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فضای مجازی و فرصت سوزی تاریخی
دشمنان
از فضای مجازی
حدّ اکثر استفاده را دارند میکنند.
مجازی
متأسفانه در فضای
ِ
خب ّ
کشور ما هم که آن رعایتهای الزم با
وجود این همه تأکیدی که من کردم
صورت نمیگیرد و در یک جهاتی
واقعاً ول است،

کنتــرل و مدیریــت فضــای مجــازی همــواره از
دغدغههــای رهبــر انقــاب بــوده اســت .ایشــان
در ســخنرانی نــوروزی خطــاب بــه ملــت ایــران
( )1400/۱/1در ایــن بــاره فرمودنــد[« :دشــمنان] از
حداکثــر اســتفاده را دارنــد میکننــد.
فضــای مجــازی ّ
متأســفانه در فضــای مجــازیِ کشــور مــا هــم
خــب ّ
کــه آن رعایتهــای الزم بــا وجــود ایــن همــه تأکیــدی
کــه مــن کــردم صــورت نمیگیــرد و در یــک جهاتــی
واقعـاً ول اســت ،کــه بایســتی آن کســانی که مســئول
هســتند حواسشــان باشــد .همـهی کشــورهای دنیــا
روی فضــای مجــازیِ خودشــان دارند ا ِعمــال مدیریّت
میکننــد[ ،در حالــی کــه] مــا افتخــار میکنیــم بــه
اینکــه مــا فضــای مجــازی را ول کردهایــم! ایــن
افتخــار نــدارد؛ ایــن بــه هیــچ وجــه افتخــار نــدارد.
فضــای مجــازی را بایســتی مدیریّــت کــرد .از ایــن
امــکان مــردم اســتفاده کننــد ،بــرای مــردم بالشــک
وســیلهی آزادی اســت ،خیلــی هــم خــوب اســت ا ّمــا
نبایــد ایــن وســیله را در اختیــار دشــمن گذاشــت که
بتوانــد علیــه کشــور و علیــه ملّــت توطئــه کنــد».
پایــگاه اطالعرســانی  KHAMENEI.IRدر
همیــن رابطــه گفتگویــی با آقــای دکتر عبدالحســین
کالنتــری ،سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی
انجــام داده اســت.
* طــی دو دهــه کــه زمــان زیــادی نیســت ،فضــای
مجــازی گســترش و شــگفتی زیــادی در زندگــی
حقیقــی انســان داشــته اســت .بــه نظــر شــما ایــن
گســترش تــا کجــا ادامــه دارد و چــه ابعــادی از
زندگــی انســان را متحــول میکنــد؟
* یکــی از مهمتریــن موضوعــات آیندهپژوهــی در
عصــر دیجیتــال کــه از ادبیــات پژوهشــی بســیاری
غنــی برخــوردار اســت ،مطالعــه و پیشبینــی در
خصــوص آینــدهی اینترنــت و فضــای مجــازی اســت.
تحلیــل مــا ایــن اســت کــه فضــای مجــازی امتــداد و
بسـطیافتهی فضــای واقعــی و در آن ممــزوج اســت و
آثــار و پیامدهــای آن حقیقــی اســت.
اخیــرا ً مقالــهای از مایــک لیبهولــد
( )MikeLiebholdاز متخصصیــن آزمایشــگاه
فنــاوری آینــدهی  IFTFمطالعــه میکــردم کــه
توضیــح م ـیداد دنیــای آینــده ترکیبــی از واقعیــت
و فضــای مجــازی اســت و ایــن درهمتنیدگــی
بهحــدی خواهــد رســید کــه تفکیــک آن دو از هــم
تقریبــاً غیرممکــن خواهــد شــد .بهعنــوان مثــال،
زمانــی را در نظــر بگیریــد کــه همــه بــرای تعامــل
بــا محیــط اطــراف خــود از عینکهــا و یــا حتــی
لنزهــای واقعیــت افــزوده اســتفاده میکننــد .در
چنیــن جهانــی وب در دنیــای واقعــی ظاهــر میشــود
و از پشــت صفحههــای نمایــش خــارج خواهــد شــد.
بههرحــال ،اگــر فضــای مجــازی را نظامهــای
اجتماعــی برآمــده از تعامــل کاربــران بــر بســتر
شــبکه بدانیــم ،ابعــاد تحــوالت ایــن فضــا در زندگــی
انســان را میتــوان بهمثابــهی یــک سیســتم
اجتماعی-فنــی در هــر ســه رکــن شــبکه ،کاربــر و
نظامهــای اجتماعــی پیگیــری کــرد .البتــه ،وقتــی از
نظــام اجتماعــی صحبــت میکنیــم عامتریــن معنای
آن مدنظــر اســت کــه تمامــی خــرده نظامهــای
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی را
دربرمیگیــرد.
در رکــن ا ّول ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات هــم
ظرفیتهــای ارتباطــی زندگــی بشــر را توســعهداده
و هــم بــا ظرفیتهــای اطالعاتــی خــود قــوهی
تحلیلــی و تجریــدی بشــر را تقویتکــرده؛ از ســویی
بــا دیجیتالیشــدن حداکثــری دادههــا توســط
فنــاوری اطالعــات ،قــدرت و امــکان ذخیرهســازی و
پــردازش دادههــا بـ ه طــرز شــگرفی متحولشــده
ی کــه ماشــینهای فنــاوری اطالعــات
تــا حــد 
را بــه نقط ـهی «هوشــمندی» رســانده اســت.
از ســوی دیگــر ،در فنــاوری ارتباطــات شــاهد
تحــول در کیفیــت ،ســرعت و گســترهی
ارتباطــات بشــری هســتیم تــا حــدی کــه
بشــر از ارتبــاط فراتــر رفتــه اســت و
ســخن از «فرااتصــال» بــه میــان آمــده
کــه در وب معنایــی شــبیه بــه تلهپاتــی
در روابــط اجتماعــی محقــق میشــود .اگــر
دایــرهی کاربــران را بــه اشــیاء تعمیــم دهیــم
و اینترنــت اشــیاء را نیــز لحاظ کنیــم وضعیت
کاربــری پیچیدهتــر میشــود .خاصــه اینکــه
ایــن اشــیاء بــا هوشمندســازی روزبــهروز در
ارتباطــات شــبکهای وســیعتری قــرار میگیرنــد
و اینترنــت اشــیاء اجتماعــی را شــکل میدهنــد.
در رکــن دوم کــه کاربــران باشــند ،ایــن فضــا

محدودیتهــای جغرافیایــی و فیزیکــی را درنوردیــده
و کاربــران را بــه وســعت هم ـهی اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی در گســترهی جهانــی بــه هــم متصــل کــرده
اســت ،کاربرانــی کــه بــه مــدد ظرفیتهــای ارتباطــی
و اطالعاتــی فنــاوری ،بــرای زیســت حداقــل مــادی
خویــش« ،توانمنــد» گشــتهاند .بههرحــال ،از رهگــذر
تحــوالت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توانمنــدی
کاربــران بــه رکــن ســوم میرســیم؛ تحوالتــی کــه در
نظامهــای اجتماعــی رخ میدهــد .اگــر بــهاجمــال
بخواهیــم بــه مهمتریــن تحــوالت عمــوم نظامهــای
اجتماعــی در عصــر فضــای مجازی اشــارهای کنیــم ،اوالً
بســط نظامهــای اجتماعــی در امتــداد فضــای واقعــی و
بهنحــوی تحولــی اســت ،ثانیـاً تغییــر ســاختار ســنتی
اجتماعــی را در پــی خواهــد داشــت ،تغییــری کــه
بــه تعبیــر رهبــر انقــاب در حــال رق ـمزدن تحــوالت
تمدنــی اســت و ثالثـاً ســه ارزش کلیــدی «مشــارکت،
مشــروعیت و کارآیــی» کــه ارزشهــای پایــه و مــادر در
نظامهــای اجتماعیانــد را متحــول کــرده اســت.
* عمدهتریــن آســیبهای احتمالــی ایــن گســترش
چــه خواهــد بــود؟
* واقعیــت ایــن اســت کــه تأثیــرات فضــای مجــازی
بهصــورت فزاینــدهای بیشــتر میشــود و تمامــی
حوزههــا را متأثــر میســازد و همافــزا بــا ســایر
تحــوالت فناورانــه تمــدن جدیــدی را تصویــر میکنــد.
مــا بــا فرصــت و تهدیــد مواجهیــم .البتــه مســائل و
تهدیــدات ریش ـههای مختلفــی دارد .بخشــی از آنهــا
ناشــی از ماهیــت ایــن تحــوالت اســت کــه در تحــوالت
تمدنــی بشــری پیشــین نیــز میتــوان از آنهــا ســراغی
گرفــت .نفــس تحــول از یــک دورهی تاریخــی و تمدنی
بــه دورهی دیگــر همــواره چالشهــای زیــادی را بــه
همــراه داشــته اســت و در ایــن دوره بهعلــت ســرعت
بســیار زیــاد تحــول و نیــز عمــق و گســترهی تحــوالت،
ایــن چالشهــا چشــمگیرتر شــدهاند.
بخشــی دیگــر از مشــکالت ،ناشــی از ایدئولــوژی و
منطقــی اســت کــه پیشــران ایــن تحــوالت در مقیــاس
جهانــی اســت و ناشــی از آن اســت کــه ایــن فناوریها
در بســتر نظــام ســرمایهداری و اهــداف مخــرب آن
تکوینیافتــه و پیــش مـیرود .البتــه آنهــا تــا مدتهــا
ایــن اهــداف را در شــعارهایی ماننــد «جریــان آزاد
اطالعــات» و «حــق دسترســی» و امثالهــم پنهــان
میکردنــد ،ا ّمــا امــروزه توخالیبــودن بســیاری از ایــن
شــعارها با فــروش اطالعــات کاربران و دســتکاری اذهان
و دیگــر رســواییها آشکارشــده و حتــی همپیمانــان
غربــی را بــه مدیریــت و تنظیمگــری «جریــان
آزاد اطالعــات»
واداشــته
و

بــر

همــگان روشــن شــده اســت کــه «جریــان آزاد
اطالعــات» چیــزی جــز «تجــارت آزاد داده» نیســت.
خالصــه آنکــه ،طبیعتــاً بســیاری از مســائل
قابــل مشــاهده ،نظیــر قدرتیافتــن پلتفرمهــا،
شــکلگیری انحصــارات ،کاهــش ظرفیــت حکمرانــی
دولت-ملتهــا ،کمرنگشــدن و حتــی پایــان
حریــم خصوصــی ،مخدوششــدن دموکراســیها،
شــکلگیری ســرمایهداری نظارتــی و پلتفرمــی،
مرززدایــی و  ...ناشــی از همیــن موضــوع اســت.
ناشــی از تغایــر و تضــادی کــه میــان دکترینهــای
قدرتهــا بــا مبانــی اســام و آرمانهــای انقــاب
اســامی وجــود دارد.
ا ّمــا برخــی دیگــر از مســائل این حــوزه و تحــوالت آن
ناشــی از ســوءمدیریت در مقیــاس ملــی اســت کــه در
صــورت مدیریــت مناســب ،ضمــن فهــم دقیــق ایــن
تحــول عمیــق ،بایــد هــردو مشــکل را مدیریــت نماید
و جامعــه و کشــور را از ایــن پیــچ تاریخــی به ســامت
عبــور دهــد .ا ّمــا مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت
کــه فهــم دقیقــی از ایــن تحــول مهــم و تاریخــی و
ابعــاد آن در کشــور وجــود نــدارد و فضــای مجــازی
دسـتمایهی نزاعهــای سیاســی قرارگرفتــه و بدنـهی
مدیریتــی کشــور نتوانســته نــگاه مترقــی ،عمیــق،
راهبــردی و تمدنــی رهبــر انقــاب در فضــای مجــازی
را فهــم و دنبــال کنــد و درگیــر حواشــی سیاســی
شــده و فرصتســوزی کــرده اســت.
هرچنــد فضــای مجــازی فرصتهــای زیــادی در
اختیــار بشــر قــرار میدهــد ،ا ّمــا ورود آن بــه تمــام
شــئون زندگــی انســانی تهدیــدات ناشــناختهای بــا
ش از ایــن
خــود بــه همــراه مــیآورد کــه تــا پیــ 
بشــریت تجرب ـهی مواجهــه بــا آن را نداشــته اســت.
جهــان بــا ورود اینترنــت خوشبیــن بــود کــه بــه
هماهنگــی ،همراهــی ،ارتبــاط بهتــر ،راحتــی بیشــتر
و دنیایــی ســالمتر خواهــد رســید؛ ا ّمــا تمــام ایــن
خوشبینیهــا درگیــر ا ّماواگرهــای متعــددی بــوده
و هســت و مشــکل اینجاســت کــه ایــن پدیــده در
فراینــد ســریع گســترش خــود بــه هیــچ عنــوان
منتظــر شــناخت بیشــتر مــا نمیمانــد .لــذا ،اســتفاده
از ایــن فضــا و گســترش آن بــه هیــچ عنــوان نبایــد
رهــا باشــد و بایــد بهدرســتی مدیریــت شــود .وا ّال،
روزبـهروز حاکمیــت ملــی خــود را از دســت خواهیــم
داد.

* تأثیــر ایــن تحــوالت بــر ابعــاد ســخت و نــرم
حکمرانــی و ادارهی جامعــه چیســت؟
* بــه یــک معنــای ســاده ،حکمرانــی عبــارت اســت
از «اعمــال اراده در شــرایط توزیعیافتگــی قــدرت»
یــا همــان «قــدرت اجتماعیشــده»؛ بــر ایــن اســاس
میتــوان ادعــا کــرد کــه تحــوالت فضــای مجــازی
اثرگذارتریــن حوزههــا بــر امــر حکمرانــی اســت،
زیــرا ایــن فضــا بــا فعالســازی و ظرفیتبخشــی
بــه کاربــران مختلــف در ســطوح ملــی و فراملــی،
بــه مصــاف ســاختارهای ســنتی حکمرانــی جامعــه
بهویــژه ســاختار سلســلهمراتبی و قدرتهــای
متمرکــز و کانونــی رفتــه و نظریــات جامعــهی
شــبکهای و قدرتهــای خــرد و توزیعشــده
( )micro powersرا بهوجــود آورده اســت.
در چنیــن شــرایطی شــاهد تغییــر الگــوی ســنتی
ا ِعمــال حاکمیــت دولتهــا از طریــق رابطــهی
عمــودی بــه افقــی ،غیرمتمرکــز و شــبکهای هســتیم.
بهعــاوه درگذشــته ،دولــت انحصــار در تنظیمگــری
داشــت ،ا ّمــا امــروزه بــا بزرگشــدن شــرکتها،
آنهــا نیــز خواســتار آن هســتند کــه همــراه بــا
دولتهــا در تنظیمگــری ایفــای نقــش کننــد.
افزایــش تولیــد داده ،قــدرت نظارتــی و تحلیلــی
دولتهــا را افزایــش میدهــد و شــفافیت ،نظــارت
و نظــام تصمیمگیــری مبتنــی برشــواهد را بــه نحــو
چشــمگیری ارتقــاء میبخشــد .در همیــن راســتا،
نظــام ســرمایهداری و در رأس آن آمریــکا بــا پیشــبرد
جریــان فنــاوری در الگوهــای پلتفرمــی ،موفــق بــه
ایجــاد نظــام حکمرانــی نوینــی شــد کــه از ســویی
کارآمــدی و اثربخشــی الزم را در ســه بخــش دولتــی،
خصوصــی و مردمــی بــه ارمغــان مـیآورد و از ســویی
گریــزی ِ فناوریهــای جــاری» و

دیگــر« ،دولت
«تک ّثــر قدرتهــای خــرد توزیعشــده» را بــه افســار
پلتفــرم میکشــاند و بــا کاهــش ظرفیــت حکمرانــی
دولتهــا ،موجبــات شــکلگیری «دولــت تهــی»
را فراهــم میســازد .امــروز بــا نظــر بــه خصیص ـهی
«الزمانــی» و «المکانــی» بــودن فنــاوری ارتباطــات و
اطالعــات از ســویی و خصیصــهی «نظامســازی» از
ســویی دیگــر ،پلتفرمهــا بهتریــن الگــو بــرای توســعه
و بســط ایدههــای جهانیســازی نظــام غــرب در میان
ســایر ملتهــا بهشــمار مــیرود .پلتفرمهــا نهفقــط
بســتر و ابــزار حکمرانــی فضــای مجــازی ،بلکــه ابــزار
حکمرانــی نظامهــای مختلــف اجتماعــی را چــه در
فضــای واقعــی و چــه در فضــای مجــازیبهدســت
میدهــد و از ایــن باالتــر بــه ابــزاری بــرای حکمرانــی
ل شــدهاند.
جهانــی تبدیــ 
* بــا گســترش فضــای مجــازی ســهم اثرگــذاری
خانــواده در تربیــت فــرد چــه تغییــری کــرده و خواهد
کــرد؟
* ســهولت دسترســی بــه اینترنــت باعثشــده
ل توجــه کــودکان
تــا شــاهد ورود و فعالیــت قابــ 
در اینترنــت باشــیم .اکنــون بــا تجربــهی جدیــد
کــودکان و نســل آنالیــن مواجهیــم کــه خانوادههــا
و نظــام آموزشوپــرورش کشــور را درگیــر
چالشهــای جدیــدی کــرده اســت .یکــی
از اصلیتریــن چالشهــای موجــود
دگرگونــی و جابهجایــی نقشهاســت.
درگذشــته ،کــودکان بــرای یادگیــری
بــه فضــای خانــواده و پــدر و مــادر
و نهایتــاً مدرســه متکــی بودنــد و
محیــط اطــراف آنهــا محــدود
بــود و همــهی اطالعــات در
دســترس آنهــا بهصــورت مســتقیم
و غیرمســتقیم ،متناســب بــا اقتضائــات
ســنی آنهــا مدیریــت میشــد؛ ا ّمــا
امــروزه ایــن انحصــار شکستهشــده
و کــودک آنالیــن ،بهدنبــال پاســخ
پرســشهای خــود در فضــای مجــازی
میگــردد.
ایــن فضــا ،اگــر درســت مدیریــت نشــود کــه
متأســفانه در کشــور مــا چنیــن اســت ،بــدون
در نظرگرفتــن شــرایط روحی و جســمی کودک

و فرهنــگ دینــی -ملــی او تمــام اطالعــات موجــود را،
چــه درســت و چــه غلــط ،چــه ســازنده و چــه مخــرب
در اختیــار کــودک قــرار میدهــد و ایــن امــر موجــب
برهمخــوردن بســیاری از تناســبات مقتضــی ســن
کــودک میشــود .بســیاری از آســیبهایی کــه اکنــون
جامعـهی بشــری در حــوزهی کــودک و نوجــوان بــا آن
مواجــه اســت ،ناشــی از همیــن تغییــر نقشهاســت.
مطالعــات متعــددی در ایــن خصــوص صورتگرفتــه و
در بســیاری از کشــورهای جهــان مراکــزی بــه شــکل
تخصصــی در ایــن زمینــه مشــغول فعالیتانــد و ایــن
نشــان میدهــد کــه بــا یــک معضــل جهانــی و جــدی
روبـهرو هســتیم.
یکــی از دالیــل اصلــی مدیریــت و کنتــرل اینترنــت
نیــز از همیــنجــا نشــأت میگیــرد .بــدون شــک
نمیتــوان کــودکان و نوجوانــان را بــه شــکل کامــل از
ایــن فضــا دور نگهداشــت و اینترنــت را تبدیــل بــه یــک
حریــم ممنوعــه بــرای آنهــا کــرد .زندگــی کــودکان با
میــزان و کیفیــت آموزشــی کــه دریافــت میکننــد،
بهطــور مســتقیم در ارتبــاط اســت و فضــای مجــازی
امــروزه بــه یکــی از مهمتریــن مراکــز آمــوزش کــودکان
ل شــده اســت.
تبدیـ 
والدیــن میتواننــد اقدامــات مراقبتــی خــود را در
دوران جدیــد بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم انجام
دهنــد .آنهــا بایــد بــه شــکل منظــم بــر فعالیــت
فرزنــدان خــود در فضــای مجــازی نظــارت کننــد و در
خصــوص مســائلی کــه بــرای آنهــا پیــش میآیــد،
بــا آنهــا گفتوگــو کننــد و میــزان مصــرف دیتــای
فرزنــد خــود را مدیریــت کننــد .بهعــاوه ،بــا توجــه
بــه الــزام حاکمیــت ،پلتفرمهــا بایــد بــه مســئولیت
اجتماعــی خــود عملنمــوده و ضمــن ردهبنــدی
تولیــدات محتوایــی خــود ،از انــواع ابزارهــای منطقــی و
فنــی ،ماننــد افزونههــای محدودکننــدهی جسـتوجو،
جســتوجوی امــن ،اینترنــت اختصاصــی کــودکان و
 Parental Controlبــرای مدیریــت محتــوای
قابــل ارائــه متناســب بــا ردهبنــدی ســنی اســتفاده
نماینــد * .کشــورها و جوامــع مختلــف ،چــه تجربههای
موفقــی دربــارهی کنتــرل فضــای مجــازی داشــتهاند؟
* کشــورهای مختلــف بســته بــه دکتریــن حکمرانــی
خودشــان نظــام متفاوتــی در کنتــرل فضــای مجــازی
دارنــد .مثــ ً
ا ،دکتریــن حکمرانــی فضــای مجــازی
بازارمحــور آمریکایــی (دکتریــن لیبرالیســتی) ،مبتنــی
بــر فردگرایــی( )Individualismشــکل گرفتــه
اســت .پیــرو همیــن نــگاه و دکتریــن برآمــده از آن،
آمریکاییهــا تــاش داشــتهاند کــه مــدل حکمرانــی
چنــد ذینفعــی کاذب را کــه درواقــع منجــر بــه
تســلط بــازار و شــرکتها بــر مقــدرات جهــان
میشــود ،در حکمرانــی جهانــی فضــای مجــازی
ترویــج نماینــد .ایــن مــدل شــرکتهای بــزرگ فــاوا
را کــه عمومــاً آمریکاییانــد در مقابــل دولتهــا در
مراجــع تصمیمگیــری مینشــاند و از دولتهــا
خلــع یــد میکنــد و بدیــن طریــق گام بلنــدی در
آمریکاییســازی جهــان و بســط ســلطهی خــود
برمـیدارد و دولتهــای ملــی را تبدیــل بــه دولتهــای
تهــی و توخالــی -کــه پاســبانان ملــی منافــع آمریــکا
هســتند -میکنــد! عــاوه بــر ســند ســایبری آمریــکا
کــه بــر حفــظ برتــری ،تفــوق و ســلطه تصریــح و تأکید
دارد ،مشــی عملــی ایــن کشــور در مواجهــه بــا رقبایــی
نظیــر چیــن و در ســطحی دیگــر روســیه و حتــی
همپیمــان اروپای ـیاش بــر ایــن امــر داللــت دارد کــه
ایــن کشــور در ایــن مســیر عزمــی جــدی دارد.
گفتمــان برآمــده از دکتریــن حکمرانــی فضــای مجازی
آمریکایــی ،مبتنــی بــر پلتفرمهــای آزاد و جهانــی
اســت و مکانیسـمهای کنترلــی خویــش را بــر پایـهی
مکانیس ـمهای بــازار نظیــر قیمــت ،تنظیمگــری انــواع
مدلهــای کسـبوکار مجــازی ،قانــون رقابــت و امثالهم
قــرار دادهانــد .البتــه دولــت آمریــکا کــه در مقیــاس
ملــی دغدغههــای رقابــت را دارد ،در مقیــاس فراملــی
و بینالمللــی بهشــدت از انحصــار فعالیــت پلتفرمهــای
آمریکایــی دفــاع میکنــد و بــا انــواع مداخــات و
تحریمهــا یکهتــازیاش را حفــظ میکنــد.
ا ّمــا در چیــن ،دکتریــن
حکمرانــی ســرمایهداریِ
ِ
متمرکـ ِز دولتــی حاکــم اســت .ایــن دکتریــن تکیــه بــر
«امنیــت ملّــی» دارد .قانونگــذاری ،حفاظــت و تأمیــن
شــبکه ،کاربــران و نظامهــای اجتماعــی و تاحــدودی
حریــم خصوصــی محــور اصلــی حکمرانــی فضــای
مجــازی در ایــن رویکــرد اســت .چینیهــا قریــب بــه
دو دهــه اســت کــه بــه مخالفــت بــا گفتمــان غالــب در
حکمرانــی فضــای مجــازی برخواســتهاند و نهتنهــا بــه
ســهم حاشــیهای دولــت در ایــن رویکــرد انتقــاد دارنــد،
بلکــه از اســاس ایــن رویکــرد را در خدمــت جریــان
ســرمایهداری غربــی بهویــژه شــرکتهای بــزرگ
آمریکایــی میداننــد.
مــدل چینــی حکمرانــی فضــای مجــازی ،کنتــرل
شــدید بــر جریــان گــردش محتــوا دارد تــا ثبــات
اجتماعــی ،مشــروعیت سیاســی و قواعــد حــزب
کمونیســت چیــن را حفــظ نمایــد .چینیهــا بــر
مقاومســازی شــبکهها و زیرســاختهای حیاتــی در
برابــر آســیبپذیریهای ســایبری اهتمــام خاصــی
دارنــد .رهبــران چیــن ،در حکمرانــی فضــای مجــازی
بــر ســه عنصــر اســتقالل فنــاوری ،قطــع وابســتگی
خارجــی بهویــژه در بخــش تأمینکننــدگان و کمــک
بــه شــرکتهای داخلــی بــرای تســلط در بازارهــای
نوظهــور فضــای مجــازی تأکیــد دارنــد .ایــن گفتمــان،
مقابــل گفتمــان ســکوهای جهانــی و بــاز اســت کــه
توســط آمریــکا دنبــال میشــود .نکتـهی قابــلتوجــه،
ت شــرکتهای
همنوایــی دیپلماســی تجــاری ،فعالیــ 
فنــاور چینــی و خطمشــیهای ســایبری چیــن
اســت بهنوعــی کــه بخــش خصوصــی و شــرکتهای
بینالمللــی چینــی منافــع اقتصــادی و تجــاری چین را
پشــتیبانیکرده و حتــی توســعه میدهنــد .حکمرانــی
داخلــی ســایبری چیــن ،بــر انســجام خطمشــیها و
اســتراتژیهای ســایبری چیــن تأکیــد دارد و طــی دو
دهــه اخیــر بــر زیرســاختهای حیاتــی ،ذخیرهســازی
داده ،اثرســنجیهای امنیتــی و حفاظــت از دادههــای
شــخصی تمرکــز داشــته اســت.
چیــن در الگــوی حکمرانــی ســایبری خــود ،مــدل
حکمرانــی داخلـیاش را مؤیــد و مبلــغ مــدل حکمرانی
جهانـیاش میدانــد؛ آنهــا معتقدنــد ،از ســویی الگــوی
تنظیــم مقــررات چیــن بهدلیــل اشــاعهی ایــن الگــو در
دیگــر کشــورها ،تکثیــر خواهــد شــد و حتــی در برخی
کشــورها کام ـ ً
ا تقلیــد خواهــد شــد .از ســویی دیگــر
در ســطح بینالملــل ،در کنــار اروپــا یــک الگــوی
حکمرانــی قدرتمنــدی در حــوزهی داده و امنیــت بــه

جامع ـهی جهانــی معرفــی میکنــد
ســومین دکتریــن مهــم ،دکتریــن ناسیونالیســتی
اروپایــی اســت .نگاههــای ناسیونالیســتی اروپاییهــا
کــه از قــرن هفــده تأکیــد ویــژهای بــر مــرز و دولــت-
ملــت دارنــد ،بــا تأکید بــر حقــوق خصوصــی ،حکمرانی
فضــای مجــازی خویــش را حــول موضــوع حفاظــت از
داده ســامان دادهانــد و مقــررات عمومــی حفاظــت از
داده را بــا محوریــت دادههــای شــخصی و حفــظ حریــم
خصوصــی طــرح میکننــد .همچنیــن ارزشــی ماننــد
شــفافیت بهطــور گســترده مــورد تأکیــد ایــن دکتریــن
اســت و در حفاظــت از داده بــه بخــش ســوم جامعــه
توجــه ویــژهای دارنــد و حاکمیــت را نیــز مکلــف
میداننــد کــه در موضــوع حفاظــت از داده ،زمینــه را
بــرای نظــارت عمومــی و مطالبــات مردمی فراهــم کند.
برمبنــای چنیــن نگاهــی اســت کــه امانوئل مکــرون در
یکــی از اجالسهــای اخیــر مجمــع حکمرانــی اینترنت
کــه در پاریــس برگــزار شــد ،سیاسـتگذاران جهانــی را
بــه رویکــرد تهاجمیتــر نســبت بــه ســاماندهی اینترنت
دعــوت کــرد .در ایــن اجــاس او رســماً اعــام کــرد کــه
هیچکــس بهتــر از دولتهــا نمیتوانــد اینترنــت را
ســاماندهی کنــد و درنــگ در ایــن خصــوص را تهدیدی
ی اســت که
علیــه همـهی جهــان دانســت .ایــن در حالـ 
در کشــور مــا برخــی کاتولیکتــر از پــاپ شــدهاند
و دادههــای ملــی و منافــع کشــور را بــذل و بخشــش
میکننــد و مبلــغ ارزشهــای مدرنیتــه شــدهاند! حــال
آنکــه کشــورهای مهــد مدرنیتــه نظیــر آلمان و فرانســه
و حتــی آمریــکا نیــز چنیــن رهــا و واداده بــه ایــن فضــا
نــگاه نمیکننــد!
* رویکــرد کنتــرل فضــای مجــازی ،بایــد ســلبی باشــد
یــا ایجابــی؟ یعنــی بایــد بــا پذیرفتن تمــام و کمــال آن
بهســمت تولیــد محتــوا و رقابــت درونــی پیــش رویــم
یــا نــگاه ســلبی و حذفــی هــم امــکان نزدیک شــدن به
اهــداف داریــم؟ * از دهــهی  ،۱۹۹۰بــا ریشــهدواندن
فناوریهــای نویــن ارتباطــی و تبدیلشــدن اینترنــت
بــه اصلیتریــن وســیلهی انتقــال اطالعــات« ،محتــوا»
بــه محوریتریــن مؤلفــهی ایجــاد ارتباطــات و نظــام
ل شــده اســت.
اجتماعــی در فضــای مجــازی تبدیــ 
لــذا همـهی کشــورها ،نیازمنــد حکمرانــی بر محتــوا در
قلمــرو ســرزمینی حکومــت خــود هســتند .خطمشــی
محتــوا کموکیــف ا ِعمــال کنتــرل را بررســیکرده و
مشــخص میکنــد که چــه محتوایــی (موضوع) ،توســط
چــه کســی (عامــل) و بــا چــه ابــزاری بایــد کنتــرل
شــود؟ اصــل خطمشــی محتــوا ،یکــی از موضوعــات
مــورد وفــاق همــهی دولتهــا و بهعنــوان حــوزهای
از حوزههــای خطمشــیگذاری عمومــی اســت ،ا ّمــا
آنچــه مــورد اختــاف اســت ،توافــق بــر ســر مصادیقــی
از محتواســت کــه کنتــرل میگــردد .ســه دلیــل عمــده
را میتــوان بــرای خطمشــی محتــوا برشــمرد:
 -۱جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی
 -۲محدودکــردن محتــوا یــا خدمــات ناخوشــایند
(نامناســب ،مضــر یــا غیرقانونــی بــرای دولتهــا،
کارفرمایــان و یــا افــراد خــاص)
 -۳محدودکــردن دسترســی بهدالیــل تجــاری و
مالــی
کشــورهای مختلــف دنیــا الگوهــای متفاوتــی را بــرای
کنتــرل محتــوا توســعه دادهانــد کــه در نتیجــهی آن
بازیگــران مختلفــی درگیــر شــدهاند .روشهــای مختلف
فنــی ،قانونــی ،هنجــاری و فرهنگــی بــرای کنتــرل
محتــوا و مدیریــت ارتبــاط در مبــدأ ،کانــال ارتباطــی و
مقصــد پیــام وجــود دارد کــه چگونگــی کنتــرل را برای
مــا مشــخص میکنــد ،ا ّمــا فراتــر از برخــورد ســلبی یــا
ایجابــی ،مســئلهی اصلــی «مواجهـهی فعال» اســت که
در مقابــل رویکــرد منفعــل قــرار دارد؛ چــه رویکــردی
کــه تمــام و کمــال اقتضائــات ایــن فضــا را میپذیــرد
و چــه رویکــردی کــه صرف ـاً کار حذفــی انجــام دهــد
در منفعلبــودن در ایــن فضــا یکســان هســتند .در
رویکــرد فعــال ،ارائـهی خدمــات با کیفیــت مانــع از بروز
بســیاری از مشکالتشــده و رویکــرد ســلبی را تاحــدود
زیــادی بالوجــه میســازد.
بهعــاوه ،آنچــه مســلم اســت اینکــه در یــک نظــام
کامــل خطمشــی محتــوا هیـچگاه یــک ابــزار بهتنهایی
کبُعدی
اســتفاده نمیشــود؛ چراکــه بــا یــک پدیــدهی ت 
و ایســتا روبـهرو نیســتیم .در نتیجــه اتخاذ یــک رویکرد
کبُعــدی مطمئن ـاً اثربخــش نخواهــد بــود.
دائمــی و ت 
آن رویکــردی در کنتــرل فضــای مجــازی مؤثــر واقــع
میشــود کــه ترکیبــی از مجموعــه اقدامــات بــه همــراه
پایــش و بررســی مســتمر نتایــج باشــد .در جایــی کــه
راهــکاری مؤثــر واقعشــده ،آن راهــکار تقویــت و توســعه
یابــد و در جایــی کــه نتیجــهی دلخــواه بهدســت
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نیامــده ،بهســرعت تجدیدنظــر شــود.
بدیــن ترتیــب ،مــا بایــد در خصــوص مســائل مختلــف و
ســطوح گوناگــون زندگــی اجتماعــی و حاکمیتــی قائــل
بــه تفکیــک شــویم .هماننــد بســیاری از کشــورهای
جهــان پــارهای از امــور هســتند کــه بــا رویکــرد ســلبی
قابــل مدیریــت هســتند .مســائل مربــوط بــه امنیــت
ملــی ،بهداشــت عمومــی و در برخــی مــوارد ،مســائل
مربــوط بــه حــوزهی آمــوزش ،اقتصــاد و از ایــن قبیــل
نیازمنــد مدیریــت ســلبی هســتند .از ســوی دیگــر،
بســیاری از امــور هســتند کــه شــیوههای ایجابــی پاســخ
بهتــری میدهنــد .مهمتریــن مصــداق ایــن امــور
مســائل فرهنگــی ،اعتقــادی و اخالقــی اســت .در حوزهی
فرهنــگ ،مــا بهشــدت نیازمنــد حرکــت بهســمت
تولیــد محتــوا و رقابتیکــردن فضــا هســتیم و در کنــار
آن نیــز بایــد از مدیریــت ســلبی بــا مســئولیتپذیرکردن
پلتفرمهــا اســتفاده کــرد.
متأســفانه در کشــور مــا عمومــاً پلتفرمهــای خارجــی
هیچگونــه مســئولیتی ندارنــد و حتــی حداقــل موازیــن
و قواعــدی کــه در کشــورهای غربــی و آمریــکا و اخیــرا ً
در ترکیــه رعایــت میشــود نیــز بــرای ایــران مراعــات
نمیکننــد و خــود را پاســخگو نمیداننــد و هیــچ
نماینــدهای در کشــور و خــارج از کشــور بــرای مســائل
ایــران و کاربــران آســیبدیده از ایــن پلتفرمهــا ندارنــد و
ظاهــرا ً اراده و عزمــی جــدی بــرای پاســخگوکردن آنهــا
در کشــور وجــود نــدارد.
عجیــب اینجاســت کــه بهجــای اینکــه خشــمها
و کوشــشها معطــوف بــه فعالیــت ولنگارانــهی
پلتفرمهــای خارجــی در داخــل کشــور شــود و بــا اجرای
مصوبــات ،فضــا مدیریــت شــود ،بــا دوگانهســازیهای
کاذب آدرس غلــط بــه فیلترینــگ داده میشــود.
حــال آنکــه واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نــوع فعالیــت
ولنگارانــه خــود زمینهســاز تاموتمــام فیلترینــگ اســت و
خواســته و ناخواســته بــا بــه چالشکشــیدن ارزشهــای
اجتماعــی و فرهنگــی و جریحهدارکــردن وجــدان
جمعــی ،فضــای عمومــی را بــرای فیلترینــگ مهیــا
میکنــد .بمانــد کــه اصــل فیلترینــگ کمــاکان یکــی از
متداولتریــن شــیوهها بــرای مدیریــت فضــای مجــازی
در جهــان اســت و تنهــا معیارهــای ارزشــی و هنجــاری
اســت کــه کموکیــف فیلترینــگ را مشــخص میســازد.
* بــه طــور مصداقــی ،گســترش و عمومــی شــدن دارک
وب ( )dark webیــا چیــزی شــبیه آن ،چــه عواقبی
ممکــن اســت داشــته باشــد و وظیفــه حاکمیتهــا در
قبــال آن چیســت؟
* دارک وب بخشــی از وب عمیــق و نظارتناپذیرتریــن و
غیرقابلکنترلتریــن بخــش اینترنــت اســت کــه ماهیت
اصلــی آن گمنامــی اســت .همانطــور کــه میدانیــد
ل دســترس
ایــن شــبکه و مجموعــه ســایتهای آن قابـ 
بــرای عمــوم نیســت و بــا موتورهــای جســتوجوی
خاصــی امــکان ورود و مشــاهده ایــن اطالعــات وجــود
دارد .ایــن فضــا تبدیــل بــه یــک کلونــی بــرای ارائ ـهی
طیــف وســیعی از خدمــات غیرقانونی شــده اســت .بخش
اعظمــی از تجارتهــای نامشــروع جهــان ،امــروزه در این
بخــش مدیریــت میشــود .خدماتــی نظیــر پولشــویی،
هماهنگــی بــرای قاچاقهــای ســازمانیافته ،تجــارت
مــواد مخــدر ،اســلحه و ترانزیــت انســان در فضــای دارک
وب دنبــال میشــود .بــدون شــک خطرناکــی ایــن
فضــا بهقــدری آشــکار اســت کــه تمامــی کشــورهای
جهــان ســعی بــر دور نگهداشــتن کاربــران از آن دارنــد
و در بســیاری از جوامــع فعالیــت در آن جرمانــگاری
شــده اســت .دارک وب بهعنــوان یکــی از جدیتریــن
تهدیــدات علیــه امنیــت ملــی کشــورها معرفی میشــود
کــه متأســفانه امــکان رهگیــری و شناســایی فعالیتهای
انجامشــده در آن اگــر غیرممکــن نباشــد ،بســیار دشــوار
اســت .خصیصـهی نظارتگریــزی آن هــم امــکان خلــع
یــد حاکمیــت را بهدنبــال دارد.
لــذا ،در ابتداییتریــن ســطح از وظایــف حاکمیــت در
قبــال شــهروندان ،بایســتی اوالً بــا بهرهگیــری از فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،حاکمیــت باید از حقوق اشــخاص
صیانــت کنــد؛ ا ّمــا چنانچــه تحــوالت فنــاوری امــکان
احــراز هویــت ،نظــارت ،انضبــاط عمومــی و  ...را از یــک
حاکمیــت ســلب نمایــد ،حاکمیــت اوالً امــکان صیانت از
حقــوق شــهروندان خویــش و ثانیـاً صیانــت از نظامهــای
اجتماعــی یــک جامعـهی اســامی را نخواهــد داشــت و
ایــن همــان نقط ـهای اســت کــه رهبــر انقــاب اشــاره
فرمودنــد کــه مــا نمیتوانیــم مــردم را در ایــن فضــای
بیپنــاه رهــا کنیــم.
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