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مقاله پژوهشی

ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکههای اجتماعی در ایران
روح اهلل

اسالمی1

استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
حجت جعفری مقدم
کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 99/2/30 :تاریخ پذیرش)99/7/5 :

چکیده
انقالب تکنولوژی اطالعات در  ،1990تغییرات گسترده در ساختار جوامع و دولتها فراهم ساخت و ایران نیز
از این تغییرات در امان نبود .در این مقاله پس از اشاره به فلسفه سیاسی تکنولوژی اطالعات (امکانهای تکنولوژی
اطالعات در عرصه سیاست) ،برمبنا رهیافت سیاستگذاری عمومی جی.ام.شافریتز و کریستوفر پی .بریک ،سه مرحله
فلسفه ،دکترین و سیاست ،در درون هر ساخت(متغییر مستقل) با روش تبارشناسی و شیوه تجزیه و تحلیل کیفی؛
بررسی و در نهایت تاثیر و نقش ساخت حکومت بر روند سیاستگذاری فضای مجازی(متغییر وابسته) تحلیل شده
است .ایران از چهار الیه ساخت حکومت (تئوکراتیک ،دموکراتیک ،بوروکراتیک و میلیتاری) تشکیل شده است.
وجود الیههای مختلف ساخت حکومت و تفاوت در فلسفه ،دکترین و سیاست در هر ساخت ،سیاستگذاریهای
چندگانه در ایران را در پی داشته است.
واژگان کلیدی :ساخت حکومت ،ایران ،سیاستگذاری عمومی ،شبکههای اجتماعی.
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مقدمه
انقالب تکنولوژی اطالعات که دردهه 1990م به وقوع پیوست ،رویدادی است که به اعتقاد
مانوئل کاستلز تغییراتی به لحاظ شکل و محتوای سیاست ایجاد کرد ( .)Castells,1996این
انقالب ،دوره ای جدید ایجاد کرد که از آن با عناوین گوناگونی مانند عصراطالعات(کاستلز)،
عصرپسامدرن (لیوتار) و عصر پساصنعتی(دانیل بل) نام برده میشود .فضای سایبر و شبکههای
اجتماعی مجازی به عنوان دو برآیند این انقالب با ایجاد جهان زیست نوین چالشهایی پیش
روی دولتها قرار دادند .از ابتدای شکل گیری شبکههای اجتماعی ،این فضا از سوی ایران در
ورودی دستگاه سیاستگذاری قرار گرفت .حکومت تاکنون مبادرت به اقداماتی نظیر فیلترینگ،
ایجاد پیامرسانهای داخلی ،ایجاد شورای عالی فضای مجازی ،شبکه ملی اطالعات و  ...کرده
است .پیرامون رابطه حکومت با تکنولوژی اطالعات؛ مهمترین مسئله ،ساخت حکومت و فلسفه
سیاسی حاکم بر آن است .سازه های ذهنی نخبگان سیاسی است که موضع حکومت را نسبت
به تکنولوژی تعیین میکند به همین دلیل بررسی رابطه دولت و تکنولوژی بدون توجه به ساخت
حکومت و فلسفه نخبگان سیاسی ،امری بیهوده است .وجود الیههای مختلف ساخت حکومت
در ایران که شامل ساخت تئوکراتیک ،دموکراتیک ،بوروکراتیک و میلیتاری است (جعفری،
 2)1399و تفاوت هرساخت در سه سطح فلسفه ،دکترین و سیاست ،باعث اثرگذاری بیش از
سیزده نهاد دخیل در امرسیاستگذاری و سپس سیاستگذاریهای چندگانه در ایران شده است.
ممکن است ائتالفهایی میان ساختها ایجاد شود که اغلب این ائتالفها از یک سو میان ساخت
تئوکراتیک و میلیتاری و از سویی دیگر میان ساخت بروکراتیک و دموکراتیک صورت گرفته
است.
پیشینه پژوهش
پژوهشهای صورت گرفته پیرامون شبکههای اجتماعی را میتوان به دو دسته تقسیم بندی
نمود .دسته اول به بررسی ابعاد مختلف (سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و )...شبکههای اجتماعی و
بیان نقش و تاثیر آنها بر حوزههایی مانند دولت ،جامعه ،فرهنگ و یا مسائلی جزئیتر مانند
ازدواج ،طالق ،همسریابی ،اشتغال ،آسیبهای اجتماعی ،حجاب و ...میپردازند .دسته دوم نیز
مانند «طراحی نظام مطلوب سیاستگذاری فضای مجازی در ایران با تاکید بر مراحل
سیاستگذاری»(کاشانی« ،)1396،بررسی سیاستگذاری رسانه ملی در تولیدات محتوایی شبکههای
اجتماعی موبایلی»(صادقی« ،)1395،تحوالت سیاستگذاری فرهنگی شبکههای اجتماعی مجازی
در جمهوری اسالمی ایران :مورد مطالعه اسناد باالدستی از سالهای (»1396_1370فرخی و
 - 2این تقسیم بندی برگرفته از پایان نامه ای است که در دانشگاه فردوسی تحت عنوان تبارشناسی ساخت های حکومت در
جمهوری ا سالمی ایران و تعامالت آنها انجام گرفته ا ست .در این پایان نامه با روش تبار شنا سی چهار ساخت حکومت در
ایران بررسی شده است.
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نادرینژاد )139۸،و «آسیبشناسی سیاستگذاری تولید محتوای فضای مجازی در
ایران»(شریعتی؛مرزبان؛لباف ،)1397،شامل آثاری میشوند که با رویکردی کالن و جامع و با
نگاهی از باال به پایین به بررسی خطمشیهای حکومت نسبت به شبکههای اجتماعی پرداختهاند.
مبانی نظری
در این پژوهش از دو چارچوب استفاده کرده ایم .چارچوب اول برای فهم سیاستگذاری
عمومی مدل فلسفه ،دکترین و سیاست شافریتز است (شافریتز .)1390،چارچوب دوم بررسی
سه رویکرد فلسفه سیاسی به تکنولوژی اطالعات است که از ده پارادایم فلسفه سیاسی گرفته
شده است (اسالمی .)1393 ،روش شناسی پژوهش برگرفته از مدل تبارشناسی حکومتمندی
است که ساختهای حکومت را برگرفته از سامانه های دانایی و شبکه های قدرت می داند
( .(Lemke,2000))inda,2005رهیافت دکترینی یکی از مدلهایی است که شافریتز و بریک در
قالب سه مفهوم فلسفه ،دکترین و سیاست در کتاب سیاستگذاری عمومی در ایاالت متحده آمریکا
طرح میکند .تمامی بازیگران در مواجهه با موضوعات عمومی ،دارای باورهای بنیادین ،سازه
های ذهنی هستند که بر اساس آنها راهبرها را تدوین و بر مبنای آنها عمل میکنند(شافریتز؛
بریک 24_22: 1390،و .)30۸_307
فلسفه :فلسفه شامل سازه های بنیادین پشت هر عمل است .ذات فلسفه کلی است و ممکن
است از ادیان ،دیدگاههای فلسفی و ایدئولوژیهای مختلف استخراج شود .مانند فلسفه لیبرایسم
یا محافظه کاری حاکم بر ایاالت متحده آمریکا و همچنین فلسفه هایی که در بخش های عمومی
مانند اقتصاد ،بهداشت ،دفاعی ،سیاسی و ...که شافریتز از آنها نام میبرد(همان.)2۸9_2۸3:
دکترین :دکترین «مجموعهای سازمان یافته از اندیشهها درباره بهترین شیوه زندگی برای مردم
و مناسبترین ترتیبات نهادین برای جوامع» است« .دکترین مجموعهای فراگیر از باورهای سیاسی
درباره سرشت مردم و جامعه» یا یک نظریه عمومی است که از قابلیت به کارگیری در مسائل
عملی و پاسخ به فرایندهای سیاسی و اجتماعی برخوردار است(همان.)3۸3_2۸4 :
سیاست :سیاست به عنوان تدابیر اجرایی انجام شده ،چگونگی و شیوه اجرای یک خط مشی
در سطح خرد عبارت است از «اجرای زیر مجموعهای از یک دکترین حاکم» .سیاست تابع
دکترین است و تمامی سیاستهای عمومی یا اقدامات ،ریشه در یک دکترین مشخص
دارند(همان.)292_2۸4 :
فلسفه سیاسی تکنولوژی اطالعات
در خصوص امکانهای تکنولوژی اطالعات در عرصه سیاست به دلیل ماهیت ابزاری و
دوگانه تکنولوژی و همچنین تفاوت ساختهای سیاسی و جهان بینیها(اشمیت،)53_50 :1396،
اگر بدون پارادایم به مسئله نگریسته شود ،نمی توان شیوه سیاستگذاری شبکه های اجتماعی را
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تحلیل کرد .به همین دلیل سعی میشود با بهرهگیری از روش تحلیل پارادایم توماس کوهن
( ،)Kuhn,1970در قالب سه پارادایم انتقادی همدالنه(خوشبینانه) ،انتقادی رادیکال(بدبینانه)و در
آخر انتقادی میانه(محافظه کار یا معتدل) به مسئله پرداخته شود .این سه پارادایم بر اساس پژوهش
فلسفه سیاسی تکنولوژی اطالعات انتخاب شده است (اسالمی.)1393،
الف-پارادایم انتقادی همدالنه(خوش بینانه)

متفکران این پارادایم با تلقی عصر اطالعات به عنوان عصری رهایی بخش معتقدند تکنولوژی
نه تنها انحصار دولتها را در کنترل بر رسانه در هم شکسته ،بلکه به دلیل سرعت زیاد انتقال
اطالعات ،ایجاد اجتماعات مجازی ،هزینه بسیار کم و آزادی همگان در دسترسی و استفاده از
ارتباطات دوسویه ،ضمن همگانی شدن رسانه و تبدیل هر فرد به رسانه ،با ایجاد و تقویت
حوزههایی از قبیل جامعه مدنی ،حوزه عمومی ،جریان آزاد اطالعات ،شفافیت و گسترش آزادی
میتواند به تقویت کارآمدی دموکراسی و پاسخگویی بیشتر آن منجر شود(اسالمی25- :1393،
.)33
ب -پارادایم انتقادی رادیکال(بدبینانه)

این پارادایم با پرداختن به مسائلی همچون تدوام و تغییر سرشت پدیدههایی از قبیل جنگ،
سلطه ،استبداد ،رژیمهای کنترلی ،رژیم انضباطی و امپریالیسم سایبر و با نگاهی بد بینانه ،هرگونه
بهرهگیری از تکنولوژیهای اطالعاتی را برای سیاست نقد میکند .متفکران این حوزه معتقدند
که در عصر اطالعات ،جنگ ،سلطه و نفوذ ،نه تنها از بین نرفتهاند ،بلکه گسترش تکنولوژیهای
اطالعاتی به بخشهای زندگی ،باعث انقیاد بیشتر شده است .از منظر آنها هدف سلطه و قدرت،
دیگر مانند گذشته تنها جسم افراد نیست ،بلکه اجتماعات تحت انقیاد نظام های کنترلی و
انضباطی سایبر قرار میگیرد(اسالمی.)150-149 :1393
ج-پارادایم انتقادی میانه(محافظه کار یا معتدل)
این پارادایم حالت معتدل و میانه ،میان دو پارادایم خوش بینانه و بد بینانه دارد .رویکرد
غالب این حوزه محافظه کاری و عملگرایی است .علیرغم تاکید بر مزیتهای تکنولوژی
اطالعات و اصرار بر بهرهمندی از آنها ،در خصوص مواردی همچون سنت ،دین ،اخالق،
فرهنگ ،ارزش ،هویت ،خانواده و آرمانها دغدغههای مهمیدارند(همان.)11-115 : 1393،
فلسفه میانه روهای عملگرا آن است که تا حد ممکن ،امکان های رهایی را در برابر سازوبرگ
های انقیاد تکنولوژی اطالعات قرار دهند و با خرد حکومتمندی 3و هوشمندی سیاست مداران،
انقالب دیجیتال را به نفع خیر عمومی سامان دهی کنند (.) Lagenddik,2009
3 - Governmentality
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روش شناسی تبارشناسانه
به منظور شناسایی تبارهای موجود ساخت حکومت پیرامون موضوع سیاستگذاری شبکه
های اجتماعی ،ضمن استفاده از اسناد باالدستی و مطالعه و تحلیل اسناد ،از روش
استفاده شده است .تبارشناسی مفهومی است که فوکو از نیچه الهام گرفته و میخواهد تاثیر
قدرت را بر شکلگیری و توجیه حقیقت بررسی کند (بوستانی و محمدپور.)54 :13۸۸ ،
تبارشناسی ،گردآوری و مطالعه موارد و موضوعات مختلف و سپس به دست دادن تبیینی از اشکال
مسلط ارزشهای غالب است (بیلسکی .)30 :1395 ،تبارشناسی شکلی از تاریخ است که می
تواند سازمان دانش ،گفتمان ها ،قلمروهای موضوعات و  ...را شرح دهد ،بی آنکه مجبور باشد
به سوژه ای ارجاع دهد که یا نسبت به قلمرو رویدادها موضعی متعالی دارد و یا در سیر تاریخ
در همسانی تهی خود پیش می رود(شیرازی و آقااحمدی .)112 :13۸۸ ،تبارشناسی از تحمیل
ساختارهای فراتاریخی بر رویدادها خودداری میکند .این روش با متالشی کردن آنچه تاکنون
یکپارچه انگاشته میشد ،تالش میکند ناهمگنی آن را آشکار سازد و نه وحدتی خودساخته
برایش دست و پا کند (بشیریه .)22 :13۸7 ،تبارشناسی سعی میکند با نگاهی به دور از تعریف
های رایج ،به پدیده های تاریخی بنگرد تا بتواند چگونگی شکلگیری آنها را توصیف کند
(حسینزاده یزدی ،رنانی و مالباشی .)56-51 :1394 ،تبارشناسی نشان میدهد که چگونه
انسانها از طریق تاسیس «رژیمهای حقیقت» بر خود و بر دیگران حکم میرانند (دریفوس و
رابینو .)24 :139۸ ،مراحل اصلی در یک تحلیل تبارشناسانه عبارتند از :شناسایی مسئله ،بررسی
سوابق موضوع ،شناسایی درجه صفر ،کشف گفتمان ها ،تحلیل گسست ،تحلیل تبار (فوکو،
 ،)37۸ :13۸1تحلیل تصادف (کچوئیان و زائری ،)21 :13۸۸ ،تحلیل قدرت (کچوئیان و زائری،
 ،)23 :13۸۸تحلیل مقاومت و نقد حال (کچوئیان و زائری.)26 :13۸۸ ،

تبارشناسی4

تبارشناسی ساخت حکومت درایران
مدل تبارشناسانه به معنای رابطه قدرت و دانش ،سامانه دانایی و نهاد سیاسی ،نهادهای سیاسی
و حکومت مندی است ( .)Inda,2005حکومت ایران ،جمهوری اسالمی است و همانطور که در
قانون اساسی آمده است :ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن،
پس از پیروزی انقالب اسالمی با مشارکت  97/27واجدین شرایط رای ،و با رای  9۸/2آنرا
برگزیدهاند(اصل  1قانون اساسی) .قوای حاکم در جمهوری اسالمی عبارتند از سه قوه قضائیه،
قوه مقننه وقوه مجریه که هر سه به صورت مستقل طبق قانون اساسی زیر نظر والیت مطلقه فقیه
(اصل  57قانون اساسی) به عنوان والیت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)
فعالیت میکنند(اصل  5قانون اساسی) و تمامی امور کشور نیز با اتکاء به آرا عمومی اداره
4 - Genealogy
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میشود(اصل  6قانون اساسی) .با نگاهی مختصر به ساختارکلی حکومت ایران ،تاریخچه و
جریانات دخیل در امر سیاست و ماموریت های که در اصل سوم قانون اساسی مانند ایجاد محیط
مساعد برای رشد فضایل اخالقی ،...باال بردن سطح آگاهیهای عمومی ،طرد کامل استعمار و
جلوگیری از نفوذ اجانب ،تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ،مشارکت عامه
مردم در تغییر سرنوشت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،ایجاد نظام اداری صحیح و
حذف تشکیالت غیرضرور ،تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق آموزش نظامی عمومی و ...که بر
عهده حکومت جمهوری اسالمی گذاشته شده است(اصل  16قانون اساسی) ،چهار ساخت
حکومت یعنی ساختهای تئوکراتیک ،دموکراتیک ،بوروکراتیک و میلیتاری پدیدار میگردد .در
حوزه سیاستگذاری عمومی ،دولتها به عنوان نهاد انحصاری اعمال مشروع قدرت یا عالیترین
نهاد بهرهگیر ابزار قدرت ،تحت تاثیر مولفهها یا متغیرهای متعددی از قبیل فرهنگ سیاسی ،نقش
نخبگان ،ساختار قدرت و ساخت حکومت قرار دارند(مصلی نژاد )333-321 :1392،که در این
مقاله به ساخت های حکومت مندی پرداخته می شود چرا که هر ساخت به مثابه خرد منفصل
در حال طراحی و اجرای سیاستگذاری است .همینطور به بررسی تاثیر ساخت حکومت بر
سیاستگذاری شبکههای اجتماعی پرداخته می شود.
ساخت تئوکراتیک
تئوکراسی به عنوان یکی از قدیمیترین نظریه ها در مورد پیدایش حکومت ،خداوند و
مشیتالهی را سرچشمه مشروعیت تلقی میکند (پازوکی .)9 :13۸4،از لحاظ نظری ریشه قدرت
نیروهای مذهبی در شیعه به امامت ،والیت ،غیبت و والیت فقها و نیابت آنها در زمان غیبت
امام معصوم و انجام احکام و امور مذهبی باز میگردد(بشیریه .)17 :1394،مقصود از ساخت
تئوکراتیک درجمهوری اسالمی ،والیت فقیه به عنوان منصب و جایگاه نیابت امام معصوم و
همچنین نهادها و سازمانهایی با خطمشی و گرایشات شریعت گرا است که مستقیم یا غیر
مستقیم تحت نظر والیت فقیه فعالیت میکنند .نهادهای تئوکراتیک در جمهوری اسالمی ایران
را میتوان به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد .نهادهای رسمی ،نهادهایی مانند والیت
فقیه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قوه قضائیه ،صدا و سیما و سایر بخشهای
زیر مجموعه والیت فقیه هستند ،که رئیس یا اکثریت اعضا جزء منصوبین از جانب رهبری
هستند .نهادهای غیر رسمی ،منظور حوزههای علمیه و روحانیت است که به صورت غیرمستقیم
و با سازوبرگهای ایدئولوژیک (آلتوسر )Althusser,1971( )13۸7،از ساختار رسمی قدرت ،با
راهبردهایی از قبیل مشروعیت بخشی ،کادر سازی ،اعمال فشار و مطالبهگری از مسئولین و
همراه با ایفاگری نقش هدایت و نظارت و گاهی حضور مستقیم ،در عرصه سیاست فعالیت
میکنند.
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ساخت دموکراتیک
دموکراسی نظامی است که در آن حاکمیت از آن مردم بوده و شهروندان میتوانند از طریق
انتخابات آزاد و رقابتی و برخی راه های دیگر به مشارکت پرداخته و سیاست مداران را انتخاب
کنند .به تعبیر ژوزف شومپتر« ،روش دموکراتیک ،ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به
تصمیمات سیاسی که در آن افراد ،از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأی مردم ،به قدرت و مقام
تصمیم گیری میرسند»(هانتینگتون .)9-۸ :13۸0،مقصود از ساخت دموکراتیک ،آن دسته از
سازمانها و نهادهایی مانند ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراها (در سطوح
مختلف روستا ،بخش ،شهر و )...هستند که مستقیما از طریق مشارکت مردم انتخاب میشوند.
ساخت بوروکراتیک
بوروکراسی در قرن هجدهم توسط ونسان دوگورونی به معنای بورو(به معنای دفتر کار) و
کراسی(به معنای حکومت) ،یعنی دیوان ساالری به کار گرفته شد (صبوی .)1۸ :13۸0 ،مقصود
از بوروکراسی ،آن دسته از سازمانهای متمرکزی مانند وزارتخانهها ،نهادهای دولتی و موسسات
عمومی است که پیکره قدرت مرکزی اجرایی نظام را تشکیل میدهند و شخصیتی مستقل از
دولت (قوه مجریه) ندارند (موسی زاده .)10۸ :1393،کارکرد هر وزارتخانه به عنوان مهمترین
رکن اجرایی قوه مجریه و سازمان دولتی متناسب با ماهیت ،اهداف و وظایف آن متفاوت
است(فقیهی .)10 :1396،براساس ماده یک قانون مدیریت خدمات کشور در سال ،13۸6
وزارتخانه «واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر
عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد» .کمیت
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی نیز بر مبنای طرحهای کالن دولت و تائید مجلس شورای
اسالمی متفاوت است(صمیمی؛ حاجی پور کندرود .)7 :1397،وزارت ارتباطات متولی
سختافزاری گسترش تکنولوژی اطالعات محسوب می گردد.
ساخت میلیتاریسم
میلیتاریسم به معنای ،نفوذ ارتش در جامعه ،نظامیشدن بخشهای عمدهای از زندگی
اجتماعی ،تقویت و رشد روحیه نظامیگری میان مردم و دخالت ارتش در سیاست در چهار
سطح ذینفوذ ،اعمال تهدید و فشار ،برکناری حکومت و مستقر کردن حکومت غیر نظامی و
درنهایت برکناری حکومت و تشکیل حکومت توسط نظامیان به کار میرود(بشیریه،
 .)265-272 :1392مقصود از میلیتاریسم ،کنترل نیروهای نظامی بر دستگاه دولت و نظارت کامل
بر جامعه است .در این پژوهش مقصود ،آن بخشی از نیروهای نظامی و انتظامی یعنی سپاه
پاسداران ،سازمان بسیج مستضعفین ،سازمان پدافند غیر عامل و پلیس فضای تولید و تبادل
اطالعات ایران (پلیس فتا) است .علت مستثنی شدن ارتش ،این است که این نهاد علیرغم وجود
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برخی شباهتها و اشتراکات مانند اسالمی بودن ،والیی بودن ،مردمی بودن ،خودکفایی ،انضباط،
اقتدار و تدافعی بودن(ماده 16قانون ارتش)1366،؛ بر اساس اصل  43قانون اساسی و ماده 7
قانون ارتش ،ماموریت آن عالوه بر مشارکت در برخی از امور عام المنفعه مانند امداد رسانی ،به
صورت کامال دقیق و روشن یعنی پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران
تعیین شده است.
جدول  -1ساخت حکومت در ایران
ساخت حکومت
تئوکراتیک

نهادها
والیت فقیه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام،
قوه قضاییه ،سازمان صدا و سیما ،حوزههای علمیه ،روحانیت

دموکراتیک

ریاست جمهور ،مجلس شورای اسالمی ،شوراهای اسالمی(بخش ،شهر ،شهرستان و)...

بوروکراتیک

وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه

میلیتاری

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سازمان بسیج مستعفین ،سازمان پدافند غیر عامل ،پلیس فتا

ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکههای اجتماعی
ساخت تئوکراتیک

فلسفه :عالوه براندیشه و بیانات امام خمینی(ره) و آیت اهلل خامنهای میتوان از سیاستهای
کلی نظام در کنار قانون اساسی به عنوان عالیترین اسناد باال دستی در نظام جمهوری اسالمی،
جهت استخراج منطق نهان فکری یا فلسفه ساخت تئوکراتیک استفاده نمود .در تمامی این موارد،
وجود دو دسته پیش فرض توطئه ،نفوذ و تاسیس حکومت و اجرای احکام اسالمی مشهود است
که در اتخاذ خط مشیها ،راهبردها و سیاستگذاریها حضور آشکار دارد .عالوه بر طرح لزوم
مطابقت قوانین با شریعت و سوق دهی کلیه فعالیتهای اجرایی بر مبنا رشد معنویت و ارزشهای
انقالبی(سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه ،)1372،تاکید بر «ایجاد محیط مساعد برای فضائل
اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»(اصل  3قانون اساسی) و
اعتالی عمیق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت ،تقویت
فضائل اخالقی ،ایمان و ارزشهای انقالب اسالمی ،سالم سازی فضای فرهنگی ،مقابله با تهاجم
فرهنگی(سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه )13۸2،در سطح کالن؛ میتوان به حوزههای
جزئی و تخصصیتر یعنی رشد فضائل اخالقی و ارزشهای معنوی ،هدایت جوانان و نوجوانان
در عرصههای مذهبی ،ترویج ارزشهای اسالم(قانون برنامه دوم توسعه )1373،یا تلقی خانواده
به عنوان واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی و ایجاد جامعه خانواده
محور ،تقویت و تحکیم آن ،ترویج سبک زندگی اسالمی و پررنگ کردن ارزشهای خانواده و
«ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آنها» نیز اشاره
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کرد(اصل  21و 10قانون اساسی و سیاستهای کلی بخش خانواده) 2 .پیش فرض ذکر شده به
عنوان مبنای فکری یا متغیرهای مستقل ،نقش زیربنایی مهمی را در اتخاذ سیاستهای کالن در
حوزه شبکههای اجتماعی درون ساخت تئوکراتیک ایفا میکنند .فلسفه فکری پیرامون فضای
مجازی را میتوان به دو حوزه خوش بینانه (بهره مندی از فرصتها) و بد بینانه (آثار سوء فضای
مجازی و تهدیدات آن) تقسیمبندی کرد .در حوزه خوش بینانه میتوان به مواردی از قبیل
بهرهمندی مطلوب از آن به عنوان یک ابزار یا تکنولوژی ،جهت رساندن پیام حیات بخش
اسالم(خامنهای ، )1396،ترویج فرهنگ و اندیشه اسالمی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ
ملی(سیاستهای کلی بخش اطالع رسانی ،)1377،استفاده بهینه از فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام ،تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن(سیاستهای کلی
برنامه پنجم توسعه ،)13۸7،ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی ،توسعه و ترویج فرهنگ و
مفاهیم اسالمی و ایرانی و مقابله با تهدیدات فرهنگی(سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه ،)1394،سالم سازی فضایعمومی ،رشد آگاهی و فضایل اخالقی ،حفظ هویت اسالمی
ایرانی(سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه ،)137۸،یا ابزاری جهت زدن توی دهان
دشمن(خامنهای )1397،اشاره کرد .نگاه منتقدانه و بدبینانه نیز به مسائلی از قبیل ،بیان معایب و
تهدیدات فضای مجازی به عنوان راه نفوذ دشمن(خامنهای )139۸،یا جبهه جنگی که دشمن در
آن آرایش جنگی گرفته است(خامنهای )139۸،و در نهایت محلی آکنده از مسائل ضد ارزش و
مخالف منافع ملی(خامنهای )1396،میپردازد که بیانگر فلسفه دوگانه ساخت تئوکراتیک در این
زمینه است.
دکترین :براساس فلسفه دوگانه این حوزه ،دکترین کلی و غالب این ساخت را میتوان
محافظه کاری و یا حالت میانه و معتدل بین دو رویکرد خوش بینانه و بد بینانه تلقی نمود که
ضمن تاکید بر بهرهمندی از مزایا ،فرصتها و تکنولوژیهای برآمده از عصراطالعات مانند
شبکههای اجتماعی و هماهنگی با مقتضیات آن ،دغدغه و نگرانیهای عظیمی را در خصوص
دین ،اخالق ،فرهنگ ،سنت ،ارزشها ،آرمانها و خانواده دارند .عالوه براینها ،علیرغم تاکید بر
فضای مجازی به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار و طرح عدم محرومیت از این حوزه؛ بر
سازماندهی ،هدایت و کنترل این حوزه و انتقاد و مخالفت با هرگونه رها بودن به اسم آزادی ،بر
ایجاد و تقویت زیر ساختهای این عرصه (شبکه ملی اطالعات) جهت مقابله با آسیبها (تهاجم
فرهنگی و جنگ نرم) و بهرهمندی از مزایای آن تاکید میشود .5یا به عبارت دیگر « فضای
مجازی آری ،اما آن فضای مجازی مدیریت ش دست نظام باشد ،نه آن فضای مجازی که

 - 5بیانات رهبری در دیدار با مستتئوالن نظام مورخ 1396/3/22؛ معلمان و فرهیختگان مورخ 1395/2/13؛ طالب و حوزههای
علمیه تهران مورخ 1396/6/6؛ م صاحبه محمد جعفر منتظری(داد ستان کل ک شور) خبرگزاری انتخاب 1397/5/25؛ آیت اهلل
جزایری(رئیس حوزه علمیه قم) خبرگزاری ایرنا 139۸/5/19؛ آیت اهلل رئیسی(رئیس قوه قضائیه) میزان .139۸/4/12
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مدیریتش دست دشمنان نظام باشد ...همه کشورهای دنیا پای ارزشهای خود ایستادهاند چرا ما
ارزشهای خود را رها کنیم» (احمدخاتمی.)1397،
سیاست :در خصوص سیاستهای اعمال شده در حوزه والیت فقیه می توان به مواردی از
قبیل :صدور فرمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی توسط آیت اهلل خامنهای در تاریخ
 1390/12/17به عنوان «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری،تصمیم گیری و هماهنگی
در فضای مجازی کشور»(حکم تشکیل و انتخاب اعضای شورای عالی فضای
مجازی ،)1392/12/17،صدور فتوا در خصوص اهمیت و لزوم صیانت از حریم خصوصی در
فضای مجازی(خامنهای ،)1397،تاکید بر اهمیت ولزوم ورود نیروها و جریانات انقالبی و حوزه-
های علیه به این عرصه و تدوین و طراحی سیاستها و راهبردهای کالن جهت مدیریت ،کنترل
و سازماندهی فضای مجازی6و درنهایت ایجاد حساب کاربری در شش شبکه اجتماعی داخلی
و خارجی مانند اینستگرام،سروش،گپ ،آی گپ ،ایتا و بله ،که به صورت مستقیم زیر نظر پایگاه
اطالع رسانی ایشان یعنی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنهای مدیریت می شوند،
اشاره نمود(پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل خامنهای .)139۸،عالوه بر والیت فقیه ،سایرنهادهای
زیر مجموعه ایشان یعنی سازمان صدا و سیما ،قوه قضائیه و حوزههای علمیه و روحانیت نیز به
ترتیب مبادرت به اقدامات متعددی کردهاند که عبارتند از :تاسیس بخش معاونت رسانه و فضای
مجازی در سال  13۸9پس از دستور مقام رهبری با هدف جبران عقب ماندگی در حوزههای
تولید محتوا در عرصه رسانه و فضای مجازی و ایجاد رسانه کارآمد و موثر مبتنی بر فناوری
نوین(حسینی و ظریف منش ،)1392:39،ممنوعیت تبلیغ و استفاده درون سازمانی شبکههای
اجتماعی غیر بومی پس از اعمال فیلترینگ و تبلیغ و معرفی شبکههای اجتماعی بومی با هدف
حمایت و اعتمادسازی نسبت به آنها درون سازمان صدا و سیما؛ و ایجاد کارگروه تعیین مصادیق
مجرمانه در محل دادستانی کل کشور بر اساس ماده  22قانون جرایم رایانهای مصوب سال 13۸۸
مجلس شورای اسالمی(ماده  22قانون جرایم رایانهای) ،اعمال فیلترینگ شبکههای اجتماعی غیر
بومی مانند فیس بوک و یوتیوب در اواخر دهه  13۸0و همچنین تلگرام در تاریخ 1397/2/10
و ارائه آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسانهای داخلی از سوی دادستانی بر اساس
بند  6ماده سیاستها و اقدامات سازماندهی پیام رسانهای اجتماعی مصوب  1396/3/13شورای
عالی فضای مجازی که به منظور صیانت از حقوق شهروندی ،حریم خصوصی و امنیت عمومی
توسط قوه قضائیه (میزان)1397،؛ و حمایت از فیلترینگ و مسدود سازی شبکههای اجتماعی
غیر بومی توسط برخی از آیات عظام شیعه مانند آیت اهلل سبحانی(تسنیم ،)1397،آیت اهلل
خاتمی(برنامه ده و ده دقیقه )1397،و آیت اهلل علم الهدا(علم الهدا )1397،و همینطور ارسال نامه
 - 6بیانات مقام معطم رهبری مورخ  1395/9/1؛ دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی مورخ 139۸/2/۸؛ دیدار مقام
معظم رهبری با جمعی از مردم قم مورخ 1397/10/19؛ بیانات مقام معظم رهبری مورخ 1395/9/1؛ بیانات مقام معظم رهبری
در اولین جل سه درس خارج فقه در سال تح صیلی جدید مورخ  1395/6/16؛بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با م سئوالن
نظام  1396/3/22؛بیانات مقام معظم رهبری در جمعی از معلمان و فرهیختگان مورخ .1395/2/13
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از ط رف مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم به ریاست قوه قضائیه مبنی بر
مسدودسازی تلگرام و جلوگیری از فعالیت فیلترشکنها در آبان (1397فارس ،)1397،همچنین
صدور فتوا پیرامون حمایت و صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی توسط آیت اهلل
مکارم شیرازی و در نهایت تالش جهت تدوین فقه فضای مجازی با هدف تامین نیازهای اساسی
جامعه(مرکز مطالعاتی فقه حکومتی )1397،را می توان از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه
نهاد روحانیت و حوزههای علمیه نام برد.
ساخت دموکراتیک

فلسفه :آلوین تافلر در کتاب به سوی تمدن جدید معتقد است که در دموکراسی نمایندگی
مردم هیچ گونه نظارت و کنترلی بر رفتار و اعمال نمایندگان خود ندارند ،عالوه بر این هیچ
مکانیسمی وجود ندارد که نمایندگان را ملزم به تبعیت از مردم کند .از نظر تافلر عصر اطالعات
به دلیل پیشرفتهای چشمگیر در عرصه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،زمینه تغییر و تحول
ماهیت دموکراسی را فراهم کرده است(تافلر .)129-11۸ :13۸0،اینترنت به عنوان دموکراتیک-
ترین ،گستردهترین ،ارزانترین و موثرترین رسانه در سطح کالن(حافظ نیا )54 :1394،و شبکه-
های اجتماعی نیز به دالیلی از قبیل کاهش هزینه ارتباطات ،سرعت زیاد انتقال اطالعات و عبور
از مرزهای جغرافیایی در شکل گیری خرد جمعی ،ارتباط بهتر میان مردم(فضلی و دیگران:1395،
 )۸4-۸5و شکلدهی به عقاید و افکار عمومی(حافظ نیا ،)2۸7 :1394،شکست انحصار دولتها
در زمینه رسانهها و سختتر شدن امکان کنترل آن و قدرت بخشیدن به بازیگران غیردولتی در
عرصه ملی و فراملی(نای ،)141-133: 13۸7،فرصتها و امکانات فراوانی را مانند آزادی،
شفافیت ،مشارکت ،جریان آزاد اطالعات ،پاسخگویی بهتر مسئوالن ،نظارت و کنترل بیشتر
شهروندان بر مسئوالن ،پیش روی دموکراسیها قرار داده است .بهرهمندی از فناوری اطالعاتی و
رسانه به منظور ارتقاء مسائلی از قبیل آزادی ،آگاهی عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی در
سطوح عالی جمهوری اسالمی نیز مورد توجه قرار گرفته است .در بندهای دوم و هفتم از اصل
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ترتیب بر«باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در
همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی »...و «تامین آزادیهای سیاسی
و اجتماعی در حدود قانون» تاکید شده است .عالوه بر قانون اساسی ،در سیاستهای کلی نظام
نیز بر مواردی از قبیل نهادینه کردن آزادیهای مشروع ،استحکام مردم ساالری دینی از طریق
آگاهی بخشی و قانومند کردن آن(سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه)13۸2،؛ افزایش
مشارکت مردم در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به عنوان رکن اساسی برای اداره امور
کشور که موجب تقویت پویایی و نشاط اجتماعی ،ارتقاء اعتماد عمومی و مقبولیت نظام میشود
و همچنین مسائلی نظیر تقویت حوزه عمومی ،توسعه نظارت اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی
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با بهرهگیری از رسانههای جمعی را میتوان به عنوان منطق نهان یا فلسفه این ساخت در نظر
گرفت (سیاستهای کلی بخش مشارکت(،)1379،سیاستهای کلی برنامه پنچم توسعه.)13۸7،
دکترین :برمبنای فلسفه خوش بینانه این ساخت حکومت ،دکترین آن را میتوان بهرهمندی
از تکنولوژیهای اطالعاتی مانند فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به منظور تقویت جامعه
مدنی ،فراهم کردن امکان دسترسی آزاد به اطالعات و حراست از آن به عنوان یکی از حقوق
طبیعی شهروندان و ضروریات بشری ،ارتقاء شفافیت و مقابله با فساد ،افزایش مشارکت
مردم(روحانی ،)139۸،تقویت افکارعمومی ،ارتقا آگاهی عمومی ،شکست انحصار دولت در
کنترل رسانه ،تقویت حوزه عمومی ،جامعه مدنی و کارآمدی دموکراسی دانست.
سیاست :در این ساخت برمبنای تاکید بر جریان آزاد اطالعات(دهقانی )1397،و تلقی حق
دسترسی مردم به اطالعات به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری و حقوق طبیعی و لزوم
حراست از آن (رحیمی )1397،اعالم میشود که نمیتوان تحت عنوان فضای امن مجازی ،رفع
انحصار از پیامرسانهای خارجی و حمایت از پیامرسانهای داخلی(روحانی ،)1397،با اعمال
فیلترینگ به عنوان عملی غیرقانونی که ناقض حقوق بشر است و سبب تضییع حقوق شهروندان
میشود ،مردم را از حق و حقوق ذاتی و طبیعیشان محروم کرد(رحیمی .)1397،عالوه بر
مخالفت با فیلترینگ شبکههای اجتماعی ،میتوان به مواردی نظیر :تصویب قانون جرایم رایانهای
توسط مجلس شورای اسالمی در تاریخ 13۸۸/3/15در قالب سه بخش و مشتمل بر 54ماده و
 25تبصره(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )13۸۸،و همچنین تدوین الیحه صیانت و
حفاظت از دادههای شخصی مشتمل بر  7۸ماده (سایت اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات )1397،و در نهایت ایجاد فراکسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسالمی به منظور
پر کردن خالءهای قانونی و تدوین قوانین مختلف در حمایت از پیام رسانهای بومی(قاضیزاده
هاشمی )1397،و (ابراهیمی )1397،به عنوان مهمترین سیاستهای اعمال شده توسط ساخت
دموکراتیک در نظر گرفت.
ساخت بوروکراتیک

فلسفه :اهمیت روز افزون هماهنگی نظام اداری با مقتضیات عصر اطالعات و پاسخگویی به
نیازهای مردم از نیمه دوم قرن بیستم در سطح جهانی مطرح گردید .تافلر درخصوص موج سوم
معتقد است «همه این ساختارها باید از بنیاد دگرگون شوند ،نه بدین خاطر که ذاتا شر و نه اینکه
در سلطه یک گروه هستند بلکه به این علت که روز به روز کارایی خود را بیشتر از دست
میدهند»(تافلر .)12 : 13۸0،عبارت تافلر بیانگر اهمیت اعمال اصالحات متناسب با عصر جدید
و خروج از ساختارهای پیشاعصراطالعاتی به منظور بهرهگیری از مزایای پیشرفت فناوری
اطالعات است(فرنه .)340-339 :1390،نظامهای اداری به عنوان یکی از مولفههای موثر در
توسعه ،افزایش مشروعیت و اثر بخشی و کارایی نظام ،بهبود رضایت و مشارکت مردم و وحدت
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و حفظ و گسترش اقتدار مرکزی ،مهمترین حوزه اصالحات ساختاری مبتنی بر فناوریهای نوین
است(فقیهی؛دانایی فرد .)2۸9: 13۸5.اصالح در نظام اداری در همان هنگام تاسیس نظام
جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیت بود .در اصل سوم قانون اساسی در کنار تاکید بر مشارکت
عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش و رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه
مردم ،در بند دهم این اصل بر «ایجادنظم اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور» به عنوان
یکی از اهداف و ماموریتهای دولت تاکید شده است(اصل  3قانون اساسی) .این امر مهم عالوه
بر قانون اساسی ،در اسناد کالن و باالدستی نیز مورد توجه قرار گرفته است که نشان از اهمیت
آن است .عالوه بر حوزه اصالح نظام اداری به عنوان بحثی که بدون استثنا در کلیه اسناد و
سیاستهای کالن نظام و قانون برنامههای توسعه پنج ساله مجلس شورای اسالمی مورد توجه
قرار گرفته است ،میتوان به مواردی از قبیل چابک سازی ،انعطاف پذیری ،عدم تمرکز اداری و
سازمانی ،ارتقاءکیفیت خدمات اداری ،شفافیت ،توسعه اداری الکترونیک ،سالمت اداری ،بهره-
مندی از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری(سیاستهای کلی در بخش اداری ،)13۸6،مقابله با
مسائلی از قبیل کم کاری ،رشوه خواری و کاغذبازی(سیاستهای کلی برنامه پنجم
توسعه ،)13۸7،ایجاد نظم و انضباط اداری ،تمرکز زدایی ،حذف بوروکراسی غیرضرور و مبارزه
با فساد(قانون برنامه دوم توسعه )1373،از فلسفه این ساخت به شمار میرود .بنابراین فلسفه
ساخت بوروکراتیک خوش بین و نگاهی کارکردی و عملگرا به تکنولوژی اطالعات دارد چرا
که کاربست تکنولوژی اطالعات در سیستم اداری باعث افزایش سرعت ،دقت ،قانون گرایی
وکارآمدی خواهد شد.
دکترین :برمبنای قسمتی از سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،دکترین کالن این ساخت را میتوان ،ایجاد و توسعه
زیرساختهای امن داخلی یعنی شبکه ملی اطالعات و بومی سازی شبکههای اجتماعی داخلی
و تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضای مجازی و پاالیش هوشمند دانست (سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه(،)1394،قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات .)13۸2،
سیاست :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یگانه نهادی است که وظیفه و ماموریت ایجاد،
توسعه و تامین امنیت زیر ساختها در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات را در دو سطح
کالن(شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک) و خرد (حمایت از پیام رسانهای بومی) عهدهدار
است .این وزارت در زمینه شبکههای اجتماعی عالوه بر مبادرت به اقدامات کالن و زیر ساختی
مانند تدوین الیحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی در تیر ماه  ،1397ایجاد سامانههای
ماهر و دژفا جهت تامین امنیت زیر ساختها(سایت اینترنتی وزارت ارتباطات ،)1397،به صورت
تخصصی در حوزه شبکههای اجتماعی نیز سیاستهای متعددی دنبال کرده است که از مهمترین
آنها می توان به مواردی از قبیل :ارتقاء سرعت اینترنت تلفنهای همراه و پوشش تمامی شهرهای
ایران به اینترنت نسل  4و ( 5آذری جهرمی ،)1397،تعیین تعرفه دادههای تلفن همراه توسط
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کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات(مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ،)1395،اختصاص وام 5
میلیاردی به پیام رسانهای داخلی ،اختصاص  50سرور و ارائه  50گیگا بایت برثانیه پهنای باند
داخلی برای هرکدام به منظور حمایت از آنها اشاره نمود(فتاحی.)1397،
ساخت میلیتاری
فلسفه :امکانات برآمده از انقالب تکنولوژی اطالعات مانند اینترنت به دلیل ظرفیت
بسیارباالی ذخیره سازی اطالعات ،آزادی انتشار ،سرعت باالی انتقال پیام ،ماهیت تعاملی و
دوطرفه و ایجاد محیطهای جدیدی از گفتگو یا فضای مجازی ،عالوه بر فراهم کردن فرصتهای
متعدد ،به دلیل گمنامی و ناشناخته ماندن هویت کاربران ،نامحسوس بودن فاصلههای فیزیکی،
فراهم کردن زمینه ظهور بازیگران فراملی غیرمتمرکز ،نرمش پذیر و فاقد سرزمین و حاکمیت
مانند گروههای تروریستی ،تهدیدات زیادی را پیش روی دولتها قرار داده است (حافظ
نیا .)24-21 : 1394،تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی علیرغم تمرکز زدایی از گروههای
تروریستی ،نقش موثری را به عنوان بستر ارتباطی ،تبلیغات و جذب کمکهای مالی ایفا
کردهاند(اونیل .)354 : 1391،در عصر اطالعات ،دولتها و گروههای تروریستی در عرصههایی
از قبیل حمله سایبری و تروریسم سایبری ،مانند گذشته دیگر نیازی به گردانهای چند صدنفره
یا چند هزار نفره و استفاده از سالحهای سنگین و نیمه سنگین ندارند ،بلکه ارتقاء کمی و کیفی
تکنولوژیهای اطالعاتی باعث کوچکتر ،کارآمدتر ،چابکتر و کم هزینهتر شدن عملیاتها و
اقدامات گروههای خرابکار و تروریستها شده است(( )Mazarr,2002صدوقی-29 : 13۸4،
 .)35وجود چنین تکنولوژی و نفوذ در عمیقترین بخشهای دولت و جامعه و اهمیت راهبردی
شبکههای اجتماعی و لزوم حراست و حفاظت از بخشهای مختلف نظام در مقابل تهدیداتی از
قبیل حمله سایبری ،کالهبرداری اینترنتی و ...باعث ورود منسجم و گسترده نهادهای نظامی،
انتظامی و پدافندی جمهوری اسالمی ایران به این حوزه شده است .برای مثال در سیاستهای
کلی نظام در بخش پلیس فتا به مواردی از قبیل ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و
سازوکار مناسب برای ایمن سازی ساختارهای حیاتی و حساس در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،ارتقاء امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی کشور به منظور
استمرار خدمات عمومی ،پایداری زیرساختهای ملی ،صیانت از اسرار و اطالعات ،پایش،
پیشگیری و ارتقاء بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطالعات ،تاکید شده
است(سیاستهای کلی در بخش پلیس فتا.)13۸9،
دکترین :برمبنای فلسفه بد بینانه امنیتی و نظامی این ساخت و وقوع  33میلیون حمله سایبری
به کشور در سال( 1397کریمی ،)139۸،ورود ویروس استاکس نت برای نابودی تاسیسات اتمی
بوشهر(تابناک ،)1396،استفاده گروه تروریستی داعش از تلگرام به عنوان بستر امن ارتباطی
درعملیات های تروریستی مرقد امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسالمی و عضویابی و جذب
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نیرو توسط این گروه تروریستی(فارس ،)1397،درآمد  210میلیارد دالری شبکههای اجتماعی تا
سال  2020میالدی از فروش اطالعات کاربران خود به بنگاههای تجاری و سازمانهای
اطالعاتی(باشگاه خبرنگاران جوان )1397،و خسارت  2تریلیون دالری به اقتصاد جهانی تا سال
 2020م در اثر حمالت سایبری(هادیانفر)1397،؛ دکترین حاکم بر این ساخت را میتوان دکترین
نظامی و امنیتی دانست که عالوه بر ارتقاء حاکمیت ایران در عرصه فضای مجازی ،تاکید بر
شبکه ملی اطالعات و استقالل فضای سایبر از اینترنت جهانی ،برمولفهها و موضوعاتی ذیل
تاکید دارد:
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتی - ،تاکید بر فناوریهایبومی و توانمندیهای تخصصی داخلی - ،توسعه زیرساختهای علمی و فنی امنیت شبکههای
الکترونیکی و سامانههای اطالعاتی و ارتباطی(سیاستهای کلی بخش پلیس فتا - ،)13۸9،تقویت
و تعامل موثر دستگاههای اطالعاتی و انتظامی برای مقابله با هرگونه تهدید در حوزه امنیت
عمومی و مقابله با تهدیدات نرم(سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه )13۸7،و  -افزایش ظرفیت-
های قدرت نرم و دفاع سایبری و تامین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساختهای کشور(قانون
برنامه ششم توسعه)1395،
سیاست :برمبنای نگاه بدبینانه و دکترین نظامی و امنیتی ،سیاستها و اقدامات انجام شده
توسط این ساخت یعنی سپاه پاسداران ،سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا عالوه بر حمایت از
فیلترینگ شبکههای اجتماعی غیر بومی و تاکید بر ایجاد شبکه ملی اطالعات و پیام رسانهای
داخلی در راستای تقویت و مقاوم سازی زیرساختهای داخل کشور فعالیت می کند .گسترده-
ترین نهاد نظامی دخیل در امر فضای مجازی یعنی سپاه پاسداران ،ضمن بهرهمندی از جمعیت
چند میلیونی سازمان بسیج ،که به دلیل تعدد حوزههای فعالیتی(اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ ،ضد
تروریست و )...بیشترین سطح تماس را با فضای مجازی دارد ،مبادرت به اقدامات متعدد و
گستردهای در سطوح مختلف کرده است که عبارتند از :ایجاد معاونت فضای مجازی در سپاههای
استانی و بخش فضای مجازی و رسانه در نواحی بسیج ،ایجاد مرکز فرماندهی امنیت سایبری
سپاه ،ایجاد سازمان نهضت آموزش سواد رسانهای انقالب اسالمی(احمدی ،)1397،تاسیس
سازمان فضای مجازی سپاه با نام سراج ،ایجاد مراکز فضای مجازی و قرارگاههای سایبری در
استان و شهرستانها(سایت اینترنتی سازمان سراج ،)139۸،تاسیس مرکز بررسی تهدیدات سایبری
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف شناسایی و انهدام تهدیدات و جرایم سازمان یافته
اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و تروریستی(حسینی؛ظریف منش ،)3۸ :1392،ایجاد  1000گردان
سایبری با هدف تقویت قدرت هدایت و کنترل این نهاد و حضور گسترده و سازماندهی اقشار
مختلف بسیج در عرصه شبکههای اجتماعی(سلیمانی ،)139۸،و در نهایت می توان به دستگیری
جاسوسان ،فعاالن حوزه جنگ روانی و هنجارشکنان اخالقی اشاره نمود(سایت اینترنتی مجلس
شورای اسالمی)139۸،؛(موج رسا .)1396،راهبردیترین نهاد نظامی دخیل در این حوزه یعنی
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سازمان پدافند غیرعامل نیز با هدف دفاع غیر نظامی از طریق فرهنگ سازی ،آموزش عمومی،
آمادگی و ارتقاء مقاومت ملی ،پایش تهدیدات ،کاهش آسیب پذیریها و مصون سازی کشور
در برابر انواع تهدیدات دشمن(ماده  6اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل) ،به دلیل بیان فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از حوزههای پدافندی و تلقی پایش و رصد آنها به
عنوان ماموریت این سازمان و با هدف تمرکز بر دفاع از زیر ساختهای حیاتی ،حساس و مهم
کشور در مقابل انواع تهدیدات و تهاجمات سایبری؛ قرارگاه سایبری را با هدف صیانت از
مرزهای سایبری کشور در حوزه غیر نظامی به ویژه ایمن سازی زیرساختهای حیاتی و حساس
واقع شده در فضای مجازی ،تاسیس کرده است (پایداری ملی(،)139۸،جاللی.)1397،اقدامات
پلیس فتا را میتوان به دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم ،کشف و برخورد با مجرم تقسیم بندی
نمود .در حوزه پیشگیری با هدف کاهش وقوع جرایم و ایمن سازی فضای مجازی میتوان از
اقداماتی نظیر مسدودسازی سایتهای جعلی ،ارائه نرم افزارهای هوشمند جهت پایش و
رصدفضای مجازی ،تبلیغات ،آگاهی بخشی و ارائه تذکرات الزم به شهروندان و یا برگزاری
دورههای آموزشی نام برد(سایت اینترنتی پلیس فتا(،)139۸،هادیانفر .)1397،در حوزه کشف
جرم و مقابله با مجرم ،میتوان از چهارحوزه مقابله با جرایم اقتصادی(سرقت اطالعات کارتهای
بانکی ،برداشت پول از حساب مردم و ،)...جرایم اجتماعی (تهدید و اخاذی ،سرقت دادههای
رایانهای و انتشارمحتوای نامناسب برای افراد جامعه) ،جرایم اخالقی (هتک شخصیت ،انتشار
تصاویر شخصی ،نشر اکاذیب علیه افراد) و جرایم سیاسی و امنیتی (جاسوسی رایانه و توهین و
افترا به مقامات) نام برد(سایت اینترنتی پلیس فتا .)139۸،موضوع مورد توجه نظامیان امنیت
است .این ساختار ،عینک حفاظت از اطالعات و داده های داخلی را بر هر امری اولویت می
دهد و طبیعی است که اتخاذ فلسفه بدبین ،دکترین امنیتی محدود سازی و سیاست های فیلترینگ
در سطح تکنیکی در همه کشورها جریان دارد اما در ایران سطح سیاستگذاری به خود گرفته
است .به خصوص اینکه ساختار تئوکراتیک و ساختار میلیتاری با یکدیگر ائتالف دارند و با
عنوان حفظ امنیت ملی و مراقبت اخالقی از فضای سایبری ،میتوانند شبکه های اجتماعی را
محدود کنند.
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جدول  -2فلسفه ،دکترین و سیاست شبکه های اجتماعی در چهار ساخت حکومت در ایران
فلسفه

دکترین

سیاست
صدور فرمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی

ساخت تئوکراتیک

صدور فتوا در حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی
نگاه دو گانه
نسبت به
تکنولوژی
اطالعات

محافظه کاری:
بهرهمندی از
تکنولوژی اطالعات
ضمن تاکید بر دین ،خانواده،
هویت ایرانی-اسالمی و فرهنگ

تاکید بر اهمیت و لزوم ورود و مدیریت فضای مجازی
ایجاد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
اعمال فیلترینگ
ارائه آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسانهای داخلی
تاکید بر حضور طالب و روحانیون در فضای مجازی
حمایت از فیلترینگ شبکههای اجتماعی غیر بومی
صدور فتوا در حمایت و صیانت از حریم خصوصی

ساخت دموکراتیک

تالش جهت تدوین فقه فضای مجازی
نگاه خوش

تقویت جامعه مدنی ،تقویت

بینانه در بهره

حوزه عمومی ،ارتقاء شفافیت،

مخالفت با فیلترینگ

مندیاز

مقابله با فساد،

تصویب قانون جرایم رایانه ای

امکانات

ارتقاء آگاهی عمومی،

ارائه الیحه صیانت از داده های شخصی

تکنولوژی

تاکید بر جریان آزاد اطالعات،

ایجاد فراکسیون فضای مجازی

اطالعات

گسترش آزادی

ساخت بوروکراتیک

نگاه خوش
بینانه در بهره
مندی از

شبکه ملی اطالعات ،دولت

امکانات و

الکترونیک

ابزارهای

حمایت از پیام رسانهای بومی

تکنولوژی

ارائه الیحه صیانت از داده های شخصی ،مخالفت با فیلترینگ ،ارتقاء
سرعت اینترنت به  g3و g4
ثبت گوشی های همراه( طرح ریجستری)
حمایت مالی و سخت افزاری از پیام رسانهای داخلی

اطالعات
ایجاد معاونت فضای مجازی در سپاههای استانی و بخش فضای

ساخت میلیتاری

مجازی و رسانه در نواحی
ایجاد مرکز فرماندهی امنیت سایبری سپاه

نگاه بدبینانه
به امکانات
تکنولوژی
اطالعات

ایجاد سازمان نهضت آموزش سواد رسانهای انقالب اسالمی
دکترین نظامی و امنیتی

تاسیس مرکز بررسی تهدیدات سایبری سپاه
ایجاد گردانهای سایبری
تاسیس سازمان فضای مجازی بسیج(سراج)
دستگیری جاسوسان و فعاالن جنگ سایبری و جنگ روانی
تشکیل قرارگاه سایبری
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نتیجه گیری
حکومت ایران از چهار الیه ساخت تئوکراتیک ،دموکراتیک ،بوروکراتیک و میلیتاری تشکیل
شده است .هرساخت دارای مبانی فکری یا باورهای بنیادین خاصی است که از آن تحت عنوان
فلسفه نام برده میشود .برمبنای فلسفه سیاسی تکنولوژی اطالعات برگرفته از کتاب رهایی یا
انقیاد که سه پارادایم خوش بینانه ،بدبینانه و محافظه کاری مطرح می گردد ،میتوان ساخت
تئوکراتیک را محافظه کارانه ،ساختهای دموکراتیک و بوروکراتیک را خوش بینانه و ساخت
میلیتاری را بدبینانه تلقی نمود .در این مقاله پس از بیان و بررسی فلسفه ،دکترین و سیاست
هرساخت ،تاثیر ساخت حکومت بر سیاستگذاری شبکههای اجتماعی ،علت و ریشه اختالف
نظر ساختها ،پدیدار گردید .بر مبنای فرضیه مقاله به علت تفاوت چهار الیه ساخت در فلسفه
یا باورهای بنیادین نسبت شبکههای اجتماعی ،باعث اتخاذ راهبردهای کالن(دکترین) و انجام
اقدامات(سیاست) متفاوت و گاه متعارض شده است .به نظر میرسد مسئوالن و مدیران این
حوزه نیز از این وضعیت اطالع و آگاهی کافی داشتهاند .لزوم اتخاذ موضع واحد و عبور از
اختالفات وسیع میان ساخت های مختلف ،مدیران سطوح عالی حاکمیتی را بر آن داشت تا در
جهت اتخاذ موضع و تشریک مساعی ،نهادها یا شوراهای عالی که ماهیت فرا ساختی و فراقوهای
دارند ،مانند شورای عالی فضای مجازی ایجاد کنند.
ساخت تئوکراتیک به علت قرار گرفتن در راس حاکمیت و برخورداری از بیشترین سطح
اقتدار و اختیارات وسیع مانند تدوین و ابالغ سیاستهای کلی نظام ،بیشترین نقش را در تعیین
راهبردها و خط مشیهای سایر ساختها دارد .براساس اقتدار این ساخت و ائتالفی که میان دو
ساخت تئوکراتیک و میلیتاری صورت گرفته است ،فلسفه و دکترین غالب ایران را میتوان
محافظه کارانه یا میانه تلقی نمود .بر مبنای یافتههای پژوهش حاضر ،اختالف میان ساختهای
مختلف حکومت پیرامون سیاستگذاری شبکههای اجتماعی بسیار وسیع ،عمیق و گسترده است.
به همین دلیل بهترین راه ممکن برای غلبه بر این چندصدایی ،مواضع متفاوت ساختهای
مختلف حکومت و اتخاذ موضع واحد و منسجم؛ تقویت جایگاه و قائل شدن نقش محوری
برای نهادهای فراقوهای مانند شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد محوری و اساسی است
و راهکار آن هماهنگی در اجرا و انتخاب افراد اجرایی و مسئول در زمینه سیاستگذاری فضای
مجازی است.
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