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خالصه اجرایی

ــریع  ــب رشــد ســــ ــارم صنعتــی موجــــ ــاب چهــــ انق
ــده اســت. ســرعت  ــول آفرین شــ ــناوری های تحـــ فــــ
بــاالی رشــد و پویایــی فناورانــه، مســائل و چالش هــای 
ــذاری و  ــای قــــانون گــــ ــرای نظام هــــ ــدی را ب جدیـــ
سیاســت گذاری جوامــع مختلــف ایجــاد کــرده اســت. 
ــران  ــان، دولت هــا، تنظیم گ ــن رو در سراســر جه از ای
ــن مســئله مواجــه هســتند  ــا ای و سیاســت گذاران ب
ــا جهانــی  کــه چگونــه قوانیــن و مقــررات موجــود را ب
کــه در آن فنــــــاوری و داده ســـــــاختار مــــــدل های 
کســـــب وکاری1  را تغییــر  و ابعــــــــاد مختلــف جامعــه 
را تحــت تاثیــر قـــــرار داده  اســـت، تطبیــق دهنــد.
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طــرح ســاماندهی پیام رســان های اجتماعــی نمونه  ای 
از تاش  هــای نظــام قانون  گـــذاری جمهــوری اســامی 
ایــران بــرای حــل مســائل برآمــده از فعالیــت بازیگــران 
نوظهــور فناوری  هــای دیجیتــال نظیــر پیام  رســان  ها 
ــه  ــرح ب ــن طـــ ــی اســت. ای ــانه  های اجتماعـــ و رســـ
موضوعاتــی چــون چگونگــی فعالیــت پیام  رســان  های 
داخلــی، حفاظــت از داده، حقــوق کاربران، مســئولیت 
ــوا  ــت از محت ــدوق حمای ــاد صن پیام  رســان  ها، ایجـــ
و ضمانت  هــای اجراـیـی مرتبــط پرداخــــــته اســت.

مرکــز مطالعــات تنظیم  گــری ســاترا بــا توجه بــه تجربه   
سیاســت پژوهــی پیشــین خــود در حــوزه   تنظیم  گــری 
فناوری  هــای دیجیتــال آنایــن خصوصا ســرویس  های 
رســانه  ای نویــن و پلتفرم هــای رســانه  ای آنایــن بــا 
طــرح ســواالتی در ســه محــور کان بــه بررســی ابعــاد 

مختلــف ایــن طــرح پرداختــه اســت:
1. آیــا هـــــر یــک از پدیده  هــای فناورانــه   دیجــــــیتال 
نیازمنــد تدویــن قانونــی جدیــد اســت؟ بــه عبــارت 

دیگــر در عصــر خدمــات دیجیتال آنایــن و بازیگران 
نوظهــور فناورانــه، تدویــن چهارچوب  هــای قانوـنـی 

کارآمــد چگونــه بایــد باشــد؟
2. چگونــه می  تــوان بــر یــک ســرویس دیجیتــال 

ــرد؟ ــت ک ــال حاکمی فراملــی اعم
3. تولیــد و انتشــار محتــوای آنایــن چگونــه ارتقــا 

می  یابــد؟

ــد همگرایــی قانونــی  ــاوری نیازمن عصــر همگــرای فن
و نهـــــــادی اســــــت. بــدون چشــم  اندازی همگــرا 
هرگونــه سیاســت  گذاری و قانون  گــذاری در حــوزه   
فناوری  هــای دیجیتــال بــا شکســــت مواجــه خواهــد 
شــد، چراکــه ســیر ســریع تحــوالت و ظهــور بازیگــران 
جدیــد در ایــن عرصــــه بــه عــدم انطبــاق سیاســت  ها 
ــاره و  و قـــــوانین منجــر خواهـــــد شــد. نــگاه چندپـــ
منقطــع در عرصــه   قانون گــذاری و سیاســت  گذاری 
بــه پدیده  هاـیـی نظیــر پیام  رســان  های اجتماـعـی، 
رســانه  های اجتماـعـی، خدمــات رســانه  ای آنایــن، 
پلتفــــرم  های آنایــن اشـــــــتراک  گذاری محـــــتوا و 
کســب وکارهای اقتصاد اشــتراکی آناین با شکســت 
مواجـــــه می شــود. بــه منظــــــور اتخــاذ چارچــوب 
تنظیم  گـــــری کارآمــد و اثربخــش در حــوزه   خدمــات 
دیجیتــال آنایــن بایــد ویژگی  هایــی چــون انعطــاف، 
پویایــی، همگرایــی، انســجام، تنظیم  گری مشــارکتی، 
ــون، خودتنظیم گــری، اســتقال عمــل  حاکمیــت قان
تنظیم  گــر، تعریــف مداخلــه در کلیت زنجیــره   ارزش، 
اســتفاده از ابزارهــای مختلف تنظیم  گری، مشــارکت 
ــاوری در نظــر  ــط فن ــری توســـ ــان، تنظیم  گـــ ذی  نفع
گرفتــه شـــــود. بــرای مثــال راهکارهایــی چــون وضــع 
ــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. مالیــات و تبلیغــات بای

1 .business models



مقدمـــــــــــــه

اتخــــــاذ سیاســـــت  ها  بــا  کشــــــورهای مختلــف 
و رویکـــــــردهای متفــــــاوت ســعی کـــــرده  اند بــر 
ســرویس های خارجــی اعمــال حاکمیــت کننــد. بــرای 
مثــال اتحادیــه اروپــا بــا تدویــن قوانیــن و مقــررات 
مشــــــخص، کشــور چیــن بــا مداخلــه   مســـــتقیم 
ــیت در حــوزه   فنــاوری و توســعه   زیســت  بوم  حاکمــ
ــیتالی داخلــی، کشــورهایی نظیــر ســنگاپور و  دیجــ
پاکســتان بــا الــزام ســرویس  های خارجــی بــه رعایــت 
قوانیــن و مقــررات داخلــی خــود و کشــورهای شــرق 
آســیا با افزایش هزینه   اســــتفاده از ســرویس  های 
ــا کیفیــت و  ــی ب ــی و تولیــد محتــوای بومـــ خارجــــ
ــد  ــعی کرده  ان ــر ســـ ــت  های دیگ ــن سیاســـ همچنی
محــدوده   اقتــدار عمــل تنظیم  گرایانه   خود را توســعه 
ببخشــند. بــا توجــه بــه کلیت متــن این طــرح، قدرت 
اعمــال حاکمیت نهادهای تنظیم  گر و تصمیم  گـــــیر 
ــدا  ــرویس  های خارجــی افزایــش پی ــه ســـ نســبت ب
نخواهد کرد، چراکه در این طرح ســــازوکار کارآمدی 
ــده  ــری ســرویس  های خارجیــــ دی ــرای تنظـــیم  گــــ ب
نشــده اســت. بــه منظــور طراحــی نظــام تنظیم  گــری 
کارآمــد و اثربخــش در فضای کنونی دیجــــیتال باید 
کلیــه   الیه  هــای زنجیــره   ارزش مدنظــر قــرار بگیرنــد. 
طــرح مذکـــــور، صرفــا تمرکز خــود را روی  تنظیم  گری 
سرویـــــس و بــه معـــــنایی دیگــر تنظــیم  گــــــری 
ــی  ــت. در حالـــ ــرار داده اســـ کمپانی  هــای خارجــی ق
کــه می  تــوان در شـــــرایط کنونــی ایــران بــه دلیل نوع 
ارتباطــات و تعامــات آن بــا کشــوری نظیــر ایــاالت 
متحــده، اعمــال حاکمیــت بــر ســرویس  های خارجــی 
را از راه  هــای دیگــری نظیــر تنظــیم  گــــری تبلیغــات، 
ـی، ســلبریتی  ها، اینفلوئنســرها،  تراکنش  هــای ماـل
هزینــه   اینترنــت، پهنــای بانــد، ترافیــک، توســعه   
ــید. ــق بخشــــ ــات تحق ــی و مالی ــترهای داخلـــ بســ

ایجــاد نهــاد تنظیم  گر جدید و تعارضــات کارکردی آن 
بــا نهادهــای دیگر، مســئله   حفاظــت از داده و رویکرد 
ایســتا و صرفــا جلوگیــری از دســــترسی غیرمجــاز بــه 
ــود  ــر و نب ــه پویایــی مفهــوم کارب داده، بی توجهــی ب
تطابــق نظــام مجــازات و ضمانــت اجرایــی بــا ماهیــت 
فعالیت و کســب  وکار پدیده  های فناوری دیجــــیتال 
از ابعـــــاد مهـــــم  و مختلف این طــــــــرح است. برای 
مثال در صـــورت تبعیت نکردن سرویس از قوانین، 
جریمه بر بخشــی از گـــــردش ســاالنه   ســرویس قرار 
بگیــرد یــا از محــل درآمــد تبلیغــات ســرویس کســب 
ــه عبارتــی دقیق  تــر چهارچــوب تنظیم  گــری  شــود. ب
کارآمــد و اثربخــش در حــوزه   دیجیتــال باید بر مبنای 
ماهیــت کســب  وکاری، فعالیــت و ســاختاری ایــن 

فناوری  هــا شــکل بگیــرد.

بــه عنــوان  بــه منظــور رشــد و توســعه   الیــه  ای 
ــت، الزم اســت از  ــره   ارزش اینترن ــتوا در زنجی محــــ
الیه  هــای دیگــر اینترنــت و ابزارهــای دیگــری چــون 
بهــره  حقوـقـی  و  اجتماـعـی  اقتصــادی،  ابزارهــای 
ــتوا  ــید و انتشــار محـ بــرد. تامیــن مالــی بــرای تولــــ
ــا و تقویــت حکمرانــی  ــت ارتق ــزار جهـــ تنهــا یــک اب
ــت  ــت. درک ســازوکار فعالی ــن اســــ ــوای آنای محت
پلتفرم  هــا، کســب  وکار آنــان، مســئله   داده، تامیــن 
ــن ســازوکاری  ــا تدوی ــی ب ــاط مهمــ ــان ارتب مالــی آن
بــرای رشــد و توســــعه   محتــوای بومــی و تقویــت 
ـی محتــوا در نظــام سیاســت  گذاری ایــران  حکمراـن
دارد. از ایــن رو بــه منظــور توســعه و تقویــت نظــام 
حکمرانــی محتـــــوا بایــد کلیــه   زنجیــره   ارزش محتــوا 
ــل و  ــری، تعدی ــا انتشــار، هدایــت و راهب ــد ت از تولی
مصــرف و همچـــنین زیســت بوم محتواـیـی نظیــر 
نهادهــا و قوانیــن و مقــررات ایــن عرصــه لحاظ شــود. 
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فناوری های تحول آفرین و 
مسئله قانون گذاری

انقــاب چهــارم صنعتــی موجــب رشــد ســریع فناوری  هــای 
تحول آفریــن شــد. پیشــرفت در فناوری  هــای نوظهــور یــا 
بــه عبارتــی فناوری  هــای تحول  آفریــن1 مســائل متعــددی 
را در عرصــه   سیاســت  گذاری و نظام  هــای قانون  گــذاری 
کشــورها پدیــد آورده و ســرعت بــاالی رشــد و پویایــی ایــن 
عرصه، نظام  های ســنتی قانون  گذاری را با دوگانه   تقویت 
نوآوری و تبعیت از قوانین و مقررات روبه  رو کرده است. 
از ایــن رو سیاســت  گذاران و قانون  گــذاران تــاش کرده  انــد 
چهارچوب  هــای سیاســتی و قانونــی متناســب بــا پویایــی 
عصــر دیجیتــال و فناوری  هــای مبتنــی بر آن دســت بزنند.  
عرصــه    حکمرانــی رســانه بــا ظهــور و گســترش فناوری   هــای 
دیجیتــال بــا طیــف وســیعی از بازیگــران مختلــف روبــه   رو 
شــده کــه مرزهــای سیاســتی پیشــین حــوزه    رســانه را 
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.disruptive technology

.state

.Public interest

.Independent authority regulatory

.Vertical regulation

5

ــرده اســت. سیاســت   های پیشــین  ــه   رو ک ــش روب ــا چال ب
ــت2 )حاکمیــت(  ــه    نقــش محــوری دول ــر پای رســانه کــه ب
ــا  ــنون ب ــود، اکـــ ــته ب ــکل گرفــــ ــع3 شـــ ــق منافـــ در تحق
تغییــرات مهمــی روبــه   رو شــده اســت. تغییــر از رویکــرد 
محافظه   کارانــه    دولتــی بــه ســمت تقویــت رقابــت، جدایــی 
وظایــف عملیاتــی از وظایــف سیاســی نظیــر شــکل   گیری 
نهادهــای تنظیم   گــر مســـــتقل4، تغییــر از مقررات   گــذاری 
و قانون   گــذاری عمـــــودی5 بــه ســمت تنظیم   گــری افقــی6، 
تغییــر رویکــرد بــه ســمت تنظـــــیم   گری مشــارکتی7 و 
خودتنظیم   گـــری8، مشـــــارکت گــــــروه   های حرفــــــه   ای9، 
نهادهــای مدنــی و بخـــش خصوصــی در مقررات   گــذاری از 
جملــه تغییــرات در حوزه    سیاســـت   های تنظیم   گری نظام 
.)Donges, 2007( حکمرانــی رســانه در عصــر جدیــد اســت

6
7
8
9

.Horizontal regulatory

.Co-regulation

.Self-regulation

.Professional groups
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1
2
3
4
5

.State-regulation

.Market forces

.De-regulation

.Re-regulation

.business models

عصــر همگــــــرای کنونــی بــر رویکــــــردهای مختلــف 
تنظیم   گرایانــه نیــز اثــر خـــــود را گذاشـــــته اســت از 
ــان  ــل ماحظــه   ای می ــوان تفکیــک قاب ــن   رو نمی   ت ای
تنظیم   گـــــری دولتــی و خودتنظیم   گـــــری قائــل شــد 
ــت   ها را  ــات و سیاســ در نتیجــه بایــد کلیــه اقدامــ
بــه صـــــورت یــک طیــف نــگاه کــرد؛ طیفــی کــه یــک 
ســــر آن مقـــــررات گــــذاری دولـتـی1 )حاکمیتــــی( 
ـی  اســــــت و ســر دیگــر طیــف تنظـــــیم   گری مبتـن
ــزینی  ــر جایگــــــــ ــابق مبنــی ب ــده    ســـــــ ــازار. ای ــر ب ب
نیروهــای بــازار2 بــا مقـــــــــررات   گذاری دولتـــــــــی 
)حاکمیتــی( دیگــر از میــان رفتــه اســت. در نتیجــه 
بــه جــای صحـــــبت از مقــــــررات   زدایی3، صحبــت 
ــت. ــررات اســـــ ــر مقــــــــــــ ــدد4  ب از بازنگــری مجــــــ

در ســـراســـــر جهــــــان، دولــــــت   ها، تنظـــیم   گــــران و 
سیاســـــت   گذاران با این مســــئله مواجـــــه هســتند 

کــه چگونــه قوانیــن و مقــررات موجــود را بــا جهانــی 
که در آن فنـــــــاوری و داده ســـاخــــتار مــــدل   هــــای 
کســـــب وکاری5 را تغییر  و ابعـــــاد مختلف جامعـــــه 
دهنــد. تطبیــق  داده   انــد،  قــرار  تاثیــر  تحــت  را 

ــتماعی  ــان های اجــــ ــرح ســامان دهی پیام رســــ طــــ
نمــونــــه   ای از تاش   هـــــای نظـــام قانــــــون   گـــــذاری 
مســــائل  حــل  بــرای  ایــران  اســــامی  جمهـــــوری 
برآمــده از فعالیــت بازیگــران نوظهــــور فناوری   هــای 
دیجــــــیتال نظیــر پیام   رســــــــان   ها و رســــانه   های 
اجـــتماعی اســت. ایــن طــــرح پــــس از دو ســـــال 
فرهــــنگی  کمیســـیون  کار  دســـــــتور  در  دوبــاره 
ــدد  ــته اســت. مطــرح شــدن مجـ مجلــس قــرار گرفـ
ایــن طــرح در مجلــس یازدهــم موجـــــب شــکل   گیری 
ــیم   گری و  ــوزه    تنظـــــــ ــث   های مهمــی در حــــ بحـــــــ
مقـــررات گـــــذاری فضـــــــــای مجـــازی و به عبارتـــی 
فـــــناوری   های مبتنـــــی بــر اینترنــت شـــــده اســت. 
هــــدف از ایــن طــرح، همانطــــور کــه در مقــــدمه    آن 
آمــده اســــــــت، لزوم حمــــایت از تولیدات داخلی و 
صـــــیانت از حقــــــوق کاربران به دلیل خـــــــأل قانونی 
اجـــــتماعی،  اقتصادی،  مخـــــــــتلف  تأثیرات  نیز  و 
امنیتی، فرهـــــــــنگی و ســـــــــیاسی پیام رســانهای 
اجـــــــــــتماعی به عنــــــــــــــــوان یک زیرســــــــــــاخت 
نرم افــزاری، ارائه طرح قانونی صـــــیانت از حقــــــوق 
کاربران در فضــــــــــای مجـــــــــــازی و سامان دهـــــــی 
پیام رســـــــــانهای اجــــــــــتماعی با هــــــــدف اعمال 
حاکمــــــــیت و حمایت از حقـــــــــــوق کاربران اســت. 
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هرچنــد نماینـــــدگان امضـــــاکننده طـــــرح معتقــد  
هســــــــتند کـــــه این طـــــــرح بــرای ســـامـــان دهــــی 
فضـــای مجــــــــازی و حمــــــــایت از پیـــام رســـان های 
داخلـــــی مطـــــرح شــــــده اســــــت بــا ایــــــن حـــــــال 
گــــــروه   های مختلفــی از ایــن طــرح انتقــاد کرده   انــد.

ــرح  ــه طـــــــــ ــلس، ک ــدگان مجـــــ ــر از نماینــــ 4۰ نف
ســامان دهی پیام رســـــــان های اجتماـعـی را امضــا 
کرده انــد، معتقدنــد فعالیــت، اخــذ مجـــــوز و نظــارت 
بــر شـــــــــــبکه های اجـــــــتماعی و پیام رســان های 
داخلــی و خارجـــی بایــد زیرنظــر هیئــت ســامان دهی 
باشــد. ایــن هیئــت متشــکل از روســا و مدیــران 
مرکز فضای مجازی، صـــدا و ســیما، ســپاه، ســازمان 
تبلیغــات اســــامی، نیـــــــروی انتظامــی، ســازمان 
ــانه های  پدافنــد غیرعامــل و نماینــده ای از وزارتخــــ
ــتانی کل  ــات، دادســـــ ــاد، اطاعـــــ ــات، ارشـــ ارتباط
ــد  ــس خواهــ ــور و کمیســیون فرهنگــی مجلــــ کشــ
بــود. بــر همـــین  اســـــاس، پیام رســـــان های داخلــی 

و خارجــــــــی بایــد بــا ثبــت در پنجـــــــره  واحــدی 
تحــــــــت نظــر هیئــت ســـــامان دهی قـــــرار گیرنــد و 
هماهنــگ بــا قوانیــن کشــور بــه فعالیــت بپردازنــد. 
ایــن طــرح تاکــــــید کـــــرده کــه فعالیــت پیام رســان  
ــتلزم تعییــن  ــور مســــــ خارجــی اثرگـــــــذار در کشـــــ
ـی  ـی بــه عنـــــــوان نماینــده قانوـن شرکــــــــتی ایراـن
آن   هاســــــت.1 در ایــن طـــــــرح، صــــــیانت از داده 
ـی دیجـــــــیتال بــا محـــــــوریت ســتاد کل  و مرزباـن
نیروهــای مســلح انجــام می   گــــــیرد. دســتورالعمل 
احـــــــراز هــــــویت کاربــران بــه تصـــــویب هیئــت 
ســـامان دهــی و نظارت رســـیده و وزارت ارتباطات 
ــد بــود. ــری آن خواهـــ ــات مجــــــ و فنــاوری اطاعــــ

در فصـــــل ســـــوم ایــن طـــــــرح بــه مســـــئولیت در 
ــته شــده اســت.  ــتماعی پرداخـــ ــان   های اجــــ پیام   رســـ
ــران پیام   رســان   های اجتماعــی  ــق ایــن فصــل، مدی مطاب
ـی  میزباـن و  دسترســی  خدمــات  ارائه دهنــدگان  و 
بــه تشــخیص خــود حــق حــذف حســاب کاربــری و 
مطالــب فاقــد محتــوای مجرمانــه و غیرمجــاز را ندارنــد. 
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محتویــات  بــه  دسترســی  و  تفتیــش  کنتــرل، 
ــه  ــم علی ــر جرائ ــواردی نظی ــز م ــه ج پیام   رســان   ها ب
امنیــت داخلــی و خارجــی، تهدیــد بــه قتــل و ضــرب، 
و  تولیــد  ســاخت،  محاربــه،  عنــف،  بــه  تجــاوز 
ــوع اســت.  ــرداری ممن ــدر و کاهب ــواد مخ ــع م توزی
صــــدور هرگونــه حکــم قضايــي بــراي دسترســي بــه 
هرگونــه اطاعاـتـي خــارج از مصاديــق عنوان شــده 
ممنــوع اســت. پيام   رســان   هاي اجتماـعـي موظــف 
ــئولیت   های  ــوق و مســـــ ــانی حقـــــ ــه اطــــاع رســــ ب
کـاربــــــــران، تنظـــــــــیم سهــــــل   ا   لوصـــــول حــــــــریم 
خصــوصــــی، اطاع   رســــــانی و کســــــب اجــــــازه برای 
هرگــــونه دســـــترسی و بهــــره   برداری از اطاعــــات 
ــتند.  ــات هســـــ ــال تبلیغ ــازه در ارســـ ــب اج و کســـ
در پیام   رســــــــان   های اجــــــتماعی هـــــرگـــــونه ارائــه    
خدمت به اشـــــخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه    
ــن   رو پیام   رســان   ها  ــا باشــد از ای ــانونی آنه ــی قــــ ول
موظــــــف بــه ایجـــــــاد قابلـــــیت نظــارت والدیــن 
و امـــــکان رده   بنــدی و پاالیــش محتــوا هســتند.

ایــن پیام   رســـــــان   ها موظـــــف هســـــتند در صــورت 
ــت و نشــر  ــر فعالی ــام مراجــع ذی   صــاح مبنــی ب اع
ــتوا  ــار محــــ ــداوم انتشــــ ــوای غیرقانونــی از تـ محت
در پیام   رســــان ممانعـــــت بــه عمــــل آورنــد. آنهــا 
موظــف هســــــتند از انتقــــــال و تحلیــل داده بــه 

خــارج از قلمــرو حاکمیــت ایــران اجتنــاب ورزنــد. 
از ســویی تمهـــــــيدات الزم بــرای شـــــــناسايی و 
گــــــزارش   دهی مــوارد غـــــيرقانونی را فــــراهم کننــد.

طبــق ایــن طــــــرح صنـــــدوق حمایــت از محـــــــتوا و 
ـی بــه منظــــــور حمـــــایت از  پیام   رســان   های داخـل
توســعه    فعالیــت پیام   رســان   های داخلــی تاســیس 
می   شــود. منابــع آن از محــل جرائــم نقــدی مقــرر در 
ايــن قانــون و 1۰ درصــد درآمــد ترافيــک اينترنــت 
بين   الملــل کشــور تأميــن می   شــود. محــل هزينه کــرد 
ــت از: 1. توســعه     ــبارت اســــ ــدوق عـــ ــابع صنــــ منـــ
ــوزش ســواد  ــی 2. فرهنگ   ســازی و آم ــات بوم خدم
ــران ــرای کارب ــات تأمينــی ب فضــای مجــازی 3. خدم

4. ســازوکارهای نظــارت و گزارش   دهــی 5. توســعه    
ابزارهــای توانمندســاز 6. فراهــــــم   سازی خدمـــــات 
ســالم  7. حمایــت از تولـــــید و انتشـــــــار محتــوای 
بــه ضمــــــانت   های  نیــز  بومــی. در فصــل چهــارم 
اجــــــــرایی ایــن طــرح پرداخـــــــته شــــــده اســت.

مرکـــــز مطالعــات تنظیم   گــری ســــــاترا بــا توجـــــه به 
تجــــربه    سیاســـت پژوهی پیشـــین خود در حــــوزه 
تنظیم گــری فناوری   هــای دیجیتــال آنایــن خصوصــا 
سرویـــــــس   های رســــــانه   ای نویـــن و پلتفـــــرم   های 
رســانه   ای آنایــن بــا طـــــرح ســواالتی در ســه محــور 
کان بــه بررســی ابعــاد مختلف این طــرح می   پردازد.
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آیا هر یک از 
پدیده های فناورانه  
دیجــیتال نیازمـــند 
تدوین قانونی جدید 

اســت؟ 



1۰

مرکــــز مطالعات تنظــیم گــری ساترا

ارائــه    طرحــــــی بــا نــام ســامان دهی پیام   رســان   های 
اجتماعــــی در همان گام نخســت بازتاب   دهنده    فقدان 
فهمــی جامــع از همگرایــی فناورانــه و عــدم درکــی جامــع 
از فضــای پویــای فناوری   هــای نوظهــور اســت. ایــن 
ــه  ــع از چشــم   اندازی جامــع و رویکــردی کان ب امــر مان
و چالش   هــای  نویــن، فرصت   هــا  فناوری   هــای  حــوزه    
آنــان و مســائل پیــش   روی ایــن حــوزه می   شــود. در 
نتیجــه ضعــف در شناســایی مســئله    اصلــی در ابتــدای 
امــر قابــل مشــاهده اســت. در همــان نــگاه نخســت 
تدویــن قانـــــون، تنهــا بــرای یــک پدیــده    فـــــــناورانه 
نشــان از نبــود فقــدان ماهیــت همگــرای فنــاوری دارد.

عصــر همگــرای فنــاوری نیازمنــد همگراـیـی قانوـنـی و 
نهــادی اســت. بــدون چشـــــم   اندازی همگــرا هرگونــه 
سیاســت   گذاری و قانون   گــذاری در حــوزه    فناوری   هــای 
دیجیتــال بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد، چراکــه 
ســیر ســریع تحــوالت و ظهــور بازیگـــــران جدیــد در 
ــن  ــاق سیاســت   ها و قوانی ــدم انطب ــه ع ــن عرصــه ب ای
منجــر خواهــد شــد. نــگاه چندپــاره و منقطــع در عرصــه    
قانون   گــذاری و سیاســت   گذاری بــه پدیده   هایــی نظیــر 
ــانه   های اجــــتماعی،  ــان   های اجـــــتماعی، رســـ پیام   رســـ

آنایــن  پلتفرم   هــای  آنایــن،  رســانه   ای  خدمــات 
اقتصــاد  کســب   وکارهای  و   محتــوا  اشــتراک   گذاری 
اشــتراکی آنایــن بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.

ــذاری  ــدید، اثـــرگــــ ــران جــ ــور بازیگــــ ــد ظهــــ بی   تردیـ
ــق  ــه    ایرانــی، تحقــ ــی در جامعــ ــرویس   های خارجـــ ســـ
ــران،  ــت از حقــوق کارب ــه صیان ــی از جمل منافــع عمومــ
ـی، تقویــت و توســعه     توســعه    صنعــــت و بــازار داخـل
حاکمیــت دیجیتــال جمهــوری اســــامی ایــران نیازمنــد 
بازنگـــــری در چهـــــارچوب   ها و سیاســت   های پیشــین 
و پــر کــردن خألهــای نهــادی و قانوـنـی در ایــن حــوزه 
ـی  اســت. بــا وجــود اینکــه طــرح مذکــور ابتــکار عمـل
مناســــب در فضـــــای خــاء قانــــــون   گذاری کنــــــونی 
جمهـــــوری اســـــامی ایــران اســـــت، اتخــــــاذ نشــــدن 
ــرای مســائل ایــن حــوزه،  رویکــردی جامــع و منســجم ب
در عرصــه    عمــل بــا ناکارآمــدی مواجــه خواهــد شــد.

ــر  ــت نظی ــتر اینترن ــر بســ ــن ب ظهــور فناوری   هــای نویــ
ــدید،  ــارهای جـــ ــی، کســـب   وکــ ــانه   های اجـــتماعـ رســــ
پلتفرم   هــا، باکچیــن، رمزارزهــا و پدیده   هــای دیگــر 
عــاوه بــر مســـــائل مختــص بــه خــود، بــه خلــق مســائل 
مشــترکی در حوزه   هــــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، 
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از  می   شــود.  منجــر  و سیاســی  امنیـتـی  فرهنـگـی، 
ایــن   رو صرفــا پرداختــن یــه یــک پدیــده    فـــــناورانه 
و تدویــن مقــررات و قـــــوانین بــرای آن نمی   توانــد 
کارآمــدی الزم را داشــته باشــد. بلکــه مســائلی نظیــر 
کاربــر، مســئولیت  حقــوق  حفــظ  داده،  از  صیانــت 
پلتفــرم و ســایر ابعــاد بایــد در ســپهری کان تــر مــورد 
بررســی قــرار بگیرنــد. بی   تردیــد خدمــات ارائه شــده 
توســط هریــک از ایــن بازیگــران و اثــرات فعالیت آنان 
ــا نیســت  ــدان معن ــن ب ــا ای ــود، ام متفــاوت خواهــد ب
کــه بــرای هریــک از ایــن بازیگــران قانــون مجزاـیـی 
وضــع شــود بلکــه بایــد قانــون یــا دســتورالعملی واحــد 
تناســب ویژگی   هــای  بــه  ادامــه  و در  اتخــاذ شــود 
ــت و  ــوع خدمـــــ ــران، نــــ ــک از بازیگـــــ ــاص هری خـــــ
اثرگــذاری، مقــــررات و قواعــد متفاوتــی وضــــع شــود.

نظــام قانون   گــذاری و ســـــیاست   گذاری بــدون فهــم 
ماهــــیت عملکــرد فنــاوری نمی   تواند به صورت ســنتی 
بــه اتخــاذ قوانیــن و مقــررات دســــت زنــد. تنظیم   گــری 
خدمــات دیجــــیتال آنایــن خارجــی، صیانــت از داده، 
حفاظت از حریم شخـصی، حقوق کاربران، مســئولیت 
پلتفرم، تنظــــیم   گــری حاکمیتی، خـــودتنظیم   گــری و 

تنظیم   گــری مشــارکتی و مــوارد دیگــر بایــد روح حاکــم 
بــر تدویــن مقـــــررات باشــــد. نمی   تــوان هریــک از ایــن 
ــت. ــر گرف ــم در نظ ــدا از هـــ ــع و ج ــائل را منقط مســـ

ــری  ــوب تنظیم   گ ــاذ چهارچ ــور اتخ ــه منظ ــن رو ب از ای
ــوزه    خدمـــــات دیجیتــال  ــد و اثربخــش در حـــ کارآمــــ
ــی   هایی چــون انعطــاف، پویایــی،  آنایــن بایــد ویژگـــ
همگرایی، انســجام، تنظیم   گری مشــــارکتی، حاکمیت 
قانــون، خودتنظیم   گــری، اســتقال عمــل تنظیم   گــر، 
تعریــف مداخلــه در کلیت زنجــــیره    ارزش، اســتفاده از 
ابزارهــای مختلــف تنظیم   گــری، مشــــارکت ذی   نفعــان، 
تنظیم   گــری توســط فنــاوری در تدویــن ایــن چهارچوب 
مشــخص شــود. بــرای مثــال یکــی از مســــائل مهــم در 
ــا توجــه  ایــن حــوزه توجــه بــه زنجیــره    ارزش اســت. ب
ــن و همگرایــی، در  ــای آنای ــه  ای فضــ ــه ســاختار الی ب
ــی  ــد تمام ــه بای ــی مداخل ــت   گذاری و طراحــــ سیاســـ
اجــزای زنجیــره    ارزش و الیه   هــا و همچـــــنین ابعــاد 
مختلــف اقتصــادی، اجتماـعـی، حقوقـــــی و مســائل 
مهمــی چــــــــون داده، حقـــــوق کـــاربر در نظــر گرفتــه 
شــــود. در نتیجــه بــرای مثــــال راهکارهایی چــون وضع 
مالیــات و تبلیغــات بایــد مــورد توجـــــــه قــرار بگیــرد.



چگونه می توان
بر یـک سرویس

دیجیتال فراملی اعمال
حاکمیت کرد؟
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ــن طــرح، هــدف  ــه بندهــای موجــود در ای ــا توجــه ب ب
ـی )پیــام- ـی تقویــت و توســعه    صنعــت داخـل اصـل

ــل ســرویس   های خارجــی  رســان   های داخلــی( در مقاب
و اعمــال حاکمیــت تنظیم   گرایانــه بــر بازیگــران خارجی 
اســت. بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون ســرویس   های 
ـی همچــون یوتیــوب و اینســتاگرام همــواره  فرامـل
یکــی از دغدغــه هــای کشــورها حفاظــت از مرزهــای 
حاکمیــت ســایبری و رســانه   ای خــود بــوده و در همیــن 
راســتا کشــورهای مختلــف سیاســت   ها و راهبردهــای 
مختلفـــــی را در ایـــن فضـــــا در پیـش گــــــرفته   انــد.

ــر  ــه منظــور اعمــال حاکمیــت ب ــرح نیــز ب در ایــن طــــ
ســرویس   های خارجـــــی و تقویت و توســعه    بازیگران 
داخلــی سیاســـــت   هایی نظیــر 1. ثبــت ســـرویس   های 
خارجــی و تاییــد هیئــت ســامان دهی و نظــارت بــرای 
در  ـی  ایراـن ثبــت ســرویس   های  ادامــه    فعالیــت 2. 
پنجره    واحد و رعایت قوانین و مقررات 3. ممنوعیت 
ــا و  ــی در نهاده ــرویس   های خارجــــ ــتفاده از ســـ اســ
موسـسات عمومی و دولتی 4. جلوگـــیری از هر شکل 
و نــوع انحصــــار 5. نصــب پیام   رســان موثــر داخلــی در 

تلفن   هــای همــراه وارداتــی 6. ایجــاد صنــدوق حمایــت 
ــتوا و پیام   رســان   های داخلــی 7. اختصـــــاص  از محـــ
پهنــای بانــد بیشـــتر بــرای داخــل 8. ممنوعیــت رمــزارز 
بــر بســتر ســرویس   های خارجــی اتخــاذ شــده اســت.

پیام   رســان   های خارـجـی اثرگـــــذار بــه موجــب ایــن 
ــی را  ــرکتی ایرانــ ــت، شــ ــرای فعالی ــد ب ــل ملزم ان فصــ
ــد، در  ــده    قانونــی خــود انتخــاب کنن ــوان نماین ــه عن ب
پنجــره    واحــد ثبت نــام کننــد و تعهــــداتی را کــه بعــد 
ــت ســامان دهی  ــرح توســط هیئ ــن ط ــب ای از تصوی
و نظــارت ابــاغ می   شــود، بپذیرنــد. پیام   رســان   های 
داخلــی اثرگــذار نیــز ملــــــزم بــه ثبــت در پنجــره    واحــد 
ــر  ــتند. از ســویی دیگ ــن کشــور هســ ــت قوانی و رعای
کلیــه    پیام   رســان   ها ملـــــزم بــه رعایــت اصـــــــول و 
ضوابــط پدافــــند غيرعامــل ســـايبری هســتند کــه 
ــاغ خواهــد شــد.  ــن و اب ــز بعــدا تدوی ــن اصــول نی ای
پیام   رســـــان   های خارجــی اثرگـــــذار حســــب توافقــات 
انجام شـــــده در مذاکــرات رســمی ملــزم بــه رعایــت 
مصوبات کارگروه تعیین مصـــادیق مجرمانه هستند.
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مرکــــز مطالعات تنظــیم گــری ساترا

کشـــــورهای دیگــر نیــز بــه منظـــــور تنظـــیم   گـــــری 
ســرویس   های خارجــــی دســت بــه اقداماتــی زده   اند. 
بــرای مثــال اتحـــــــادیه اروپــا بــا اتخــــــاذ قوانیــن و 
مقرراتی نظیر مقررات عمومـــــی حفاظــــت از داده1، 
پیش نویــس قانــون خدمــات دیجــــیتال2، قانــون 
تجــارت الکترونیــک3، دســتورالعمل ســرویس   های 
رســانه ای صــــوتی    و تصویــری4 و مـــــوارد دیگـــــــر 
ســعی در اعمال حاکــــمیت بر ســرویس   های خارجی 
ــیتال ایــاالت متحــده دارد. خصوصــا بازیگــران دیجـ

از ســویی دیگــر رویکــرد کشـــور چیــن در تنظیم   گری 
ــد زیــادی بــا اتحادیــه  ســرویس   های خارجــی تــا حـــ
اروپــا متفـــــاوت اســت. چیــن تــاش کــــــرده بــا 
ــاوری،  ــیم حاکمیتــی در حــوزه    فن ــه    مستقــــــ مداخل
توســعه و تقویــت زیســت بوم فنــاوری داخلــــی و 
ممنوعیت فعالیت برخی از سرویس   های خــــارجی، 
نــوع دیگــری از مداخــات تنظیم   گرایانــه را جهــت 
ــد. ــال کن ــرویس   های خارجــی اعم ــر ســ ــت ب حاکمی

برخــی کشــورهای شــرق آســـــیا نیــز بــا ایجــاد عـــــدم 
تقـــــارن هــــزینه   ای میان ســـرویس   های خــــارجــی 
و داخلــــــی مـــــوازی با رشــــد و توسـعـــه    بازیگـــــران 
داخلــی و ایجــاد رقابــت ســعی کـــــرده   اند بــه اعمــال 
حاکمیــت بــر ســرویس   های خارـجـی دســت بزننــد 
ــرویس  ــه    مصــرف ســـ ــردن هزین ــاال ب ــال ب ــرای مث ب
خارجـــــی به نســـــبت ســـــرویس داخلــــی نمونـــه   ای 
از اقدامـــــات انجام  شـــــده در این حــــــوزه اســـــت.

از ســویی دیگــر بســـــیاری از کشـــــورها بــا مذاکــرات 

از انتشــار فیلــم »بی   گناهــی مســــلمانان« بــه دلیــل 
ــد. بعــد از  ــلمانان مســدود شـــ توهـــــین علیــه مســ
ــا  ــا توافقــی کــه ب ــتان ب ــال، دولــت پاکســـ ســه ســـ
یوتیــوب انجــــام داده بــود، مســدودیت ایــن شــبکه    
اجتماعــی را متوقــــــف کـــــرد. طبـــــق ایــن توافــــــق، 

1
2
3
4

.GDPR (General Data Protection Regulation)

.DSA (Digital Service Act)

.E-commerce

.AVMSD (Audiovisual Media Service Directive)

ـی  ـی، مقــررات داخـل رســمی و ایجــاد دفاتــر قانوـن
خـــــود را بــر ســـــرویس   های خارجــی اعمــال کرده   انــد. 
بــرای مثــال ســــنگاپور، فیســبوک را ملــزم بــه رعایــت 
مقـــــرراتی در خصـــــوص اخـــــبار جعلی و اطاعـــــات 
ــرده اســت. ــنگاپور کــ ــا ســـ ــط ب ــراه کننده مرتب گمـــ

ــور پاکســتان بعــد  ــال 2012 در کشـ یوتیــوب در ســـ
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حاکمـــــیت کننــد. بــا ایــــــن وجــــــود بــا توجــــــه بــه 
ــرایانه    نهادهــای  ــدار تنظیم گــــ کلیــــــت متــن اقتــــ
تصمـــــیم   گیر در جمهـــــوری اســـــامی ایران نسبت 
بــه ســرویس   های خارجـــــی افزایــش پیــدا نخواهــد 
کـــــرد ، چــرا کــــه در ایــن طــرح ســــازوکار کارآمـــــدی 
بــرای تنظـــیم   گـــــری ســـــرویس   های خارجــــی دیــده 
نشــده اســـــت. از ایــن رو، ایــن طــرح در دســــــتیابی 

بــه هــدف نخســت خــود بــا شکســت مواجــه خواهــد 
ــد در  ــری ســرویس   های خارجــی بای شــد. تنظیم   گـــ
داخــل یــک چهارچــوب مشــخص صــورت بگیــرد. در 
ــت  ــوزه    صاحی ــه حـــ ــد مشــخص شــود ک ــدا بای ابت
و اقتــــدار کشــــــور در مواجـــهه بــا ســــــرویس   های 
بندهــای  تدویــن  صــــــرف  چیســت؟  خارجــــــی 
قانونــی بــرای ســرویس   های خارجــی بــدون ســازوکار 
ــد نمی   توانــد مســئله    اعمــال  ــرایی سازی کارآمــــ اجـــ
ــد. ــل کن ــی را ح ــر ســرویس   های خارجــ ــت ب حاکمی

اگــر ایــن ســـــرویس   ها بــه ایجــــــاد و تاســـــیس 
نمایندگـــــی در ایــران اقــدام نکردنــد چــه می   شــود؟ 
صــرف تدویــن بندهـــــای قانوـنـی، ســـــرویس   های 
ــرای فعالیــت  ــد شــد کــه ب ــاب نخواهن خارجــی مجــ
از ســویی دیگــر  ـی تاســــیس کننــد.  دفتــر قانوـن
همانطــور کــه در پاســـــخ بــه ســوال نخســت عنــوان 
شــد، بــه منظــور طراحــی نظــام تنظیم   گــری کارآمــد 
و اثربخــش در فضـــــای کنونــی دیجیتــال بایــد کلیــه    
الیه   هــای زنجیــره    ارزش مدنظــر قــرار بگـــــیرد. طــرح 
مذکــــــور صرفا تمرکـــــــز خود را روی تنظــــیم   گــــری 
ســـــرویس و به معـــــــنایی دیگـــــــــر تنظـــیم   گـــــری 
کمپانی   هــای خارجــی قــرار داده اســـــت. در حالــی که 
ــوع  ــل ن ــه دلی ــران، ب ــوان در شــرایط کنونــی ای می   ت
ارتباطــات و تعامــات آن بــا کشـــــوری نظیــر ایــاالت 
متحــده، اعمــال حاکمـــــیت بر ســرویس   های خارجی 
ــات،  ــری تبلیغ ــر تنظیم   گ ــری نظی ــای دیگ را از راه   ه
ــنش   های مالــی، ســلبریتی   ها، اینفلوئنســرها،  تراکـــ
ــد، ترافیــک، توســعه     ــنای بان ــت، پهـــ ــه    اینترن هزین
بســــــترهای داخلــــــی و مالیــــــات محــــــقق کـــــرد.

.https://www.cnbc.com/2016/01/18/pakistan-lifts-youtube-ban-after-three-years.html1

یوتیــوب پذیرفتــه اســـــت در صــورت درخواســت 
نهــاد ارتباطــات پاکســتان مبنــی بــر حذف محــــتوای 
مجرمانــه، اقــدام الزم را در ایــن ارتبــاط انجــام دهد.1

از ایـــــــن    رو، کشــــــورهای مخـــــتلف بــا اتخــــــــاذ 
متفــــــاوت ســعی  رویکــــــردهای  و  سیاســـــت   ها 
ــال  ــرویس   های خارجــــــی اعمـــــ ــرده   اند بــر ســــــ کــــ



تولید و 
انتشار 

محتوای آنالین 
چگونه ارتقا
می یابد؟
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یکــی از اهــداف اصلــی ایــن طــرح توســعه و تقویــت 
بســترهای داخلــی و رشــد و انتشــار محتــوای اســامی 
ایرانــی اســت. در مــاده    8 ایــن طــرح، به منظور حمایت 
و توســعه    فعالیــت پیام   رســان   های داخلــی »صنــدوق 
حمایــت از محـــــــتوا و پیام   رســـــان   های داخلـــــــی« 
تاســـــیس می   شــود. ایــن صنــدوق زیــر نظــر هیئــت 
ســامان دهی و نظــارت بــر پیام   رســـــان   ها فعالیــت 
می   کنــد و منابــع آن از محـــــل جرائــم نقــدی مقــرر در 
ــل  ــد ترافیــک بین   المل ــون از 10 درصــد درآمـــ ــن قان ای
کشــور تامیــن می   شــود. محـــــل هزینه کــرد منابــع 
صندوق عـــــبارت اســـــت از : 1. توسعه    خدمات بومی 
2. آمــــــوزش 3. خدمــات تامینــی 4. ســازوکار نظــارت 
و گــــــزارش   دهی 5. توانمندســـــازی 6. فراهم   ســازی 
خدمــــــــات ســــالم بــرای کــــودکـــــان و نوجــــــوانان

7. حمایت از تولید و انتشــار محتوای بومی. هیئت 
سامان دهی و نظارت نیز موظــــف است دستورالعمل 
حمـــــــایت از تولــــــید محتــوای اسلـــــامی ایرانــــی در 
پیام   رســـــان   های داخلــی را تهیــه و بــر اســاس منابــع 
مالــی صنــدوق حمایــت از محـــــتوا و پیام   رســان   های 

داخلـــــــــی حمــــایت   هــــای الزم را بــه عمــــــــل آورد.
در ایــن طــــرح تاســیس نهــادی دیگــر ذیــل نهــادی 
تــازه تاســـیس )هیئــت ســامان دهی و نظــارت( تنهــا 
ــتوای  ــید محـــ ــرای تولــــ ــیده  شــده ب راهــکار اندیشــــ
ـی( اســت. ایــن در  بومـــــی )محتــوای اســامی ایراـن
حالــی اســت کــه مهم   تریــن و اثرگذارتریــن عنصــر در 
اعمــال حاکــــمیت بــر ســرویس   های جدیــد دیجیتــال 
رســانه   ای، حکمرانــی موثــر و کارآمــد محتوایــی اســت. 
در واقــع گــردش محتــوا بــر بســتر زیســت   بوم داخلــی 
و تولیــد و انتشــار محتــوای بومــی عامــل تقویــت، 
توســــــعه و رقابــت بــازار داخلــــی بــا ســرویس   های 
خارـجـی اســت. از ســـــویی دیگــر همان   طــور کــه در 
ــور  ــه منظ ــرح شــد، ب ــاال مطــــ ــه دو ســوال ب پاســخ ب
در  محــــــتوا  عنــوان  بــه  الیــه   ای  توســعه     و  رشــد 
زنجــــــیره    ارزش اینترنــت، الزم اســــــت از الیه   هــای 
ــون ابزارهــای  ــت و ابزارهــای دیگــری چـــ دیگــر اینترن
اقتصــادی، اجتماعــی و حقوقــی بهــره بــرد. تامین مالی 
ــزار جهــت  بــرای تولیــد و انتشــار محتــوا تنهــا یــک اب
ــتوای آنایــن اســت. ارتقــا و تقویــت حکمرانــی محـــ
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ارکــــان و نهادهای ســــــیاست گذار و قانون   گــــــذار 
ــاد،  ــور ایج ــه منظـــ ــران ب ــامی ای ــوری اسلــــ جمهـــ
تقویــت و رشـــــد حاکمیــت دیجیتالــی خـــــود بایــد 
اهمـــــیت زیــادی به ابعــاد مختلف این حکمرانی از 
جملــه ابعــاد مخـــــتلف زنجیــره    ارزش و زیســت بوم 
ــد. ــوزه بدهن ــن حــــــ ــذاری ای ــادی و قانون   گــــ نهــــ

ــرم   ها در تولیــد و توزیــع  بــرای مثــال نقــش پلتفـــ
محتــوای آنایــن یکــی از حلقـــــه   های مهــم زنجیــره    
ارزش بــه منظــور تدویــن مداخــات اســـــت. ایــن 
ــی در بخشــی  ــاه و سطحـــ ــیار کوتـــ ــئله بســـ مســـ
بــه عنــــــوان مســـــئولیت پیام   رســـــان اجتماـعـی

دیــده شــده اســت. بــه معنایــی بحــث مســئولیت 
پیام   رســــــان   های اجــــــتماعی وصلـــــه   ای نچســــــب 
ــرح اســت و شــبیه بخــش الصاقــی  بــه کلیــت طـــ
بــه ایــن طـــــــرح می   مانــد. مفهـــــوم مســئولیت 
پلتفـــــــرم که در چـــــند ســــــال اخـــــیر در ادبیـــات 

تخصصــی و سیاســـــت گذارانه    کشـــورهای دیگــر 
رواج پیــدا کــــرده اســت، مفهومـــی اســت کــه 
بــر سیاســت   گذاری  حاکــم  روح  کلیــت  در  بایــد 
و مقــــررات گــــــذاری در خصــــــوص پدیده   هـــــای 
ــد.  ــته باشــــ ــود داشـــــ ــن وجـــــ ــناورانه آنایـــــ فــــ
ــتفرم   ها، کســب   وکار  ــت پلــــ ــازوکار فعالی درک ســـ
ــان  ــی آن ــین مالـــــ ــئله    داده و تامــــ ــان، مســــــــ آن
ــازوکاری بــرای رشـــد  ارتبــاط مهمــی بــا تدویــن ســ
ــت حکمرانــی  ــی و تقوی ــتوای بوم و توســعه    محــــ
محتـــــوا در نظــام سیاســـــــت گذاری ایــــــران دارد. 
از ایـــــن رو بــه منظــــــــور توســــعه و تقویــت نظــام 
حکمـــــرانی محــــــتوا صــرف ایجــاد صندوقــی جهــت 
تامیــن مالــی تولیــد محــــتوا راه حل کارایی نیســت. 
ــد  ــوا از تولی ــره    ارزش محت ــه    زنجی ــد کلی ــه بای بلک
تــا انتشــار، هدایــت و راهـــــبری، تعدیــل و مصــرف 
ــیر نهادهــا  و همچنیــن زیســت بوم محتوایــی نظـــ
ــود.  ــررات ایــن عرصــه لحــاظ شـــ و قوانیــن و مقـــ
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ــه  ــترش اســت و ب ــد و گســــ ــال رشـــ ــاوری در ح فنــ
تناســب آن مــا شــاهد حضــور بازیگــران مختلــف 
بــا کارکردهــا و خدمــات متفــاوت خواهیــم بــود، از 
ــه  ــا کــه ب ایــن   رو اتخــاذ چنیــن رویکــردی بدیــن معن
تناســب ظهــور بازیگــری جدیــد، قانوـنـی مختـــــص 
ــورم  ــر از تــــــ ــه   ای غی ــن شــود، نتیجــــ ــه آن تدوی ب
ــدی  ــم قانونــی و ناکارآم ــررات، تزاحـــ ــن و مقـــ قوانی
ــد داشــت. از دیگــر  ــف نخواهـــ ــای مختل در حوزه   هـــ
ــه  ــر ب ــا نهادهــای دیگ ــوازی ب ــاد نهــادی م ســو، ایجـــ
ناکارآمــدی آن در عرصــه    تصمـــــیم   سازی و اجراـیـی 
کــــــردن قوانین منجـــــر خواهــــــد شــــــد. واگـــــذاری 
مســـــئولیت   هایی نظـــــیر ســــیاســــت   گذاری، پایش 
و نظــارت، مجــــــوزدهی، رســیدگی بــه تخلفــات و 
نقـــــش حمایتــی از کســـــب   وکار و محــــــتوای بومــی 
بــه گســـــتردگی وظایــف ایــن نهــاد می   انجامــد در 
ــدارد و در  حالــی کــه ایــن هیئــت چنیــن ظرفیتــی ن
تقابــل بــا ســایر نهادهـــــای دیگــر قـــــرار می   گیــرد. بــه 
دلیــل ناکارآمــدی نهادهــای دیگــر در تطابــق خـــــود بــا 
ــه پیــش از اتخــاذ  ــد و تحــوالت فناوران شــرایط جدی
ــر  ــادی دیگ ــکیل نه ــر تشـــ ــد مبنــی ب تصمیمــی جدی
بایــد علــل ناکارآمـــــدی را مــورد بررســی قــرار داد.

بــه نظــر می رســـــد ذهنیــت تدوین کننــدگان ایــن 
ــدی  ــود کارآم ــای موج ــه نهادهـــ ــت ک ــرح آن اســـ ط
ندارنــد در نتیجــه بایــد نهـــــادی جدیــد بــا تجمیــع 
مســئولیت   ها ایجــاد کــرد. بــه موجــب ایــن طــرح مــا 
شــاهد پیدایــی نهــاد تنظیم   گــر جدیــدی هســتیم که 
ــترده   ای در ایــن حــوزه خواهــد  مســئولیت   های گســـ
ــاح ســابق  ــر ذی   صـــ ــا نهادهــای تنظیم   گ داشــت و ب
دارای تداخــل و تزاحـــــم کارکـــــردی اســت. تاســیس 
ــرایط جدیــد  نهــادی جدیــد بــه منظــور تطابــق بــا شـــ
لزومــا منفــی نیســــــت امــا بایــد دیــد آیــا بــه تناســب 

شــکل   گیری بازیگــر و بــه معنــای دیگـــــر ارائه    خدمتی 
ــد  ــد نهــادی جدی ــوزه    دیجیتــال، مــا بای ــد در حـــ جدی
تاســــیس کنیــــم؟ برای مثــــــال هیئت ســامان دهی 
و نظــارت بــر پیام رســان   ها، هیئــت سامان دهــــــی 
و نظــارت بــر رســـــانه   های اجـــتماعـــــی و الــی آخــــــر.





22

مرکــــز مطالعات تنظــیم گــری ساترا

همانطــــــور کــه از عنــــــوان طــرح مشـــــخص اســت، 
یـکـی از اهـــــداف اساســی ایــن طــــــرح صیانــت از 
ــه  ــا توجــه ب ــر ب ــوم کارب ــر اســت. مفهــ ــوق کارب حقــــ
شــکل   گیری کســب   وکارهای اقتصــاد اشــتراکی بــر 
بســــتر پلتفرم   هــــای اشــتراک   گذاری تغییــر یافتــه 
ــر نمی   توانــد هــدف  ــتا بــه کارب اســت. نگاهــی ایســــ
طــرح از احقــاق حقــوق کاربــر را محقـــــق کــــند. از 
ســــویی دیگــــــر صــــــیانت از حقـــــوق کاربــر بایــد 
در بســتر کان خدمـــــات دیجیتــال آنایــن دیــده 
و  ظهــور  تناســب  بــه  نمی   تــوان  ایــن   رو  از  شــود، 
ــه تدویــن قانونــی جدیــد  فعالیــت بازیگــری جدیــد ب
بــرای احقــاق حقــوق کاربــر مبــادرت کــرد. البتــه ایــن 
ــودن برخــی از مصادیــق  ــا متفــاوت ب امــر مغایرتــی ب
حقــوق کاربــر در خدمــات و بســترهای متفاوت نــدارد.

رویکرد طــــــرح نســــــبت به مفهـــوم حفاظـــت از 
داده کامــا ایســـــتا و صرفــا بــه معنــای جلوگیری 
از دســــــترسی غیرمجــــــاز اســـــت و پراکنــده در 
شــــده  بیــان  طـــــرح  مخــــــتلف  فصــــــــل   های 
اســـــت. در حالــی کــه نظــام جمهــــوری اســامی 
ایــران بایــد اســتراتژی  کان خــود را در قـــــبال 
ــت از داده مشــخص  ــیت داده و حفاظـــ حاکمـــــ
کنــد و ایــن اســـــتراتژی، خــود را در قالــب قوانین 
و مقـــــررات نشــــــان دهـــد. داده ابـــزار موثـــــری 
بــرای اجـــــرای قوانیــن و سیاســت   های کشــورها 
در عصــر دیجیتــال، احقــاق حقـــــوق کاربــران، 
ســهولت و دســـــترسی کاربــران بــه خدمـــــات 
ــتراتژی بخــش صنعـــــت،  و کاالهــا، تدویــن اســـ

ــازار و اعمــال حاکمیــت اســت.  ــکل   دهی بــه ب شــ
بــازاری  و  اقتصــادی  نــگاه  فقـــــدان  ایــن   رو  از 
بــه آن و اتخــاذ رویکـــــردهایی ایســتا، گــذرا و 
صرفــا امنیتــی مانــع از اســــــتفاده    موثــر از ایــن 
ـی  منبــع مهــم در بخش   هــای مخــــتلف حکمراـن
ــا در  ــر، م ــال خواهــد شــد. از ســویی دیگ دیجیت
بحــــــث داده عــاوه بــر حفاظــت از داده بــا دو 
مســـئله    مهم شخصی   ســازی و تبلیغات هدفمند 
مواجــه هســتیم کــه در ایــن طــرح بســیار کوتــاه 
و گــذرا بــه آن پرداختــه شــده اســت. کســب   وکار 
بــر مبنــای جمــع   آوری  ایــن نــوع از فناوری   هــا 
داده و تحلیــل و پــردازش آن اســت، در نتیجــه 
قوانیــن و مقــررات کارآمــد بایــد بــر مبنــای فهــم 

ــوع کســب   وکار صــورت بگیــرد.  ایــن ن

ــد  ــر بای ــام مجازاتــی موث ــی و نظ ســازوکار تنبیه
بــر مبنـــــای ماهــــــیت فعالیــت و کســـــب   وکار 
پدیده هــای فنــاوری دیجـــــــیتال شــکل بگیــرد. 
نظــام ایســتای تنبیهــی ســابق، کارآمــدی الزم در 
مواجهــه بــا مســائل و چالـــــش   های پیــش   رو را 
نخواهــد داشـــــت. بــرای مثــال در صــورت تبعیــت 
نکــردن ســرویس از قوانیــن، جریمــه بــر بخشــی 
ــرار بگیــرد. یــا از  از گــردش ســاالنه    ســرویس قـــ
محــل درآمــد تبلیغــات ســرویس کســب شــود و 
بــه عبارتــی دیگــر در کـــــنار اســتفاده از نظام   های 
ــی  ــدان و مال ــازات    زن ــر مجـــ ــی ســابق نظی تنبیه
ســازوکارهای متناســب بــا ماهیــت فعالیــت ایــن 

بازیگــران اتخــاذ شــود.



در راســـــتای اصـــــل 44 قانــــــون اســاســــی و نظـــــــریه تفســـــــیری 
شــــــورای محتــــــرم نگهــــــبان از ایــن اصـــــل، ســازمان تنظیــم مقـــــررات 
صــوت و تصـــــویر فراگـــیر در فضـــای مجــــازی »ســـاترا« بــر اســـــاس 
به عنــوان  ریاســــت محـــترم جمـــهور  بــه  مــورخ 94/06/22  اباغـــــیه 
ریاســــــت شــــــورای عالــــــی فضــــــای مجــــــازی تشـــــکیل شــده اســت.

»مرکــز مطالعــات تنظیم گــری رســانه« بــه عنــوان بــازوی مشــــورت دهنده 
به ســـــازمان تنظـــــیم مقـــــررات صـــــوت و تصـــــویر فراگـــــیر در فضــــای 
مجــــازی محســــــوب می شود. این مرکـــــز بخشـــــی از رســـالت خویش را 
ارائه اخـــــبار و گـــــــزارش های مهم در مســـــائل مهم حـــوزه تنظـــیم گری 
فضـــــای مجـــــازی قــــرار داده اســت. ایــن اقـــدام بــا هــدف ترویــج 
گفتمــان تنظیم گــری رســانه و فضــای مجــازی در میــان صاحـــب نظران و 
سیاســت گذاران، آشــنایی بــا آخرین فعالیت هــای تنظیم گرانه، همچنین 
تبیین ابعاد اقتصادی، اجـــتماعی و حقــوقی تنظـیم گری انجام می شود.
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