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مأموریتساترا

ســازمانتنظیــممقــــرراترســانههایصــــوتوتصــــویر
فراگیــربــهمنظــورتحقــقمنافــععمومــیدرســپهرخدمــات
رســانهایصوتــیتصویــریفراگیــروبــاهــدفســاماندهی
وتنظیمگــری،تضميــنپايــداریوتوســعهصنعــتصــوت
و همتنظیمگــری و خودتنظیمگــری توســعه تصويــر، و
ـیاثربخــشومطلــوبآحــادمــردم، تمهیــدنقشآفریـن
کســبوکارهاونهادهــادرزنجیــرهارزشایــنصنعــتبنیــان
نهــادهشــدهاســت.ســازمانبــهدنبــالآناســتکــهبــا
تحقــقمأموريــتخــودموجــبارتقــایســالمتوکیفیــت
خدمــاترســانهایصــوتوتصويــرفراگیردرفضــایمجازی،
تقویــتوارتقــایجایــگاهصنعــترســانهایصوتیتصویری
جمهــوریاســالمیایــراندررقابتهــایســنگینجهاـنـی،
حفاظتازمرزهایرســانهایکشــوروکاهشآســيبپذيری
جامعــهدرمقابــلهجمههــایفرهنگــيبیگانــگان،جلوگیری
ازانحصــاروتضمیــنرقابــتســالمودرنهايــتزمینهســازی
تحقــقالگــویرســانهایدرتمــدننويــناســالميشــود.
دفتــرمطالعــاتتنظیمگــریرســانهســاترابهعنــوانبــازوی
علمــیســازمانتــالشمیکنــدضمــنتولیــدوترویــج
ادبیــاتحــوزهحکمرانی،سیاســتگذاریوتنظیمگریرســانه
وارتباطــات،اقدامــاتســازمانرابــانگاهــیکارشناســانهو
علمــیمــوردبررســیقــراردهــدتــاازهمیــنطریــقســاترابــه
منزلــهســازمانیشــواهدمحورومبتنیبرپژوهــشبهانجام
وظایــفخــودبپــردازد.مرکزمطالعاتبخــشقابلمالحظهای
بــرایمســئوالنعالیرتبــه، ایــنتحقیقــاترا ازنتایــج
مدیــرانســازمانها،نخبــگانوکارشناســانایــنحــوزهارائــه
میکنــدوهمچنیــنبــرایســهولتدسترســیعمــوم،ایــن
پژوهشهــارادرقالبهــایمختلــفنیــزمنتشــرمیکنــد.
اهــماهــدافایــنمرکزعبارتاســت؛ازانجــامپژوهشهای
بنیادیــندرحــوزهحکمرانــی،سیاســتگذاریوتنظیمگــری
رســانهوتوســعهجریــانترجمــهایــنحــوزه،توســعهشــبکه
پژوهشــگرانوسیاســتپژوهان،تربیــتنیــرویپژوهشــی
وهدایــتســاترابهســویاقدامــاتتنظیمگرانــهمبتنــیبــر
پژوهــش.بــرهمیــناســاس،ســندپیــشرو،بــربخشــیاز

وظایــفیادشــدهجامــهعمــلمیپوشــاند.



فهرســــــــت
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نماییازکاربرانکالبهاوسدرجهان
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ویژگیهایمتمایزکالبهاوس
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شبکه اجتماعی مبتنی بر صوت
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اتاق های گفتگوی تخصصی و نخبگانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کووید 19 و برگ برنده زمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالب هاوس؛ شبکه اجتماعی طبقاتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضویت؛ فقط با دعوت نامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها صداست، که نمی ماند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم امکان مشارکت تمامی کاربران در گفتگوها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبهاوسدرکشورهایخاورمیانهوعربی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبهاوسدرایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایرانیان و فرهنگ شفاهی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالب هاوس و انتخابات 1400 ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چالشهایپیشرویکالبهاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چین و عمان و فیلترینگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امارات و دسترسی سخت تر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسائل امنیتی و حریم خصوصی فرانسه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض قانون حفاظت از مصرف کننده در آلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتشار اطالعات عمومی کاربران در اینترنت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله  شرایط و خدمات استفاده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبهاوسوتکاپویرقبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونهتنظیمگریکالبهاوسدرترکیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشکیل دفتر نمایندگی کالب هاوس در کشور ترکیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنترل مطالب خطرناک مطرح شده در کالب هاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبهاوسومسالهتنظیمگریدرایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالبهاوسازنگاهفعالینصنعتصوتآنالیندرایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذف فاصله های اجتماعی؛ مبنای شکل گیری پلتفرم های جدیدی چون کالب هاوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کالب هوس، مدل شنیداری و تحلیل داده های صوتی
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ایـــن مســـــــاله کـــه کالب هـــاوس پدیـــــده ای  نویـــن 
ــی اســـــت یـــا تـــب داغـــــــی کـــه  در رســـانه ها اجتماـع
ـــد  ـــان اســـت، خـــود می توانـ ـــر زبــ ـــر ســــ ـــا ب ـــن روزهـ ایــ
ــن  ــا ایــ ــود. بـ ــل شـ ــث تبدیـ ــرای بحـ ــوعی بـ ــه موضـــ بـ
حـــــال در ایـــــن گـــزارش سعـــــی شـــــده اســـــت فـــارغ 

از پدیـــده بــــــودن یـــا نبــــــودن شــــــبکه اجتماعـــــی 
شـــبکه  ایـــن  مختلـــــف  ابعـــاد  بـــه  کالب هـــاوس، 
ــپهر  ــا و چالــــــش های آن در ســـ ــی، مزیت هـ اجتماعـــ
ـــرای  ـــیم چارچوبـــی ب ـــان و ترســ ـــران و جه ـــانه ای ای رســ
ـــرم  پرداخـــت. ـــن پلتفـــ ـــر ای ـــرانی ملـــی ب ـــال حکمــ اعمــ

مقدمه
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در  اجتماـعـی  رســانه   یــک  عنــوان  بــه  کالب هــاوس 
پاییــز 2019 توســط پــول دیویســون و روهــان ســت 
شــکل گرفــت. پــول دیویســون قبــل از ایــن کــه تیمــش 
توســــط Pinterest در ســــال 2016 خــــــریداری شــــود، 
ــدازی  ــورتس« را راه انـــ ــن »هایــالت« و »شـــ اپلیکیشــ
اجتماـعـی  شــبکه   هایالیــت  اپلیکیشــن  بــود.  کــرده 
ــران  ــود کــه کارب ــرای سیســتم عامــل اندرویــد و ios ب ب
نزدیــک شــما و عالقه مندی هــای مشــترک میــان شــما و 
کاربــران را پیــدا می کــرد. اپلیکیشــن شــورت نیــز بــرای 
ــراه  ــن هم ــن تلف ــوای دوربی ــه محت اشــتراک گذاری کلی
بــا دوســتان و دیگــر افــراد بــود. بــه هــر دو اپلیکیشــن 
ــم شــخصی نقدهــای عمــده ای  ــه حری ــل ورود ب ــه دلی ب

 )McHugh, 2016(. بــود  وارد 

ــذاری  ــام »کالب هــاوس« نام گـــ ــا ن ــدید ب ــن جــ اپلیکیشـــ
مجــددی انجــام داد و بــه طــور رســمی تنهــا بــرای سیســتم 
عامل های ios در مارس 2020 منتشر شد. این اپلیکیشن 
توســط شــرکت Alpha Exploration Co شــکل گرفتــه 
اســت. حضــور ورزشــکاران، بازیگــران و از همــه مهم تــر 
مدیــران جهانــی ازجملــه ایــالن ماســک، بیــل گیتــس و 
حـتـی مــارک زاکربــرگ، مدیرعامــل فیس بــوک در ایــن 
اپ موجــب محبوبیــت بیش ازپیــش ایــن اپ شــد. 
به طـــــوری که رفته رفتــه توجــــه ســــرمایه گـــذاران ایــن 
حــوزه را نیــز بــه خــود جلــب کــرد و ارزش ایــن پلتفــرم 

روزبــه روز افزایــش یافــت. 
ــون دالری شــرکت  ــا ســرمایه گذاری 12 میلی ــدا ب در ابت
خطـــــرپذیر اندریســـــن هورویتــس در مــاه مــی 2020، 
ارزش ایــن پلتفــــرم بــه 100 میلیــون و در 21 ژانویــه 
2021،  بــه 1 میلیــارد دالر رســید.؛ و درنهایــت نیــز در 
آوریــل 2021 در آخریــن مرحلــه ســرمایه گذاری، ارزش 
کالب هــاوس نزدیــک بــه 4 میلیــارد دالر رســیده اســت 

 .)Dean, 2021(

شکل شماره 1 - کالب هاوس در یک نگاه2 

تعداد کاربران آن به
1.3 میلیون رسید

ارزش آن به
یک میلیارد دالر رسید

ارزش بازار به 100 میلیون دالر رسید

ایجاد شد

.https://www.thinkimpact.com/clubhouse-statistics1

سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(

تاریخچهشــکلگیری
کالبهاوس
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کالب هـــاوس شـــبکه اجتماعـــی مبتنـــی بـــر صـــوت اســـت. 
پلتفرمـــی کـــه بـــر بســـتر آن کاربـــران می تواننـــد بـــه 
ــی  صـــورت خودجـــــوش در اتاق هـــای گفـــــت وگوی صوـت

کـــــــالبهــــاوس؛
یکپلتفرمصوتی

بر طبق آمار سایت App Annie، کالب هاوس در میان 
ده اپلیکیشـن برتـر iOS در کشـورهای برزیـل، فرانسـه، 
و  بریتانیـا  روسـیه، کره جنوـبی،  ژاپـن،  ایتالیـا،  آلمـان، 

 .)Freer, 2021( ایـاالت متحـده اسـت

نماییازکاربران
کالبهــــــاوس

درجهان

حضـــور پیـــدا کننـــد. کاربـــران، اتاق هـــای گفت وگـــوی 
ـــد  ـــد و می توانن ـــد، می بینن ـــال می کنن ـــه دنب ـــرادی را ک اف
ـــنونده  ـــا تنهـــا شــ ـــان ملحـــق شـــوند ی ـــه گفت وگـــوی آن ب
باشـــند )Constine, 2020(. کاربـــران در ایـــن پلتفـــرم 

ــد.  ــاد کننـ ــود را ایجـ ــای خـ ــد اتاق هـ می تواننـ
در ایـــن پلتفـــــرم هیـــچ ویدئـــو و تصویـــری و حـتــی 
ــایر  ــالف سـ ــن برخـ ــن اپلیکیشـ ــت. در ایـ ــی نیســـ متـن
ـــرای  ـــد از صـــوت ب ـــا می توانی شـــبکه های اجتماعـــی تنه
برقـــراری ارتبـــاط اســـتفاده کنیـــد. نکتـــه ای کـــه بـــه بـــاور 
شـــبکه های  ــی«  »اجتماـع جنبـــه  کارشناســـان  برـخــی 

ــی را پررنـــگ کـــرده اســـت. اجتماـع

شکل شماره 2 - تعداد کاربران رسانه های اجتماعی مختلف1

.https://www.thinkimpact.com/clubhouse-statistics1

کالبهاوس؛تبجدیدبازاررسـانههایاجتماعیایران

تعداد  کاربران پلتفرم ردیف

2.3 میلیارد یوتیوب 1

265 میلیون کاربر فعال روزانه اسنپ چت 2

192 میلیون کاربر فعال روزانه توئیتر 3

1.85 میلیارد کاربر روزانه فیسبوک 4

تعـــداد کاربـــران ایـــن اپلیکیشـــن نیـــز در مـــدت کوتاهـــی، 
رشـــد چشـــمگیری داشـــته اســـت. در دســـامبر ســـال 
2020، ایـــن برنامـــه 600 هـــزار کاربـــر داشـــت امـــا در طـــول 
یـــک مـــاه، کاربـــران آن بـــه 2 میلیـــون نفـــر افزایـــش پیـــدا 
کـــرد. ایـــن رشـــد در ماه هـــای دیگـــر نیـــز ادامـــه یافـــت 
به طوری کـــه در حـــال حاضـــر تعـــداد کاربـــران ایـــن شـــبکه 
اجتماعـــی از مـــرز 13 میلیـــون نفـــر نیـــز گذشـــته اســـت. 
ـــا به صـــورت  ـــرم تنه ـــن پلتف ـــه ای ـــن در حالـــی اســـت ک ای
ــده اســـت و  ــتم عامل ios عرضه شـ ــرای سیسـ ــمی بـ رسـ
ــه  ــق دعوت نامـ ــا از طریـ ــبکه تنهـ ــن شـ ــت در ایـ عضویـ
ـــگان در دســـترس  ـــرای هم ـــوز ب ـــر اســـت و هن امکان پذی

ـــرار نگرفتـــه اســـت. ق
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سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(

شکل شماره 4- میزان جستجوی اینترنتی کاربران امریکایی در مورد کالب هاوس در 12 ماه گذشته 
)این میزان در بازه 31 ژانویه تا 13 فوریه، به باالترین حد خود رسیده است.(

بـرای ورود بـه بـازار شـبکه های اجتماـعی کـه رقبایی بزرگ 
حضـور دارنـد بایـد بتوان ویژگی هاـیی متمایز و منحصری 
را ارائـه داد تـا توامـان ضمـن ایجاد نیاز برای مخاطبان، به 
بخشی از نیاز مخاطبان که در سایر شبکه های اجتماعی 

ــیهایمتمـایز ویژگــ
کالبهــاوس

برآورده نشـده بود، پاسـخ داده شـود. در ادامه به بررسـی 
برـخی از ویژگی هـای کالب هـاوس که برخی از آنان مزیت 
رقابـتی ایـن شـبکه محسـوب شـده و برـخی دیگـر ممکـن 
است از نقاط ضعف آن محسوب شود. یکی از متغیرهای 
مهمی که در رشد کالب هاوس اثرگذار بود، زمان مناسب 
ی در دوران کوویـد 19 بـود کـه عمـوم کاربـران  انتشـار یعـن
بیـش از پیـش بـه شـبکه های اجتماـعی بـرای تعامـالت 
و ارتباطـات خـود نیازمنـد بودنـد. در نتیجـه ایـن شـبکه 
اجتماعی می تواند به بخشی از نیازهای آنان پاسخ دهد.

iOS شکل شماره 3 - بازارهای بزرگ در دانلود کالب هاوس بر بستر سیستم عامل
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شـبکه های  دیگـر  از  را  کالب هـاوس  کـه  چیـزی  درواقـع 
اجتماـعی متفـاوت می کنـد، ایـن اسـت کـه بـدون متـن، 
عکـس و ویدئـو توانسـته تنهـا از طریق صـوت، میلیون ها 

کاربـر را شـیفته خـود کنـد. 
در ایـن شـــــبکه اتاق هـا یـا Room هـــای مختلفــی بـا 
موضوعـات گوناگوـنی وجـود دارد کـه همـه اتفاق ها در 
آن زنـده و هم زمـان از طریـق گفت وگـو بیـن افـراد رخ 

می دهـد. 
شـاید پیـش از ظهــــور کالب هـاوس کمتـر کسـی فکـر 
ی بر صـوت در عصر سـرعت  می کـرد کـه یـک رسـانه مبتـن
و کاهـش تمرکـز، بتوانـد بـا چنیـن سـرعتی در بیـن افـراد 
مختلف جا باز کند و توجه بسـیاری را به خود جلب کند؛ 
امـا همیـن صوـتی بـودن اپلیکیشـن بـه مزیـت رقابـتی 
اصلی او در مقایسـه با سـایر شـبکه های اجتماعی تبدیل 
شـد. معمـواًل متـن به خوـبی و درسـتی، لحـن نویسـنده 
را منتقـل نمی کنـد و بیـان احساسـات در آن به سـختی 
انجـام می گــــیرد؛ امـا در صـــوت، حـس، لحـــن و شـرایط 
احساسـی گوینـده به راحـتی منتقـل می شــــود و همیـن 
امـر بـر جذابیـت ایـن شـبکه اجتماـعی، افـزوده اسـت. از 
سـوی دیگر رواج بیش ازپیش پادکسـت ها در بین مردم 
موجـب شـده اسـت تـا تمایـل بـه گـوش دادن بیـش از 

نوشـتن و دیـدن افزایـش یابـد. 
توجـه  بـه آن  به خوـبی  پلتفـرم  کـه سـازندگان  نکتـه ای 
کرده انـد. نکتـه دیگـر اینکـه، صوـتی بـودن ایـن پلتفـرم، 
امکان انجام سایر کارها در زمان گوش دادن به گفتگوها 
را فراهـم می کنـد کـه بـرای مردم در عصر پرشـتاب امروز، 
امـری مهـم بـه شـمار مـی رود. عـالوه بـر این صوـتی بودن 
ایـن اپ، جنبـه اجتماـعی بـودن شـبکه های اجتماـعی را 

.)Kalia, 2021( پررنگ تـر کـرده اسـت

شــبکهاجتماعــی
مبتنــیبــرصوت

یکی دیگر از مزیت های رقابتی این اپ را می توان تخصصی 
بودن اتاق های گفتگوی آن دانسـت. گفتگوها حول محور 
یـک موضـوع انجـام می شـوند و بـر یـک حیطـه مشـخص 
تمرکـز دارنـد. این مسـئله پراکندـگی ذهن مخاطب را کمتر 
کرده و به او فرصت آموختن بیشتری در حوزه دلخواهش 
را می دهـد. ضمـن آنکـه حضـور نخبـگان و مدیـران مطـرح 
جهـان ازجملـه زاکربـرگ و ایـالن ماسـک ایـن امـکان را بـرای 
کاربران فراهم می کنند تا از نظرات نخبگان و کارشناسـان 
هر حیطه آن هم به صورت زنده و در لحظه استفاده کنند و 
فرصت یابند تا با افرادی از اقصی نقاط جهان گفتگو کنند. 
به عنوان مثـال حضـور ایالن ماسـک دریـکی از این اتاق های 
گفتگـو قطعـًا بـرای افراد زیادی، فرصتی مغتنم بوده اسـت 
.)Aljazeera, 2021( تـا بـا نقطـه نظـرات او آشـنا شـوند

ــوی اتاقهــایگفتگـــ
تخصصیونخـبگانی

شــاید ایــن شــبکه اگــر در زمانــی غیــر از شــرایط همه گیری 
کرونــا و قرنطینــه رونمایــی می شــد بــا اســتقبال کمتــری 
روبــرو می بــود. بنابــر مطالعــه انجام شــده در دانشــگاه 
ــن  ــری )Video Chat(، ضم ــای تصوی اســتنفورد، گفتگوه
ــتفاده از ایــن امــکان،  ــردم در اســـ ــتگی مــ پذیــرش خســ
بــه 4 عامــل ایجــاد کننــده ایــن خســتگی و دل زدگــی نیــز 
اشاره شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، حــرف زدن برای بســیاری 
از افــراد راحت تــر از نوشــتن اســت زیــرا در نوشــتن بایــد به 
ســاختارهای زبانی بیشــتر توجه کنند اما در حرف زدن، در 
لحظه صحبت می کنند و لذا کار، راحت تر خواهد بود. لذا 

کوویــد19وبــرگ
ــی ــدهزمانـــ برنــــ
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 IOS کــــالب هاوس در حـــال حاضــــر تنها برای کاربـــــران
قابل دسترسـی اسـت و کاربرانی که دسترسـی به آیفون 
ندارنـد نمی تواننـد از نســـخه های اصـل این اپ اسـتفاده 
کنند. هرچند سـازندگان آن گفته اند به زودی نسـخه های 
سـایر سیسـتم های عامـل را بـه ایـن اپ خواهنـد افـزود 
ی تنهـا آیفـون بازهـا قادرنـد در ایـن  ی در شـرایط فعـل وـل
شــــبکه فعالیـت کننـد. البتـه نســــخه های غیررســــمی 
اندرویـد هــــم اکنون در دســـــترس ایرانیان قـرار دارد که 
 .)2021 ,Motamedi(  تابه حال 50 هزار بار، دانلود شــده اند
اجتماـعی  شـبکه  یـک  بـه  را  کالب هـاوس  عامـل  ایـن 
متعلق به یک قشر خاص اقتصـــادی و فرهنگی تبدیل 
می کنـد. و در جامعـه ای کـه برند آیفون به نوعی نشـان 

کالبهــاوس؛شـــبکه
اجـــــتماعیطبقـــــاتی

دهنـده وضعیـت اقتصـادی و فرهنـگی یـک فـرد باشـد، 
یـکی از دالیـل نصــــب غیرقانونـــی آن توســـط کاربـران 
می توانـد قـرار گرفتـن آنـان در ایـن طیـف اقتصـــادی و 

باشـد. فرهنگی 

عضـــویت در کالب هـاوس از طــــریق دعوت نامـه صـورت 
می گیرد و همانند دیگر شبکه های اجتماعی، نمی توان به 
محـض نصب برنامه و سـاخت حسـاب کاربـری به فعالیت 
پرداخت. این ایده شـبیه ایده هایی اسـت که در کلوب ها 
اتفـاق می افــــتاد و افـــــراد صــــرفا بـر اسـاس دعوت نامـه 
 .)2021 ,Touma( می توانســــتند در کلـوب شــــرکت کننـد
از طـرف دیگـر هـر فـردی تنهـا قـادر بـه ارسـال دعوت نامـه 
بـه 2 نفـر اســــت و از همـه مهم تـر نســـــبت بـه تمـام 
اقدامـات بعـدی دریافــــت کننده دعوت نامه، نیز مسـئول 
اسـت! )جالـب اسـت بدانیـد لینـک دعوت نامـه  ایـن اپ 
در سـایت های فـــروش خارـجی ازجملـه علی بابـا و ای ـبی 

عضـویت؛فقـط
بادعــــــوتنامه

سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(

تمایــل افــراد به گفتگوهــای صوتی افزایش یافته اســت و 
درنتیجــه آن، تمایــل بیشــتری بــه حضــور در اپ صوتــی ای 
 .)Yadav, 2021( ــان می دهنــد ــالب هاوس نشـــ ــون کــ چــــ
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بـه فــروش می رسـد و در ایـران نیـز تـا مبلـغ 400 هـزار 
تومـان فروختـه می شـود!(. البتـه مدیـران ایـن شـبکه، 
علـت ایـن کار را حفـظ فضـای نخبگاـنی آن و تمرکـز بـر 
حضـور افـرادی کـه واقعـًا مایـل بـه فعالیت در این شـبکه 
هسـتند، اعـالم کرده انـد. ایـن عامل می توانـد بر اطمینان 
کاربـران جهـت شـرکت در اتاق هـای گفت وگو بیفزاید چرا 
که کاربران را در یک شبکه  محصور شده آشنا و دوستی 
قرار می دهد. از سـویی دیگر پلتفرم می تواند بسـیاری از 

شـبکه های دوسـتی را شناسـایی کنـد. 

برخـالف رسـانه های اجتماـعی دیگـر نظیـر توییـچ کـه 
ویدئوهـای اسـتریم زنده بـر روی پلتفرم قرار می گیرد 
تـا کاربـران در زمان هـای دیگـر قـادر بـه دیـدن محتـوا 
باشــــند. در ایـن پلتفــــرم امـــکان ضبـط گفـــت وگوها 
وجــــود نـدارد و بـه محـض بســـته شـدن اتـاق، صوتی 

 .)2021 ,Touma( باـقی نمی مانـد

تنهاصداســت،
کــهنمیمانـــــد!

نکتـه بعـد، عـدم امـکان مشـارکت در گفتگوهـا بـدون اجـازه 
ادمین و مدیریت4 اتاق اسـت.  برخالف رسـانه های اجتماعی 
چـون اینسـتاگرام و تلگـرام کـه امـکان بـه اشـــتراک گذاری 
آزادانـه مطالـب توسـط کاربـران را فراهـم می کننـد و هر کاربر 
یـک رسـانه در اختیـار دارد امـا در کالب هـاوس ایـن امـکان 
بسـیار محدود شـده اسـت و جایگاه کاربر در بسیاری از موارد 
به جای یک مشارکت کننده، به یک شنونده صرف تنزل یافته 
اسـت زیـرا کاربـران تنهـا بـا اجـازه ادمیـن اتاق گفتگو قـادر به 
اظهارنظـر هسـتند و در غیـر ایـن صورت حـق اظهارنظر ندارند. 
مسـئله ای کـه بـا انتقـاد برخی مبنی بر دیکتاتـور مآبانه بودن 
ایـن شـبکه روبـرو شـده اسـت. هرچنـد دیگاه هـای دیگـر ایـن 
شـبکه را شـبکه ای دموکراتیـک انحصـاری نخبـگان می داننـد.

عدمامکان
ــی ــارکتتمامــ مشــــ
کاربــراندرگفــتگوها

ایـن امـر بـه جذابیـت گفت وگـو می افزاید چـرا که حس 
ابـزار  بـرای  را  بیشـتری  امنیـت  عـدم ضبـط گفت وگـو، 

عقایـد و احساسـات بـه کاربـران می دهـد. 

.moderator1
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ــن شــبکه اجتماعــی در بیــن  گســترش بســیار ســریع ای
ــورهای عربــی در  ــژه کشــ ــورهای خاورمیانــه و به ویـــ کشــ
نــوع خــود حائــز اهمــــیت اســت. ایــن شــبکه به ســرعت 
توانســت جــای خــود را در بیــن مــــردم ایــن کشــورها بــاز 
ـی را بــرای دولــــت های  کنــد و درعـــــین حال چالش هاـی
حاکــــم ایجــاد کنــد. یکــی از مهم تریــن دالیــل رواج بســیار 
ایــن شــبکه در بیــن مــردم کشــورهای عربــی، نبــود آزادی 
ــن  ــوان شده اســت. گو یــی ای ــان در ایــن کشــورها عنــ بی
اپ ایــن فرصــت را بــرای مــردم کشــورهای عربــی به ویــژه 
عربســتان ســعودی فراهــم کــرده اســت کــه پیرامــون 
مســائل اجتماـعـی و سیاســی آزادانه تــر گفتگــو کننــد، 
بــه تبادل نظــر بپردازنــد و از همــه مهم تــر فرصــت گفتگــو 
ــرای آن هــا  ــان از ســایر کشــورها نیــز ب ــا ســایر عرب زبان ب

 .)Barthe, 2021( اســت فراهم شــده 
ــن رســانه، مکالمــه  یکــی از روندهــای گفت وگویــی در ای
ــع  ــه در برخــی از جوام در خصــوص موضوعاتــی اســت ک
تابــو بــه حســاب می آیــد. ازجملــه ایــن تابوهــا می تــوان 
بــه مســائل جنســی و جنســیتی، مســائل دینــی و مســائل 
سیاســی اشــاره کــرد. دریکــی از ایــن روم هــای گفتگــو بــه 
مســئله حســاس مربــوط بــه عادی ســازی روابــط بــا رژیــم 
صهیونیســتی پرداخته شــده بــود. موضوـعـی کــه بــرای 
کشــورهای درگیــر در ایــن فراینــد ازجمله امــارات، مراکش، 
ــه شــمار مــی رود. از  بحریــن و ســودان مســئله مهمــی ب
ــه مســائلی1  ســوی دیگــر در برخــی از اتاق هــای گفتگــو ب
ماننــد فمینیســت در کشــور عربســتان دوجنســیتی ها و 

یــا ترنس هــا نیــز پرداختــه شــده اســت )همــان، 2021(.

نگاهیبهکالبهاوس
درکشورهایخاورمیانه

وعربی

. https://worldcrunch.com/tech-science/
clubhouse-why-this-social-platform-scares-arab-
regimes
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کالب هـــاوس در ایـــران نیـــز هماننـــد کشـــور ایـــاالت 
متحـــده بـــا حضـــور چهره هـــای سرشـــناس البتـــه از 

ــاد.  ــا افتـ ــر زبان هـ ــر سـ ــی بـ ــوع سیاسـ نـ
ــف  ــواد ظریـ ــون محمدجـ ــت مدارانی چـ ــور سیاسـ حضـ
ـــو  ـــن اتاق هـــای گفتگ ـــور خارجـــه دریکـــی از ای ـــر ام وزی
و صحبـــت پیرامـــون قـــرارداد 25 ســـاله ایـــران و چیـــن 
ــا  ــد تـ ــب شـ ــز موجـ ــام نیـ ــه برجـ ــوط بـ ــائل مربـ و مسـ

توجهـــات زیـــادی بـــه ایـــن پلتفـــرم جلـــب شـــود.

کالبهاوسدر
ایران

یـکـی از ویژگــــی های بــارز ایرانیــان تمایــل آن هــا بــه 
گفتگــو و اظهارنظــر پیرامــون مســائل مختلــف اســت. 
آن هــا نســــبت بــه اغلــب مســائل اجتماعــی و سیاســی 
واکنــش نشــان داده و نقطــه نظراتــی را مطــرح می کننــد. 
طبیعتــًا ایــن نیــاز و ویژـگـی آن هــا را بــه ســـمت ایــن 

شــبکه اجتماـعـی ســوق می دهــد.  
گرچــه آزادی عمــل کاملــی بــرای همــه افراد بــرای اظهارنظر 
در ایــن اتاق هــا وجــود نــدارد درهرحــال شــرایطی بــرای 
ــواره  ــر همــ ــت. از ســویی دیگ ــو فراهم شــده اســ گفتگــ
شــفاهی بیــان کــردن مطالــب ســاده تر از نوشــتن متــن 
اســت. از ایــن رو کاربــران ایرانــی بی تردیــد بــه گفت وگوی 

شــفاهی تمایــل بیشــتری خواهنــد داشــت.

ایرانیانو
فرهنگشــفاهی

13



سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(

در ســـال های اخیـــر شـــبکه های اجتماـعــی نقـــش مهمـــی 
در انتخابـــات نظیـــر انتخابـــات 1388، 1392 و 1396 ریاســـت 
ــا  ــته اند. بـ ــان 98 داشـ ــون آبـ ــی چـ ــوری و بحران هاـی جمهـ
ــی، صـــدا و  وجـــود آن کـــه کمـــاکان در مناظـــرات انتخاباـت
ــر  ــات بـ ــازی انتخابـ ــوری را در جریان سـ ــیما نقـــش محـ سـ
عهـــده دارد، امـــا روز بـــه روز بـــر نقـــش شـــبکه های اجتماعـــی 
افــــــزوده می شــــــود. بی تردیـــد در انتخابـــات 1400 نیـــز 
شـــبکه های اجتماعـــی نقـــش پررنگـــی را ایفـــا خواهنـــد کـــرد. 
از ایـــن رو ظهـــور شـــبکه کالب هـــاوس و حضـــور چهره هـــای 
ــرده  ــگ کـ ــاله را پررنـ ــن مسـ ــتر آن، ایـ ــر بسـ ــناس بـ سرشـ
ـــا مـــا شـــاهد شـــبکه ی اجتماعـــی جدیـــدی در  اســـت کـــه آی

ـــود؟ ـــم ب ـــات 1400 خواهی انتخاب
انتخابــات 1400 بی تردیــد تحــت تاثیــر متغیــر مهمــی چون 
کوویــد 19 خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اعــالم ســتاد انتخابــات 
کشــور و به دلیل شــیوع بیماری کرونا، برگزاری تجمع های 
تبلیغاتــی ممنــوع اعالم شــده اســت )خبرگزاری مهــر، 1399(. 
ـی مراکــز آموزشــی بــه  از ســویی دیگــر بــه دلیــل تعطیـل
ویــژه دانشــگاه ها کــه محفــل مهمــی در بحــث و گفت وگــو 
و  تبلیغــات انتخاباـتـی اســت بــدون شــک شــبکه های 
اجتماـعـی کــه امــکان ایــن گفت وگوهــا را فراهــم کنــد، 
نقــش مهمــی را ایفــا خواهنــد کرد. البته برخی کارشناســان 
معتقدنــد کالب هــاوس آنچنــان کــه پیش بینــی می شــود 
تأثیرگــذار نخواهــد بــود؛ زیــرا از یک ســو عضویــت در ایــن 
شــبکه به آســانی ســایر رســانه های اجتماعــی نیســت و از 
ســوی دیگر هنوز نســخه رســمی اندروید آن به بازار عرضه 
نشــده اســت، لــذا فرصــت چندانــی بــرای نقش آفرینــی آن 
در فضــای انتخابــات ایــران وجــود نخواهــد داشــت. البتــه 
ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون نســخه های غیررســمی 
اندرویــد ایــن اپ در دســترس ایرانیــان قرارگرفتــه اســت. 

کــــالبهاوسو
انتخابــات1400

ایــران

عــالوه بــر ایــن بــه اذعــان برخــی کارشناســان، محدودیــت 
تعــداد افــراد شــرکت کننده )8000 نفــر( در هــر روم نیــز از 
مــواردی اســت کــه ممکــن اســت ایــن فراینــد تأثیرگــذاری 
را کمــی کمرنــگ کنــد. همچنیــن بــه نظرمی رســد بــا توجــه 
ـی دسترســی بــه ایــن اپلیکیشــن و  بــه محدودیــت فـن
عــدم امــکان چالــش مســتقیم باکســانی کــه در یــک اتــاق 
مشــغول بــه تعامــل هســتند، کالب هــاوس نتوانــد آن طــور 
ــی در  ــک شــبکه اجتماعــی عموم ــه صــورت ی ــد ب ــه بای ک
انتخابــات اثرگــذار باشــد بلکــه بــه نظرمی رســد بیشــتر 
ــه ارتباطــات  ــک شــبکه اجتماعــی نخبگانــی ب ــوان ی به عن
نخبــگان در ایــن حــوزه جهــت دهــد و نمی توانــد به انــدازه 
تلگــرام در رویدادهــای سیاســی 96 اثرگــذاری عمومــی 

داشــته باشــد )تســنیم، 1400(. 
آنچـــه در مـــورد کالب هـــاوس قابل توجـــه اســـت احســـاس 
قرابـــت کاربـــران بـــا سیاســـت مداران، نخبـــگان و افـــرادی 
ــه  ــه مکالمــــ ــت وگو بـ ــای گفـــ ــه در اتاق هــــ ــت کــــ اســـــ
می نشـــینند. ایـــن احســـاس نوـعــی حـــس پاســـخگویی را 
ـــه جذابیـــت  ـــران ایجـــاد می کنـــد کـــه ایـــن امـــر ب ـــرای کارب ب

بیشـــتر کالب هـــاوس خواهـــد انجامیـــد.

چالـشهایپیش
رویکــالبهاوس

چیــن ازجملــه اولیــن کشــورهایی بــود کــه ایــن شــبکه را 
ماننــد برخــی دیگــر از شــبکه های اجتماعــی، فیلتــر کــرد. 
ــن شــبکه  ــر و قطــع ای ــه فیلت ــان ب ــس ازآن کشــور عم پ
اجتماعــی پرداخــت. مســئوالن عمانــی، نداشــتن مجــوز 
بــرای فعالیــت را دلیــل ایــن قطعــی اعــالم کرده انــد. البتــه 
مــردم ایــن کشــور همچنــان بــا اســتفاده از فیلترشــکن ها 
.)Aljazeera, 2021( ــد ــن شــبکه دسترســی دارن ــه ای ب

چینوعمانوفیلترینگ
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کشــور امارات به صورت رســمی فیلترینگ و یا سانسور این 
رســانه را اعــالم نکــرده اســت امــا خبرهــا حاکــی از آن اســت 
کــه مــردم ایــن کشــــور چنــد روز بــا مشـــــکالتی بــرای گــوش 
دادن بــه صوت هــا و حضــور در بحث هــا مواجــه بوده انــد 
لــذا بــه نظــر می رســد فرایند کندســازی و یا سانســور توســط 
دولــت ایــن کشــور در حــال انجــام اســت )همــان، 2021(.

اماراتودسترسیسختتر

ناظـران حریـم خصوصـی فرانسـه CNIL تحقیـق در مـورد 
برنامـه  ایـن  طریـق  از  کاربـر  داده هـای  مدیریـت  نحـوه 
گفتگـوی صوـتی را آغـاز و خاطرنشـان کـــرده اند کـه ایـن 
شـرکت، هیـچ نهـاد و یا موجودیـتی در اتحادیـه اروپا ندارد 
اطالعـات  از  حفاظـت  بـرای  نیـز  آشـکاری  اقـدام  هیـچ  و 
شـخصی کاربـران در منطقـه انجـام نـداده اسـت. لـذا ایـن 
امـر می توانـد در تضـاد بـا قوانیـن حریم خصوصـی اتحادیه 
 )GDPR( ی حفاظـت از داده هـا اروپـا، به ویـژه مقـررات کـل
باشــــد. درنتیجـه کــــالب هاوس جهـــت بررســـی مسـئله 
ی قوانیـن حریـم خصوصـی اتحادیـه اروپـا  نقـض احتماـل
 CNIL  .)Ikeda, 2021( مـورد موشـکافی قرارگرفتـه اسـت
فرانسـه، نهـاد نظارـتی کـه مسـئول اطمینـان از انطبـاق بـا 
ی  قوانیـن حریـم خصوصـی داده هـای اتحادیـه اروپـا و مـل
اسـت، در پاسـخ بـه دادخواسـتی کـه بیـش از 10 هـزار نفـر 
آن را امضـا کـرده بودنـد و همچنیـن در پاسـخ بـه تعـداد 
نامشـخصی از شـکایات مسـتقیمی کـه بـه ایـن نهاد شـده 
بـود؛ تحقیـق در مــورد کالب هــاوس را آغـاز کـرده اسـت. 
 ،Alpha Exploration سـؤال اصلی این خواهد بود که آیا
شرکت مادر Clubhouse، مشمول GDPR یا قوانین دیگر 
 Clubhouse .محافظـت از داده اروپـا می شـود و یـا خیـر
در حـال پـردازش و ذخیـره اطالعـات شـهروندان اتحادیـه 
اروپـا اسـت درحالی کـه ایـن داده هـا توسـط قوانیـن حریـم 

مسائلامنیتیوحریمخصوصیدرفرانسه

خصوصـی اروپـا GDPR محافظـت می شـوند. ایـن تحقیـق 
در تالش اسـت تا دقیقًا تعیین کند که در کجا این اتفاق 
می افتـد و آیـا محافظ هـای اجبـاری مناسـب وجـود دارد. 
ازآنجایی کـه کالب هـاوس دفتـر مرکـزی ای در اتحادیـه اروپا 
نـدارد، در صـورت وجـود کاربـران این برنامـه در حوزه قضایی 
هریـک از کشـورهای اروپاـیی، هـر یـک از مقامـات حفاظـت 
از داده هـای منطقـه، می تواننـد ایـن شـبکه را تحت قوانین 
ی بررسـی کننـد )و به طـور  GDPR و حریـم خصوصـی محـل
بالقوه برای آن، جریمه و مجازات صادر  کنند( )همان، 2021(.

یکی از مســائلی که نقض قانون حفاظت از مصــرف کننده 
آلمــان و اروپــا محســوب می شــود، انگلیســی بــودن ضوابط 
خدمــات و شــرایط اســتفاده ی ایــن پلتفــرم اســت. ایــن امر 
تخطــی از قانــون حفاظــت از مصرف کننــده آلمــان و اروپــا 
ــر کالب هــاوس از ســوی  ــه شــمار مــی رود. از طــرف دیگ ب
ــون حفاظــت از اطالعــات  ــه تخطــی از قان آلمــان متهــم ب
ــا جزییــات ذکــر نشــده اســت  اســت. دالیــل ایــن اتهــام ب
امــا مســئله آپلــود دفترچــه مخاطبــان تلفــن همــراه در 
ــال داشــته اســت  ــه دنب ــادات بســیاری را ب ــن اپ، انتق ای
اطالعــات مخاطبــان  به راحـتـی  ایــن اپ می توانــد  زیــرا 
تلفــن همــراه کاربــران را بــرای اهــداف تجــاری و تبلیغاتــی، 
مــورد اســتفاده قــرار دهــد. به عــالوه بررســی های ایــن اپ 
حاکــی از آن بــوده اســت کــه از اعالن هــای کافــی درزمینــه  
حفاظــت از اطالعــات تحت قانــون GDPR و TMG برخوردار 
ــه کمپانــی کالب هــوس  ــت در صورتــی ک نیســت. درنهای
اقدامــات  آلمــان  نکنــد  متوقــف  را  ذکرشــده  تخلفــات 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــال می کن ــن کمپانــی اعم ــه ای قانونــی را علی
ــن کمپانــی  ــدی ای ــات ج ــات حفاظــت از اطالع ــن تخلف ای
قوانیــن  از  نه تنهــا  ـی  کمپاـن ایــن  کــه  نشــان می دهــد 
مربــوط بــه حفاظــت از مصرف کننــده بلکــه از قوانیــن

GDPR1 نیز تخطی کرده است.

نقضقانونحفاظتازمصرفکنندهدرآلمان

.General Data Protection Regulation )EU GDPR( 1

کالبهاوس؛تبجدیدبازاررسـانههایاجتماعیایران
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سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(

در 10 آوریل سـال 2021، وب سـایت سـایبرنیوز گزارش داده 
است که یک دیتابیس SQL شامل اطالعات 1/3 میلیون 
کاربر پلتفـــرم کـــالب هاوس توســـط هکـــرها در اینترنت 
منتشــرشده است. این اتفاق تنها چند روز پس از لو رفتن 
اطالعات هویتی بیش از نیم میلیارد کاربر فیس بوک رخ 
داده اسـت. البتـه مدیـران کالب هـاوس در واکنش به این 
اقدام در توییتی این هک شـدن را تکذیب کرده و عنوان 
کـرده بودنـد کـه اطالعـات منتشـره تنهـا اطالعـات عمومـی 
کاربـران بـوده اسـت و هرکسـی بـا داشـتن API آن هـا و یـا 
از طریـق خـود ایـن اپلیکیشـن می توانـد بـه ایـن اطالعـات 

.)cybernews, 2021( دسترسـی پیدا کند
طبــق گــزارش ایــن ســایت، اطالعاتی کــه در این دیتابیس 
وجــود دارنــد عبارت انــد از: ID کاربــر، نــام، تصویــر پروفایــل، 
نام کاربری، شناسه توییتر و اینستاگرام )در صورت ورود 

توسط کاربر(، تعداد دنبال کنندگان، تعداد دنبال شوندگان، انتشاراطالعاتعمومیکاربراندراینترنت
ــده. ــرد دعوت کنن ــام ف ــری و ن ــخ ســاخت حســاب کارب تاری

همان طــور کــه ســایبرنیوز هــم در گــزارش خــود اشــاره کرده، 
داده هــای  دیتابیــس همـگـی  ایــن  در  اطالعــات موجــود 
بــوده و هیچ گونــه اطالعــات  عمومــی )Public( کاربــران 
هویتــی و رمزنگاری شــده ای در آن هــا وجــود نــدارد. درنتیجــه 
بــه نظــر می رســد از ایــن نظــر خطــری کاربــران کالب هــاوس 

ــد. ــد نمی کن را تهدی
بااین حال ممکـــن است گروهی از هکـــرها با تطبیق دادن 
اطالعات موجود در این بانک اطالعاتی با سایر داده هایی 
کاربـران  اطالعـات  رفتـن  لـو  ماننـد  رویدادهاـیی  در  کـه 
فیس بوک در اینترنت وجود دارد، پروفایل های کامل تری 
از کاربـران ایجـاد کـرده و از آن بـرای حمـالت فیشـینگ 
اسـتفاده کننـد. ایـن اطالعـات شـامل نام ایمیل و شـماره 
تلفـن و اطالعـات مهم دیگر اسـت. مدیـران کالب هاوس 
بـا ایـن بـاگ امنیـتی چیـزی نگفته انـد. فعـاًل در رابطـه 

شکل شماره 5 - توئیت کالب هاوس

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The date 
referred to is all public profile information from our app, which anyone can access 
via the app or our API. https://t.co/l10fPyc0Bo

- Clubhouse (@joinClubhouse)
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عالوه بر این اشاره به این نکته ضروری است که پیامدهای 
امنیتی این شبکه نیز نگرانی هایی را برای کاربران ایجاد 
توسط  کاربری  اینکه ساخت حساب  ازجمله  است.  کرده 
اطالع دوستان و شماره های  به  این شبکه،  در  کاربر  هر 
ثبت شده درگوشــی او می رســـد. نکته دیگر امـــکان ضبط 
صحبت ها توسط سایر کاربران است که گرچه طبق قوانین 
کالب هاوس غیرقانونی است درهرحال محتمل است. طبق 
قوانین این رسانه، ضبط گفته ها توسط کاربران ممنوع است 
و در صورت ضبط گفتگوها، کاربر و دعوت کننده او، هر دو 
از این شبکه اخراج می شوند.البته توجه به یک مسئله 
دیگر هم ضروری است و آن اینکه آرشیو نشدن مطالب 
اتاق های گفتگو و غیرقانونی بودن ضبط  مطــرح شده در 
آن ها، به نوعی مسئولیت را از شانه های گویندگان برمی دارد؛ 
افراد به راحتی می توانند صحبت های خود را تکذیب کنند و 
یا از زیر بار مسئولیت گفته های خود، شانه خالی کنند.

یکی از چالش های کالب هاوس، مسـاله ی شـرایط خدمات 
و اسـتفاده اسـت کـه همانطـور کـه پیش تر عنوان شـد با 
قوانین حمایت از مصرف کننده در برخی از موارد در تضاد 

مسالهشرایطوخدماتاستفاده

اسـت. بـه طـور مثـال برای عضویـت در کالب هـاوس کاربران 
حتمـا بایـد دعوت نامـه دریافـت کنند. به منظـور دعوت یک 
کاربـر بـه کالب هـاوس، دعوت کننـده بایـد فهرسـت تمـاس1 
خود را با این اپلیکیشـن به اشـتراک بگذارد. در این صورت 
کمپاـنی آلفـا می توانـد داده هـای شـخصی را از مخاطباـنی 
کـه رضایـتی در ایـن خصـوص نداده انـد، جمـع آوری کنـد. در 
ایـن زمـان حـتی کاربران نیـز کاری غیرقانونی انجـام داده اند، 
چـرا کـه اطالعـات تماس مخاطبان خـود را بدون اجـازه آن ها 
بـر   .)privacy-ticker, 2021( گذاشـته اند  اشـتراک  بـه 
طبـق شـرایط خدمـات و اسـتفاده کالب هـاوس کاربـران از 
ضبـط و ذخــــیره سازی مکالمـات بـدون رضایـت همـه افراد 
ممنوع شـده اند. در همان شـرایط خدمات و استفاده بیان 
شده است که »شـــما در صــــورت اســــتفاده از سرویس 
کالب هاوس، رضایت خود را مبتنی بر ضبط صـــدا به طور 
موقــــت در زماـنی کـه در حـال صحـــبت در اتـاق هسـتید، 
اعـــــالم کـــــرده اید«. بر طبق این سیاســـــت های حــــریم 
خصوصـی، ایـن ضبـط صداهـا بـه منظور مجـازات کـردن در 
صـورت نقـض شـرایط و خدمـات سـرویس، اسـتانداردها 
و دسـتورالعمل های کالب هـاوس و دیگـر مقـررات قانوـنی  
است. این داده زمانی حذف می شود که اتاق بسته شده 
و گزارشی از نقض قوانین ارسال نشده باشد )همان، 2021(.

.address book1
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موفقیــت چشــمگیر و ســریع ایــن اپلیکیشــن و ارزش
4 میلیارد دالری کالب هاوس ، توییتر را نیز به فکر تصاحب 

 .)Roof, 2021( آن انداخت
بر اساس1 خبر منتشرشده در بلومبرگ، توییتر در ماه های 
اخـیر درصـــدد خرید کالب هـــاوس به ارزش 4 میلیارد دالر 
بوده است؛ اما این مذاکرات به دالیل نامعلومی در حال 
حاضر متوقف شده است )یازاکو، 1400(. پیش  از این توییتر 
نسخه ی بتا پلتفرم صوتی Spaces را منتشر کرد که امکان 
گفتگوی زنده را برای کاربران فراهم می کرد. البته این امکان 
گفتگوی صوتی زنده هنوز برای همه کاربران توییتر فراهم 
نشده است؛ اما2 بنا به گزارش توییتر این امکان در ماه آوریل 
2021 برای همه کاربران فراهم خواهد شد )تابناک، 1400(. 
در مـــدتی کـــوتاه پس از موفقــــیت کـــالب هاوس، بســیاری 
از کمـــپانی ها و شـــبکه های اجـــتماعی دیگر نیز از ساخــت 
برنامــه هایی مشابه خبر دادند. توییتر در اولین گام پلتفرم 
بتای خود بانام spaces را ارائه کـــرد که امکان گفتگوی 
Dis-  صوتی و زنــده را برای کاربران فراهــم می کرد. پلتفرم

cord نیز با انتشار خبری در وب سایت خود، از اضافه شدن 
امکانی جدید تحت عنوان Stage Channels به پلتفرم 
خـــود خــــبر داد تا به واســطـه آن امـــکان ایجــاد و مدیریت 
فایل های صوتی زنده برای کاربران ایجاد شود؛ بنابراین خبر، 
هر استیج )Stage( یک مدیر و کنترل کننده اصلی دارد که 
می تواند اعضای جدید را به استیج اضافه و یا حذف کند و 
اعضا با باالبردن دست، می توانند برای مشارکت در گفتگو 
اعــالم آمادگی کنند. سایر کمـــپانی هایی مانند فیس بوک،  
اسپاتیفای و اسلک نیز در حال طراحی برنامه هایی مشابه 
.)Isaac, 2021( کالب هاوس برای رقابت با این برنامه هستند

کالبهـاوسو
تکاپـویرقـــــبا

.https://yazeco.ir/?p=10409

.https://www.tabnak.ir/004No4
1
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کـــــــالب هاوس در کشــــــور ترکــــــیه نیـــز به ســــرعت 
چشـــمگیری گســـترش پیـــدا کـــرد. به طوری کـــه بـــه 
پردانلودتریـــن اپ در اپ اســـتور ایـــن کشـــور تبدیـــل 
شـــد؛ و همیـــن مســـئله توجـــه دولتمـــردان ایـــن ســـرزمین 
را بـــه اعمـــال تنظیـــم گـــری و قانون گـــذاری بـــر ایـــن 
اپ بیـــش  از پیـــش جلـــب کـــــرد به ویـــژه آنکـــه خبرهـــا 
حاکـــی از آن بـــود کـــه اعتراضـــات دانشـــجویان ترکیـــه ای 
دانشـــگاه  Istanbul’s Boğaziçi در ایـــن اپ ادامـــــه 
ــه  ــم درحالی کـ ــود. آن هـــ ــده بـ ــته و سازماندهی شـ یافـــ
ــاق  ــن اتـ ــم در ایـ ــاالن سیاســـی هـ ــگاران و فعـ روزنامه نـ
گفتگـــو حضـــور داشـــتند. ایـــن مســـئله اهمیـــت ایـــن اپ 

را بـــرای ترکیـــه دوچنـــدان کـــرده اســـت. 
بـــه نظـــر می رســـد ترکیـــه از دو روش اصلـــی بـــرای تنظیـــم 
گـــری ایـــن شـــبکه اســـتفاده خواهـــد کـــرد. ایـــن کشـــور 
ـــا اعمـــال همیـــن روش هـــا ســـایر اپ  پیـــش از ایـــن نیـــز ب
هـــای اجتماـعــی ازجملـــه تلگـــرام، فیس بـــوک و توییتـــر 
را بـــه اطاعـــت از قوانیـــن داخلـــی ترکیـــه مجبـــور ســـاخته 

.)Tahiroglu, 2021( بـــود

نمونهتنظـــیمگری
کـــــالبهـــاوسدر

ترکیه

کشـــور ترکیـــه در ســـال 2020 بـــا تنظیـــم قانونـــی ، تمامـــی 
بیـــش  روزانـــه  بـــا دسترســـی  ــی  اجتماـع شـــبکه های 
ــا  ــرد تـ ــزم کـ ــور را ملـ ــن کشـ ــر در ایـ ــون کاربـ از یک میلیـ
دفتـــر خـــود را در ترکیـــه راه انـــدازی کننـــد. البتـــه در 
ــتقبال  ــون، اسـ ــن قانـ ــی از ایـ ــبکه های اجتماـع ــدا شـ ابتـ

تشکیلدفترنمایندگی
کالبهاوسدرکشــور

ترکیه

ــا  ــا کشـــور ترکیـــه بـ نکردنـــد و آن را نادیـــده گرفتنـــد امـ
اعمـــال جریمه هـــای ســـنگین و البتـــه تصاعـــدی، آن هـــا 
را یکـــی پـــس از دیگـــری بـــه اطاعـــت از ایـــن قانـــون، وادار 
ســـاخت. ایـــن مســـئله در مـــورد کالب هـــاوس نیـــز صـــدق 
می کنـــد در صـــورت عـــدم تبعیـــت کالب هـــاوس از ایـــن 
قانـــون ترکیـــه، ایـــن اپ پـــس از یـــک مـــاه قانون شـــکنی، 
1 میلیـــون یـــورو جریمـــه خواهـــد شـــد و در صـــورت ادامـــه 
یافتـــن ایـــن رونـــد بـــه مـــدت یـــک مـــاه دیگـــر، ایـــن 
جریمـــه بـــه 3 میلیـــون یـــورو افزایـــش می یابـــد. البتـــه 
ــمار  ــه شـ ــور بـ ــن کشـ ــده ایـ ــرم بازدارنـ ــا اهـ ــه تنهـ جریمـ
نمـــی رود. در صـــورت ادامـــه یافتـــن عـــدم تبعیـــت ایـــن 
ــی ترکیـــه، تبلیغـــات  ــی از قوانیـــن داخـل شـــبکه اجتماـع
ایـــن شـــبکه در ایـــن کشـــور ممنـــوع می شـــود و درنهایـــت 
ــا 90 درصـــد بـــرای  نیـــز ممنوعیـــت پهنـــای بانـــد از 50 تـ
ــی کـــه دسترســـی بـــه  ایـــن اپ اعمـــال می شـــود تـــا جاـی
 .)Tahiroglu, 2021( آن از ایـــن کشـــور، غیرممکـــن شـــود

علی رغــــم اینکــه ضــــبط  صوت هــای اتاق هــای گفــــتگو 
توســط کاربــران ممنــوع اســت امــا مســئوالن کالب هــاوس 
اعــالم کرده انــد کــه ایــن صوت هــا را بــرای بررســی ها و یــا 
پیگیری هــای احتمالــی درآینــده، ذخیــره می کننــد. کنتــرل 
محتواهــا در ایــن اپ به راحتــی ســایر شــبکه های اجتماعی 
نیســت زیــرا صــوت بــه صــورت زنــده اســت. درهرحــال 
کالب هــاوس درصــدد کنتــرل محتواهایــی از طریــق گزارش 
کاربــران خــود برآمــده اســت. لــذا کشــور ترکیــه می توانــد 
در مرحلــه کنتــرل محتــوا نیــز ورود کــرده و بــا تشــریح 
مســائل حســاس و مهــم بــرای خــود ازجملــه صحبت هــای 
ــاوس را  ــات تروریســتی، کالب ه ــه تبلیغ خطرناکــی ازجمل
بــه در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد وادار ســازد )همــان، 2021(.

کنتــــــــرلمطالــــــــب
ــاکمطرحشــده خطرن
درکــــــــــالبهــاوس
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در فروردین مــاه ســال جــاری و بــا رشــد هــر چــه بیشــتر این 
شــبکه ی اجتماعــی در بیــن ایرانیــان، دادســتان کل کشــور 
در پاســــخ به سؤالی پیرامون کالب هاوس، از عدم اتخاذ 
تصمیمــی مبنــی بــر فیلترینــگ ایــن شــبکه اجتماعــی خبر 
داد. امــا در ادامــه بــه وجــود آمــدن اختالالـتـی در ایــن 
شــبکه موجــب ورود ســازمان تنظیــم مقــررات و همچنین 

نهــاد ریاســت جمهــوری بــه مســئله شــد. 
از پنجشــنبه  شــب 19 فروردین مــاه اختالالتــی در شــبکه 
ـی بــه وجــود آمــد. در  کالب هــاوس بــرای کاربــران ایراـن
ــرات  ــبکه همــراه اول و مخابــ ــتالل در شــ ابتــدا ایــن اخـــ
وجــود داشــت امــا از نیمه شــب 20 فروردیــن، دسترســی 
بــه ایــن اپ بــرای کاربــران ایرانســل نیــز غیرممکــن شــد؛ 
و دســــترسی بــه آن به جــز بــا فیلترشــکن امکان پذیــر 
ــم  ــا ســازمان تنظی ــالالت موجــب شــد ت ــن اخت ــود. ای نب
مقــررات بــه موضــوع ورود کــرده و ـطـی نامــه ای در 22 
فروردین مــاه خواســتار برطــرف شــــدن ایــن اختــالالت 
از ســوی اپراتورهــای تلفــن همــراه )ایرانســل و همــراه 
اول( و همچنیــن مخابــرات ایــران شــد )پیوســت، 1400(.

در ایــن نامــه بــه ایــن اپراتورهــا بــرای اختــالل در سیســتم 
IP کشــور روی شــبکه کالب هــاوس اخطــار داده شــده 
ــازات  ــون مج ــاده 737 قان ــه م ــن هشــدار ب اســت. در ای
ــگاری  ــالل در ارتباطــات را جرم ان ــه ایجــاد اخت اســالمی ک
کــرده اســتناد شــده اســت. همچنیــن در ایــن نامــه به بند 
ف مــاده 3 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات نیــز اســتناد شــده کــه بــر اســاس آن 
ایــن وزارتخانــه را طبــق قانــون مأمــور حراســت و حفاظــت 
از تبــادل اطالعــات در شــبکه های اطالع رســانی تعییــن 
کــرده اســت. در ایــن نامــه تأکیــد شــده کــه در صــورت 
اســتمرار ایــن اختــالل و بــا توجــه بــه جمــع آوری ادله فنی، 

کالبهاوسومساله
تنظیمگـــریدرایــران

ــه دادســرا  ــرای پیگیــری قضایــی ب گــزارش رخــداد جــرم ب
ارائــه و درخواســت پیگــرد قضایــی آمــران و عامــالن ایــن 
اختــالل ثبــت و پیگیــری خواهــد شــد )ســراب پور، 1400(.

ــاد  ــذشت 10 روز از ایجـــ ــس از گـــ ــاه پ ــروردین م 29 فــــ
اختــالل اولیــه در دسترســی بــه اپلیکیشــن کالب هــاوس، 
ـی بــر جریمــه روزانــه  وزارت ارتباطــات پیشــنهادی مبـن
اختــالل  ایجــــاد  بــرای  اپراتورهــا  ـی  توماـن میلیــارد   50
در ایــن اپلیکیشـــن بــه هیــات وزیــــران ارائــه کــرد. بعــد 
از حــدود 5 روز ایــن پیشـــــنهاد بــه تصــــویب رســید و 
ابــالغ شــــد )پارســاپور، 1400(. ایــن مســـــاله نشــان دهنده 
ــرم اســت.  ــن پلتف ــری ای ــوزه تنظیم گ چالش هایــی در ح

دفتــر مطالعــات تنظیم گــری رســانه ی ســاترا اقــدام بــه 
برگــزاری هم اندیشــی بــا مدیــران برـخـی پلتفرم هــا و 
تولیدکننــدگان محتــوای حــوزه صــوت آنالیــن در روز 
سه شــنبه 24 اردیبهشــت کــرد. در ایــن نشســت ابعــاد 
مختلــف این پلتفـــرم موردبررســی قــرار گرفت. در ادامه 
بــه مــرور بخشــــی از نظــرات فعالیــن صــوت در خصــوص 

ــم. ــرم کالب هــاوس می پردازی پلتف
ـی،  بــه عقـــــیده  برـخـی از صاحبــان پلتفـــــرم های صوـت
کالب هــاوس یــک آتشفشــان و اتفاقــی اســت که به یک 
بــاره مطــرح شــده و علــت آن شــاید در افزایــش مصــرف 
رســانه ای بــه دلیــل شــرایط شــیوع کرونــا باشــد. از ســویی 
دیگــر اعتقــاد آنــان بــر ایــن اســت کــه کالب هــاوس 
نتوانــد از حــوزه  نخبگانــی خــارج شــود. از ســویی دیگــر در 
فضــای رســانه ای کشــور نیــاز بــه تریبــون بــرای گروه هــای 
مختلــف نخبگانــی جامعــه بســیار احســاس می شــود در 

نتیجــه تمایــل بــا ایــن پلتفــرم وجــود دارد.

کـــــالبهاوسازنگاه
ــت ــالینصنعــــ فعــــــ
صــوتآنالیندرایـران

سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(
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بـه عقـــــیده برـخی از فعالیـن صنعت صــــوت آنالیــــــن، 
پلتفــــرم های جدیـد بـر مبنـای یـک الگـوی ذهـنی طراحی 
شـــده اند کـه آن الگـو حذف فاصله های اجتماعی اسـت. 
ی سـاده بتواننـد بـا یکدیگـر  ی افـراد بـه شـکل خیـل یعـن
ارتبـاط بگیرنـد و حـتی مدیریـت بحث را به عهده داشـته 
باشند. در چنین پلتفرم هایی محرمانگی مفهومی ندارد. 
در لحظـه زندگـــی کــــردن و نظـر دادن در لحظـه از جملـه 

مفاهیـم جامعه شـناختی جدیـد هسـتند.
وقـتی افـراد متخصـص جهان به کالب هـاوس می آیند و 
شـما بـه راحـتی مـی توانیـد سـوال تـان را از آنها بپرسـید 
یعنی ممیزی وجود ندارد وآزاد اندیشـی شـکل می گیرد. 
و  می افتـد  اتفـاق  لحظـه  در  کالب هـاوس  گفتگوهـای 

همان جـا تمـام می شـود. 

حـــــــــذففاصـــــــــلههای
ــای ــی؛مبنـــــــــ اجتماعـــــــ
شــــکلگیریپلتفـــــرمهای
جدیدیچـــونکالبهاوس

کالب هــاوس فضــای شــنیداری را درک کــرد. بــا توجــه 
بــه اینکــه در توییتــر مــدل متنــی و در اینســتاگرام مــدل 
تصویــری  ســاخته شــده بــود، ایــن پلتفــرم بر مبنــای مدل 
شــنیداری شــکل گرفــت. البتــه در ایــران مــدل شــنیداری 
ــه در بســیاری از  ــان نیســت. چــرا ک ــا جه ــاس ب ــل قی قاب
ـی در ســطح جهــان  کشــورهای جهــان رادیوهــای محـل
تاثیرگــذار و مهــم هســتند در نتیجــه مــدل شــنیداری 
می توانــد جذابیت هــای زیــادی را بــه همراه داشــته باشــد. 
ــل و ارزیابــی داده هــای  ــد، تحلی از ســویی دیگــر بی تردی

کـــــالبهــاوس،مـــدل
شـــــنیداریوتحــــلیل
دادههـــــــایصـــــــوتی
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صوتــی از اهــداف اساســی و روندهــای پیــش رو بــر بســتر 
رســانه های اجتماعــی اســت. البتــه هنــوز در جامعــه مــا 
اولویــت اســتفاده از صــوت آنالیــن وجــود نــدارد. بســیاری 
از افــراد جامعــه بجــای محتــوای صوتــی آنالیــن، از طریــق 
فلــش ممــوری و ســی دی و دســتگاه پخــش خــودرو و 
آهنگ هــای موجــود در گوشــی موبایــل خــود بــه آهنــگ 
گــوش می هنــد. در نتیجــه مصــرف صــوت آنالیــن در 
میــان گــروه محــدودی از جامعــه اســت و تــا عمومــی 

شــدن زمــان خواهــد بــرد. 

بر طبق نظرات فعالین صوت، ایده های خالقانه ای در کشور 
مـا وجـود دارنـد اما سـرمایه گذار عالقه مند اسـت در پروژه ای 
سـرمایه گذاری کند که برای او سـود روزانه داشـته باشـد نه 
اینکه سود او در بلند مدت تعریف شود. چنین  چالش هایی 
و هم چنین مسـائل حقوقی و قانونی آن موجــــب می شـود 
ی ایده هاـیی نظیـر ایجـاد پلتفــــرمی مثـل  کـه صنعـت داخـل
کــــالب هاوس را کنار بگذارد. بنابراین تا زمانی که حمــــایت 

چالـــشقانونــی
وسـرمایهگذاری

درایــران
مســاله ی مهــم بعــدی مســئولیت پلتفرم هــا در قبــال 
محتــوای بارگــــذاری شــده اســت. از ســویی دیگــر بایــد 
ــا  ــا تولیــد محتــوا ب مقــررات محتوایــی شــفاف باشــد ت
ســرعت بیشــتری صــورت بگیــرد. در غــــیر ایــن صــورت 
پلتفـــــــرم های خارجــــی بــه راحـتـی در ایــــران بـــــدون 
محدودیــت و ممیــزی بــه کار خــود ادامــه خواهنــد داد و 
مقبولیــت بیشــتری پیــدا خواهنــد کــرد. از ایــن رو نظــام 
ــه  ــاز ب ــوا در فضــای مجــازی نی مســئولیت انتشــار محت
مطالعــه و کار بیشــتری دارد و همین طــور بحــث نظــارت 
بــه صــورت منســجم و یکپارچــه  بایــد  و قانو گــذاری 
اتفــاق بیفتــد تــا شــاهد نگاه هــای ســلیقه ای نباشــیم.

مسـئولیتپلتفـرم
ومقـرراتمحـتوایی

نگیـرد، صنایـع  بومـی شـکل  پلتفرم هـای  از  همه جانبـه ای 
آنالیـن بومـی توسـعه نخواهــــند یافـت. از سـویی دیگــــر 
تاکید خاص حاکمیت در اســتفاده از یک پلتفرم مشخص 
ممکـن اسـت دافعـه عمومـی را ایجاد کنـد در نتیجه، عموم 
بـه سـمت اسـتفاده از پلتفـرم خارـجی حرکـت خواهنـد کرد.

سازمانتنظیممقـرراترسـانههایصـوتوتصـویرفراگــیر)ساترا(
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در مواجهـــه بـــا ســـرویس های خارـجــی همـــواره اصـــل 
مهمـــی چـــون اصـــل حاکمیـــت رســـانه ای هـــر کشـــوری بایـــد 

ـــرد.  ـــرار بگی ـــر ق مدنظ
ـــا دو عنصـــر مهـــم  اصـــل حاکمیـــت رســـانه ای را می تـــوان ب
اعمـــال اقتـــدار بـــر ســـرویس خارجـــی و توســـعه ســـرویس 
داخلـــی و حمایـــت از پلتفرم هـــای داخلـــی تحقـــق بخشـــید. 
ـــن  ـــز ای ـــاوس نی ـــا شـــبکه اجتماعـــی کالب ه ـــه ب در مواجه
ـــن اصـــول  ـــای ای ـــر مبن ـــرد. ب ـــرار بگی ـــر ق ـــد مدنظ اصـــول بای

ـــردد. ـــرح می گ ـــر مط پیشـــنهادهای زی

بـــر  ــی  مبتـن ــی  داخـل پلتفرم هـــای  بـــازار  توســـعه    .1
صـــــوت یـکــی از راهــــــکارهای مهـــــم در ایـــن حــــــوزه 
می توانـــد باشـــد. همانطـــــور کـــه عنـــوان شـــد، رقبـــای 
کالب هـــاوس و ســــایر پلتفــــــرم ها بـــه منظـــــــور رقابـــت 
ـــت  ـــه ســـمت ارائـــه چنیـــن خدمــ ـــن ســـرویس، ب ـــا ایـــ ب
مشـــــابهی خواهــــــند رفـــت. همانطـــــور کـــه بســـــیاری 
از پلتفرم هـــا بـــه ســـمت ارائـــه الیـــو اســـتریم بـــر 
ـــر  ـــذر نظی ـــوای زودگ ـــد محت ـــا رون ـــد ی ـــود رفتن بســـتر خ
ـــا  ـــه در بســـیاری از پلتفرم ه ـــتوری ک اســـتاتوس و اســ
اتفـــاق افتـــاد. از ایـــن رو بـــا توجـــه بـــه شناســـایی چنیـــن 
نیـــازی در کاربـــران ایراـنــی و تمایـــل ایـــن کاربـــران بـــه 
اســـتفاده از پلتفـــرم صوـتــی، می تـــوان بـــه توســـعه  
ـــادرت کـــرد. تســـهیل  ـــر صـــوت مب پلتفرم هـــای مبتنـــی ب
فرآینـــد صـــدور مجـــوز و آماده ســـازی چنیـــن بســـتری 
ضمـــن پاســـخ بـــه نیـــاز کاربـــران می توانـــد زمینه ســـاز 
ــی و تحقـــق اصـــل اساســـی  توســـعه  پلتفرم هـــای داخـل

حاکمیـــت رســـانه ای شـــود.

2. پیش شـــرط موفقیـــت در تنظیم گـــری، نیازســـنجی 
ــل  ــق اصـ ــور تحقـ ــه منظـ ــت. بـ ــران اسـ ــان و کاربـ مخاطبـ
حاکمــــیت رســـانه ای نیازمنـــد شناســـایی نیازهـــای کاربـــران 
و مخاطبـــان ایرانـــی هســـتیم. در نتیجـــه ایـــن نیازســـنجی 
می تـــوان بـــه توســـعه  زیســـت بـــوم داخلـــی و رقابت پذیـــری 

آن امیـــدوار بـــود.

3. ایجـــاد نهـــاد ناظـــر و تنظیم گـــر ســـرویس های خارجـــی 
بـــه منظـــور اعمـــال حاکمیـــت بـــر پلتفرم هـــای خارجـــی. ایـــن 
ــا ســـاختاری جدیـــد در ســـاحت تنظیم گـــری  ــاد لزومـ نهـ
ــی  ــر ســـرویس های خارـج ــاد تنظیم گـ نیســـت، بلکـــه نهـ
در ایـــران بایـــد بازطراحـــی مجـــددی شـــود. ایـــن بازطراحـــی 
ـــد،  ـــت پلتفرم هـــای رســـانه ای جدی ـــای ماهی ـــر مبن ـــد ب بای
الزامـــــات عصــــــر دیجیتـــال و تنظیم گـــری در عصـــــر 
دیجیتـــال شـــکل بگیـــرد. در نتیجـــه بازطراـحــی نهـــاد 
تنظیم گـــر و تعییـــن محـــدوده  صالحیـــت و تفویـــض 
ــای  ــر پلتفرم هـ ــت بـ ــال حاکمیـ ــور اعمـ ــه منظـ ــار بـ اختیـ
ــی می تـــوان اصـــل حاکمـــــیت رســـانه ای کشـــور را  خارـج

تحقـــق بخشـــید. 

ـــد یکـــی از رویدادهایـــی کـــه در ماه هـــای آتـــی  4. بی تردی
ــن  ــانه ای آنالیـ ــای رسـ ــت پلتفرم هـ ــر فعالیـ ــت تاثیـ تحـ
ــود. از ایـــن  ــد بـ ــات خواهـ ــد گرفـــت، انتخابـ ــرار خواهـ قـ
رو در بحـــث تبلیغـــات سیاســـی و الزامـــات مشـــخص 
ــی بـــه ویـــژه شـــبکه  بـــرای آن در رســـانه های اجتماـع
اجتماعـــی مبتنـــی بـــر صـــوت کالب هـــاوس بایـــد قواعـــد و 

دســـتورالعمل مشـــخص داشـــت.

5. یکـــی دیگـــر از چالش هـــای پیـــش رو بحـــث تنظیم گـــری 
ارتباطـــات تجـــاری بـــر بســـتر کالب هـــاوس خواهـــد بـــود. در 
ایـــن مـــورد نیـــز بایـــد نهـــاد تنظیم گـــر ، قواعـــد و مقـــررات 
مشـــخصی را بـــرای تبلیغـــات تجــــاری داشـــته باشـــد.

6. مســـاله  گـــزارش تخلـــف بـــر بســـتر کالب هـــاوس را نبایـــد 
نادیـــده گرفـــت، از ایـــن رو مناســـب اســـت گروه هـــای 
مدـنــی و اجتماـعــی و غیردولـتــی و بـــه عبارـتــی نهادهـــای 
خودتنظیم گـــری را ایجـــاد و حمایـــت کـــرد تـــا در صـــورت 
ــی از قوانیـــن و مقـــررات در اتاق هـــای گفت وگـــوی  تخـط
کالب هـــاوس، ایـــن نهادهـــا گزارش هـــای تخلـــف خـــود را 
بـــرای پلتفـــرم ارســـال کننـــد. در نتیجـــه بایـــد از ظرفیت هـــای 

ـــرد. ـــن خصـــوص اســـتفاده ک غیردولتـــی در ای

توصیهسیاستی
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خبرگــزاری تســنیم )1400(؛ آیــا »کالب هــاوس« پدیــده انتخابــات 1400 ایــران اســت؟ / گفتگــو بــا 6 فعــال فضــای مجــازی؛ از 
https://b2n.ir/k29990 :فریــد مدرســی تــا محمــود رضــوی. قابــل مشــاهده بــه تاریــخ 1400/1/31 در پایــگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبرگــزاری مهــر )1399(؛ تجمــع انتخاباتــی ممنــوع اســت/ کاندیداهــا از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد. قابــل مشــاهده بــه 

mehrnews.com/xTScc :تاریــخ 1400/1/31 در پایــگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســراب پور، س )1400(. رگوالتــوری بــه اپراتورهــای همــراه و مخابــرات بــرای اختــالل در »کالب هــاوس« اخطــار داد. قابــل 
https://peivast.com/p/98937 :مشــاهده بــه تاریــخ 1400/1/31 در پایــگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیوســت )1400(. وزارت ارتباطــات بــه خاطــر اختــالل در کالب هــاوس از اپراتورهــا شــکایت کــرد. قابــل مشــاهده بــه تاریــخ 

https://peivast.com/p/99080 :1400/1/31 در پایــگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یازاکــو )1400(. توییتــر، قصــد خریــداری کالب هــاوس بــه قیمــت 4 میلیــارد دالر را دارد. قابــل مشــاهده بــه تاریــخ 1400/1/31 
https://b2n.ir/g79594 :در پایــگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه تاریــخ 1400/1/31 در  ــل مشــاهده ب ــرای خریــد چهــار میلیــارد دالری کالب هــاوس. قاب ــاک )1400(. مذاکــرات توییتــر ب تابن

https://b2n.ir/j93444 پایــگاه: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارســاپور، آ )1400(. جریمــه روزانــه 50 میلیــاردی اپراتورهــا بــرای اختــالل در کالب هــاوس بــه تصویــب هیــات دولــت رســید. 
yun.ir/yfgj85 :منتشــر شــده در تاریــخ 1400/2/2، قابــل مشــاهده در پایــگاه
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بــــرای دریافــــت داده هــای ایــن گـــزارش می توانید درخـــواســـت 
خــود را به ایمــیل دفـتر مطالعــات تنظــیم گری ســـاترا به نشانی

researchcenter@satra.ir
ارســال نمایید. 



در راســـتای اصـــل 44 قانــــون اســاســی و نظـــــریه تفســـــیری شــــورای 
محتــــــرم نگهــــــبان از ایــن اصـــــل، ســازمان تنظیــم مقـــــررات رســانه های 
صـــــوت و تصـــــویر فراگــــــیر در فضـــــای مجــــازی »ســـــاترا« بر اســــــــاس 
ــوان  ــهور به عنـــ ــترم جمـــ ــت محـــ ــه ریاســــ ــورخ 94/06/22 ب ــیه م ابالغـــ
ریاســــــــت شــــــورای عالــــــی فضــــــای مجــــــازی تشـــــکیل شــده اســت.

»دفتــر مطالعــات تنظیم گــری رســانه« بــه عنــوان بــازوی مشــــورت دهنده 
به ســـــازمان تنظـــــیم مقـــــررات رسانه های صـــــوت و تصـــویر فراگـــیر در 
فضــــــای مجــــازی محســــــوب می شود. این مدیریت بخشـــــی از رســـالت 
خویــش را ارائــه اخـــــبار و گـــــــزارش های مهــم در مســـــائل مهــم حـــــوزه 
تنظـــیم گری فضـــای مجـــازی قــرار داده است. این اقـدام با هدف ترویج 
ــب نظران و  گفتمــان تنظیم گــری رســانه و فضــای مجــازی در میــان صاحـ
سیاســت گذاران، آشــنایی بــا آخریــن فعالیت هــای تنظیم گرانــه، همچنین 
تبیین ابعاد اقتصادی، اجـــــتماعی و حقــــوقی تنظـیم گری انجام می شود.




