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در روزگاری کــه پیشــرفت فضــای مجــازی
منجــر بــه شــکلگیری نظامهــای اجتماعی
حاصــل از تعامــل کاربـران بــر بســتر شــبکه
ارتباطــات و اطاعــات گردیــده و ابعــاد
مختلــف زندگی انســان در حــال بازتولید در
آن نظامهــای اجتماعــی مجــازی ،بســیار به
جــا اســت کــه بگوییــم« :اهمیــت فضــای
مجــازی بهانــدازه اهمیــت انقاب اســت».
میتــوان گفــت تمامــی مجاهدتهایــی
کــه در گام اول انقــاب اســامی در طــول
چهــل ســال عمــر بابرکــت انقــاب انجــام
شــد ،درگــرو مواجهــهای اســت کــه در گام
دوم انقــاب اســامی بــا فضــای مجــازی
داریــم.
آنچــه امــروزه ممکــن اســت اقتــدار و
حاکمیــت جمهــوری اســامی در ایــن
برهــه از زمــان را خدشــهدار نمایــد،
مناســبات جهانــی فضــای مجــازی و
تــاش همهجانبــه مســتکبران و بهطــور
خــاص رژیــم تروریســتی آمریــکا بــرای
ســلطه بــر کشــور از طریــق ایــن فضــای
نویــن اســت .درواقــع دررونــد جهانــی
آنچــه بهوضــوح قابلمشــاهده اســت
کاهــش نقــش دولتهــای مختلــف از
یکســو و یکهتــازی ابرقدرتهــا در قالــب
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی از ســوی
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دیگــر اســت .اگرچــه ایــن رونــد تنها ناشــی
از فضــای مجــازی نیســت ،امــا بدون شــک
توســعه فــاوا و تمرکــز گریــزی فناوریهــای
جدیــد از مهمتریــن پیشــرانهایی اســت
کــه ظرفیــت حاکمیــت دولتهــا را کاهــش
داده و فرصــت غلبــه را بــرای ســلطهطلبان
فراهــم مـیآورد .در چنیــن شـرایطی ،نحــوه
حکمرانــی فضــای مجــازی جمهــوری
اســامی بـرای صیانت از هویت اســامی-
ایرانــی ،حفــظ اقتــدار و حاکمیــت دولــت و
اســتقالل ملــت بســیار مهــم و تعیینکننــده
اســت.
بنــا بــر آنچــه بیــان شــد ،در شـرایط کنونــی
حکمرانــی فضــای مجــازی یکــی از
عرصههــای حیاتــی بـرای نظــام جمهــوری
اســامی ایــران اســت ،بــا مســائل و
چالشهــای گوناگونــی کــه در چنــد ســال
اخیــر بــا آن مواجــه شــدیم ،اهمیــت ایــن
حــوزه بــرای مســئولین و مــردم دوچنــدان
آشــکار شــد .حمالت ســایبری به تأسیسات
هســتهای و مراکــز نفــت و گاز ،جهتدهــی
گســترده مراکــز ســایبری آمریکایــی –
ســعودی بــه افــکار عمومــی ملــت ایــران
در وقایــع مختلــف و ایجــاد اغتشــاش و
ناامنیهــای خیابانــی ،اختــال در بــازار ارز
و ســکه بخشــی از چالشهایــی اســت کــه

ضــرورت ســاماندهی بــه فضــای مجــازی
کشــور را در قالــب شــبکه ملــی اطالعــات
بــرای اســتفاده حداکثــری از فرصتهــا و
مقابلــه بــا آســیبها و تهدیدهــا ایجــاد کرده
اســت.
شــیوع ویــروس کرونــا بــا خــود تعطیلــی
مــدارس و دانشــگاهها و برخــی ادارات
دولتــی ،محدودیــت رفتوآمدهــای درون
و برونشــهری و قرنطینــه خانگــی را بــه
همــراه داشــت .ایــن مــوارد نیــاز مــردم
بــه خدمــات الکترونیــک را بیشازپیــش
گســترش داد و منجــر بــه اســتفاده حداکثری
کاربــران از فضــای مجــازی شــد .ایــن
پدیــده کــه یــک فرصــت مناســب بــرای
گســترش فضــای مجــازی بــود ،بــا ضعــف
زیرســاختی ،خدماتــی و محتوایــی در ارائــه
خدمــات الکترونیــک روبــرو شــد و بــار
دیگــر ضعف کشــور در تحقق کامل شــبکه
ملــی اطالعــات را بـرای مســئولین گوشــزد
کــرد .ایــن مســئله فرصتــی را مهیــا کــرد
تــا در قالــب یــک پرونــده ویــژه بــه ابعــاد
فضــای مجــازی معضــل شــیوع ویــروس
کرونــا و بهطــور خــاص نقــش شــبکه ملــی
اطالعــات در ایــن معضــل بپردازیــم.
پرونــده ویــژه «معاینــه مجــازی» کــه درواقع
بــه بررســی شــیوع ویــروس کرونــا از منظــر
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آمــوزش مجــازی ،آثــار ایــن نــوع آمــوزش
بــر یادگیــری ،محاســن و معایــب آن و
درنهایــت توصیههایــی بـرای والدیــن درباره
حضــور فرزندانشــان در فضــای مجــازی
ســرفصلهای ایــن دو یادداشــت را تشــکیل
میدهــد.
«ســامت الکترونیــک» یکــی دیگــر
از خدمــات الکترونیــک اســت کــه
بهخصــوص در ایــن ایــام نقــش آن در
پیشــگیری و درمــان بیماریهــا آشــکارتر
شــده اســت .پنجمیــن یادداشــت بــه
وضعیــت ایــن خدمت در کشــور میپــردازد
و برخــی تهدیدهــای اطـراف این موضــوع را
تبییــن میکنــد.
ششــمین یادداشــت بــه «تجــارت
الکترونیــک» اختصــاص پیدا کــرد .تجارت
الکترونیــک و کســبوکارهای فضــای
مجــازی یکــی از بخشهــای مهــم اقتصــاد
در آینــدهای نزدیــک خواهــد کــه ســرمایه
انســانی فراوانــی را بــه ســمت خــود جــذب
میکنــد .ازای ـنرو توجــه بیشــتر مســئولین
اقتصــادی بــه فعــاالن ایــن حــوزه و مواجــه
صحیــح بــا ایشــان ،ســبب رونق بیشــتر آن و
جلوگیــری از سوءاســتفاده دشــمن از عرصه
اقتصــاد دیجیتــال اســت.
در ســه یادداشــت نهایــی بــه بررســی

خطمشــی فضــای مجــازی میپــردازد ،در
یــک ســرمقاله بــا عنــوان کرونالــوژی و نــه
عنــوان یادداشــت آمادهشــده اســت.
در یادداشــت نخســت ،بــار دیگــر به مســئله
«شــبکه ملــی اطالعــات» بهعنــوان کالن
پــروژه جمهــوری اســامی ایـران در فضــای
مجــازی پرداختــه شــد و در آن ســعی شــد
ابعــاد مختلــف فنــی – زیرســاختی ،امنیتــی
– دفاعــی ،اقتصــادی ،سیاســی – حاکمیتی و
فرهنگــی – اجتماعی شــبکه ملــی اطالعات
بهطــور جامــع بررســی شــود و این بــار کمی
بیپردهتــر از گذشــته دربــاره کارکردهــا و
کــژ کارکردهــای آن گفتوگــو شــود.
یادداشــت دوم بــه بررســی وضعیــت
«خدمــات چهارگانــه الکترونیک»(دولــت
الکترونیــک ،تجارت الکترونیک ،ســامت
الکترونیــک و آمــوزش الکترونیــک) بــر
بســتر شــبکه ملــی اطالعــات پرداخــت و
ضعفهــای جــدی موجــود در هرکــدام را
بیــان کــرد.
در یادداشــت ســوم و چهــارم بــه تبییــن
«آمــوزش الکترونیــک» بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن خدمــات الکترونیــک کــه بخش
وســیعی از دانــش آمــوزان و دانشــجویان،
اســاتید و والدیــن بهطــور مســتقیم بــا آن
درگیــر هســتند ،پرداخــت شــد .تعریــف
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وضعیــت سیاس ـتگذاری و وضــع قوانیــن
و مقــررات حــوزه فضــای مجــازی پرداختــه
شــد .در یادداشــت هفتــم بــه بحــران
تصمیمگیــری در حــوزه فضــای مجــازی
و نقــد عملکــرد شــورای عالــی فضــای
مجــازی در ســالهای اخیــر اشــاره شــد.
در آنجــا بیــان شــد کــه هــدف از تشــکیل
شــورای عالــی فضــای مجــازی حــل بحران
تصمیمگیــری در حــوزه فضــای مجــاز بــود
کــه بــا بررســی عملکــرد شــورا و فضــای
مجــازی کشــور در هشــت ســال گذشــته،
متأســفانه هنــوز بــا ایــن بحــران روبــرو
هســتیم .یادداشــت بعــد مواجــه منفعالنــه
دولــت و بهطــور خــاص وزارت ارتباطــات
در بحرانهــای مختلــف ازجملــه بحــران
بنزیــن و شــیوع کرونــا نقــد شــد .قطــع
اینترنــت در بحـران بنزیــن و هدیــه اینترنــت
در بحــران کرونــا دو نســخه بــا یــک اثــر
و نشــاندهنده عــدم مواجهــه مقتدرانــه،
خردمندانــه ،فعاالنــه و مبتکرانــه دولــت بــا
فضــای مجــازی اســت .نســخه اصلــی نــه
قطــع اینترنــت و نــه هدیــه اینترنــت اســت
بلکــه تحقــق کامــل شــبکه ملــی اطالعات
اســت کــه اراده واقعــی دولــت را در اج ـرای
آن میطلبــد .در یادداشــت آخــر برخــی
الزامــات حقوقــی مدیریــت بحـران در حوزه

فضــای مجــازی بیــان گشــت .عــاوه بــر
ایجــاد نظــام قانونــی خــاص ب ـرای ش ـرایط
بحــران ،تکمیــل و ارتقــا نظــام قانــون و
مقــررات گــذاری بــرای شــرایط عــادی
مهمتریــن الــزام حقوقــی بــرای شــرایط
بح ـران اســت چراکــه همیــن امــر موجــب
میشــود بســیاری از بحرانهــا شــکل
نگیــرد.
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