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سالم سازی فضای مجازی ،آری؛  محدود سازی  ،نه
ابوالحسن فیروز آبادی

دبیر شورای عالی فضای مجازی

عکسZdnet :

راســتای افزایش قابلیــت و اثر بخش کردن فعالیت مشــترک
آنهــا اســت و تأکیــدی بــر ایجــاد دســتگاههای جدیــد تنظیــم
مقــررات وجود نــدارد .این نظام در برگیرنــده ارکان و الیههای
مختلفــی شــامل الیــه مدیریــت و یکپارچهســازی در ســطح
بــاال ،دســتگاههای اجرایــی تنظیم مقــررات و کمیســیونهای
بوکارها و سیستم
مربوطه ،پنجره واحد ارتباط با فعاالن و کس 
نظــارت و پایش اســت .هماکنون ایــن طرح با مشــارکت همه
ســازمانهای مربوط ،تهیه و آماده ارائه در جلسه شورایعالی
اســت که انشــاءاهلل در نخســتین فرصــت مطرح و دربــاره آن
تصمیمگیری خواهد شد.
از طرفی فضای مجازی کشور با مخاطراتی نیز روبهرو است
ایــن مخاطرات عبارتند از؛ مســیریابی ترافیک داخلی از خارج
از کشــور ،هدایت تبادالت داخلی حداقل تا دروازههای مرزی،
عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت،
عــدم تأمیــن یکپارچــه امنیــت ،اعتمــاد و حریــم خصوصــی
کاربــران ،عدم امکان ارائه با کیفیــت خدمات و محتوای بومی
بــه کاربران ،مهاجرت تأمینکنندگان خدمات و محتوای کامالً
بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاپذیری آنها به زیرساخت
خارجــی .عــاوه بــر آن دولــت الکترونیــک و ســایت نهادهای
دولتــی در ایــران نیــز از وضعیت مناســبی برخوردار نیســتند و
رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیک ســه رقمی است.
از ایــن رو ،این امیدواری وجود دارد تا با راهاندازی کامل شــبکه
ملی اطالعات ،مخاطرات پیش گفته برطرف شده و وضعیت
دولــت الکترونیــک نیز با الزاماتی که در برنامه ششــم توســعه
خواهیم داشت ،ارتقای حداقل  30رتبهای را شاهد باشیم.
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شورای عالی فضای مجازی بهعنوان نقط ه کانونی متمرکز
بــرای سیاســتگذاری ،تصمیمگیــری و هماهنگــی در فضــای
مجــازی ،به اقتضای شــرایط ،تصمیمــات الزم را اتخاذ و برای
اجرا به مبادی ذیربط ابالغ میکند.
از زمان شروع به کار دولت یازدهم ،با تشدید فعالیت شورا،
اهتمام ویژهای برای ایجاد و توســعه زیرســاختهای ارتباطی
کشــور ،سالمســازی و حفظ امنیت همهجانبــه فضای مجازی
کشور ،احراز جایگاه و ســهم مناسب برای اقتصاد دانشبنیان
در فضای مجازی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی
کشــور ،توســعه محتوا و خدمــات کارآمــد و رقابتــی منطبق بر
ارزشهــا و فرهنــگ اســامی -ایرانــی در تمامــی قلمروهــای
مورد نیاز جامعه ،مورد توجه جدیتر شــورای عالی قرار گرفته
است .مهمترین مصوبات شورا در این دوره عبارتند از؛ تعیین
سیاســتهای حاکم بر برنامــه ملی بازیهای رایانــهای ،الزام
دولت به تشــویق تولید نرمافزار ،تســهیل صادرات نرمافزار و
خدمات مهندسی ،ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده
و پیامــک انبــوه در شــبکههای ارتباطــی ،طــرح جامع توســعه
فضای مجازی سالم ،مفید و ایمن.
یکــی از موضوعــات مهــم مــورد بررســی ،تصویــب ســند
تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعات اســت .این شــبکه یکی از
مهمتریــن طرحهــای ملــی در عرصــه فضــای مجازی اســت
و اجــرای آن ،بنابــر رویکردهــای جهانــی و ضرورتهــای ملی
ماننــد ارائه خدمات زیرســاختی پیشــرفته و مطابــق نیازهای
کشــور ،بهرهمنــدی از مزایــای اقتصــادی صنعــت اینترنــت و
اکوسیســتم ملی فاوا ،صیانت و رشــد فرهنگ اسالمی -ایرانی
در فضای مجــازی و حفاظت از اطالعــات و ارتباطات کاربران
ایرانــی در برابــر تهدیدات علیــه امنیت و حریــم خصوصی را
شــکل میدهد و به بزرگ شدن بازار اقتصادی کشور در فضای
مجازی کشــور کمــک میکنــد .از طرفی ارائــه هرگونه خدمات
به مــردم در فضای مجازی ،مســتلزم ایجاد شــرایط مناســب
و امــن در ایــن فضاســت .نظــام سالمســازی ایــن فضــا نبایــد
مبتنــی بر فیلتر و سیاســت محدودســازی باشــد ،بلکــه باید به
خانوادهها ،مدارس و دانشگاهها نقش مهمی داده شود تا آنها
بتواننــد فضای امن و مناســبی را در این حوزه فراهــم کنند .در
آموزش و پرورش باید بحث ســواد رسانهای ،فضای مجازی و
الکترونیکی توســعه یابد تا این پتانســیل بالقوه در کشور بتواند
نقــش مهم خود را در ایــن زمینه ایفا کنــد ،همچنین باید همه
آحاد مردم و کلیه نهادهای دینی ،پژوهشی و رسانهای نیز وارد
این عرصه شوند.
همچنیــن مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا عنایــت بــه
دغدغههــای رهبری در حــوزه فضای مجازی کــه باید اولویت
تمــام دســتگاههای فعــال در ایــن حــوزه نیــز باشــد ،بــرای
سالمســازی فضــای مجازی نســبت بــه مقوله نهضــت تولید
محتوا اهتمام ویژه داشته و بر این اساس کارگروه سبک زندگی
ایرانــی -اســامی را تشــکیل داده تا بــا جدیــت نیازمندیهای
فضای مجازی را از حیث محتوا پیگیری کند .البته تولید محتوا
باید توســط نخبگان جامعــه صورت گیرد ،تولیــد محتوایی که
بر پایه جغرافیای هر منطقه و به اقتضای نیاز روزافزون کشــور
صورت بگیرد.
ایمنسازی زیرســاختهای حیاتی کشور نیز از موضوعاتی
اســت که مورد توجه شــورا قرار گرفته اســت و تأکید شده است
کــه اگر بــه هر دلیلــی نظــام ارتباطی کشــور دچار اختالل شــد،
مشــکلی برای ارتبــاط این زیرســاختها به وجــود نیاید.مرکز
ملی فضــای مجازی بــرای به حداقل رســاندن ایــن حوادث و
خسارات ناشــی از آن ،سند نظام پیشگیری و مقابله با حوادث
را طراحــی و آمــاده کــرده کــه با تصویــب آن در شــورای عالی و
اجــرای آن میتــوان تــا حــد امــکان از بــروز حــوادث در فضای
مجــازی جلوگیــری یا با آنهــا مقابله کرد و در صــورت وقوع نیز
امدادرسانی و خرابیها را رفع و ترمیم کرد.
فعالیــت کســبوکارهای نوپــا و تقابــل این کســبوکارها با
اشــکال ســنتی نیز بــه دلیل نبــود قانون مشــخص از مســائلی
اســت کــه در مرکــز ملی فضــای مجــازی ،بــا موضوع بررســی

صنــوف فضــای مجازی در دســت کارشناســی قــرار دارد و این
امیدواری وجود دارد تا با همکاری و هماهنگی مبادی ذیربط،
فعالیــت این بخــش ضابطهمند شــود .برای مثــال هماکنون
در حوزههایــی مانند حملونقل ،صنوف مجازی شــکل گرفته
و شــبکههای تاکســیرانی فضای مجــازی نیز ایجاد شــده که به
نوعی از منظر کسبوکارهای سنتی ،تهدید محسوب میشود؛
بــر ایــن اســاس کارشناســان مرکــز ملــی فضــای مجــازی این
موضوع را بررســی کرده تا چنانچه این فعالیت نیازمند قانون
باشــد ،قانون الزم تهیه و به شــورای عالی ارائــه گردد .حمایت
از اســتارتاپهای حــوزه شــبکههای اجتماعی یکــی از مواردی
است که قصد داریم با راهاندازی یک شتابدهنده در نزدیکی
پایتخــت ،از اســتارتاپهای ایــن بخــش حمایــت کنیــم .البته
طرح راهاندازی یک شــتابدهنده و شهر شبکههای اجتماعی
فعالً در حد طرح مطالعاتی اســت و در صورتی که فاز مطالعه
آن انجام شــود ،در دســتور کار بررســی و تصویب شــورای عالی
فضای مجازی قرار خواهد گرفت.
ســاماندهی شــبکههای اجتماعــی و فعالیــت شــبکههای
اجتماعــی خارجــی در ایــران نیز نیازمنــد الزاماتی اســت که با
رویکــرد حمایــت از حقــوق
شــهروندی و حفــظ حریــم
خصوصــی در مواجهــه
بــا حضــور پیامرســانها
و شــبکههای اجتماعــی
خارجــی و داخلــی و صیانــت
از اطالعــات کاربــر ایرانــی به
صــورت پیشــنهاد به شــورای
عالــی فضــای مجــازی ارائــه
شــده اســت .حمایــت از
پیامرســان بومــی در حــوزه
فنی و دانش فنی ،زیرساخت
و تســهیالت توانمندســاز،
ســاماندهی پیامرســانهای
خارجــی و نظاممنــد کــردن
موضوع در جهت رونق کسب
و کارها و ظرفیت اشتغالزایی
در بســتر ایــن ابزارهــای نوین
فضــای مجــازی و رونــق
محتــوای ســالم و مفیــد از
اهــم رویکردهــای مهــم ایــن
ســند بوده اســت تا بــا رویکرد
عقالیــی و پایــدار ،زمینههای
بهرهمنــدی مفیــد و ســالم از
مرکز ملی
این ظرفیت فراهم آید.
فضای
موضــوع احــراز هویــت
مجازی برای
شــبکههای اجتماعــی نیــز از
سالمسازی فضای
موضوعاتمهماینفضااست
مجازی نسبت به
که نقش مهمی در ساماندهی
فضــایمجــازیداردوبــرایــن
مقوله نهضت
اســاس مورد توجه قــرار گرفته
تولید محتوا
اســت و در تــاش هســتیم تــا
اهتمام ویژه
در فــاز اول تعــداد کانالهــای
داشته و بر این
فعــالکــهمتجــاوزاز ۱۵۰هــزار
اساس کارگروه
کانال هســتند را شفافسازی و
سبک زندگی
ضابطهمندکنیم.بدینترتیب
ایرانی -اسالمی را
تمامی کســانی که دارای کانال
و اثــر اجتماعــی هســتند یــا
تشکیل داده تا با
صفحههایی بــا بیــش از ۵۰۰۰
جدیت
دنبالکننــده دارنــد بایــد در
نیازمندیهای
ســامانه وزارت ارشــاد بــه ثبت
فضای مجازی را از
رســانده و مســئولیت انتشــار
حیث محتوا
مطالبخودرابپذیرند.
پیگیری کند
موضوع مهمی که در اینجا
مطــرح اســت و بیارتبــاط بــا
مباحــث باال نیســت ،بحث ســاماندهی نظــام مقرراتگذاری
کشــور در حــوزه فضای مجازی اســت .امروزه تنظیــم مقررات
بهعنــوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت محســوب میشــود که

وظایفــی از قبیل توســعه رقابت و رفع انحصــار ،تعرفهگذاری
و تنظیــم بــازار و احقــاق حقــوق کاربــران را بــر عهــده دارد .در
حوزههــای مرتبــط با این فضــا اگرچــه دســتگاههای تنظیمی
مختلفــی از جملــه ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و نظایر اینها در کشور
فعال هســتند ،ولی بنا به دالیلی مانند؛ شــکلگیری حوزههای
جدیــد خدمــات در فضای مجــازی ،ناکارآمدی نظــام تنظیم
مقررات ناشــی از عدم همگرایی و انســجام بین دســتگاههای
موجــود در کشــور ،تداخــل در وظایف بین دســتگاهها ناشــی از
همگرایــی زیرســاختهای ارائهدهنــده خدماتی کــه قبالً این
زیرســاختها از یکدیگــر متمایــز بودهانــد و لــزوم بهکارگیری
ظرفیتهــای بخــش غیــر دولتــی در مکانیزمهــای تنظیمــی
باعث شــده اســت که شــکلدهی به مجموعــهای هماهنگ و
منسجم از دســتگاههای تنظیم مقررات با سیاستهای واحد
و یکســان کــه اصطالحــاً آن را «نظــام جامــع تنظیــم مقررات
فضای مجــازی» مینامیم ،ضــروری باشــد .در این خصوص
تأکیــد اصلی بر بــاز تعریف یا تطبیق وظایــف و مأموریتهای
دســتگاههای مرتبــط و هماهنگســازی آنهــا بــا یکدیگــر ،در

سالنامه 1395

261

