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غروب «فیلتر» شبکههای اجتماعی

میزگرد «ایران» درباره نحوه مدیریت دولت بر شبکههای اجتماعی
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آقایروحانیاســتفادهازفضایمجازیراحقمشروعمردم
میدانند و اعتقاد دارند باید ســختگیریها را برای شبکههای
اجتماعی کم کرد چــون زندگی مردم با این شــبکهها مرتبط
است،تحلیلشماازایناظهارنظرچیست؟
شــیرکوند :بلــه .دولــت یازدهــم بــه موضــوع دسترســی آزاد بــه
اطالعات بهای زیادی میدهد و این هم تنها یک شــعار نیســت چرا
کــه نمونه عینــی آن را در منشــور حقوق شــهروندی کــه مدتی پیش
توســط دکتر روحانی رونمایی شــد میتوان دید.از نــگاه دولت تدبیر
و امید ،این حق مردم اســت که به اینترنت دسترســی داشــته باشند
اما یادمان باشــد که در کشــور ما بحث ارزشها جایــگاه خاصی دارد
و چــون برای پدیده نوین اینترنت که شــبکه اجتماعــی هم یک جزء
آن محســوب میشــود هنوز فرهنگســازی نکرده ایم ،گاه اتفاقهای
ناخوشــایند و ناگــواری میافتــد ولی اگــر بتوانیم فرهنگســازی کنیم
قطعاًدر مهاجــرت از زندگی حقیقی و فیزیکی بــه مجازی ،موفقتر
عمــل میکنیــم .بــه هر حــال نمیشــود جلوی مــردم و شــبکههای
اجتماعــی را گرفت؛ یک زمانی با ماهواره و ویدئو هم مخالفتهایی
وجود داشت و حتی حمل دستگاه ویدئو جرم محسوب میشد ولی
اکنونازویدئوبرایمسائل کمکآموزشیاستفادهمیشود.اینترنت
هم همین گونه اســت قطعاًیکی دو ســال دیگر هیچ کس نیست که
بــه دنبال محدود کردن اینترنت و مقابله با آن باشــد چون ناگزیریم
که آن را بپذیریم.
آسوشه:دربحثاستفادهازاینترنتوحقمردمهیچشکیوجود
نداردوبهنظرمنمیآیدکسیدراینمملکتبخواهدحقمردمرااز
آنهابگیردولینکتهایکهوجودداردایناستکهحاکمیتاحساس
وظیفــه میکند به جهــت ایجاد یک محیط امن ،ســالم و مفید برای
مردم در فضای مجازی و ســعی دارد شــرایطی ایجــاد کند که مردم،
جوانــان ،اهــل کســب و کار و ...وقتــی در فضــای مجازی حضــور پیدا
میکنند،باصدماتاقتصادیفرهنگی،اجتماعیو...مواجهنشوند.
به هرحال اســتفاده از اینترنت ،اجتنابناپذیر است اما معتقدیم که
بایــد در کنار آن ،امنیت و آزادی مســئوالنه نیز وجود داشــته باشــد تا
کاربران از صدمات اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی مصون بمانند،

اگــر خریــدی انجــام میدهند پولشــان هــدر نــرود و در صــورت بروز
مشکل ،بتوانند از راههای قانونی پیگیری کنند .همچنین باید هویت
اصلی ایجادکننده کانال در فضای مجازی مشــخص باشــد نه اینکه
بعــد از کالهبرداری ،تازه متوجه شــویم که قبالً یــک هویت دروغین
ارائه شده بوده اســت .نظارت بر فضای مجازی ،فقط مختص ایران
نیست و برای چنین امری حتی کشور امریکا نیز برای فضای مجازی
راهبرد ارائه میدهد ما نیز هماکنون در جلسات شورای عالی فضای
مجازیدرحالتهیهبرنامهراهبردیدرکشورهستیم.
فائــق:اســتفاده از فضــای مجــازی و اینترنــت ،حق مســلم همه
ایرانیهایی است که زیر پرچم جمهوری اسالمی ایران دارند زندگی
میکننــد و رئیس جمهــوری هم ایــن را اعالم کردند .ســختگیری ها
درباره شــبکههای اجتماعی هم در راســتای امنیتی در دو حوزه افشا
نشــدن اطالعات شــخصی و نیز جلوگیری از کالهبرداری است که به
نظرم این نوع سختگیری را مردم دوست دارند.
بــه نظرتــان اکنــون چنــد درصــد مــردم درگیــر شــبکههای
اجتماعیهستند؟دلیلاینوابستگیچیست؟
شــیرکوند :آمــار مشــخصی در مــورد تعــداد افــرادی کــه درگیــر
شــبکههای اجتماعی هســتند در اختیــار ندارم ولی بیشــک درصد
باالیــی از جامعه بــا آن مرتبط هســتند و روز به روز هم بــر تعداد این
کاربران افزوده میشود .وقتی مردم از مزایای فراوان فضای مجازی
و به تبع آن شــبکههای اجتماعی مطلع شــوند تعداد باالتری به این
حــوزه رو میآورنــد و نمیتوان جلوی آن را هــم گرفت .این یک موج
اســت کــه در کل دنیا بــه وجود آمده و مــا هم نمیتوانیم کشــور خود
را مجــزا کنیــم ولی نباید از فرهنگســازی و ســواد رســانهای کــه الزمه
حضــور در فضای مجازی اســت غافل شــویم .حاال دیگر بــا اینکه به
طــور طبیعی افراد مســن بــا نوآوریها مخالفت میکننــد ولی حتی
ســالمندان نیز از این فضا اســتفاده میکنند که سادهترین نمونه آن،
دریافتحقوقبهصورتالکترونیکیاست.
آسوشــه :واقعیــت قضیــه این اســت که فضــای مجــازی امتداد
زندگــی واقعی مردم اســت و رهبری فرمودند اگر اســمش را فضای
مجازی گذاشــتیم ،این مجاز نیست و از واقعیت هم واقعیتر است.

بایــد گفت کــه هماکنون درصــد باالیــی از جامعه درگیر شــبکههای
اجتماعــی و فضــای مجــازی هســتند و بــزودی همه چیــز در فضای
مجازی خواهد بود حتی نحوه فکر کردن ،نگرش ،تعامالت ،اقتصاد
زندگی و ...شــک نکنید که بزودی صددرصد مردم به فضایمجازی
روی میآورنــد و بخــش زیادی هــم در شــبکههای اجتماعی حضور
مییابند اگر ما حواســمان جمع نباشد که چگونه در این فضا حاضر
میشــویم میبینیــم در جایــی حضــور داریم کــه کنتــرل و اختیاری
نداریم و حضور هم به نفع ما نیست.
فائق:دربــاره تعــداد کاربران درگیــر حضور ذهن نــدارم و باید به
مراکزآماریمراجعهشودولیآنچهروندنشانمیدهدایناستکه
دنیای مجازی تأثیر مســتقیم بر زندگی روزمره ما میگذارد و در دنیا
خدمات شــهری و الکترونیکی مثل خدمات بانکی و ...مرسوم است
و ایران هم از این قاعده مســتثنی نیســت و مطمئناًدرآینده کاربران
فضایمجازیوشبکههایمجازیبسیاربیشترمیشود.
آقایشیرکوندشماازنبودفرهنگسازیخیلیگالیهداریدچرا
تاکنونفرهنگسازیانجامنشدهاست؟
شــیرکوند:فرهنگســازی انجــام شــده ولی کــم اســت.زمان ورود
اینترنتبهکشور،مسئوالنوحتیبرخیعلمایدینیباآنمخالفت
کردند و ما نتوانســتیم آن طور کــه باید ،فرهنگســازی را انجام دهیم
شــاید اگــر همان بــدو امــر این فرهنگســازی بهتــر انجــام میگرفت
االن مســیر هموارتــری برای داشــتن جامعه ســالمتر داشــتیم ولی
امیدواریمرفتهرفتهمخاطراتآنکمترشود.
جامعهشــهریوروســتاییبهیکمیزاندرگیراینشــبکهها
هستند؟
شیرکوند:هرچندمیزاندرگیریجامعهشهریوروستاییبهیک
اندازهنیستولیبهنظرمفاصلهایندونسبتبهزندگیواقعیشان
کمتر اســت یعنی در زندگی واقعی امکانات و خدمات اجتماعی در
روستاها نسبت به شهر بسیار کمتر اســت ولی در فضای مجازی این
فاصلهبسیارکمتراست.باتوجهبهسرعترشدوتوسعهاینترنتدر
روستاهادردولتیازدهم،حتیساکنانمحرومتریننقاطکشورهم
میتوانندازاینظرفیتاستفادهکنند.

