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مقدمه
فضای مجازی به مثابه تیغی دو لبه است که فرصت ها و تهدید هایی در درون 
خود دارد. از جمله فرصت های آن می توان به در اختیار داشتن مخاطبین وسیع برای 
انتقال مفاهیم مفید، ترویج هنجارها،  ارزش ها و سبک زندگی اسالمی ایرانی، ارتباط گیری 
با مسلمانان خارج از کشور و ایجاد کمپین های ضد استکباری، ایفای نقش در اقتصاد 

دانش بنیان در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ایجاد قدرت سایبری و… اشاره کرد.

از سوی دیگر تهدیدهای آن را باید مد نظر داشت. از جمله خدمت به جنگ 
نرم دشمن، نفوذ فرهنگی، از بین بردن سرمایه ی”ایمان” مردم، عدم رعایت اخالق در 
فضای مجازی مانند: ادب و حیا، بمب باران فکری جوانان، از بین بردن امید جوانان و 

تزریق یأس، حمالت سایبری و…

و  فرصت ها  از  بهره مندی  شرط  مجازی،  فضای  کالن  ابعاد  در  کلی  طور  به 
که بروز و  کنشگری در این مسئله می باشد  مصون ماندن از تهدیدها، داشتن برنامه و 
ظهور این نکته در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مسئولین از جمله برنامه های 
راهبردی همچون لوایح برنامه های ۵ ساله توسعه قابل رؤیت است که این مهم، نقطه 

مقابل “ولنگاری فرهنگی” می باشد.
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متعددی  موارد  در  مجازی  فضای  مسئله ی  به  رهبری  معظم  مقام  توجه 
قابل مشاهده و نشانگر اهمیت مسئله است؛ از ایجاد شورای عالی فضای مجازی توسط 
ایشان تا تذکری که در آخرین دیداد خود با هیات دولت)۱۳۹۵/۰۶/۰۳( مطرح فرمودند:

“یک نکته ی دیگر هم مسئله ی فضای مجازی است که من میخواهم خواهش 
کنند[؛ چون فضای مجازی واقعًا یک  کنم از جناب آقای رئیس جمهور این ]را دنبال 
دنیای رو به رشِد غیرقابل توّقف است، یعنی واقعًا آخر ندارد؛ آدم هرچه نگاه میکند، آن چیِز 
اّوِ ِل بالآخر، فضای مجازی است. هرچه انسان پیش می رود در این فضا، این همین طور 
ادامه دارد. این یک فرصت های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذارد، تهدیدهایی هم در 
کثر استفاده را بکنیم، از این  کنارش دارد؛ ما بایستی کاری کنیم که از آن فرصت ها حّدا

تهدیدها تا آنجایی که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم.” )۱(

در بخش تهدیدات فضای مجازی می توان به اقدامات متعدد امریکا و رژیم 
صهیونیستی در حوزه سایبری علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد. به عنوان نمونه 
پروفسور جک گولد اسمیت، استاد دانشکده حقوق هاروارد و از اعضای برجسته موسسه 
که در دولت جرج بوش نیز سمت حقوقی داشته است، به مقاله ی نیویورک   Hoover
که شبکه اینترنت ایران را هدف و قربانی دائمی نفوذ و جاسوسی  تایمز اشاره می کند 

آژانس بین المللی امنیت امریکا می داند.)۲(

نمونه بارز حمله سایبری علیه ایران، ویروس »استاکسنت« است که به گفته ی 
یکی از متخصصین شاغل در NSA: عملیات علیه تاسیسات هسته ای نطنز از سوی 
سازمان سیا هدایت شد و یک نفر از سازمان سیا هدایت عملیات را بر عهده داشت و دستور 

همه ی حمالت را علیه تاسیسات هسته ای نطنز صادر کرد.)۳(

مسئله  ی تهدیدات فضای سایبری به دلیل اهمیت روزافزون آن، به عنوان یک 
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حوزه راهبردی در کشورها مطرح است. به عنوان نمونه مجمع امنیت سایبری آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برای سومین بار در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت سال جاری، کنفرانسی تحت 
کنفرانس  که در این  کرد  عنوان »عملیات های دفاعی فضای سایبر و اطالعات« برگزار 
مقامات ارشد اطالعاتی و امنیتی همچون رئیس سابق و اسبق CIA، رئیس سابق 
اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی و… حضور داشتند و به بحث و گفتگو در موضوعات 

امنیتی فضای سایبر پرداختند.)۴(

در این نوشتار با بررسی تطبیقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شده و الیحه ی برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم 
اعالم شده است، به بررسی این دو سند در مورد “فضای مجازی” پرداخته شده است 
تا در ضمن این مقایسه، اهتمام دولت به یکی از موضوعات فرهنگی راهبردی، مورد 

محک قرار بگیرد.

 

فضای مجازی در سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه
در مرداد ماه ۱۳۹۴، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم 
کنار  رهبری به رئیس جمهور ابالغ شد. ایشان “تعالی و مقاوم سازی فرهنگی” را در 
“اقتصاد مقاومتی” و “پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری” به عنوان یکی از محورهای 

اصلی این برنامه برمی شمارند.)۵(

 

جدول زیر، مواردی از سیاست های کلی برنامه ی ششم که به “فضای مجازی” 
مرتبط است را بیان می دارد)۶(:
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کلی برنامه ی ششم،  موارد مرتبط با مسئله ی شبکه مجازی در سیاست های 
به دو بخش محتوایی)نرم افزاری( و فنی)سخت افزاری(، با تاکید بر بخش محتوایی 
قابل تقسیم است. در بخش محتوایی)نرم افزاری(، “مبتنی بودن بر نقشه ی مهندسی 
فرهنگی”، “بومی سازی شبکه های اجتماعی”، “حضور هدفمند در تعامالت بین المللی 
فضای مجازی” و ” حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی 
به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی – ایرانی و مقابله با تهدیدات” 

ذکر شده است.

در قسمت فنی)سخت افزاری( به “ایجاد، تکمیل و توسعه ی شبکه ی ملی 
اطالعات و تامین امنیت آن” و “تحول در شاخص ترافیک شبکه”  اشاره شده است 
که خود این موارد نیز عالوه بر بحث های فنی، دارای آثار بسیار مهم محتوایی از جمله 
“تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پاالیش هوشمند آن” و “احراز 

هویت” می باشد.
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همچنین مقام معظم رهبری حدود دو ماه بعد از ابالغ سیاست های برنامه ی 
ششم در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی)۱۳۹۴/۰۶/۱۴(، به عنوان 
یکی از مأموریت های اعضای این شورا تاکید می کنند: “اهتمام ملی و همه جانبه و 
سرمایه گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها و صنایع کاماًل پیشرفته و رقابتی 
خصوصًا با استفاده و ایجاد رشته های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه های انسانی 
متعهد،  متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، محتوایی 

و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی »به ویژه در برنامه ششم توسعه«“)۷(

 

فضای مجازی در الیحه ی برنامه ی ششم توسعه و تحلیل آن
از سوی دیگر باید به الیحه ی برنامه ی ششم توسعه که توسط دولت تهیه شده 
است نگاهی انداخت و آنرا مورد دقت قرار داد. در ماده ۲۰-۱، بند۵، آماده است که “وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های الزم 
برای تعامل اطالعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطالعات، از طریق 

مرکز ملی تبادل اطالعات NIX و با استانداردهای فنی الزم را فراهم کند.”)۸(

که تا حدودی به مسئله  مورد فوق تنها مورد در الیحه ی برنامه ی ششم است 
فضای مجازی اختصاص یافته و در آن به موضوع “شبکه ملی اطالعات” اشاره شده 
است. در این موضوع نیز تنها به قسمت “تعامل اطالعات بین دستگاه های اجرایی” 
پرداخته شده و نه کل فضای مجازی. به عبارت دقیق تر، این بند از الیحه ی برنامه ی 
ششم را باید بیشتر به موضوع “دولت الکترونیک” مرتبط دانست تا “فضای مجازی” 
به معنی عام کلمه. اما با اندکی اغماض، این مورد را در ذیل “فضای مجازی می توان 
گنجاند. همان طور که مشخص است، بند ۵ ماده ۲۰-۱ الیحه، در بخش سخت افزاری 
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و فنی می گنجد و نه نرم افزاری و محتوایی که اهمیت دو چندان دارد.

کلی برنامه ی  که “دولت الکترونیک” در بند ۳۲ سیاست های  قابل ذکر است 
ششم به طور مستقل مطرح شده است: “کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه ی دولت 

الکترونیک در بستر شبکه ی ملی اطالعات.”]۱[

نکته دیگر اینکه در سیاست های کلی “ایجاد، تکمیل و توسعه ”ی شبکه ی ملی 
اطالعات، تعیین شده است اما در الیحه تنها به “تامین زیرساخت و ایجاد” آن تصریح 
شده است. ضمن اینکه همان طور که اشاره شد، “شبکه ی ملی اطالعات” مذکور در این 

بند در سطح “درون دولتی” است و نه “ملی”.

جمع بندی
که مواد و بندهای الیحه ی پیشنهادی دولت، با  گفت  کلی می توان  به طور 
موارد سیاست های برنامه ششم که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده، تناظر ندارد و 
چارچوب استفاده شده در ابالغیه ی مقام معظم رهبری، در الیحه  مبنا قرار نگرفته است. 
فارغ از نگاه کلی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی در این دو سند اهمیت یکسان ندارد. با 
رویکردی کّمی می توان گفت در حالی که در سیاست های کلی برنامه ششم ۲۸ ماده به 
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کثر به ۲ ماده  موضوعات فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته است، در الیحه برنامه حدا
شامل ۷ بند اشاره شده است. در موضوع “فضای مجازی”، در سیاست های کلی برنامه 
به ۴ مورد که عمدتًا ناظر به موضوعات نرم افزاری و محتوایی بوده پرداخته شده است. 
در حالی که این موضوع در الیحه ی برنامه  تنها به یک مورد –آن هم با اغماض- در مورد 
بستر های فنی و سخت افزاری شبکه ملی اطالعات اشاره شده است و به بحث های 

محتوایی و نرم افزاری فضای مجازی اصاًل پرداخته نشده است.

با توجه به موارد ذکر شده، می توان گفت مسئله ی توجه مقام معظم رهبری به 
موضوع فضای مجازی و عدم اهتمام دولت در این موضوع، در بهترین حالت ناشی از 
غفلت و بی اهتمامی مسئولین دولت و خصوصًا مسئولین فرهنگی دولت است و مصداق 

“ولنگاری فرهنگی”.

لذا مجلس شورای اسالمی که وظیفه ی بررسی و تصویب الیحه ی برنامه ششم 
را دارد، باید به مواد مغفول در الیحه همچون مسئله فضای مجازی، توجه ویژه داشته 
باشد. همچنین شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین متولی این امر که طبق 
مأموریت ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، موظف بوده تا به طور ویژه موارد مهمی 
در رابطه با فضای مجازی را در برنامه ششم توسعه لحاظ کند، باید موارد مغفول در الیحه 

را به طور جدی پیگیری شود.

گروه های  کز رسمی مسئول در مسئله ی فضای مجازی،  همچنین غیر از مرا
کز مطالعاتی مرتبط و…  مردمی همچون تشکل های دانشجویی، انجمن های طالب، مرا
نیز باید جایگاه واقعی فضای مجازی در الیحه ی برنامه ی ششم توسعه را مورد مطالبه 

قرار دهند.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

به  گوناگون،  ابعاد  دارای  پدیده ای  عنوان  به  مجازی  فضای 
مثابه تیغی دولبه، فرصت ها و تهدیدهای مختلفی دارد. اهمیت 
این مسئله در بیانات مقام معظم رهبری و عملکرد ایشان قابل 
ششم  برنامه ی  کلی  سیاست های  در  ایشان  است.  مشاهده 
کشور پرداخته و در چند مورد صریحًا به  کالن  به تبیین مسائل 
موضوع »فضای مجازی« پرداخته اند. این سیاست ها در عمل، 
از طریق الیحه ی برنامه ششم که توسط دولت تدوین می شود، 

اجرایی می گردد.


