكن

هاي متعدد  ها و وبالگ اضافه اينكه وسعت فضاي مجازي و فراواني اخبار و اطالعات عرضه شده در قالب سايت

هاي فني براي مقابله  تا معلوم شود با هر يك چه بايد كرد لذا شيوهدهد  امكان بررسی دقيق همه آنها را نمي

 .كنند كفايت نمي

براي اين نوع .  هاي حقوقي را نيز در دستور كار كنترل قرار دهند به همين دليل دولت ها سعي دارند تا مكانيزم

صورت گرفته و ) ه جرايم اينترنتيتدوين قوانين مربوط ب(هايي براي پر كردن خالء قانوني  ريزي مقابله نيز برنامه

اگر چه دادگاه هاي مربوط به متهمان اينترنتي و زنداني كردن .  شود يا از قوانين موجود براي مقابله استفاده مي

نگار در شبكه اينترنت نسبت به موارد دادگاه هاي غير اينترنتي و متهمان فعال در  افراد فعال، نويسنده و روزنامه

 .شود چاپي بسيار كمتر است اما در عين حال در برخي كشورها اين نوع برخوردها كماكان ديده ميهاي  روزنامه

 

 نگاري اينترنتي و تغيير اجتماعي ـ روزنامه٦

اي از آن در بيشتر  روزنامه نگاري الكترونيك با وجود مشكالتي كه دارد و با وجود اينكه هنوز استفاده گسترده

شود با اين وجود بر   كه هنوز در فرآيند توسعه اقتصادي و سياسي ناهموارند، نميكشورها، مخصوصاً كشورهايي

.  هايي ايجاد كند تواند در تغيير اجتماعي و سياسي اميدواري  كند به خودي خود مي اساس امكاناتي كه فراهم مي

با اين وجود نبايد  . توان آن را نشانه اي از عناصر بسط گستره عمومي هابرماسي تلقي كرد از اين جهت مي

اي  نظر از جامعه هاي اجتماعي را ناديده گرفت و براي آن قدرت زيادي در ايجاد تغيير اجتماعي و صرف ظرفيت

نظر از درجه متفاوت دسترسي، بنا بر مالحظاتي نظير دسترسي  صرف.  شود، قايل شد كه در آن به كار گرفته مي

هاي ارتباطي  نظر از توانايي ها در جهت اشاعه آن و همچنين صرف فني و زير ساختي و رويكرد و سياست دولت

گيرد براي تحقق  كاربران در استفاده از آن، بستر اجتماعي كه تكنولوژي جديد در آن مورد استفاده قرار مي

ت مشارك/ تاثير سياسي اينترنت و پارادوكس نفوذ"اي موسوم به  چريان جورج در مقاله.  تغييرات بسيار مهم است
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گويد  وي مي.  )٢٠٠٥:جورج (اين موضوع را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است " در مالزي و سنگاپور

مالزي و .  توان به طور ساده رابطه مثبتي ميان گسترش تكنولوژي اينترنتي و استفاده موثر از آن برقرار كرد نمي

اين دو .  هاي آنها تقريباً مشابه بوده است سياستسنگاپور تقريباً با هم استفاده از اينترنت را شروع كردند و 

اند و رژيم سياسي وست مينستري دارند و انتخابات آزاد است ولي   استقالل پيدا كرده١٩٦٠تقريباً هر دو در دهه 

اند به اين  گاه اين دو را نيمه دموكراسي ناميده.  فضاي سياسي به اندازه انگليس يا كشورهاي مشابه باز نيست

 كه نوعي دموكراسي محدود را پي مي گيرند كه بيشتر بر توسعه اقتصادي و اجتماعي تاكيد دارد و معنا

ها  كنترل دولت بر رسانه.  كند دموكراتيك كردن كامل حكومت و دولت را به تدريج و با احتياط دنبال مي

طح محتواست يعني اول س.  كند مقررات دولت در دو سطح عمل مي.  عنصري اساسي در هر دو سيستم است

مقررات .  ها براساس آنها تنظيم شده است دهند و اطالعاتي كه گزارش هايي كه خبرها را تشكيل مي گزارش

هايي معين بر انتشار، بعد از انتشار، و تنبيه و جريمه  دهد محدوديت مختلفي وجود دارد كه به دولت اجازه مي

هاست يعني چه كسي مالك و گرداننده  ترسي به رسانهسطح دوم دس.  براي كسب اطالعات رسمي تحميل كند

اي به كار  مقررات مربوط به كسب پروانه و ضمايم آن براي كنترل مؤسسه رسانه.  اي است وسايل توليد رسانه

.  اما اين سياست در مورد اينترنت متفاوت است.  شود، ولو آنكه رسانه در اختيار بخش خصوصي باشد گرفته مي

ها كه چند دهه قدمت داشت گسيختگي ايجاد كرد و   در اين رويكرد مديريتي رسانه٩٠ در دهه ظهور اينترنت

اي شد كه شهروندان دو كشور اجازه پيدا كردند بدون كسب اجازه رسمي و به عنوان رسانه  اينترنت اولين رسانه

 اقتصادي -ا حسابگري سياسيمحور خود و ب-دو دولت براساس اهداف اقتصادي بازار.  جمعي از آن استفاده كنند

هاي اندكي  در دو كشور تفاوت.  هاي سنتي نگه دارند و به آن اكتفا كنند ترجيح دادند كنترل را در محدوده رسانه

شود ولي ثبت  هاي سياسي دنبال مي در سنگاپور سياست ثبت سايت.  ها اساسي نيست وجود دارد ولي اين تفاوت

هاي سياسي هيچ كدام مسدود  رافي بوده است نه كنترل سياسي و سايتسايت بيشتر با هدف كنترل پورنوگ

اند و دولت  مسدود شده)  سايت كه بيشتر جنبه نمادي دارد١٠٠دقيقاً (هاي پورنوگرافيك  ولي سايت.  اند نشده

پذيري آنهاست و كنترل سياسي در بين  ها بيشتر نشان دادن مسوليت معتقد است مقصود دولت از ثبت سايت
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ست و دولت هدفش اين است كه يكي از پنج نمونه برتر در تكنولوژي اطالعات آينده در حوزه جامعه اطالعاتي ني

الزي نيز براساس يك طرح عظيم توسعه تكنولوژي اطالعات كه هدف از آن پشتيباني حقوقي و زير م.  باشد

يك ماده از قانون .  ال كرده استاي تهيه شده است سياست باز را دنب  ماده١٠ساختي است و براي آن قانون 

ها هم  البته مواردي مثل تهمت و افترا ذيل قوانين ديگر كه در مورد رسانه.  مذكور عدم سانسور در اينترنت است

 .كاربرد دارد قابل تعقيب است

بر  برا٥جمعيت مالزي در مجموع .  ها تعداد كاربران اينترنتي در دو كشور متفاوت است با وجود اين شباهت

 ٣/١ ميليون در برابر ٤(جمعيت سنگاپور است ولي كاربران اينترنت مالزي سه برابر كاربران در سنگاپور است 

نگاري  به عبارت ديگر براساس روزنامه.  در عين حال، مشاركت اينترنتي نيز در مالزي بيشتر است.  )ميليون

كوشد  كند و مي  ايدئولوژي حاكم چالش مينگاري كه در سنّت مطبوعات راديكال با گر يعني روزنامه چالش

 ١٠٠هاي اصلي بديل در مالزي بيش از  وب سايت.  گفتمان عمومي را دموكراتيك كند وضعيت مالزي بهتر است

مالزي .  ها در سنگاپور حداكثر چند هزار نفر است دهند اما بازديدكنندگان اين گونه سايت هزار نفر را پوشش مي

همچنين در به .  ا پرسنل تمام وقت دارد در حاليكه سنگاپور از اين حيث محروم استحداقل سه سايت بديل ب

در كل ساختارهاي فرهنگي مكمل يا پشتيباني .  روز كردن سايت مالزي بسيار جلوتر از سنگاپور بوده است

ن است كه تفاوت به نظر من مقايسه دو كشور نشان دهنده اي.  تر است كنندة استفاده از اينترنت در مالزي قوي

هاي آن الين براي ابراز نارضايتي سياسي حاكي از اين است كه اين تفاوت ارتباط محكمي با  در توسعه رسانه

هيچ يك از سطح نفوذ اينترنت و مقررات استفاده، توضيح دهنده اين نيست كه چرا مالزي در .  تكنولوژي ندارد

هاي از قبل موجود در دنياي واقعي در  بلكه شبكه.  تر است شرفتهابراز نارضايتي از طريق اينترنت از سنگاپور پي

بر كناري و محاكمه انور ابراهيم و مسايل (كنار يك بحران سياسي كه اجماع سياسي را از هم گسيخته كرد 

هاي ديگر ارتباط سياسي برانگيخت نقش مهمتري در اين  ها را براي پيدا كردن راه و در نتيجه مالزيايي) مرتبط

اي و چهره به چهره جاي گرفته  هاي متقابل چند رسانه اي از كنش استفاده از اينترنت در شبكه.  تفاوت دارند

 .كنند است كه تاثير تكنولوژي را كند يا تشديد مي
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اعتمادي خوانندگان به مطبوعات سنّتي به شدت  گويد در كره، نارضايتي و بي گذار اهمي نيوز مي او يون هو بنيان

خواهند خود را ابراز نمايند و اين تمايل افزايش يافته است بنابراين از يك  شهروندان مي.   يافته استافزايش

طرف نارضايتي از مطبوعات مرسوم و از طرف ديگر تمايل به ابراز خود از سوي شهروندان دست به دست هم 

توانم فرصتي براي  گزين من فكر كردم مينگاري جاي اند؛ و با امكان استفاده از اينترنت براي نوعي روزنامه داده

اي اينترنتي ايجاد شود كه شهروندان خود خبرنگاران آن  تحقق اين تمايالت فراهم كنم به صورتي كه روزنامه

 .باشند

ها بيشتر به اطالعات اينترنت اعتماد دارند  ها در مقايسه با آمريكايي اي دهد كه كره تحقيقات ديگري نيز نشان مي

ها  اي در مقايسه با آمريكايي اي هفت نفر چنين اعتمادي دارند و كاربران اينترنتي كره  از هر ده كرهبطوري كه

شعار اين روزنامه اين .  كنند ها تلويزيون تماشا مي كنند و كمتر از آمريكايي وقت بيشتري را با اينترنت صرف مي

 ٩:٣٠ست به طوري كه سه بار در روز در ساعت به روز كردن بسيار سريع ا.  هر شهروند يك گزارشگر است: است

 درصدشان ٨٠شمار گزارشگران اين روزنامه كه .  شود  بعد از ظهر مطالب جديد مي٥صبح، يك بعد از ظهر و 

گويد در  بنيانگذار روزنامه مي.   نفر رسيده است٢٧٠٠٠گزارشگراني از ميان شهروندان هستند اكنون به حدود 

ها و هم عقيده را در  مقاالتي كه هم واقعيت.  ري صرف مورد توجه و معيار اصلي نيستاين روزنامه مقاالت خب

.  )٢٧/٦/٨٥تري هيتون، منبع اينترنتي، تاريخ مشاهده (شوند  برگيرند نيز در صورتي كه خوب باشند پذيرفته مي

در .  ورد استفاده قرار گرفتندهاي گفتگوي موجود در روزنامه اينترنتي اهمي نيوز براي پيكارهاي انتخاباتي م اتاق

اي از چونگ مونگ جون، حمايت زيادي را براي رو مو هيون   مقاله٢٠٠٢انتخابات رياست جمهوري سال 

 هزار نفر ٥٧٠كانديداي اصالح طلب برانگيخت بطوري كه در مدت دو ساعت اتاق گفتگو مملو از كاربران شد و 

 كل كساني كه صفحات اينترنتي ديگري تحت عنوان نان گيك به همچنين تعداد.  به مقاله دسترسي پيدا كردند

گر ارائه دادند نيز افزايش يافت و لذا نقش مشابهي بازي كردند و يكي از آنها تحت عنوان سورپريز  معني مناظره

يي ها در روزهاي تبليغات انتخاباتي مقاله.  به پيكارهاي تبليغاتي كانديداي اصالح طلب رو موهيون كمك كردند

 .كردند شد كه روزانه صد هزار نفر از آن بازديد مي  در اين صفحه نوشته مي
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هاي اجتماعي كره جنوبي اثر گذاشته است كه از همه مهمتر تاثير آن  نگاري بر بسياري از حوزه اين سبك روزنامه

 تحت تاثير ٢٠٠٢ل  و انتخابات رياست جمهوري سا٢٠٠٠به ويژه انتخابات عمومي سال .  بر انتخابات بوده است

حتي كانديدهاي بسيار جا افتاده هم به طور فعال از .  الين همين سبك بوده است هاي آن مباحث و مناظره

اينترنت به عنوان ابزار تبليغاتي استفاده كردند و صفحه اينترنتي اتحاد شهروندان ضد متصديان سياسي كنوني را 

 ) .٢٧/٦/١٣٨٥ت دانشگاه كلمبيا، بازديد در ساي(  هزار كاربر اينترنت بازديد كردند٩٠٠

اين بستر اجتماعي هم ساختار سياسي و هم .  پذير نبوده است اما اين تاثيرات بدون بستر اجتماعي مناسب امكان

استفاده گسترده از اينترنت در ده ساله اخير در كره جنوبي بدون .  گيرد تمايالت اجتماعي مردم كره را در بر مي

 ميليون به اينترنت پر ٣١ ميليون جمعيت كره ٤٧ از ٢٠٠٥تا سال .  شد ار سياسي ممكن نميتغيير ساخت

اما اين برجستگي در استفاده از .  اند  درصد خانوارها نيز كامپيوتر شخصي داشته٨٣اند و  سرعت دسترسي داشته

 ).٢٠٠٥چانگ ،(گي توضيح داداطالعات و نفوذ اينترنت را بايد با عوامل جغرافيايي، سياسي و اقتصادي و فرهن

يك چهارم جمعيت كره در .  جغرافياي كره براي بسط اطالعات و گسترش آن از طريق اينترنت مساعد است

كنند كه نصب و  اين بخش از جمعيت در آپارتمانها يا نواحي متراكم زندگي مي.  كنند شهر سئول زندگي مي

از جهت خط مشي .  سازد پذير مي اي مقرون به صرفه را امكان استفاده از سيستم ارتباطات باند پهن با هزينه

كره پيش .  سياسي، حكومت كره توسعه تكنولوژي اطالعات را به صورتي فعال و جدي دنبال و تقويت كرده است

در نتيجه اين سياست دسترسي به .   كامل كرد١٩٩٧از ساير كشورها ساخت شاهراه هاي اطالعاتي را آغاز و در 

از جهت فرهنگي نيز .  )همان(ت در مقايسه با كشورهايي مثل آمريكا، انگليس و كانادا بسيار ارزانتر است اينترن

كند چرا كه فرهنگ كنفوسيوسي  سلطه فرهنگ كنفوسيوسي انگيزه استفاده از اين ابزار تكنولوژيك را بيشتر مي

شوند كه هنگام  ها چنان تربيت مي ثال بچهبه طور م.  هاي مبتني بر سلسله مراتب تاكيد دارد به شدت بر ارزش

ها  اي اين نحوة سالم و احترام هنوز هم در ميان كره.  گذارند سالم كردن به بزرگترها تعظيم كرده و احترام مي

هاي اين فرهنگ اكراه از صحبت   از تبعات همبسته.  شود مثالً از سوي دانشجويان نسبت به استادان، مشاهده مي

ها و ابزارهاي ابراز افكار و  در نتيجه، اين فرهنگ قلمرو، فرصت.  ترها و معلمان و استادان استدر برابر بزرگ
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هاي اجتماعي از  و اقليت) كنندگان از اينترنت بيشترين استفاده(كند و نسل جوان كره  احساسات را محدود مي

هاي كنفوسيوسي و اظهار و انتقال  شاي براي خنثي كردن ارز امتياز اينترنت استفاده می کنند و آن را وسيله

عالوه بر اين نكته مهم .  انه آنها وجود دارد اند كه در جهان واقعي كمتر امكان ابراز آزاد افكار و عقايدي ساخته

آوري تغيير  هاي مرسوم كره حتي در ده ساله اخير كه ساختار سياسي به طرز شگفت ديگر اين است كه رسانه

انه افراد در سرنوشت سياسي خودشان فراهم شده است همچنان مشي  آزاد و مشاركت آزادپيدا كرده و انتخابات 

 درصد خوانندگان را پوشش ٨٠اند به طوري كه سه روزنامه اصلي كشور كه حدود  محافظه كاري را حفظ كرده

 .كنند اي مقاومت مي كنند و در برابر اصالحات رسانه كارانه عمل مي مي دهند بسيار محافظه

در اين كشور هنگام حكومت سوهارتو رسانه هاي چاپي و .  حول تقريباً مشابهي در اندونزي نيز ديده شده استت

.  شد  صوتي ـ تصويري تحت مالكيت گروه كوچكي از صاحبان منافع اقتصادي قرار داشت و به شدت كنترل مي

با ورود اينترنت .  همه جا پيچيده بود" اديتكنولوژي آز"اينترنت زماني به اندونزي رسيد كه آوازه آن به عنوان 

محروميت ها و خواسته هاي سياسي و دموكراتيك كه دولت اقتدارطلب و صاحبان منافع كالن اقتصادي مانع 

همين تحول بود كه استفاده هدفمند از اين رسانه براي سرنگوني رژيم .  ابراز آن شده بودند مجال بروز يافت

فعاالني كه كار بسيج مردم عليه سوهارتو .  ن دموكراسي در اندونزي را امكان پذير ساختسوهارتو و نهادينه كرد

اين پيام ها در كيوسك هاي اينترنتي .  را انجام مي دادند، پيام ها را از طريق پست الكترونيك توزيع مي كردند

نگاه براي توزيع توده اي به شكل عمومي در شهرها و نزديك دانشگاه ها پياده و از آنها پرينت گرفته مي شد و آ

 ).٢٠٠٥؛ چِران ،٢٠٠٠کراسنوبوکا ،(كاغذي تكثير مي شدند 

تجارب كشورهاي مالزي، سنگاپور، كره جنوبي، و اندونزي نشان دهنده اين است كه جبر گرايي تكنولوژيك مك 

به بيان ديگر، تكنولوژي .  ردمتبلور شده را بايد تعديل ك" رسانه همان پيام است"لوهاني كه با عبارت معروف وي 

جديد مي تواند در صورت مساعد بودن بستر اجتماعي، درجه و سرعت تغيير را زياد كند، اما بدون بستر 

 .اجتماعي مساعد و همسو نبايد انتظار زيادي از آن داشت
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 گيري نتيجه

 

ني و هم چنين آزادتر كردن رسا نگاري الكترونيك امكان باز هم بيشتري براي آزاد كردن اطالع  روزنامه-١

 .كند مخاطب در استفاده از اخبار و اطالعات فراهم مي

هاي مرسوم مهم است  هاي خبري همچنان كه در مورد روزنامه  با وجود اين نكته مالكيت و توانايي اداره سايت-٢

 .كند در اينجا هم اهميت زيادي پيدا مي

نه و غير آگاهانه اطالعات ،عدم اعتبار منبع و فقدان امنيت هايي مثل شكاف آگاهي، تحريف آگاها  محدوديت-٣

گر چه به درجات بسيار كمتر نسبت به اين (ها با آنها  مطلوب براي روزنامه نگاران منتقد و احتمال مقابله دولت

 .  در آينده نزديك همچنان وجود خواهد داشت) نوع مشكالت در روزنامه نگاري چاپي

توان بدون تعامل با  اري الكترونيك و نقش آن در تغييرات اجتماعي و سياسي را نمينگ  در نهايت روزنامه-٤

 .گروههاي شهروندي، فعاالن سياسي و اجتماعي و احزاب سياسي بررسي كرد
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