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کنار عدم جامعیت ک نقصان قوانین طرحریزی شده در حوزه فضای مجازی
ک شهست الرکژه فیلترینگ به سوبب ناکارآمودی ابزارهوای مسدکدسوازی ک
فیلترینگ ،حهایت از ناکارآمدی سیاست گذاریها ک عدم کجوود برناموهای
راهبردی ،اصویی ک فنی در مدیریت ک کنترل درازمودت فضوای مجوازی در
کشور دارد ک ضرکرت اصالح سیاست گوذاری فضوای مجوازی در ایوران در
مسیر تحقق بیشتر اهداف مورد نظر در اسناد باالدستی کشور را به تصوویر
میکشد که این امر نیازمند تغییر موازنه موجوود از نگواه سولبی ک بواال بوه
الایین به نگاه ایجابی ک الایین به باالست.

واژگان کلیدی
فضای مجازی ،سیاست گذاری ،فیلترینگ ،سوواد رسوانه¬ای ،شوبهه ملوی
اطالعات

 .1مقدمه

توسعه تکنولوژی های فضای مجازی مثل نفوذ اینترنت ،سیر تغییرات وب و ظرفیتهای جدید ایجـاد
شده برای توسعه و انتشار محتوا با هدف صدور فرهنگ ناب اسالمی و انقالبی ،همواره مدنظر اسـناد
باالدستی و برنامههای راهبردی تدوین شده نظام جمهوری اسالمی ایران بـوده اسـت بووریکـه ،در
سند چشمانداز بیست سالهی جمهوری اسالمی ایران در افق  1۱1۱تصریح شده اسـت کـه در پایـان
زمان اجرایی شدن این سند در سال  ،1۱1۱ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصـادی،
علمی و فناوری در سوح منوقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامـل
سازنده و موثر در روابط بین الملل شایان ذکر است ،در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سوح منوقهی آسیای جنوب غربی ،تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علـم ،شـده اسـت
که این مهم ،بدون توسعه فضای مجازی به صورت کامل محقق نخواهد شد .بـر مبنـای ایـن سـند،
فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران در افق  1۱1۱فضایی خواهد بود با ویژگیهایی از این قرار:
فضایی در امتداد فضای واقعی ،سالم ،ایمن ،مفید ،پیشران پیشرفت سایر حوزهها
متکی بر ظرفیت درونزای کشور
برخوردار از ظرفیت مؤثر و کارآمد منابع انسانی متخصص و ماهر
برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی ،شرکتهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته داخلی است.
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از استقالل هوشمندانه و عالمانه با کمترین وابستگی برخوردار است.
حضوری فعال ،مبتکرانه ،قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منوقهای و بین المللی دارد.
الهام بخش در جهان اسالم و نقشآفرین در صحنه جهانی
قدرت اول سایبری و مقام اوّل ارائه خدمات فضای مجازی در منوقه غرب و جنوب غرب آسیا با
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل و استفاده صلحآمیز از فضای مجازی با مشـارکت همـه
کشورها در توسعه آن
رفع حکمرانی کشورهای سلوهگر بر شبکه جهانی اینترنت و انتقال حاکمیت اینترنت به سـازمان
ملل با همکاری و مشارکت سایر کشورها است.

دارای زیرساخت های مومئن ،امن ،پایدار ،یکپارچه و گسترده در سراسر کشـور بـر بسـتر شـبکه
ملّی اطالعات و در ارتباط با شبکه جهانی است.
بیشک بر مبنای فضای مجازیای با چنین ویژگیهایی ،در ایـران  1۱1۱ارزشهـا ،هنجارهـا و
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه شده
و نیازها و خدمات نو ،جذاب و متنوع به ویژه در حوزههای آموزش ،سـالمت ،تجـارت ،حمـل و نقـل،
آب ،انرژی ،سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم نموده است و با مشـارکت شـهروندان ،سـازمانهـا،
کسب و کارها و تمام بخش های عمومی و خصوصی ،امنیت و سالمت این فضـا در بـاالترین سـوح
است (.)http://majazi.ir/web_directory/53665

همچنین در راهبردهای سند ششم توسعه در حوزه فضای مجازی نیز ،از  9بند ۱ ،بند به مواردی
از جمله توسعه محتوی در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر
وضعیت کنونی ،بومی سازی شبکههای اجتمـاعی ،تسـلط بـر دروازههـای ورودی و خروجـی فضـای
مجازی و پاالیش هوشمند آن ،ساماندهی ،احراز هویت و  ...اختصاص دارد .همچنین ،یکی از مباحث
مورد توجه در سند ششم موضوع صدور فرهنگ از طریق ظرفیت فضای مجازی میباشد .در بنـد 33
سند ششم ،توسعه ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشهی مهندسی فرهنگی کشـور تـا حـداقل
پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شـبکه هـای اجتمـاعی و در بنـد  92حضـور مـؤثر نهادهـای
فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظـور توسـعه و تـرویج فرهنـگ ،مفـاهیم و هویـت
اسالمی  -ایرانی و مقابله با تهدیدات مورد تاکید قرار گرفته است.
علیرغم تأکید اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران بـر توسـعه فضـای مجـازی در ابعـاد
مختلف ،امّا بسیاری از این اهداف آن گونه که باید محقق نشده است و هنوز کاستیها و ناکارآمدی-
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هایی در این باره به چشم میخورد .در این نقصان و ناکارآمدی ،مـیتـوان نقـش عمـدهای را بـرای
سیاستگذاریهای مربوطه در این خصوص که مبتنی بر نگاه از باال بـه پـائین ،در دو طیـف مجـزای
ایجابی و سلبی از سوی حاکمیت طرحریزی گردیده انـد ،قائـل شـد .بـا توجـه بـه آنکـه اعمـال ایـن
سیاستها تاکنون اهداف مندرج در اسناد باالدستی نظام را محقق ننمـودهانـد ،لـذا ضـرورت اصـالح
سیاست گذاری موجود در مسیر تحقق بیشتر اهداف مورد نظر ،مورح میگردد .بر این مبنـا ،پـژوهش
حاضر با طرح این سوال که ،سیاست گذاری فضای مجازی در ایـران را چگونـه مـیتـوان در مسـیر
تحقق بیشتر اهداف مورد نظر در اسناد باالدسـتی کشـور ،اصـالح کـردص درصـدد واکـاوی سیاسـت
گذاریهای موجود در حوزه فضای مجازی در کشور است.
 .2ادبیات نظری
 -1-2مفهوم شناسی

از منظر مفهومی« ،سیاست گذاری» فرایند پیچیدهای است که بر اساس یـک الگـوی نهادینـه شـده
هدایت و کنترل میشود (بروکس )97 :1773 ،1این الگوی نهادینه شده ،عبارت است از کلیه حقوق،
آداب و رسوم ،روشهای مورد عمل ،رویه ها ،ضوابط سازمانی یا دیگر عناصر تثبیت شـده در زنـدگی
سیاسی یا اجتماعی یک ملت (اسکراتن .)222 :1792 ،2سیاستگذاری در کـل ،واژهای اسـت کـه بـا
حکومت ،دولت ،جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقـدام دولـت در اداره صـحیح
امور عمومی است (قلی پور و غـالم پـور آهنگـر .)23 :1397 ،اختصاصـا در حـوزه فضـای مجـازی،
سیاست گذاری ،به فعالیتی با هدف کنترل کردن ،حکومت کردن یا اداره کردن با مقررات گفته مـی-
شود .بدیهی است که نوع سیاست گذاری بـه مثابـه زیرشـاخه و زیرمجموعـهای از سیاسـت گـذاری
عمومی ،با معیار منافع عمومی مرتبط است و مجموعـه خاصـی از اصـول را ارائـه مـی کنـد (سـین،3
.)2111
از ابتدای شکلگیری و فعالیت فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی آن از جمله اینترنـت ،پیرامـون
امکان سیاست گذاری فضای مجازی در جامعه دو دیدگاه عمده طرح شده است بوـوری کـه برخـی
صاحب ظران معتقدند ظهور و توسعه فناوریهای نوین ارتبـاطی و بـه ویـژه رسـانههـای اجتمـاعی،
1 - Brooks
2 - Skraten
3- Sean
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سیاست گذاری رسانهای را از ماهیت متمرکز و حاکمیتی خود خارج ساخته و فضای مجازی را «برون
ایستاده» از امکان سیاست گذاری نموده است .در مقابل دیدگاهی دیگر معتقد است به دلیـل اهمیـت
یافتن رسانه در عرصههای کسب و کار ،ارتباطات راهبردی ،دولـت الکترونیـک و  ...بـازیگران جدیـد
ذینفع به این حوزه افزوده شدهاند و در نتیجه سیاست گذاری رسانهای برای فضای مجازی مهمتـر از
پیش گردیده است.
از میان دو رویکرد مذکور ،رویکردی دوم که لزوم سیاست گذاری عرصه فضای مجازی را تبیـین
نمودهاند و نیز بر ضرورت سیاست گذاری مشارکتی (با همکاری دولت و مـردم) در ایـن بـاره اذعـان
نموده است ،مورد مدنظر نوشتار حاضر میباشد .این رویکرد میتواند مبتنی بر «مدل سیاست گـذاری
نهادی» و یا «مدل سیاست گذاری گروهی» 1باشد شایان ذکر است ترکیبی از این دو مدل نیز می-
تواند برای ایده طراحی مدل مولوب سیاست گذاری فضای مجازی در پژوهش حاضر مناسـب باشـد
چرا که از میان مدلهای مختلفی که برای سیاست گذاری مورح است« ،مـدل نهـادی» بـر چـارت
سازمانی دولت تمرکز دارد .با توجه به آنکه سیاستها و خط مشیها توسط نهادهای دولتـی اتخـاذ و
اجرا میشود بررسی رابوه بین این نهادها و خط مشیها از دیرباز در کانون توجه محققـان سیاسـی
قرار داشته است .این نهادها شامل مجلس ،ریاست جمهوری ،دادگاهها ،نظام اداری ،شهرداریها و ...
میباشد .با توجه به اینکه نهادها هستند که به تولید و اعمال خط مشیها میپردازند هرگونه تغییـری
در آنها موجب تغییر در خط مشیها نیز میشود .به طور کلی در نهادگرایی تاکید بر تاثیر نهادهـایی
است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکنند .الگوهای باثبات رفتار فردی و گروهی بر خط مشیها
نیز تاثیر میگذارد .بنابراین سیاست گذاری عمومی در این مدل حاصل ارتباط بین نهادهای مختلف و
پیامد حاصل از این ارتباط است.
امّا مدل گروهی ،بر این اساس مبتنی است که تعامل بـین گـروههـای مختلـف اسـت کـه یـک
سیاست یا خط مشی را شکل میدهد .در واقع گروهها پلی بین افراد و دولت هستند و سیاست نـوعی
تنازع بین گروههای مختلف برای نفوذ بر خط مشیهای حاکم است .نظام سیاسی نیـز بـا اسـتفاده از
روشهای زیر این تعارض را مدیریت میکند :الف) برقراری قواعـد بـازی در منازعـات ،ب) برقـرای
توافقات و ایجاد توازن بین گروهها ،ج) تصویب سیاستها و خط مشیهای عمـومی ،د) اجـرای ایـن
سیاستها و توافقات.
طبق این نظریه خط مشی عمومی در هر مرحلهای رسیدن به تعادل در تنازع گروهی است .ایـن
1. Group Theory
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تعادل بر اساس نفوذ نسبی هریک از گروههای ذینفع تعیین میگردد .نفوذ گروههـا نیـز بـه وسـیله
جمعیت گروه ،تمکن مالی ،قدرت سازمانی ،رهبری ،دسترسی به تصمیمگیران اصـلی و مـوارد دیگـر
تعیین میشود .شایان ذکر است ،مدل گروهی عموما به جای بوروکراسـی بـا قانونگـذاری در ارتبـاط
است اما اندیشمندان شاخه اجرایی دولت نیز به این مدل و تاثیر گروههای نفوذ توجه دارند .این مـدل
بر این اعتقاد است که موسسات دولتی را در نهایت یک گروه تسخیر میکند و خط مشـیهـایی کـه
وضع میشود به نفع آن گروه و نه لزوما همه مردم است (دای و ماکویی.)22-23 :1399 ،
همانگونه که مالحظه شده ،به نوعی هر دو مدل مذکور ،بر این اصل مبتنی میباشند کـه تعامـل
بین نهادها و گروههای مختلف است که یک سیاست یا خط مشی را شکل میدهـد .امـا در ایـن دو
مدل نیز همچنان نقش مردم در حاشیه می باشـد و خـود مـردم (نیازهـا و موالباتشـان) مسـتقیما در
سیاست گذاریها دخیل نمیباشد .بر این مبنا ،تالش نوشتار حاضر بـر ایـن اسـت کـه از سـویی ،بـا
تدقیق و تأمل بر این دو مدل ،مدل بومی سیاست گذاری فضای مجازی در جامعه ایـران اسـالمی را
ارائه دهد که با نگاه از پائین به باال ،جایگاه مردم در این سیاست گذاری را تعریف و تعیین نمایـد .بـر
مبنای این مدل ،چنانچه دولتمردان سیاست گذاری مشارکتی مولوبی را طرحریزی نمایند ،از مزایایی
چون کاهش هزینه های توسعه در جامعه به دلیل مشارکت مردم در تأمین اهداف در حـوزه مربوطـه،
برخوردار خواهند شد و ماحصل سیاست گذاری مولوب آنها ،کـاهش نـابرابری در جوامـع از طریـق
جلب مشارکت افراد حاشیهای در نوآوریهای پائین به باال و کمک به ایجـاد فرصـتهـای برابـر در
جوامع بومی و محلی میباشد.
 -2-2ماهیت سیاست گذاری فضای مجازی در ایران

از بدو ورود ،رسوخ و گسترش فضای مجازی و فناوریهای مرتبط با آن در جامعه ایران ،نگاه به ایـن
فضا خوش بینانه نبوده و در طول چند دههای که از حضور و امکـان دسترسـی بـه ایـن فنـاوری در
کشور میگذرد ،چنین نگاه بدبینانهای ،آنچنان که باید و شاید اصالح نگردیده لـذا همـواره شـاهد آن
بودیم که سیاست گذاریهای کالن صورت گرفته در این خصوص ،هر چند تالش نموده تا حـدودی
رویکرد ایجابی و نگاه از پائین به باال داشته و مبتنی بر جلب مشارکت آحاد جامعه باشـد ،امّـا عمـدتا
سلبی و مبتنی بر نگاه از باال به پائین میباشد.
سیاستهای سلبی را میتوان شامل سیاستها و برنامههایی معووف به حذف ،کنتـرل و نظـارت
دانست .در طیف سیاستهای سلبی جوامع و دولتهـا در حـوزه سیاسـت گـذاری و برنامـهریـزی در
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خصوص فضای مجازی ،شاید بتوان چهار گروه عمده از اقدامات را جای داد که عبارتند از :تشویق به
اســتفاده از ســامانههــای نظــارتی و مسدودســازی ســوح خــرد ،اســتفاده از ســامانههــای نظــارتی و
مسدودسازی سوح کالن ،برنامهریـزی بازدارنـده در حـوزه قـانونگـذاری و جلـوگیری از اسـتفاده از
اینترنت.
علیرغم وجود سیاست گذاری های سلبی مذکور در کشور ،اما نوع مواجهه با فضـای مجـازی بـه
عنوان ابزاری مدرن با امکانات و کارکردهای توأمان مثبت و منفی ،همچنان محل اختالف نظر میان
متولیان فضای مجازی و مسئوالن کشور است .آنچه روشن است اما برخورد سلبی با فضای مجـازی
نمیتواند راهکار مناسبی برای مقابله با آسیبهای احتمالی آن باشـد .بـرای مـدیریت کامـل فضـای
مجازی و کاهش آسیبهای ناشی از آن ،نوع مواجهه با این فضاها اهمیـت ویـژهای دارد .بـیتردیـد
امروزه برخورد سلبی با فضاهای مجازی امری غیرممکن است و برای مدیریت این فضا باید به دنبال
راهکارهای منوقی و کاربردی که صد البته جنبه سلبی نداشته باشـد ،بـود و اینجـا اسـت کـه لـزوم
مواجهه و سیاست گذاریهای ایجابی ،رخ مینماید که از آن جمله میتوان به برنامهها و پـروژههـای
مبتنی بر تولید و مدیریت محتوای فضای مجازی ( ،)http://www.rsf.fr/rsf/ukآموزش و افزایش
سواد رسانهای ،بومیسازی و  ...اشاره کرد که ضمن ایجاد تعامل بیشتر میان سیاست گذاران و مـردم
در این خصوص ،موازنه نگاه سیاست گذاران در کشور را به جای باال به پائین ،به نگاه مشـارکتی کـه
مبتنی بر موازنه توأمان باال به پائین و پائین به باال میباشد ،تغییـر خواهـد داد .موازنـهای کـه در آن
دولت و نهادهای دولتی در کنار مردم و نهادهای مردمی ،عهدهدار سیاست گذاری و اعمال سیاستها
میباشند.
 .3ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای فضای مجازی در ایران
 -1-4ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای سلبی

بوورکلی ،سیاست گذاریهای سلبی فضای مجازی در جمهوری اسالمی ایران ،مبتنی بر نگاه از بـاال
به پائین ،عمدتا بر مبنای دو سازو کار عمده تعریف شده از سوی حاکمیت ،اجرایی شده است :برنامه-
ریزی بازدارنده در حوزه قانونگذاری پاالیش فضای مجازی (مشتمل بر مسدود سازی و فیلترینـگ).
در ادامه ،هر یک از سازوکارهای مذکور ،تبیین میگردد.
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الف) برنامهریزی بازدارنده در حوزه قانونگذاری

سیاست گذاری سلبی فضای مجازی در ایران بر مبنای برنامهریزی بازدارنده در حوزه قـانونگـذاری،
در واقع همان خط مشی تنظیمی میباشد که سیاست گذاران و دولتمردان در طول سالهای متمادی
پیگیری نمودهاند .این نوع سیاست گذاری غالبا با مفهوم «تنظیم مقـررات» 1یکسـان در نظـر گرفتـه
2

شده است (فرنگ .)1123 :2113 ،

در جمهوری اسالمی ایران ،همانند سایر کشورهای جهان ،ما با تعداد زیادی از مقـررات تنظیمـی
مواجه هستیم .مقررات تنظیمی ،عبارت از هرگونـه کوشـش دولـت بـرای کنتـرل رفتـار شـهروندان،
شرکتها و یا زیرمجموعههای دولت است (میر .)1792 ،3پس از شناخت مسئله یا مشـکل ،در همـه
انواع سیاست گذاریها ،شخص یا نهاد سیاست گـذار ،بـرای اجـرای سیاسـتهـای مـدنظر ،نیازمنـد
ابزارهایی است که الگوهای تنظیمی مدنظر خود را در چارچوب یا قالب آنها تدوین کند .شاید قوی-
ترین ابزار خط مشی که در دسترس تنظیم کنندگان قرار دارد ،توانایی معرفی ممنوعیت قانونی باشـد.
با توجه به اهمیت این عرصه و تأثیر غیرقابل انکار آن در زندگی روزمـره شـهروندان و فرصـتهـا و
تهدیداتی که برای حکومتها و شهروندان به دنبال دارد تنظیم مقـررات آن الـزام و اهمیـت بـاالیی
دارد امّا با این وجود در جمهوری اسالمی ایران ،از ابتدای شکلگیری و فعالیت رسانههـا و ابزارهـای
ارتباطی – از جمله اینترنت  -همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابوهمند نمودن فعالیـتهـای آنهـا
وجود داشته است:
عده ای معتقد هستند اصوال هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانهها و ابزارهای ارتباطی –
خصوصا رسانههایی که مبتنی بر فضای مجازی میباشند و ساز و کار جهانی شـدن در عصـر حاضـر
قلمداد میگردند  -ایجاد نوعی محدودیت قلمداد شده و مخالف با آزادی فعالیت رسـانههـا بـهشـمار
میآید .این گروه استدالل میکنند که بیان آزاد افکار و اندیشهها ضـرری نـدارد و اگـر هـم ضـرری
داشته باشد ،این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در امور رسانهها و محدود نمودن آزادی بیـان و
حق دسترسی به اطالعات است.
در مقابل ،گروهی معتقد هستند ،وضع قواعد نه تنها محـدود کننـده نیسـت بلکـه اگـر قـوانین و
مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصـول تـدوین شـود ،تـأمین کننـده آزادی رسـانههـا اسـت و
دسترسی عموم به اطالعات را تسهیل مینماید (رضایی و بابازاده مقدم.)26 :1373 ،
1 - Regulation
2 - Furlong
3 - Meier
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در بررسی و دفاع از نظر دوم ،توجه به واقعیت های موجود در جوامع ،لزوم رعایت مصالح عمومی
و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد از اصل آزادی ،اقتضا دارد تا تدابیر و ظوابوی برای تأسـیس
و فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شود .از سوی دیگر ،نباید وجود برخی محـدودیتهـا را بـه
منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگر چه آزادی موبوعات در زمره حقوق بشـر قـرار دارد ،امـا ایـن
آزادی مولق نیست .نسبی بودن حقوق بشر را به عنوان امری منوقی ،حتی در نظامهـای آزادی گـرا
(لیبرال) میتوان مشاهده نمود .در عین حال ،بر اساس تعالیم اسالمی نیز تفـاوتهـای بسـیاری بـین
آزادی بیان ،آزادی اندیشه و آزادی عقیده وجود دارد .در دیدگاه اسالمی اراده و آزادی بشر تـا آن جـا
محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر گذاشته شده است ،هماهنـگ باشـد و
او را در مسیر ترقی و تعالی بکشاند ،اما آنجا که این آزادی ،بشر را به سوی فنا و نیستی سـوق مـی-
دهد و استعدادهای نهایی او را هدر میدهد ،دیگر احترامی ندارد .لذا مـال شـرافت و احتـرام آزادی
انسان این است که در مسیر انسانیت باشد .انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت نـه انسـان را
در مسیر هر چه خودش انتخاب کرده و لو بر ضد انسانیت باشد (موهری .)3۱ :1372 ،عالوه بر ایـن،
اسالم میان آزادی عقیده و آزادی اندیشه نیز تفاوت قائل است ،از دیدگاه شـهید موهـری ،اسـالم بـا
آزادی اندیشه موافق است از آن جهت که ابزار انسان برای کشف حقیقت است ،امـا بـا آزادی عقیـده
که گاهی مساوی با جمود و تقلید کورکورانه میشود و خود عاملی بـرای سـلب آزادی اندیشـه تلقـی
میگردد ،به صورت مولق موافق نیست و تحت شرایوی آزادی عقیده را صحیح میدانـد (موهـری،
 .)113-11۱ :1371بر مبنای چنین رویکردی اسالمی ،سیاست گذاریها و تنظـیم قـوانین ،در ایـران
اسالمی نیز میباید طرح ریزی گردد چرا که اسالم ،حدود و چارچوب را در این باره مشـخص نمـوده
است .پس در لزوم خط مشی تنظیمی و بر مبنای آن برنامهریزی بازدارنـده در حـوزه قـانونگـذاری،
تردیدی وجود ندارد.
امّا آنچه سیاست گذاریهای موجود فضای مجازی در این خصوص را زیر سوال میبرد ،قـانون-
گذاری و تنظیم مقررات صرفا از سوی دولتمردان و سیاست گذاران ،بدون توجه بـه خواسـت ،نظـر و
موالبات ملت است .این در حالی است که بررسی رویکرد کشورهای پیشرو در عرصه فضای مجـازی
حاکی از آن است که در این کشورها ،سیاست «اینترنت بدون تنظیم یا خود تنظیم» حاکم میباشد و
این کشورها ،از استعاره معروف ابداعی توسط الرنس لسـیگ – 1اسـتاد حقـوق دانشـگاه هـاروارد -
پیروی میکنند که عنوان مینماید« ،کد قانون است» .به واقع ،لسیگ اینوور بیان میکند که نه تنها
1- Lawrence Lessig
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دولت ،بلکه مردم و شرکتها نیز اینترنت را تنظیم میکنند .بنابراین اینترنت بـه جـای اینکـه تحـت
سلوه قوانین و فرامین درآمده باشد ،عمدتا به وسیله کـد ،تنظـیم مـیشـود و آنهـایی کـه کـدها را
طراحی و پیادهسازی میکنند مشخص مینمایند که :الف) چـه کسـی مـیتوانـد از اینترنـت اسـتفاده
کندص ،ب) آیا کاربران شناسایی میشوند و اگر بله ،چگونهص ،ج) آیا بر استفاده از اینترنت نظـارت مـی-
شود ،و اگر بله ،چگونهص ،د) آیا دسترسی به اطالعات داده میشود و اگر بله ،چگونهص به بیانی کلیتـر،
طراحان کدها (دولت ،مردم و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد )1هستند که تعیین مـیکننـد کـه چـه
میزان فضایمجازی «قابل تنظیم» یا «غیرقابل تنظیم» باشد (فیک 2و ورل.)22۱-223 :2111 ،3
اما در کشور ایران ،با توجه به حاکم بودن نگاه از باال به پائین (موازنه منفی) در امر قانونگـذاری
و عدم وجود موازنه مثبت و نگاهی مشارکتی در این خصوص ،مـردم و نهادهـای مـردم در تنظـیم و
تدوین قوانین ایفای نقش نمی کنند و مضافا اینکـه نهادهـای ذیصـالح دولتـی مربوطـه نیـز در ایـن
خصوص مشخص و معین نمیباشند و لذا همچنان مشخص نیست که چه نهـادی عهـدهدار تنظـیم
مقررات و برنامهریزی بازدارنده در حوزه فضای مجازی اسـت بووریکـه ،برخـی بـا وجـود ،مجلـس،
قوهقضاییه و دولت ،قانونگذاری در این حوزه را با توجه به ماموریتهای دهگانه ابالغی مقام معظـم
رهبری به شورای عالی فضای مجازی ،جزء وظایف این شورا نیز میدانند .عـدم شـفافیت در مراجـع
قانونگذاری و مشخص نبوده حدود اختیارات و وظایف هر مرجع ،زمینهساز آن شده است که قوانینی
که در حوزه فضای مجازی در کشور تاکنون تنظیم شده است ،با نقصانها و خألهایی همراه باشـد و
علیرغم تمامی قانونگذاریها و تصویب هایی که در این باره صورت گرفتـه اسـت ،امـا همچنـان در
حوزه قانونگذاری ما ابهامات جدی به چشم میخورد بووریکـه هنـوز در کشـور ،حـریم خصوصـی
تعریف شدهای برای فضای مجازی نداریم.
ب) پاالیش فضای مجازی

یکی از دغدغههای دولت ،وزارت ارتباطات ،شورای عـالی فضـای مجـازی و شـورای عـالی انقـالب
فرهنگی ایجاد «اینترنت پا » یا «پاالیش فضای مجازی» است .در نگـاه و برداشـت اول ،سیاسـت
گذاری در این باره را میتوان در زمره سیاست گذاریهای ایجابی دستهبندی نمود امّا سـازوکارهایی
که به منظور پا یا به تعبیری ،ایجاد فضای مجازی امن و سالم در کشور ،به کار گرفته شده اسـت،
در نهایت این سیاست گذاری را زیر مجموعه سیاست گذاریهای سلبی قرار داده اسـت چـرا کـه در
1- NGO
2 - Feick
3 - werle
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نظام پاالیشی فضای مجازی ،در کل دو رویکرد اساسی وجود دارد:
رویکرد اول مسدودسازی کل یک تارنما یا وبگاه است.
رویکرد دوم فیلترینگ یا پاالیش تنها بخشی از تارنماست که داری محتوای مجرمانه است.
در ادامه به تفکیک ،سیاست گـذاری هـای صـورت گرفتـه در خصـوص هـر یـک از رویـههـا و
رویکردهای پاالیش فضای مجازی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .4مسدود سازی

جلوگیری از دسترسی به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرس سایت« ،بلو

کردن» یـا

مسدود سازی تلقی میگردد(گرینفیلد 1و ریک وود 2و ترن )2 :2111 ،3پس هنگامی که دسترسی به
کل یک سایت ممنوع شده است ،در اصوالح گفته میشود سایت بلو شده است.
امروزه ،رشد و گسترش شبکه جهانی وب ،دسترس پذیری به همه اشکال مختلف اطالعاتی اعم
از متن و فایلهای صوتی و تصویری و گرافیکی متنوع را برای همه کاربران به راحتـی میسـر کـرده
است .در این میان انتشار برخی اطالعات با محتوای هرزه نگـاری ،تـرویج خشـونت و تـرور ،افشـای
اطالعات خصوصی افراد حقیقی و حقوقی ،اشاعه افکار و عقاید سیاسـی و مـذهبی مخـرب ،تجـارت
مواد مخدر و موارد مشابه که دسترسی به آنها در شبکه اینترنت به آسانی صورت میگیرد ،دولتهـا
و مقامات مسئول را بر آن داشته است تا کنترل و نظارت بیشتری تا حد مسدود کـردن دسترسـی بـه
پایگاههای مخرب و برخورد قضایی و قانونی با گردانندگان آنها اعمال نمایند.
در کشور ایران نیز دولت که خود متولی فناوری اطالعـات و ارتباطـات اینترنتـی اسـت ،نظـارت
گستردهای بر محتوای فضای مجازی صورت میدهد بووریکه ،محدودسازی دسترسی به نشانیهای
اینترنتی به منظور پاالیش و از طریق مسدودسازی ،در ایـران از سـال  1391بـا تصـویب مقـررات و
ضوابط شبکه های اطالعرسانی رایانهای آغاز و مصادیق فعالیت های اینترنتی غیرمجاز معـین گردیـد.
پیرو آن در سال « 1391کمیته مصادیق پایگاههای اطالع رسانی رایانه ای غیرمجاز» ۱زیر نظر شورای
عالی انقالب فرهنگی تشکیل شـد .وزارت اطالعـات ،سـازمان صداوسـیما ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد
1 - Greenfield
2 - Rickwood
3 - Tran

 -۱این کمیته« ،کمیته مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی» نیز نامیزهه شزهه اسز
«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» تغییر یاف .

و بعزها نزام

بزه

122



فصلنامه علمی و الژکهشی انقال اسالمی ،س  ،8الاییز  ،88ش 33

اسالمی ،نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی و سـازمان تبلیغـات اسـالمی اعضـای ثابـت و اصـلی
کمیته مذکور میباشند و وزارت اطالعات مسئولیت آن را بر عهده دارد .از سال  1392در کنار کمیتـه
تعیین مصادیق« ،دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی تهـران» تأسـیس شـد (شـورای عـالی
انقالب فرهنگی.)6۱-62 :1372 ،
با تصویب قانون جرائم رایانهای و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانـه ای»
در سال  1399مسئولیت تعیین موارد پاالیش به این کارگروه محول شد .کارگروه مـذکور ،در اجـرای
حکم ماده  21قانون جرائم رایانه ای و بر اساس قوانین موضوعه ،از جملـه قـانون مجـازات اسـالمی،
قانون موبوعات و قانون جرائم رایانه ای و نیز مصـوبات شـورای عـالی امنیـت ملـی ،مجموعـه ای از
محتواهای مجرمانه را اعالم نمود که عبارتند از :محتوا علیه عفـت و اخـالق عمـومی ،محتـوا علیـه
مقدسات اسالمی ،محتوا علیه امنیت و آسایش عمـومی ،محتـوا علیـه مقامـات و نهادهـای دولتـی و
عمومی ،محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود (محتوا مرتبط بـا جـرایم رایانـهای)،
محتوایی که تحریک ،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتـوای مـرتبط بـا سـایر جـرایم)،
محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی ،محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات
مجلـــس شـــورای اســـالمی ،محتـــوای مجرمانـــه مـــرتبط بـــا انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری
( .)https://internet.ir/crime_index.htmlهر وبگاه و بستر در فضای مجازی که این محتوای
مجرمانه را داشته باشد ،از دسترس کاربران ایرانی خارج میشود که طیف گسـتردهای از وبگـاههـای
اینترنتی ،از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر میگیرد .گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاههای
اینترنتی در ایران جنبه قانونی دارد ،اما روند آن ،به ویژه بـرای وبگـاههـای سیاسـی و اجتمـاعی ،بـه
درستی مشخص نیست و سیاستهای آن غیرشفاف است .غیرشفاف بودن چنین سیاست گـذاریای،
زمینهساز آن شده است که طیف عمدهای از کارشناسان فضای مجازی در ایـران همـواره از عملکـرد
«ناهمانگ» و «سلیقهای» در امر بلو

کردن و مسدودسازی اینترنت که از سوی دولتمردان صورت

میگیرد ،انتقاد نمایند و مسدود کردن "خودسرانه" و "پیشگیرانه" سایت های اینترنتی را زیـر سـوال
برده ،اعالم نمایند ،ناکارآمدی سانسور افزارها موجب ایجاد اخالل در موالعات علمـی دانشـگاهیان و
محققان شده و آنها را از منابع ارزشمند موجود در اینترنت محروم ساخته اسـت چـرا کـه ،سانسـور
افزارها بصورت برنامهریزی شده و بر مبنای کلیـد واژه تصـمیم مـیگیرنـد کـه چـه محتـوایی را در
دسترس یک رایانه یا شبکه بخصوص قرار دهند .سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خـاص در
یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن سایت را مسدود کنند .بدین ترتیب که هنگامی که یـک صـفحه
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وب بازیابی می شود سرور همه کلمات یا عبارات بازیابی شـده را بـا فرهنـگ کلیـد واژهای کلمـات و
عبارات ممنوعه مقایسه میکند .اگر کلمات بازیابی شده با ایـن فرهنـگ کلمـات ممنوعـه همخـوانی
داشته باشد دسترسی به صفحه مسدود خواهد شد .این روش ساده ولی بسیار پر اشتباه است زیرا فقط
به ظاهر کلمه توجه کرده و بار معنایی کلمه را در بافت هـای متفـاوت نادیـده مـیگیـرد .ناکارآمـدی
سانسور افزارهایی که از سوی دولتمردان و سیاست گذران مورد استفاده قرار میگیـرد ،در بسـیاری از
موارد محققان و پژوهشگران ،خصوصا در رشتههای پزشکی را با محدودیت و ممنوعیـتهـایی بـی-
مورد ،مواجه نموده است .علیرغم وعدههایی که دولتمردان و مسئوالن ذیصالح به منظـور حـل ایـن
مشکل داده اند ،اما همچنان این قبیل مشکالت پابر جاست و حقوق ملت در ایـن خصـوص در حـال
تضیع شدن میباشد این در حالی است که چنانچه پیش از اعمال سیاسـت مسدودسـازی ،موالبـات
آحاد جامعه از فضای مجازی ،در تعامل مستقیم با آنها ،شنیده ،شناسایی و در شده بود ،بـیشـک
اعمال چنین سیاست گذاریهای را شاهد نبودیم.
ب) فیلترینگ

امروزه ،فیلترینگ فضای مجازی ،به عنوان یک اقدام سلبی سیاستی در جهت سالمسازی یا مولوب-
سازی فضای مجازی ،در دستور کار حاکمیتها قرار گرفته است .معنای عام فیلترینگ عبـارت اسـت
از فناوریهایی که از دستیابی به انواع خاص اطالعات یـا بسـتههـای ویـژه از محتـوای اینترنتـی در
دسترس ،جلوگیری به عمل میآورد اما تعریف خاص فیلترینگ عبارت است از جلوگیری از دسترسی
به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرس سایت که این معنای خاص از فیلترینـگ بیشـتر
در مقابل واژه «بلو کردن» به کار میرود .طبق این تفکیک ،ما سایت را بلـو نمـیکنـیم ،بلکـه
محتوا را پاالیش و فیلتر مینمائیم (گرینفیلد 1و ریک وود 2و ترن.)2 :2111 ،3
با تدقیق بر فعالیتهای کشورهایی که در توسعه فضای مجازی رتبه باالیی دارنـد ،در مـییـابیم
که این کشورها به بررسی آسیبهای فضای مجـازی کـه مخاطـب آن مـردم و خـانوادههـا هسـتند
پرداختهاند .مردم ایران نیز با دغدغههای مشابه مردم همه دنیا مواجهاند ،الزم است در همه جای دنیا
در برخورد با کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،زنان و مردان هر کدام متناسب با نیازهایشان برای ورود بـه
فضای مجازی سیاستهایی در نظر گرفته شود ،زیرا خروج از این امر منجر بـه ناهنجـاری اجتمـاعی
میشود .بر این مبنا ،الزم است با توجه به نیازهای اجتماعی و ارزشـی کشـور یـک فضـای گفتمـان
1 - Greenfield
2 - Rickwood
3 - Tran
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اینترنت پا به وجود بیاید که ساز و کار آن در اکثر کشورهای دنیا ،فیلترینگ – نه مسدود سازی -
است.
با وجود اهمیت مقوله فیلترینگ و اینکه امروزه اصل وجوب پاالیش فضـای مجـازی بـه عنـوان
«جلوگیری از جا به جایی اطالعات به شکل هدفمنـد و سـاختارگونه توسـط مقـام صـالحیت دار در
فضای مجازی» به اثبات رسیده است ،اما بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است کـه در کشـور
ایران ،فیلترینگ بدون توجه به نیاز و ردهبندی مخاطبان اجرایی گردیده است .حـال آنکـه ،در اصـل،
وجود مساوات در پاالیش و اجرای یکسان ،یکپارچه و سراسری پاالیش برای همه کـاربران و بـدون
توجه به نیازها و توانمندیهای آنها ،خالف عدالت عمل شده است .عـالوه بـر ردهبنـدی کـاربران،
نکته شایان ذکر دیگر آن است که در کشورهای پیشرو در زمینه فضـای مجـازی ،فیلترینـگ اساسـا
توسط یک نهاد و ساختار مشخص اعمال میشود ،هم حاکمیـت و هـم مـردم در ایـن بـاره مسـئول
شناخته میشوند ،اما واقعیت امر آن است که این مهم در ایران اسالمی ،صرفا از سوی نهاد حاکمیت
و توسط کارگروه تعیین مصادیق اعمال میگردد این در حالی است که میباید پاالیش هم نـاظر بـه
حاکمیت باشد و هم ناظر به مردم چنین رویکردی را میتوان از مـتن اصـل هشـتم قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ایران برداشت نمود که در آن تصریح نموده مردم نسبت به یکدیگر ،دولـت نسـبت
به مردم و مردم نسبت به دولت مسئول میباشند .اما با این وجود ،مردم و نهادهای غیردولتـی مـردم
نهاد ،در فیلترینگ فضای مجازی تصمیم گیرنده و اعمال کننده نمیباشند و مردم عامل پاالیش این
فضا قلمداد نمی گردند ،لذا صرفا حاکمیـت و سیاسـت گـذاران زیـر مجموعـه آن ،فیلترینـگ فضـای
مجازی در ایران را به انجام میرسانند حال آنکه فیلترینگ میباید ناظر به دو گانه حاکمیت – مـردم
یا دولت – ملت و مبتنی بر نگاه مشارکتی بوده تا اثر بخش باشد.
 -2-4ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای ایجابی

از عمدهترین سیاست گذاریهای ایجابی در خصوص فضای مجازی در ایران مـیتـوان بـه تولیـد و
مدیریت محتوای فضای مجازی ،افزایش سواد رسانهای ،امن سازی فضای مجازی مبتنـی بـر بـومی
سازی و  ...اشاره کرد .در ادامه ،هر یک از ساز و کارهای مذکور ،تبیین میگردد.
الف) تولید و مدیریت محتوا

یکی از اثرگذارترین ساز و کارها به منظور اعمال سیاست گذاریهای ایجابی در حوزه فضای مجازی
که نقش کنترلی بسیار مهم و مؤثری بر آسیبهای فضای مجـازی دارد ،تولیـد و مـدیریت محتـوای
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موجود در این فضا می باشد .تولید محتوا ،فعالیتی است که در آن محتوایی توسط کـاربران در فضـای
اینترنت منتشر میشود و در دسترس نسبی عمومی قرار میگیرد (روشندل اربوانی و کوهی.)1371 ،
درون مایه محتوایی فضای مجازی عمدتا به هشت زیر شاخه تقسـیم مـیشـود کـه عبارتنـد از:
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی – اجتمـاعی ،فنـی ،امنیتـی ،آموزشـی ،حقـوقی  -قضـایی و مـذهبی -
اعتقادی .در هر یک از هشت حوزه مذکور ،تولید محتوای بیشتر و جذاب تر ،بـه خـودی خـود کـافی
نیست ،بلکه باید دقیق ،متناسب ،هدفمند و منوبق بر نیازهای ذی نفعان باشد .به تعبیری دیگر ،بایـد
ببینیم نیازها و خواستههای کاربران چیست و به چه اطالعاتی نیاز دارندص و بر این مبنا ،روشـن کنـیم
که قصد ما در تولید و استفاده از محتوا چیستص و نیز اینکه استراتژی محتوایی ما چـه بایـد باشـدص و
دارای چه ویژگیهایی باشدص
در کشورهای پیشگام در عرصه فضای مجازی ،هـم مـردم و هـم حاکمیـت ،تولیـدگر محتـوای
مجازی قلمداد میگردند و در تعاملی چند سویه ،محتوای تولید شده را در اختیار دولتمردان و سیاست
گذاران خود از سویی و مردم (آحاد جامعه خود و دیگر جوامع) قرار میدهند .امـا در کشـور ایـران ،بـا
فقدان وجود مدل مشارکتی در این خصوص مواجه میباشیم بـدین معنـا کـه مـدل تولیـد محتـوای
فضای مجازی در کشور نه از مدل تعاملی پیروی میکند ،نه آنچنان که قابل مالحظه باشد از باال بـه
پایین است و تولید محتوا از پایین به باال نیز شکل نگرفته و دلیل این امر را میتوان در حـاکم بـودن
موازنه سیاست گذاری از باال به پائین در کشور ریشهیابی نمود .حال آنکه اگر مـدل رسـانه ایمـان در
کشور مشخص شود و صد البته مبتنی بر «مدل مشارکتی» باشد ،آنگاه مشخص مـیگـردد کـه چـه
کس یا کسانی و چگونه قرار است این کار را انجام دهند.
واقعیت این است که بازیگران تولید محتوا در عصر جدید مردم هستند و در انجام این مهم ،الزم
است نقش دانش آموزان و سمن هاست و دیگر آحاد جامعه در نظر گرفته شود چرا کـه عمـدهتـرین
کاربران فضای مجازی در کشور جوانان میباشند .با توجـه بـه وضـعیت مناسـبی کـه از نظـر وجـود
تشکلهای اجتماعی متعدد در کشـور داریـم و فعالیـت حـدود 71هـزار تشـکل مـذهبی در کشـور و
همچنین جمعیت دانش آموزی مناسب که بالغ بر  13میلیون نفر هستند ،به نظر میرسد قشر دانـش
آموزی از مقوع هشتم و نهم متوسوه به باال قابلیت تولید محتوا را دارند و اتفاقا مخاطب هـم دارنـد
بنابراین لزومی ندارد که پیر مردها برای کودکان ما تولید محتوا کننـد خصوصـا آنکـه اساسـا امـروز
دوران تولید محتوای یک سویه به سر آمده و محتوا توسط کاربران تولید میشود و مخاطـب آن هـم
کسانی میباشند که از جنس کاربران هستند.
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پس از تولید محتوا ،عرضه آن به مخاطبان چالشی است که مدنظر سیاست گذاران میباشد ،چـرا
که دریافتهاند که پیش از عرضه و به تبع آن بروز آسیبها و معضالتی برآمده از اسـتفاده کـاربران از
این محتوا ،الزم است چگونگی مدیریت عرضه محتوای فضای مجازی اندیشیده شود .اینجاست کـه
بحث «مدیریت محتوا» نیز در کنار «تولید محتوای مناسب» ،مورح میگردد و حائز اهمیت میباشد.
بر مبنای مدیریتی که صورت میگیرد ،ماهیت ،نوع و مخاطبان محتوای فضای مجـازی مـورد رصـد
قرار میگیرد و تالش میشود محتوای مناسب و مورد نیاز ،تولید گردد.
به منظور اعمال هر چه بهتر این مدیریت ،سیاست گذاران فضای مجـازی در تمـامی کشـورهای
دنیا از جمله ایران ،تنظیم مقررات محتوایی را در دستور کار گذاردهاند .بدین صورت کـه متناسـب بـا
جنسیت ،سن ،ملیت و مذهب ،تالش شده از که محتوای مناسب و مفید در دسترس کاربر قرار گیـرد
و محتوای نامناسب از دسترس وی خارج گردد .امّا با این وجود ،با نگاه بـه وضـعیت فعلـی مـدیریت
محتوای فضای مجازی در ایران ،در خواهیم یافت ،که متأسـفانه در بخـش عمـدهای از حـوزههـای
نیازمند تنظیم مقررات در عرصه فضای مجازی ،در عمل تنظیم مقررات صورت نگرفتـه و در مقابـل،
سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی دادهها از سیاستهای جاری دولت بوده اسـت و
افراد ،سازمانها و شرکتها به گونهای نامحدود بـه سـرویس دهنـدگان رسـانههـای جدیـد ،امکـان
دسترسی دارند .برای دسترسی به اینترنت ،هیچ گونه مجـوز یـا تأییدیـه دولتـی الزم نیسـت و هنـوز
سرویس دهندگان ،اطالعات مربوط به مشترکان ،کـاربران و محتـوای داده هـای تبـادل شـده را بـه
سازمانهای دولتی ارائه نمیدهند (هاتف .)77 :1372 ،ضمن اینکه قانون یا دستور العملی برای منـع
رمز گذاری محتوای داده های مبادله شده وجود نـدارد .همچنـین قـانونی وجـود نـدارد کـه سـرویس
دهندگان را ملزم به کنترل محتوا کند یا آنـان را مسـئول محتـوای ارائـه شـده روی سـرویسهـای
اینترنتی بداند .این امر ناشی از آن است که قوانینی که اکنون برای تنظیم فضای مجازی و مـدیریت
تولید محتوا در این فضا استفاده میشود از جامعیت الزم برخوردار نمیباشند و نقایصی چون :مقررات
دسترسی به زیر ساخت تولید محتوا ،تعرفه گذاری ،قوانین و مقررات نظـارت بـر سـرویس و مقـررات
دسترسی به محتوا ،حقوق مالکیت معنوی ،حقوق توسعه دهندگان نرم افزارها ،حقوق مصرف کننـده،
حریم خصوصی ،هویت و امضای دیجیتال و ادله الکترونیـک جـرائم سـایبری ،حفاظـت کودکـان در
فضای مجازی و قوانین نشر محتوای دیجیتال (شـریفی ،)229 :1379 ،بـه چشـم مـیخـورد کـه در
صورت مرتفع شدن ،تحقق هر چه بیشتر حقوق کاربران در فضای مجازی را محقق خواهد نمود.
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افزایش سواد رسانهای

مؤثرترین راه برای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فضای مجازی و رسـانههـای مبتنـی بـر آن،
عالوه بر تصویب قوانین ،کسب آموزشهای تخصصـی و امنیتـی اسـتفاده از اینترنـت و در مجمـوع،
ارتقای سوح سواد رسانهای در کشور است .سواد رسانهای مجموعه مهارتهایی است که به مخاطب
امکان میدهد عالوه بر در درستی انواع پیامهـای ارتبـاطی ،بـه بازشناسـی مالکیـت ،انگیـزههـا و
ارزشهای نهفته در پیام های ارتباطی دست یابد و با رویکردی انتقادی به تنظیم رژیم مصـرف انـواع
پیام های ارتباطی بپردازد (امانی کالریجانی .)111 :1376 ،این گونه از سواد ،عادات رسانهای افـراد را
تغییر میدهد و با هوشیار کردن مخاطبان به آنان میآموزد چوور از رسانهها استفاده کنند.
با وجود اهمیت و ضرورت این مهم ،هر چند حدود یک دهه از عمـر ادبیـات سـواد رسـانهای در
کشور ما میگذرد ،اما جز تصویب چند قانون ،تدوین مقاالتی محدود ،ترجمه چند کتاب و یک ویـژه-
نامه فصلنامه رسانه ،به طور جد از سوی اندیشمندان و صاحب نظران به ایـن مقولـه پرداختـه نشـده
است .امروزه بیشترین مشکل ما نبود آگاهی در حوزه فضای مجازی اسـت و آنچـه مسـلم اسـت آن
است که سواد رسانهای در کشور پائین است .البته شایان ذکر است ،این سوح پائین سـواد رسـانهای،
صرفا محدود به آحاد جامعه نمیشود ،سازمانها و ارگانها نیز از این امر مستثنا نمیباشند بووریکـه
در قریب به یک دهه اخیر ،در دولت نگاهها عمدتا به سمت الکترونیکی شدن بوده است به طوری که
در اکثر سازمانهای در کشور ،واحد  ITوجود دارد اما کار این واحد صرفا این است که فراینـدهـای
کاغذی سازمانها را به بیکاغذی 1تبدیل نمایند و این نگاه را ندارنـد کـه فضـای جدیـدی در حـال
شکلگیری است که بسط یافتۀ فضای واقعی است و ماموریت آن وزارتخانه را بر اساس این فضـای
جدید تعریف کند .بر این مبنا ،با وجود تأکید اسناد باالدستی و فرامین رهبری بر افزایش سواد رسانه-
ای در کشور ،اما همچنان شاهد سهل انگاری و اهتمام نه چندان در خور از سوی سیاسـت گـذاران و
دولتمردان به امر سواد رسانهای در کشور میباشیم بووریکه در سالهای اخیـر در اسـناد مربـوط بـه
برنامه درسی در نهاد آموزش و پرورش از جمله «سند تحول راهبردی نظام تربیت رسـمی و عمـومی
جمهوری اسالمی ایران در افق چشمانداز» ،در راستای مقوله سواد رسانهای ،صرفا به گنجاندن طـرح
درس در این خصوص  -آن هم در مقوعه متوسوه  -اکتفا شده است (سـند تحـول راهبـردی نظـام
تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالم ایران در افق چشمانداز )3۱ :1397 ،حال آنکه ،نهاد آمـوزش
و پرورش به عنوان اولین نهاد آموزشی که فرد به عنوان عضوی از جامعه با آن آشنا میشـود ،نقـش
1- paperless
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اصلی را بر عهده دارد و میتوان با گنجاندن واحدهای درسی مختص به «سواد رسانهای» در مقـاطع
تحصیلی پیش دبستانی و دبستان زمینه را برای افزایش و ارتقاء سواد رسـانهای کودکـان و نوجوانـان
فراهم نمود مخصوصا در شرایط امروز جامعه که استفاده از رسانهها – خصوصا رسانههای مبتنی بـر
فضای مجازی  -فزونی یافته و رها کردن دانش آموزان در برابر امواج رسانهها که همه آنها ایمن و
مفید نیستند ،نگران کننده و آسیبزا است.
ج) امن سازی فضای مجازی مبتنی بر بومی سازی

در کشور ایران ،بیشتر بسترهای ارائه خدمات عرصه فضای مجازی ،فاقد راهحلهای امنیتی است و از
بسترهای غیربومی استفاده میشود و همین امر باعث میگردد که هـر از چنـد گـاهی ،مـورد هجـوم
حمالت سایبری بر زیرساختهای حیاتی کشور قرار گیرد .این در شـرایوی اسـت کـه در جمهـوری
اسالمی ایران ،از سویی با توجه به آنکه دغدغه و اهمیت موضوع امنیـت سـایبری در بدنـه کشـوری
هنوز تبیین نشده است و بیشتر مدیران به این موضوع به عنوان یک موضوع لوکس نگاه میکنند ،در
حالی که بیتوجهی به این موضوع میتواند بسترهای حیاتی و حساس کشور را در معرض آسیبهای
جبران ناپذیری قرار دهد .به منظور پیشگیری از آسیبها و تهدیدات محتمـل ،بـومی سـازی فضـای
مجازی در دستور کار سیاست گذاران و مسئوالن عرصه فضای مجازی قرار گرفته است .پس بـومی
سازی راهکاری در جهت ایمن سازی فضای مجازی قلمداد میشود .اساسا بر این مبنا است که ایران
سالهاست ایجاد و راهاندازی «شبکه ملی اطالعات» یا «اینترنت ملی» را پیگیری میکند شـبکهای
مبتنی بر قـرارداد اینترنـت بـه همـراه سـوئیچهـا و مسـیریاب هـا و مراکـز دادهای ،بـه صـورتی کـه
درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکـز داده داخلـی نگهـداری مـی شـوند بـه
هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصـی و امـن
داخلی در آن فراهم شود (ماده  ۱6برنامه پنجم توسعه).
هر چند به منظور محقق نمودن این مهم ،همکاریهایی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران و  ...صورت گرفته و در جریان است و نوید بخش آن میباشـد
که نگاه و مدل سیاست گذاری مشارکتی در کشور در حال اجرایی شدن است امـا بـه جهـت حـاکم
نبودن و عدم تثبیت این مدل سیاست گذاری بر عرصه فضای مجازی در کشور ،سازمانهـایی نظیـر
شورای عالی فناوری اطالعات ،شورای عالی انفورماتیک ،مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه هـای
دیجیتال وزارت ارشاد ،شورای عالی اطالعرسانی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،معاونت علمـی
و فناوری ریاست جمهوری ،پژوهشگاه دانش های بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)،
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شورای عالی انقالب فرهنگی ،مرکز پژوهشهای مجلـس شـورای اسـالمی ،سـازمان نظـام صـنفی
رایانه ای و چند سازمان دیگر ،هر کدام خود را از مناظر مختلف محتوایی ،نظارتی و یا ارتباطی ،متولی
کل یا بخشی از اینترنت کشور قلمداد می نمایند .به تعبیری ،مدیریت فضای مجازی در کشـور ،نـه از
نبود متولی ،بلکه از وفور متولی – آن هم متولی دولتی  -رنج میبرد.
از سویی دیگر الزم به ذکر است ،ایجاد بسـترهای بـومی و محصـوالت بـومی امنیـت سـایبری،
نیازمند برنامه-ریزی بلندمدت در کشور است که الزمه آن بسـط «پـژوهشهـای امنیـت سـایبری»
است .یکی از معضالت در پژوهشهای امنیت سایبری ،نبود نقشه راه محصول و فناوری مورد وثـوق
و تأیید است که فقدان آن منجر به موازی کاری شرکتهای نوپا در حوزه محصـوالت شـرکتهـای
پیشین شده و این حوزه را دچار نابسامانی مینماید ،به گونهای که در برخـی حـوزههـا بـیش از چنـد
محصول وجود دارد و در بعضی حوزهها ،محصول و خدمات مناسبی موجود نیست .نقشه راه محصول
و فناوری مورد تأیید و پذیرش که توسط متخصصان تهیه شده باشد و بر اساس روندهای پیش رو در
حوزه های باالدستی امنیت سایبری از جمله توسعه شبکه هـای ارتبـاطی ملـی و بخشـی در کشـور و
همچنین با نگاه به محصوالت امنیت سایبری شرکتهای بزرگ در دنیا و موالعـه رونـدهای جهـانی
تهیه شده باشد ،سند باالدستی ارزشمندی است که در تنظیم برنامهها و حرکت رو بـه آینـده امنیـت
سایبر در نهادهای پژوهشی دولتی (دانشگاه و مراکز پژوهشی و  ،)...خصوصی (شـرکتهـای فنـاور و
دانش بنیان و  )...و نهادهای سیاست گذار حاکمیتی ،میتواند کمک کند .الزمه تهیـه و تنظـیم ایـن
نقشه راه ،بهره مندی از نهادهای پژوهشی غیردولتی در ایجاد صنعت بومی امنیت سایبری اسـت .امـا
هم اکنون در کشور ،با توجه به سیاست گذاری دولتی و حاکم بودن نگاه به سیاست گذاری از باال به
پائین ،از پتانسیل نهادها غیردولتی و مردمی در این خصوص استفاده نمـیشـود .بـیشـک بـا ایجـاد
بسترهای الزم برای ورود بخش خصوصی و همزمان با آن کاهش نقش بخش دولتـی در پـژوهش-
های امنیت سایبری – و نیز دیگر حوزههای مربوط به فضای مجازی ،از سیاست گـذاری گرفتـه تـا
اجرای سیاست ها – میتوان در کوتاه مدت شاهد پیشرفتی چشمگیر در این حوزه بـود امـا وضـعیت
فعلی و عدم وجود بسترهای الزم در این خصوص ،حکایت از آن دارد که چنین فرایندی ،زمانبر است
و به این زودیها و با سپری شدن چند سال آینده ،محقق نمیشود.
 .5نتیجه گیری

در طول سالیان مختلفی که ورود و گسترش فضای مجازی در جامعه ایران میگذرد ،حاکمیت اقـدام
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به «مدیریت و کنترل» چنین فضایی نموده و این مهم را عمدتا مبتنی بر نگاهی از «باال بـه پـائین»
که منجر به اتخاذ سیاستهایی ،بیشتر سلبی ،تقابلی و بازدارنده میباشد ،اجرایی نمایـد و در راسـتای
آن ،برنامههایی معووف به حذف ،کنترل و نظارت را در دسـتور کـار قـرار داده اسـت بـر ایـن مبنـا،
دولتهایی که در جمهوری اسالمی ایران روی کار آمدهاند ،یکی پس از دیگـری ،اقـدام بـه اجرایـی
نمودن اقداماتی مانند پاالیش فضای مجازی ،برنامهریزی بازدارنده و  ...که عمدتا سیاستهایی سلبی
قلمداد میگردند ،نمودهاند .این در حالی است که اعمال چنین خط مشیهایی بـرای جامعـه در حـال
توسعهای چون ایران که بر مبنای اسناد باالدستیای چون سند چشمانداز  ،1۱1۱توسعه همـه جانبـه
کشور را پیگیری مینماید ،آنچنان که باید و شاید ،اصولی و آیندهنگرانه نبوده و ناکامیهایی را بـرای
سیاست گذاران و دولتمردان در دستیابی به اهداف مورد نظر در اسناد باالدستی در این خصـوص پـی
داشته است که از آن جمله میتوان به محقق نشـدن مولـوب «شـبکه ملـی اطالعـات» بـه عنـوان
زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ،عدم توفیق در تولید محتوای مناسب داخلی و افزایش سواد
رسانهای در کشور که همگی از ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای ایجابی در کشور میباشـند
اشاره نمود و در عوض ،شاهد چندین برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی بدون آمـوزش-
های عمومی و افزایش سواد رسانهای مخاطبان در جامعه و عدم سیاست گذاری هدفمند برای بهره-
برداری مفید از آن در گروههای متنوع مخاطبین باشیم .دست آوردهایی که نـه تنهـا از ارزش واقعـی
کارکردهای مثبت فضای مجازی در ایران میکاهـد بلکـه راه را بـرای گسـترش انـواع آسـیبهـای
اجتماعی از طریق نشر اکاذیب و شایعات ،موالب غیر آموزنده و مغایر هنجار ،تبلیغات آزار دهنده و ...
میگشاید .این وضعیت در کنار عدم توفیق در مهار جرایم و تهدیدهای فزاینـده فضـای مجـازی بـه
واسوه عدم جامعیت و نقصان قوانین طرحریـزی شـده در حـوزه فضـای مجـازی و شکسـت پـروژه
فیلترینگ به سبب ناکارآمدی ابزارهای مسدودسازی و فیلترینگ ،بر دامنه این آسیبها افزوده اسـت.
در چنین وضعیتی ،الزام اصالح سیاست گذاری فضای مجازی در کشور مبتنی بر اهداف مورد نظر در
اسناد باالدستی ،احساس نیاز میگردد.
در گام نخست ،پیش از اعمال اصالحات ،الزم است موازنه سیاست گـذاری و تصـمیمگیـری در
کشور دچار تغییر گردیده و در راستای آن ،مدل سیاست گذاری در کشور ،از مدل صرف باال به پـائین
(مدلی که هم اکنون حاکم است) ،به مدل مشارکتی ،تغییر پیدا نماید به تعبیری دیگر ،در امر سیاست
گذاری فضای مجازی ،در کنار دلتمردان ،سیاست گذاران و نهادهای دولتی ،مردم و نهادهای مردمی
نیز حضور پیدا نمایند .قابل پیشبینی است که با اصالح موازنه موجود ،ماهیت سیاسـت گـذاریهـای

تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسالمی ایران ...
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فضای مجازی نیز در کشور دگرگون خواهد شد بدین معنا که سیاسـتهـا ،از جنبـه سـلبی و کوتـاه
مدت ،به جنبه ایجابی ،بلند مدت و فارغ از شتابزدگی تغییر ماهیت خواهد داد .بـی شـک ایـن نـوع
سیاست گذاری ،از جامعیت ،کارآمدی و اثربخشی بیشتری در جهت تولید محتوای فضـای مجـازی و
کنترل و مدیریت این فضا برخودار خواهد شد.
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