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آخرینمهلت،شاهدثبتکانالهایبیشتریباشیم.
بااینحسابمهلتثبتاینکانالهاتمدیدنمیشود؟
شیرکوند:فعالً مهلت ثبتنام تا  15اسفند ماه تمدید شده است
ولی به طــور قطعی و صد درصد نمیتوان گفــت که تمدید نخواهد
شــد .امیدواریم همه کانالهای باالی 5هــزار عضو و پیجهایی که در
اینستاگرام یا شبکههای دیگر باالی 5هزار فالوئر دارند برای ثبت آن
اقدامکنند.
کانالهــایثبــتشــدهبیشــتردرچــهحوزههایــیفعالیت
میکنند؟
بیشــترین آمار در زمینه فرهنگی -هنری بوده و1647کانال با این
موضوع ثبت شــده است .حوزه اقتصادی و مالی هم با829کانال در
رتبه بعدی قرار دارد.علمی و فناوری 816کانال و بعد هم سیاســی و
اجتماعی428کانال و باالخره معارف اسالمی 214کانال که در حوزه
رسانه بوده است.
در موضوعاتی که زمینه فعالیت آموزشــی داشــتند 1530کانال،
در حوزه خبــری هم  975مــورد ،ارائه خدمات حــدود 543کانال به
ثبترسیدهوموضوعتبلیغاتیبا462کانالوسرگرمینیز424کانال
و تعداد صفحه شخصی ثبت شده هم 552مورد بوده است.
دبیر شــورای عالــی فضای مجــازی اعالم کــرده کانــال ها در
صــورتعدمثبتنــامدرطولزمــانبامعذوریــتقانونی
مواجهمیشوند،دقیقاًچهکاریانجامخواهدشد؟
آسوشــه:کســانی که ثبتنام نکنند کار آنها غیرقانونی محســوب
میشــود و باید منتظر تبعاتی باشند .در زمینه برخورد انتظامی باید
باناجاصحبتکرد.
در صــورت ثبت کانــال ،امکاناتی هم در اختیــار مالک آن
قرار میگیرد؟
شــیرکوند:بله جدا از اینکه با این ثبــت ،حق مالکیت کانال محرز
میشــود که به این ترتیب میتوان جلوی سوءاســتفاده از نامها را در
کانالها گرفت مثالً چند کانال جعلی به نام دکتر«الهی قمشــه ای»
راهاندازی شــده که از کانال اصلی هم بیشــتر کاربر دارد و در حال حل
مشــکل هستیم .ازســوی دیگر پس از ثبت کانال ،این افراد میتوانند
تبلیغات را به صورت قانونی انجام دهند و همچنین مجوز مؤسســه
دیجیتالــی را خــارج از تشــریفات اداری بگیرنــد .همچنیــن کانالها
رتبهبندی شــده و در قالب یک لیست ،برترینها را به مردم معرفی
کنیم .همه تالش ما این اســت که بتوانیم یک محیط ســالم ،مفید و
ایمــن را ایجاد کنیم کــه خانوادههــا بدانند در این فضــای بینهایت
مجازی یک محدوده امن وجود دارد.
آسوشــه :شــورای عالی فضــای مجــازی در جریــان مصوبهای
اســت تا امکاناتــی را در اختیار آنهــا قرار دهد که مثــاً امکان ارائه
خدمات دولتی را داشــته باشــند و تبلیغات ،پرداخت پول و خرید
جنــس قانونی شــود همچنین امکاناتــی ازجملــه وام وجوه اداره
شــده در اختیــار آنها قــرار میدهیم که در صورت عــدم ثبت ،این
امکانات به آنها تعلق نمیگیرد.
آقــایفائقچــهدلیلیباعثشــدشــماکانالخودتــانرادر
سامانهثبتکنید؟
ما یکی از مراکزی هســتیم که تجــارت الکترونیک داریم و تمامی
فعالیتهای ما بر اساس مجوزهای قانونی جلو می رود لذا به دلیل
ایجــاد امنیت ذهنی در مخاطبــان ،اقدام به ثبت کانــال خودمان در
سامانهکردیم.
باوجــودتالشهابرایثبتکانالهابابیــشاز5هزارعضو،
دبیر کارگــروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانــه در جایی
اعالمکردهکــهاینمصوبهضمانتاجرایینــدارد،نظرتان
چیست؟
شیرکوند:اگرمامصوبهایراازشورایعالیفضایمجازیداشته
باشــیم حکم قانونی دارد که همین قانون ،ضمانت اجرایی اســت و
ضابطان اینقانون را اجرامیکنند.
آسوشــه:ایشــانمنظورشــاناینبودهکهفرآیندهنــوزقابلاعتماد
نیستوماهمدراینشکینداریم.اینکهبرخوردناجاباغیرقانونیها
چگونهاست،فرآیندهاییاســتکهبایدبینقوهقضائیه،ناجاودولت
مشــخصشود.اینمصوبهتنهایکمسکنمحسوببودوقرارنیست
تاآخرادامهداشــتهباشد.البتهمصوبهســاماندهیپیامرسانهاهمدر
دستورکارشورایعالیفضایمجازیاستکهاینمواردرابهطورکامل
درنظرداردوازنگاهدکترفیروزآبادی،تاســالآیندهبایدپیامرسانهای
بومیجایخارجیرابگیرد.
یعنیخارجیهادیگرنمیتوانندفعالیتکنند؟
هر پیــام رســان خارجی حداقــل باید یــک نماینده تــام االختیار
و پاســخگو در ایــران داشــته باشــد تــا بتوانــد فعالیــت کنــد .اگــر هم
میخواهد خدمات بانکی یا تبلیغاتی را روی خودش داشــته باشــد
باید ســرورش را به داخل ایران بیاورد و یک شریک ایرانی هم داشته
باشــد .یادمان باشــد حتی یک گوشــی هم که نماینده پاسخگو برای

گارانتی در ایران ندارد را بیشتر مردم نمیخرند.
فائق:طبیعتــاًضمانــت اجرایی نــدارد که البته ممکن اســت در
آینــده قوانینــی تصویب شــود ولی در هــر حال مخصوصــاًدر بخش
مالکیتهــای محتوایــی یــا مالکیــت ایدههای دســت اول ،ســامانه
«شــامد» میتواند حداقل بهعنوان مدرک و مســتندات در دادگاهها
مورداستنادقراربگیرد.
ارزیابیشماازسامانه«شامد»چیست؟
آسوشه :بهعنوان مسکن خوب اســت .ما خدمت دکتر موسویان
هــم گفتیم این فقط روش دیجیتال کردن فرآیندهای عادی اســت.
اینکه شــامد یک کد و برچســب بــرای وب میدهد درواقــع نماینده
همان مهر برجسته در فضای فیزیکی و اعتبار آن است .این روش در
فضایمجازیخیلینمیتوانددوامداشتهباشدچونبراحتیقابل
کپی شــدن اســت و هر ســایتی را میتوانند به صورت جعلی بسازند.
ایــن راهش نیســت و تا زمان ارائــه یک راهکار مناســب بهعنوان یک
مسکن در کوتاه مدت خوب است.
شــیرکوند:باشــما موافق نیســتم اتفاقاً به نظرم اگر یک شناســه
الکترونیکی محتوای دیجیتال(شــامد) برای هر محتوایی در فضای
دیجیتالتعریفشودویکشمارهیونیک مالکیتآنفردوصاحب
اثــر را نشــان دهد کمــک زیادی
میکند که محتواها را با کد شامد
متوجهشویم.البتهممکناست
کد شامد هک هم شود ولی باید
راههــای امنیتــی را بــاال ببریم نه
اینکــه کالً آن را کنــار بگذاریم .به
هرحــال ما این ســامانه را چیزی
فراتــر از یــک مســکن میبینیم.
درواقــع اقدامــی اســت کــه
میتوانــد خیلی کمــک کند ولی
به هرحــال هنوز کامل نیســت و
طبیعیاستکهبایدکاملشود.
فائــق :ایــن ســامانه ســبب
ایجــاد امنیــت خاطــر در کاربــر
میشــود و به این ترتیب در واقع
سطح اطمینانکاربرانبهکانال
افزایــش مییابد ولی به هرحال
بایــد قبــول کنیــم کــه در حــال
حاضر مشــکالتی در بــاب احراز
هویــت واقعی مالــکان کانالها
و ...موجود اســت کــه طبیعتاً به
مرور زمان رفع میشود.
بتازگــی وزیــر اطالعات
عنــوان کردهانــد کــه
تنهــا دو و نیــم درصــد
کانالهــای تلگرامــی
فاســدهســتند،اینآمار
دقیقــاً بــه چه شــیوهای
شــده
جمــعآوری
اســت؟با توجه بــه این
رقم کم آیا این همه نیرو
وزمانگذاشتنبرایمقابلهباتلگرامضرورتیدارد؟
شــیرکوند :به هرحال رصد که صورت میگیــرد ولی واقعیت این
اســت که کانالهای فاســد خیلی زیاد نیســتند ،هرچنــد فکر میکنم
رقــم باالتر از 2/5درصد باشــد .از ســوی دیگر حتی خــود تلگرام هم
ضوابطــی دارد و فعالیــت کانالهــای کــودک آزاری ،دین ســتیزی،
خشــونت و تروریســم و داعش و پورن را فیلتر میکند ولی به هر حال
همین رقم کم هم باعث نگرانی است.
فائــق:در خصوص روش بهدســت آمدن اطالعــات هیچ نظری
و اطالعاتی ندارم ولی قطعاًبر اســاس بررســی مــورد به مورد و تهیه
دیتــا بیــس مربوطــه این آمــار به ســادگی قابل محاســبه اســت ولی
نگرانیها و مقابله با تلگرام فقط به دلیل کانالهای فاســد نیســت و
گاه فــروش اطالعــات کاربران ،احتمال تغییر فرهنگ مــردم و ...نیز
جزودغدغههاست.
آسوشــه:رصد کردن کانال که کار ســختی نیست و همه میتوانند
انجــام دهنــد و در زمینــه رصد ســایر موارد هــم باید گفت کــه وزارت
اطالعات بســیار تواناســت .ازســوی دیگر بــه نظرم نمیآیــد که رقم
کانالهای فاســد بیــش از این باشــد ،عــدد واقعاًزیر 5درصد اســت
ولی بحث این اســت که این میزان هم بســیار جاذب و انتشــاریابنده
اســت و هیــچ کس حتــی ایرانیهــای غیرمســلمان ایــن  5درصد را
تحمــل نمیکنند.یــک دانه فضله مــوش اگر در داخل یــک دیگ10
منی بیفتــد ،تمام دیگ را نجس میکنــد و نمیتوانیم بگوییم چون

فقط یک عدد فضله موش بوده میتوانیم یک قســمت از غذا را دور
بریزیموازبقیهاستفادهکنیم.
یعنیفیلترتلگرامدرخواستمردماست؟
آسوشــه :مردم نمی دانند تلگرام به چه دلیل این ســرویس را به
آنهــا میدهد و عکس و فیلم آنها را کجــا میبرد .تلگرام به محملی
بــرای کالهبــرداری ،مســائل غیــر اخالقی ،سیاســی و ...تبدیل شــده
است.
یعنیتلگراماصالًجنبهمثبتندارد؟
نه نه اشــتباه نکنیــد90 .درصد محتــوای تلگرام مشــکلی ندارد و
حتی خوب است ولی خب مشکالتی هم دارد.
فکــرنمیکنیــداینبــهخودمــابرمیگــرددکهچــهانتخابی
میکنیم؟
بله حتماًهمین طور اســت و اینجا پای فرهنگسازی و آموزش به
میــان میآید.مثالً ما اینترنت پرســرعت به روســتا دادیم که یک کار
بســیار خوب هم هســت ولی آیا آمــوزش آن را هــم دادیم؟این کار را
نکردیموضعفهمینجاست.
پسبهترنیستانرژیخودمانراصرففرهنگسازیکنیمتا
اینکهدنبالفیلترباشیمودائممردمنگرانباشند؟
شــیرکوند :فیلتــر واقعــاًاصالً
راه حــل نیســت و دیگــر جــواب
فائق:
نمیدهــد .قطعــاً راهــکار مــا
حدود
با
فرهنگســازی ،بــاال بــردن ســواد
 6هزار نفر از
رســانهای مردم و آگاه کــردن آنها
نســبت بــه تبعــات منفــی ورود
توسعه
بیمحابا به فضای مجازی بوده و
دهندههای
بههرحالفیلترینگاصالًراهکار
اپلیکیشن و نرم
نیســت.چنــدســالپیشهــمکه
افزارهای موبایلی
فیلترینــگکمــیمؤثرواقعشــد،
همکاری نزدیک و
فیلترشکنهابازارخوبیپیداکرده
مستقیم داریم و
بودنــد .رســالت ما فرهنگســازی
آمار جالب اینکه
اســتبــدوناینکــهمــردمنگران
فیلتــر شــدن تلگــرام یــا ســایر
باالی  85درصد از
شبکههایاجتماعیباشند.
کل افرادی که برای
آسوشــه:اصالً دیگــر فیلتــر
ما اپلیکیشن و نرم
جــواب نمیدهــد .اعتقــاد
افزارهایی تحت
دارم کــه 15ســال پیــش فیلتــر
تولید
تلفن همراه
جــواب مــیداد و کشــور ایــن کار
میکنند از
را کــرد .فیلترینــگ دیگــر جواب
شهرهای کوچک و
نمیدهــد .پــس مــردم نبایــد
نگران باشــند و ما هم معتقدیم
روستاها هستند
که اســتفاده مؤثر ،ایمن ،سالم و
یعنی تولید محتوا
مطمئن حق مردم ماســت ولی
و اتفاقات جدید
یادمــان باشــد کــه آن 5درصــد
از
موبایلی بیشتر
فراگیریاشوحشتناکاست.
و
کوچک
شهرهای
عملکــرد دولــت تدبیــر و امیــد
روستاها به شهرها
نســبتبهحمایتازشــبکههای
هدایت میشود
بومــیوهمچنینبازنگهداشــتن
فضایمجازیوجلوگیریازفیلتر
شبکههایاجتماعیپرمخاطبرا
چگونهارزیابیمیکنید؟
شــیرکوند :اگر بخواهیم عملکــرد دولت تدبیر و امیــد را با دولت
قبل مقایسه کنیم انصافاًباید بگویم که عملکرد بسیار خوبی داشته
و نســبت به دولت قبل بهتر کار شــده ولی اگر بخواهیم با مطلوبمان
مقایســه کنیم قطعاًجا برای بهتر شدن زیاد دارد و باید خیلی بیشتر
کار صــورت بگیــرد .بــه بحثهای حقــوق شــهروندی بخصوص در
فضای مجازی به آن پرداخته شــده و تا حدی هم فرهنگســازی شده
ولیاصالًکافینیست.
آسوشــه:دولت بــا توجه به اینکه مشــکالت اقتصــادی محور بحثش
بــود و موضوع تحریمها وقت زیادی از دولت گرفت به نســبت شــرایط و
دشواریکاریکهدولتداشتخیلیخوبعملکردولیاینکهآیافضای
مجــازی ما الیق همین حرکت بود به نظرم ما میتوانیم و میتوانســتیم
حرکت بهتری داشــته باشیم به شــکلی که نقش فضای مجازی در ایجاد
ثــروت و ایجــاد اشــتغال پررنگتر شــود .حاال رئیس جمهوری جلســات
بیشــتری در شــورای عالی فضای مجــازی میگذارند و دســتورات خیلی
خوبی دادند.
فائــق:آنچــه دولت در ایــن خصوص اقــدام کرده مبتنــی بر حق
مســلم مردم بر اساس قانون اساسی اســت .در خصوص حمایت از
شــبکههای بومی هم مشکل دولت نیســت ،دیدگاه اشتباه کاربران و
بیاعتمادی به نمونههای داخلی اســت که تنها راه حل این مشــکل
همفرهنگسازیاست.

