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In general, the goals set out in the upstream documents of the Islamic Republic 

of Iran in the field of cyberspace have not been achieved as they should have 

been. The present article raises the main question of why cyberspace policy-

making in Iran has failed to achieve the goals set out in the upstream documents? 

It seeks to explain the causes of these failures from a pathological perspective 

based on post-developmentalist theory, using the descriptive-explanatory 

method, which is considered as a qualitative method. The findings of this study 
indicate that relying on the "institutional model" and then the "group model" in 

cyberspace policy in Iran, the underlying failure of cyberspace policy in 

achieving the goals set in this area (including, Localization of infrastructure, 

production of appropriate internal content, increase of media literacy, etc.); 

However, cyberspace policy-making based on the "post-developmentalist" 

approach could achieve the goals set out in the above documents by highlighting 

the basic and indigenous needs of the country in the field of cyberspace, 

decentralization and strengthening the participation of people and civic 

institutions in decision-making and implementation of policies in cyberspace. 

Introduction 

A historical study of the encounter of Iranian society as a developing society 

with cyberspace, indicates that cyberspace has created changes in various fields 

and areas of Iranian life, so that using new electronic tools, a new style of Life, 

which includes a set of values, beliefs and traditions, has advanced the members 

of society, which has led to changes in existing identities in the comprehensive, 

and individuals form their individual identity by choosing a part of new identities 

and values. This has posed challenges to collective identity and raised concerns 

about governance. These challenges paved the way for the government to 

"manage and control" such an environment; Because the condition for taking 
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advantage of opportunities and being safe from threats is to have a "specific plan 

and policy". Considering that the performance of this media in the development 

of a country is based on the quality of the policy framework, the decisions made 

and the processes that are considered in the formulation of any decision at the 

macro and micro level in this field; Therefore, while preventing threats, efforts 

have been made to take advantage of the opportunities of this new 

communication technology. On this basis, one government after another in Iran 
has implemented policies such as encouraging the use of micro-level monitoring 

and control systems, deterrent planning in the field of legislation, the use of 

macro-level monitoring and control systems, and preventing the use of From the 

Internet in special security conditions and .. have done. However, the application 

of such policies to Iranian society, where a significant number of its people use 

cyberspace (including the Internet and intranets), has not been as principled and 

forward-looking as it should be and perhaps is; Because it has implemented this 

issue mainly on the basis of a "top-down" approach that leads to policies that are 

more negative, confrontational and deterrent, and in line with that, has put on the 

agenda programs aimed at elimination, control and monitoring. And in practice, 

the role of the people as "actors" has been neglected. The product of such 
policies in the field of cyberspace in the country, today with the failure to realize 

the prospects for the development of cyberspace - contained in the upstream 

documents of the system - and consequently the lack of development of 

cyberspace in the country has shown. Based on this, the present study raises the 

question of why cyberspace policy-making in Iran has failed to achieve the goals 

set out in the upstream documents (localization of infrastructure, production of 

appropriate internal content and reduction of crimes and threats in this space)? 

From a pathological perspective and based on the post-developmentalist 

approach, it seeks to analyze the existing policies in the field of cyberspace in the 

country; Because the post-developmentalist approach is a positive, participatory 

approach based on the interaction and synergy of government and people, based 

on democratic principles, intelligent, forward-looking, decentralized, justice-
oriented, etc., which attacks and expresses the development school's assumptions 

about progress standards. It shows what the criteria for progress are, who's the 

key to development, and how standard development policies may be 

implemented. 
Methodology 

The present article raises the main question of why cyberspace policy-making in 

Iran has failed to achieve the goals set out in the upstream documents? It seeks to 
explain the causes of these failures from a pathological perspective based on 

post-developmentalist theory, using the descriptive-explanatory method, which is 

considered as a qualitative method. 

Result and Discussion 

Cyberspace policy-making based on the institutional model in Iran is centered 

around certain government institutions such as parliament, presidency, courts, 

etc., and therefore policy is determined, policy-making and applied by these 
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institutions. More precisely, any policy in the field of cyberspace becomes 

macro-policy when it is approved, implemented and implemented by several 

government agencies. Accordingly, in Iran, it is the government institutions that 

legitimize policies, government policies are considered as legal requirements and 

include all members of society, because these policies are also common and in 

case of public violation of Such policies are punished. Based on this, it can be 

said that the nature of such an approach is inevitably based on a top-down view 

of policy-making. 
Basically, such an approach has been based on the prevalence of cyberspace 

policy in the country, which we have always seen that the macro-policies made 

in this regard, mainly consist of negative rather than positive policies. On this 

basis, today, cyberspace policy-making based on the institutional model in the 

country is in question and indicates the need to change the cyberspace policy-

making approach in the country. 

After the ineffectiveness of the policies implemented in the field of cyberspace in 

the country based on the "institutional model", the government and its policy 

makers tried to modify the existing approach to cyberspace policy in the country 

to some extent; Therefore, the "group model" as an alternative and proposed 

approach in this regard, became the basis of policy-making and based on the 

application of the group approach, efforts were made to manage and policy 
cyberspace in order to maximize its opportunities and benefits for the country's 

overall development. Facilitate and accelerate the provision of various services 

on the one hand and the protection of harms and threats on the other hand, with a 

group approach and model, including various groups including policymakers or 

rather former policy makers, a specialized group from the National Cyberspace 

Center , A group representing the Ministry of Culture and also a scientific group 

from different universities to be realized in order to find the nature, direction and 

scientific, principled and practical effect of cyberspace policy in the country. 

However, in practice, the group model was not properly implemented in the field 

of cyberspace policy, because the group approach to the participation and 

competition of different stakeholders, generally from the body of society to 
influence policies and decisions; In practice, however, in addition to former 

policymakers of a governmental nature, several groups of public institutions and 

institutions also entered the decision-making arena, and there was no 

involvement of grassroots groups in policy-making, and we only saw that in 

cyberspace. In the country, several groups were in charge of cyberspace policy-

making, and in line with that, we witnessed decentralized policy-making, 

multiplicity of relevant national documents, conflict and confrontation between 

active institutions, incoherence and coordination, multiplicity of devices and 

mission overlap, parallelism of devices, etc. 

If we look at the policy of regulatory policy and deterrent planning in the field of 

legislation in Iran from the perspective of post-developmentalist approach and 
measure the current policy-making process in Iran based on the characteristics 

and components of this approach, we will find that despite the post-expansionist 

approach to interaction and integration The government, people and non-

governmental organizations emphasize policy-making, but nevertheless, the 
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regulatory policy and deterrent planning of Iranian policymakers in this area is 

done through the government and government policymakers, and people and 

non-governmental organizations do not play a role in drafting laws. In addition, 

the relevant government agencies are not specific in this regard, and therefore it 

is still unclear which agency is responsible for regulating and preventing 

cyberspace planning; Some, in spite of the Supreme Council of Cyberspace, 

consider legislation in this area as one of the duties of the council, as if one of 
the items entrusted to the council in the ten missions announced by the Supreme 

Leader is the issue of regulation and policy in this area. However, the council's 

argument in regulating cyberspace is that it is a very heavy task and there is no 

talent in the country, meaning that we do not have the necessary lawyers and 

there are no multidisciplinary experts in this field in the country; At the same 

time, the attraction of the target community is an important issue that should not 

be ignored. The law cannot be written for a vacuum, it is written for a place to be 

enforced. In a society where there is a problem of media awareness and literacy, 

it is impossible to implement those laws unless the structure and individuals of 

the society have the necessary knowledge, assuming that laws are written, 

approved and communicated. On this basis, it can be claimed that this gap in the 
authorities - the legislature - has paved the way for the laws that have been set in 

the field of cyberspace in the country so far, with shortcomings and gaps. In spite 

of all the legislations and approvals that have been made in this regard, 

considering that the regulation that has been done so far is not based on 

observing the considerations and social status of the society, so it is not 

comprehensive and complete and there are still serious ambiguities in our 

legislation. She eats; As we still do not have a defined privacy for cyberspace in 

the country, while in the field of cyberspace, rights have been created for the 

people of the world, rights such as that if information is presented against a 

person, he can defend himself and correct the information produced. In addition, 

given the vast amount of data and information that individuals collect in 

companies and firms, one must be confident that his or her privacy is protected. 
However, if the cyberspace policymakers in the country, in accordance with the 

teachings of the post-expansionist approach, considered the issue of cyberspace 

development in Iran, they would understand the necessity and importance of 

referring to global experiences in this regard and therefore reflect on policies. 

Regulators in other countries - especially leading countries in the field of 

cyberspace - identified and addressed many legal loopholes, and as a result, we 

did not see many shortcomings in cyberspace regulatory policies in the country; 

But due to the gap between the approach of cyberspace policymakers in our 

country and the post-developmental approach, in the last ten years, in the field of 

legislation in this area, only one law has been passed in the country, which is the 

e-litigation law. In 2003, a law called the Electronic Commerce Law was passed 
as a pilot and temporary law, which incidentally is not an electronic commerce 

law, but a trivial matter and the issue of the electronic certification center. 

Conclusion 

A study of nearly three decades of cyberspace policy in the country indicates the 
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dominance of "government discourse" in policy-making in this regard, the most 

important feature of which is the unilateral and open government intervention in 

this area. But today, cyberspace management in the country based on such a 

model, not only did not meet the demands and needs of users, but also did not 

lead to the development of cyberspace in Iran, and therefore the realization of 

comprehensive development in the country has faced obstacles. On this basis, the 

trajectory (probable future path) of cyberspace policy in Iran is such that if no 

new dimensions are defined for it and in line with it, the amount of government 
intervention in policy-making is not reduced, and the same proportion of new 

actors and policymakers in policy-making. If cyberspace does not enter the 

country and does not change from top to bottom in order to policy cyberspace, it 

will continue to face problems in the continuation of the current path; Because 

even in the current situation, the product of the implementation of existing 

cyberspace policies for the country is nothing but the failure to achieve the goals 

set out in the upstream documents in the field of cyberspace development in the 

country, which is clear evidence of ineffective policies in cyberspace in the 

country. It indicates the need for change and transformation in the current 

approach of cyberspace policymakers and depicts the necessity of change in the 

cyberspace policy approach in the country. Finally, the post-developmental 

approach, by introducing civil and popular actors into the field of cyberspace 
policy, leadership and adoption of policies in this space to participate and 

localize and provide a favorable model in the field of “virtual development” in 

Iran. 

Keywords: Policy-Making; Cyberspace; Post-Developmentalism; Institutional 

and Group Model of Public Policy; Public policy; Development. 
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گذاری فضای مجازی در ایران؛ برپایۀ نظریۀ شناسی سیاستآسیب
 گراییتوسعهپسا

شده در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران در طورکلی، اهداف تعیینهب
بنا  اند. اینن ژنهوه که باید و شاید، اجرایی نشدهحوزۀ فضای مجازی، آنچنان

گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی بنه چرا سیاست»که  ژرس  نیطرح ا
درصدد برآمده است « است؟ شده در اسناد باالدستی، ناکام بودهاهداف گنجانده

آیند، شمار میهای کیفی بهتبیینی که ازجمله روشنتا با کاربست روش توصیفی
شناسننانه و بننا تبیننه بننر نظرینن  هننا را از منظننری آسی علننا ایننن ناکامی

های این ژهوه ، حاکی از این است کنه تبینه یافته .دگرایی، تبیین کنژساتوسعه
گذاری فضنای در امنر سیاسنت« لگوی گروهیا»و سپس، « الگوی نهادی»بر 

گذاری فضای مجازی در دستیابی به ساز ناکامی سیاستمجازی در ایران، زمینه
سنازی زیرسنا،ت، تولیند شده در این حوزه )ازجمله، بومیاهداف کالن تعیین

ای و...( شده است؛ این درحالی است کنه محتوای مناس ، افزای  سواد رسانه
توانست با می« گرایانهژساتوسعه»ی مجازی برمبنای رویبرد فضا گذاریسیاست
سننازی نیازهننای اساسننی و بننومی کشننور در عرصنن  فضننای مجننازی، برجسته

گیری و زدایی و تقوینت مشنارکت مردمنی و نهادهنای مندنی در ت نمی تمرکز
شنده در ها در حوزۀ فضای مجازی، زمین  تحقق اهداف گنجاندهاجرای سیاست

 تی در این حوزه را فراه  کند.اسناد باالدس
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 مقدمه

 ،با فضنای مجنازی نن توسعه درحال یا جامعه عنوان به نن رانیا  جامع رویارویی یخیتار یبررس
ایرانیان  یمختلف زندگ یهاو حوزه هانهیدر زم یتحوالت ،فضای مجازیکه  دارد ایناز  تیحبا

  سنبک ،ی به زنندگی منردمبیالبترون دیجد یهارابزا ورودبا  ای که گونه هب ؛است وجود آورده به
ی رو   یها اسنت، ژن و سننت ،باورهنا هنا، از ارزش یا مجموعه دربردارندۀ که یاز زندگ ینینو

افراد بنا درنتیجه،  د وش هعامموجود در ج های تیهودر  یسب  دگرگون و تهقرار گرفجامعه  افراد
امنر،  نین. ااند داده،ود را شبا  یفرد تیهو د،یجد یها و ارزش ها تیاز هو یبخش دنیبرگز

ده اسنت. هایی کنر نگرانیرا دچار  تیو حاکم وجود آورده به یجمع  تیهو را برای ییها چال 
د؛ کنن ییفضنا نیچنن «و کنتنرل تیریمند» به اقدام تیتا حاکم دشآن  سازنهیزم، ها چال  نیا

و  هبرنامن»داشنتن  اریندرا،ت دها،ینمانندن از تهددور  بنهها و  از فرصنت یمنند شرط بهره زیرا،
ینک کشنور،   بنه عملبنرد اینن رسنانه در توسنعایناست. با توجه بنه ، «مشخص ای  یمش ،ط

در  شنده و فراینندهایی اسنت کنه گرفتنه های گذاری، ت می  بر کیفیت چارچوب سیاست مبتنی
ده شنتنالش رو،  ازاینن شود، درنظر گرفته میتدوین هر ت می  در سطح کالن و ،رد این حوزه 

های این فناوری  گیری از فرصت ، امبان بهرههای موجودتهدیدبروز  جلوگیری از ضمناست تا 
کنار  یرو رانیدر ا یگریژس از د یبیکه  ییها مبنا، دولت اینبرد. شوارتباطاتی نیز فراه   نوین
و  ظنار ن یها اسنتفاده از سنامانه تقوینت هنایی ماننند سیاست کردن  اجراییبه  اقدام ،اند آمده

از  یریجلنوگ ،گذاری قانون ۀنده در حوزربازداهای  یزیر برنامه و سطح کالن، کنترل سطح ،رد
 نیچنن کنه اعمنالاسنت  یدرحنال نیا اند. دهکر. .و. یتیامن ،اص طیدر شرا نترنتیاستفاده از ا

 شناما) ی، از فضای مجازمردم آنی از توجه قابا تیکه جمع رانیا  جامع یبرا ییها یمش ،ط
 اسنت؛ نبنوده نگرانه ندهیو آ یاصول د،یشا و دیکه باونه گ آن کنند، می اینترنت و اینترانت( استفاده

 اغلن  یهنا اسنتیساتخنا  به  یتهکه من «نییباال به ژا»بر نگاه از  یمبتن بیشترمه  را  نیا زیرا،
کنترل یا  حذف معطوف بههای  برنامهآن،   ادامو در کرده  اجرا ،استنده رو بازدا ،یبلتقا ،یسلب

  نادیده گرفته شنده، «کنشگر»مثابه  نق  مردم بهداشته و درعما،  ،ودو نظار  را در دستورکار 
بنا عندم تحقنق  فضای مجنازی کشنور، ص در عرها  یگذار استیاین س دستاورد هروزام است.
عندم  ،و به تبع آن (در اسناد باالدستی نظامشده  )گنجاندهفضای مجازی   اندازهای توسع چش 
 ده است.شنمایان  ر،در کشو یمجاز   جامع  توسع

گذاری فضای مجازی در  سیاست چرا» ، نوشتار حاضر با طرح این ژرس  کهاساس براین



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                     

 
121 

 111-138، صص 65، پیاپی 1، شماره 1400 زمستان
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، تولیند  سنازی زیرسنا،ت در اسنناد باالدسنتی )بومی شده گنجاندهبه اهداف  ایران در دستیابی
 یاز منظنر «و کاه  جرای  و تهدیدها در این فضا( ناکام بوده است؟ ،محتوای مناس  دا،لی

های فعلی در  یگذار تسایس یی، درصدد واکاویگرا اتوسعهسژ بر رویبرد انه و مبتنیشناس  سیآ
، مشنارکتی یرویبردی ایجاب ،انهیگرا رویبرد ژساتوسعه زیرا، ؛استفضای مجازی کشور  ۀحوز

بنر  ننیبر اصول دموکراتیک، هوشنمندانه، مبت افزایی دولت و مردم، مبتنی و برآمده از تعاما و ه 
 بننارۀکننه بننر مفروضننا  مبتنن  توسننعه در اسننت.. .محور و تمرکننززدا، عنندالتنگری،  آینننده

چگونه اسنت و کلیند ، د که معیارهای ژیشرفتکن ژیشرفت، حمله کرده و بیان می استانداردهای
د ژیشنرفت راسنتاندا یهنا سیاسنتکنه دست چه کسی است و چگونه ممبن است  ، درتوسعه

 اجرایی شود.

 . پیشینۀ پژوهش1

 یدولتی، در بخشن  ای است که در قال  یک برنام ژدیده «1گذاری سیاست»هومی، مف دیدگاهاز 
ننایینی،  د )عطنار و ،واجنهشنو می از زندگی بشری در یک کشنور اناهر ای از جامعه یا عرصه

شود که  ستمی از قوانین و نهادها متبلور مییس دارد که دراشاره ای  چیدهی( و به فرایند ژ2: 1394
ینک الگنوی   ( و برژاین252: 1397کنند )شنریفی و دیگنران،  رینزی می مندنی را ژنی  جامع

 (.79: 1993شود )بروکس،  شده، هدایت و کنترل می نهادینه
 از ژنی  ،ریزانبرنامه و است یگذارسیاست ،یریزبرنامه  چر، کی نخست گامدرواقع، 

 از ییژوینا یبارزینا دباین کننند، طراحنی اثنربخ  ای گوننه به را یندافر یک ارزیابی و اجرا آنبه
تنوان  می بننابراین، (؛15: 1388)حنداد و دمسنبی،  داشنته باشنند ها سیاست تنظی  چگونگی

 هندف زینرا،و انتخاب تدبیر برای اصالح امنور اسنت؛  مظهر عقالنیت ،گذاری یاستسگفت، 
طور  بنهجامعنه  ع،درمجمنو ای اسنت کنه گوننه بهبردن امور جامعه   ی، ژیگذار سیاست ینهای
یزدی و ملبنی،  )حایری درشده گام بردا تعیین اهداف ازژی  سوی احساس آرام ، به زمان با ه 

کنه بنا حبومنت، دولنت،  شنمار آورد  بهای  را باید واژه یگذار مبنا، سیاست (. براین13: 1396
صنحیح امنور  ۀاداربنرای اقندام دولنت  ۀنندنک جامعه و مسایا عمومی آن گره ،نورده و تداعی

 (.23: 1389ژور آهنگر،  ژور و غالم قلی) است یعموم
، اجتمناعی، یبر تمام ابعاد سیاسن تأثیرگذار یا ژدیده عنوان بهی، مجاز یفضامیان،  نیدرا

                                                             

1-policy Making 
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  در عرص یگذار استیساست.  یگذار سیاست و یریز نیازمند برنامه ...،و ی،فرهنگی، اقت اد
ردن، کننتنرل کبنا نینت  یتیفعنال بنه نن است رو ژی ژهوه   موضوع اصلیکه  ن یمجاز یفضا

اینن  هکن اسنتی هیبد (؛2011ن، ی)س شود یمقررا  گفته م رژای ردن بکه ریا ادا ردن کومت بح
اراینه  را اصنول از ای وینهه  مجموعن و منرتبط بنودهی عمنوم منافع اریمع با یگذار استینوع س

 و موازین به توجه با یا جامعه ر، هبنابراین(؛ 114: 1398میرترابی و گلشنی،  ند )فرهنگی،ک یم
 ناشی ژیامدهای کنترل امبان ،طریق ازاین تا دکن می یریز برنامه راستا دراین ،،ود یها مشی ،ط

 .(3: 1395)مراد،واه عباسی و رضایی، بگیرد  درا،تیار را فضا این از
وضنع   بنین دوگانن شننا،ت شنباف مسنتلزم فضنای مجنازی  عرصگذاری در  سیاست

حا، اجنرا و  و تدوین راه شنا،ت مسایا ژهوهی، و سیاست یا زمینهوضع مطلوب، تحل ن موجود
 کیفیت بر مبتنی کشور، یک  توسع در فضای مجازی عملبرد، است بدیهی .است ها ارزیابی آن
 ت نمی  هنر تدوین در که است فرایندهایی و شده گرفته های ت می  گذاری، سیاست چارچوب

 حنوزۀ در تنا کوشند یها م دولت بنابراین، ؛شود می درنظر گرفته حوزه این ،رد و کالن سطح در
 از یرینگ بهنره امبنان و ی،جلنوگیر هاتهدید از که کنند تدوین را ییها سیاست ،یفضای مجاز

 یگنذار امبنان سیاسنت دربنارۀ امنروزه د.کنن فراه  را ارتباطاتی نوین فناوری این یها فرصت
 مطرح است:فضای مجازی دو دیدگاه عمده 

 ،ارتبناطی جدیند یهنا فنناوری  اهور و توسنع بر این نظرند که ندیشمندانا یبر، الف(
 و حناکمیتی را از ماهینت یمجاز یفضا ص در عر یگذار اجتماعی، سیاست یها رسانه ویهه به

 ؛است یگذار سیاست فرایند از« ایستاده برون»، مجازی و فضای ،ارج کرده آن متمرکز
در مجننازی  یفضننا ژیننداکردندلیننا اهمینت  هبنن ،دومنگناه  ، برژاینن مقابننا  نقطندر ب( 

 یبازیگران جدید .و.. ،ارتباطا  راهبردی ،، دولت البترونیکمعیشت و کار و کس های  حوزه
  گنذاری مشنارکتی در عرصن سیاسنت ،تبع آن به اند و شده افزوده عرصه به اینبا منافع متفاو  

 (.6: 1397)شمسایی،  فضای مجازی، موردتوجه واقع شده است
فضنای مجنازی و  یگذار سیاسنت ضنرور بنر ، نگاه دوم که یادشدهدو رویبرد  میان زا

کند، رویبرد غالن  در  کید میأگذاری مشارکتی )با همباری مردم و دولت( ت اهمیت سیاست
مشارکتی مطلوبی  ریگذا سیاست ،دانربرمبنای این رویبرد، چنانچه دولتم ع ر حاضر است؛

دلینا مشنارکت  بنه ،توسعه در جامعنه های همچون کاه  هزینه یمزایای ریزی کنند، از را طرح
مطلنوب  یگنذار بر،وردار شنده و ،روجنی سیاسنت مربوطه، ۀمردم در تأمین اهداف در حوز
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ین یهنای ژنا یردر نوآو یا مشارکت افراد حاشیه ها، کاه  نابرابری در جوامع از طریق جل  آن
دهبنردی و  )مبینیاسنت محلنی  امنع بنومی وهای برابر در جو به باال و کمک به ایجاد فرصت

 .است اجرا ایران نیز قابا یاسالم یجمهور (. این رویبرد در34: 1397 دیگران،

 الگنویشندن دو  گذاری فضای مجازی در ایران، حباینت از اجراینی سیاست یها تجربه
اشناره به این مطل   ،«ینهاد الگوی»دارد.  زمینهاین  در« گروهی»و « نهادی»گذاری  سیاست

 ،تسنایس کین و اسنت کیننزد اریبسن ی،دولتن ینهادهنا و ی عموم استیس نیب  که رابط دارد
ی عمنوم اسنتیس بنه رندبن  یژ به و ا نبننداجر و اتخا  را آن یدولت ینهادها یبعض که یتازمان

نهادهنا  تنوان گفنت، اینن ، میواقعدر(. 85: 1389 ژورآهنگر، غالم و ژور یقل) شود ینم تبدیا 
 (.48: 1387)دای و مناکویی،  بخشنند یم را سامانها  افراد و گروه یرفتار یکه الگوها هستند

 ،نبنهیا نخسنت دارنند؛ یهگنیو چند ،شوند یم اتخا  یدولت ینهادها یسو از که ییها استیس
 بنه دولنت کنه است نیا دوم یهگیو .بخشد یم تیمشروع ها استیس به دولت ،زیهرچ از  ژی 

 و یگستردگ ،سوم یهگیو و، نهند گردن آن بهباید  شهروندان و دهیبخش اجرا ضمانت ها استیس
 بنا دولنت ،درواقنع. اسنت جامعنه سنطح در ،دولنت یسو از اتخا شدهی ها استیس یریفراگ
 همگنان منورد در جامعنه سنطح در را اتخا شده یها یمش ،ط ،ییاجرا  رقد داشتنا،تیار در
ل د و اعمننایننتولبننه اینبننه  توجننه (. بننا20: 1394 ،یزاده و الننوان شننریف) آورد یدرمنن اجننرا بننه

 زینهنا ن یمشن ر در ،طیینموجن  تغ ،ها در آنی رییهرگونه تغ عهدۀ نهادها است، به ها یمش ،ط
مختلنف و   ین نهادهنایارتباط بن  جینت ،الگون ایدر  یعموم یگذار است، سینیبنابرا ؛شود یم
 .ن ارتباط استیامد ایژ

ا یناسنت یسگیری  ، باعث شبامختلف یها ن گروهیب ماتعا ،«گروهی الگوی»برژای   اما
ن یتننازع بن یننوع ،اسنتیهسنتند و س دولت و افنرادن یب یژل ،ها گروه یعنی ؛شود می یمش ،ط
 یعمنوم یمشن ،ط ،الگون یا برژای   است. کحا یها یمش نفو  بر ،ط یمختلف برا یها گروه

 یکهر ین تعادل براساس نفو  نسبیا ؛است یدن به تعادل در تنازع گروهیرس ،یا در هر مرحله
دهی، رهبری،  با اعضا، ثرو ، توان سازمانز یها ن د. نفو  گروهشو ین میینفع تع ی  یها از گروه

(. 52: 1387 )دای و مناکویی،ژذیر است  امبانگذاری و همگونی درونی  دسترسی به سیاست
ن یتعامنا بن هکنهسنتند  یبتننماینن واقعینت  مورداشاره، بر الگویهردو  توان گفت، واقع میدر

)ترننر و هینوم،  دهند یا مبرا ش یمش ا ،طیاست یس یکه کمختلف است  یها گروهنهادها و 
  ن گذاری بر رویبرد مشارکتی در امر سیاست با وجود تأکید نن الگواما در این دو  (؛82: 1379
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  در یتقسنمطور  به هرگزمردم، و  است( در حاشیه هایشان ،واستههمچنان نق  مردم )نیازها و 
شنده از جامعینت  تندوین یها گذاری سیاستبیشتر مبنا،  . براینیستندا نید، ها گذاری سیاست

شده، حرکنت نبنرده و  تعیین ازژی  یها متناس  با اهداف و سیاست رو، ازاینبر،وردار نبوده و 
 انتظار را در ژی نداشته است.مورد ژیامدهای

 چارچوب نظری پژوهش .2

رو شدند و  هایی روبه بست از آن، رویبردهای مدرن توسعه با بن  و ژس 1980  در طول ده
بست و ژایان توسعه بنا طنرح  میان آوردند. این بن ها صحبت از ژایان توسعه به بر،ی از آن

مدرنیسن ، ژراگماتیسن ،  های نظری دیگری همچون ژساسا،تارگرایی ینا ژست انداز چش 
دربنارۀ  بحنث موازا  مینان، بنه (. دراین2002، 1د )ژارفیتگرایی، و... همراه بو ژساتوسعه

های  مفهوم ژساتوسنعه و مللفنه 1980 ده  از یافت، به توسعه دست توان می چگونه اینبه
 توسنعه ،طنی نقد مسنیر با گرایان، (. ژساتوسعه23: 1992، 2شد )ساچز نظری آن مطرح

 فرهنگنی هنای اولویت و زهااندا چشن  بخشنیدن بنه تنوع ،واستار توسعه، گفتمان برژای 
 و کننند می ژیشنرفت حملنه استانداردهای دربارۀ مبت  توسعه آنان به مفروضا . هستند

 چگوننه و کسی است چه دست توسعه کلید و است چگونه ژیشرفت گویند، معیارهای می
: 1392،انی،  شود )احمندی و بیداللنه اجرا ژیشرفت استاندارد های سیاست است ممبن

رسیدن  و ،واهانیافته  توسعه  جامع از عبورکردهنگاهی  الزاما  گرایانه،  هتوسعد (. رویبر50
توسعه را  به مربوطهای  ایده گرایی در ؛ بلبه این رویبرد نظری، کثر نیست ،فرامدرنیته به

کنند.  وجو می جست توسعه ،ود در را «توسعه» ،توسعه و بر،الف مبت  دهد می ترویج
کیند جنبن  مردمی توسعه، یعنی و همگانی بر جنب  گرایی، رویبرد ژساتوسعه  بیروننی آن تأ

 الگوهنای بنر،الف ژساتوسنعه، مبتن  تر، بیان روشنن (. بنه1771: 2012، 3دارد )شافر
و  منردم دادن قنرار محنور بنا هسنتند، ژنایین بنه بناال از کنه محور دولنت و سا،تارگرایانه

بننرد.  منی ژی  بنه جامعنه درون از و بناال بننه ژنایین از را توسنعه غیردولتنی، های سنازمان
 ژاین  گفتمنان تنرین ، مه گنرا مردم ینا مردمی توسع  توان گفت، رویبرد می اساس برهمین

                                                             
1 Parfitt 
2Sachs  
3 Shaffer 
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گذاری فضنای مجنازی، رویبنرد مطلنوب  مبننا، در امنر سیاسنت است. براین ژساتوسعه
 گرایی اسنت؛ گراینی( و بنومی بر اصول دموکراتینک )مردم گرایان، رویبرد مبتنی ژساتوسعه

رویبردی که در بستر آن، نیازهای آحاد جامعه در عرص  فضای مجازی )دسترسی سریع، 
محدودیت و...( برطرف شده و در کنار توجه به نیازهای هم  مردم جامعه در  آسان، و بدون

مندنی و  گیری جامعن   عرص  فضای مجازی، با تمرکززدایی و فراه  کردن بسترهای شبا
ان مشارکت مردم از طرینق فنراه  کنردن بسنتر فعالینت نهادهنا و تبع آن، باال بردن میز به

مندی از شهروندان  بر توسع  مردمی و بهره باره، افزون های غیردولتی مربوطه دراین سازمان
قدرتمند در کشور، توسع  فضای مجازی که ،واست  چنین شهروندی اسنت، نینز محقنق 

 شود. می
تعبیری دیگر،  گرایی، نظری  مبنایی یا به وسعهژسات  ها، رویبرد نظری برژای  این ویهگی

شناسننی  رو، ژهوهشننگر در ژننی آسی  رو اسننت و ازایننن چننارچوب نظننری مقالنن  ژننی 
گذاری فضای مجازی در ایران براساس اینن نظرینه و اراین  الگنوی بندیلی بنرای  سیاست
بنر  گذاری فضای مجازی در ایران است؛ الگویی که دارای نگاهی ایجابی، مبتنی سیاست

نگری بوده و  بر آینده محور، بومی و مبتنی اصول دموکراتیک، شفافیت و هوشمندی، عدالت
هنای  های الگو نوعی بنا ترکین  بر،نی مللفنه های گذشنته، بنه در کنار توجنه بنه تجربنه

گذاری مشننارکتی را تجننویز کننند. در چنننین الگننویی،  گذاری ژیشننین، سیاسننت سیاسننت
شود که  )دولت، نهادهای غیردولتی، و مردم( انجام میگذاری از مسیر سه کنشگر  سیاست

افزایی دارند. این الگو بی  از الگوهای ژیشین، بنر  ای فعال، با یبدیگر تعاما و ه  گونه  به
ها( تمرکز کرده و در ژنی اتخنا  راهبردهنا و  ها و قدر  کنشگری آن مردم )نیازها، ،واسته

  مردمنی را در ژنی ر بوده و سرانجام، توسع  جانبه کشو هایی همسو با توسع  همه مشی ،ط
کیند زینادی بنر بومی براین، رویبرد ژساتوسنعه ،واهد داشت. افزون سنازی و جلن   ، تأ

گذاری فضای مجازی دارد، که این مه  بنا  مشارکت نیروهای مدنی در راهبری و سیاست
باالدسنتی شنده در اسنناد  ها و رویبردهای نظام جمهوری اسنالمی و اهنداف تعیین ایده

گرایی بنرای نقند و  رو، نگریستن از دریچن  ژساتوسنعه کشور، مطابقت فراوانی دارد؛ ازاین
مبنا، الگنوی  دفاع است. براین گذاری فضای مجازی در کشور، قابا شناسی سیاست آسی 

 شبا زیر ترسی  شده است: نظری نوشتار حاضر به
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 جازی در جمهوری اسالمی ایرانگذاری فضای م (. الگوی مطلوب سیاست1نمودار شماره )

 

 گذاری فضای مجازی در ایران شناسی سیاستآسیب. 3

 یشناسی رویکرد نهاد آسیب .1-3
های مربوط به آن به جامعن  اینران، نگناه  از هنگام ورود و گسترش اینترنت و فضای مجازی و فناوری

های گذشنته کنه اینن  نبوده و در دههبینانه  گذاران، ،وش ویهه نگاه دولتمردان و سیاست به این فضا، به
گوننه  های بدبینانه را آن گذاران این نگاه فناوری در ایران حضور داشته و دردسترس بوده است، سیاست

اند؛ برمبنای همین نگاه بدبینانه بوده است که عرصه برای غالن  شندن  که باید و شاید، اصالح نبرده
ن حوزه، فراه  شده است؛ بنابراین، الگوی غالن  و گذاری در ای بر فضای سیاست« رویبرد نهادی»

« 1الگوی نهنادی»گذاری فضای مجازی در کشور در طول سالیان متمادی،  حاک  بر فضای سیاست
الگنو، بنر  اینن گذاری عمنومی اسنت. سنتی مورداستفاده در سیاست یها الگو بوده است که یبی از

توسط نهادهای دولتنی اتخنا  و اجنرا  ،ها مشی طها و ، سیاستدارد و  دولت تمرکز سازمانی نمودار
گذاری فضای مجازی برمبننای الگنوی نهنادی در  (. سیاست51: 1387ند )دالی و ماکویی، شو می

                                                             

1 - Institutionalism 

 گذاری فضای مجازیگرایانه به سیاستتوسعه نگاه پسا

بر اصول مبتنی نگاه ایجابی
 دموکراتیک

شفاف و 
بر مبتنی ورمحعدالت مشارکتی هوشمندانه

 نگریآینده
بومی 

 اسالمی(ـ)ایرانی

های مشارکت گروه
 مشارکت دولت مشارکت مردم مختلفاجتماعی 

برمبنای امکانات 
 فنی کشور

بر رعایت مبتنی
 مالحظات

متکی بر تجربیات 
 جهانی

 گرایانهواقع

مبتنی بر مدل 
 گروهی

مداخله  .1
نهادهای مدنی و 

 دموکراتیک
تعامل بین  .2

 گروهی 
یان )واسطه م

 مردم و دولت(
تعدیل  .3
های مشیخط

 دولتی
 تولید محتوا .4

 مبتنی بر دیدگاه
 پسا توسعه گرایی

 دموکراسی .1
توجه به  .2

مطالبات و 
 نیازهای مردم

رعایت حقوق  .3
 شهروندی

 سواد رسانه ای .4
تولید محتوا  .5

 توسط شهروند
حق نظارت  .6

 معمو

مبتنی بر مدل 
 نهادی

 مداخله دولت .1
مداخله  .2

 نهادهای دولتی
)شورای عالی 

فضای مجازی، 
مرکز ملی فضای 

 مجازی و...(
تصویب قوانین  .3

و نظارت بر فضای 
 مجازی

 تولید محتوا .4
تکمیل و تقویت  .5

لی شبکه م
 تاطالعا
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هنا، و... متمرکنز اسنت و  جمهوری، دادگاه ایران، بر نهادهای حبومتی معینی مانند مجلس، ریاست
تر، هنر  بیان روشنن شود. بنه گذاری و اعمال می ستوسیله این نهادها، تعیین، سیا رو، سیاست به ازاین

شنود کنه ت نوی ،  گذاری کنالن تبندیا می سیاستی در حوزۀ فضای مجازی، زمنانی بنه سیاسنت
مبنا، در ایران، این نهادهای حبنومتی هسنتند  عملیاتی، و توسط چند نهاد حبومتی، اجرا شود. براین

آینند و  شنمار می بومتی، الزامنا  قنانونی بههای ح بخشند. سیاست ها، مشروعیت می که به سیاست
عمومینت نینز بر،وردارنند و افنراد،  ها از ویهگی  گیرند؛ زیرا، این سیاست تمام افراد جامعه را دربر می
توان گفت، ماهیت چننین  مبنا می شوند. براین ها، مجازا  می گونه سیاست درصور  سرژیچی از این

های مربوط بنه اینن  گذاری است. مللفه اال به ژایین در امر سیاستبر نگاه از ب رویبردی ناگزیر، مبتنی
 ( ،الصه و تبیین شده است.1الگو در جدول شماره )

 نهادی الگویهای  مؤلفه (.1شماره )جدول 
 نهادی الگوی

 روکراتیک(وداد ب )برون گذاری، همان خروجی سازمان سیاست ؟گذاری تعریف سیاست
 ننه و قضاییمجریه، مقهای  شاخه چه کسی؟

شود )قانونی،  سازی و اجرا می انه تعیین، پیادهرمقتد ای گونه هسیاست توسط این نهادها، ب چگونه؟
 فراگیر، و اجباری است(

 گذارد. میثیر أنتایج تبر ثیر کمی دارند و ساختار/ تشکیالت است که أت ،افراد دالیل/ مفروضات؟

فضنای مجنازی در کشنور بنوده  یگذار سیاست  بر عرص یرویبرد حاک  بودن چنین یبرمبنا
، بناره دراین شنده انجامهای کنالن  یگنذار سیاسنتبیشنتر بودی  که  این است که همواره شاهد

 یفضنا یگذار ننا، امنروزه، سیاسنتبم . بنراینیتا ایجاب اند سلبی بوده یها استیس دربردارندۀ
ر  اصالح و تغییر رویبردهای ال بوده و از ضرولنهادی در کشور، زیر س الگوی ژای مجازی بر

 فضای مجازی در ایران حبایت دارد. یگذار سیاست

 شناسی رویکرد گروهی آسیب .2-3

 ژاین فضای مجازی در کشنور بر  های اعمالی در عرص ژس از نمایان شدن ناکارآمدی سیاست
رویبنرد موجنود در امنر تنا دنند کرگذاران آن، تنالش  ، حاکمینت و سیاسنت«نهادی الگوی»

 الگنوی» بنابراین،ند؛ کنگذاری فضای مجازی در کشور را تا حدودی تعدیا و اصالح  ستسیا
 .گذاری قنرار گرفنت باره، مبنای سیاست دراین یرویبرد جایگزین و ژیشنهادعنوان  به« 1گروهی

بنا  گذاری فضای مجنازی مشی و ،ط د تا مدیریتش رویبرد گروهی، تالشاعمال  در راستای
                                                             

1 - Group Theory 
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گنذار  ی  نهادهنای سیاسنتیینا بهتنر بگنو، گذاران ازجمله سیاست گونیگوناهای  گروهحضور 
وزار  فرهنن  و  نمایندگی از گروهی به ز ملی فضای مجازی،کمرژیشین، گروهی تخ  ی از 

گینری  بهرهانجام شود. هدف از تشنبیا اینن گنروه،  های مختلف دانشگاهنیز گروهی علمی از 
تسنهیا و  کشور،  جانب شرفت همهیژ راستایدر  فضای مجازیها و مزایای  از فرصت یحداکثر

فضننای مجننازی و  هایها و تهدینند از آسننی  و صننیانت ،،نندما  گوننناگون  تسننریع در اراینن
علمی، اصنولی  و اثرگذاری ،ماهیت، جهت سوی کس  همچنین، سوق دادن فضای مجازی به

های آن در  للفنهگستردگی و ژیچیدگی فضای مجنازی و ماست که  گفتنی؛ البته بودو کاربردی، 
دلینا  بنه گونناگونهنای  د کنه نهادهنا و گروهکنر های ا،یر، این ضرور  را نیز ایجاب می سال

بنا آن  رویناروییانجام وایفه و  درصددها،  حساسیت موضوع و ارتباط این فضا با مأموریت آن
 (.77: 1393برآیند )الوانی و دیگران، 

طنور رسنمی و غیررسنمی بنرای  مشنتر،، بنههای مختلف با منافع ، گروهالگواین  ژای بر
، ینظنام سیاسن  فنیبنین، وا شوند و دراینن به حبومت با یبدیگر متحد می تحمیا تقاضایشان

ایجناد تعنادل در ا،نتالف گنروه در معنای  به، یگذار است و سیاست ها مدیریت ا،تالف گروه
آیند. تغیینر در  فع ژدید مین های  ی نفو  نسبی تمام گروه  واسط زمان مقرر است و این تعادل به

-53: 1387)دالنی،  تغییر ایجناد کنند یگذار تواند در سیاست نفع می نفو  نسبی هر گروه  ی
انجنام  ای یگاننهکنانونی و مجنرای   گذاری باید از نقطن مشی مبنا، درنهایت امر ،ط (. براین52

فضنای مجنازی کشنور، نفعنان  تا بتواند با ایجاد هماهنگی و همگرایی بین بازیگران و  ی شود
د ینا کننهای آن را فنراه   ها و ژیشگیری از آسنی  گیری جامعه از حداکثر فرصت مقدما  بهره

گروهنی،  های الگنوی . مللفنهشنودهنای مربوطنه  افزاینی در مینان گروه همبناری و ه سب  
 ( ارایه شده است.2ا،ت ار در جدول شماره ) به

 گروهی الگویهای  مؤلفه (.2شماره )جدول 
 گروهی لگویا

تعریف از 
گذاری  سیاست

 عمومی؟

 گروه ۀگذاری عمومی همان موازن سیاست

 ها در دولت نفع، متحدان آن ذیهای  گروه چه کسی؟ 

مدیریت تعارض  برایداوری عنوان  بهنفع با قوه مقننه/ اجرایی،  های ذی مبارزه در میان گروه چگونه؟
 قواعد بازی ۀها و ایجادکنند گروه

منافع  ۀفشار وارد کنند، تا هم یو برای مسائل خاص پیوندند میها همیشه به همدیگر  گروه / مفروضات؟دالیل
 فرصتی برای نمایندگی داشته باشند.
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گذاری فضای مجنازی کشنور اجراینی  سیاست  درستی در عرص گروهی بهالگوی ، این باوجود
  از بدن )بیشتر نفع مختلف های  ی ناار بر مشارکت و رقابت گروه ،رویبرد گروهی زیرا، ؛دشن

ست؛ این درحالی است کنه درعمنا، ا ها گیری ها و ت می  بر سیاست یبرای تأثیرگذار (جامعه
 های هسسنلگذاران ژیشین که ماهیت دولتی داشنتند، چنند گنروه از نهادهنا و م در کنار سیاست

ع مردمنی در امنر نفن هنای  ی گیری شندند و از مشنارکت گروه ت نمی   عمومی نیز وارد عرص
فضنای مجنازی در کشنور،  ۀبنودی  کنه در حنوز ایننشناهد  تنهاگذاری ،بری نبود و  سیاست

 شناهد نتیجنه،ند و درشندگذاری فضنای مجنازی  مشنی متنولی امنر ،ط ژرشنماریهای  گروه
نامتمرکز، تعدد اسنناد ملنی مربوطنه، تعنارت و تقابنا بنین نهادهنای فعنال،  یگذار سیاست

. .ها و. کاری دسنتگاه ها و همپوشانی مأموریت، موازی هنگی، تعدد دستگاهانسجام و هما عدم 
گذار و نینز عندم انسنجام و  که ناشی از تعدد و تبثر نهادهای سیاست ها بودی . این همپوشانی

های آن و حفن   از فرصنت اسنتفادهها بود، مانع بر،ورد مناس  و جامع برای  هماهنگی بین آن
فضنای  یگذار د و درعما، کا فرایند سیاسنتشچنین فضایی  یدهاها و تهدی جامعه از آسی 

نفع اجتماعی  های  ی است که اگر گروه ی. این درحالرو کرد روبهمجازی در کشور را با چال  
مشنارکت در این عرصنه  ای ملثر گونه بهوستند و یژ گیری می این روند ت می  میزان متناس  به به

صور  اصنولی در کشنور اجراینی  اری فضای مجازی بهگذ گروهی سیاست الگوی، کردند می
های  و ،واسنته ،مثابه ژا ارتباطی میان مردم )مطالبنا ، نیازهنا گروه به ،د و در راستای آنش می
(. امنا در 52: 1396ژور،  ،راسنانی و حسنین )قوچانی دکنر ایفای نق  منی ،ها( و حاکمیت آن

 الگنوی کنردن در راسنتای اجرایی شنده امانجهنای  تمنام تالش با وجنودعما، در ایران   عرص
هنا و نهادهنای مختلنف،  مشارکت گروهرغ   به و گذاری فضای مجازی گروهی در امر سیاست

کننالن در ایننن حننوزه و   شننود و بننا وجننود صننرف بودجنن هننا دیننده نمی همسننویی میننان آن
مشهود اسنت افزایی در این نهادها  ، همچنان ژراکندگی و نبود ه شده انجامهای  گذاری سیاست

مشنارکت هماهنن  و منسنج   رایبن ،گذاری سیاسنت حوزۀکه در  یو نهادهای ها گروهبیشتر و 
که  ایننن الگننو نیننز نننن، نننابراینب ؛تننا غیردولتننی و ، وصننی هسننتند، دولتننی کنننند تننالش می

درصنور  تحقنق، بنا حتی  نن است کشور قرار گرفته گذاران در دستورکار سیاست حاضر درحال
  ین به مقولینگاه از باال به ژا ،و آنرو است  روبهگرایی  توسعه   ژسایاز منظر ژارادا یک ایراد عمده

هنای تخ  نی و علمنی  ها و نهادهنا و گروه سازمان ،برمبنای آن تنهااست که   یگذار سیاست
و جایگناهی بنرای منردم و نینز نهادهنای  انند شمار آمده بهگذاری  دار امر سیاست دولتی، عهده
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 ف نشده است.مردمی تعری
)نهادی و گروهی(، رویبردی جنامع در  الگوی یادشدهتوان گفت، هر دو  می اساس براین

و ،ود منردم  استها، همچنان نق  مردم در حاشیه  آن یگذاری نداشته و در هردو امر سیاست
؛ اینن درحنالی اسنت کنه برمبننای رویبنرد یسنتندها د،یا ن گذاری مستقی  در سیاستطور  به

  گنذاری در عرصن ها در مدیریت، کنتنرل و نینز سیاسنت آن یگرایانه، مردم و کنشگر ژساتوسعه
گنذاری از بناال  باشند و مسیر سیاست جایگاهی در،ور می دارایفضای مجازی اثرگذار بوده و 

 .  یستین نیبه ژا

 نهادی و گروهی قالب الگویدر  شده انجامشناسی اقدامات  آسیب .3-3

« گرایانه ژساتوسنعه»رویبنرد  یهادی و گروهی، در ادامنه برمبننان الگویشناسی  از آسی  ژس
 الگنوی» ردا و داعینه آیند شنمار می بهگذاری  کنه امنروزه رویبنرد مطلنوب در امنر سیاسنت نن

شناسنی  اقندام بنه تحلینا و آسی  ننن مجنازی است گذاری فضنای  در امر سیاسنت« مشارکتی
 ای . کرده نهادی و گروهی در قال  الگوی شده انجاماقداما  

 گذاری قانون ۀهای بازدارنده در حوز  ریزی شناسی برنامه آسیب. 1-3-3

 ۀریزی بازدارنننده در حننوز برمبنننای برنامننه ،گننذاری سننلبی فضننای مجننازی در ایننران سیاسننت
 ژیروی گذاران و دولتمنردان، بنه که سیاست استمشی تنظیمی  همان ،ط ،گذاری، درواقع قانون

انند.  دهکرهای متمادی در کشور ژیگیری  گذاری، در طول سال سیاستاز رویبرد نهادی در امر 
 یبسان درنظر گرفته شده است «1تنظی  مقررا »با مفهوم اوقا   بیشترگذاری  این نوع سیاست

 .(1053: 2003، 2)فورالن 
ریزی بازدارننده  مشنی تنظیمنی و برنامنه گرایی به سیاست ،ط چنانچه از منظر رویبرد ژساتوسعه

ها و  گذاری در اینران را برژاین  شنا،ص گذاری در ایران بنگنری  و روال کننونی سیاسنت زۀ قانوندر حو
بنر گرایی کنه  های این رویبرد ارزیابی کنی ، در،واهی  یافنت کنه بنر،الف رویبنرد ژساتوسنعه مللفه

مشنی  ،نطگذاری تأکیند دارد،  دولتی در امنر سیاسنت افزایی دولت، مردم، و نهادهای غیر تعاما و ه 
گذاران  گذاران ایرانی در این حنوزه، از مسنیر دولنت و سیاسنت ریزی بازدارندۀ سیاست تنظیمی و برنامه
شود و مردم و نهادهای مردمی در تندوین و تنظنی  قنوانین نقشنی ندارنند و همچننین،  دولتی انجام می

                                                             

1 - Regulation 
2 Furlong 
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نیست کنه چنه نهنادی  مورد، مشخص و معین نیستند؛ بنابراین، معلوم نهادهای دولتی مربوطه نیز دراین
ای  ای کنه عنده گوننه ریزی بازدارنده در عرصن  فضنای مجنازی اسنت؛ به متولی تنظی  مقررا  و برنامه

 از، کمنا اینبنه، یبنی داننند منی یمجناز عالی فضای واایف شورای ءحوزه را جز این در یگذار قانون
 شنورا سنپرده شند،اینن بنه  ،مقنام معظن  رهبنری شده توسط ابالغ  گان دههای  موریتأمواردی که در م

اسنتدالل شنورا در تنظنی  مقنررا  در  امنا ؛گذاری در این حوزه است سیاست ا  ورموضوع وضع مقر
در آن  گیری الزم بنرای شنبا های زمیننهاسنت و  یسننگینبسیار کار  حوزۀ فضای مجازی این است که

 ؛ای  بهنره بیحنوزه  اینن در زی موردنیناا چندرشته متخ  انو  انحقوقداناز  یعنی؛ کشور وجود ندارد
قنانون را بنرای  ه شنود ونادینده گرفتن است که نباید یمهم عموضو نیز جامع  هدفکش   ضمن اینبه

ای کنه مشنبا آگناهی و  . در جامعنهاجراینی شنود شود تنا قانون نوشته می ، بلبهتوان نوشت نمی ،أل
سنا،تار و  کنه و ابنالغ شنوند، تازمانی نوشته، م وب، یفرت اینبه قوانین ای وجود دارد، به سواد رسانه

مردم جامعه، آمادگی ژذیرش یا آگاهی الزم را نداشته باشند، اجرایی شدن آن قنوانین، حتنی درصنور  
 ن سنب  گذاری قانون ن توان ادعا کرد که این ،أل در مراجع  مبنا، می ت وی  نیز، غیرممبن است. براین

ها و  کاسنتی اند، کشنور تنظنی  شندهر مجنازی د  ضنایشده است که قنوانینی کنه تناکنون در حنوزۀ ف
داشته باشند. واگذاری این امر مه  به مجلنس شنورای اسنالمی در قالن  طنرح صنیانت از  هایی ،أل

شنیوۀ  بناگنذاران  قانون ناآشننایی دلیا های شدید مردم و جامعه، به با توجه به واکن  فضای مجازی نیز
گنذاران، ت نوی  اینن  نرسیده است و حتی بر،ی از قانونی ا گذاری مناس ، تاکنون به نتیجه سیاست

 دانند. صالح کشور نمی طرح با این ادبیا  و بدون آگاهی دادن به مردم را به
بنر رعاینت  مبتننیزمیننه،  گرفته دراین و م نوبا  شنبامقنررا   به تنظی اینبه  توجه با

و  امع و کامنا نیسنتجن اینن مقنررا ،، اسنت  مالحظا  و وضعیت اجتماعی جامعنه نبنوده
در  هننوز ای کنه گوننه ه،نورد؛ ب چشن  می به ای جدی های ابهام ،ریگذا قانون ۀدر حوزهمچنان 

  درحنالیاینن  وجنود نندارد؛مجازی   ای برای فضای شده تعریف حری  ، وصیکشور، حتی 
درنظنر گرفتنه شنده اسنت  برای مردم حقوقی ،مجازی  فضای  عرصسطح دنیا، در که در است 

از ،نودش دفناع و اطالعنا   تواند میمطرح شد،  شخ ی علیه اطالعاتی اگرعنوان مثال،  )به
 افراد اطالعا  و ها داده گستردۀبا توجه به حج   براین، افزون .(تولیدشده را ت حیح یا ژا، کند

داشنته باشند کنه حنری   شنخص بایند اطمیننان د،نشو می یآورگردها  بنگاه ها و شرکت در که
 ،در کشنور یگذاران فضای مجاز . این درحالی است که اگر سیاستشود   می، وصی او حف

 ،گرفتنند درنظنر میگراینی  رویبنرد ژساتوسنعههنای  متناسن  بنا آموزهمقول  فضای مجازی را 
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و بنا تأمنا در  کردنند میباره را بیشتر در،  جهانی دراین های هتجربضرور  و اهمیت رجوع به 
 ننن یفضنای مجاز  ژیشنرو در عرصن یکشورها ویهه به نن  ری دیگهای تنظیمی کشورها سیاست

بسننیاری از  ،تبننع آن ننند و بننهردک اندیشننی می از ،ألهننای قننانونی را شناسننایی و چاره یبسننیار
سنب   فضنای مجنازی در کشنور را شناهد نبنودی ؛ امنا بنه های تنظیمنی سیاسنت های کاستی
انه یگرا ژساتوسنعه و رویبنرد ینرانادر  یمجاز یان فضارگذا استیبرد سیکه میان رو یا فاصله

 قنوانین محندودی در کشنور ،زمیننه اینن گذاری در قانون ۀدر حوزدر ده سال ا،یر، وجود دارد، 
یعنی  ژی ،سال  13است و  «یبیسی البترونرقانون داد» ،ها از آن ییبکه  است  شدهت وی  

و موقت  یقانون آزمایشنوان ع ، به«البترونیک تجار  قانون» عنوان با قانونی نیز 1382سال در 
 مانند ای ژاافتاده  یژر امومربوط به ه بقانون تجار  البترونیک نیست بل فاقا  تت وی  شد که ا

 ت.مرکز صدور گواهی البترونیبی اس موضوع

 سیاست پاالیش فضای مجازی سیشنا آسیب. 2-3-3

عنالی فضنای  ی  ارتباطنا ، شنورار، وزا، مجلس شورای اسنالمیهای دولت ی از دغدغهبی
. اسنت یا ژاالی  فضنای مجنازی ،ژا ایجاد اینترنت ،عالی انقالب فرهنگی و شورای ،مجازی
و در نگناه و  شنود میمربنوط به عموم منردم  هکبحثی است  ی،مجاز یبودن فضا ،ژا موضوع

ایجنابی  یها گنذاری سیاسنت ۀتنوان در زمنر را می بناره گذاری دراین ، سیاستنخستداشت رب
یا همان ایجاد فضای مجازی  یساز منظور ژاکیزه که به یها و قواعدرد؛ اما سازوکاکربندی  دسته

  را زیرمجموعن یگنذار ، درنهاینت اینن سیاسنتدرنظر گرفته شده اسنت سال  و امن در کشور
کلی دو طور فضای مجنازی، بنه  در نظام ژاالی زیرا،سلبی قرار داده است؛  یها گذاری سیاست
 :که عبارتند از داردوجود  بنیادینرویبرد 
 جلوگیری از دسترسی به اطالعا  برمبنای محتوای اطالعا  و ننه آدرس  سازی: مسدود

: 2001، 1وود، و تنرن فیلند، رینک آید )گرین شمار می بهسازی  یا مسدود« کردن  بلو،»سایت، 
که دسترسی به کا ینک سنایت ممننوع شنده اسنت، در اصنطالح گفتنه  هنگامی بنابراین،؛ (5

 بلو، شده است. ،سایتکه د شو می
 مسدودسنازی، و از طرینق ژاالی  هدف اینترنتی باهای  به آدرس دسترسی محدودسازی

 و شنروع ای رایاننه رسانی اطالع های شببه ضوابط و مقررا  ت وی  با 1380 سال از ایران در
                                                             
1 Greenfield & Rickwood & Tran 
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 1381 سنال در ،آن از د. ژنسشن مشخص غیرمجاز اینترنتی یها فعالیت های داقم  سرانجام،
 انقنالب عنالی شنورای نظنر ، زینر«زغیرمجا ای رایانه یرسان اطالع یها ژایگاه م ادیق  کمیت»

 و بنا 1388 سنال (. در62-64: 2013عنالی انقنالب فرهنگنی،  )شورای شد تشبیا فرهنگی
 ،«ای رایاننه  مجرمانن محتوای م ادیق تعیین کارگروه» تشبیا و ای رایانه  یجرا قانون ت وی 

  مجرمانن محتنوای م نادیق تعینین کنارگروه» .شند واگذار کارگروه این به لترین یف مسئولیت
 ازجملنه ،شنده وضنع قوانین برژایه و ای رایانه  یجرا قانون 21 ۀماد حب  یاجرا یبرا ،«ای رایانه
 یعنال شنورای م نوبا  نیز و ای رایانه  یجرا قانون و ،مطبوعا  قانون اسالمی، مجازا  قانون

 علینه ، محتنوایعمنوم ا،الق و عفت علیه محتوا )ازجمله محتواها از ای مجموعه ملی، امنیت
 دولتنی ینهادها و مقاما  علیه عمومی، محتوا ای سآ و امنیت علیه محتوا اسالمی، مقدسا 

 بنا منرتبط محتوای) کند می جرم ارتباب به دعو  یا ترغی ، تحریک، که عمومی، محتوایی و
کنرد  اعنالم مجرماننه را (مختلنف و...  انتخابنا  بنا منرتبط  ننمجرما جرای (، محتنوای سایر

(https://internet.ir/crime_index.html)،  یمجناز یکه در فضا یسایت و بستر نا، هربم نیرابو 
  تنیکم کین اکننون نینز . هن شند میمجرمانه را داشت، از دسترس کاربران ،ارج  یاین محتوا

 یسننو از ،اطالعننا   روزا و ،ارشنناد  روزا ا،میسنن صننداو ننندگانینما از متشننبا نفننره سننه
 ین ته بنا گنروه نینا. اسنت ینترنتیا یها تیفعال بر نظار  مورأم ی،فرهنگ انقالب یعال یشورا

 است. نهیزم نیدرا مسئول یرسم نهاد تنها شوند، مسدود دیبا که ییها تیسا فهرست
های رویبنرد  همللفن یاینترننت در اینران برمبننا یسیاست مسدودسناز بررسی و تحلیا

رینزی اینن  است کنه طرح این بیانگر ،فضای مجازی ۀگذاری در حوز سیاست  گرایانژساتوسعه
حضنور کنشنگران  بندون ،گنذاران دولتنی مربوطنه از سوی دولنت و سیاسنت تنهاسیاست نیز 

طینف شنده و  انجناماسالمی  یقوانین م وب در مجلس شورا سو براسا ،غیردولتی و مردمی
و حتنی  گرفتنه تنا سیاسنیموارد غیرا،القی  اینترنتی، ازهای  شنیبیو اژل ها وبگاهای از  گسترده

مسندود کنردن دسترسنی بنه رسند کنه  نظر می بنهگرچنه اگیرد.  را دربر می رکاربرمحو ،دما 
،ندما  های  بیشنیاژل برای ویهه به آن، روند اما دارد، قانونی  جنب ،های اینترنتی در ایران وبگاه

های آن  و سیاسننت یسننتمعلننوم ندرسننتی  سیاسننی و اجتمنناعی، بننه هننای بگاهکنناربرمحور و و
ا اجنر همچنناننشنده و  فقنگناه در اینران متو هنی  ،سیاسنتاین ، حال این؛ باغیرشفاف است

هنای ها، از مللفنه سیاسنت  ندانماینن درحنالی اسنت کنه شنفافیت و اعمنال هوشن د؛شنو می
  و تضنمین توسنع اسنتفضای مجازی  ریذاگ گرایانه در سیاست اتوسعهسژ موردتأکید رویبرد
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گذاری فضنای مجنازی استیس ، غیرشفاف بودناین؛ اما باوجودآید شمار می بهفضای مجازی 
 همنواره ران،ینا فضای مجازی که بسیاری از کارشناسان سب  شده است که ی در ایران را شاهد

 .کنند نتقادا نترنتیسازی ا مسدود امر در «یا قهیسل» و «ناهماهن » عملبرد از
تنوان بنر بحنث مسدودسنازی وارد  گرایانه می انتقاد دیگری که از منظر رویبرد ژساتوسعه

 های ژهوه  در ا،الل جادیا موج  ،؛ این ناکارآمدیاستافزارها  سانسور یدانست، ناکارآمد
 نترننتیا در موجنود ارزشنمند علمنی مننابع از را ها آن و شده ژهوهشگران و انیدانشگاه یعلم
،ودکنار و برمبننای  ای گوننه هها برشنود کنه سانسنورافزا منی مشاهده یاست؛ گاه کرده روممح

. دهنند قنرار ،ناص  شبب یا رایانه یک دردسترس را محتوایی چه که گیرند می کلیدواژه ت می 
 را مشنابه های هکلمن و شنده ،طنا دچنار گناهی ،ها برنامنه این است که اینها حاکی از  بررسی

کناربران ،نارج  سسنایت را از دسنتر  اه، آنباشنت بنه رو، ازاینندهنند و  نمی تشخیص درستی به
علنوم  های در رشنته ویهه )بنه از منوارد یورافزارها، در بسنیارسنسان یاینن ناکارآمند. نندکن می
 اند. کرده رو روبه مورد بی های ت و ممنوعیتیدودحبا م را ژهوهشگران بی(،ژزش

 :رخ « فیلترینن »سایت ممنوع شده باشند،  یک یاز محتوا یکه بخش یهنگام فیلترینگ
 یک اقدام سنلبیعنوان  به فیلترین ، امروزه، (.5: 2001، 1فیلد، ریبوود و ترن )گرین است داده

گرفتنه  قنرارهنا  دولت رکاردر دسنتو ی،فضنای مجناز یساز یا مطلوب یساز سال  برایروشی 
تنوان  را می یکمتنر کشنور ،حاضنر است که در ع ر ای گونه بهو شمول این اقدام  یتسر است.

کنند، ننه  متمنایز می منورد کشنورها را دراین ؛ اما آنچهبنداز فیلترین  استفاده ن سراغ گرفت که
)اسنماعیلی و ن نراللهی،  ژاالی  آن است ۀشده و شیو بلبه نوع محتوای ژاالی  ،اصا ژاالی 

دقنت بر،نوردار بناالترین ز ا نظام ژناالی  در فیلترین ، الزم است که بنابراین،(؛ 54: 1395
ینا  ،مجرماننه، منبنر یک تارنما را ژاالی  کند که دارای محتنوای مطال از ی بخش تنها تاشود 
 بنه دسترسنی بنه محتنوا محندودۀ شندن علنوم،  توجه بنه تخ  نی با زیرا،کننده است؛  گمراه

رای مثنال، ینک ؛ بنافراد بسنتگی دارد یها( و نیازها ها )ارفیت و توانمندی آن ۀکنند در،واست
 هجامعنه بن به ینادگیری و نیناز ،ود تخ  ی و نیاز ۀدانشجو یا استاد اورولوژی با توجه به حوز

در دسترسنی او بنه آن وجنود نندارد،  یاشبال تنها دست یابد که نه یبه محتوای باید تخ ص او
سنی بنه دسترمثنال، ی اسالمی فرت است که چنین امبانی را فراه  کند. یا بنرا  جامع بلبه بر

                                                             
1 Greenfield, Rickwood & Tran 
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، بنرای ینک زوج در بنار اسنت زیانمحتواها به همان میزان که برای یک کود، نابنال  از بر،ی 
 کناربران   بنینت در مقایسیبسوجود ن با توجه به، است؛ بنابراین یالزم و ضرور ج،ازدوا آستان 

باشد و  کاربران یبند ناار به رده نیزی  ژاالالزم است که ، (ثابت برای همه نیمتقر قد وجود)با
هنای  و بنه یبنی از روش متنوع و جامعه، متفاو  از یبخش هر کاربران و مخاطبان نوع به بسته

 ،اینرانر د ،این د؛ باوجودشوا  اعمال یمحتو هوشمند ایت یا تحلیسا وب یمحتوا یبند سطح
 بندی طینف مخاطبنان رده مختلف و یها بدون توجه به نیاز گروهها،  یشنژلیبا وها  لتر سایتفی

و ، بپارچنهی حال آنبه در اصنا، وجنود تسناوی در ژناالی  و اجنرای یبسنان، ؛شود اجرا می
هنا،  آن یها یبدون توجه به نیازها و توانمند ی،مجازی کاربران فضا م ژاالی  برای ه سریسرا

 یگنذار انه در امنر سیاسنتیگرا رد ژساتوسعهیبرو یها هفملل ،الف منطق و عدالت بوده و بابر
 است. یمحور ن رویبرد، عدالتیا مه  لی از اصویب زیرا،؛ استدر تعارت ، یفضای مجاز
 ی،نرب راسنت کنه د مهن  اینن  ، نبتژی  از این مطرح شدران که بکار یبند بر رده افزون

سیاست  حاک  بودن دلیا به (،ازجمله ایاال  متحدهی )مجاز یفضا  نیدر زم ژیشرو یهارکشو
هن  حاکمینت و  بلبنه شود، سط یک نهاد مشخص اعمال نمیتوتنها ، فیلترین  «نترنت بازیا»

در انتخابنا  ا،ینر کنه  چنان ؛شوند باره مسئول شنا،ته می ها، دراین ه  مردم و صاحبان سایت
 را کشنوری اینن رسنم جمهور سیاکانت ریبو، و توییتر،  مدیران فیس ،آمریبا یجمهور ریاست

است که این مهن  در  این واقعیت . اماکردنددود مسها،  سایت اینگذاشتن قوانین  ژا دلیا زیر به
از سنوی نهناد  تنهنااجتمناعی، هنای  افزایی و تعاما میان دولت و منردم و گروه ایران، بدون ه 

شندن  شنود؛ البتنه، بنا نماینان اجراینی می ،«ن م نادیقعییکارگروه ت» ریحاکمیت و به کارگزا
 ی،مختلفن یها مانزاسنر، ینا، یهنا لدر اینران، در سنا اعمال این سیاسنت و معای  ها آسی 

ننار دانشنگاه کر مختلنف د یها فرهنن  و دانشنگاه ر ، وزازیمجنا یفضا یز ملکره مملازج
ا بن ی وو کناربرد ،یل، اصنومنیعل ای گوننه  تا فضای مجازی به اند شده وارد این بحث یف،شر

 ،ژنا، یمجنازفضنای ، هندف ایجناد د تا به تبع آنشو، ژاالی  و فیلتر ییهارسازوکا کاربست
مربنوط حاکمینت و هن  بنه منردم   بنه این فضا، ه  است که ژاالی  یمحقق شود. این درحال

 یاهنمنردم و نهاد ،اینوجودبا؛ است ییگرا ژساتوسعه رش تفبریموردژذ ،و این رویبردشود  می
 ۀو در حننوز یسنتندکنننده ن گیرننده و اعمننال ت نمی ی مجنناز ینن  فضنایلتری، در فیردولتنیغ

گذاران  حاکمینت و سیاسنت و تنها شوند نمی درنظر گرفته ،ی برای مدیریت این فضاگیر ت می 
 دهند. انجام میگذاری فضای مجازی در ایران را  آن، سیاست  زیرمجموع
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 یگیر جهینت

گفتمنان »حبایت از تسلط  ،مجازی در کشور یفضا ریگذا تساسی دهه سه بهبررسی نزدیک 
طرفه و آشنبار  یک  ترین ویهگی آن، مدا،ل دارد که مه  باره گذاری دراین ر امر سیاستب« یدولت

، الگوییبرمبنای چنین  ،در کشور یمجاز یه مدیریت فضازاما امرو ؛دولت در این حوزه است
مجازی در ایران را  یفضا  توسععدم نبوده، بلبه  کاربران هاینیاز و ها ،واسته یگو تنها ژاسخ نه

 رو کنرده روبنه هنایی در کشور را بنا ا،تالل جانبه همه  ق توسعتحقو درنتیجه، نیز در ژی داشته 
اینران  فضنای مجنازی در یگنذار اسنتسی )مسیر محتمنا آیننده( ریاژکتورتمبنا،  براین. است

  برای آن تعرینف نشنود و در راسنتای آن از مینزان مدا،لن یاست که اگر ابعاد جدید ای گونه به
 یان جدیدرگذا کنشگران و سیاست ،بتسبه همان ن کاسته نشود و یگذار دولتی در امر سیاست

فضنای  ریگنذا سیاسنت و جهت وارد نشوند ردر کشو یفضای مجاز یگذار سیاست عرص به 
حتی در  زیرا؛ دشوار ،واهد بودمسیر کنونی   تغییر ژیدا نبند، ادام  ینیژا به مجازی از صرف باال

کشنور،  یوجنود فضنای مجنازی بنرام یها گنذاری اعمال سیاست دستاوردنیز،  شرایط کنونی
فضنای مجنازی   توسع ۀدر اسناد باالدستی در حوز شده گنجاندهچیزی جز عدم تحقق اهداف 

 یفضنا ۀفعلنی در حنوز یها گنذاری سیاسنت یناکارآمند که گواهی آشبار بر یستدر کشور ن
ان فضنای مجنازی رگنذا سیاسنت فعلنیدر رویبرد ی مجازی در کشور است و از لزوم دگرگون

فضنای   گنذاری در عرصن بایت دارد و وجوب دگرگنونی در رویبردهنای موجنود سیاسنتح
توانند بنا وارد  منی اننه،یگرا ژساتوسنعه بنردیرو ،تیدرنها .کشد ت ویر می مجازی در ایران را به

و اتخنا   یراهبنر ،یمجناز یفضنا یگنذار اسنتیس  به عرصن یو مردم یکردن کنشگران مدن
  توسنع»  در عرصنرا  یمطلنوب یو الگو کرده یساز یو بوم یتفضا را مشارک نیدر اها  استیس

 .ایجاد کند در ایران« یمجاز
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