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گر  تنطیمارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد 

  ی تبادل اطالعات (آیکن)الملل بینفضاي 

  

  ١طاهره میرعمادي

   ایران وصنعتی علمی پژوهشهاي سازمان ي،فناور و علم سیاستگذاري دانشیار

 )25/8/95 تاریخ تصویب: - 15/7/95(تاریخ دریافت:  

  

  چکیده

ی تبـادل  المللـ  بـین این مقاله قصد دارد سیاستهاي ایران را در قبال نهاد راهبر و تنطـیم گـر فضـاي    

ی و الملل بینتحلیل اسناد سازمانهاي  ،اطالعات (آیکن) از نظر هدف و راهبرد ارزیابی کند. روش تحقیق

 پس از یک، مقاله ي طراحی شده است. اینفناورمصاحبه است و مدل مفهومی با توجه به مدل دیپلماسی 

تضـمین   کند که هـدف سیاسـت ایـران،    می رسد و مشخص می به مرحله ارزیابی سیاستها، مرور تاریخی

تحـت نظـارت    2016ریشه اینترنت بوده است که تا اکتبر  فایل منطقه ي دامنه وامانه نامهادسترسی به س

به یک نهاد آیکن  به تغییر ماهیت اهتمامایران براي نیل به این هدف هاي  دولت آمریکا قرار داشت. راهبرد

با توجه به تحـوالت اخیـر و مختومـه شـدن قـرارداد      ، ی بوده است. مقاله در پایانالملل بینتحت نظارت 

  دهد.  می انحصاري آمریکا و آیکن، پیشنهاداتی را در رابطه با سیاستهاي آتی دولت ایران ارائه

  

  

حق ، منابع اینترنتیگري  تنظیم، اینترنت، دیپلماسی ارتباطیآیکن، راهبري ، ارزیابی واژگان کلیدي:

  دسترسی

  

  

 

                                                        
1- tamiremadi@yahoo.com 
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  مقدمه  

ظهور و قدرت گرفتن نهادهاي  وگري  تنظیمهانی شدن، جهانی شدن یکی از ابعاد فرآیند ج

 ي) نشانهگر تنظیمی است. برخی از صاحب نظران این پدیده را (جهانی شدن الملل بین گر تنظیم

با قبول محدود شدن ، و برخی دیگر اند ملتها تعبیر کرده - قدرت دولت غیر قابل انکار زوال

را هنوز قویترین ها  تعبیر دسته اول را مبالغه آمیز تلقی کرده و دولت، اختیارات دولت بعضی از

بستر فرآیند جهانی شدن  . پروفسور میسی(Howlett, 2010)دانند  می یالملل بینبازیگران عرصه 

داند: اول نگرشی که در آن جهانی شدن  می چشم انداز قابل مطالعهسه را از گري  تنظیم

داخلی کشورهاي طرف معاهده  گر تنظیممحصول توفقات چند جانبه بین نهادهاي گري  تنظیم

ی ابزاري براي کنترل مقررات و قوانین داخلگري  تنظیماست. دوم نگرشی که جهانی شدن 

گردد و سوم نگرشی که جهانی  می ی تلقیالملل بینبخش عظیمی از کشورها توسط یک هژمون 

 بیند که دولتها با توسل به آن به تنظیم قوانین داخلی می را اهرمیگري  تنظیمشدن فرآیند 

  .(Macey, 2003)  باشند پردازند، بدون اینکه از حمایت نیروهاي داخلی برخوردار می

توان از محدود شدن قدرت  می ی است کهالملل گري بین تنظیمطبیعتا تنها در وجه دوم 

ی به الملل گري بین تنظیمدولت در تنظیم امور حاکمیتی خود سخن گفت. در دو مورد دیگر، 

منجر افزایش قدرت دولت ملی و یا افزایش قدرت طبقه حاکمه آن در مقابل نیروهاي داخلی 

   خواهد شد.

این مقاله قصد دارد سیاست ایران را در قبال یکی از مهمترین نهادهاي رگوالتوري 

 1یا آیکنها  شرکت اینترنتی تخصیص نامها و شماره ی در عرصه تبادل اطالعات یعنیالملل بین

بع منظور مدیریت منا انتفاعی است که بهی غیرسازمانآیکن  از دیدگاه وجه دوم ارزیابی کند.

، 2ی و نگهداري پروتکلهاي شناساییهماهنگاینترنتی تشکیل شده است و مسئولیت تخصیص، 

عهده دارد. به تعبیر پروفسور فرومکین  را بر 4اي و سرورهاي ریشه 3اینترنتیهاي  دامنههاي  نام

یک فایل واحد به نام ریشه وجود دارد که هرکس این فایل را  ،در قلب سامانه نامهاي دامنه"

 جهان هماکنون .)Froomkin M. , 2000: 17( "کردکنترل کند، کل اینترنت را کنترل خواهد 

ماهوي در این نهاد (رگوالتور) اینترنتی به شکل گسستن از نظارت رسمی دولت  شاهد تغییر

است. این رویداد که در ذات  گر تنظیمتی و خود آمریکا و تبدیل شدن به یک سازمان چند ملی

خود امر بسیار حائز اهمیت براي مطالعه تجارب جهانی رگوالتوري عرصه ارتباطات و 

                                                        
1 - Internet Corportaion of Assigned Names and Numbers 
2- TCP/IP protocol 
3- Domain Name 
4- Root Server 
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باشد، بطور ویژه براي سیاستهاي خارجی و ارتباطات ایران شایان توجه است و  می اطالعات

  جا دارد که در باره آن مباحثات مفصلی انجام گیرد. 

ي فناورهاي پژوهشی دپارتمان  برونداد یکی از پروژه یاد داشت که اینترنت در اصل باید به

دانشگاه استانفورد بوده که در دهه شصت توسط وزارت دفاع آمریکا و  اطالعات و ارتباطات

. در طراحی )Mowery, 2009( در دهه نود توسط بنیاد ملی علوم آمریکا تامین مالی شده بود

آکادمیک دانشگاههاي آمریکا تعریف  هاي انتقال داده اولیه، ابعاد این پروژه در حد یک سامانه

مطابق  به یک شاهراه اطالعاتی تبدیل شد و در حال حاضر بود. اما از دهه نود رفته رفته، شده

میلیون کاربر در  500د و میلیار 3 ، فعالیت بیش از1با آمار روزانه سایت اینترنت الیو استت

 اینترنت هم "کند. می امنیتی و غیره را در سرتا سر کره زمین میزبانی، تجاري، نظامیهاي  عرصه

رسانه همگانی و ابزار اصلی ارتباطات انسانی ، مخزن دانش بشري، جهانی تجارت اکنون میدان

   ".(,Purkayastha, 2014)است 

و  2کارکرد راهبري . اهمیتت داراي ساختار سلسله مراتبی استمعماري ویژه سامانه اینترن

نامهاي ، زیر ساختهاي  شبکه تنظیم براي تخصیص منابع فیزیکی و غیر فیزیکی اینترنتی شامل

آدرسهاي پروتکلهاي اینترنتی کارگزاران ریشه و فایلهاي ، بلند مرتبه کشوري و یا عامهاي  دامنه

سازمانی که ، آیکن از، غیر قابل چشم پوشی بوده است.قه ریشه و روتینگها، از همان آغمنط

یر اینترنتی را در اختیار دارد، به عنوان یک سازمان غ اهبري مرکزي تخصیص و تنظیم منابعر

یعنی تنها چند ماه پیش، تحت  2016و تا پایان سپتامبر  تاسیس شد 1998انتقاعی در سال 

قرار داشت و پس از آن به یک  3ي ارتباطات آمریکافناوري اطالعات و فناورنظارت مدیریت 

تغییر ماهیت یافت. پرسشی که در شرایط فعلی باید  4ی با راهبري چند ذینفعیالملل بیننهاد 

مسئله تغییر ماهیت نهاد  براي پاسخ به آن به بحث پرداخت، آن است که راهبرد ایران در مقابل

باید  قبل از پاسخگویی به این سوال نامطمئ چه بوده است؟ل اطالعات فضاي تباد گر تنظیم

این  بوده است.ی تا کنون چه الملل بین گر تنظیممشخص گردد که سیاست ایران در قبال این 

گیرد و باالخره چه تغییراتی در آن پس  می قدرت قرارهاي  بندي سیاست در کدام یک از جبهه

  خواهد بود؟الزم آیکن  از تحوالت اخیر

  

 

                                                        
1- Internet Live Stat 

حکمرانـی  "و  "راهبـري اینترنـت  "شود که در ادبیات تخصصی فضاي تبادل اطالعات هـر دو اصـطالح    می خاطر نشان -2
  رواج دارد.  "اینترنت

3  - NTIA 
4- Multistakehordersism 
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  مروري بر ادبیات

 ها ه واژیک از این  ی و نسبت هرهماهنگو گري  تنظیمراهبري،  اجماع بر سر تناسب مفهوم 

که حاصل مباحث آکادمیک باشد، ناشی از  از آن دیگر در فضاي تبادل اطالعات بیشبا یک

واژه . )Hofmann J., 2016( ی بودالملل بینهاي  تفهیم و تفهم و عملگرایی بازیگران در اجالس

چاپ  "مشکالت راهبري اینترنت"کتاب در  1996اولین بار در سال  "راهبري اینترنت"

و به بعدا توسط دیگران استفاده . )Hofmann J., 2016( بکار برده شد دانشگاه هاروارد

فرومکین  .(Drake, 2005) ;(Muller, 2002) ;(Kleinwächter, 2000) ;(Froomkin, 2003)شد

در قالب یک نهاد غیر آیکن  معتقد است که دولت آمریکا با فراهم آورن زمینه براي تاسیس

آیکن  اینترنت تسلط یافت و از آنجا کهاي  انتفاعی و عقد قرار داد با آن، عمال بر ساختار پایه

... و این با روحیه دموکراسی در برد می بهره به نفع خودآیکن  است، از نقش گر تنظیمیک 

  رنت منافات دارد.اینت

1ی تاملیهماهنگ تنها راهبري در اینترنت،"گوید مقصود از  می هافمن، در مقابله فرومکین
 

)Hofmann J., 2016("  کنندگان است زیرا اقتدار مرکزي وجود ندارد هماهنگی بین هماهنگیا

این دواستاد شاید اختالف بین  شود. می انجام 3و بطور توزیع شده 2بدون قصدیتگري  تنظیمو 

ادبیات متمرکز بر  نماینده اختالفی باشد که، حقوق و سیاستگذاري عمومی فضاي سایبر

به دو شاخه بزرگ تقسیم کرده است:  آن را کننده هماهنگتور یا و نقش رگوال راهبري اینترنت

یک را با هویت آیکن  تنها بعد فنی آنرا درنظر داشتند و، اول آن دسته که از راهبري اینترنت

 یهماهنگسازمان غیر دولتی حتی علیرغم نظارتی که آمریکا بر آن داشت، مناسب نقش 

 ی متعدد تعلق دارد. این دستهالملل بینسهاي دانستند و دسته دیگر از ادبیات که به اسناد اجال می

 ائل به اهمیت بیشتر رگوالتوري دردانند و ق می ی را تنها بعدي از وظایف راهبريراهبري فن

دسته دوم معتقدند که  حقوقی، اقتصادي و فرهنگی هستند. صاحب نظران -اد دیگر سیاسیابع

بی طرفی ، تجارت الکترونیکی، و مسئله جرایم اینترنتی مسائلی مانند قلمرو صالحیت دولت ها

آزادي گردش اطالعات و نسبی گرایی فرهنگی و ممنوعیت انتشار نفرت نژادي و غیره ، شبکه

دولی و یا به یک نهاد بین ال 4يرگوالتور يراهبر کند که می طالعات اقتضادر فضاي تبادل ا

، راهبري اینترنت عبارت است از توسعه و کاربرد اصول" چند ذینفعی تعلق بگیرد. از این نظر

تصمیم گیري توسط دولتها، نهادهاي مدنی و بخش خصوصی هاي  قوانین و مقررات و فرآیند

  .(WGIG, 2005)  "و تکامل اینترنت نقش داشته باشدگیري روند توسعه  شکل که در

                                                        
1 - Reflective coordianance  
2 - Intentionality  
3 - Distributed 
4  -  Regulatory Governance 
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  و روش پژوهش  چارچوب مفهومی

از نظر ارائه الگوهاي ارزیابی پسینی غنی است، اما ، که ادبیات سیاستگذاري عمومی آن با

مطالعات کنون تاي، فناوری یا دیپلماسی و بطور خاص دیپلماسی الملل بیندر عرصه سیاستهاي 

 فلینک و شرایترر در بین این منابع اندك، مقاله مشترك .انجام شده است محدودي

)Schreiterer, 2010( دارد. اي  شناسی اهداف سیاست کشورها جایگاه ویژه به دلیل داشتن گونه

که اند  اهدافی را متصور شده، ي کشورهافناورنویسندگان مقاله مذکور براي دیپلماسی 

شوند. از نظر آنان اولین هدف دیپلماسی علم و  می به سه دسته جداگانه تقسیم بطورکلی

نوین و توانمندیهاي  یهايفناوراست و این دسترسی شامل دسترسی به  1دسترسی ي،فناور

هاي مالی  یهاي کلیدي و دسترسی به نیروي انسانی ماهر و سرمایه گذاريفناورتحقیقاتی و 

است و مقصود  "نفوذ"فلینک و همکارش  ي از نظرفناورو  است. هدف بعدي دیپلماسی علم

افکار عمومی و فرآیندهاي تصمیم گیریهاي اقتصادي و سیاسی براي افزایش  نفوذ دراز آن 

، ي برندینگفناورباشد. هدف سوم دیپلماسی علم و  می یالملل بینهاي  قدرت کشور در صحنه

  است.  یالملل بیندر بازارهاي  تحقیق و توسعههاي دستاوردکسب بازارو انتشار 

شش کشور پیشرفته جهان را ازنظر اهداف ، نویسندگان مقاله مذبوردر کاربرد این سه مدل 

ي کشور فناورکه بطور مثال هدف دیپلماسی اند  و نتیجه گیري کردهاند  دیپلماسی بررسی کرده

  . )Schreiterer, 2010( باشد می "برندینگ"سوئیس  و هدف "دسترسی"فرانسه 

 اما با تغییر سطح تحلیل از، مقاله حاضر از گونه شناسی مدل فلینک و شرایترر استفاده کرده

ي فناورالذکر را در حوزه  ملی به بخشی، کوشش نموده است که اهداف سه گانه فوق سطح

اطالعات و ارتباطات بطور تخصصی تبیین کند. نتیجه این کوشش، ساخت یک مدل مفهومی 

سیاست  -سه وجهی است که در راس هریک از اضالع آن، یکی از اهداف دیپلماسی 

به  توان به دسترسی می قرار دارد: در حوزه دسترسی،گري  تنظیمی در مواجهه با نهاد الملل بین

در  کارگزاري ریشه) اشاره کرد.، هاي اینترنتی بلند مرتبه کشوريدامنهمنابع اینترنتی (شامل 

ی و اجتماعهاي  توانایی شبکه( اجتماعیهاي  نفوذ، افزایش قدرت نرم و نفوذ در شبکه حوزه

هاي تحقیقاتی و وجهه دستاوردکسب بازار، انتشار  و در حوزه گروههاي فشار) مورد نظر است

ي اطالعات فناوردر حوزه ) انه نرم افزار و سخت افزارفناورهاي سازي (برندینگ و بازار کاال

  تواند مورد عنایت قرار گیرد. می و ارتباطات

                                                        
1 - Access 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   دوره پژوهشی سیاستگذاري عمومی، - فصلنامه علمی                    14

  
 .)2010شرایترر (بندي فلینک ونگارنده با استفاده از تقسیم منبع: ؛ارتباطی دیپلماسی تحلیل مدل -1شکل 

مدل مفهومی باید نخست  با توجه به اصلی مقاله، نتیجه اینکه براي پاسخگویی به سوال

 گر تنظیمی الملل بینمجموعه مواضع دیپلماتیک ارتباطاتی کشورها در برابر نهاد  پاسخ داد که

شوند.  می تقسیم بندي بر اساس این مدل، بر چه اهدافی (دسترسی، نفوذ و کسب بازار)آیکن 

 و عات چه بوده استتبادل اطال یالملل بیناستهاي ایران در فضاي دوم اینکه هدف اصلی در سی

آیا این راهبرد براي ایران قابل آیکن  ون با توجه به تغییرات اخیرسوال سوم آن است که اکن

   ؟یا باید تغییراتی در آن داده شودادامه است 

مقاله حاضر پنج نقطه عطف تاریخی در روند جهانی شدن راهبري اینترنت (نشست سران 

ی الملل بین، کنفرانس اتحادیه 2005، تشکیل فرم راهبري اینترنت 2005، 2003در سال 

رویداد مهم این فرآیند  5) که بطور کلی به عنوان 2015، کنفرانس نت موندیال 2012ارتباطات 

ی آمریکا، الملل بیندهد و با تحلیل محتواي سه بلوك  می ورد توجه قرارشود، را م می نامیده

  مطرح شده باشدهاي  کند پاسخگوي پرسش می کوشش، کشورهاي غیر متعهد اروپا و

 ی (بیانیه اصول ژنوالملل بینهاي  اسناد و مدارك اجالس ها مطالعه آوري دادهروش جمع

، 2016تا  2007فروم راهبري اینترنت از ي ها )، اجالس2005) و دستور کار تونس (2003(

هاي  هاي هیاتو بیانیه 2014و کنفرانس نت موندیال  2012یو ، آي، سیمصوبه دبلیو، 

نمایندگی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران در همه رویدادهاي فوق الذکر به اضافه مستنداتی در 

و تشخیص  کد گذاريیک (روش تماتآنها  ) و روش تحلیلرابطه با مواضع چین و برزیل

باشد. عالوه بر آن درجریان  می (Saldana, 1988)ها)  ارتباط بین کدها و الگوسازي از آن

 2009در تهران و  2003وبت اجالس کمیته آماده سازي فروم راهبري اینترنت در ن شرکت در

هاي  فرصتی بوجود آمد که با کارشناسان هیات نمایندگی ایران و بعضی از هیات در ژنو

   هاي اولیه پژوهش را تایید نمود.یافته ها مصاحبه شود. نتایج این مصاحبه خارجی

دسترسی به : حوزه دولت

حضور در (فضاي اینترنت 

)  اینترنت

کسب بازار و برندینگ

دیپلماسی  

  ارتباطی

:  حوزه نهادهاي مدنی

 قدرت نرمنفوذ  و افزایش 
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  یهماهنگ و راهبري ،يگر تنظیممطالعه بستر تاریخی تحول 

را  1آیکن بعد شرکت زایشی جان پاستل استاد دانشگاه استنفورد و مدیر پروژه اینترنت که

غالبا اختیار اداره یک کد کشوري دامنه ، در قالب شرکت خصوصی غیر انتفاعی تاسیس کرد

را با یک قرار دوستانه یا یک تماس تلفنی به افراد یا موسساتی که در جامعه  2مرتبه اول

به عبارت دیگر،  .)Muller, 2002( داد می اینترنتی به عنوان طرفهاي قابل اعتماد مطرح بودند،

هیچ آداب و ترتیبی مبتنی بر قرارداد در کار نبود. مقررات فنی مورد نیاز نیز از پائین به باال و 

 گرفت و به سطوح باالتر براي نهایی شدن انتقال می سر چشمه 3غالبا از ستاد مهندسی اینترنت

دویست  و تفویض مدیریت ستل در زمان طراحی سامانه نامهاي دامنهجان پا یافت. همچنین می

را به اشخاص و نهادهاي غیر دولتی در مناطق  4مرتبه اولهاي  چهل و سه کد کشوري دامنه

ربط مشورت نکرد. وي تنها از یک لیست  با هیچ مقام دولتی در کشورهاي ذي، مختلف جهان

براي شناخت کشورها و مناطق، صرفنظر از موقعیت  5ی (ایزو)الملل بینسازمان استاندارد 

سیاسی و حقوقی شان، استفاده کرد. در آن دوره و با توجه به جمع نه چندان بزرگ بانیان 

اینترنت، روابط بین بازیگران مختلف عمدتا مدیران بودند جنبه شخصی داشت و بر اعتماد 

  . )Muller, 2002( متقابل استوار بود

 گان در دهه هشتاد بود که به کلتفاوتی حاکمیتی، سیاستهاي دولت ری یکی از علل این بی

. 6دانست می را پرچمدار اصل آزادي گردش اطالعات گري دولت بود و خود مخالف تصدي

ت و بانیان اینترن وضعیت اینترنت با این سیاست دولت آمریکا در زمان ریگان همخوانی داشت

ادامه دادند. از نظر آنان تنها ماده نوزده اعالمیه  شانآن بدون دخالت دولت به کار در سایه

عنوان تنها بنیاد تبادل اطالعات بدون توجه به مرزها بجهانی حقوق بشر بر آزادي افراد براي 

که تقریبا همه کشورها به   حقوقی براي اینترنت مشروعیت داشت. از سوي دیگر با آن

نگریستند، اقدام پاستل مبنی  می ات راه دور به عنوان بخشی از حوزه حاکمیت ملی خودارتباط

مرتبه اول به نهادهاي غیر دولتی هاي  بر تفویض اختیارات مربوط به مدیریت کد کشوري دامنه

  .(Kleinwæchter, 2003)  تلقی گردید به عنوان یک اقدام فنی و نه سیاسی

نود با گسترش اینترنت به سراسر جهان و وابستگی بخش مهم و رو به معهذا در دهه 

منشاء بروز بحثهاي دامنه  مواضع بازیگران تفاوت کرد و ،ی به آنالملل بینافزایشی از تجارت 

                                                        
1- Internet Corporation assigned names and numbers 
2- country code Top-Level Domain (ccTLD) 
3- the Internet Engineering Task Force (IETF) 
4 -ccTLD 
5 -the International Standardization Organization (ISO 3166) 

خوانده می شد، به شـدت   از جمله با تالشهاي یونسکو براي آنچه که نظم جهانی جدید در حوزه ارتباطات و اطالعات - 6
 مخالفت کرد و بر آن بود که اطالعات باید آزادانه در جهان سیر کند
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در آن شد. با توجه به خصلت جهانی گري  تنظیمداري در مورد راهبري اینترنت و محور 

ی به خود گرفت و متناسب الملل بیناین بحثها به سرعت ابعادي ، بودن آناینترنت و فرامرزي 

با افزایش اهمیت اینترنت و شناخت دولتها از نقش مهم آن بر حساسیتها افزوده شد. از این 

مرحله به بعد تالش براي نهادینه کردن سامانه نامهاي دامنه به عنوان یکی از مهمترین منابع 

  طرفهاي ذي نفع، قرار گرفت.اینترنت در مرکز توجه 

  سامانه نامهاي دامنه  گري  تنظیم آغاز دخالت دولت آمریکا در

موسسه علوم اطالعاتی وابسته به دانشگاه  1991در سال  بوجود بیایدآیکن  قبل از اینکه

کرد، قراردادي با وزارت بازرگانی آمریکا براي  می که پاستل در آن کار 1کالیفرنیاي جنوبی

سازمانی با کم و بیش که  منعقد کرد IANAیا  2»اینترنتیهاي  اره تخصیص شمارهاد«تاسیس 

ادامه یافت.  3یک عضو، یعنی جان پاستل، بود. تامین مالی این سازمان توسط بنیاد علوم آمریکا

یا نتورك اي  از سوي دیگر وزارت بازرگانی آمریکا قرار دادي با شرکت راه حلهاي شبکه

مربوط به پسوندهاي دات  5مراکز ثبت کدهاي عمومی دامنه مرتبه اول براي اداره 4سولوشن

منعقد کرد. بعد از آنکه بنیاد علوم آمریکا تامین مالی طرح را در سال  6دات ادو، دات نت، کام

متوقف کرد، وزارت بازرگانی به شرکت نتورك سولوشن اجازه داد تا مبلغی براي  نود و سه

الت واقع در ای 7اي) ( د. این شرکت همچنین اداره کارگزار ریشهثبت نامهاي دامنه دریافت کن

(در این دوره پاستل کارگزار ریشه (بی) را در کالیفرنیا اداره  8ویرجینیا را نیز عهده دار شد

  .)1387(میرعمادي,  کرد) می

یادداشت تفاهمی با وزارت  سرانجام این روند، به تاسیس آیکن انجامید. این شرکت

منافع عمومی «بازرگانی آمریکا امضا کرد. بر اساس این یادداشت تفاهم، وظیفه آیکن اعتالي 

با هدف آنها  جهانی در ارتباط با ثبات عملیات اینترنت از طریق انجام کارکردها و نظارت بر

مرتبه اول هاي  هتدوین سیاستها جهت تعیین شرایطی است که در چارچوب آن شرایط، دامن

  .)1387(میرعمادي,  شود می اضافه "نظام ریشه سامانه نامهاي دامنه"جدید به 

                                                        
1- the Information Science Institute (ISI) of the University of Southern California USC 
2 - the “Internet Assigned Numbers Authority” (IANA) 
3 - the US National Science Foundation (NSF) 
4 - Network Solutions Inc. 
5 - generic Top-Level Domain (gTLDs) Registries 
6 - com, .org, .net and .edu 

کارگزار در خارج از آمریکـا) از منـابع اصـلی     3کارگزار در آمریکا و root servers )10کارگزار ریشه 13توضیح اینکه  - 7
   هستند . اینترنتی

  نیز عهده دار شد.آن را  مسئولیت هايرا خرید و همه  NSI 2000در سال  VeriSign Incشرکت  - 8
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بر مبناي قرار داد مبتنی بر مسئولیت مشترك بود، ضمن آنکه آیکن  و روابط دولت آمریکا

آیکن  انابه عنوان بخشی ازمسئولیت نهایی در دست وزارت بازرگانی آمریکا قرار داشت. ی

اي مسئول اداره کردن فایلهاي ناحیه ریشه بود، اما قبل از اینکه هر گونه تغییر و حذف یا اضافه

اداره «وارد شود، تصمیم مربوطه باید از تصویب  "اي"در فایلهاي ناحیه ریشه در کارگزار ریشه

گذشت. به این گانی آمریکا میوابسته به وزارت بازر» 1ملی ارتباطات راه دور و اطالعات

صادر و براي  ترتیب که اداره مذبور باید مجوز الزم را براي انتشار فایلهاي تهیه شده توسط یانا

فرستاد. هدف از صدور مجوز در این مرحله در واقع انجام یک کنترل  می نتورك سولوشن

تعهد  رعایت شده باشد. یاناحتما توسط  مقرر شدههاي  نهایی براي اطمینان از این بود که رویه

اولیه دولت آمریکا این بود که ظرف دو سال اعتبار یادداشت تفاهم امضا شده با آیکن به سر 

 2016تا سرانجام در اکتبر  . اما چنین نشد)1387(میرعمادي,  آید و آیکن کامال مستقل شود

  این کار به انجام رسید.

  آیکن  شدن راهبري یالملل بینجهانی و مقدمات  اعتراض

یادداشت تفاهم بین وزارت بازرگانی آمریکا و آیکن با آنکه موقتی و فقط دو ساله بود اما 

دولت آمریکا قائل شده بود. دولتهاي دیگر به این نوع رابطه  براي نقش نظارتی انحصاري

هر ساله به  استقالل کامل به آیکن،اعتراض داشتند. بخصوص اینکه طرح اولیه براي اعطاي 

افتاد. روشن بود که دولت آمریکا در این مورد تعجیلی نداشت و علل مختلف مانند  می تعویق

 تعویق فرآیند حوادث یازده سپتامبر و حمالت تروریستی سایبري و دیگر مسائل امنیتی را براي

کامال جهانی مانند هاي  کرد. از سوي دیگر ظهور پدیده می مطرحآیکن  ی شدنالملل بین

کرد.  می فاصله بین کشورهاي دارا و ندار را روز به روز بیشتر، بین ملتها "شکاف دیجیتالی"

اینترنت بود، قابل رسیدگی گري  تنظیمکه صرف مدعی فنی بودن امر آیکن  از سوي این مسئله

توسعه مانند و از سوي دیگر دولتهاي کشورهاي درحال  اروپایی از یک سو نبود.کشورهاي

کردند که راهبري اینترنت یک راهبري به معناي کامل  می برزیل و ایران اینطور استدالل، چین

به آیکن  است و نمی توان مسائل فنی و سیاستی را از هم جدا کرد. بنابراین درست نیست که

  به طور انحصاري مقید به رعایت ضوابط تنها یک کشور باشد.  گر تنظیمعنوان نهاد 

در ژنو  "نشست سران جامعه اطالعاتی" ی مانندالملل بینهایی ابتکارات رو چنین نگرانیپی

و فرصتی شد که براي اولین بار دولتها، شرکتهاي خصوصی و  اتفاق افتاد 2003و تونس  2001

ها مشخص شد که مسائل نهادهاي مدنی در کنار یکدیگر قرار گیرند. در جریان این نشست

خالف انتظار تنها منحصر به مسائل فنی نیست، بلکه ابعاد بسیار بر، اینترنتدر گري  تنظیم

                                                        
1- National Telecommunication and Information Administration” (NTIA) 
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 ، فرهنگی و سیاسی بسیاري از جوامع انسانی را در بريتري دارد و تبعات اقتصاد گسترده

راهبري و نظارت آن نیز باید توسط یک فرآیند تصمیم گیري با مشارکت همه  بنابراین. گیرد می

در  ي اینترنت با تشکیالت چند ذینفعیاین امر باعث شد که فروم راهبر ذینتعان انجام بگیرد.

اي  اجالس، مهم دیگرهاي  ایجاد گردد و هر سال یک اجالس داشته باشد. رویداد 2006سال 

به اهم  1باشد. در جدول  می 2014و کنفرانس نت موندیال در سال  2012تی یو در سال 

  شده است.  رویداد مهم پرداخته پنجاین اي  یافته

  ی در حوزه راهبري اینترنتالملل بینرویداد مهم  پنج -1جدول 

 
ف

دی
ر

  

  شرح رویداد  سال

1  2003  

تشکیل نشست سران در ژنو با حضور هزاران نفر نمایندگان دولتها، بخش خصوصی 

تحت  1صدور بیانیه اصول اولیه راهبري اینترنت، این مرحله دستاورداولین . و شرکتها

ی اعالم الملل بینبود که براي اولین بار بطور رسمی و در سطح  "اصول ژنو"عنوان 

چند ملیتی و با شرکت بخش ، شد راهبري اینترنت باید شفاف، دموکراتیک

  ی باشد.الملل بینجامعه مدنی و سازمانهاي ، خصوصی

2  2005  

، جامعه مدنی تشکیل نشست سران در تونس, بازهم با شرکت هزار نفر از فعالین

ملتها در  - در این اجالس بطور مشخص به نقش دولت. بخش خصوصی و دولتها

. در 3انجامید 2"دستورکار تونس"راهبري اینترنت پرداخته شد. این نشست به تدوین 

اعم از دولت آمریکا و هر دولت دیگري در راهبري اینترنت ها  نقش دولت این بیانیه

در راهبري اینترنت شده آنها  کاهش اعمال نفوذ زیر سوال رفته است و خوستار

  ی راهبري اینترنت بنیان گذاشته شد. الملل بیناست. در همین رابطه، مبانی فروم 

3  2005 

ی تاسیس شد. این فروم یکی از الملل بینی اینترنت به عنوان یک فروم الملل بینفروم 

امعه مدنی و بخش نقش جدیپلماسی ذینفعان را به نمایش گذاشت و هاي  اولین مدل

  تر کرد. این فروم پس از آن هر ساله اجالس سالیانه داشته است. خصوصی را پررنگ

4  2012  

م وکه بر خالف فرتیِ) ، (دبلیو، سی، آيی الملل بینکنفرانس جهانی ارتباطات 

ی مخابرات (آي تی یو) الملل بینتوسط اتحادیه ، راهبري اینترنتی و نشست سران

این رویداد تنها از نمایندگان دولتها دعوت به شرکت کرده بود و از آنجا تشکیل شد. 

تی یو یک سازمان بین دولتی و از جمله سازمانهاي تخصصی سازمان ملل ي آ که

                                                        
1- Declaration of Principles 
2 - Tunis Agenda 
3 - http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html 
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از طرف کشورهاي  الملل بینتوافقات این کنفرانس به عنوان حقوق ، متحد است

  گردید. می آور عضو الزام

5  2014  
اجالس ذینفعان در رابطه با آینده راهبري اینترنت در ، وندیالتشکیل کنفرانس نت م

  شرکتها و دانشگاهیان.، نماینده از دولتها 850برزیل با شرکت 

  قدرتهاي  : بررسی مواضع بلوكدهاتحلیل محتواي اسناد رویدا

بلوك  :گیري سه بلوك قدرت روشن گردید خیلی زود شکل، در گفتمان راهبري اینترنت

اتحادیه اروپا و آمریکا. بنابراین اختالف بین نظرات در مورد راهبري ، کشورهاي درحال توسعه

بلکه هر محور داراي  اینترنت بطور ساده به شکل تنش دو قطب موافق و مخالف نبوده است،

شود. بطور مثال  می جبهه متعارض دیده تنش بین دو هر موضع، است و در سه موضع محتمل

اروپا با نظر کشورهاي درحال توسعه در مورد نسبیت ارزشهاي ، ر ارزشهاي فرهنگیدر محو

 منفی یا هايآزادي 2موافق و با آمریکا در مورد جهان گرایی 1یا آزادیهاي مثبت فرهنگی مثبت

دیگر  همداستان است. این است که در هر تعارض در یک جبهه یک بلوك و در جبهه 3سلبی

اقتصادي و سیاسی سه ، میان مواضع فرهنگی تنش زیرجداول ر زیر دو بلوك قرار دارد. د

  شود:  می بلوك دیده

  محور فرهنگی تنش بین نسبیت فرهنگی و جهان گرایی فرهنگی و رعایت حقوق بشر )1

 سایبر فضاي در قدرت بلوك سه بین تنش فرهنگی محور -2جدول 

  نظر آمریکا   نظرات کشورهاي درحال توسعه   نظر اروپا و نهادهاي مدنی 

نسبیت فرهنگی در مورد 

  ایجابی  آزادیهاي

نسبیت فرهنگی در مورد ارزشهاي 

  ایجابی 

جهان گرایی آزادیهاي 

  مثبت فرهنگی 

 جهان گرایی در مورد آزادیهاي

  سلبی 

نسبیت فرهنگی در مورد آزادیهاي 

   منفی

 جهان گرایی آزادیهاي

  فرهنگی  منفی

ي از فناورتغییر آن به انتقال اجباري و  بازار آزاد محور اقتصادي تنش تعارضی بین )2

تعارض  شبکه نیز محور 4شرکتها به کشورهاي درحال توسعه از یک طرف و مسئله بی طرفی

شرکتهاي ، دولتها اصل بی طرفی شبکه به آن اصل عنایت دارد که. بین اروپا و آمریکا است

                                                        
1- Positive Liberty  
2  - Universalism  
3- Negative Liberty 
4- Net Neutrality 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   دوره پژوهشی سیاستگذاري عمومی، - فصلنامه علمی                    20

کنند و  باید به یکسان برخورد ها واسطه و عرضه کنندگان خدمات اینترنتی با کلیه داده

  هیچگونه تبعیضی بین مصرف کنندگان نگذارند.

   سایبر فضاي در قدرت بلوك سه بین تنش اقتصادي محور -3جدول 

  نظر اروپا و نهادهاي مدنی
نظرات کشورهاي در حال 

  توسعه
  نظر آمریکا

ي از شرکتها به فناورموافق انتقال 

  دولتهاي درحال توسعه

تعهد شرکتهاي چند ملیتی به 

ي به کشورهاي فناورانتقال 

  درحال توسعه

 بازار آزاد و استقالل

  شرکتها ي چند ملیتی

  1مخالف بی طرفی شبکه   موافق بی طرفی شبکه  پرچمدار بی طرفی شبکه ها

) محور سیاسی تنش تعارضی بین ماندن در تولیت آمریکا و جدایی از آن در شکل 3

  سازمان بین دولتی و یا چند ذینفعی 

 سایبر فضاي در قدرت بلوك سیاسی تنش سیاسی محور -4جدول 

 -نظر کشورهاي اروپایی

  نهادهاي مدنی
  نظر آمریکا  نظرات کشورهاي درحال توسعه

آیکن به عنوان یک نهاد 

هاي  باید حلقه گر تنظیم

ارتباط خودرا از دولت 

آمریکا جدا کند و به 

ی الملل بینعنوان یک نهاد 

چند ذینفعی توسط 

نهادهاي مدنی و  ،شرکتها

  دولتها اداره شود. 

ی هماهنگشامل اموري فراتر از آیکن  کار

 ICANNشود. در حالی که  می فنی اینترنت

مانند باید اجازه یابد تا چنین وظایف فنی 

هاي  و توزیع شماره 2راهبري کارگزاران ریشه

را حفظ کند، سیاست  3پروتکلهاي اینترنتی

ی مشروع که الملل بینباید توسط یک نهاد 

را نمایندگی کند، شکل گیرد. این ها  دولت

تواند یا در چارچوب سازمان ملل  می امر

ی الملل بینصورت گیرد یا یک چارچوب 

  اد گردد.جدید براي این منظور ایج

یک نهاد  آیکن

کننده ساده  هماهنگ

است که اداره امور فنی 

 هاي در حوزه شماره

اینترنتی و هاي  پروتکل

دامنه را بر هاي  نام

عهده دارد. بر مبناي 

تنها آیکن  این نظر،

 هماهنگاینترنت را 

  کند و نه اداره. می

                                                        
اکثریت کنگره آمریکا مخالف آن هستند در این اصل در دوره اوباما در آمریکا به شکل قانون درآمد. اما به علت اینکه  - 1

 شود. می تهدید دوره ترامپ
2- Root Server 

3 - Internet Protocle 
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اضع در چارچوب مدل در مقاله اکنون اگر این مو شده با توجه به مدل مفهومی ارائه

 مشخص، مندرج در چارچوب نظري برگردانده شود 1مفهومی به سه راس مثلث شکل 

تنظیم شده و سیاست  "تضمین دسترسی" گردد که مواضع دولتهاي درحال توسعه با هدف می

د که شو می غالب در اروپا بیشتر با هدف نفوذ طراحی شده است. همچنین به روشنی دیده

ها ي خود از طریق دسترسی به بازارها يفناورش بازار و انتشار آمریکا گستردغدغه اصلی 

   است.

  قبال) آیکن( سیاستهاي ایران دراستخراج 

تقسیم بندي روشنی براي شناخت ، اروپایی و آمریکایی، بلوکهاي سه گانه درحال توسعه

د. انتظار ناظران در ده می جامعه اطالعاتی و دیگر رویدادها بدستهاي  رفتار ایران در نشست

شکل  تفسیر مواضع ایران بر اساس مخالفت با مواضع آمریکا و دردرجه بعدي مخالفت با اروپا

ی الملل بینگرفته بود، بطوریکه زمانی که ایران از پیشنهاد اروپا مبنی بر تشکیل یک نهاد راهبري 

اروپایی هاي  اعضاي هیاتاز اي  دامنه دفاع کرد، عدههاي  براي تنظیم سامانه نامها و شماره

درحالیکه این مورد و  .(Wary, 2005) نسبت به صداقت این دفاع، بدگمانی خودرا ابراز کردند

ایران با توجه به  نبوده واي  کند که رفتار ایران درباره مواضع اروپا کلیشه می موارد مشابه ثابت

گیرد. اما اختالف با مواضع آمریکا بدون استثنا همیشگی بوده  می منافع خود در این باره تصمیم

طرفداري از ، که شامل مخالفت با بی طرفی شبکه و در مواجهه با مواضع این کشور

بوده است همواره در جبهه روبرو آیکن  جهانگرایی فرهنگی، دفاع از قرارداد دولت آمریکا با

برزیل و ، ن در بیشتر مواقع با دولتهاي چین، روسیهقرار داشته است. از طرف دیگر مواضع ایرا

  بوده است.  هماهنگآرژانتین 

از انضمام  حمایت مداومبر در محور اقتصادي مبتنی  مواضع ایران، در محور اقتصادي

و  2005و تونس  2003نشست ژنو هاي  و سند اهداف پس از آن در بیانیه اهداف توسعه هزاره

ایران همواره بر حق ، است. در این فرآیندبوده  2012ی الملل ینبکنفرانس جهانی ارتباطات 

انگیزه شدید ایران ، محور این رکن د.کن می توسعه به عنوان نسل سوم حقوق جهانی بشر تاکید

یهاي اطالعات و ارتباطات براي رشد اقتصادي و انتشار مواهب آن فناوربه استفاده از امکانات 

 ي از کشورهايفناورایران از طرفداران اصل انتقال  .(ITU, 2015) اقصا نقاط کشور است در

صنعتی به کشورهاي درحال توسعه بوده و از این نظر در تصویب بندهاي دایر بر چنین اصلی 

  .مشارکت داشته است

تاکید بر آن در ایران پرچمدار اصل نسبیت فرهنگی است، اما میزان ، در محور فرهنگی

مختلف متفاوت بوده است. در دوره خاتمی با وجود تاکید بر نسبت ارزشهاي هاي  هیات
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بر اصل گفتگوي تمدنها اصرار داشت. فعالترین این وضعیت را ایران زمانی داشت که  فرهنگی

 خواست میهمواره  ها آماده سازي این نشست فعاالنه شرکت کرد و در این کمیتههاي  در کمیته

همچنین معتقد بوده که بخش از راهبري  .محلی تاکید شودهاي  که بر حاکمیت ملی و فرهنگ

ی یونسکو مستقیما در ان الملل بینجامعه اطالعاتی است، سازمان  که مربوط به مسائل فرهنگی

 بود "تمدنها گفتگوي ". در آن زمان شعار دولت خاتمی(MSRT, 2004)دخیل باشد 

(Khatami, 2003) .  

در محور سیاسی باید گفت که ایران همواره منتقد اصلی ساختار فعلی توزیع قدرت در 

راهبري اینترنت بطور اخص بوده است. با توجه به مجموع اعالم  ی بطور کلی والملل بیننظام 

ند جهانی که از کابینه آقاي خاتمی تا آقاي روحانی را رویداد اصلی در فرآی 5مواضع ایران در 

ی تبادل اطالعات در الملل بینگردد که سیاستهاي ایران در فضاي  می مشخص گیرد، می دربر

طراحی و اجرا شده است و  "دسترسی" ي فوق الذکر بر اساس اصل تضمینها  کلیه رویداد

این مواضع کم  ،احمدي نژاد و روحانی، یدولت از آقایان خاتمهاي  صرف نظر از تغییر کابینه

با این حقیقت ، که یک اینترنت یک سامانه جهانی بوده است این امر و بیش یکسان بوده است.

، که اصلی ترین سازمان راهبري و سیاستگذاري آن باید به مقامات دولتی آمریکا پاسخگو باشد

ازمان غیر دولتی است، براي خود یک سآیکن  بسیار تعارض آمیز بوده است و این اصل که

  ایران چندان تفاوتی در این وضعیت ایجاد نمی کرد. 

ایران متوجه شد که  ،2003پس از اجالس نشست سران جامعه اطالعاتی در ژنو در سال 

آرژانتین و دولتهاي ، در این نگرانی تنها نیست و کشورهاي دیگر مانند بخصوص چین، برزیل

کنند در بازي قدرت در اینترنت کفه ترازو را از  می سوریه کوششعربی مانند لیبی و همچنین 

ی با الملل بینبه طرف ایجاد یک نهاد جدید التاسیس ، میل کردن به طرف دولت آمریکا

  متعادل کنند.، مساوي بین دولتهاهاي  نقش

ه بیانی 1در ماده ، هیات ایران کوشید که با همداستانی با دیگر کشورهاي با راهبرد مشابه

البته در این کار موفق نشد اما در  .را اضافه کند"گفتگوي تمدنها"اصل  ،اصولی نشست سران

خاطر نشان شده بود. همچنین هیات موفق شد  "گفتگوي تمدنها  "موضوع ، 52و  9پاراگراف 

اساس ساخت یک فضاي احترام  جامعه اطالعاتی باید بر"صورت که به این  را پیشنهاد خود

بیانیه اصول  10در پاراگراف  ،"ول و ارزشهاي بنیادي همه فرهنگها بنا شودآمیز براي اص

کوشش کرده است که روند گذار نهادهاي راهبري از  بقبوالند. از این جهت این دولت همواره

  ی را تسریع کند.الملل بیندولت آمریکا به نهادهاي  1قیمومت

                                                        
1 - Stewardship 
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فتگوي تمدنها و نسبیت فرهنگی ، هیات ایرانی دیگر اصراري بر گ2005در اجالس تونس  

نداشت و بیشترین همت خودرا براي ایجاد یک سازمان بین دولتی جهت تولیت راهبري 

. این دوره مصادف با (Bhuiyan, 2014)  حاکمیتی براي آن به خرج دادندگري  تنظیماینترنت و 

نیز در اجالس اتحادیه  2012هیات در سال همین  ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد بود.

در تدوین بندهاي قطعنامه مشارکت داشت؛  مخابرات شرکت کرد و به اتفاق چین و روسیه

قطعنامه را ایران پیشنهاد کرد و با آنکه اجماع در باره آن نبود، ایران توانست  3بطور مثال بند 

تصریح شده  3فه کند. در مفاد بند آن را به قطعنامه اضا 73به  77صرفا براساس راي گیري 

همه کشورها باید اختیارات مساوي در راهبري اینترنت و آینده آن داشته باشند و  "است که

از اتحادیه  به عالوه .(Small Media.org, 2015) "دولتها بازیگران اصلی در این فرآیند هستند

شده بود که همچنان در موضوع راهبري اینترنت فعال باقی بماند. خواسته ی مخابرات الملل بین

اما این موفقیت بزرگی براي ایران  محسوب نمی شد،اي  بند سوم مطالبه تازه هرچند که مفاد

  بود و تاریخ نیز نشان داد که تسهیل گر تحوالت بعدي راهبري اینترنت در سطح جهانی شد

(Small Media.org, 2015) .  

ایران همچنین موفق شد فرم راهبري اینترنت فارسی زبانان را با شرکت نمایندگان 

تاجیکستان و افغانستان تشکیل بدهد. در دولت روحانی کنفرانس نت مونادیال فرصتی بود که 

، در موضع هیات دکتر روحانی در مورد راهبري آیکن. را نشان بدهد ابتکارات دیپلماتیک خود

 کثرگرایی و راهبريجهت عکس سیاستهاي آقاي احمدي نژاد، به دنبال تقویت نگرش ت

راهبري ، کثرگراییتو در سخنرانی هیات ایرانی توسط کاووس آراسته بارها از  ینفعان بودذ

. اما در (Arasteh, 2014)  اینترنت توسط ذینفعان متعدد و دیگر واژگان مرتبط استفاده شد

کرد. از جمله اینکه نقش دولتها را در این رابطه  می مواقع دیگر، همان مواضع را تکرار بسیاري

بلند مرتبه را هاي  دیگر کنترل دامنهآیکن  خواست می . در مورد مشخصدید می بسیار قوي

آیکن  مشورتیقش دولتها در کمیته همچنین ن نداشته باشد و این امر بدست دولتهاي ملی باشد

در جدول ذیل مواضع ایران در  بیشتر باشد.آیکن  را افزایش بدهد تا صداي دولتها در

 احمدي نژاد و روحانی مشاهده، در زمان تصدي دولتهاي آقایان خاتمی رویدادهاي پنجگانه

  شود: می
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  مواضع ایران در رویدادهاي پنجگانه -5جدول 

  مواضعگذاري محتواي کد  رویداد  کابینه

الگوي استخراج شده از 

  ارتباط کدها

  "هدف سیاستگذاري"

  خاتمی
نشست سران 

2003  

تاکید بر حق حاکمیت ملی بر 

 منابع اینترنتی

دعوت از ورود از سازمانهاي 

 بین الدولی مانند یونسکو

تاکید بر حق توسعه و انتقال 

 ي باال به کشورهاي جنوبفناور

 گفتگوي تمدنها

از طریق  حق دسترسی بر منابع

 نظارت دولتها بر آیکن

  نژاد احمدي
2005  

  اجالس تونس

تاکید بر حق حاکمیت ملی بر 

    منابع اینترنتی

  نژاد احمدي

کنفرانس  2012

اتحادیه جهانی 

  مخابرات

تاکید بر حق حاکمیت ملی  -1

  بر منابع اینترنتی

مخالفت با تسهیم نقش با  -2

مردم نهاد و غیر هاي  سازمان

  دولتی

دعوت از سازمانها یبین  -3

به پذیرش  الدولی (آي تی یو)

نقش بیشتر علیرغم تاکید همه 

به اهمیت بازیگران ساله دیگر 

  نقش بازیگران غیر دولتی.

حق دسترسی بر منابع از طریق 

 نظارت دولتها بر آیکن
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  روحانی
رویداد ، 2014

  نت موندیال

اعتدال نسبی بین مواضع ضد  -1

ع نهادهاي مدنی و مواض

فداري از آنان در راهبري طر

  اینترنت

 تکرار مواضع دولت ساالرانه -2

بلند هاي  در رابطه با کنترل دامنه

  مرتبه توسط دولتهاي ملی

یا  GACپافشاري بر قدرت -3

  کمیته مشاوره دولتی آیکن

حق دسترسی از طریق نظارت 

ذینفعان متکثر (دولتی، 

 بر) حصوصی و نهادهاي مدنی

بر مواضع دولت با تاکید آیکن 

  ساالري

   

  تضمین دسترسی خردمایه و راهبردهاي سیاستهاي ارزیابی

ي اطالعات و فناوربه عنوان رگوالتور اصلی تحت نظارت مدیریت آیکن  زمانی که تا 

ي فناوری الملل بینکرد، مسئله اصلی براي طراحان سیاست  می ارتباطات آمریکا (یانا) کار

اطالعات ایران این بود که ایاالت متحده آمریکا قدرت قطع دسترسی ایران به اینترنت (حداقل 

ي ارتباطات فناوری الملل بینایران در عرصه  سیاستگذاريدر تئوري) را داشته است. بنابراین 

 گر تنظیمی، جهت تسریع فرآیند جدا سازي رکن الملل بینعمدتا مبتنی بر یارگیري در فضاي 

حاکمیتی) و تبدیل آن به گري  تنظیمآمریکا ( از قیمومت حاکمیتآیکن  اي اینترنت یعنیفض

 ی (خود تنظیمی) بود.الملل بینیک نهاد بیطرف 

باید اشاره کرد که به لحاظ تاریخی ورود اینترنت در رابطه با چرایی چنین هدف گذاري 

الهاي اولیه راه اندازي اینترنت در غاز یعنی در طول سآدر  1گردد. می بر 1368به ایران به سال 

درس پروتکل آحتی ، مراکز اکادمیکی که به شبکه بنیاد ملی علوم امریکا وصل بودند ،ایران

  . (Miremadi, 2010)  تلنت یا اف تی پی نمی شناختند ایران را براي دسترسی اینترنتی

ایرانی اندك بود این موضوع جلب توجه هم نمی کرد تا با نجا که تعداد کاربران آاز البته 

بنیاد ملی علوم در قطع ارتباط اینترنتی تازه مسئله  مطرح شدن اقدام خود سرانه یکی از مدیران

دسترسی ایران به اینترنت مطرح شد و بعد از آن به صورت یک دلمشغولی همیشگی ایران در 

کرد که چون اینترنت با مالیات  می ین این طور استداللآمد. این مدیر به نام استوین گلد اشتا

دسترسی ایران به ، شهروندان آمریکایی بوجود آمده و به سبب تصویب قانون تحریم ایران

                                                        
ن آاولین ایمیل از ایران از سوي دکتر محمد جواد الریجانی به مدیران دانشگاه وین که رابط بین ایران و اروپا و از طریق  -1

  شد.  به ایاالت متحده بود صادر
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 1996در سال  که البته این قطع دسترسی). 1387گردد (میرعمادي، اینترنت نیز باید قطع 

نفرادي بود. اما پس از آن ایاالت متحده نظامند و به بر اساس تصمیم ابه صورت غیر ، رخداد

با تصویب قوانین تحریمی خود بطور مستقیم و نظام مند کوشش نمود که مانع دسترسی ایران 

نگران قطع سیستماتیک  به سامانه اینترنت گردد و در مقابل ایران نیز که بطور منطقی همواره

اهش نفوذ دولت آمریکا در سامانه را بر پایه ک ، دیپلماسی خوددسترسی خود به اینترنت بود

   .کرد می جهانی اینترنت طراحی و اجرا

ند حقوق شهروندي ایران در فضاي تبادل اطالعات م لین مورد اهتمام براي نقض نظاماو

در این مورد یک استاد امریکا به نام پروفسور برنشتاین . رخ داد 1999توسط امریکا در سال 

 نرم افزار. علت آن ارائه کدگذاري شده بود به دادگاه کشانده شدکه تولید کننده یک نرم افزار 

بود. یان خود از جمله دانشجویان ایرانی ومحتواي درسی به دانشج به عنوان اختراعی خود

تواند کاربرد جنگی داشته  می بود که این نرم افزار مانند یک اسلحه عتقدم یکازارت دفاع امرو

امنیتی امریکا  نینتابع قواباید نیز  اتباع کشورهایی چون ایرانباشد و بنابراین صادرات آن به 

سال راي بر برائت خود گرفت و در عوض وزارت  چهاراگرچه برنشتاین با صرف  .باشد

ایران امریکا را به علت نقض حقوق خود به دادگاه کشانید اما این مورد به عنوان منع دسترسی 

رت قانونی و نه تصادفی مطرح گردید (میرعمادي، هم به صو نآبه نرم افزارهاي اینترنتی 

میرعمادي در مقاله آنها  ) پس از آن موارد دیگري مطرح گردید که از جمله مهمترین1387

(Miremadi, 2010)  :ایرانی به علت هاي  بطور مثال عدم دسترسی سایت(مستند شده است

عدم  .تابع قوانین آمریکا بدون هیچگونه اخطار و هشدار توسط هاستهايآنها  بستن شدن

 داد که از می نشانآنها  پی ادرساي  توانایی استفاده از نرم افزارهاي اوپن سورس به علت آنکه

  .)و غیرهاند  ایران تماس گرفته

دولت آمریکا با محکوم شدن خود در دادگاه برنشتاین بر اساس اصل آزادي بیان، هزینه 

محرومیت ایران را از امکانات اینترنت بر اساس قوانین موجود خود بسیار سنگین برآورد کرد 

ی را براي محرومیت ایران و چند کشور دیگر از الملل بینو این جهت برنامه تاسیس یک ابتکار 

ترتیبات بین الملی واسنار دقیقا با این هدف  برد. ون کدگذاري اینترنتی به پیشچامکاناتی 

یها با کاربرد دوگانه را به کشورهاي خاص توام با مقررات و فناورشکل گرفت که صادرات 

   .ی سازدالملل بینمحدودیتهاي 

براي شرکتهاي  ورآ اینترنت براي ایرانیان از طریق وضع قوانین الزام ایجاد تضییق در کاربرد

ساي نرم افزاري و سخت افزاري چون اینتل و وري ساین آ خصوصی از جمله شرکتهاي غول

تحت حاکمیت خود و چه از طریق قراردادهاي وزارت بازرگانی با شرکتهاي خصوصی و غیر 

ه از طریق بدست چاینترنتی و  عیرنده منابگبه عنوان مسئول و تنها تصمیم آیکن  انتفاعی
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ی چون واسنار تاکنون دامنه وسیعی داشته است که الملل بینتکار در ایجاد ترتیبات گرفتن اب

  است. آنها  خسارات ناشی از فسخ یکجانبه قراردادهاي میزبانی سایتها تنها یکی از

کارهاي قطع دسترسی شهروندان ایرانی در فضاي تبادل اطالعات بدین صورت  و ساز

محدودیت دسترسی از طریق  -2 از طریق حذف دامنهحدودیت دسترسی م -1 1شود: می احصا

محدودیت دسترسی از طریق تحریم نرم افزار کاالي  -3 فشار بر کارگزاران خدمات اینترنتی

 -5عدم ارائه خدمات پشتیبانی از طرف این شرکتها به کاربران  -4 عمومی و یا قابل خریداري

خلل در بانکداري اینترنتی در  - 7 3دسترسیافزایش هزینه  -6 2هاي مخابراتیساختیف زیرعتض

  .5 تهدید حق حاکمیت بر دامنه کشوري -8 4ی الملل بینسطح 

  دهد که  می اینترنت تا به حال نشانگري  تنظیمتحلیل سیاست ایران در مقوله 

اینترنت، همراه با دیگر کشورهاي درحال توسعه گري  تنظیمدیپلماسی ایران در مقوله  -1

 خود بوده است. ملیمبتنی بر تضمین حق دسترسی 

و دولت آمریکا کامال منطقی بوده  گر تنظیماین سیاست با توجه به رابطه ویژه نهاد طراحی  -2

 است.

ماهیت  باآیکن دفاع از آینده ، راهبردهاي طراجی شده و اجرا شده براي رسیدن به هدف -3

فرهنگی و دفاع از بی طرفی  مثبت و منفی در محور در آزادیهاي گرایی نسبی، الدولیبین 

 شبکه در محور اقتصادي بوده است. 

  سیاستیهاي توصیه

سه گانه در هاي  قبلی نیز مشخص شد، موضع گیري در محورهاي  همانطور که در بخش

اروپا و کشورهاي جهان  یکا،نفوذ، بازار) سه بلوك قدرت آمر، راهبري اینترنت (یعنی دسترسی

اروپا و قدرتهاي جهان سوم متحدا از حق انحصاري  .سوم را رویاروي یکدیگر قرار داده است

کردند درحالیکه اروپا در مورد حقوق شهروندي و نهادهاي مدنی با  می دولت آمریکا انتقاد

گر مسئله بازار و کند. از سوي دی می آمریکا همداستان شده و کشورهاي چین و ایران انتقاد

  قدرتهاي شرکتهاي چند ملیتی محور دیگري براي اختالف بین اروپا و آمریکا گرددیه است. 

را گسستند و به این ترتیب خطر  و دولت آمریکا رابطه شانزده ساله خودآیکن  اکنون که

قطع دسترسی به منابع اینترنتی با توجه به سیاستهاي دولت آمریکا در قبال ایران مرتفع شده 

                                                        
 )1392شود (میرعمادي، براي توضیح و تشریح نحوه تاثیر تحریم ها در این سازوکار ها لطفا به سند زیر توجه  -1
 به علت تحریم اقتصادي ایران  -2
  به علت ممنوعیت همکاري شرکتهاي عمده در این فعالیت با ایران  -3
  به علت عدم واگذاري کلیدهاي تصدیق امضا توسط شرکت وري ساین بطور مستقیم -4
 به علت داشتن نظارت انحصاري بر فعالیتهاي آیکن  -5
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به چند ذینفع گرایی مشهور است،  با ماهیت جدید خود که اصطالحاًآیکن  است، راهبري

ا و آمریکا علیه نهادهاي مدنی چند ملیتی با حمایت اروپ ممکن است به محملی براي تعارض

سیاستهاي ارتباطی ایران با محوریت نهادهاي دولتی بدل شود. بنابراین ادامه تاکید بر انحصار 

ي ارتباطی نه تنها توجیه منطقی نخواهد داشت بلکه چالشهاي جدیدي فناوردولت در عرصه 

ت به جاي را براي ایران به همراه خواهد آورد. بنابراین راهبردهاي جدید ایران شایسته اس

  در نظر داشته باشد. را اهداف دیگر یعنی نفوذ و قدرت نرم  (حق دسترسی)هدف گذاري قبلی 

در امتیاز راهبري چند ذینفعی و  2014بیانیه دولت ایران در کنفرانس نت موندیال برزیل  -1

توجه به نفوذ نهادهاي مدنی گام بسیار موجهی براي همگامی با سیاست دولتهاي دیگر در 

بوده است. اما باید خارج از صدور بیانیه در آیکن  ت با رابطه انحصاري دولت آمریکا بامخالف

در عرصه عملی نیز دولت ایران به اهمیت نهادهاي مدنی در عرصه اینترنت توجه ها  کنفرانس

 کافی بنماید. 

د قاعدتا بای، ایران در چارچوب این بیانیه نکته مهم آن است که ادامه سیاستهاي اعالنی -2

فنی و تخصصی در راهبري هاي  سیاستهاي عملی در افزایش سهم نهادهاي مدنی و هیات

 طراحی و اجرا گردد.  داخلی اینترنت

تکرار دعوت به انجام ابتکاراتی مانند فروم اینترنتی فارسی زبانان که با مشارکت نهادهاي  -3

ار سودمند بسی دانشگاهها و مساعدت و حمایت دولت شروع شده بود،، تخصصی، مدنی

 .خواهد بود

دهنده سیاست جدید حمایت از ذینفع گرایی در  ایرانی بهتر است نشان  ترکیب هیات -4

صین صمدنی و متخ، ی و داخلی باشد و از همه دست اندرکاران خصوصیالملل بینراهبري 

 استفاده گردد.  براي کمک و حمایت فکري و معنوي در تشکیل هیات ایرانی

هاي  دولتی از اجراي پژوهش در این زمینه توسط اندیشکدههاي  يضروري است که نهادها -5

مستقل حمایت کنند. دانشگاهها و موسسات پژوهشی باید در این رابطه به اجراي پژوهش و 
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