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ســازمانتنظیــممقــرراترســانههایصــوتوتصویــر
فراگــــیردرفضـــــایمجــــازیچــــهمأموریتــــیدارد؟
ســازمان تنظیــم مقــررات رســانههای صــوت و تصویــر
فراگیــر بــه منظــور تحقــق منافــــع عمومــی در ســپهر
خدمــات رســانهای صوتــی تصویــری فراگیــر و بــا هــدف
ســاماندهی و تنظیمگری ،تضمين پايداری و توســعه
صنعــت صــوت و تصويــر ،توســعه خودتنظـــیمگری و
همتنظیمگــری و تمهیــد نقشآفرینــی اثربخــش
و مطلــوب آحــاد مــردم ،کســــبوکارها و نهادهــا در
زنجیــره ارزش ایــن صنعــت بنیــان نهــاده شــده اســت.
ســازمان بــه دنبــال آن اســــت کــه بــا تحقــق مأموريــت
خــود موجــــب ارتقــای ســـــامت و کیفیــت خدمــات
رســانهای صــوت و تصويــر فراگـــــیر در فضــای مجــازی،
تقویــت و ارتقــای جایــگاه صنعــت رســــانهای صوتــی
تصویــری جمهــوری اســامی ایــران در رقابتهــای
ســنگین جـــــــــهانی ،حفاظــت از مـــــــرزهای رســانهای
کشــور و کاهــش آســيبپذيری جامعــه در مقابــل
هجمههــای فرهنگــي بیگانــگان ،جلوگیــری از انحصــار
و تضمـــین رقابــت ســالم و در نهايــت زمینهســازی
تحقق الگوی رســــانهای در تمدن نوين اســامی شــود.

مدیریــتمطالــــــعاتتنظــــیمگــــریرســــــانهســاترا
بــه عنـــــوان بــازوی علمــی ســازمان تــاش میکـــــند
ضمــــن تولــــید و ترویــج ادبیـــات حـــــوزه حکمرانــی،
سیاســـــتگذاری و تنظـــــیمگری رســــانه و ارتباطــات،
اقدامــات ســــازمان را بــا نگاهــی کارشناســانه و علمــی
مــورد بررســی قــرار دهـــــد تــا از همیــن طریــق ســاترا
بــه منزلــه ســازمانی شــواهدمحور و مبتنــی بــر پژوهش
بــه انجــام وظایــف خــود بپــردازد .مدیریــت مطالعــات
بخـــــش قابــل ماحظــهای از نتایــج ایــن تحقـــیقات
را بــرای مســـــئوالن عالیرتبــه ،مدیــران ســـازمانها،
نخـــــبگان و کارشناســـــان ایــن حــوزه ارائــه میکــــند
و همچنـــــین بــرای ســهولت دسترســی عمــوم ،ایــن
پژوهشهــا را در قالبهــای مختلــف نیــز منتشــر
میکنــد .اهـــــم اهــــداف ایــن مرکــز عبــارت اســت از
انجــام پژوهشهــای بنیادیــن در حوـــــزه حکمرانــی،
سیاســـــتگذاری و تنظـــــیمگری رســـــانه و توســعه
جریان ترجمه این حوزه ،توســعه شــــبکه پژوهشــگران
و سیاســـــتپژوهان ،تربیــت نیـــــروی پژوهشــی و
هدایــت ســــاترا بهســوی اقدامـــــات تنظیمگــــرایانه
مبتنی بر پژوهــــش .بر همین اساس ،ســــند پیش رو
بر بخشــی از وظایف یادشده جامه عمل میپوشـــاند.
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10

مقدمـــــــه

ایـــن مـــــــقاله از یافتــــــــههای دو پیمــــــایش کــــــه

و در پیمایـــــش دوم بــا  41تأمـــــینکننده محتـــــوای

در امـــــریکا ،آلمـــــان ،کـــــره جنــــوبی و چـــین انجـــــام

آناین ( )OCPمصـــــاحبه و پرســــیده شد که چگونه

شــده ،اســـتفاده میکنــد .در پیمایـــش اول 547

به کاربـــــــرانشــــــان در خصــــــوص مســــئولیتها و

ســـــند ســــیاســـــتی ســـــازمـــانهـــای خصــــــوصی

عواقـــــب رعایـــــت نکــــــردن بایدهــــــا و نبـایدهـــــای

دربــاره ارتباطــات آنایــن مضــــــر ( )HOCتحلیـــــــــل

ارتباطات آنایـــــن مضـــــــــر ،آمــــــــوزش میدهـــــند.

5

تعاریفمفاهیم

کشــورهای مختلــف از ارتباطــات آنایــن مضــر یــک

بــه ســازمانهای مختلــف خصوصــی میپردازیــم کــه

تعریـــــف واحـــــد ندارنــد .در ایــن مقالــــه  HOCیــک

بــه عنــــوان نهادهــای مؤثــر در شـــکلگیری ارتباطــات

اصـــطاح کلی اســت که به اشــــکال مختلف ارتباطات

اینـــــترنتی و تعییــن مناســـــبات زندگــی اجـــــتماعی

آنایــن اشــــاره دارد و شـــامل نقــض هنجـــــارهای

کنـــــونی افــراد در از بیــن بــردن  ،HOCاز طــــریق جــرح

اجــــتماعی و خدشـــــه وارد کــردن بــه منزلت و امــــنیت

و تعدیــل محتواهــای موجــــود روی پلتفرمشــان نقــش

افــــراد ،گــــروهها یــا مؤسســات میشــــود HOC .بــه

دارنــد .بــرای ایجــاد چشــماندازی درســت از تاشهــای

(مثــا بیــان تهاجمــی) و تأثیــرات مضــری
طــرز بیــان
ً

ســازمانی بــرای جلوگـــــیری از  ،HOCجامعــه آمــاری

کــه یــک محتــوا میتوانــد بــر شــخص مــورد هــدف و

از  8نــوع ســــازمان مخـــــتلف  OCPانتخـــــاب شــد:

همچنیــن خواننــدگان آن مطلــب گفتــه میشـــــــود.

 -1درگاه اینترنتی سایتها

منظـــــور از جـــــرح و تعدیــل محـــــتوا نیــز فـــــرآیندی

 -2سایتهای خبری

اســـــت کــه از طریــق آن  OCPحـــــد و مـــــرز میـــــزان

 -3شــبکههای اجتماعــی (ماننــد فیسبــوک و توییتــر)

آزادی بیــان را در وبســایت خــود مشـــخص میکنــد.

 -4ســایتهای هاســت بــاگ (ماننــد )blogspot.com
-5سایتهای عمومی ()community sites
 -6سایتهای تجارت الکترونیک (مانند آمازون)
 -7وبسایتهایی که کاال پیشنهاد میکنند

1

بحثاصلی

(مانند )yelp.com
 -8شــرکتهای بــزرگ غیراینترنتــی کــه پلتفــرم آنایــن
دارنــد (ماننــد سامســونگ و زیمنــس).

رویکردهــای مختلفــی بــرای چگونگــی پرداختــن بــه
مســـــئله  HOCدر کل و سخـــــنان نفـــــرتبرانگیز در
جــزء وجــود دارد .در ایــن رویکـــــردها عــاوه بــر آنکــه
بــه نقــش دولتهــا و نهادهــــای قانونگــذار تأکیــد
میشــــود ،قــدرت اصلــی را در اخـــــتیار شـــــرکتهای
خصـــــوصی و بیــش از آن در اختـــیار ســــازمانهایی
میبینــد کــه درآمــــدشان را از طریــق اســتفاده کاربــران
از پلتفرمهایشــان دریافــت میکننــد .در ایــن تحقــــیق

1 .Recommendation sites
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تحلیـــــــلمــــحتوای
اســـــــنادسیاســــتی
بــــــرای هــــــر کــدام از انــواع سازمــــانهای مخـــــتلف

مصاحبههای
عمیـق
از میــــــــان  152شرکـــــتی کــه مــــورد بررســــــــی قــرار

مطرحشــــده در بــاال در هــر کشــور ســه ســازمان اصلــی

گرفــت  41مصــــاحبه بــا مســئول نظــارت بــر تعدیــل

انتخــاب و اســــناد ســــیاســــــتی آنهــا در خصــــــوص

محـــــــتوا ،شـــــبکههای اجتمـــــاعی یــا یــک مدیـــــــر

ارتباطــات آنایــن مضــر اســتخراج شــد .بــرای ســنجش

مـــــربوطه در این شرکتها انجـــــام شد .یافـــــتههای

دو متغیــر اصلــی ،شــامل آگاهــی کاربــر از مســئولیتها

ایــن مصـــــاحبهها ســه محـــــــور اصلــــــی داشــــــتند:

و عواقــب رعایــت نشــدن آنهــا ،اســناد را بــر اســـاس

 -1تشخیص محتوای آناین مضر

چنــد معــــیار طبقهبنــدی کردیــم :شــرایط اســــتفاده،

 -2مدیریت و پاسخدهی به محتوای آناین مضر

دســــــتورالعملها و اســـــتانداردهــــای اجتماعــــــات،2

 -3تغییرات و روندهای محتوای آناین مضر

اســتانداردهای محتوایــی ،دســتورالعمل گزارشدهــی.3

تشــخیص  HOCبــا اســتفاده از روشهــای دســتی

همچنین میزان تأکید بر محتوای آناین مضر در اسناد

در تمــام کشــورها و بــا بهکارگیــری هــوش مصنوعــی

را بر اســاس این پارامترها بررســی کردیم :تعداد کلماتی

و سیســـــتمهای فیلترینــــــگ در برخـــــــی کشــورها

کــه در یــک ســند بــه  HOCاشــاره شــده نســبت بــه انــدازه

انجــام میشــد .مدیریــت و پاسخدهــــــی بــه HOC

ســند (طوالنــی بــودن یــا کوتاه بــودن) ،در دســترس بودن

در کشــورهای مختلــف چنــد روش یکســان داشــت:

با اســتفاده از دو معیار ســخت یا آســان پیدا کردن سند

 -1اخطار و برقراری ارتباط مستقیم با کاربر

و قابل فهم بودن با بررســی اینکه آیا در ســند برای فهم

 -2پنهان کردن یا حذف کردن پستی حاوی HOC

بهتــر از مثــال ،تصاویــر و ...اســتفاده شــده اســت یــا خیر.

 -3مســدود کــردن یــا قفــل حســاب کاربــر و گــزارش
 HOCیــا محتــوای غیرقانونــی بــه شــخص ثالــث
(ماننــد پلیــس).
تغییرات و روندهای  HOCنیز چندین تم اصلی داشت:

 -1افزایش تعداد HOC
-2قطبیسازی عقاید
 -3الجیبــــــیتی بهعــــــنوان موضوعــــــات مطــــــرح
و عادی مکالمات
نتـــــــایج مصـــــاحـبههـــــا بـــــــا نمـــــایندههــــا نشـــــان
داد کــــــه آنهـــــا معــــتقدند بـــــا کاربـــــران بایـــــــد

2 .Community guideline
3 .Reporting guideline
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در خصـــــــوص توضیـــــــح اینکـــــــه  HOCچیســت
و یــک پلتفــرم چگونــه آن را کنتــرل و مدیریــت
میکنــد ،ارتبــاط صریــح و مســتقیم برقــرار کــرد.
آنهــا همچنیــن بیــان کردنــد کــه مــرور منظــم
سیاســتها بــرای اطمینــان از بــهروز بــودن آنهــا
مطابــق بــا مســائل روز امــری ضــروری اســت امــا
نتایـــــــج تحقیقــات نشــــــان داد کــــه OCPهــا در
واقـــــــعیت بــه انــدازه کافـــــــی بــا کاربــران ارتبــاط
برقــرار نمیکننــد و بایدهــا و نبایدهــای  HOCو
عواقــب آن را بــه کاربـــــــران آمــوزش نمیدهنــد.
بررســیها نشــان داد کــه ایــن اســناد از طریــق شــرایط
اســتفاده ( ،)Terms of Useکــه بــرای کاربــر بهراحتــی
قابلفهــم نیســتند ،بــه آنهــا ارائه میشــوند .ماهیت
شــرایط اســتفاده نیــز بهگونــهای اســت کــه افــراد
توجــه کمــی بــه آن دارنــد و اکثــراً آن را نمیخواننــد.
همچنیــن شــرایط اســتفاده ایــن کشــورها ،بــه غیــر
از کــره جنوبــی ،بــا جزئیــات و مثــال شــرح ندادهانــد
کــه چــه چیــزی دقیقــاً مصــداق  HOCتلقــی میشــود
و آن را قابــل فهــم نکردهانــد کــه ایــن بــدان معنــی
اســت کــه  OCPهــا بــه انــدازه الزم بــر  HOCتاکیــد و
در مواجهــه بــا آن فعــال و بازدارنــده عمــل نمیکننــد.
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نقش تأمینکنندگان مـحتوای
آنایـــــن در مقابلـــــه بــا HOC
بــه جــای آنکــه OCPهــا نقشــی فعــال در مقابلــه بــا HOC

«تمــدن »2فضــای اینترنــت را در ســطح محلــی ،ملــــــی و

داشــته باشــند ،رایجتریــن واکنششــان ،حــذف پســت

بینالمللــی عهــدهدار شــوند .هرچنــد یافتههای ما نشــان

بــدون توضیــح یــا بســتن حســاب کاربــری فــرد متخلــف

میدهــد مقــررات دولتــی ،کــه در قالــب قانــون بــرای

اســت درصورتیکــه در مصاحبههــای مــا مشــخص شــد

مقابلــه بــا  HOCوضــع میشــوند ،میتواننــد بــه اقدامــات

کــه بایــد در خصــوص انجــام چنیــن کارهایــی حساســیت

ســختگیرانه و افراطی از ســوی ســازمانها منجر شــوند

نشــان داد .مخصوصــاً شــرکتهای بــزرگ نگــران بودنــد

و تنهــا ســعی خواهنــد کــرد بــه هــر طریقــی از انتشــار

ایــن کار منجــر بــه سانســور و خدشـــــهدار کــردن آزادی

محتــوای آنایــن مضــر در پلتفرمشــان جلوگیــری کننــد.

بیــان شــود .بهتریــن واکنــش بازدارنــده ایــن اســت کــه

بــا ایــن حــال ،تحقیقــات نشــان میدهنــد قوانیــن ضــد

OCهــا آگاهــی کاربــر را دربــاره سیاســتهای مرتبــط بــا

ســخنان نفرتانگیــز میتوانــد از مواجــه شــدن افــراد بــا

 HOCاز طریــق آمــوزش بایدهــا و نبایدهــا افزایش دهند

ایــن گونــه محتــوا در اینترنــت جلوگیری کنــد .به همین

و بــه جــای عنــوان کــردن  HOCدر شــرایط اســتفاده ،آن

دلیــل اگرچــه اســتفاده از قانــون بایــد آخریــن دســتاویز

را در دســتورالعمـــــل اجـــــتماعــــــات ذکــــــر کننــــــد.

باشــد ،نمیتــوان نقــش آن را کامــل نادیــده گرفــت.

اینترنــت مشــکات دیگــری را ماننــد مســائل مربــوط بــه

عــاوه بــر قانــون ،اعمــال قاعــده رفتــار ،کــه از ســوی

حریم خصوصی و خصومت آناین به وجود آورده است.

کمیســیون اروپــا بــه کار گرفتــه شــد ،نیــز میتوانــد راه

بــه همیــن دلیــل ســازمانها میتواننــد پروژههایـــــــی را

معقولــی باشــد .در ســال  2016کمیســیون اروپــا «قواعــد

در خصـــــــوص مســـــــئولیتپذیری اجتماعی سازمانها

رفتــاری بــرای مقابلــه بــا ســخنان نفرتانگیــز غیرقانونــی

در مقابلــه بــا  HOCانجــام دهنــد ،ماننــد پــروژه «شــجاعت

در اینترنــت» را اعمــــــال کــرد .طبــق ایــن دســتورالعمل،

مدنــی آنایــن »1کــه بــا همــکاری فیسبــوک بــا ســخنان

شــرکتها بایــد بــه کاربرانشــان آمــوزش دهنــد کــه چــه

نفرتانگیــز و افراطگرایـــــی در سراســر اروپــا مقابلــه

محتوایــی پذیرفتــه شــده اســت و چگونــه درخواســت

میکنــد .نهادهــای دولتــی میتواننــد وظیفــه حفــظ

حــذف یــک پســت یــا  flaggingکــردن آن را ارســال کننــد.

1 .Online Civil Courage Initiative
2 .Civility on the internet
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نتیجهگیری

بــا قطبــی و سیاســــی شــدن بستــــیاری از کشـــــورها
امــکان دارد محتــوای آنایــن مضــر نیــز بیشــتر شــود.
اگـــــرچه میتــوان بــا اســـتفاده از فنـــاوریهـــــای رو
بــه رشـــد ماننــد اســـــتفاده از هــوش مصـــنوعی میــزان
 HOCدر اینترنــت را کاهــــش داد ،بهتــــر اســــــت تــا
جــای ممکــــن بــا افزایــش آگاهــــی و بــاال بــردن تمــدن و
فرهنــگ اســتفاده از اینترنــت ایــن موضــوع را مهــار و از
اعمـــــال کنتــــرل بیش از حــــد بر کاربر جلوگــــیری کرد.

بــرای دریافـــت دادههــای ایــــن گــزارش میتوانیــد درخـــواســــت
خــــود را به ایمــــیل دفتر مطالعــــات تنظــیمگــــری ســـاترا به نشانی

researchcenter@satra.ir
ارســال نمایید.
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در راســـــتای اصـــــل  44قانــــــون اســاســــی و نظـــــــریه تفســـــــیری
شــــــورای محتــــــرم نگهــــــبان از ایــن اصـــــل ،ســازمان تنظیــم مقـــــررات
صــوت و تصـــــویر فراگـــیر در فضـــای مجــــازی «ســـاترا» بــر اســـــاس
اباغـــــیه مــورخ  94/06/22بــه ریاســــــت محـــترم جمـــهور بهعنــوان
ریاســــــت شــــــورای عالــــــی فضــــــای مجــــــازی تشـــــکیل شــده اســت.
«مدیریــت مطالعــات تنظیمگــری رســانه» بــه عنوان بــازوی مشــــورتدهنده
به ســـــازمان تنظـــــیم مقـــــررات رسانههای صـــــوت و تصـــــویر فراگـــــیر در
فضــــــای مجــــازی محســــــوب میشود .این مدیریت بخشـــــی از رســـــالت
خویــش را ارائــه اخـــــبار و گـــــــزارشهای مهــم در مســـــائل مهــم حـــــوزه
تنظـــــیمگری فضـــــای مجـــــازی قــــرار داده است .این اقـدام با هدف ترویج
گفتمــان تنظیمگــری رســانه و فضــای مجــازی در میــان صاحـــبنظران و
سیاســتگذاران ،آشــنایی بــا آخریــن فعالیتهــای تنظیمگرانــه ،همچنیــن
تبیین ابعاد اقتصادی ،اجـــــتماعی و حقــــوقی تنظـــیمگری انجام میشــود.
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