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در روزگاری کــه پیشــرفت فضــای مجــازی 
منجــر بــه شــکل گیری نظام هــای اجتماعی 
حاصــل از تعامــل کاربــران بــر بســتر شــبکه 
ارتباطــات و اطاعــات گردیــده و ابعــاد 
مختلــف زندگی انســان در حــال بازتولید در 
آن نظام هــای اجتماعــی مجــازی، بســیار به 
جــا اســت کــه بگوییــم: »اهمیــت فضــای 
مجــازی به انــدازه اهمیــت انقاب اســت«. 
ــی  ــی مجاهدت های ــت تمام ــوان گف می ت
ــول  ــامی در ط ــاب اس ــه در گام اول انق ک
چهــل ســال عمــر بابرکــت انقــاب انجــام 
شــد، درگــرو مواجهــه ای اســت کــه در گام 
ــا فضــای مجــازی  دوم انقــاب اســامی ب

داریــم.
آنچــه امــروزه ممکــن اســت اقتــدار و 
حاکمیــت جمهــوری اســامی در ایــن 
نمایــد،  خدشــه دار  را  زمــان  از  برهــه 
و  مجــازی  فضــای  جهانــی  مناســبات 
تــاش همه جانبــه مســتکبران و به طــور 
ــرای  ــکا ب ــتی آمری ــم تروریس ــاص رژی خ
ــای  ــن فض ــق ای ــور از طری ــر کش ــلطه ب س
نویــن اســت. درواقــع دررونــد جهانــی 
اســت  قابل مشــاهده  به وضــوح  آنچــه 
کاهــش نقــش دولت هــای مختلــف از 
ــب  ــازی ابرقدرت هــا در قال یک ســو و یکه ت
ــوی  ــی از س ــزرگ بین الملل ــرکت های ب ش
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دیگــر اســت. اگرچــه ایــن رونــد تنها ناشــی 
از فضــای مجــازی نیســت، امــا بدون شــک 
توســعه فــاوا و تمرکــز گریــزی فناوری هــای 
ــت  ــران هایی اس ــن پیش ــد از مهم تری جدی
کــه ظرفیــت حاکمیــت دولت هــا را کاهــش 
ــلطه طلبان  ــرای س ــه را ب ــت غلب داده و فرص
فراهــم مــی آورد. در چنیــن شــرایطی، نحــوه 
حکمرانــی فضــای مجــازی جمهــوری 
اســامی بــرای صیانت از هویت اســامی- 
ایرانــی، حفــظ اقتــدار و حاکمیــت دولــت و 
اســتقال ملــت بســیار مهــم و تعیین کننــده 

ــت. اس
بنــا بــر آنچــه بیــان شــد، در شــرایط کنونــی 
از  یکــی  مجــازی  فضــای  حکمرانــی 
عرصه هــای حیاتــی بــرای نظــام جمهــوری 
و  مســائل  بــا  اســت،  ایــران  اســامی 
ــد ســال  ــی کــه در چن چالش هــای گوناگون
ــن  ــت ای ــدیم، اهمی ــه ش ــا آن مواج ــر ب اخی
ــدان  ــردم دوچن ــئولین و م ــرای مس ــوزه ب ح
آشــکار شــد. حمات ســایبری به تأسیسات 
هســته ای و مراکــز نفــت و گاز، جهت دهــی 
 – آمریکایــی  ســایبری  مراکــز  گســترده 
ــران  ــت ای ــی مل ــکار عموم ــه اف ــعودی ب س
در وقایــع مختلــف و ایجــاد اغتشــاش و 
ناامنی هــای خیابانــی، اختــال در بــازار ارز 
و ســکه بخشــی از چالش هایــی اســت کــه 

ضــرورت ســاماندهی بــه فضــای مجــازی 
کشــور را در قالــب شــبکه ملــی اطاعــات 
ــا و  ــری از فرصت ه ــتفاده حداکث ــرای اس ب
مقابلــه بــا آســیب ها و تهدیدهــا ایجــاد کرده 

ــت. اس
ــی  ــود تعطیل ــا خ ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ش
ادارات  برخــی  و  دانشــگاه ها  و  مــدارس 
ــای درون  ــت رفت وآمده ــی، محدودی دولت
و برون شــهری و قرنطینــه خانگــی را بــه 
همــراه داشــت. ایــن مــوارد نیــاز مــردم 
ــش  ــک را بیش ازپی ــات الکترونی ــه خدم ب
گســترش داد و منجــر بــه اســتفاده حداکثری 
کاربــران از فضــای مجــازی شــد. ایــن 
ــرای  ــب ب ــت مناس ــک فرص ــه ی ــده ک پدی
گســترش فضــای مجــازی بــود، بــا ضعــف 
زیرســاختی، خدماتــی و محتوایــی در ارائــه 
ــار  ــد و ب ــرو ش ــک روب ــات الکترونی خدم
دیگــر ضعف کشــور در تحقق کامل شــبکه 
ملــی اطاعــات را بــرای مســئولین گوشــزد 
ــرد  ــا ک ــی را مهی ــئله فرصت ــن مس ــرد. ای ک
ــاد  ــه ابع ــژه ب ــده وی ــک پرون ــب ی ــا در قال ت
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــازی معض ــای مج فض
کرونــا و به طــور خــاص نقــش شــبکه ملــی 

ــم. ــل بپردازی ــن معض ــات در ای اطاع
پرونــده ویــژه »معاینــه مجــازی« کــه درواقع 
بــه بررســی شــیوع ویــروس کرونــا از منظــر 
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ــوع آمــوزش  ــار ایــن ن آمــوزش مجــازی، آث
بــر یادگیــری، محاســن و معایــب آن و 
درنهایــت توصیه هایــی بــرای والدیــن درباره 
ــازی  ــای مج ــان در فض ــور فرزندانش حض
ســرفصل های ایــن دو یادداشــت را تشــکیل 

می دهــد.
دیگــر  یکــی  الکترونیــک«  »ســامت 
کــه  اســت  الکترونیــک  خدمــات  از 
ایــام نقــش آن در  ایــن  به خصــوص در 
ــکارتر  ــا آش ــان بیماری ه ــگیری و درم پیش
بــه  یادداشــت  پنجمیــن  اســت.  شــده 
وضعیــت ایــن خدمت در کشــور می پــردازد 
و برخــی تهدیدهــای اطــراف این موضــوع را 

تبییــن می کنــد.
»تجــارت  بــه  یادداشــت  ششــمین 
الکترونیــک« اختصــاص پیدا کــرد. تجارت 
فضــای  کســب وکارهای  و  الکترونیــک 
مجــازی یکــی از بخش هــای مهــم اقتصــاد 
ــرمایه  ــه س ــد ک ــک خواه ــده ای نزدی در آین
انســانی فراوانــی را بــه ســمت خــود جــذب 
ــئولین  ــتر مس ــه بیش ــن رو توج ــد. ازای می کن
اقتصــادی بــه فعــاالن ایــن حــوزه و مواجــه 
صحیــح بــا ایشــان، ســبب رونق بیشــتر آن و 
جلوگیــری از سوءاســتفاده دشــمن از عرصه 

ــال اســت. اقتصــاد دیجیت
در ســه یادداشــت نهایــی بــه بررســی 

ــردازد، در  خط مشــی فضــای مجــازی می پ
یــک ســرمقاله بــا عنــوان کرونالــوژی و نــه 

ــوان یادداشــت آماده شــده اســت. عن
در یادداشــت نخســت، بــار دیگــر به مســئله 
ــوان کان  ــات« به عن ــی اطاع ــبکه مل »ش
پــروژه جمهــوری اســامی ایــران در فضــای 
مجــازی پرداختــه شــد و در آن ســعی شــد 
ابعــاد مختلــف فنــی – زیرســاختی، امنیتــی 
– دفاعــی، اقتصــادی، سیاســی – حاکمیتی و 
فرهنگــی – اجتماعی شــبکه ملــی اطاعات 
به طــور جامــع بررســی شــود و این بــار کمی 
بی پرده تــر از گذشــته دربــاره کارکردهــا و 

ــود. ــو ش ــای آن گفت وگ ــژ کارکرده ک
وضعیــت  بررســی  بــه  دوم  یادداشــت 
ــت  ــه الکترونیک«)دول ــات چهارگان »خدم
الکترونیــک، تجارت الکترونیک، ســامت 
الکترونیــک و آمــوزش الکترونیــک( بــر 
ــی اطاعــات پرداخــت و  بســتر شــبکه مل
ــدام را  ــود در هرک ــدی موج ــای ج ضعف ه

ــان کــرد. بی
در یادداشــت ســوم و چهــارم بــه تبییــن 
ــی از  ــوان یک ــک« به عن ــوزش الکترونی »آم
مهم تریــن خدمــات الکترونیــک کــه بخش 
ــجویان،  ــوزان و دانش ــش آم ــیعی از دان وس
ــا آن  ــتقیم ب ــور مس ــن به ط ــاتید و والدی اس
ــف  ــد. تعری ــت ش ــتند، پرداخ ــر هس درگی
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وضعیــت سیاســت گذاری و وضــع قوانیــن 
و مقــررات حــوزه فضــای مجــازی پرداختــه 
شــد. در یادداشــت هفتــم بــه بحــران 
ــازی  ــای مج ــوزه فض ــری در ح تصمیم گی
و نقــد عملکــرد شــورای عالــی فضــای 
ــد.  ــاره ش ــر اش ــال های اخی ــازی در س مج
ــکیل  ــدف از تش ــه ه ــد ک ــان ش ــا بی در آنج
شــورای عالــی فضــای مجــازی حــل بحران 
تصمیم گیــری در حــوزه فضــای مجــاز بــود 
ــای  ــورا و فض ــرد ش ــی عملک ــا بررس ــه ب ک
مجــازی کشــور در هشــت ســال گذشــته، 
ــرو  ــران روب ــن بح ــا ای ــوز ب ــفانه هن متأس
هســتیم. یادداشــت بعــد مواجــه منفعانــه 
ــات  ــاص وزارت ارتباط ــور خ ــت و به ط دول
ــران  ــه بح ــف ازجمل ــای مختل در بحران ه
ــع  ــد. قط ــد ش ــا نق ــیوع کرون ــن و ش بنزی
اینترنــت در بحــران بنزیــن و هدیــه اینترنــت 
ــر  ــک اث ــا ی ــخه ب ــا دو نس ــران کرون در بح
و نشــان دهنده عــدم مواجهــه مقتدرانــه، 
ــا  ــه دولــت ب ــه و مبتکران ــه، فعاالن خردمندان
فضــای مجــازی اســت. نســخه اصلــی نــه 
قطــع اینترنــت و نــه هدیــه اینترنــت اســت 
بلکــه تحقــق کامــل شــبکه ملــی اطاعات 
اســت کــه اراده واقعــی دولــت را در اجــرای 
آن می طلبــد. در یادداشــت آخــر برخــی 
الزامــات حقوقــی مدیریــت بحــران در حوزه 

ــر  ــاوه ب ــت. ع ــان گش ــازی بی ــای مج فض
ایجــاد نظــام قانونــی خــاص بــرای شــرایط 
بحــران، تکمیــل و ارتقــا نظــام قانــون و 
مقــررات گــذاری بــرای شــرایط عــادی 
مهم تریــن الــزام حقوقــی بــرای شــرایط 
بحــران اســت چراکــه همیــن امــر موجــب 
شــکل  بحران هــا  از  بســیاری  می شــود 

ــرد. نگی
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