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Extended Abstract
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 policymaking 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, justiceoriented, 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 policymaking 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 policymaking, 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 nongovernmental 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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بهطورکلی ،اهداف تعیینشده در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران در
حوزۀ فضای مجازی ،آنچنانکه باید و شاید ،اجرایی نشدهاند .اینن ژنهوه بنا
طرح این ژرس که «چرا سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی بنه
اهداف گنجاندهشده در اسناد باالدستی ،ناکام بوده است؟» درصدد برآمده است
تا با کاربست روش توصیفینتبیینی که ازجمله روشهای کیفی بهشمار میآیند،
علننا ایننن ناکامیهننا را از منظننری آسی شناسننانه و بننا تبیننه بننر نظرینن
ژساتوسعهگرایی ،تبیین کند .یافتههای این ژهوه  ،حاکی از این است کنه تبینه
بر «الگوی نهادی» و سپس« ،الگوی گروهی» در امنر سیاسنتگذاری فضنای
مجازی در ایران ،زمینهساز ناکامی سیاستگذاری فضای مجازی در دستیابی به
اهداف کالن تعیینشده در این حوزه (ازجمله ،بومیسنازی زیرسنا،ت ،تولیند
محتوای مناس  ،افزای سواد رسانهای و )...شده است؛ این درحالی است کنه
سیاستگذاری فضای مجازی برمبنای رویبرد «ژساتوسعهگرایانه» میتوانست با
برجسته سننازی نیازهننای اساسننی و بننومی کشننور در عرص ن فضننای مجننازی،
تمرکز زدایی و تقوینت مشنارکت مردمنی و نهادهنای مندنی در ت نمی گیری و
اجرای سیاستها در حوزۀ فضای مجازی ،زمین تحقق اهداف گنجاندهشنده در
اسناد باالدستی در این حوزه را فراه کند.
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مقدمه
بررسی تاریخی رویارویی جامع ایران ننبهعنوان جامعهای درحالتوسعهنن با فضنای مجنازی،
نهها و حوزههای مختلف زندگی ایرانیان
حبایت از این دارد که فضای مجازی ،تحوالتی در زمی 
بهوجود آورده است؛ بهگونهای که با ورود ابزارهای جدید البترونیبی به زنندگی منردم ،سنبک
نو ینی از زندگی که دربردارندۀ مجموعهای از ارزشهنا ،باورهنا ،و سننتها اسنت ،ژنی روی
افراد جامعه قرار گرفته و سب دگرگونی در هو یتهای موجود در جامعه شد و درنتیجه ،افراد بنا
برگز یدن بخشی از هو یتها و ارزشهای جدید ،هو یت فردی ،ود را شبا دادهاند .اینن امنر،
چال هایی را برای هو یت جمعی بهوجود آورده و حاکمیت را دچار نگرانیهایی کنرده اسنت.
نهساز آن شد تا حاکمیت اقدام به «مندیریت و کنتنرل» چننین فضنایی کنند؛
این چال ها ،زمی 
زیرا ،شرط بهرهمنندی از فرصنتها و بنهدور مانندن از تهدیندها ،درا،تینار داشنتن «برنامنه و
،طمشیای مشخص» ،است .با توجه بنه اینبنه عملبنرد اینن رسنانه در توسنع ینک کشنور،
مبتنیبر کیفیت چارچوب سیاستگذاری ،ت می های گرفتنهشنده و فراینندهایی اسنت کنه در
تدوین هر ت می در سطح کالن و ،رد این حوزه درنظر گرفته میشود ،ازایننرو ،تنالش شنده
است تا ضمن جلوگیری از بروز تهدیدهای موجود ،امبان بهرهگیری از فرصتهای این فناوری
نوین ارتباطاتی نیز فراه شود .براینمبنا ،دولتهایی که یبی ژس از دیگری در ایران روی کنار
آمدهاند ،اقدام به اجرایی کردن سیاستهنایی ماننند تقوینت اسنتفاده از سنامانههای نظنار و
کنترل سطح ،رد و سطح کالن ،برنامهریزیهای بازدارنده در حوزۀ قانونگذاری ،جلنوگیری از
استفاده از اینترنت در شرایط ،اص امنیتی و ...کردهاند .این درحنالی اسنت کنه اعمنال چننین
،طمشیهایی برای جامع ایران که جمعیت قاباتوجهی از مردم آن ،از فضای مجازی (شناما
اینترنت و اینترانت) استفاده میکنند ،آنگونه که باید و شاید ،اصولی و آیندهنگرانه نبنوده اسنت؛
زیرا ،این مه را بیشتر مبتنیبر نگاه از «باال به ژایین» که منتهی به اتخنا سیاسنتهنای اغلن
سلبی ،تقابلی ،و بازدارنده است ،اجرا کرده و در ادام آن ،برنامههای معطوف به حذف یا کنترل
و نظار را در دستورکار ،ود داشته و درعما ،نق مردم بهمثابه «کنشگر» ،نادیده گرفته شنده
است .امروزه دستاورد این سیاستگذاریها در عرص فضای مجنازی کشنور ،بنا عندم تحقنق
چش اندازهای توسع فضای مجازی (گنجاندهشده در اسناد باالدستی نظام) و به تبع آن ،عندم
توسع جامع مجازی در کشور ،نمایان شده است.
برایناساس ،نوشتار حاضر با طرح این ژرس که «چرا سیاستگذاری فضای مجازی در
محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی
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ایران در دستیابی به اهداف گنجاندهشده در اسنناد باالدسنتی (بومیسنازی زیرسنا،ت ،تولیند
محتوای مناس دا،لی ،و کاه جرای و تهدیدها در این فضا) ناکام بوده است؟» از منظنری
آسی شناسانه و مبتنیبر رویبرد ژساتوسعهگرایی ،درصدد واکاوی سیاستگذاریهای فعلی در
حوزۀ فضای مجازی کشور است؛ زیرا ،رویبرد ژساتوسعهگرایانه ،رویبردی ایجابی ،مشنارکتی
و برآمده از تعاما و ه افزایی دولت و مردم ،مبتنیبر اصول دموکراتیک ،هوشنمندانه ،مبتننیبنر
آیننندهنگری ،تمرکننززدا ،عنندالتمحور و ...اسننت کننه بننر مفروضننا مبت ن توسننعه دربننارۀ
استانداردهای ژیشرفت ،حمله کرده و بیان میکند که معیارهای ژیشرفت ،چگونه اسنت و کلیند
توسعه ،در دست چه کسی است و چگونه ممبن است کنه سیاسنتهنای اسنتاندارد ژیشنرفت
اجرایی شود.
 .1پیشینۀ پژوهش
1

از دیدگاه مفهومی« ،سیاستگذاری » ژدیدهای است که در قال یک برنام دولتی ،در بخشنی
از جامعه یا عرصهای از زندگی بشری در یک کشنور اناهر میشنود (عطنار و ،واجنهننایینی،
 )2 :1394و به فرایند ژیچیدهای اشاره دارد که در سیستمی از قوانین و نهادها متبلور میشود که
جامع مندنی را ژنیرینزی میکنند (شنریفی و دیگنران )252 :1397 ،و برژاین ینک الگنوی
نهادینهشده ،هدایت و کنترل میشود (بروکس.)79 :1993 ،
برنامهریزان ،ژنی از
سیاستگذاری است و 

برنامهریزی،

درواقع ،گام نخست یک چر،
آنبه اجرا و ارزیابی یک فرایند را بهگوننهای اثنربخ طراحنی کننند ،بایند ارزینابی ژوینایی از
چگونگی تنظی سیاستها داشنته باشنند (حنداد و دمسنبی)15 :1388 ،؛ بننابراین ،میتنوان
گفت ،سیاستگذاری ،مظهر عقالنیت و انتخاب تدبیر برای اصالح امنور اسنت؛ زینرا ،هندف
نهایی سیاستگذاری ،ژی بردن امور جامعه بهگوننهای اسنت کنه درمجمنوع ،جامعنه بنهطور
ه زمان با احساس آرام  ،بهسوی اهداف ازژی تعیینشده گام بردارد (حایرییزدی و ملبنی،
 .)13 :1396براینمبنا ،سیاستگذاری را باید واژهای بهشنمار آورد کنه بنا حبومنت ،دولنت،
جامعه و مسایا عمومی آن گره ،نورده و تداعیکننندۀ اقندام دولنت بنرای ادارۀ صنحیح امنور
عمومی است (قلیژور و غالمژور آهنگر.)23 :1389 ،
دراینمیان ،فضای مجازی ،بهعنوان ژدیدهای تأثیرگذار بر تمام ابعاد سیاسنی ،اجتمناعی،
1-policy Making
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فرهنگی ،اقت ادی ،و ،...نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری است .سیاستگذاری در عرص
فضای مجازی نکه موضوع اصلی ژهوه ژی رو استنن بنه فعنالیتی بنا نینت کنتنرل کنردن،
حبومت کردن یا اداره کردن برژای مقررا گفته میشود (سین)2011 ،؛ بدیهی اسنت کنه اینن
نوع سیاستگذاری با معیار منافع عمنومی منرتبط بنوده و مجموعن وینههای از اصنول را اراینه
میکند (فرهنگی ،میرترابی و گلشنی)114 :1398 ،؛ بنابراین ،هر جامعهای با توجه به موازین و
،طمشیهای ،ود ،دراینراستا برنامهریزی میکند تا ازاینطریق ،امبان کنترل ژیامدهای ناشی
از این فضا را درا،تیار بگیرد (مراد،واه عباسی و رضایی.)3 :1395 ،
سیاستگذاری در عرص فضنای مجنازی مسنتلزم شننا،ت شنباف بنین دوگانن وضنع
موجودنوضع مطلوب ،تحلیا زمینه و سیاستژهوهی ،شنا،ت مسایا و تدوین راهحا ،اجنرا و
ارزیابی آنها است .بدیهی است ،عملبرد فضای مجازی در توسع یک کشور ،مبتنیبر کیفیت
چارچوب سیاستگذاری ،ت می های گرفتهشده و فرایندهایی است که در تدوین هنر ت نمی
در سطح کالن و ،رد این حوزه درنظر گرفته میشود؛ بنابراین،دولتها میکوشند تنا در حنوزۀ
فضای مجازی ،سیاستهایی را تدوین کنند که از تهدیدها جلنوگیری ،و امبنان بهنرهگینری از
فرصتهای این فناوری نوین ارتباطاتی را فراه کنند .امنروزه دربنارۀ امبنان سیاسنتگنذاری
فضای مجازی دو دیدگاه عمده مطرح است:
الف) بر،ی اندیشمندان بر این نظرند که اهور و توسنع فنناوریهنای جدیند ارتبناطی،
بهویهه رسانههای اجتماعی ،سیاستگذاری در عرص فضای مجازی را از ماهینت حناکمیتی و
متمرکز آن ،ارج کرده و فضای مجازی« ،برونایستاده» از فرایند سیاستگذاری است؛
ب) در نقطن مقابننا ،برژاین نگناه دوم ،بنهدلیننا اهمینت ژیننداکردن فضننای مجننازی در
حوزههای کس وکار و معیشت ،دولت البترونیک ،ارتباطا راهبردی ،و ...بازیگران جدیدی
با منافع متفاو به این عرصه افزوده شدهاند و بهتبع آن ،سیاسنتگنذاری مشنارکتی در عرصن
فضای مجازی ،موردتوجه واقع شده است (شمسایی.)6 :1397 ،
از میان دو رویبرد یادشده ،نگاه دوم که بنر ضنرور سیاسنتگذاری فضنای مجنازی و
اهمیت سیاستگذاری مشارکتی (با همباری مردم و دولت) تأ کید میکند ،رویبرد غالن در
ع ر حاضر است؛ برمبنای این رویبرد ،چنانچه دولتمردان ،سیاستگذاری مشارکتی مطلوبی
را طرحریزی کنند ،از مزایایی همچون کاه

هزینههای توسعه در جامعنه ،بنهدلینا مشنارکت

مردم در تأمین اهداف در حوزۀ مربوطه ،بر،وردار شنده و ،روجنی سیاسنتگنذاری مطلنوب
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آنها ،کاه نابرابری در جوامع از طریق جل مشارکت افراد حاشیهای در نوآوریهنای ژنایین
به باال و کمک به ایجاد فرصتهای برابر در جوامنع بنومی و محلنی اسنت (مبینیدهبنردی و
دیگران .)34 :1397 ،این رویبرد در جمهوری اسالمی ایران نیز قابااجرا است.
تجربههای سیاستگذاری فضای مجازی در ایران ،حباینت از اجراینیشندن دو الگنوی
سیاستگذاری «نهادی» و «گروهی» در این زمینه دارد« .الگوی نهادی» ،به این مطل اشناره
دارد که رابط بین سیاست عمومی و نهادهنای دولتنی ،بسنیار نزدینک اسنت و ینک سیاسنت،
تازمانیکه بعضی نهادهای دولتی آن را اتخا و اجرا نبنند و بهژی نبرند بنه سیاسنت عمنومی
تبدیا نمیشود (قلیژور و غالم ژورآهنگر .)85 :1389 ،درواقع ،میتنوان گفنت ،اینن نهادهنا
هستند که الگوهای رفتاری افراد و گروهها را سامان میبخشنند (دای و مناکویی.)48 :1387 ،
سیاستهایی که از سوی نهادهای دولتی اتخا میشوند ،چند و یهگنی دارنند؛ نخسنت اینبنه،
ژی از هرچیز ،دولت به سیاستها مشروعیت میبخشد .و یهگی دوم این است کنه دولنت بنه
سیاستها ضمانت اجرا بخشیده و شهروندان باید به آن گردن نهند ،و و یهگی سوم ،گستردگی و
فراگیری سیاستهای اتخا شده از سوی دولنت ،در سنطح جامعنه اسنت .درواقنع ،دولنت بنا
درا،تیار داشتن قدر اجرایی، ،طمشیهای اتخا شده را در سنطح جامعنه در منورد همگنان
بننهاج نرا درمنیآورد (شننریفزاده و الننوانی .)20 :1394 ،بننا توجننه بننه اینبننه تولی ند و اعمننال
،طمشیها بهعهدۀ نهادها است ،هرگونه تغییری در آنها ،موجن تغیینر در ،طمشنیهنا نینز
میشود؛ بنابراین ،سیاستگذاری عمومی در این الگو ،نتیج ارتباط بنین نهادهنای مختلنف و
ژیامد این ارتباط است.
اما برژای «الگوی گروهی» ،تعاما بین گروههای مختلف ،باعث شباگیری سیاسنت ینا
،طمشی میشود؛ یعنی گروهها ،ژلی بین دولت و افنراد هسنتند و سیاسنت ،ننوعی تننازع بنین
گروههای مختلف برای نفو بر ،طمشیهای حاک است .برژای این الگو، ،طمشنی عمنومی
در هر مرحلهای ،رسیدن به تعادل در تنازع گروهی است؛ این تعادل براساس نفو نسبی هریک
از گروههای ینفع تعیین میشود .نفو گروهها نیز با اعضا ،ثرو  ،توان سازماندهی ،رهبری،
دسترسی به سیاستگذاری و همگونی درونی امبانژذیر است (دای و مناکویی.)52 :1387 ،
درواقع میتوان گفت ،هردو الگوی مورداشاره ،بر اینن واقعینت مبتننی هسنتند کنه تعامنا بنین
نهادها و گروههای مختلف است که یک سیاست یا ،طمشی را شبا میدهند (ترننر و هینوم،
)82 :1379؛ اما در این دو الگوننبا وجود تأکید بر رویبرد مشارکتی در امر سیاستگذاری ن
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همچنان نق مردم (نیازها و ،واستههایشان) در حاشیه است و مردم ،هرگز بهطور مسنتقی در
سیاستگذاریها د،یا نیستند .براینمبنا ،بیشتر سیاستگذاریهای تندوینشنده از جامعینت
بر،وردار نبوده و ازاینرو ،متناس با اهداف و سیاستهای ازژی تعیینشده ،حرکنت نبنرده و
ژیامدهای موردانتظار را در ژی نداشته است.
 .2چارچوب نظری پژوهش

در طول ده  1980و ژس از آن ،رویبردهای مدرن توسعه با بنبستهایی روبهرو شدند و
بر،ی از آنها صحبت از ژایان توسعه بهمیان آوردند .این بن بست و ژایان توسعه بنا طنرح
چش انداز های نظری دیگری همچون ژساسا،تارگرایی ینا ژستمدرنیسن  ،ژراگماتیسن ،

ژساتوسعهگرایی ،و ...همراه بود (ژارفیت .)2002 ،1دراینمینان ،بنهموازا بحنث دربنارۀ
اینبه چگونه میتوان به توسعه دست یافت ،از ده  1980مفهوم ژساتوسنعه و مللفنههای
نظری آن مطرح شد (ساچز .)23 :1992 ،2ژساتوسعهگرایان ،با نقد مسنیر ،طنی توسنعه

برژای گفتمان توسعه، ،واستار تنوع بخشنیدن بنه چشن اندازها و اولویتهنای فرهنگنی
هستند .آنان به مفروضا مبت توسعه دربارۀ استانداردهای ژیشنرفت حملنه میکننند و
میگویند ،معیارهای ژیشرفت چگونه است و کلید توسعه دست چه کسی است و چگوننه
ممبن است سیاستهای استاندارد ژیشرفت اجرا شود (احمندی و بیداللنه،انی:1392 ،
 .)50رویبرد توسعهگرایانه ،الزاما نگاهی عبورکرده از جامع توسعهیافته و ،واهان رسیدن
به فرامدرنیته ،نیست ؛ بلبه این رویبرد نظری ،کثر گرایی در ایدههای مربوط به توسعه را
ترویج میدهد و بر،الف مبت توسعه« ،توسعه» را در ،ود توسعه جستوجو میکنند.
رویبرد ژساتوسعهگرایی ،بر جنب همگانی و مردمی توسعه ،یعنی جنبن بیروننی آن تأکیند

دارد (شافر .)1771 :2012 ،3بنهبیان روشننتر ،مبتن ژساتوسنعه ،بنر،الف الگوهنای
سا،تارگرایانه و دولنتمحور کنه از بناال بنه ژنایین هسنتند ،بنا محنور قنرار دادن منردم و
سنازمانهای غیردولتنی ،توسنعه را از ژنایین بننه بناال و از درون جامعنه بنهژی

منیبننرد.

برهمیناساس میتوان گفت ،رویبرد توسع مردمی ینا مردمگنرا ،مه تنرین ژاین گفتمنان
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ژساتوسعه است .براینمبننا ،در امنر سیاسنت گذاری فضنای مجنازی ،رویبنرد مطلنوب
ژساتوسعهگرایان ،رویبرد مبتنیبر اصول دموکراتینک (مردمگراینی) و بنومیگرایی اسنت؛
رویبردی که در بستر آن ،نیازهای آحاد جامعه در عرص فضای مجازی (دسترسی سریع،
آسان ،و بدون محدودیت و )...برطرف شده و در کنار توجه به نیازهای هم مردم جامعه در
عرص فضای مجازی ،با تمرکززدایی و فراه کردن بسترهای شباگیری جامعن مندنی و
بهتبع آن ،باال بردن میزان مشارکت مردم از طرینق فنراه کنردن بسنتر فعالینت نهادهنا و
سازمانهای غیردولتی مربوطه دراینباره ،افزونبر توسع مردمی و بهرهمندی از شهروندان
قدرتمند در کشور ،توسع فضای مجازی که ،واست چنین شهروندی اسنت ،نینز محقنق
میشود.
برژای این ویهگیها ،رویبرد نظری ژساتوسعهگرایی ،نظری مبنایی یا بهتعبیری دیگر،
چننارچوب نظننری مقال ن ژننی رو اسننت و ازایننن رو ،ژهوهشننگر در ژننی آسی شناسننی
سیاست گذاری فضای مجازی در ایران براساس اینن نظرینه و اراین الگنوی بندیلی بنرای
سیاست گذاری فضای مجازی در ایران است؛ الگویی که دارای نگاهی ایجابی ،مبتنیبنر
اصول دموکراتیک ،شفافیت و هوشمندی ،عدالتمحور ،بومی و مبتنیبر آیندهنگری بوده و
در کنار توجنه بنه تجربنههای گذشنته ،بنه نوعی بنا ترکین بر،نی مللفنههای الگوهنای
سیاسننتگذاری ژیشننین ،سیاسننت گذاری مشننارکتی را تجننویز کننند .در چنننین الگننویی،
سیاستگذاری از مسیر سه کنشگر (دولت ،نهادهای غیردولتی ،و مردم) انجام میشود که
بهگونهای فعال ،با یبدیگر تعاما و ه افزایی دارند .این الگو بی

از الگوهای ژیشین ،بنر

مردم (نیازها، ،واستهها و قدر کنشگری آن ها) تمرکز کرده و در ژنی اتخنا راهبردهنا و
،طمشیهایی همسو با توسع همهجانبه کشور بوده و سرانجام ،توسع مردمنی را در ژنی
،واهد داشت .افزونبراین ،رویبرد ژساتوسنعه ،تأکیند زینادی بنر بومیسنازی و جلن
مشارکت نیروهای مدنی در راهبری و سیاست گذاری فضای مجازی دارد ،که این مه بنا
ایده ها و رویبردهای نظام جمهوری اسنالمی و اهنداف تعیینشنده در اسنناد باالدسنتی
کشور ،مطابقت فراوانی دارد؛ ازاین رو ،نگریستن از دریچن ژساتوسنعهگرایی بنرای نقند و
آسی شناسی سیاستگذاری فضای مجازی در کشور ،قابادفاع است .براینمبنا ،الگنوی
نظری نوشتار حاضر به شبا زیر ترسی شده است:
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نمودار شماره ( .)1الگوی مطلوب سیاستگذاری فضای مجازی در جمهوری اسالمی ایران
نگاه پساتوسعه گرایانه به سیاستگذاری فضای مجازی
نگاه ایجابی

مبتنیبر اصول
دموکراتیک

شفاف و
هوشمندانه

مشارکت دولت

مشارکت مردم

مبتنی بر مدل
نهادی
 .1مداخله دولت
 .2مداخله
نهادهای دولتی
(شورای عالی
فضای مجازی،
مرکز ملی فضای
مجازی و)...
 .3تصویب قوانین
و نظارت بر فضای
مجازی
 .4تولید محتوا
 .5تکمیل و تقویت
شبکه ملی
اطالعات

مبتنی بر دیدگاه
پسا توسعه گرایی
 .1دموکراسی
 .2توجه به
مطالبات و
نیازهای مردم
 .3رعایت حقوق
شهروندی
 .4سواد رسانه ای
 .5تولید محتوا
توسط شهروند
 .6حق نظارت
عموم

مشارکتی

عدالتمحور

مشارکت گروههای
اجتماعی مختلف
مبتنی بر مدل
گروهی
 .1مداخله
نهادهای مدنی و
دموکراتیک
 .2تعامل بین
گروهی
(واسطه میان
مردم و دولت)
 .3تعدیل
خطمشیهای
دولتی
 .4تولید محتوا

مبتنیبر
آیندهنگری

بومی
(ایرانیـاسالمی)

واقعگرایانه
متکی بر تجربیات
جهانی
مبتنیبر رعایت
مالحظات
برمبنای امکانات
فنی کشور

آسیبشناسی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران

.3
 .3-1آسیبشناسی رویکرد نهادی

از هنگام ورود و گسترش اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای مربوط به آن به جامعن اینران ،نگناه
به این فضا ،بهویهه نگاه دولتمردان و سیاستگذاران، ،وشبینانه نبوده و در دهههای گذشنته کنه اینن
فناوری در ایران حضور داشته و دردسترس بوده است ،سیاستگذاران این نگاههای بدبینانه را آنگوننه
که باید و شاید ،اصالح نبردهاند؛ برمبنای همین نگاه بدبینانه بوده است که عرصه برای غالن شندن
«رویبرد نهادی» بر فضای سیاستگذاری در این حوزه ،فراه شده است؛ بنابراین ،الگوی غالن و

حاک بر فضای سیاستگذاری فضای مجازی در کشور در طول سالیان متمادی« ،الگوی نهنادی»1

بوده است که یبی از الگوهای سنتی مورداستفاده در سیاستگذاری عمنومی اسنت .اینن الگنو ،بنر
نمودار سازمانی دولت تمرکز دارد و سیاستها و ،طمشیها ،توسط نهادهای دولتنی اتخنا و اجنرا
میشوند (دالی و ماکویی .)51 :1387 ،سیاستگذاری فضای مجازی برمبننای الگنوی نهنادی در
1 - Institutionalism
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ایران ،بر نهادهای حبومتی معینی مانند مجلس ،ریاستجمهوری ،دادگاههنا ،و ...متمرکنز اسنت و
ازاینرو ،سیاست بهوسیله این نهادها ،تعیین ،سیاستگذاری و اعمال میشود .بنهبیان روشننتر ،هنر
سیاستی در حوزۀ فضای مجازی ،زمنانی بنه سیاسنتگذاری کنالن تبندیا میشنود کنه ت نوی ،
عملیاتی ،و توسط چند نهاد حبومتی ،اجرا شود .براینمبنا ،در ایران ،این نهادهای حبنومتی هسنتند
که به سیاستها ،مشروعیت میبخشند .سیاستهای حبومتی ،الزامنا قنانونی بهشنمار میآینند و
تمام افراد جامعه را دربر میگیرند؛ زیرا ،این سیاستها از ویهگی عمومینت نینز بر،وردارنند و افنراد،
درصور سرژیچی از اینگونه سیاستها ،مجازا میشوند .براینمبنا میتوان گفت ،ماهیت چننین
رویبردی ناگزیر ،مبتنیبر نگاه از باال به ژایین در امر سیاستگذاری است .مللفههای مربوط بنه اینن
الگو در جدول شماره (، )1الصه و تبیین شده است.
جدول شماره ( .)1مؤلفههای الگوی نهادی

تعریف سیاستگذاری؟
چه کسی؟
چگونه؟
دالیل /مفروضات؟

الگوی نهادی
سیاستگذاری ،همان خروجی سازمان (برونداد بوروکراتیک)
شاخههای مجریه ،مقننه و قضایی
سیاست توسط این نهادها ،بهگونهای مقتدرانه تعیین ،پیادهسازی و اجرا میشود (قانونی،
فراگیر ،و اجباری است)
افراد ،تأثیر کمی دارند و ساختار /تشکیالت است که بر نتایج تأثیر میگذارد.

برمبنای حاک بودن چنین رویبردی بر عرص سیاستگذاری فضنای مجنازی در کشنور بنوده
است که همواره شاهد این بودی که بیشنتر سیاسنتگنذاریهای کنالن انجامشنده دراینبناره،
دربردارندۀ سیاستهای سلبی بودهاند تا ایجابی .بنراینمبننا ،امنروزه ،سیاسنتگذاری فضنای
مجازی برژای الگوی نهادی در کشور ،زیر سلال بوده و از ضرور اصالح و تغییر رویبردهای
سیاستگذاری فضای مجازی در ایران حبایت دارد.
 .3-2آسیبشناسی رویکرد گروهی

ژس از نمایان شدن ناکارآمدی سیاستهای اعمالی در عرص فضای مجازی در کشنور برژاین
«الگوی نهادی» ،حاکمینت و سیاسنتگذاران آن ،تنالش کردنند تنا رویبنرد موجنود در امنر
سیاست گذاری فضای مجازی در کشور را تا حدودی تعدیا و اصالح کنند؛ بنابراین« ،الگنوی
گروهی »1بهعنوان رویبرد جایگزین و ژیشنهادی دراینباره ،مبنای سیاستگذاری قنرار گرفنت.
در راستای اعمال رویبرد گروهی ،تالش شد تا مدیریت و ،طمشیگذاری فضای مجنازی بنا
1 - Group Theory
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حضور گروههای گوناگونی ازجمله سیاستگذاران ،ینا بهتنر بگنو یی نهادهنای سیاسنتگنذار
ژیشین ،گروهی تخ

ی از مرکز ملی فضای مجازی ،گروهی بهنمایندگی از وزار فرهنن و

نیز گروهی علمی از دانشگاههای مختلف انجام شود .هدف از تشنبیا اینن گنروه ،بهرهگینری
حداکثری از فرصتها و مزایای فضای مجازی در راستای ژیشرفت همهجانب کشور ،تسنهیا و
تسننریع در ارای ن ،نندما گوننناگون ،و صننیانت از آسننی ها و تهدینندهای فضننای مجننازی و
همچنین ،سوق دادن فضای مجازی بهسوی کس ماهیت ،جهت ،و اثرگذاری علمی ،اصنولی
و کاربردی ،بود؛ البته گفتنی است که گستردگی و ژیچیدگی فضای مجنازی و مللفنههای آن در
سالهای ا،یر ،این ضرور را نیز ایجاب میکنرد کنه نهادهنا و گروههنای گونناگون بنهدلینا
حساسیت موضوع و ارتباط این فضا با مأموریت آنها ،درصدد انجام وایفه و روینارویی بنا آن
برآیند (الوانی و دیگران.)77 :1393 ،
برژای این الگو ،گروههای مختلف با منافع مشنتر ،،بنهطنور رسنمی و غیررسنمی بنرای
تحمیا تقاضایشان به حبومت با یبدیگر متحد میشوند و درایننبنین ،وایفن نظنام سیاسنی،
مدیریت ا،تالف گروهها است و سیاستگذاری ،بهمعنای ایجناد تعنادل در ا،نتالف گنروه در
زمان مقرر است و این تعادل بهواسط نفو نسبی تمام گروههای ینفع ژدید میآیند .تغیینر در
نفو نسبی هر گروه ینفع میتواند در سیاستگذاری تغییر ایجناد کنند (دالنی-53 :1387 ،
 .)52براینمبنا ،درنهایت امر ،طمشیگذاری باید از نقطن کنانونی و مجنرای یگاننهای انجنام
شود تا بتواند با ایجاد هماهنگی و همگرایی بین بازیگران و ینفعنان فضنای مجنازی کشنور،
مقدما بهرهگیری جامعه از حداکثر فرصتها و ژیشگیری از آسنی های آن را فنراه کنند ینا
سب همبناری و ه افزاینی در مینان گروههنای مربوطنه شنود .مللفنههای الگنوی گروهنی،
بها،ت ار در جدول شماره ( )2ارایه شده است.
جدول شماره ( .)2مؤلفههای الگوی گروهی

تعریف از
سیاستگذاری
عمومی؟
چه کسی؟
چگونه؟
دالیل /مفروضات؟

الگوی گروهی
سیاستگذاری عمومی همان موازنۀ گروه

گروههای ذینفع ،متحدان آنها در دولت
مبارزه در میان گروههای ذینفع با قوه مقننه /اجرایی ،بهعنوان داوری برای مدیریت تعارض
گروهها و ایجادکنندۀ قواعد بازی
گروهها همیشه به همدیگر میپیوندند و برای مسائل خاصی فشار وارد کنند ،تا همۀ منافع
فرصتی برای نمایندگی داشته باشند.
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باوجوداین ،الگوی گروهی بهدرستی در عرص سیاستگذاری فضای مجنازی کشنور اجراینی
نشد؛ زیرا ،رویبرد گروهی ،ناار بر مشارکت و رقابت گروههای ینفع مختلف (بیشتر از بدن
جامعه) برای تأثیرگذاری بر سیاستها و ت می گیریها است؛ این درحالی است کنه درعمنا،
در کنار سیاست گذاران ژیشین که ماهیت دولتی داشنتند ،چنند گنروه از نهادهنا و ملسسنههای
عمومی نیز وارد عرص ت نمی گیری شندند و از مشنارکت گروههنای ینفنع مردمنی در امنر
سیاستگذاری ،بری نبود و تنها شناهد اینن بنودی کنه در حنوزۀ فضنای مجنازی در کشنور،
گروههای ژرشنماری متنولی امنر ،طمشنیگذاری فضنای مجنازی شندند و درنتیجنه ،شناهد
سیاستگذاری نامتمرکز ،تعدد اسنناد ملنی مربوطنه ،تعنارت و تقابنا بنین نهادهنای فعنال،
عدم انسجام و هماهنگی ،تعدد دستگاهها و همپوشانی مأموریت ،موازیکاری دسنتگاهها و...
بودی  .این همپوشانیها که ناشی از تعدد و تبثر نهادهای سیاستگذار و نینز عندم انسنجام و
هماهنگی بین آنها بود ،مانع بر،ورد مناس و جامع برای اسنتفاده از فرصنتهای آن و حفن
جامعه از آسی ها و تهدیدهای چنین فضایی شد و درعما ،کا فرایند سیاسنتگذاری فضنای
مجازی در کشور را با چال

روبهرو کرد .این درحالی است که اگر گروههای ینفع اجتماعی

به میزان متناس به این روند ت می گیری میژیوستند و بهگونهای ملثر در این عرصنه مشنارکت
میکردند ،الگوی گروهی سیاستگذاری فضای مجازی بهصور اصنولی در کشنور اجراینی
میشد و در راستای آن ،گروه بهمثابه ژا ارتباطی میان مردم (مطالبنا  ،نیازهنا ،و ،واسنتههای
آنها) و حاکمیت ،ایفای نق منیکنرد (قوچانی،راسنانی و حسنینژور .)52 :1396 ،امنا در
عرص عما ،در ایران با وجنود تمنام تالشهنای انجامشنده در راسنتای اجراییکنردن الگنوی
گروهی در امر سیاستگذاری فضای مجازی و بهرغ مشارکت گروههنا و نهادهنای مختلنف،
همسننویی میننان آنهننا دیننده نمیشننود و بننا وجننود صننرف بودجنن کننالن در ایننن حننوزه و
سیاستگذاریهای انجامشده ،همچنان ژراکندگی و نبود ه افزایی در این نهادها مشهود اسنت
و بیشتر گروهها و نهادهایی که در حوزۀ سیاسنتگذاری ،بنرای مشنارکت هماهنن و منسنج
تننالش میکنننند ،دولتننی هسننتند تننا غیردولتننی و  ،وصننی؛ بنننابراین ،ایننن الگننو نیننز ننننکه
درحالحاضر در دستورکار سیاستگذاران کشور قرار گرفته استنن حتی درصنور تحقنق ،بنا
یک ایراد عمده از منظر ژارادای ژساتوسعهگرایی روبهرو است و آن ،نگاه از باال به ژایین به مقول
سیاستگذاری است که تنها برمبنای آن ،سازمانها و نهادهنا و گروههنای تخ

نی و علمنی

دولتی ،عهدهدار امر سیاستگذاری بهشمار آمدهانند و جایگناهی بنرای منردم و نینز نهادهنای
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مردمی تعریف نشده است.
برایناساس میتوان گفت ،هر دو الگوی یادشده (نهادی و گروهی) ،رویبردی جنامع در
امر سیاستگذاری نداشته و در هردوی آنها ،همچنان نق مردم در حاشیه است و ،ود منردم
بهطور مستقی در سیاستگذاریها د،یا نیسنتند؛ اینن درحنالی اسنت کنه برمبننای رویبنرد
ژساتوسعهگرایانه ،مردم و کنشگری آنها در مدیریت ،کنتنرل و نینز سیاسنتگنذاری در عرصن
فضای مجازی اثرگذار بوده و دارای جایگاهی در،ور میباشند و مسیر سیاستگنذاری از بناال
به ژایین نیست.
 .3-3آسیبشناسی اقدامات انجامشده در قالب الگوی نهادی و گروهی

ژس از آسی شناسی الگوی نهادی و گروهی ،در ادامنه برمبننای رویبنرد «ژساتوسنعهگرایانه»
نن کنه امنروزه رویبنرد مطلنوب در امنر سیاسنتگذاری بهشنمار میآیند و داعینهدار «الگنوی
مشارکتی» در امر سیاسنتگذاری فضنای مجنازی استننن اقندام بنه تحلینا و آسی شناسنی
اقداما انجامشده در قال الگوی نهادی و گروهی کردهای .
 .3- 3-1آسیبشناسی برنامهریزیهای بازدارنده در حوزۀ قانونگذاری

سیاسننتگننذاری سننلبی فضننای مجننازی در اینران ،برمبنننای برنامننهریزی بازدارنننده در حننوزۀ
قانونگذاری ،درواقع ،همان ،طمشی تنظیمی است که سیاستگذاران و دولتمنردان ،بنهژیروی
از رویبرد نهادی در امر سیاستگذاری ،در طول سالهای متمادی در کشور ژیگیری کردهانند.

این نوع سیاستگذاری بیشتر اوقا با مفهوم «تنظی مقررا  »1یبسان درنظر گرفته شده است

(فورالن .)1053 :2003 ،2

چنانچه از منظر رویبرد ژساتوسعهگرایی به سیاست ،طمشنی تنظیمنی و برنامنهریزی بازدارننده
در حوزۀ قانونگذاری در ایران بنگنری و روال کننونی سیاسنتگذاری در اینران را برژاین شنا،صها و
مللفههای این رویبرد ارزیابی کنی  ،در،واهی یافنت کنه بنر،الف رویبنرد ژساتوسنعهگرایی کنه بنر
تعاما و ه افزایی دولت ،مردم ،و نهادهای غیردولتی در امنر سیاسنتگذاری تأکیند دارد، ،نطمشنی
تنظیمی و برنامهریزی بازدارندۀ سیاستگذاران ایرانی در این حنوزه ،از مسنیر دولنت و سیاسنتگذاران
دولتی انجام میشود و مردم و نهادهای مردمی در تندوین و تنظنی قنوانین نقشنی ندارنند و همچننین،
1 - Regulation
2
Furlong
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نهادهای دولتی مربوطه نیز دراینمورد ،مشخص و معین نیستند؛ بنابراین ،معلوم نیست کنه چنه نهنادی
متولی تنظی مقررا و برنامهریزی بازدارنده در عرصن فضنای مجنازی اسنت؛ بهگوننهای کنه عندهای
قانونگذاری در این حوزه را جزء واایف شورایعالی فضای مجنازی منیداننند ،کمنا اینبنه ،یبنی از
مواردی که در مأموریتهای دهگان ابالغشده توسط مقنام معظن رهبنری ،بنه اینن شنورا سنپرده شند،
موضوع وضع مقررا و سیاستگذاری در این حوزه است؛ امنا اسنتدالل شنورا در تنظنی مقنررا در
حوزۀ فضای مجازی این است که کار بسیار سننگینی اسنت و زمیننههای الزم بنرای شنباگیری آن در
کشور وجود ندارد؛ یعنی از حقوقدانان و متخ

ان چندرشتهای موردنیناز در اینن حنوزه بیبهنرهای ؛

ضمن اینبه کش جامع هدف نیز موضوع مهمی است که نباید نادینده گرفتنه شنود و قنانون را بنرای
،أل نمیتوان نوشت ،بلبه قانون نوشته میشود تنا اجراینی شنود .در جامعنهای کنه مشنبا آگناهی و
سواد رسانهای وجود دارد ،بهفرت اینبه قوانینی نوشته ،م وب ،و ابنالغ شنوند ،تازمانیکنه سنا،تار و
مردم جامعه ،آمادگی ژذیرش یا آگاهی الزم را نداشته باشند ،اجرایی شدن آن قنوانین ،حتنی درصنور
ت وی نیز ،غیرممبن است .براینمبنا ،میتوان ادعا کرد که این ،أل در مراجع نقانونگذاری ن سنب
شده است که قنوانینی کنه تناکنون در حنوزۀ فضنای مجنازی در کشنور تنظنی شندهاند ،کاسنتیها و
،ألهایی داشته باشند .واگذاری این امر مه به مجلنس شنورای اسنالمی در قالن طنرح صنیانت از
فضای مجازی نیز با توجه به واکن های شدید مردم و جامعه ،بهدلیا ناآشننایی قانونگنذاران بنا شنیوۀ
سیاستگذاری مناس  ،تاکنون به نتیجهای نرسیده است و حتی بر،ی از قانونگنذاران ،ت نوی اینن
طرح با این ادبیا و بدون آگاهی دادن به مردم را بهصالح کشور نمیدانند.
با توجه به اینبه تنظی مقنررا و م نوبا شنباگرفته دراینزمیننه ،مبتننیبنر رعاینت
مالحظا و وضعیت اجتماعی جامعنه نبنوده اسنت ،اینن مقنررا  ،جنامع و کامنا نیسنت و
همچنان در حوزۀ قانونگذاری ،ابهامهای جدیای بهچشن می،نورد؛ بهگوننهای کنه هننوز در
کشور ،حتی حری  ،وصی تعریفشدهای برای فضای مجازی وجنود نندارد؛ اینن درحنالی
است که در سطح دنیا ،در عرص فضای مجازی ،حقوقی برای مردم درنظنر گرفتنه شنده اسنت
(بهعنوان مثال ،اگر اطالعاتی علیه شخ ی مطرح شد ،میتواند از ،نودش دفناع و اطالعنا
تولیدشده را ت حیح یا ژا ،کند) .افزونبراین ،با توجه به حج گستردۀ دادهها و اطالعا افراد
که در شرکتها و بنگاهها گردآوری میشوند ،شنخص بایند اطمیننان داشنته باشند کنه حنری
 ،وصی او حف میشود .این درحالی است که اگر سیاستگذاران فضای مجازی در کشنور،
مقول فضای مجازی را متناسن بنا آموزههنای رویبنرد ژساتوسنعهگراینی درنظنر میگرفتنند،
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ضرور و اهمیت رجوع به تجربههای جهانی دراینباره را بیشتر در ،میکردنند و بنا تأمنا در
سیاستهای تنظیمی کشورهای دیگر ننبهویهه کشورهای ژیشنرو در عرصن فضنای مجازیننن
بسننیاری از ،ألهننای قننانونی را شناسننایی و چارهاندیشننی میکردننند و بننهتبننع آن ،بسننیاری از
کاستیهای سیاسنتهای تنظیمنی فضنای مجنازی در کشنور را شناهد نبنودی ؛ امنا بنهسنب
فاصلهای که میان رو یبرد سیاستگذاران فضای مجازی در اینران و رویبنرد ژساتوسنعهگرایانه
وجود دارد ،در ده سال ا،یر ،در حوزۀ قانونگذاری درایننزمیننه ،قنوانین محندودی در کشنور
ت وی شده است که یبی از آنها« ،قانون دادرسی البترونیبی» است و  13سال ژی  ،یعنی
در سال  1382نیز قانونی با عنوان «قانون تجار البترونیک» ،بهعنوان قانون آزمایشی و موقت
ت وی شد که اتفاقا قانون تجار البترونیک نیست بلبه مربوط به امور ژی ژاافتادهای مانند
موضوع مرکز صدور گواهی البترونیبی است.
 .3- 3-2آسیبشناسی سیاست پاالیش فضای مجازی

یبی از دغدغههای دولت ،مجلس شورای اسنالمی ،وزار ارتباطنا  ،شنورایعنالی فضنای
مجازی ،و شورایعالی انقالب فرهنگی ،ایجاد اینترنت ژا ،یا ژاالی فضنای مجنازی اسنت.
موضوع ژا ،بودن فضای مجازی ،بحثی است که به عموم منردم مربنوط میشنود و در نگناه و
برداشت نخست ،سیاستگذاری دراینبناره را میتنوان در زمنرۀ سیاسنتگنذاریهای ایجنابی
دستهبندی کرد؛ اما سازوکارها و قواعدی که بهمنظور ژاکیزهسازی یا همان ایجاد فضای مجازی
سال و امن در کشور درنظر گرفته شده اسنت ،درنهاینت اینن سیاسنتگنذاری را زیرمجموعن
سیاستگذاریهای سلبی قرار داده است؛ زیرا ،در نظام ژاالی فضای مجنازی ،بنهطورکلی دو
رویبرد بنیادین وجود دارد که عبارتند از:
 مسدودسازی :جلوگیری از دسترسی به اطالعا برمبنای محتوای اطالعا و ننه آدرس

سایت« ،بلو ،کردن» یا مسدودسازی بهشمار میآید (گرینفیلند ،رینکوود ،و تنرن:2001 ،1
)5؛ بنابراین ،هنگامی که دسترسی به کا ینک سنایت ممننوع شنده اسنت ،در اصنطالح گفتنه
میشود که سایت ،بلو ،شده است.
محدودسازی دسترسی به آدرسهای اینترنتی با هدف ژاالی و از طرینق مسدودسنازی،
در ایران از سال  1380با ت وی مقررا و ضوابط شببههای اطالعرسانی رایاننهای شنروع و
Greenfield & Rickwood & Tran
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سرانجام ،م داقهای فعالیتهای اینترنتی غیرمجاز مشخص شند .ژنسازآن ،در سنال 1381
«کمیت م ادیق ژایگاههای اطالعرسانی رایانهای غیرمجاز» ،زینر نظنر شنورایعنالی انقنالب
فرهنگی تشبیا شد (شورایعنالی انقنالب فرهنگنی .)62-64 :2013 ،در سنال  1388و بنا
ت وی قانون جرای رایانهای و تشبیا «کارگروه تعیین م ادیق محتوای مجرمانن رایاننهای»،
مسئولیت فیلترین به این کارگروه واگذار شند« .کنارگروه تعینین م نادیق محتنوای مجرمانن
رایانهای» ،برای اجرای حب مادۀ  21قانون جرای رایانهای و برژایه قوانین وضنعشنده ،ازجملنه
قانون مجازا اسالمی ،قانون مطبوعا  ،و قانون جرای رایانهای و نیز م نوبا شنورایعنالی
امنیت ملی ،مجموعهای از محتواها (ازجمله محتوا علیه عفت و ا،الق عمنومی ،محتنوا علینه
مقدسا اسالمی ،محتوا علیه امنیت و آسای عمومی ،محتوا علیه مقاما و نهادهای دولتنی
و عمومی ،محتوایی که تحریک ،ترغی  ،یا دعو به ارتباب جرم میکند (محتوای منرتبط بنا
سایر جرای ) ،محتنوای مجرمانن منرتبط بنا انتخابنا مختلنف و )...را مجرماننه اعنالم کنرد
) ،(https://internet.ir/crime_index.htmlو براینمبنا ،هر سایت و بستری که در فضای مجنازی
این محتوای مجرمانه را داشت ،از دسترس کاربران ،ارج میشند .هن اکننون نینز ینک کمیتن
سننهنفننره متشننبا از نمایننندگان صننداوس نیما ،وزار ارشنناد ،و وزار اطالعننا  ،از سننوی
شورایعالی انقالب فرهنگی ،مأمور نظار بر فعالیتهای اینترنتی اسنت .اینن گنروه بنا تهین
فهرست سایتهایی که باید مسدود شوند ،تنها نهاد رسمی مسئول دراینزمینه است.
بررسی و تحلیا سیاست مسدودسنازی اینترننت در اینران برمبننای مللفنههای رویبنرد
ژساتوسعهگرایان سیاستگذاری در حوزۀ فضای مجازی ،بیانگر این است کنه طرحرینزی اینن

سیاست نیز تنها از سوی دولنت و سیاسنتگنذاران دولتنی مربوطنه ،بندون حضنور کنشنگران
غیردولتی و مردمی ،و براساس قوانین م وب در مجلس شورای اسالمی انجنام شنده و طینف
گستردهای از وبگاهها و اژلیبیشنهای اینترنتی ،از موارد غیرا،القی گرفتنه تنا سیاسنی و حتنی
،دما کاربرمحور را دربر میگیرد .اگرچنه بنهنظر میرسند کنه مسندود کنردن دسترسنی بنه
وبگاههای اینترنتی در ایران ،جنب قانونی دارد ،اما روند آن ،بهویهه برای اژلیبیشنهای ،ندما
کنناربرمحور و و بگاههننای سیاسننی و اجتمنناعی ،بننهدرسننتی معلننوم نیسننت و سیاسننتهای آن
غیرشفاف است؛ بااینحال ،این سیاسنت ،هنی گناه در اینران متوقنف نشنده و همچننان اجنرا
میشنود؛ اینن درحنالی اسنت کنه شنفافیت و اعمنال هوشنمندان سیاسنتها ،از مللفنههنای
موردتأکید رویبرد ژساتوسعهگرایانه در سیاستگذاری فضای مجازی اسنت و تضنمین توسنع
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استگذاری فضنای مجنازی
فضای مجازی بهشمار میآید؛ اما باوجوداین ،غیرشفاف بودن سی 
در ایران را شاهدی که سب شده است که بسیاری از کارشناسان فضای مجازی اینران ،همنواره
از عملبرد «ناهماهن » و «سلیقهای» در امر مسدودسازی اینترنت انتقاد کنند.
انتقاد دیگری که از منظر رویبرد ژساتوسعهگرایانه میتنوان بنر بحنث مسدودسنازی وارد
دانست ،ناکارآمدی سانسورافزارها است؛ این ناکارآمدی ،موج ایجاد ا،الل در ژهوه های
علمی دانشگاهیان و ژهوهشگران شده و آنها را از مننابع ارزشنمند علمنی موجنود در اینترننت
محروم کرده است؛ گاهی مشاهده منیشنود کنه سانسنورافزارها بهگوننهای ،ودکنار و برمبننای
کلیدواژه ت می میگیرند که چه محتوایی را دردسترس یک رایانه یا شبب ،ناص قنرار دهنند.
بررسیها حاکی از این است که این برنامنهها ،گناهی دچنار ،طنا شنده و کلمنههای مشنابه را
بهدرستی تشخیص نمیدهنند و ازایننرو ،بنهاشنتباه ،آن سنایت را از دسنترس کناربران ،نارج
میکننند .اینن ناکارآمندی سانسنورافزارها ،در بسنیاری از منوارد (بنهویهه در رشنتههای علنوم
ژزشبی) ،ژهوهشگران را با محدودیت و ممنوعیتهای بیمورد روبهرو کردهاند.
 فیلترینگ :هنگامیکه بخشی از محتوای یک سایت ممنوع شده باشند« ،فیلترینن » رخ

داده است (گرینفیلد ،ریبوود و ترن .)5 :2001 ،1امروزه ،فیلترین  ،بهعنوان یک اقدام سنلبی
روشی برای سال سازی یا مطلوبسازی فضنای مجنازی ،در دسنتورکار دولتهنا قنرار گرفتنه
است .تسری و شمول این اقدام بهگونهای است که در ع ر حاضنر ،کمتنر کشنوری را میتنوان
سراغ گرفت که از فیلترین استفاده نبند؛ اما آنچه کشنورها را دراینمنورد متمنایز میکنند ،ننه
اصا ژاالی  ،بلبه نوع محتوای ژاالی شده و شیوۀ ژاالی آن است (اسنماعیلی و ن نراللهی،
)54 :1395؛ بنابراین ،الزم است که در فیلترین  ،نظام ژناالی از بناالترین دقنت بر،نوردار
شود تا تنها بخشی از مطال یک تارنما را ژاالی کند که دارای محتنوای مجرماننه ،منبنر ،ینا
گمراهکننده است؛ زیرا ،با توجه بنه تخ

نی شندن علنوم ،محندودۀ دسترسنی بنه محتنوا بنه

در،واستکنندۀ آن و توانمندیها (ارفیتها) و نیازهای افراد بسنتگی دارد؛ بنرای مثنال ،ینک
دانشجو یا استاد اورولوژی با توجه به حوزۀ تخ

ی و نیاز ،ود به ینادگیری و نیناز جامعنه بنه

تخ ص او باید به محتوایی دست یابد که نهتنها اشبالی در دسترسنی او بنه آن وجنود نندارد،
بلبه بر جامع اسالمی فرت است که چنین امبانی را فراه کند .یا بنرای مثنال ،دسترسنی بنه
Greenfield, Rickwood & Tran
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بر،ی از محتواها به همان میزان که برای یک کود ،نابنال زیانبنار اسنت ،بنرای ینک زوج در
آستان ازدواج ،الزم و ضروری است؛ بنابراین ،با توجه به وجود نسبیت در مقایس بنین کناربران
(باوجود قدر متقنی ثابت برای همه) ،الزم است که ژاالی نیز ناار به ردهبندی کاربران باشد و
بسته به نوع مخاطبان و کاربران هر بخشی از جامعه ،متفاو و متنوع و بنه یبنی از روشهنای
سطحبندی محتوای وبسایت یا تحلیا هوشمند محتو یا اعمال شود؛ باوجوداین ،در اینران،
فیلتر سایتها و اژلیبیشنها ،بدون توجه به نیاز گروههای مختلف و ردهبندی طینف مخاطبنان
اجرا میشود؛ حال آنبه در اصنا ،وجنود تسناوی در ژناالی

و اجنرای یبسنان ،یبپارچنه ،و

سراسری ژاالی برای هم کاربران فضای مجازی ،بدون توجه به نیازها و توانمندیهای آنهنا،
بر،الف منطق و عدالت بوده و با مللفههای رو یبرد ژساتوسعهگرایانه در امنر سیاسنتگنذاری
فضای مجازی ،در تعارت است؛ زیرا ،یبی از اصول مه این رویبرد ،عدالتمحوری است.
افزونبر ردهبندی کاربران که ژی از این مطرح شد ،نبت مهن اینن اسنت کنه در بر،نی
کشورهای ژیشرو در زمین فضای مجازی (ازجمله ایاال متحده) ،بهدلیا حاک بودن سیاست
«اینترنت باز» ،فیلترین تنها توسط یک نهاد مشخص اعمال نمیشود ،بلبنه هن حاکمینت و
ه مردم و صاحبان سایتها ،دراینباره مسئول شنا،ته میشوند؛ چنانکنه در انتخابنا ا،ینر
ریاستجمهوری آمریبا ،مدیران فیسبو ،و توییتر ،اکانت رییسجمهور رسنمی اینن کشنور را
بهدلیا زیر ژا گذاشتن قوانین این سایتها ،مسدود کردند .اما واقعیت این است که این مهن در
ایران ،بدون ه افزایی و تعاما میان دولت و منردم و گروههنای اجتمناعی ،تنهنا از سنوی نهناد
حاکمیت و به کارگزاری «کارگروه تعیین م نادیق» ،اجراینی میشنود؛ البتنه ،بنا نماینان شندن
آسی ها و معای اعمال این سیاسنت در اینران ،در سنالهنای ا،ینر ،سنازمانهای مختلفنی،
ازجمله مرکز ملی فضای مجنازی ،وزار فرهنن و دانشنگاههای مختلنف در کننار دانشنگاه
شریف ،وارد این بحث شدهاند تا فضای مجازی بهگوننهای علمنی ،اصنولی ،و کناربردی و بنا
کاربست سازوکارهایی ،ژاالی

و فیلتر شود تا به تبع آن ،هندف ایجناد فضنای مجنازی ژنا،،

محقق شود .این درحالی است که ژاالی این فضا ،ه بنه حاکمینت و هن بنه منردم مربنوط
میشود و این رویبرد ،موردژذیرش تفبر ژساتوسعهگرایی است؛ باوجوداین ،منردم و نهادهنای
غیردولتنی ،در فیلترینن فضنای مجننازی ت نمی گیرننده و اعمننالکنننده نیسنتند و در حننوزۀ
ت می گیری برای مدیریت این فضا ،درنظر گرفته نمیشوند و تنها حاکمینت و سیاسنتگذاران
زیرمجموع آن ،سیاستگذاری فضای مجازی در ایران را انجام میدهند.
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نتیجهگیری
بررسی نزدیک به سه دهه سیاستگذاری فضای مجازی در کشور ،حبایت از تسلط «گفتمنان
دولتی» بر امر سیاستگذاری دراینباره دارد که مه ترین ویهگی آن ،مدا،ل یکطرفه و آشنبار
دولت در این حوزه است؛ اما امروزه مدیریت فضای مجازی در کشور ،برمبنای چنین الگویی،
نهتنها ژاسخگوی ،واستهها و نیازهای کاربران نبوده ،بلبه عدم توسع فضای مجازی در ایران را
نیز در ژی داشته و درنتیجه ،تحقق توسع همهجانبه در کشور را بنا ا،تاللهنایی روبنهرو کنرده
است .براینمبنا ،تراژکتوری (مسیر محتمنا آیننده) سیاسنتگنذاری فضنای مجنازی در اینران
بهگونهای است که اگر ابعاد جدیدی برای آن تعرینف نشنود و در راسنتای آن از مینزان مدا،لن
دولتی در امر سیاستگذاری کاسته نشود و به همان نسبت ،کنشگران و سیاستگذاران جدیدی
به عرص سیاستگذاری فضای مجازی در کشور وارد نشوند و جهت سیاسنتگنذاری فضنای
مجازی از صرف باالبهژایین تغییر ژیدا نبند ،ادام مسیر کنونی دشوار ،واهد بود؛ زیرا حتی در
شرایط کنونی نیز ،دستاورد اعمال سیاستگنذاریهای موجنود فضنای مجنازی بنرای کشنور،
چیزی جز عدم تحقق اهداف گنجاندهشده در اسناد باالدستی در حوزۀ توسع فضنای مجنازی
در کشور نیست که گواهی آشبار بر ناکارآمندی سیاسنتگنذاریهای فعلنی در حنوزۀ فضنای
مجازی در کشور است و از لزوم دگرگونی در رویبرد فعلنی سیاسنتگنذاران فضنای مجنازی
ح بایت دارد و وجوب دگرگنونی در رویبردهنای موجنود سیاسنتگنذاری در عرصن فضنای
مجازی در ایران را بهت ویر میکشد .درنهایت ،رو یبنرد ژساتوسنعهگرایاننه ،منیتوانند بنا وارد
کردن کنشگران مدنی و مردمی به عرصن سیاسنتگنذاری فضنای مجنازی ،راهبنری و اتخنا
سیاستها در این فضا را مشارکتی و بومیسازی کرده و الگوی مطلنوبی را در عرصن «توسنع
مجازی» در ایران ایجاد کند.

محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی

136

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 111-138

منابع

اسماعیلی ،محسن؛ ن راللهی ،محمدصادق (« ،)1395ژاالی فضای مجازی؛ حب و مسنایا آن از
دیدگاه فقهی» ،دین و ارتباطات ،سال  ،23شماره .1
الوانی ،سیدمهدی؛ ،نیفر ،حسین؛ حاجی مالمیرزاینی ،حامند؛ مینری ،سنیدمهدی (« ،)1393اراینه
چارچوبی برای نظام و محدودۀ ،طمشیگذاری ،ت می گیری و عما در فضنای مجنازی» ،فصلنااه
راهبرد اجتماعی فرهاگی ،سال سوم ،شماره یازده .
حایری یزدی ،آسیه؛ ملبی ،عباس (« ،)1396و بازه سیاستگذاری عمنومی» ،فصلنااه هطالعلات
راهبردی سیاستگذاری عموهی ،دوره  ،7شماره .24
دالی ،تنامس؛ مناکویی ،سنویا (« ،)1387مندلهای تحلینا سیاسنتگنذاری عمنومی» ،فصلنااه
هطالعات راهبردی ،سال یازده  ،شماره اول ،شماره مسلسا .39
حداد ،وادی؛ دمسبی ،تری ( ،)1388فرایال ررااهل ریزی سیاسلتگذاری در آهلوش وپرور (یل
چارچوب کاررردی) ،ترجمه غالمرضا گرایینهاد و ر،ساره کاا  ،تهران :انتشارا مدرسه.
شریفی ،سیدمهدی؛ مرزبان ،بیتا؛ لبافی ،سمیه (« ،)1397آسی شناسی سیاستگذاری تولید محتوای
فضای مجازی در ایران» ،فصنااه ه یریت دولتی ،دوره  ،10شماره .2
شننورایعالی انقننالب فرهنگننی ( 24دسننامبر « ،)2013مقننررا و ضننوابط شننببههای اطالعرسننانی
رایانهای» ،مرکز ژهوه های مجلس شورای اسالمی.
قلیژور ،رحمتالله؛ غالمژور آهنگر ،ابراهی ( ،)1389فرایا سیاستگذاری عموهی در ایران ،تهران:

مرکز ژهوه های مجلس شورای اسالمی.
شریفزاده ،فتاح؛ الوانی ،سیدمهدی ( ،)1394فرایا خطهشیگذاری عموهی ،تهران :دانشگاه عالمنه
طباطبایی.
فرهنگی ،محمدمهدی؛ میرترابی ،سعید؛ گلشنی ،علیرضنا (« ،)1398تبینین سیاسنتگنذاری فضنای
مجازی در جمهوری اسنالمی اینران (الزامنا و اصنالح ،در چنارچوب اهنداف منوردنظر در اسنناد
باالدستی)» ،فصنااه پژوهشهای ااقالب اسالهی ،سال هشت  ،شماره .30
ترنر ،مار،؛ هیوم ،دیوید ( ،)1379حکوهتداری ،ه یریت و توسع  ،ترجمه عباس منورینان ،تهنران:
انتشارا مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عطار ،سعید؛ ،واجه ننایینی ،علنی (« ،)1394بررسنی و تحلینا عوامنا منلثر بنر ناکارآمندی نظنام
سیاستگذاری در ایران» ،فصنااه سیاستگذاری عموهی ،دوره  ،1شماره .1
شمسایینیا ،رامین (« ،)1397سیاستگذاری فضای مجازی در جامع شببهای؛ موردکاوی ژیامرسان
دا،لی» ،ه یریت رساا  ،شماره .40
احمدی ،حمید؛ بیدالله،انی ،آرش (« ،)1392ژساتوسنعهگراینی و بازنماییهنای انتقنادی از گفتمنان
توسعه؛ رویبردی مردمی» ،هجن هطالعات توسع اجتماعی ایران ،سال  ،5شماره .3
قوچانی ،راسانی ،محمدمهدی؛ حسینژور ،داود (« ،)1396حاکمیت شببهای در نهادهای ژهوهشنی
امنیت سایبری» ،فرایا ه یریت توسع  ،دوره  ،30شماره .1

137

محمدمهدی فرهنگی و همکاران /آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی

ژپوهشناهم علوم سیاسی

111-138  صص،65  پیاپی،1  شماره،1400 زمستان

: دردسترس در،1392/10/8 ،کارگروه تعیین م ادیق محتوای مجرمانه رایانهای

https://internet.ir/crime_index.html

تاری ننوآوری، «معرفنی ابعناد سنا،)1397(  فیروزه، مجتبی؛ کرمانشاه، علی؛ امیری،مبینیدهبردی
 فصلنااه عنمی لپژوهشی،»طمشی گنذاری عمنومی بنرای کناه ننابرابری، فراگیر و کاربرد آن در
.2  شماره،4  دوره،سیاستگذاری عموهی
 «سیاستگذاری و برنامنهرینزی فرهنگنی در حنوزه،)1395(  عطیه، فاطمه؛ رضایی،واه عباسی،مراد
 دوهین همایش هنی پژوهشهای اوین در حوشه عنلو ااالاای و هطالعلات اجتملاعی،»فضای مجازی
: دردسترس در،  ق،ایران

https://civilica.com/doc/534895

Furlong, Scott (2003), "Regulatory Policy, Role and Importance", In: Jach R.
Rabin, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Vol.2.
Greenfiled, Paul, Rickwood, Peter & Tran, Hun Cuong (2001), Effectiveness of
Internet Filtering Software Products, CSIRO.
Sachs, Wolfgang (1992), The Development Reader. A Guide to Knowledge and
Power, London: Zed Books.
Shaffer, Paul (2012), "Post-Development and Poverty: An Assessment", Third
World Quarterly, Vol. 33, Issue. 10.
Parfitt‚ Trevor (2002)‚ The End Development? Modernity‚ Post-modernity and
Develoment‚ London‚ Sterling Virginia.

138

 آسیبشناسی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایۀ نظر یۀ پساتوسعهگرایی/محمدمهدی فرهنگی و همکاران

