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فضای

26

مجازی امروزه به بخش غیرقابل
انکاری از زندگی انســانها بدل
شــده اســت .آمارها حکایت از این دارد که هر
ایرانی به طور میانگین روزانه ســه ساعت از وقت
خود را صرف ًا به فعالیت در رســانههای اجتماعی
اختصــاص میدهد که اگر کاربــرد اینترنت در
ســایر حوزهها (از جمله خریــد اینترنتی ،دانلود،
خبرخــوان و )...را نیز به آن اضافه کنیم ،به جرات
میتوان گفت یکســوم زمان زندگی روزمره ما
در فضای مجازی سپری میشــود .در این میان،
با نگاهی به ســبد مصرف مجــازی ایرانیان در
فضای مجازی مشــخص میشــود در بین پنج
محصول پرطرفــدار بازار (تلگــرام ،واتساپ،
اینســتاگرام ،یوتیوب و توییتر) ،به کلی خبری از
کســب و کارهای بومی یا به عبــارت بهتر تولید
ملی نیست .چنانچه دقیقتر به این ذائقه مصرف
بنگریم خواهیــم دید در میــان  ۵۰قطب اصلی
بازار فضای مجازی در جهان اساســ ًا سهم بسیار
ناچیــزی (در حدود دو درصد) به شــرکتهای
غیرآمریکایی تعلق دارد .ایــن یعنی جزئیترین
اطاعات دستهبندیشــده شــخصی که ذائقه
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و حتی سیاســی ما
شــهروندان فضای مجازی آمریکایی را تشکیل
میدهد در اختیار غولهــای حوزه فاوا قرار دارد.
اتفاقات ســالهای اخیر به مــا میگوید موضوع
بســیار جدیتــر از فراهم بودن زمینــه هر نوع
اثرگــذاری و جهتدهی بر افــکار عمومی از این
رهگذر به نظر میرســد .برانگیختن تحرکات و
جنبشهای اجتماعی ،دگرگون کردن ارزشها و
باورهای فرهنگی ،ایجاد بازارهای انحصاری برای
محصوات تجاری خاص ،دســتکاری (مداخله)
در انتخابات کشــورها و ...تنها بخشی از مصادیق
بهرهبرداری یکجانبه و غیرمنصفانه از دادههای
شخصی کاربران است که در سالهای اخیر مکررا ً
انگشــت اتهام را به ســوی پلتفرمهای دیجیتالی
جمعآوریکننده این دادهها نشانه برده است.
به طور خاصه ،بازی با الگوریتمهای اجراشــده
روی کاندادهها همه آن چیزی است که قدرتها
برای تدارک «نفوذ» و «متقاعدسازی» اجتماعی در
سطح کان به آن نیاز دارند :تمکین و فرمانبرداری
برنامهریزیشده.اندیشمندانعلومسیاسیوعلوم
ارتباطات بر این باورند که با تسلط بر فناوریهای

ا میتوان نقش عمدهای در ســاخت،
نوظهور ،عم ً
کنترلوهدایتجریاناتاجتماعیدرابعادمختلف
ایفا کرد .قدرت و مشروعیت هر حکومتی از طریق
ماکهای متعددی مورد شناسایی قرار میگیرد
که مهمتریــن آن حاکمیت اســت .حاکمیت در
فضای واقعی قابلیت تحقق و شناســایی آسانتری
دارد ،در حالی که در فضای مجــازی اواً به دلیل
غیرملموس بــودن ،پویایــی و تغییردائمی فضا و
همینطــور بیمفهوم بودن عنصــر زمان و مکان،
تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست
و ثانی ًا این فضا اقتضائــات و ویژگیهای وجودی و
ماهیتی دارد که اساســ ًا هرگونه تاش برای تحقق
حاکمیت و به رســمیت شــناختن آن را با چالش
روبهرو کرده است:
ggبــرای حکمرانی در ایــن فضا نمیتــوان به
فرایندهای تقنیــن و اعمال قانــون (از طرق
قضایی) اتکای چندانی کــرد ،زیرا اواً فرایند
تقنین در کشــور بســیار زمانبر است و ثانی ًا
منابع و ابزارهای رصــد و اعمال قانون در این
محیطدراختیارمراجعقضایینیست.
ggمهمترین ابزار حکمرانــی در این فضا ،حضور
فعاانــه در آن خصوصــ ًا از طریــق ایجاد
زیرســاختهای فناورانه (و نــه لزوم ًا تولید
محتوا) است زیرا فضای مجازی از طریق این
زیرساختهاشکلمیگیرد.
اما کلید این اثرگذاری تودهای را در عصر دیجیتالی
باید در قــدرت کنترل بر دادههای کان و کیفیت
مواجهه نظامهای حکمرانی مختلف با این موضوع
جستوجو کرد .شــاید اگر بخواهیم از نقطهنظر
حکمرانی در فضای مجــازی به این موضوع ورود
کنیم ،اصلیترین محور بحث ،شــناخت و ارزیابی
هنگام نظام حکمرانی از محیطی است که داده در
آن در حکم برگ برنــده را دارد .حکمرانی در این
فضــا هنر تبدیل کردن داده از یک اهرم فشــار یا
تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است.
بــرای درک این ظرفیــت منحصــر به فرد
نوظهور ضروری اســت نظامهای سیاسی مساله
حکمرانی بر داده را مورد بازاندیشــی قرار دهند،
به فکــر نهادهای چابک تخصصــی در این حوزه
باشند و با توجه به پویایی بیسابقه الگوی فعالیت
پلتفرمهای دیجیتالی به عنوان اصلیترین چالش
حکمرانی عصر دیجیتالی ،پا را فراتر از ســنجهها،

آزمونهــا و پروتکلهــای مرســوم بگذارند.

حکمرانی داده

در یک دســتهبندی اولیه میتوان حکمرانی در
فضای مجازی را به دو رهیافت حکمرانی بر داده
( )Governance upon Dataو حکمرانــی بــا
داده ( )Governance with Dataتقســیم کرد.
در رهیافت نخســت نظامهای سیاســی تاش
میکنند از طریق تنظیمگــری و قانونمند کردن
کلیــه فرایندهــای جمعآوری ،ذخیرهســازی،
نگهداری ،اســتفاده و بازیابی دادههای شــخصی
شهروندان خود ،اهداف و مقاصد حکمرانی ملی در
زمینه صیانت از حریم شخصی ،امنیت اجتماعی،
کرامت انسانی و نظایر آن را برآورده کنند .نمود
حکمرانی در این رهیافت مبتنــی بر وظیفه نظام
سیاسی در قبال حقوق و منافع آحاد جامعه صرف
نظر از قومیت ،نژاد ،جنسیت ،موقعیت اجتماعی
و ...نســبت به منفعتطلبی کلیــه فعالیتهای
ســوداگرانه بخش عمومــی ،دولــت و بخش
خصوصی از طریــق بهرهبــرداری از اطاعات
شــخصی اســت؛ بدین معنا که نظام حکمرانی
بــدون در نظر گرفتن پیامدهــای تنظیمگری بر
جایگاه کسبوکارهای بومی دادهمحور و تاثیرات
محدودیتهای قانونی حقوقی بر روند توســعه
بنگاههای کوچک و متوسط این حوزه در سطح ملی
به صورت یکپارچه و متمرکز به اعمال حکمرانی
میپردازد .واقعیت این اســت که بســیاری از
کشورهای توســعهیافته به ویژه کشورهای عضو
در اتحادیه اروپا تاکنون به انحای مختلف از مسیر
مواجهه سلبی (تنظیم مقررات اینچنینی) به بحث
حکمرانی داده ورود داشتهاند.
این در حالی اســت کــه رهیافــت دوم یعنی
ملیســازی داده ،حکمرانی را در معنای وسیعتر
میبیند و با مبنا قرار دادن توسعه کسبوکارهای
بومی به عنوان یک برگ برنده در سطح بینالمللی،
در صــدد پــرورش و برانگیختن شــرکتهای
دادهمحور داخلــی برمیآید .شــرکتهایی که
همراســتا با دغدغههای حاکمیت برای استفاده
از امتیازات و تســهیات منحصربهفرد دادههای
داخلی در توسعه کســب و کار با یکدیگر رقابت
میکنند .تاکنون در ســطح بینالمللــی کمتر به
این موضــوع از زاویه اســتراتژیهای توســعه
کســب و کار و روزآمدســازی ســازوکارهای
حکمرانی توجه شــده اســت .تجربههــای نادر
برخی از کشورهای غیراروپایی نشان میدهد در
ســالهای اخیر نظام حکمرانی در این کشورها از
اکتفا به مقرراتگــذاری یا مقرراتزدایی صرف
پرهیز کرده و متناســب با سیاســتهای کان
اقتصادی و اولویتهای نظــام حکمرانی (خطوط
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ارتباط میان ایههای مختلف حکمرانی فضای مجازی

حکمرانی فضای مجازی

مشی سیاســتگذاری) ،راهبردهای مداخلهای
متفاوتــی در قبال مدیریت این فضــا اتخاذ کرده
اســت .اقبال عمومی به سوپراپلیکیشــنها در
آسیای شــرقی نمونه قابلتوجهی از موفقیت ایده
جایگزینهای بومی برای غولهای فناوری است
که حمایتگرایی اقتصادی را بر بستر رقابت آزاد
داخلی قرار داده و مقرراتگــذاری را نه به مثابه
هــدف ،بلکه به عنوان ابــزاری در خدمت تحقق
منفعت عمومی معنا کرده است.
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حکمرانی بر /با داده
حکمرانی پلتفرمها
حکمرانی
رسانههای اجتماعی

تنظیمگری پلتفرمها

یکــی از جدیدترین تحوات فضــای مجازی که
به طــرز شــگفتآوری انگارههــای اقتصادی،
فرهنگی و حتی سیاسی (به معنای مرزبندیهای
سیاسی) را دســتخوش دگرگونی بنیادین کرده
پیدایش پلتفرمهای دیجیتالی در عرصه کســب
و کارهای مجازی اســت .پلتفرمهای دیجیتالی
در زمــره ظرفیتهــای فناورانــه نوظهور قرار
میگیرنــد کــه بر بســتر تلفنهای هوشــمند،
برنامههــای کاربــردی و به طور کلــی فضای
وب عرضــه میشــوند و عمدتــ ًا مشــتمل بر
ســرویسهای تجمیعکننده محتــوای تجاری
در حوزههای مختلف اعم از فروشــگاه مجازی،
ســرویسهای صوتوتصویر ،ســرویسهای
تبلیغاتی ،ســرویسهای ارزشافــزوده و غیره
هستند .در یک تعریف ساده ،پلتفرمها بازارهای
چندوجهیای هســتند که در آن از طریق تسهیل
تبــادل و افزایــش کارایی بهکارگیــری منابع،
خریداران و مشــتریان جذب و مشــغول تعامل
میشــوند .ویژگی عمده فضای مجازی این است
که معمــاری آن در ســطوح و ایههای مختلف
مبتنی بــر بهکارگیری پلتفرمهاســت؛ به عنوان
مثال رسانههای اجتماعی که بستر ارتباطات بین
افراد به حســاب میآیند ،مادامــی که ویژگیها
و پویاییهــای ایههای بیرونی آنهــا -به طور
مشــخص حکمرانی بر داده و فضای مجازی -در
کشور شکل نگرفته باشد ،حتی در صورت فراهم
شدن زیرســاختهای فنی و ســرمایهگذاری
مالی بــرای ارائهدهندگان این خدمات در داخل،
نمیتوان نســبت به موفقیت این رســانهها در
جذب مخاطــب داخلی امیدوار بــود .کما اینکه،
اگر نبود مزیت دسترسی به  APIدادههای هویتی
و ایجاد درگاه تراکنشهــای مالی برای ویچت،
دلیلــی برای ترجیح دادن آن به اپلیکیشــنهای
پرطرفدار بینالمللــی در میان یک میلیارد کاربر
آسیای شرقی وجود نداشــت .بر این مبنا یکی از
مهمترین ابزارهای اعمــال حاکمیت در فضای
مجازی میتواند تنظیمگــری پلتفرمها از طریق
ایجاد یک پلتفرم در سطح بااتر باشد .ایده گذرگاه
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خدمات دولتــی یکی از نمونههــای موفق ایجاد
پلتفرمهای مادر برای مدیریت و ســازماندهی
پلتفرمهای کوچکتر در حوزه یکپارچهســازی
سیســتماتیک اطاعات نهادهای دولتی و تحقق
دسترســی آزاد به ایــن اطاعات اســت .این
ســرویس که تاکنون در بسیاری از کشورهای در
حال توسعه به اجرا درآمده است ،جای خود را به
درگیریها و تنشهای برخاسته از تعارض منافع
بین نهادی در نظام اداری میدهد و دغدغههای
مانعشونده در حرکت به سوی دولت الکترونیکی
را تا حد زیادی برطرف میسازد.
در حال حاضر پلتفرمهای دیجیتالی با استفاده از
جایگاه برتر خود در بازار و بهکارگیری الگوریتمها،
تعیین میکنند کاربران چه محصواتی را بیشــتر
ببینند تا در نهایت بــازار برندهای تجاری طرف
قراردادشــان توســعه پیدا کند؛ آنها این کار را
در شــرایطی انجام میدهند که هیچ اثری از این
ســوگیری و عملکرد غیرمنصفانــه در بازار قابل
ردیابــی نخواهد بــود (حداقــل در آزمونهای
مرســوم رقابت و قــدرت بــازار) و از این طریق
امــکان رقابت آزادانه در بازار نیــز به کلی از بین
میرود .چراکه خیلی زود شــرکتهایی که برای
تبلیغ محصواتشــان به پلتفرمهای دیجیتالی
مبلغی پرداخت نکردهاند ،خود را در زیانی آشکار
میبینند.اینرونددرطولزمانبهتضعیفزنجیره
و اکوسیستم اقتصادی عرضه در بازار میانجامد و
در عمل به خاف آنچــه پلتفرمها از آغاز مدعی
خلــق آن بودند -یعنی نوآوری از طریق شــتاب
بخشــیدن به توزیع و عرضه کاا و خدمات -بدل
میشود .در این موقعیت نظام حکمرانی کشورها
به جــای اینکه رانــت بهوجودآمده توســط این
پلتفرمهــا را از جنس ســایر رانتهای اقتصادی
و سیاســی در نظــر بگیرد ،میتوانــد به صورت
نظاممند چگونگی فعالیت پلتفرمهای دیجیتالی را
بفهمد و واکنشهای تنظیمگرانه خود را متناسب
با ماهیت ایــن پدیده تنظیم کند .با ارجاع به همین

استدال کنگره آمریکا در نخستین مواجهه خود با
غولهای فناوری از مدیران این شرکتها خواست
تا الگوریتمهای تخصیص ارزش بین مشــتریان،
عرضهکنندگان و پلتفرم را به عنوان گواهی بر رفتار
منصفانه در بازار ارائه کنند.

پلتفرمهای مرجع

مســاله پلتفرمهای دیجیتالی در زمره جدیترین
مواردی اســت که نظــام حکمرانــی میتواند با
مد نظــر قرار دادن طیف متنوع و گســتردهای از
مداخات نــرم و متجانس با ســرعت تحوات
در این حــوزه ،تهدید را به فرصــت تبدیل کند.
در همین راســتا ،یک رویکرد حکمرانانه فعال در
حوزه فضای مجازی میتوانــد ظرفیت نهادهای
فعال در حــوزه حکمرانی فضای مجــازی اعم از
شــورای عالی فضای مجازی ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطاعــات ،معاونت علمــی و فناوری
ریاست جمهوری ،کمیته فضای مجازی مجلس و
غیره را با توجه به الزامات حکمرانی چندذینفعی
در خدمــت ایجاد پلتفرمهای مرجــع قرار دهد.
به عبارت دیگــر ،ابتدا در یک فرایند مشــورتی
سیاســتگذاری ،خطوط و پارامترهای اصلی مد
نظر حاکمیت مشخص شــود و سپس با به وجود
آوردن یک نظام انگیزشی مناسب ،در مورد اعمال
آن با مشارکت شرکتهای پلتفرمی توافق صورت
پذیرد تــا در نهایت حکمرانی بر فضای پلتفرمی از
طریق نقش بازی کــردن نظام حکمرانی در زمین
بازی و نه صرف ًا تعییــن منفعانه قواعد بازی رقم
بخورد .با این همــه ،این گزاره هرگــز به معنای
پیشنهاد پلتفرمداری حکومتها (نظیر بنگاهداری
دولتها) نیســت .بلکه در عوض ،سخن از فضایی
به میان میآید که بازیگرانش مزیت رقابتی خود
نســبت به رقبای غیربومــی را در تعامل با نظام
«یکپارچه» حکمرانی ملی به دســت آوردهاند و
به این ســبب متعهد به مردم ،نمایندگان مردم و
منافع عموم مردم در سطح کان هستند

27

