
 

 

  ؟ محدوديت ايجاد يا است كمكصيانت از  مجلس طرح

 درگير گاه زنند،مي وكله سر آبيبي از ناشي مصايب با گاه كه كنندمي و كرده سپري درحالي اما را 1400 تابستان داغ روزهاي اين شهروندان
 شنوندمي را شانمحبوب اجتماعي شبكه آن و اين فيلترينگ احتمال از هم خبري گاه از هر دار، و گير اين در و ق هستندبر قطع و خاموشي مشكالت

طرح  .بخوانيمش »طرح« همان است ترصحيح و بهتر البته كه قانوني خصوص؛ اين در هايازدهمي مجلس نويسيقانون درخصوص سخني و صحبت و
 .مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از صيانت

 طرحي كه دارد ضرورتي چه هستند مواجه اقتصادي جدي مشكالت با مردم كه شرايطي درسوالي ذهنمان را درگير كرده و آن اين است كه چرا 
  ؟ شود تعبيه مجازي فضاي محدودسازي براي

و از سوي ديگر عامه مردم كه و شده اند دايه بهتر از مادر رده و از درون مايه آن اطالعي ندارند كبسياري از خواص آنرا مطالعه نطرحي كه متاسفانه 
 خارجي، اجتماعي هاي شبكه مسدودسازيجمالتي مثل آنرا ميشنوند و برانگيخته ميشونددست و پا شكسته از فضاهاي اجتماعي فقط بخشي از جمالت 

 طرحي چنين وجود كه است حالي در اين( البته  مجازي فضاي بر پليسي فضاي يك كردن حاكم خالصه و فيلترشكن از كنندگان تفادهاس مجازات
 بوده قبل سال دو به مربوط طرح اين كه است آن ماجرا حقيقت. باشد مي محض كذب مجلس كار دستور در مذكور مفاد با كه در بين مردم ميچرخد

، متاسفانه اين روش اقدامات در )ندارد قبلي طرح به شباهتي هيچ كه طوري به كرد تغيير اساس از آن ماهيت يازدهم، مجلس آمدن كار روي با كه
را در سوابق خود  98در سال و مسئله بنزين  96ناآشنا نيست همانطور كه با فيلترينگ تلگرام در سال  بدون بستر سازي مناسب اين دولت بي متخصص

  ضميمه مي باشد)طرح (جهت مطالعه فايل  .ثبت كرده و دود آن فقط به چشم مردم رفت

. است »مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از حمايت« دارد قرار اسالمي شوراي مجلس كار دستور در حاضر حال در كه طرحي
 فعاالن از اي مجموعه و ICT حوزه بنيان دانش هاي شركت مديران كه است فني و كارشناسي هاي تيم بررسي ها ساعت حاصل طرح اين اوليه تدوين
 نهادهاي نمايندگان و كارشناسان حضور با متعددي و فشرده جلسات فرهنگي كميسيون در اوليه، تدوين از پس.داشتند مشاركت آن در عرصه اين

. گرفت صورت خوبي همفكري و شد تشكيل... و صداوسيما اطالعات، وزارت اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت ارتباطات، وزارت جمله از مختلف
 مورد طرح بند بند دوباره... و فني قضايي، اقتصادي، تخصصي هاي كارگروه تشكيل با آنجا در رفت ها پژوهش مركز به طرح اين بعد مرحله در

  .داشتند حضور گفته پيش هاي دستگاه نمايندگان نيز مرحله اين در كه گرفت قرار بررسي

 ديدگاه از يكي. است نقد قابل ديدگاه دو از مجازي فضاي از صيانت طرح رسد مي نظر به فعلي قوانين كردن پينه وصله و ها پيچيدگي اين وجود با
 كه ملي اينترنت نام به اي پديده برقراري فني مسايل ديدگاه از ديگري و شهروندان اينترنتي و اينترنت كاربران بنيادين حقوق
 خودروي يا ملي واكسن مانند هم ملي اينترنت آيا كه كنند اظهارنظر آن درباره بايد فني كارشناسان احياناً و نيست يادداشت اين حوصله در دومي
 در جهت همين به .شود مي تلقي ندارد، آبي كشور و مردم براي ولي دارد نان افراد برخي براي كه هايي پروژه حد در تنها يا دارد اجرايي قابليت ملي

 پرداخته خالصه صورت به مجازي فضاي از صيانت طرح با شهروندان اينترنتي بنيادين حقوق تهديد يا تالقي نقاط يعني اول بحث به حاضر يادداشت
  و سعي ميكنم مختصري هم به بيان نقاط قوت و ضعف اين طرح اشاراتي داشته باشم. شود مي

  يوسفي مجيد
  اجتماعي فرهنگي، سياسي، فعال
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 چنين به موضوعي چرا. است ايران مردم همه وكاركسب و روزمره زندگي بر تاثيرگذار عامل ترينمهم مجازي فضاي و اينترنت كه نيست ترديدي
 شود؟ بررسي مدني نهادهاي و هارسانه و مردم چشم از دور و كميسيون يك اعضاي محدود جمع در بايد تاثيرگذاري گستره و عمق اين با و اهميت

 خطيري اقدام چنين اما دانيممي همدل شما با را خود و ميگذاريم احترام بخش اين به دهينظم و مجازي فضاي ساماندهي براي مسئولين انگيزه به ما
 از عمال جامعه امتناع دليل به كه شد، خواهد دچار ديگري طرح هاده سرنوشت به نيز طرح اين گرنه و است بيشتري بينيواقع و دورانديشي مستلزم
  .اندشده بدل كشور گذاريقانون تاريخ از بخشي به تنها و شده ساقط انتفاع حيز

 مسئولين. هستند مردم و مشتركان كاربران از منظور. است شده بينيپيش آن مفهوم و معنا قانون در كه كاربران حقوق حفظ و نگهداري يعني صيانت
  .هستند مجازي فضاي از استفاده در دهندگان تميز بهترين مردم ند زيراكن لحاظ را آنها  هايدغدغه بايد هستند مردم حقوق حفظ دنبال به اگر

 و اصل مجازي فضاي در ما براي رهبري معظم مقام دغدغه. قرار دهند مشورت و تشخيص مرجع بايد مسئولين و هستيم مواجه نظام دموكراسي با ما
 برخورد آن با سهوي صورت به و نكنيم استفاده فرصت اين از چرا ما است؛ تهديد هم و فرصت هم مجازي فضاي فرمودند ايشان است، قرمز خط

  كنيم؟

 فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از حمايت قانون« طرح اهداف به است، نوشته مجلس رئيس به جهرميآذري محمدجواد كه اينامه در
 شهروندان حيثيت از صيانت عدم رهبري، معظم مقام صريح مطالبه وجود با مجازي فضاي نابساماني مانند مشكالتي حل براي كه شده اشاره »مجازي

 مواجهه منظور به مجازي فضاي عالي شوراي مصوبات قانوني پشتوانه فقدان مجازي، فضاي فعاالن مشروع هايآزادي و حقوق از الزم حمايت فقدان و
 از اجرائي هايحمايت نبود كاربران، خدمات دهندگانارائه اجرائي، هايدستگاه مديران هايمسئوليت ايفاي در تقصير يا قصور هرگونه با قضائي
 محمدجواد. است شده گرفته نظر در... و فضا اين سازيشفاف و ساماندهي بخشي،التزام لزوم و مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و محتوا
 به اما دارد؛ وجود منديدغدغه نفعانذي و كارشناسان بين مشكالت اين همه درخصوص كه كرده تأكيد مجلس رئيس به خود نامه در جهرميآذري
 دنبال به را كشور مجازي فضاي حكمراني نظام به اعتمادسازي در جديد معضلي خود كه است نحوي به مجلس پيشنهادي طرح ارتباطات وزير باور

 .كند ايجاد جديدي حقوقي و مديريتي اجتماعي، معضالت تواندمي مواردي در و داشت خواهد

 دستبه مجازي اجتماعي هايشبكه در اينترنتي كار و كسب از را شانزندگي خرج كه افرادي نيستند، كم نيست؛ سرگرمي بحث فقط مجازي فضاي
 كشورهاي. كندمي مشكل دچار شانزندگي هزينه تأمين در حتي را هاآن اجتماعي هايشبكه جايگزينبي و برنامهبي شدن مسدود و فيلتر. آورندمي

 تدبير اجتماعي هايشبكه مسدوديت براي بومي علم بر تكيه با هم مناسب جايگزين اما دارند، مجازي فضاي در را خود مختص قوانين هم ديگر
 گونههمان ديگر سوي از و شد خواهند مواجه مردم طرف از هاييواكنش چه با سو يك از مردم از اينترنت گرفتن با دانندمي نشينانبهارستان .اندكرده
 اين .شد خواهد ايجاد كشور مجازي فضاي حكمراني نظام به اعتمادسازي در جديد معضلي شده، قيد مجلس رئيس به ارتباطات وزير نامه در كه

 گرفتنناديده با خاص ايعده براي پرسود رانتي ايجادبودن از  مردم كنار متاسفانه تصميم گرفتند به جاي در مجلس در گريانقالبي مدعي نمايندگان
  .حمايت كنند مجازي فضاي در آنها امنيت و شهروندان حق

 تهيه كشور خارج در چه و كشور داخل در چه گيرد مي قرار جهاني اينترنت شبكه روي كه محتوايي هر گويد مي صيانت طرح كه است اين واقعيت
 سايتهاي يا اپليكيشني يا رسان پيام هر يا تلگرام يا بستر /محتوا يك عنوان به اينستاگرام مثال. بگيرد فعاليت مجوز خاص، شوراي يك از بايد باشد شده

 اداره ايران مانند كشور يك داخلي قوانين با جهاني، شبكه يك عنوان به اينترنت است بديهي .بگيرند فعاليت مجوز خاص شوراي اين از بايد خارجي
 صورت به نتيجه در. ندارند كشور يك داخلي شوراي به مراجعه به تمايلي مجوز گرفتن براي المللي بين هاي شبكه دهد مي نشان تجربه و شود نمي

 سايتها اين به وابسته الكترونيك پست خدمات يا گوگل مانند سايتهايي حتي و ها اپ رسانها، پيام ها، شبكه محتويات، همه طرح، اين طبق و قانوني



 انجام كاري خواست جايي هر كسي هر كه تلقي اين خود خودي به است ذكر به الزم. بود خواهد فيلتر قابل قانوني صورت به آن نظاير و جيميل مانند
  .شود مي اينترنت آزاد محتويات به دسترسي بر حق كم دست يا فعاليتها شدن محدود باعث بگيرد، مجوز دولت از بايد بدهد

 ساده زبان به اثرگذار. است شده ذكر مصوبه اين در بارها »اثرگذار« واژه عينا كه است »اثرگذار« پيامرسانهاي و ها شبكه يا محتويات درباره بعد نكته
 عنوان به محتوا كننده استفاده يا عضو اشخاص نفري هزار 100 محدوده از طرح در. باشند اپ يا سايت يا محتويات اين مشتري زيادي اشخاص يعني

 شده گذاشته مزبور شوراي تشخيص به نيست، محتوايي چه و است اثرگذار محتوايي چه كه اين كل در ولي است شده برده نام اثرگذاري شاخص
 كميسيون ابالغي تعهدات پذيرش و قانوني نماينده معرفي مستلزم اثرگذار خارجي كاربردي پايه خدمات فعاليت: خوانيم مي طرح از بخشي در. است
 اثرگذار« بهانه به اينترنت محدودسازي در وندانشبكه دغدغه رسد مي نظر به كه كند مي فعاليتها در انحصار ايجاد مستقيما نويسي قانون اينگونه .ميباشد
  .اعتناست قابل و بجا ،»فعاليت مجوز نداشتن و آن محتويات از بخشي بودن

 مجازي فضاي از صيانت طرح در هم شهروندان اينترنتي دغدغه اين رسد مي نظر به. است كاربران خصوصي حريم رفتن بين از امكان درباره سوم نكته
 اينترنتي كاربر هر ديگر بيان به. گيرد انجام »كاربران معتبر هويت احراز« بايد كه شده عنوان طرح پنجم فصل از 25 ماده در چون نيست اشتباه و راه بي
 در است بديهي. باشد پيگيري و رصد قابل دولتي هاي دستگاه سوي از IP اين هاي فعاليت كليه كه باشد فردي به منحصر رديابي قابل IP داراي بايد

 احراز به اينترنت در فعاليت كردن مشروط و منوط شود، مي مجازي فضاي از استفاده حق داراي اينترنت به اتصال با تنها كاربري هر كه اينترنت دنياي
 و اقدامات برخي از خواهيد مي شما اگر گويد مي هم كشور در اينترنت مديريت كنوني وضعيت .است انتقاد قابل محدوديت اي گونه معتبر، هويت

 سامانه اين از استفاده و كند مي ارائه) قضاييه قوه( ثنا سامانه كه خدماتي مانند شويد معتبر هويت احراز بايد شويد مند بهره اينترنت فضاي در خدمات
 شما معتبر هويت احراز اينكه مگر شويد وصل اينترنت به نداريد حق شما كه اين نه ولي است شده كاربر معتبر هويت احراز به مشروط -درستي به-
 استفاده امكان كه ديد ها نت كافي در زمان از هايي برهه در توان مي را روش اين نمونه. گيرد قرار تاييد مورد و صورت دولتي دستگاه يك سوي از
 مثال و بنشينيد ميز پشت داد مي امكان شما، ملي كد با و ديد مي را شما ملي كارت نت، كافي صاحب آنكه مگر نبود موجود مشتري براي اينترنت از

 .كنيد باز را گوگل صفحه

 تجربيات كه مهمي بسيار مساله. گردد مي باز اينترنتي محتويات و ها برنامه از برداري بهره براي وندانشبكه انتخاب آزادي حق مساله به چهارم نكته
 حق محدودسازي اين عيني نمونه. اند گذرانده سر از دولت توسط كاالها و خدمات بين انتخاب حق محدودسازي درباره شهروندان را تلخي تاريخي
 افزايش مانند قوانيني يا مقررات تصويب با) آن عام مفهوم به( دولت كه زماني. ديد سيما و صدا در يا خودروسازي صنعت در توان مي را انتخاب
 كنند استفاده سيما و صدا هاي شبكه از فقط كند مي ملزم را شهروندان اساسي، قانون اصول از رسمي تفاسير برخي يا خودرو واردات گمركي تعرفه

 هاي صحنه شاهد كند،همگان مي وضع مجازات بعضا و محدوديت مرزي برون هاي شبكه ساير امواج دريافت تجهيزات از استفاده و واردات براي و
 درباره يا شوند مي ها خانه ديوار و در از ماهواره هاي ديش كندن براي راپل متخصص و چترباز نيروهاي از استفاده ازجمله باوري غيرقابل و عجيب
 تصادفات افزايش باعث عمومي، نارضايتي ايجاد كنار در گران بسيار و كيفيت بي خودروهاي عرضه داخل، در خودرو واردات و توليد در انحصار

 شهروندان بارها را تجربيات اين كه درصورتي .برند مي رنج آن از ايرانيان است سال ساليان كه شود مي انساني نيروي عظيم بسيار تلفات و ها جاده در
 شهروندان انتخاب بر اينترنتي،حق محتويات مجوز اخذ به دستور و مجازي فضاي از صيانت طرح با داشت انتظار توان مي چطور اند گذرانده سر از

 تلگرام، اپ، واتس جمله از جهاني اينترنتي پيامرسانهاي همه به شهروندان دسترسي كنيم تصور است كافي. نرود سوال زير محتويات از استفاده براي
 چند بين از استفاده انتخاب حق شهروندان فقط و برود بين از... و پالس گوگل گودر، هاوس، كالب بامبل، تم، تم لينكدين، توييتر، اينستاگرام،
 همان اينترنتي ابزارهاي و محتويات از استفاده آزادانه انتخاب حق بردن بين از ديگر بيان به .باشند داشته بله و بيسفون و سروش مانند داخلي پيامرسان
 ماهواره از دريافت تجهيزات بكارگيري ممنوعيت قانون و جهاني معتبر خودروهاي خريد انتخاب حق كردن محدود كه آورد مي وجود به را مشكلي



 مانند( پااليش بدون دسترسي ابزارهاي از استفاده و عرضه ضوابط تنظيم شده عنوان طرح اين 4 ماده از 17 بند در اينجاست جالب .آورد وجود به
 در vpn و فيلترشكن توان مي كه دارد قبول مصوبه اين يعني. گرفته قرار مزبور كميسيون عهده بر -است قانون متن از پرانتز–) vpn و فيلترشكن

 از توان نمي پس. كند مي مشخص كميسيون باشند، داشته را دسترسيها اين شرايطي چه با و كاربراني چه اينكه ولي گيرد قرار كاربران برخي اختيار
 .بگيرد رونق سياه بازار در ها فيلترشكن و غيرقانوني و قاچاق ان.پي.وي فروش و خريد دولتي، هاي انحصارگرايي بقيه مانند كه داشت دور انتظار

 مرغ شير از. هستند فعاليت حال در كشور در مجازي اجتماعي هاي شبكه و رسانهاپيام و سايتها پايه بر اينترنتي كار و كسب هزار صدها حاضر حال در
 شدن محدود وندان،شبكه حق به هاي نگراني از يكي كه گيرد مي قرار اقتصادي فعاليت موضوع و ستد و داد مورد ها شبكه اين در آدميزاد جان تا

 جهاني ارتباطي باكيفيت هاي شبكه كه صورتي در است مشخص زيرا. است مجازي فضاي از صيانت ملي طرح اجراي با اينترنتي كارهاي و كسب
 كه كارها و كسب شونداين آنها جايگزين داخلي غيرايمن و كيفيت ضعيف،بي اجتماعي هاي شبكه و شده مسدود مردم عموم براي اينستاگرام مانند
 به منجر كه كرد مشاهده 1396 دي در توان مي را اقتصادي آسيب اين تاريخي نمونه .ديد خواهد آسيب چقدر اند شده ثابتي مشتريان داراي بعضا

 شبكه سمت به كارها و كسب اين كه زماني تا و انداخت رونق از را بسياري خرد كارهاي و كسب نهايت در و شده تلگرام اجتماعي شبكه فيلترينگ
 از صيانت طرح اقتصادي تبعات از نگراني هم باره اين در رسد مي نظر به لذا.كردند تحمل اقتصادي ضربه ميزان چه بروند اينستاگرام جمله از ديگري
 .نباشد منطق بي چندان اجتماعي هاي شبكه

 استفاده بر حق و...) و سياسي -اجتماعي-صنفي( اعتراض بر حق مجازي، فضاي در ماندن ناشناس بر حق جمله از فرعي هاي دغدغه ساير درباره
 فضاي از صيانت طرح مقابل در كاربران جدي و اصلي هاي دغدغه با مقايسه در چون ماند نمي گفتن براي زيادي سخن هم مجازي فضاي از تفريحي
  .دارند برنامه فوق و الكچري ظاهر و شكل فرعي هاي دغدغه اينگونه مجازي،

 حتي و المال بيت به اشخاص برخي اندازي دست زمينه رسد مي نظر به كه پردازد مي جديدي مالي موضوعات و مسايل به طرح اين ديگر سوي از
 پرداخت به مكلف دولت يا كند پيدا مرجع تغيير اينترنتي خدمات به دسترسي گذاري تعرفه كه اين. سازد فراهم را اينترنت كاربران حق در اجحاف
 نخواهد كارامدي نتيجه به منجر كه غيرضروري هاي هزينه تحميل براي را مضاعفي دغدغه باشد، قانوني صورت به محتواسازان از برخي به وجوهي

 كلمات، اين نگارش لحظه تا كه داخلي پيامرسانهاي يا ملي جستجوگر براي ميلياردي ده چند كرد هزينه مانند. دارد دنبال به شهروندان براي را شد
  .نداشت دنبال خاص اي عده جيب انباشتن جز به ملموسي دستاورد

  »مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از حمايت« طرح مزاياي

 كه كاربري حاضر حال در. شد خواهد نيز زايي اشتغال موجب كه است طرح قوت نقاط جمله از كاربر، توسط محتوا توليد از حمايت 
 محتوا كنندگان توليد شده بيني پيش طرح اين در. ندارد درآمدي فعاليت اين ازاي در كند، مي منتشر مجازي فضاي در و توليد را محتوايي
  .كنند دريافت ترافيك توليد السهم حق عنوان به را اينترنت درآمد از سهمي

 ارائه حاضر حال در. است مزبور طرح ديگر مزاياي از كاربران، هاي داده از صيانت به ها رسان پيام جمله از خدمات دهندگان ارائه الزام 
 شود، حذف دليل هر به كاربر هاي داده اگر رو اين از ندارند؛ كاربران محتواي از حفاظت قبال در مسئوليتي و تعهد خدمات دهندگان

 را الزم تدابير كاربران محتواي از صيانت جهت اند، شده ملزم خدمات دهندگان ارائه طرح اين در. بود نخواهد او پاسخگوي كسي
 جرم زمينه اين در و شده اعالم ممنوع آنان خصوصي حريم نقض و كاربران هاي داده به غيرمجاز دسترسي هرگونه همچنين. بينديشند
  .شوند مي محكوم سنگيني هاي مجازات به متخلفان يعني است گرفته صورت نيز انگاري



 بلكه نيست اجتماعي هاي شبكه بستن دنبال به وجه هيچ به مجلس طرح گرفت، صورت اخير روزهاي در كه هايي جنجال و جار برخالف 
 حفظ و كاربران حقوق رعايت به ملزم را اجتماعي هاي شبكه... و تركيه هندوستان، پاكستان، آلمان، روسيه، كشورهاي همچون خواهد مي

 يك هيچ چون و گيرد مي صورت خارجي اجتماعي هاي شبكه در كاربران حقوق به تعرض صدها روزانه زيرا كند؛ آنان خصوصي حريم
 براي خدمات دهندگان ارائه تمامي شده گفته مزبور طرح در رو اين از. نيست ممكن كاربران حقوق استيفاي نيستند، پاسخگو آنها از

  .باشند پاسخگو خود پلتفرم در مردم حقوق به تعدي قبال در تا كنند دائر حقوقي نمايندگي بايد كشور در فعاليت
 و كرونا بيماري شيوع با. است نوجوان و كودك اينترنت ارائه به اجرايي هاي دستگاه الزام ،»كاربران حقوق از حمايت« طرح ديگر مزيت 

 در كه است حالي در ين. اگرديد معلمان و ها خانواده اصلي دغدغه نامناسب محتواي به آموزان دانش دسترسي ها، آموزش شدن مجازي
 وجود نامناسب مطالب به كودكان دسترسي تا است پذير امكان كودك اينترنت بستر در تنها مدارس آنالين آموزش پيشرفته كشورهاي

 پذير امكان كودك اينترنت بستر در تنها آموزي، دانش آموزشي هاي سامانه به دسترسي كاربران، حقوق از حمايت طرح در. باشد نداشته
  .است

 هاي شركت حاضر حال در. است حوزه اين داخلي هاي توانمندي از واقعي حمايت عدم مجازي فضاي حوزه در كشور مشكالت از يكي 
 و بايد كه آنطور اند نتوانسته واقعي حمايت عدم دليل به كه اند كرده توليد كيفيتي با افزارهاي نرم و ها پلتفرم ICT زمينه در بنيان دانش
 آنها از يكي مالياتي معافيت كه دارد قرار كار دستور در ها شركت اين از حمايت طرح اين در كنند؛ جلب خود به را كاربران توجه شايد
  .است

 است بومي توليدات از حمايت در طرح ديگر مزيت نيز خدمات دهندگان ارائه به ترافيك توليد السهم حق پرداخت.  
 و مجازي فضاي در آنان حقوق درباره كاربران به رساني اطالع رسانه، سواد ترويج كاربران، شخصي و خصوصي اطالعات از حفاظت 

  .است كاربران از مزبور طرح حمايت موارد جمله از اسالمي، -ايراني فرهنگ بر مبتني محتوا انتشار و توليد از حمايت
 با مردم ارتباط و شده قلمداد سايبري ارتباطات توسعه در مهمي گام كه است الكترونيك دولت خدمات ارائه طرح، مهم مزاياي از يكي 

 كند مي تسهيل زيادي حد تا را دولتي نهادهاي

 حقوق از صيانت انگيزه داخلي، وكارهايكسب و خدمات از حمايت مجازي، فضاي در مقررات تنظيم به دهينظم براي تالش
 يا خصوصي هايداده از حفاظت در هاكوتاهي و تخلفات از پيشگيري براي تالش همچنين و آنها شخصي حريم و كاربران
  .است طرح اين مثبت هايويژگي جمله از محرمانه

  

  »مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از حمايت« طرح اشكاالت

 رغمعلي كه گرفته قرار اسالمي شوراي مجلس كار دستور در »مجازي فضاي كاربردي پايه خدمات و كاربران حقوق از حمايت« عنوان با طرحي
  . است كشور اطالعات فناوري صنعت نگراني مايه كه شودمي ديده آن در متعددي منفي نكات مثبت، موارد برخي وجود

  خدماتي همه شامل تقريبا ماده اين تعاريف طبق كه شده تعريف »كابردي پايه خدمات« عنوان به مفهومي طرح، اين نخست ماده در 
 گرجويش از و نقشه تا گرفته رسانپيام از مهم هايسرويس همه طرح اين طبق. كندمي معنادار كاربران براي را اينترنت كاربرد كه شودمي

 انبوهي رعايت به متعهد و) طرح سوم فصل مفاد( كنند دريافت ايران در فعاليت مجوز بايد خارجي، و داخلي از اعم داده، ميزباني تا گرفته
 مسدود و فيلتر طرح اين 27 ماده طبق ندهند تن الزامات اين به كه دهندگانيسرويس). طرح پنجم فصل مفاد( شوند الزامات و تكاليف از



 كه بپذيرند ديگر خارجي هايشركت بسياري و اپواتس لينكدين، گوگل، اينستاگرام، نظير هاييشركت است بعيد بسيار .شد خواهند
 گردن كنند اجرا را فيلترينگ كميته مصوبات ساعت 12 از كمتر در بايد كه طرح 25 ماده به مثال يعني كنند؛ عمل قانون اين چارچوب در

 هايكنسول و تبلت هوشمند، هايگوشي انواع همه واردات تقريبا طرح اين 23 ماده اجراي صورت در كه اينجاست ترعجيب نكته. نهند
 .است نظام زداييمقررات راهبرد مغاير و نيست بينانهواقع و منطقي گذاريقانون شيوه اين قطعا. شد خواهد ممنوع بازي

 گذاريقيمت سطح در حتي ايگسترده بسيار اختيارات مقررات تنظيم عالي كميسيون اسم به نهادي به طرح، اين دوم فصل مفاد طبق 
 سياست كه حالي در اينجاست سوال. است شده داده خارجي و داخلي از اعم هاشركت مديريت و مالكيت وضعيت تعيين و خدمات
 ايجاد طويلي و عريض سازوكار چنين بايد چرا است، پاگير و دست و زائد مقررات حذف و وكاركسب تسهيل بر مبتني نظام راهبردي

 كه است عملياتي و فني بعضا و گسترده قدري به كميسيون اين وظايف است؟ عمل سرعت و چابكي نيازمند كه ايحوزه در هم آن شود؛
 اين كرد بينيپيش توانمي ترديد هيچ بي. است كميسيون اين ذيل بزرگ سازماني ايجاد و نيرو نفر صدها استخدام نيازمند آنها اجراي

 ايجاد و دولت ساختار كردن تربزرگ ضمن كه شد خواهد دچار ديگر ناكارآمد دولتي هايمجموعه برخي سرنوشت به هم كميسيون
 .گذاشت خواهد خصوصي بخش وكارهايكسب روي پيش جديدي موانع حاكميت، براي معنوي و مادي هايهزينه

  به احترام ضمن. استشده واگذار مسلح نيروهاي كل ستاد به كشور از سايبري دفاع و مجازي فضاي مرزباني طرح، اين 7 ماده طبق 
 جبهه سربازان به مجلس نمايندگان اعتماديبي از تواننمي كشور، ارضي تماميت از حفاظت در وطن سربازان هايايثارگري و هامجاهدت
 به وظيفه اين كه بوده حدي تا اعتماديبي اين. نبود متاسف اندگمارده همت كشور در دانش مرزباني به مهندسي كسوت در كه فناوري
 .است خطير ماموريت اين انجام براي كارشناسي هايمهارت و تخصصي نيروهاي فاقد كه شده واگذار نهادي

 محترم نمايندگان خيرخواهانه و مثبت انگيزه از ناشي كه شده بينيپيش داخلي خدمات از حمايت براي تمهيداتي طرح اين چهارم فصل رد 
 ترديد و كنيم رقابت خارجي هايسرويس با باز فضايي در دهيممي ترجيح و داد نخواهد رخ بسته فضاي در رشدي هيچ اما. است بوده

 پايدار، و ايحرفه ايشيوه به رقابت اين در اقتصادي، و سياسي ثبات ايجاد و دولت غيرضروري مداخالت كاهش صورت در كه نداريم
 فساد جز كه داخلي خدمات از غيركارشناسي هايحمايت در متعدد خوردهشكست تجربيات توانيمنمي همچنين. بود خواهيم ميدان پيروز

 .ببريم خاطر از را نداشته حاصلي المالبيت اتالف و رانت و

 در اما. هستند ايشايسته و جابه تكاليف موارد بسياري در كه شده بينيپيش كاربران خصوصي حريم از حمايت براي تكاليفي 25 ماده در 
 به كاربران هايداده و اطالعات نامحدود ارائه به ملزم خارجي، يا داخلي از اعم دهندهخدمت هايشركت ماده اين 13 تا 10 بندهاي
 كه است طبيعي. شود ارائه بايد ضوابطي چه طبق اطالعات اين و كدامند نهادها اين شود مشخص آنكه بي اند،شده صالحذي نهادهاي
 گذارينام كاربران حقوق از صيانت عنوان با كه طرحي در نيست شايسته اما داشت، دسترسي اطالعاتي هر به توانمي قضايي حكم با همواره
 .شود بدل قانون به تفسيرپذيري و مبهم الزام چنين شده

  اين الزامات و ضوابط از تخلف براي هامجازات از ايمجموعه شده اشاره اجراها ضمانت و هامسووليت به كه طرح اين ششم فصل در 
 به مجازي فضاي متخصص نفر دو و قضاييه قوه رئيس انتخاب به قاضي نفر سه از مركب هياتي به آنها تشخيص كه شده بينيپيش طرح

 حقوق سلب به منجر كه موارد اين در راي صدور و رسيدگي كه است حالي در اين. است شده واگذار مجازي فضاي عالي شوراي پيشنهاد
 ششم فصل مفاد. شود انجام قضايي محاكم در و دادرسي آيين چارچوب در بايد شودمي حبس و نقدي مجازات بعضا و اشخاص قانوني
 .است جاري دادرسي هايرويه و قضايي قواعد با تعارض در متعدد موارد در و صراحت به طرح اين

  يك و قضاييه قوه رئيس انتخاب به كشور عالي ديوان قاضي دو شامل بدوي آراي در تجديدنظر براي هياتي طرح اين 28 ماده در 
 وقتي دهدمي ترجيح ايرايانه صنفي نظام سازمان احترام، كمال در. است شده بينيپيش ايرايانه صنفي نظام سازمان انتخاب به نظرصاحب



 هيچ طرح اين در شده بينيپيش ديگر نهادهاي و هاكميسيون در و نبوده مشورت طرف طرح اين بررسي و تدوين مختلف مراحل در كه
 است قرار كه باشند حاضر جايي در تنها صنف، نمايندگان نيست شايسته. باشد نداشته نقشي هم داوري و مجازات بخش در ندارد، نقشي
  .شود صادر محكوميت حكم

  نتيجه گيري كلي :

 بينند،مي آسيب كنندمي كار اطالعات فناوري پايه بر كه متوسطي و كوچك كارهاي و كسب و اينترنتي كارهاي و كسب تنها نه محدوديت ايجاد با
 وجود به مختلف هايرشته در كوچكي وكارهايكسب كه هستيم موضوع اين شاهد. زندمي آسيب هم اقتصادي و تجاري هايرشته ساير به بلكه
   .كنندمي استفاده خود هايظرفيت معرفي براي فناوري ابزار از و آمده

 تا كنندمي استفاده ابزار اين از كشور سراسر در بازرگاني اتاق اعضاي همچنين و صادركنندگان و توليدكنندگان بازرگانان، تجار، اقتصادي، فعالين
 هاينمايشگاه در حضور و مجازي فضاي جز ديگري ابزار كشورها ديگر برخالف ما چراكه. كنند معرفي دنيا به را خود صادراتي و توليدي هايظرفيت
   .داشت نخواهد وجود ابزاري ديگر شود، اعمال محدوديت اين اگر. نداريم تجاري

 بازرگانان و تجار تا كنندمي استفاده هاپلتفرم اين از هم هاخارجي همه آيااپليكيشن هاي كنوني وجود دارد  جايگزيني براي داخلي هايپلتفرماگر 
 جايگزيني لهمسا در متاسفانهآن باشند.  هايآسيب باشند پاسخگو بايد طرح اين اندركاراندست كنند؟ استفاده آن از بتوانند هايظرفيت معرفي براي
 اما كرديم ممنوع را چيزي يك طرف آن ما. نگرفت صورت مناسب حمايت كرديد اشاره كه جايگزيني موضوع در است، حمايت مهم اتفاق يك
 و سرعت و كيفيت آن با تلگرام از كاربر وقتي. نكردند استقبال مردم نشد، كار اين چون و نكرديم كرديم،مي فعال بايد كه چيزي آن طرف اين

 كيفيت و حمايت اگر اما كند،مي پيدا كاهش استقبال كه است طبيعي كند، پيدا دست هاقابليت آن به نتوانسته هنوز كه شودمي وارد فضايي به خدمات
   .كرد خواهند استقبال مردم باشد، داشته وجود

 اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، مختلف هايبخش در را آن تاثير چون نيستيم وابسته مجازي فضاي و اطالعات فناوري به ما كه گفت امروز تواننمي
 باقي رمقي حاضر حال در كشور اقتصاد باشيم؟براي ارتباط در دنيا با اينكه بدون كنيم صحبت ديجيتال اقتصاد از ما شودمي مگر. هستيم شاهد كشور
 آيا دارد؟ ديگري معناي و مفهوم ديجيتال اقتصاد مگر. كنندمي حذف تصويب اين با هم با را اقتصاد ديجيتال بخش دارد، فراواني مشكالت و نمانده
 و كرديم ممنوع كشور به را خودرو واردات ما. است خودرو مسئله هم موضوع اين ديگر شاهد بكشيم؟ ديوار خودمان دور ايمسئله هر براي بايد

  .هستيم شاهد هم را آن نتيجه كنند توليد كشور در را خودروها ترينكيفيتبي خودروساز چند داديم اجازه

 كوتاه جز اينتيجه و شده اثبات آن ناكارآمدي كه است نگرشي بر مبتني و جدي اشكاالت داراي فعلي طرح بنده معتقد هستم
 و طرح اين نهادن كنار ما خواسته دليل همين به. ندارد شهروندان نااميدي و ايراني فناورانه وكارهايكسب پرواز سقف كردن
  .شاخص دور و بر دولتر كامل اساسنامه اي آن با استقاده از نظرات كارشناسي دكتوريسين هاي فناوري است نه افرادي ييا تغي
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