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جامعی ا نقوتان نوانیس حرا زی شتد د اوز فضتای مجازی ا شتهست
شراژ فیلار نگ با س ت نایا ممدی ابزا های مستتدادستتازی ا فیلار نگ
اها از نایا ممدی ستتیاستت گذا یها ا عدم اجود برناماای اه ردی
ا تولی ا فنی د مد ر ا ینارص د ازمد فضتای مجازی د یشو دا د ا
ضترا ا تحا ستیاست گذا ی فضتای مجازی د ا ران د مستیر تحقق
بیشتار اهداف مو د نظر د استناد باالدستای یشتو ا با توتو ر مییشتد یا
ا س امر نیتازمنتد تیییر موازنتا موجود از نگتا ستتتل ی ا بتاال بتا شتا یس بتا نگتا
ا جابی ا شا یس با باالس

واژگان کلیدی
فضتای مجازی ستیاست گذا ی فیلار نگ ستواد ستانا¬ای شت ها ملی
اححعا

 .1مقدمه

توسـهه تکنولوژیهای فضـای مجازی مثل نفوذ اینترنت ،سـیر تغییرات وب و ظرفیتهای جدید ایجاد
شـده برای توسـهه و انتشـار محتوا با هدف صـدور فرهنگ ناب اسـالمی و انقالبی ،همواره مدنظر اسـناد
باالدسـتی و برنامههای راهبردی تدوین شـده نظام جمهوری اسـالمی ایرا بوده اسـت بووریکه ،در
سـند ششـمانداز بیسـت سـالهی جمهوری اسـالمی ایرا در اف  1۴0۴تصـری شـده اسـت که در پایا
زما اجرایی شـد این سـند در سـال  ،1۴0۴ایرا کشـوری اسـت توسـهه یافته با جایگاه اول اقتصـادی،
علمی و فناوری در سـو منوقه با هویت اسـالمی و انقالبی ،الهام بخش در جها اسـالم و با تهامل
سـازنده و مورر در روابط بین الملل شـایا ذکر اسـت ،در دسـت یافتن به جایگاه اول اقتصـادی ،علمی و
فناوری در سـو منوقهی آسـیای جنوب رربی ،تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،شـده اسـت
که این مهم ،بدو توسـهه فضـای مجازی به صـورت کامل محق نخواهد شـد بر مبنای این سـند،
فضای مجازی جمهوری اسالمی ایرا در اف  1۴0۴فضایی خواهد بود با ویژگیهایی از این قرار:
-

فضایی در امتداد فضای واقهی ،سالم ،ایمن ،مفید ،پیشرا پیشرفت سایر حوزهها

-

متکی بر ظرفیت درونزای کشور

-

برخوردار از ظرفیت مؤرر و کارآمد منابع انسانی متخصص و ماهر

-

برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی ،شرکتهای دانش بنیا و صنایع پیشرفته داخلی است

-

از استقالل هوشمندانه و عالمانه با کمترین وابستگی برخوردار است
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-

حضوری فهال ،مبتکرانه ،قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منوقهای و بین المللی دارد

-

الهام بخش در جها اسالم و نقشآفرین در صحنه جهانی

-

قدرت اول سـایبری و مقام اولل اراهه خدمات فضـای مجازی در منوقه ررب و جنوب ررب آسیا با
تهامل سـازنده و مؤرر در روابط بین الملل و اسـتفاده صـل آمیز از فضـای مجازی با مشـارکت همه
کشورها در توسهه آ

-

رفع حکمرانی کشـورهای سـلوهگر بر شـبکه جهانی اینترنت و انتقال حاکمیت اینترنت به سـازما
ملل با همکاری و مشارکت سایر کشورها است.

-

دارای زیرسـاختهای مومئن ،امن ،پایدار ،یکپارشه و گسـترده در سـراسـر کشـور بر بسـتر شـبکه
مللی اطالعات و در ارتباط با شبکه جهانی است
بیشــب بر مبنای فضــای مجازیای با شنین ویژگیهایی ،در ایرا  1۴0۴ارزشها ،هنجارها و

سبب زندگی اسالمی ــ 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 ،سالمت ،تجارت ،حمل و نقل ،آب،
انرژی ،سـرگرمی برای کاربرا ایرانی فراهم نموده اسـت و با مشـارکت شـهروندا  ،سـازما ها ،کسـ و
کارها و تمام بخشهای عمومی و خصــوصــی ،امنیت و ســالمت این فضــا در باالترین ســو اســت
(.)http://majazi.ir/web_directory/53665

همچنین در راهبردهای سـند شـشـم توسـهه در حوزه فضـای مجازی نیز ،از  7بند ۴ ،بند به مواردی
از جمله توسـهه محتوی در فضـای مجازی بر اسـان نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور تا حداقل پنب برابر
وضــهیت کنونی ،بومی ســازی شــبکههای اجتماعی ،تســلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضــای
مجازی و پاالیش هوشـمند آ  ،سـاماندهی ،احراز هویت و اختصـا

دارد .همچنین ،یکی از مباحث

مورد توجه در سـند شـشـم موضـوع صـدور فرهنگ از طری ظرفیت فضـای مجازی میباشـد در بند 33
سـند شـشـم ،توسـههی محتوا در فضـای مجازی بر اسـان نقشـهی مهندسـی فرهنگی کشـور تا حداقل
پنب برابر وضــهیت کنونی و بومی ســازی شــبکههای اجتماعی و در بند  72حضــور مؤرر نهادهای
فرهنگی دولتی و مردمی در فضـــای مجـازی بـه منظور توسـ ـهـه و ترویب فرهنـگ ،مفـاهیم و هویـت
اسالمی  -ایرانی و مقابله با تهدیدات مورد تاکید قرار گرفته است
علیررم تأکید اسـناد باالدسـتی نظام جمهوری اسـالمی ایرا بر توسـهه فضـای مجازی در ابهاد
مختلف ،املـا بسـ ـیـاری از این اهـداف آ گونـه کـه بـایـد محق نشـــده اســـت و هنوز کـاســـتیهـا و
ناکارآمدیهایی در این باره به ششـم میخورد در این نقصـا و ناکارآمدی ،میتوا نقش عمدهای را
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برای ســـیاســـتگذاریهای مربوطه در این خصـــو

که مبتنی بر نگاه از باال به پاهین ،در دو طیف

مجزای ایجابی و سـلبی از سـوی حاکمیت طر ریزی گردیدهاند ،قاهل شـد با توجه به آنکه اعمال این
سـیاسـتها تاکنو اهداف مندرج در اسـناد باالدسـتی نظام را محق ننمودهاند ،لذا ضـرورت اصـال
سـیاسـت گذاری موجود در مسـیر تحق بیشـتر اهداف مورد نظر ،مور میگردد بر این مبنا ،پژوهش
حاضـر با طر این سـوال که ،سـیاسـت گذاری فضـای مجازی در ایرا را شگونه میتوا در مسـیر
تحق بیشـتر اهداف مورد نظر در اسـناد باالدسـتی کشـور ،اصـال کردد درصـدد واکاوی سـیاسـت
گذاریهای موجود در حوزه فضای مجازی در کشور است
 .2ادبیات نظری
 -2-1مفهوم شناسی

از منظر مفهومی« ،سـیاسـت گذاری» فرایند پیچیدهای اسـت که بر اسـان یب الگوی نهادینه شـده
هدایت و کنترل میشـود (بروک  )79 :1993 ،1این الگوی نهادینه شـده ،عبارت اسـت از کلیه حقو ،
آداب و رسـوم ،روشهای مورد عمل ،رویهها ،ضـوابط سـازمانی یا دیگر عناصـر تثبیت شـده در زندگی
سـیاسـی یا اجتماعی یب ملت (اسـکراتن )225 :1982 ،2سـیاسـتگذاری در کل ،واژهای اسـت که با
حکومت ،دولت ،جامهه و مســاهل عمومی آ گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صــحی
امور عمومی است (قلی پور و رالم پور آهنگر )23 :1389 ،اختصاصاً در حوزه فضای مجازی ،سیاست
گـذاری ،بـه فهـالیتی بـا هـدف کنترل کرد  ،حکومـت کرد یـا اداره کرد بـا مقررات گفتـه میشـــود
بدیهی اسـت که نوع سـیاسـت گذاری به مثابه زیرشـاخه و زیرمجموعهای از سـیاسـت گذاری عمومی ،با
مهیار منافع عمومی مرتبط است و مجموعه خاصی از اصول را اراهه میکند (سین)2011 ،3
از ابتدای شــکلگیری و فهالیت فضــای مجازی و ابزارهای ارتباطی آ از جمله اینترنت ،پیرامو
امکا سـیاسـت گذاری فضـای مجازی در جامهه دو دیدگاه عمده طر شـده اسـت بووری که برخی
صـــاح ظرا مهتقدند ظهور و توســـهه فناوریهای نوین ارتباطی و به ویژه رســـانههای اجتماعی،
سـیاسـت گذاری رسانهای را از ماهیت متمرکز و حاکمیتی خود خارج ساخته و فضای مجازی را «برو
ایسـتاده» از امکا سـیاسـت گذاری نموده اسـت در مقابل دیدگاهی دیگر مهتقد اسـت به دلیل اهمیت
1 - Brooks
2 - Skraten
3- Sean
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یافتن رســانه در عرصــههای کس ـ و کار ،ارتباطات راهبردی ،دولت الکترونیب و بازیگرا جدید
ذینفع به این حوزه افزوده شـدهاند و در نتیجه سـیاسـت گذاری رسـانهای برای فضـای مجازی مهمتر از
پیش گردیده است
از میا دو رویکرد مذکور ،رویکردی دوم که لزوم سـیاسـت گذاری عرصـه فضـای مجازی را تبیین
نمودهاند و نیز بر ضــرورت ســیاســت گذاری مشــارکتی (با همکاری دولت و مردم) در این باره اذعا
نموده اسـت ،مورد مدنظر نوشـتار حاضـر میباشـد این رویکرد میتواند مبتنی بر «مدل سـیاسـت گذاری
نهادی» و یا «مدل ســیاســت گذاری گروهی» 1باشــد شــایا ذکر اســت ترکیبی از این دو مدل نیز
میتواند برای ایده طراحی مدل مولوب سـیاسـت گذاری فضـای مجازی در پژوهش حاضـر مناسـ
باشــد شرا که از میا مدلهای مختلفی که برای ســیاس ـت گذاری مور اســت« ،مدل نهادی» بر
شارت سـازمانی دولت تمرکز دارد با توجه به آنکه سـیاسـتها و خط مشـیها توسـط نهادهای دولتی
اتخاذ و اجرا میشـود بررسـی رابوه بین این نهادها و خط مشـیها از دیرباز در کانو توجه محققا
ســیاســی قرار داشــته اســت این نهادها شــامل مجل  ،ریاســت جمهوری ،دادگاهها ،نظام اداری،
شهرداریها و میباشد با توجه به اینکه نهادها هستند که به تولید و اعمال خط مشیها میپردازند
هرگونه تغییری در آ ها موج تغییر در خط مشـیها نیز میشـود به طور کلی در نهادگرایی تاکید بر
تاریر نهادهایی اسـت که رفتار افراد و گروهها را تهیین میکنند الگوهای باربات رفتار فردی و گروهی
بر خط مشـیها نیز تاریر میگذارد بنابراین سـیاسـت گذاری عمومی در این مدل حاصـل ارتباط بین
نهادهای مختلف و پیامد حاصل از این ارتباط است
املا مدل گروهی ،بر این اســـان مبتنی اســـت که تهـامل بین گروههای مختلف اســـت که یب
سـیاسـت یا خط مشـی را شـکل میدهد در واقع گروهها پلی بین افراد و دولت هسـتند و سـیاسـت نوعی
تنازع بین گروههای مختلف برای نفوذ بر خط مشـیهای حاکم اسـت نظام سـیاسـی نیز با اسـتفاده از
روشهـای زیر این تهـارر را مـدیریـت میکنـد :الف) برقراری قواعـد بـازی در منـازعـات ،ب) برقرای
توافقات و ایجاد تواز بین گروهها ،ج) تصـوی سـیاسـتها و خط مشـیهای عمومی ،د) اجرای این
سیاستها و توافقات
طب این نظریه خط مشـی عمومی در هر مرحلهای رسـید به تهادل در تنازع گروهی اسـت این
تهادل بر اســان نفوذ نســبی هریب از گروههای ذینفع تهیین میگردد نفوذ گروهها نیز به وســیله
جمهیت گروه ،تمکن مالی ،قدرت سـازمانی ،رهبری ،دسـترسـی به تصـمیمگیرا اصـلی و موارد دیگر
1. Group Theory
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تهیین میشــود شــایا ذکر اســت ،مدل گروهی عموماً به جای بوروکراســی با قانونگذاری در ارتباط
اسـت اما اندیشـمندا شـاخه اجرایی دولت نیز به این مدل و تاریر گروههای نفوذ توجه دارند این مدل
بر این اعتقاد اسـت که موسـسـات دولتی را در نهایت یب گروه تسـخیر میکند و خط مشـیهایی که
وضع میشود به نفع آ گروه و نه لزوما همه مردم است (دای و ماکویی)52-53 :1387 ،
همانگونه که مالحظه شـده ،به نوعی هر دو مدل مذکور ،بر این اصـل مبتنی میباشـند که تهامل
بین نهادها و گروههای مختلف اسـت که یب سـیاسـت یا خط مشـی را شـکل میدهد اما در این دو
مدل نیز همچنا نقش مردم در حاشــیه میباشــد و خود مردم (نیازها و موالباتشــا ) مســتقیما در
سیاست گذاریها دخیل نمیباشد بر این مبنا ،تالش نوشتار حاضر بر این است که از سویی ،با تدقی
و تأمل بر این دو مدل ،مدل بومی سیاست گذاری فضای مجازی در جامهه ایرا اسالمی را اراهه دهد
که با نگاه از پاهین به باال ،جایگاه مردم در این سـیاسـت گذاری را تهریف و تهیین نماید بر مبنای این
مدل ،شنانچه دولتمردا ســیاســت گذاری مشــارکتی مولوبی را طر ریزی نمایند ،از مزایایی شو
کـاهش هزینـههـای توسـ ـهـه در جـامهـه بـه دلیـل مشـــارکـت مردم در تـأمین اهـداف در حوزه مربوطـه،
برخوردار خواهند شــد و ماحصــل ســیاســت گذاری مولوب آ ها ،کاهش نابرابری در جوامع از طری
جل مشــارکت افراد حاشــیهای در نوآوریهای پاهین به باال و کمب به ایجاد فرصــتهای برابر در
جوامع بومی و محلی میباشد
 -2-2ماهیت سیاست گذاری فضای مجازی در ایران

از بدو ورود ،رسـو و گسـترش فضـای مجازی و فناوریهای مرتبط با آ در جامهه ایرا  ،نگاه به این
فضا خوش بینانه نبوده و در طول شند دههای که از حضور و امکا دسترسی به این فناوری در کشور
میگذرد ،شنین نگاه بدبینانهای ،آنچنا که باید و شاید اصال نگردیده لذا همواره شاهد آ بودیم که
سـیاسـت گذاری های کال صـورت گرفته در این خصـو  ،هر شند تالش نموده تا حدودی رویکرد
ایجابی و نگاه از پاهین به باال داشـته و مبتنی بر جل مشـارکت آحاد جامهه باشـد ،املا عمدتاً سـلبی و
مبتنی بر نگاه از باال به پاهین میباشد
سـیاسـتهای سـلبی را میتوا شـامل سـیاسـتها و برنامههایی مهووف به حذف ،کنترل و نظارت
دانســت در طیف ســیاســتهای ســلبی جوامع و دولتها در حوزه ســیاســت گذاری و برنامهریزی در
خصـو

فضـای مجازی ،شـاید بتوا شهار گروه عمده از اقدامات را جای داد که عبارتند از :تشـوی به

استفاده از سامانههای نظارتی و مسدودسازی سو خرد ،استفاده از سامانههای نظارتی و مسدودسازی
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سو کال  ،برنامهریزی بازدارنده در حوزه قانو گذاری و جلوگیری از استفاده از اینترنت
علیررم وجود سـیاسـت گذاریهای سـلبی مذکور در کشـور ،اما نوع مواجهه با فضـای مجازی به
عنوا ابزاری مـدر بـا امکـانـات و کـارکردهـای توثمـا مثبـت و منفی ،همچنـا محـل اختالف نظر میـا
متولیا فضـای مجازی و مسـئوال کشـور اسـت آنچه روشـن اسـت اما برخورد سـلبی با فضـای مجازی
نمیتواند راهکار مناســبی برای مقابله با آســی های احتمالی آ باشــد برای مدیریت کامل فضــای
مجازی و کاهش آســی های ناشــی از آ  ،نوع مواجهه با این فضــاها اهمیت ویژهای دارد بیتردید
امروزه برخورد سـلبی با فضـاهای مجازی امری ریرممکن اسـت و برای مدیریت این فضـا باید به دنبال
راهکارهای منوقی و کاربردی که صــد البته جنبه ســلبی نداشــته باشــد ،بود و اینجا اســت که لزوم
مواجهه و ســیاســت گذاریهای ایجابی ،ر مینماید که از آ جمله میتوا به برنامهها و پروژههای
مبتنی بر تولید و مدیریت محتوای فضای مجازی ( ،)http://www.rsf.fr/rsf/ukآموزش و افزایش
سـواد رسـانهای ،بومیسـازی و اشـاره کرد که ضـمن ایجاد تهامل بیشـتر میا سـیاسـت گذارا و مردم
در این خصـو  ،موازنه نگاه سـیاسـت گذارا در کشـور را به جای باال به پاهین ،به نگاه مشـارکتی که
مبتنی بر موازنـه توثمـا بـاال بـه پـاهین و پـاهین بـه بـاال میبـاشـــد ،تغییر خواهـد داد موازنـهای کـه در آ
دولت و نهادهای دولتی در کنار مردم و نهادهای مردمی ،عهدهدار سـیاسـت گذاری و اعمال سـیاسـتها
میباشند
 .3ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای فضای مجازی در ایران
 -4-1ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای سلبی

بوورکلی ،سـیاسـت گذاریهای سـلبی فضـای مجازی در جمهوری اسـالمی ایرا  ،مبتنی بر نگاه از باال
به پاهین ،عمدتاً بر مبنای دو ســازو کار عمده تهریف شــده از ســوی حاکمیت ،اجرایی شــده اســت:
برنامهریزی بازدارنده در حوزه قانو گذاری پاالیش فضــای مجازی (مشــتمل بر مســدود ســازی و
فیلترینگ) در ادامه ،هر یب از سازوکارهای مذکور ،تبیین میگردد
الف) برنامهریزی بازدارنده در حوزه قانونگذاری

سـیاسـت گذاری سـلبی فضـای مجازی در ایرا بر مبنای برنامهریزی بازدارنده در حوزه قانو گذاری،
در واقع هما خط مشـی تنظیمی میباشـد که سـیاسـت گذارا و دولتمردا در طول سـالهای متمادی

118



فولناما علمی ت شژاهشی انقح اسحمی س  8شا یز  98ش 30

پیگیری نمودهاند این نوع ســیاســت گذاری رالباً با مفهوم «تنظیم مقررات» 1یکســا در نظر گرفته
شده است (فرنگ.)1053 :2003 ،2

در جمهوری اسـالمی ایرا  ،همانند سـایر کشـورهای جها  ،ما با تهداد زیادی از مقررات تنظیمی
مواجه هســـتیم مقررات تنظیمی ،عبارت از هرگونه کوشـ ـش دولت برای کنترل رفتار شـــهروندا ،
شـرکتها و یا زیرمجموعههای دولت اسـت (میر )1985 ،3پ

از شـناخت مسـئله یا مشـکل ،در همه

انواع ســیاســت گذاریها ،شــخص یا نهاد ســیاســت گذار ،برای اجرای ســیاســتهای مدنظر ،نیازمند
ابزارهـایی اســـت کـه الگوهـای تنظیمی مـدنظر خود را در شـارشوب یـا قـالـ آ هـا تـدوین کنـد شـــایـد
قویترین ابزار خط مشــی که در دســترن تنظیم کنندگا قرار دارد ،توانایی مهرفی ممنوعیت قانونی
باشـد با توجه به اهمیت این عرصـه و تأریر ریرقابل انکار آ در زندگی روزمره شـهروندا و فرصـتها
و تهدیداتی که برای حکومتها و شـــهروندا به دنبال دارد تنظیم مقررات آ الزام و اهمیت باالیی
دارد املا با این وجود در جمهوری اسـالمی ایرا  ،از ابتدای شـکلگیری و فهالیت رسـانهها و ابزارهای
ارتبـاطی – از جملـه اینترنـت  -همواره دو دیـدگـاه متفـاوت برای ضـــابوـهمنـد نمود فهـالیـتهـای آ هـا
وجود داشته است:
عدهای مهتقد هسـتند اصـوالً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسـانهها و ابزارهای ارتباطی –
خصـوصـاً رسـانههایی که مبتنی بر فضـای مجازی میباشـند و سـاز و کار جهانی شـد در عصـر حاضـر
قلمداد میگردند  -ایجاد نوعی محدودیت قلمداد شــده و مخالف با آزادی فهالیت رســانهها بهشــمار
میآید این گروه اســتدالل میکنند که بیا آزاد افکار و اندیشــهها ضــرری ندارد و اگر هم ضــرری
داشـته باشـد ،این ضـرر کمتر از آسـی دخالت حکومت در امور رسـانهها و محدود نمود آزادی بیا و
ح دسترسی به اطالعات است
در مقابل ،گروهی مهتقد هســـتند ،وضـــع قواعد نه تنها محدود کننده نیســـت بلکه اگر قوانین و
مقررات صــحی و متناســ و بر مبنای اصــول تدوین شــود ،تأمین کننده آزادی رســانهها اســت و
دسترسی عموم به اطالعات را تسهیل مینماید (رضایی و بابازاده مقدم)56 :1393 ،
در بررسـی و دفاع از نظر دوم ،توجه به واقهیتهای موجود در جوامع ،لزوم رعایت مصـال عمومی
و جلوگیری از سـو اسـتفاده احتمالی افراد از اصـل آزادی ،اقتضـا دارد تا تدابیر و ظوابوی برای تأسـی

1 - Regulation
2 - Furlong
3 - Meier
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و فهالیت در فضــای مجازی در نظر گرفته شــود از ســوی دیگر ،نباید وجود برخی محدودیتها را به
منزله عدم وجود آزادی دانســـت زیرا اگر شه آزادی موبوعات در زمره حقو بشـــر قرار دارد ،اما این
آزادی مول نیسـت نسـبی بود حقو بشـر را به عنوا امری منوقی ،حتی در نظامهای آزادی گرا
(لیبرال) میتوا مشـاهده نمود در عین حال ،بر اسـان تهالیم اسـالمی نیز تفاوتهای بسـیاری بین
آزادی بیا  ،آزادی اندیشـه و آزادی عقیده وجود دارد در دیدگاه اسـالمی اراده و آزادی بشـر تا آ جا
محترم اسـت که با اسـتهدادهای عالی و مقدسـی که در نهاد بشـر گذاشـته شـده اسـت ،هماهنگ باشـد و
او را در مسیر ترقی و تهالی بکشاند ،اما آنجا که این آزادی ،بشر را به سوی فنا و نیستی سو میدهد
و اسـتهدادهای نهایی او را هدر میدهد ،دیگر احترامی ندارد لذا مالک شـرافت و احترام آزادی انسـا
این اسـت که در مسـیر انسـانیت باشـد انسـا را در مسـیر انسـانیت باید آزاد گذاشـت نه انسـا را در مسـیر
هر شه خودش انتخاب کرده و لو بر ضـد انسـانیت باشـد (موهری )3۴ :1392 ،عالوه بر این ،اسـالم
میا آزادی عقیده و آزادی اندیشـه نیز تفاوت قاهل اسـت ،از دیدگاه شـهید موهری ،اسـالم با آزادی
اندیشه مواف است از آ جهت که ابزار انسا برای کشف حقیقت است ،اما با آزادی عقیده که گاهی
مسـاوی با جمود و تقلید کورکورانه میشـود و خود عاملی برای سـل آزادی اندیشـه تلقی میگردد ،به
صـورت مول مواف نیسـت و تحت شـرایوی آزادی عقیده را صـحی میداند (موهری-10۴ :1390 ،
 )103بر مبنای شنین رویکردی اســالمی ،ســیاســت گذاریها و تنظیم قوانین ،در ایرا اســالمی نیز
میباید طر ریزی گردد شرا که اسـالم ،حدود و شارشوب را در این باره مشـخص نموده اسـت پ

در

لزوم خط مشـــی تنظیمی و بر مبنـای آ برنـامـهریزی بـازدارنـده در حوزه قـانو گـذاری ،تردیـدی وجود
ندارد
املا آنچه ســیاســت گذاریهای موجود فضــای مجازی در این خصــو

را زیر ســوال میبرد،

قانو گذاری و تنظیم مقررات صرفاً از سوی دولتمردا و سیاست گذارا  ،بدو توجه به خواست ،نظر
و موالبات ملت اسـت این در حالی اسـت که بررسـی رویکرد کشـورهای پیشـرو در عرصـه فضـای
مجازی حاکی از آ اسـت که در این کشـورها ،سـیاسـت «اینترنت بدو تنظیم یا خود تنظیم» حاکم
میباشـد و این کشـورها ،از اسـتهاره مهروف ابداعی توسـط الرن

لسـیگ – 1اسـتاد حقو دانشـگاه

هاروارد  -پیروی میکنند که عنوا مینماید« ،کد قانو اسـت» به واقع ،لسـیگ اینوور بیا میکند
که نه تنها دولت ،بلکه مردم و شـرکتها نیز اینترنت را تنظیم میکنند بنابراین اینترنت به جای اینکه
تحت سـلوه قوانین و فرامین درآمده باشـد ،عمدتاً به وسـیله کد ،تنظیم میشـود و آ هایی که کدها را
1- Lawrence Lessig
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طراحی و پیادهسازی میکنند مشخص مینمایند که :الف) شه کسی میتواند از اینترنت استفاده کندد،
ب) آیا کاربرا شـناسـایی میشـوند و اگر بله ،شگونهد ،ج) آیا بر اسـتفاده از اینترنت نظارت میشـود ،و
اگر بله ،شگونهد ،د) آیا دسـترسـی به اطالعات داده میشـود و اگر بله ،شگونهد به بیانی کلیتر ،طراحا
کـدهـا (دولـت ،مردم و نهـادهـای ریردولتی و مردم نهـاد )1هســـتنـد کـه تهیین میکننـد کـه شـه میزا
فضایمجازی «قابل تنظیم» یا «ریرقابل تنظیم» باشد (فیب 2و ورل)523-52۴ :2010 ،3
اما در کشــور ایرا  ،با توجه به حاکم بود نگاه از باال به پاهین (موازنه منفی) در امر قانو گذاری
و عدم وجود موازنه مثبت و نگاهی مشـــارکتی در این خصـــو  ،مردم و نهادهای مردم در تنظیم و
تـدوین قوانین ایفـای نقش نمیکننـد و مضـــافـاً اینکـه نهـادهـای ذیصـــال دولتی مربوطـه نیز در این
خصـو

مشـخص و مهین نمیباشـند و لذا همچنا مشـخص نیسـت که شه نهادی عهدهدار تنظیم

مقررات و برنـامـهریزی بـازدارنـده در حوزه فضـــای مجـازی اســـت بووریکـه ،برخی بـا وجود ،مجل ،
قوهقضــاییه و دولت ،قانو گذاری در این حوزه را با توجه به ماموریتهای دهگانه ابالری مقام مهظم
رهبری به شـورای عالی فضـای مجازی ،جز وظایف این شـورا نیز میدانند عدم شـفافیت در مراجع
قانو گذاری و مشـخص نبوده حدود اختیارات و وظایف هر مرجع ،زمینهسـاز آ شـده اسـت که قوانینی
که در حوزه فضـای مجازی در کشـور تاکنو تنظیم شـده اسـت ،با نقصـا ها و خألهایی همراه باشـد و
علیررم تمامی قانو گذاریها و تصــوی هایی که در این باره صــورت گرفته اســت ،اما همچنا در
حوزه قانو گذاری ما ابهامات جدی به ششــم میخورد بووریکه هنوز در کشــور ،حریم خصــوصــی
تهریف شدهای برای فضای مجازی نداریم
ب) پاالیش فضای مجازی

یکی از دردره های دولت ،وزارت ارتباطات ،شـــورای عالی فضـــای مجازی و شـــورای عالی انقالب
فرهنگی ایجاد «اینترنت پاک» یا «پاالیش فضـای مجازی» اسـت در نگاه و برداشـت اول ،سـیاسـت
گذاری در این باره را میتوا در زمره سـیاسـت گذاریهای ایجابی دسـتهبندی نمود املا سـازوکارهایی
که به منظور پاک یا به تهبیری ،ایجاد فضـای مجازی امن و سـالم در کشـور ،به کار گرفته شـده اسـت،
در نهایت این سـیاسـت گذاری را زیر مجموعه سـیاسـت گذاریهای سـلبی قرار داده اسـت شرا که در
نظام پاالیشی فضای مجازی ،در کل دو رویکرد اساسی وجود دارد:

1- NGO
2 - Feick
3 - werle
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رویکرد اول مسدودسازی کل یب تارنما یا وبگاه است
رویکرد دوم فیلترینگ یا پاالیش تنها بخشی از تارنماست که داری محتوای مجرمانه است
در ادامه به تفکیـب ،سـ ـیـاســـت گذاریهای صـــورت گرفتـه در خصـــو

هر یب از رویهها و

رویکردهای پاالیش فضای مجازی ،مورد بررسی قرار میگیرد
 .4مسدود سازی

جلوگیری از دسـترسـی به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرن سـایت« ،بلوک کرد » یا
مسـدود سـازی تلقی میگردد(گرینفیلد 1و ریب وود 2و تر  )5 :2001 ،3پ

هنگامی که دسـترسـی به

کل یب سایت ممنوع شده است ،در اصوال گفته میشود سایت بلوک شده است
امروزه ،رشـد و گسـترش شـبکه جهانی وب ،دسـترن پذیری به همه اشـکال مختلف اطالعاتی اعم
از متن و فایلهای صــوتی و تصــویری و گرافیکی متنوع را برای همه کاربرا به راحتی میســر کرده
اســت در این میا انتشــار برخی اطالعات با محتوای هرزه نگاری ،ترویب خشــونت و ترور ،افشــای
اطالعات خصوصی افراد حقیقی و حقوقی ،اشاعه افکار و عقاید سیاسی و مذهبی مخرب ،تجارت مواد
مخدر و موارد مشـابه که دسـترسـی به آ ها در شـبکه اینترنت به آسـانی صـورت میگیرد ،دولتها و
مقامات مسـئول را بر آ داشـته اسـت تا کنترل و نظارت بیشـتری تا حد مسـدود کرد دسـترسـی به
پایگاههای مخرب و برخورد قضایی و قانونی با گردانندگا آ ها اعمال نمایند
در کشـــور ایرا نیز دولـت کـه خود متولی فنـاوری اطالعـات و ارتبـاطـات اینترنتی اســـت ،نظـارت
گستردهای بر محتوای فضای مجازی صورت میدهد بووریکه ،محدودسازی دسترسی به نشانیهای
اینترنتی به منظور پاالیش و از طری مســدودســازی ،در ایرا از ســال  1380با تصــوی مقررات و
ضـوابط شـبکههای اطالعرسـانی رایانهای آراز و مصـادی فهالیتهای اینترنتی ریرمجاز مهین گردید
پیرو آ در سـال « 1381کمیته مصـادی پایگاههای اطالعرسـانی رایانهای ریرمجاز» ۴زیر نظر شـورای
عالی انقالب فرهنگی تشــکیل شــد وزارت اطالعات ،ســازما صــداوســیما ،وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسـالمی ،نماینده شـورای عالی انقالب فرهنگی و سـازما تبلیغات اسـالمی اعضـای رابت و اصـلی

 -۴این کمیته« ،کمیته ،مصهههق ی پقیگهق هقی غیرمجهق اینترنتی» نیز نقمیهه شهههه اسههه
«کقرگرو تعیین مصق ی محتوای مجرمقن »،تغییر یقف .

1 - Greenfield
2 - Rickwood
3 - Tran
و بعههاً نقمش ب،
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کمیته مذکور میباشـند و وزارت اطالعات مسـئولیت آ را بر عهده دارد از سـال  1382در کنار کمیته
تهیین مصـادی « ،دفتر اینترنت دادسـتانی» از سـوی «دادسـتانی تهرا » تأسـی

شـد (شـورای عالی

انقالب فرهنگی)6۴-62 :1392 ،
با تصـوی قانو جراهم رایانهای و تشـکیل «کارگروه تهیین مصـادی محتوای مجرمانه رایانهای»
در سـال  1388مسـئولیت تهیین موارد پاالیش به این کارگروه محول شـد کارگروه مذکور ،در اجرای
حکم ماده  21قانو جراهم رایانهای و بر اســان قوانین موضــوعه ،از جمله قانو مجازات اســالمی،
قـانو موبوعـات و قـانو جراهم رایـانـهای و نیز مصـــوبـات شـــورای عـالی امنیـت ملی ،مجموعـهای از
محتواهـای مجرمـانـه را اعالم نمود کـه عبـارتنـد از :محتوا علیـه عفـت و اخال عمومی ،محتوا علیـه
مقدســات اســالمی ،محتوا علیه امنیت و آســایش عمومی ،محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و
عمومی ،محتوایی کـه برای ارتکـاب جرایم رایـانـهای بـه کـار میرود (محتوا مرتبط بـا جرایم رایـانـهای)،
محتوایی کـه تحریـب ،ترریـ  ،یـا دعوت بـه ارتکـاب جرم میکنـد (محتوای مرتبط بـا ســـایر جرایم)،
محتوا مجرمانه مربوط به امور سـمهی و بصـری و مالکیت مهنوی ،محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات
مـجـلـ

شـــورای اســـالمـی ،مـحـتـوای مـجـرمــانــه مـرتـبـط بــا انـتـخــابــات ریــاســــت جـمـهـوری

( )https://internet.ir/crime_index.htmlهر وبگاه و بسـتر در فضـای مجازی که این محتوای
مجرمانه را داشـته باشـد ،از دسـترن کاربرا ایرانی خارج میشـود که طیف گسـتردهای از وبگاههای
اینترنتی ،از پورنوگرافی گرفته تا سـیاسـی را در بر میگیرد گرشه مسـدود کرد دسـترسـی به وبگاههای
اینترنتی در ایرا جنبـه قـانونی دارد ،امـا رونـد آ  ،بـه ویژه برای وبگـاههـای سـ ـیـاســـی و اجتمـاعی ،بـه
درسـتی مشـخص نیسـت و سـیاسـتهای آ ریرشـفاف اسـت ریرشـفاف بود شنین سـیاسـت گذاریای،
زمینهسـاز آ شـده اسـت که طیف عمدهای از کارشـناسـا فضـای مجازی در ایرا همواره از عملکرد
«ناهمانگ» و «سـلیقهای» در امر بلوک کرد و مسـدودسـازی اینترنت که از سـوی دولتمردا صـورت
میگیرد ،انتقاد نمایند و مسـدود کرد "خودسـرانه" و "پیشـگیرانه" سـایتهای اینترنتی را زیر سـوال
برده ،اعالم نمایند ،ناکارآمدی سـانسـور افزارها موج ایجاد اخالل در موالهات علمی دانشـگاهیا و
محققا شـده و آ ها را از منابع ارزشـمند موجود در اینترنت محروم سـاخته اسـت شرا که ،سـانسـور
افزارهـا بصـــورت برنـامـهریزی شـــده و بر مبنـای کلیـد واژه تصـــمیم میگیرنـد کـه شـه محتوایی را در
دسـترن یب رایانه یا شـبکه بخصـو

قرار دهند سـانسـور افزارها میتوانند با یافتن کلماتی خا

در

یب آدرن اینترنتی دسـترسـی به آ سـایت را مسـدود کنند بدین ترتی که هنگامی که یب صـفحه
وب بازیابی میشــود ســرور همه کلمات یا عبارات بازیابی شــده را با فرهنگ کلید واژهای کلمات و
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عبـارات ممنوعه مقایســـه میکند اگر کلمات بازیابی شـــده با این فرهنگ کلمات ممنوعه همخوانی
داشـته باشد دسترسی به صفحه مسدود خواهد شد این روش ساده ولی بسیار پر اشتباه است زیرا فقط
بـه ظـاهر کلمـه توجـه کرده و بـار مهنـایی کلمـه را در بـافـتهـای متفـاوت نـادیـده میگیرد نـاکـارآمـدی
سـانسـور افزارهایی که از سـوی دولتمردا و سـیاسـت گذرا مورد اسـتفاده قرار میگیرد ،در بسـیاری از
موارد محققا و پژوهشگرا  ،خصوصاً در رشتههای پزشکی را با محدودیت و ممنوعیتهایی بیمورد،
مواجه نموده اسـت علیررم وعدههایی که دولتمردا و مسـئوال ذیصـال به منظور حل این مشـکل
دادهاند ،اما همچنا این قبیل مشــکالت پابر جاســت و حقو ملت در این خصــو

در حال تضــیع

شـد میباشـد این در حالی اسـت که شنانچه پیش از اعمال سـیاسـت مسـدودسـازی ،موالبات آحاد
جامهه از فضـای مجازی ،در تهامل مسـتقیم با آ ها ،شـنیده ،شـناسـایی و درک شـده بود ،بیشـب اعمال
شنین سیاست گذاریهای را شاهد نبودیم
ب) فیلترینگ

امروزه ،فیلترینگ فضــای مجازی ،به عنوا یب اقدام ســلبی ســیاســتی در جهت ســالمســازی یا
مولوبسـازی فضـای مجازی ،در دسـتور کار حاکمیتها قرار گرفته اسـت مهنای عام فیلترینگ عبارت
اسـت از فناوریهایی که از دسـتیابی به انواع خا
دسـترن ،جلوگیری به عمل میآورد اما تهریف خا

اطالعات یا بسـتههای ویژه از محتوای اینترنتی در
فیلترینگ عبارت اسـت از جلوگیری از دسـترسـی

به اطالعات بر مبنای محتوای اطالعات و نه آدرن ســایت که این مهنای خا

از فیلترینگ بیشــتر

در مقـابـل واژه «بلوک کرد » بـه کـار میرود طب این تفکیـب ،مـا ســـایـت را بلوک نمیکنیم ،بلکـه
محتوا را پاالیش و فیلتر مینماهیم (گرینفیلد 1و ریب وود 2و تر )5 :2001 ،3
با تدقی بر فهالیتهای کشورهایی که در توسهه فضای مجازی رتبه باالیی دارند ،در مییابیم که
این کشورها به بررسی آسی های فضای مجازی که مخاط آ مردم و خانوادهها هستند پرداختهاند
مردم ایرا نیز با دردرههای مشـابه مردم همه دنیا مواجهاند ،الزم اسـت در همه جای دنیا در برخورد
با کودکا  ،نوجوانا  ،جوانا  ،زنا و مردا هر کدام متناســ با نیازهایشــا برای ورود به فضــای
مجازی سـیاسـتهایی در نظر گرفته شـود ،زیرا خروج از این امر منجر به ناهنجاری اجتماعی میشـود
بر این مبنا ،الزم اسـت با توجه به نیازهای اجتماعی و ارزشـی کشـور یب فضـای گفتما اینترنت پاک

1 - Greenfield
2 - Rickwood
3 - Tran
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به وجود بیاید که ساز و کار آ در اکثر کشورهای دنیا ،فیلترینگ – نه مسدود سازی  -است
با وجود اهمیت مقوله فیلترینگ و اینکه امروزه اصـــل وجوب پاالیش فضـــای مجازی به عنوا
«جلوگیری از جا به جایی اطالعات به شــکل هدفمند و ســاختارگونه توســط مقام صــالحیت دار در
فضـای مجازی» به اربات رسـیده اسـت ،اما بررسـیهای صـورت گرفته حاکی از آ اسـت که در کشـور
ایرا  ،فیلترینگ بدو توجه به نیاز و ردهبندی مخاطبا اجرایی گردیده اســت حال آنکه ،در اصــل،
وجود مسـاوات در پاالیش و اجرای یکسـا  ،یکپارشه و سـراسـری پاالیش برای همه کاربرا و بدو
توجه به نیازها و توانمندیهای آ ها ،خالف عدالت عمل شده است عالوه بر ردهبندی کاربرا  ،نکته
شـایا ذکر دیگر آ اسـت که در کشـورهای پیشـرو در زمینه فضـای مجازی ،فیلترینگ اسـاسـاً توسـط
یب نهاد و سـاختار مشـخص اعمال میشـود ،هم حاکمیت و هم مردم در این باره مسـئول شـناخته
میشـوند ،اما واقهیت امر آ است که این مهم در ایرا اسالمی ،صرفاً از سوی نهاد حاکمیت و توسط
کارگروه تهیین مصـادی اعمال میگردد این در حالی اسـت که میباید پاالیش هم ناظر به حاکمیت
باشـد و هم ناظر به مردم شنین رویکردی را میتوا از متن اصـل هشـتم قانو اسـاسـی جمهوری
اسـالمی ایرا برداشـت نمود که در آ تصـری نموده مردم نسـبت به یکدیگر ،دولت نسـبت به مردم و
مردم نســبت به دولت مســئول میباشــند اما با این وجود ،مردم و نهادهای ریردولتی مردم نهاد ،در
فیلترینگ فضــای مجازی تصــمیم گیرنده و اعمال کننده نمیباشــند و مردم عامل پاالیش این فضــا
قلمداد نمیگردند ،لذا صـرفاً حاکمیت و سـیاسـت گذارا زیر مجموعه آ  ،فیلترینگ فضـای مجازی در
ایرا را به انجام میرسـانند حال آنکه فیلترینگ میباید ناظر به دو گانه حاکمیت – مردم یا دولت –
ملت و مبتنی بر نگاه مشارکتی بوده تا ارر بخش باشد
 -4-2ساز و کارهای اعمال سیاست گذاریهای ایجابی

از عمدهترین ســیاســت گذاریهای ایجابی در خصــو

فضــای مجازی در ایرا میتوا به تولید و

مدیریت محتوای فضـای مجازی ،افزایش سـواد رسـانهای ،امن سـازی فضـای مجازی مبتنی بر بومی
سازی و اشاره کرد در ادامه ،هر یب از ساز و کارهای مذکور ،تبیین میگردد
الف) تولید و مدیریت محتوا

یکی از اررگذارترین سـاز و کارها به منظور اعمال سـیاسـت گذاریهای ایجابی در حوزه فضـای مجازی
که نقش کنترلی بســیار مهم و مؤرری بر آســی های فضــای مجازی دارد ،تولید و مدیریت محتوای
موجود در این فضـا میباشـد تولید محتوا ،فهالیتی اسـت که در آ محتوایی توسـط کاربرا در فضـای
اینترنت منتشر میشود و در دسترن نسبی عمومی قرار میگیرد (روشندل اربوانی و کوهی)1391 ،
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درو مایه محتوایی فضــای مجازی عمدتاً به هشــت زیر شــاخه تقســیم میشــود که عبارتند از:
ســیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی – اجتماعی ،فنی ،امنیتی ،آموزشــی ،حقوقی  -قضــایی و مذهبی -
اعتقادی در هر یب از هشـــت حوزه مذکور ،تولید محتوای بیشـــتر و جذاب تر ،به خودی خود کافی
نیسـت ،بلکه باید دقی  ،متناسـ  ،هدفمند و منوب بر نیازهای ذی نفها باشـد به تهبیری دیگر ،باید
ببینیم نیازها و خواسـتههای کاربرا شیسـت و به شه اطالعاتی نیاز دارندد و بر این مبنا ،روشـن کنیم
که قصـد ما در تولید و اسـتفاده از محتوا شیسـتد و نیز اینکه اسـتراتژی محتوایی ما شه باید باشـدد و
دارای شه ویژگیهایی باشدد
در کشــورهای پیشــگام در عرصــه فضــای مجازی ،هم مردم و هم حاکمیت ،تولیدگر محتوای
مجازی قلمداد میگردند و در تهاملی شند سـویه ،محتوای تولید شـده را در اختیار دولتمردا و سـیاسـت
گذارا خود از ســـویی و مردم (آحاد جامهه خود و دیگر جوامع) قرار میدهند اما در کشـــور ایرا  ،با
فقدا وجود مدل مشـــارکتی در این خصـــو

مواجه میباشـــیم بدین مهنا که مدل تولید محتوای

فضـای مجازی در کشـور نه از مدل تهاملی پیروی میکند ،نه آنچنا که قابل مالحظه باشـد از باال به
پایین اسـت و تولید محتوا از پایین به باال نیز شـکل نگرفته و دلیل این امر را میتوا در حاکم بود
موازنه سـیاسـت گذاری از باال به پاهین در کشـور ریشـهیابی نمود حال آنکه اگر مدل رسـانه ایما در
کشـور مشـخص شـود و صـد البته مبتنی بر «مدل مشـارکتی» باشـد ،آنگاه مشـخص میگردد که شه
یا کسانی و شگونه قرار است این کار را انجام دهند

ک

واقهیت این اسـت که بازیگرا تولید محتوا در عصـر جدید مردم هسـتند و در انجام این مهم ،الزم
اسـت نقش دانش آموزا و سـمن هاسـت و دیگر آحاد جامهه در نظر گرفته شـود شرا که عمدهترین
کاربرا فضــای مجازی در کشــور جوانا میباشــند با توجه به وضــهیت مناســبی که از نظر وجود
تشـــکلهای اجتماعی متهدد در کشـــور داریم و فهالیت حدود 90هزار تشـــکل مذهبی در کشـــور و
همچنین جمهیت دانش آموزی مناسـ که بال بر  13میلیو نفر هسـتند ،به نظر میرسـد قشـر دانش
آموزی از مقوع هشــتم و نهم متوســوه به باال قابلیت تولید محتوا را دارند و اتفاقاً مخاط هم دارند
بنابراین لزومی ندارد که پیر مردها برای کودکا ما تولید محتوا کنند خصــوصــاً آنکه اســاســا امروز
دورا تولید محتوای یب سـویه به سـر آمده و محتوا توسـط کاربرا تولید میشـود و مخاط آ هم
کسانی میباشند که از جن
پ

کاربرا هستند

از تولید محتوا ،عرضـه آ به مخاطبا شالشـی اسـت که مدنظر سـیاسـت گذارا میباشـد ،شرا

که دریافتهاند که پیش از عرضـه و به تبع آ بروز آسـی ها و مهضـالتی برآمده از اسـتفاده کاربرا از
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این محتوا ،الزم اسـت شگونگی مدیریت عرضـه محتوای فضـای مجازی اندیشـیده شـود اینجاسـت که
بحث «مدیریت محتوا» نیز در کنار «تولید محتوای مناسـ » ،مور میگردد و حاهز اهمیت میباشـد
بر مبنای مدیریتی که صــورت میگیرد ،ماهیت ،نوع و مخاطبا محتوای فضــای مجازی مورد رصــد
قرار میگیرد و تالش میشود محتوای مناس و مورد نیاز ،تولید گردد
به منظور اعمال هر شه بهتر این مدیریت ،سـیاسـت گذارا فضـای مجازی در تمامی کشـورهای
دنیا از جمله ایرا  ،تنظیم مقررات محتوایی را در دســتور کار گذاردهاند بدین صــورت که متناس ـ با
جنسـیت ،سـن ،ملیت و مذه  ،تالش شـده از که محتوای مناسـ و مفید در دسـترن کاربر قرار گیرد
و محتوای نامناســ از دســترن وی خارج گردد املا با این وجود ،با نگاه به وضــهیت فهلی مدیریت
محتوای فضـــای مجـازی در ایرا  ،در خواهیم یـافـت ،کـه متـأسـ ـفـانـه در بخش عمـدهای از حوزههـای
نیازمند تنظیم مقررات در عرصـه فضـای مجازی ،در عمل تنظیم مقررات صـورت نگرفته و در مقابل،
سـیاسـت گسـترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی دادهها از سـیاسـتهای جاری دولت بوده اسـت و
افراد ،ســازما ها و شــرکتها به گونهای نامحدود به ســروی

دهندگا رســانههای جدید ،امکا

دســترســی دارند برای دســترســی به اینترنت ،هیج گونه مجوز یا تأییدیه دولتی الزم نیســت و هنوز
ســـروی

دهندگا  ،اطالعات مربوط به مشـــترکا  ،کاربرا و محتوای دادههای تبادل شـــده را به

سـازما های دولتی اراهه نمیدهند (هاتف )99 :1395 ،ضـمن اینکه قانو یا دسـتور الهملی برای منع
رمز گـذاری محتوای داده هـای مبـادلـه شـــده وجود نـدارد همچنین قـانونی وجود نـدارد کـه ســـروی
دهندگا را ملزم به کنترل محتوا کند یا آنا را مسئول محتوای اراهه شده روی سروی های اینترنتی
بداند این امر ناشــی از آ اســت که قوانینی که اکنو برای تنظیم فضــای مجازی و مدیریت تولید
محتوا در این فضــا اســتفاده میشــود از جامهیت الزم برخوردار نمیباشــند و نقایصــی شو  :مقررات
دسـترسـی به زیر سـاخت تولید محتوا ،تهرفه گذاری ،قوانین و مقررات نظارت بر سـروی

و مقررات

دسـترسـی به محتوا ،حقو مالکیت مهنوی ،حقو توسـهه دهندگا نرم افزارها ،حقو مصـرف کننده،
حریم خصــوصــی ،هویت و امضــای دیجیتال و ادله الکترونیب جراهم ســایبری ،حفاظت کودکا در
فضــای مجازی و قوانین نشــر محتوای دیجیتال (شــریفی ،)258 :1397 ،به ششــم میخورد که در
صورت مرتفع شد  ،تحق هر شه بیشتر حقو کاربرا در فضای مجازی را محق خواهد نمود
افزایش سواد رسانهای

مؤررترین راه برای کاهش آســی های اجتماعی ناشــی از فضــای مجازی و رســانههای مبتنی بر آ ،
عالوه بر تصـوی قوانین ،کسـ آموزشهای تخصـصـی و امنیتی اسـتفاده از اینترنت و در مجموع،
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ارتقای سـو سـواد رسـانهای در کشـور اسـت سـواد رسـانهای مجموعه مهارتهایی اسـت که به مخاط
امکا میدهد عالوه بر درک درســـتی انواع پیامهای ارتباطی ،به بازشـــناســـی مالکیت ،انگیزهها و
ارزشهای نهفته در پیامهای ارتباطی دســت یابد و با رویکردی انتقادی به تنظیم رژیم مصــرف انواع
پیامهای ارتباطی بپردازد (امانی کالریجانی )100 :1396 ،این گونه از سـواد ،عادات رسـانهای افراد را
تغییر میدهد و با هوشیار کرد مخاطبا به آنا میآموزد شوور از رسانهها استفاده کنند
با وجود اهمیت و ضــرورت این مهم ،هر شند حدود یب دهه از عمر ادبیات ســواد رســانهای در
کشـــور مـا می گـذرد ،امـا جز تصـــویـ شنـد قـانو  ،تـدوین مقـاالتی محـدود ،ترجمـه شنـد کتـاب و یـب
ویژهنامه فصـلنامه رسـانه ،به طور جد از سـوی اندیشـمندا و صـاح نظرا به این مقوله پرداخته نشـده
اسـت امروزه بیشـترین مشـکل ما نبود آگاهی در حوزه فضـای مجازی اسـت و آنچه مسـلم اسـت آ
اسـت که سـواد رسـانهای در کشـور پاهین اسـت البته شـایا ذکر اسـت ،این سـو پاهین سـواد رسـانهای،
صـرفاً محدود به آحاد جامهه نمیشـود ،سـازما ها و ارگا ها نیز از این امر مسـتثنا نمیباشـند بووریکه
در قری به یب دهه اخیر ،در دولت نگاهها عمدتاً به سـمت الکترونیکی شـد بوده اسـت به طوری که
در اکثر سـازما های در کشـور ،واحد  ITوجود دارد اما کار این واحد صـرفاً این اسـت که فرایندهای
کارذی ســـازمـا ها را به بیکارذی 1تبـدیل نمـاینـد و این نگـاه را ندارنـد که فضـــای جدیدی در حال
شـکلگیری اسـت که بسـط یافتۀ فضـای واقهی اسـت و ماموریت آ وزارتخانه را بر اسـان این فضـای
جدید تهریف کنـد بر این مبنـا ،با وجود تأکیـد اسـ ـنـاد باالدســـتی و فرامین رهبری بر افزایش ســـواد
رسـانهای در کشـور ،اما همچنا شـاهد سـهل انگاری و اهتمام نه شندا در خور از سـوی سـیاسـت
گذارا و دولتمردا به امر سـواد رسـانهای در کشـور میباشـیم بووریکه در سـالهای اخیر در اسـناد
مربوط به برنامه درسـی در نهاد آموزش و پرورش از جمله «سـند تحول راهبردی نظام تربیت رسـمی و
عمومی جمهوری اســالمی ایرا در اف ششــمانداز» ،در راســتای مقوله ســواد رســانهای ،صــرفاً به
گنجاند طر درن در این خصـو

 -آ هم در مقوهه متوسـوه  -اکتفا شـده اسـت (سـند تحول

راهبردی نظام تربیت رســمی و عمومی جمهوری اســالم ایرا در اف ششــمانداز )3۴ :1389 ،حال
آنکه ،نهاد آموزش و پرورش به عنوا اولین نهاد آموزشــی که فرد به عنوا عضــوی از جامهه با آ
آشـنا میشـود ،نقش اصـلی را بر عهده دارد و میتوا با گنجاند واحدهای درسـی مختص به «سـواد
رسـانهای» در مقاطع تحصـیلی پیش دبسـتانی و دبسـتا زمینه را برای افزایش و ارتقا سـواد رسـانهای
کودکا و نوجوانا فراهم نمود مخصـوصـاً در شـرایط امروز جامهه که اسـتفاده از رسـانهها – خصـوصـاً
1- paperless
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رسـانههای مبتنی بر فضـای مجازی  -فزونی یافته و رها کرد دانش آموزا در برابر امواج رسـانهها
که همه آ ها ایمن و مفید نیستند ،نگرا کننده و آسی زا است
ج) امن سازی فضای مجازی مبتنی بر بومی سازی

در کشـور ایرا  ،بیشتر بسترهای اراهه خدمات عرصه فضای مجازی ،فاقد راهحلهای امنیتی است و از
بســترهای ریربومی اســتفاده میشــود و همین امر باعث میگردد که هر از شند گاهی ،مورد هجوم
حمالت سـایبری بر زیرسـاختهای حیاتی کشـور قرار گیرد این در شـرایوی اسـت که در جمهوری
اسـالمی ایرا  ،از سـویی با توجه به آنکه دردره و اهمیت موضـوع امنیت سـایبری در بدنه کشـوری
هنوز تبیین نشـده اسـت و بیشـتر مدیرا به این موضـوع به عنوا یب موضـوع لوک

نگاه میکنند ،در

حالی که بیتوجهی به این موضـوع میتواند بسـترهای حیاتی و حسـان کشـور را در مهرر آسـی های
جبرا ناپذیری قرار دهد به منظور پیشــگیری از آســی ها و تهدیدات محتمل ،بومی ســازی فضــای
مجازی در دسـتور کار سـیاسـت گذارا و مسـئوال عرصـه فضـای مجازی قرار گرفته اسـت پ

بومی

سـازی راهکاری در جهت ایمن سـازی فضـای مجازی قلمداد میشـود اسـاسـاً بر این مبنا است که ایرا
سـالهاسـت ایجاد و راهاندازی «شـبکه ملی اطالعات» یا «اینترنت ملی» را پیگیری میکند شـبکهای
مبتنی بر قــــــرارداد اینترنت به همراه ســـوهیجها و مســـیریابها و مراکز دادهای ،به صـــورتی که
درخواســتهای دســترســی داخلی و ثخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشــوند به
هیچوجه از طری خارج کشـور مسـیریابی نشـود و امکا ایجاد شـبکههای اینترانت و خصـوصـی و امن
داخلی در آ فراهم شود (ماده  ۴6برنامه پنجم توسهه)
هر شنـد به منظور محق نمود این مهم ،همکـاریهایی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و اتا بازرگانی ،صـنایع و مهاد ایرا و صـورت گرفته و در جریا اسـت و نوید بخش آ میباشـد
که نگاه و مدل سـیاسـت گذاری مشـارکتی در کشـور در حال اجرایی شـد اسـت اما به جهت حاکم
نبود و عدم تثبیت این مدل سـیاسـت گذاری بر عرصـه فضـای مجازی در کشـور ،سـازما هایی نظیر
شـورای عالی فناوری اطالعات ،شـورای عالی انفورماتیب ،مرکز توسـهه فناوری اطالعات و رسـانههای
دیجیتال وزارت ارشـاد ،شـورای عالی اطالعرسـانی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مهاونت علمی
و فناوری ریاسـت جمهوری ،پژوهشـگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیب نظری و ریاضـیات)،
شــورای عالی انقالب فرهنگی ،مرکز پژوهشهای مجل

شــورای اســالمی ،ســازما نظام صــنفی

رایانهای و شند سـازما دیگر ،هر کدام خود را از مناظر مختلف محتوایی ،نظارتی و یا ارتباطی ،متولی
کل یا بخشـی از اینترنت کشـور قلمداد مینمایند به تهبیری ،مدیریت فضـای مجازی در کشـور ،نه از
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نبود متولی ،بلکه از وفور متولی – آ هم متولی دولتی  -رنب میبرد
از ســویی دیگر الزم به ذکر اســت ،ایجاد بســترهای بومی و محصــوالت بومی امنیت ســایبری،
نیازمند برنامه-ریزی بلندمدت در کشور است که الزمه آ بسط «پژوهشهای امنیت سایبری» است
یکی از مهضالت در پژوهشهای امنیت سایبری ،نبود نقشه راه محصول و فناوری مورد ورو و تأیید
اسـت که فقدا آ منجر به موازی کاری شـرکتهای نوپا در حوزه محصـوالت شـرکتهای پیشـین
شــده و این حوزه را دشار نابســامانی مینماید ،به گونهای که در برخی حوزهها بیش از شند محصــول
وجود دارد و در بهضی حوزهها ،محصول و خدمات مناسبی موجود نیست نقشه راه محصول و فناوری
مورد تأیید و پذیرش که توسط متخصصا تهیه شده باشد و بر اسان روندهای پیش رو در حوزههای
باالدسـتی امنیت سـایبری از جمله توسـهه شـبکههای ارتباطی ملی و بخشـی در کشـور و همچنین با
نگاه به محصــوالت امنیت ســایبری شــرکتهای بزرگ در دنیا و موالهه روندهای جهانی تهیه شــده
باشـد ،سـند باالدسـتی ارزشـمندی اسـت که در تنظیم برنامهها و حرکت رو به آینده امنیت سـایبر در
نهادهای پژوهشـی دولتی (دانشـگاه و مراکز پژوهشـی و ) ،خصـوصی (شرکتهای فناور و دانش بنیا
و ) و نهادهای ســیاســت گذار حاکمیتی ،میتواند کمب کند الزمه تهیه و تنظیم این نقشــه راه،
بهرهمندی از نهادهای پژوهشـی ریردولتی در ایجاد صـنهت بومی امنیت سـایبری اسـت اما هم اکنو
در کشـور ،با توجه به سـیاسـت گذاری دولتی و حاکم بود نگاه به سـیاسـت گذاری از باال به پاهین ،از
پتانسـیل نهادها ریردولتی و مردمی در این خصـو

اسـتفاده نمیشـود بیشـب با ایجاد بسـترهای الزم

برای ورود بخش خصوصی و همزما با آ کاهش نقش بخش دولتی در پژوهشهای امنیت سایبری
– و نیز دیگر حوزههای مربوط به فضـای مجازی ،از سـیاسـت گذاری گرفته تا اجرای سـیاسـت ها –
میتوا در کوتاه مدت شــاهد پیشــرفتی ششــمگیر در این حوزه بود اما وضــهیت فهلی و عدم وجود
بسـترهای الزم در این خصـو  ،حکایت از آ دارد که شنین فرایندی ،زمانبر اسـت و به این زودیها
و با سپری شد شند سال آینده ،محق نمیشود
 .5نتیجه گیری

در طول سـالیا مختلفی که ورود و گسـترش فضـای مجازی در جامهه ایرا میگذرد ،حاکمیت اقدام
به «مدیریت و کنترل» شنین فضـــایی نموده و این مهم را عمدتاً مبتنی بر نگاهی از «باال به پاهین»
که منجر به اتخاذ سـیاسـتهایی ،بیشـتر سـلبی ،تقابلی و بازدارنده میباشـد ،اجرایی نماید و در راسـتای
آ  ،برنـامـههـایی مهووف بـه حـذف ،کنترل و نظـارت را در دســـتور کـار قرار داده اســـت بر این مبنـا،
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دولـتهـایی کـه در جمهوری اســـالمی ایرا روی کـار آمـدهانـد ،یکی پ

از دیگری ،اقـدام بـه اجرایی

نمود اقداماتی مانند پاالیش فضـای مجازی ،برنامهریزی بازدارنده و که عمدتاً سـیاسـتهایی سـلبی
قلمداد میگردند ،نمودهاند این در حالی اســت که اعمال شنین خط مشــیهایی برای جامهه در حال
توسـههای شو ایرا که بر مبنای اسـناد باالدسـتیای شو سـند ششـمانداز  ،1۴0۴توسـهه همه جانبه
کشـور را پیگیری مینماید ،آنچنا که باید و شـاید ،اصـولی و آیندهنگرانه نبوده و ناکامیهایی را برای
سـیاسـت گذارا و دولتمردا در دسـتیابی به اهداف مورد نظر در اسـناد باالدسـتی در این خصـو

پی

داشــته اســت که از آ جمله میتوا به محق نشــد مولوب «شــبکه ملی اطالعات» به عنوا
زیرسـاخت ارتباطی فضـای مجازی کشـور ،عدم توفی در تولید محتوای مناسـ داخلی و افزایش سـواد
رسـانهای در کشـور که همگی از سـاز و کارهای اعمال سـیاسـت گذاریهای ایجابی در کشـور میباشـند
اشـــاره نمود و در عور ،شـــاهـد شنـدین برابر شـــد تولیـد محتوای داخلی فضـــای مجـازی بـدو
آموزشهای عمومی و افزایش سواد رسانهای مخاطبا در جامهه و عدم سیاست گذاری هدفمند برای
بهرهبرداری مفیـد از آ در گروههای متنوع مخـاطبین باشـــیم دســـت آوردهایی که نه تنهـا از ارزش
واقهی کارکردهای مثبت فضـای مجازی در ایرا میکاهد بلکه راه را برای گسـترش انواع آسـی های
اجتماعی از طری نشـر اکاذی و شـایهات ،موال ریر آموزنده و مغایر هنجار ،تبلیغات آزار دهنده و
میگشــاید این وضــهیت در کنار عدم توفی در مهار جرایم و تهدیدهای فزاینده فضــای مجازی به
واســوه عدم جامهیت و نقصــا قوانین طر ریزی شــده در حوزه فضــای مجازی و شــکســت پروژه
فیلترینگ به سـب ناکارآمدی ابزارهای مسـدودسـازی و فیلترینگ ،بر دامنه این آسـی ها افزوده اسـت
در شنین وضـهیتی ،الزام اصـال سـیاسـت گذاری فضـای مجازی در کشـور مبتنی بر اهداف مورد نظر در
اسناد باالدستی ،احسان نیاز میگردد
در گام نخسـت ،پیش از اعمال اصـالحات ،الزم اسـت موازنه سـیاسـت گذاری و تصـمیمگیری در
کشـور دشار تغییر گردیده و در راسـتای آ  ،مدل سـیاسـت گذاری در کشـور ،از مدل صـرف باال به پاهین
(مدلی که هم اکنو حاکم اسـت) ،به مدل مشـارکتی ،تغییر پیدا نماید به تهبیری دیگر ،در امر سـیاسـت
گذاری فضـای مجازی ،در کنار دلتمردا  ،سـیاسـت گذارا و نهادهای دولتی ،مردم و نهادهای مردمی
نیز حضـور پیدا نمایند قابل پیشبینی اسـت که با اصـال موازنه موجود ،ماهیت سـیاسـت گذاریهای
فضـای مجازی نیز در کشـور دگرگو خواهد شـد بدین مهنا که سـیاسـتها ،از جنبه سـلبی و کوتاه
مدت ،به جنبه ایجابی ،بلند مدت و فارغ از شـــتابزدگی تغییر ماهیت خواهد داد بی شـــب این نوع
سـیاسـت گذاری ،از جامهیت ،کارآمدی و ارربخشـی بیشـتری در جهت تولید محتوای فضـای مجازی و
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