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چکیده
با توجه به نقش بالقوۀ شبکۀ ملی اطالعات در سیاستگذاری و ساماندهی فرهنگی فضای مجازی
در کشور ،در پژوهش حاضر ،جایگاه این طرح در سیاستهای فرهنگی مجموعهای از اسناد مهم
و باالدستی جمهوری اسالمی ایران مطالعه میشود .در این مطالعه ،به نیازهای فرهنگی منبعث
از این سیاستها ـکه لزوم طراحی و پیادهسازی شبکۀ ملی اطالعات را یادآور میشودـ و نیز
نقشی که این طرح میتواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای فرهنگی کشور بهخصوص در حوزۀ
فناوری اطالعات و ارتباطات ایفا کند ،پرداخته میشود .اهمیت این مطالعه در آن است که اسناد
و سیاستهای پشتیبان شبکۀ ملی اطالعات در این حوزه و بهطور کلی زمینۀ سیاستی این طرح را
نشان میدهد .سیاستهایی را که در این پژوهش از میان شانزده سند مهم و باالدستی با روش
اسنادی مورد بررسی قرار گرفته است ،میتوان در شش محور خالصه کرد :سیاستهای مربوط به
بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی و صیانت از تهدیدهای آن ،سیاستهای حمایتی در قبال
ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری کشور ،سیاستهای مربوط به توسعۀ جامعۀ شبکهای و ایجاد
فرصتهای برابر و عادالنه در دسترسی به خدمات شبکه برای آحاد مردم ،و نیز سیاستهای مربوط
به راهبری و مدیریت راهبردی فضای مجازی در سطوح ملی و فراملی .همچنین محور ششم از
 . 1دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امامصادق(ع) (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهm.sajed.hashemi@gmail.com:
 .2دانشیار دانشکدۀ معارف اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام صادق(ع)؛ رایانامهmhadi.homayoon@gmail.com :

سیاستهای مذکور ناظر به ایجاد نظام جامع اطالعات و ارتباطات در کشور است .مجموعۀ این
سیاستها از یک طرف اهمیت راهاندازی شبکۀ ملی اطالعات در کشور را یادآور میشود ،و
از طرف دیگر گویای نقش محوری این شبکه در «زمینهسازی» و «فراهم کردن بسترهای الزم»
جهت پیشبرد سیاستهای فرهنگی کشور در عرصه فضای مجازی است.
کليدواژهها :شبکۀ ملی اطالعات ،فضای مجازی ،سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 .1مقدمه و طرح مسﺌله
شبکۀ ملی اطالعات طبق تعریفی که شورای عالی فضای مجازی در مصوبۀ جلسه پانزدهم خود در
 92/10/3نوشته است« ،بهعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ،شبکهای مبتنی بر قرارداد
(پروتکل) اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواستهای
دسترسی داخلی برای اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشوند به هیچ وجه از طریق
خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم
شود» .بحث شبکۀ ملی اینترنت در کشور اواخر  1384مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه
درآن سال کاهش وابستگی به شبکۀ جهانی اینترنت اعالم شد .در اسفند  1384براساس تصمیم هیئت
دولت مقرر شد شبکۀ ملي طي سه سال به بهرهبرداری برسد و طراحیهای کلی شبکه نیز انجام شود.
در  1385قرار شد پروژۀ اینترنت ملي در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود .در  1386نیز همین
موضوع تکرار شد و اینبار برنامههای عملیاتی راهاندازی و بهرهبرداری اینترنت ملی در سالهای  86تا
 88در هیئت وزیران تصویب شد .با توجه به الزامات سند چشمانداز بیستساله در  1389موضوع شبکۀ
ملی اینترنت با نام جدید شبکۀ ملی اطالعات به صورت جدیتر مورد توجه قرار گرفت به طوری که
کلیات موضوع در ما ّدۀ  46قانون برنامۀ پنجم توسعه کشور مطرح شد.
طبق این ما ّده ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به «ایجاد و توسعه شبکۀ ملی اطالعات
و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور»
مکلّف شده بود؛ بدین صورت که تا پایان سال دوم برنامه ،کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه
و وابسته ،و تا پایان برنامه ،شصت درصد خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکۀ ملی اطالعات
متصل شوند .همچنین در سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه ابالغشده از جانب رهبر معظم انقالب،
در دو بند سیودوم و سیوچهارم توجهی خاص به موضوع شبکۀ ملی اطالعات شده است .اخیرا ً نیز
طی ابالغ حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی از طرف مقام معظم رهبری در
 1394 /6/14ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیۀ تشکیل شورا و پیوست آن ،نکات و موارد مهم دیگری
ذکر شده است که اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای شورای عالی فضای مجازی را طلب میکند.
پنجمین بند از این موارد عبارت است از «تسریع در راهاندازی شبکۀ ملی اطالعات پس از تصویب
طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راهاندازی و بهرهبرداری از آن».

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،23ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 96

در طولحدود چهل سال از ظهور اینترنتو تقریباًسی سالگیوب،جوامع مختلف با مسائل اجتماعی
و فرهنگی متفاوتی در عرصۀ فضای مجازی مواجه شدهاند .بدیهی است که کشورهای مختلف برای
حاکمیت خود بر عرصۀ فضای مجازی ملی خود ـ به صورت حداقلیـ اقدام به سیاستگذاریهایی
فناورانه ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کردهاند و در آینده نیز در حوزههای گوناگون برای
مسائل مختلف مرتبط با فضای مجازی این سیاستگذاریها را انجام خواهند داد (عاملی.)339 :1389 ،
در زمینۀ سیاستها و برنامههای فرهنگی و اجتماعی کشورها در قبال فضای مجازی ،این سیاستها را
از یک نگاه کالن میتوان به سیاستهای سلبی و سیاستهای ایجابی تقسیم کرد .سیاستهای سلبی
را میتوان شامل سیاستها و برنامههایی معطوف به حذف ،کنترل و نظارت دانست؛ و سیاستهای
ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع را برنامهها و سیاستهایی معطوف به تولید محتوا ،مدیریت محتوا،
برنامههای دیجیتالیسازی اطالعات و دسترسپذیر ساختن اطالعات و محتوا در شبکۀ اینترنت دانست
(عاملی.)362 :1389 ،
براساس این دستهبندی ،طراحی و ایجاد شبکۀ ملی اطالعات در کشور را میتوان از جمله
سیاستهای ایجابی جمهوری اسالمی در قبال فضای مجازی در جهت تسهیل دسترسی به شبکۀ پهنباند
داخلی با سرعت باال و هزینۀ پایین ،و بسترسازی برای تولید محتوای سالم باکیفیت ،و مدیریت بهینۀ
جریان داده در کشور به حساب آورد .بنابراین ،با توجه به نقش بالقوۀ این شبکه در سیاستگذاری و
ساماندهی فرهنگی فضای مجازی در کشور ،قصد داریم تا در پژوهش حاضر ،جایگاه این طرح را در
سیاستهای فرهنگی مجموعهای از اسناد مهم و باالدستی جمهوری اسالمی ایران نشان دهیم .بهعبارت
دیگر ،در این مطالعه به نیازهای فرهنگی منبعث از این سیاستها که لزوم طراحی و پیادهسازی شبکۀ
ملی اطالعات را یادآور میشود ،و نیز نقشی که این طرح میتواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای
فرهنگی کشور بهخصوص در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ایفا کند ،پرداخته میشود .اهمیت این
مطالعه همچنین در آن است که اسناد و سیاستهای پشتیبان شبکۀ ملی اطالعات در این حوزه و بهطور
کلی زمینه سیاستی این طرح را نشان میدهد.
اسناد یاد شده شامل این موارد است :سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،راهبردهای
کالن ارائۀ خدمات اطالعرسانی و اینترنت در کشور ،مقررات و ضوابط شبکههای اطالعرسانی رایانهای،
برنامۀ توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطالعات ایران(تکفا) ،طرح تولید و ساماندهی محتوای
الکترونیکی ایران (تسما) ،سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای کلی برنامۀ پنجم توسعه ،قانون برنامۀ
پنجم توسعه ،سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه ،سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور،
سند راهبردی جامعۀ اطالعاتی ایران ،سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور (افتا)،
سیاستهای کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور،
حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری ،و حکم نصب اعضای جدید
شورای عالی فضای مجازی از سوی ایشان.
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 .2روششناسی پﮋوهش
روش پژوهش اسنادی هم به منزلۀ روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روشهای کیفی مورد
توجه بوده است .در این روش ،پژوهشگر دادههای خود را از بین منابع و اسناد جمعآوری میکند.
بیلی ( )1994روش اسنادی را تحلیل آن دسته از اسنادی میداند که شامل اطالعات دربارۀ پدیدههایی
است که قصد مطالعۀ آنها را داریم .روش اسنادی مستلزم جستجویی توصیفی و تفسیری است .در این
روش ،پژوهشگر به دنبال واکاوی مقاصد ذهنی و ادراك انگیزههای پنهان یک متن نیست؛ بلکه عالقۀ
پژوهشگر این است که از فهم مقاصد و انگیزههای اسناد و متون یا تحلیلهای تأویلی یک متن خارج
شود و آن را بهعنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری نویسنده ،پذیرفته و مورد استناد قرار دهد (صادقی
و عرفانمنش.)65 :1394 ،
بنابراین ،روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهشگر تالش میکند تا با استفادۀ نظاممند
و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع
پژوهش خود اقدام کند .بستر معرفتشناختی و تکنیکی در روش اسنادی بیشتر به پارادایم تفسیری
نزدیک است .در پژوهشهایی که از روش اسنادی استفاده میکنند ،مفاهیم و واژگان رکن اصلی
برای نمایاندن تفسیری است که محقق از پدیدهها و موضوعات اجتماعی بیان میکند .سند را میتوان
متن نوشتۀ حاوی دادهها یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده دانست .انواع مختلف اسناد را حداقل
میتوان براساس چهار مؤلفه تقسیمبندی کرد )1 :غیرشخصی /شخصی؛  )2دست اول /دست دوم؛ )3
اولیه /ثانویه؛  )4نوشتاری (چاپی /الکترونیکی) /غیرنوشتاری (شنیداری /دیداری)؛  )5محرمانه /عادی
(صادقی و عرفانمنش.)69 :1394،
بر این اساس ،جهتگیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده
از روش اسنادی ،اطالعات مورد نیاز تحقیق جمعآوری شده و مورد تحلیل قرار گرفتند .جامعۀ آماری
این پژوهش را اسناد و مدارك مهم و باالدستی جمهوری اسالمی ایران تشکیل میدهد؛ که از آن
میان ،اسنادی که حاوی اصول ،اهداف ،سیاستها یا برنامههایی در حوزۀ علم و فناوری ،شبکههای
اطالعرسانی رایانهای ،و فضای مجازی بهطور عام ،و شبکۀ ملی اطالعات بهطور خاص بوده و از جنبه
فرهنگی نیز در این موضوع ورود کردهاند ،بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.
اسناد مورد مطالعه در این پژوهش را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .بخش اول مربوط به اسنادی
است که در آنها بهصراحت از شبکۀ ملی اطالعات یاد شده یا اشاره مستقیمی بدان صورت گرفته است
(مانند قانون برنامۀ پنجم توسعه ،و یا سیاستهای کالن برنامۀ ششم توسعه) .در مقابل ،بخش دوم شامل
اسنادی میشود که در آنها به سیاستهای مربوط به علم و فناوری ،شبکههای اطالعرسانی رایانهای،
اینترنت یا فضای مجازی پرداخته شده ،و بهطور خاص ،اشارهای به شبکۀ ملی اطالعات نشده است.
طبیعی است که اسناد بخش اول در این تحقیق از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ اما این بدان معنا
نیست که نتوان از اسناد بخش دوم در این زمینه بهره برد .چراکه شبکۀ ملی اطالعات در دل سیاستهای
علم و فناوری و فضای مجازی جای میگیرد و از باب تقدیم امر خاص به امر عام ،اسناد مذکور قابل

مطالعه و بررسی است .بهعبارت دیگر ،از آنجایی که شبکۀ ملی اطالعات طرحی زیربنایی و مهم در
حوزۀ فناوری اطالعات بهشمار میآید ،میتواند در پیشبرد سیاستهای فرهنگی این بخش تأثیرگذار
باشد.
شیوۀ کار در اینجا به این شکل بوده است که ابتدا تمامی اسناد و متون سیاستی برگزیده در این
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس مواد و بندهایی از این سیاستها که به صورت عام و یا خاص
با موضوع مطالعه یعنی شبکۀ ملی اطالعات مرتبط بودهاند ،استخراج و در محورهای موضوعی جداگانه
طبقهبندی شدند .سپس سیاستهای مربوط به هرکدام از محورها در قالب جداولی جداگانه عیناً ذکر
شده و ارتباط و نسبت آنها با طرح شبکۀ ملی اطالعات سنجیده شده است .همچنین ،ترتیب قرار گرفتن
سیاستها در این جداول بر حسب تاریخ صدور اسناد مربوط است.

جدول  .1محور اول :حفﻆ امنيت و هویت فرهنگی ایرانیـ اسالمی و صيانت از
آسيبها و تهدیدهای فﻀای مجازی
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 .3یافتههای پﮋوهش
سیاستهایی را که در این پژوهش از میان شانزده سند مهم و باالدستی بررسی میشود ،میتوان در شش
محور خالصه کرد .نخست باید از سیاستهایی یاد کرد که ناظر به حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانیـ
اسالمی بوده و بر صیانت از آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی تأکید دارند .از آنجمله میتوان به
بند اول از سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،بند سوم از مقدمۀ سند مقررات و ضوابط
شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،بند سوم از بیانیۀ ارزشهای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات
کشور ،بند اول و دوم از اهداف کالن سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ،بند
بیستوسوم از اقدامات ملی ذیل دهمین راهبرد کالن نقشه مهندسی فرهنگی ،و بند ششم از وظایف
شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید این شورا از سوی رهبر معظم انقالب اشاره
کرد.
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جدول  .2محور دوم :بهرهگيری از فرصتهای فﻀای مجازی و توسعه محتوا
و خدمات کارآمد در این عرصه منطبق بر ارزشها و فرهنگ ایرانیـ اسالمی
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محور دوم مربوط به سیاستهایی میشود که ناظر به بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی و
توسعۀ محتوا و خدمات کارآمد در این عرصه منطبق بر ارزشها و فرهنگ ایرانیـاسالمی و در راستای
ترویج این ارزشها و تقویت هویت ایرانیـاسالمی هستند .در این زمینه ،بهطور مشخص میتوان به
برخی از برنامههای تکفا (مانند توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانهای ،آرشیو دیجیتال محتوای
فرهنگی و هنری کشور و ،)...پیشنویس طرح تسما ،بند چهارم از بیانیه ارزشها و راهبردهای اول و
سوم حوزه شهروندان ایرانیـاسالمی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور ،بند پنجم از
امور فرهنگی سیاستهای کلی برنامۀ پنجم توسعه ،بندهای سیوسوم و هفتاد و دوم سیاستهای کلی
برنامه ششم توسعه ،بند نهم از راهبردهای ملی و بند بیستم از اقدامات ملی ذیل دهمین راهبرد کالن نقشه
مهندسی فرهنگی کشور ،و بندهای هفتم و نهم از وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب
اعضای جدید این شورا از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد.
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محور سومناظربه سیاستهایحمایتی نسبتبهظرفیتهایداخلی اعم از سختافزاریو نرمافزاری
(از جمله شرکتهای خصوصی ،تشکلهای مردمنهاد و )...در حوزۀ تولید محتوا و سرویسهای بومی
است .حمایت از تولید و نشر محتوای سالم الکترونیکی ،حمایت از شبکههای اجتماعی متعهد ،و حمایت
مؤثر از تولید محصوالت سختافزاری و نرمافزاری از جمله این سیاستها است که در این اسناد ذیل
به آنها اشاره شده است :بند چهارم از سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای ،راهبردهای
کالن ارائۀ خدمات اطالعرسانی و اینترنت در کشور ،بند ششم از اقدامات ملی ذیل راهبرد کالن پنجم
نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،و همچنین بند چهارم از راهبردهای ملی و بندهای سیزدهم و نوزدهم از
اقدامات ملی ذیل دهمین راهبرد کالن نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور.

جدول  .3محور سوم :سياستهای حمایتی نسبت به ﻇرفيتهای
سختافزاری و نرمافزاری داخلی
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محور چهارم مربوط به سیاستهایی میشود که بر توسعۀ جامعه شبکهای و تسهیل دسترسی آحاد
مردم به خدمات شبکه و ایجاد فرصتهای برابر و عادالنه در برخورداری از امکانات فاوا برای همه
شهروندان تأکید دارند .در این زمینه نیز میتوان به بندهای اول و چهارم از مقررات و ضوابط شبکههای
اطالعرسانی رایانهای ،مقدمه پیشنویس طرح تسما ،بند دوم از بیانیه ارزشها و هدف بنیادی و راهبرد دوم
حوزه شهروندان ایرانیـاسالمی سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور ،و همینطور بندهای
اول و دوم چشمانداز توسعۀ جامعۀ اطالعاتی ذیل سند راهبردی جامعه اطالعاتی ایران اشاره کرد.
جدول  .4محور چهارم :توسعۀ جامعۀ شبكهای
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محور پنجم سیاستهایی را شامل میشود که بر راهبری و مدیریت راهبردی فضای مجازی ،برای
مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی ،و نیز حضور مؤثر و هدفمند کشور در تعامالت بینالمللی فضای
مجازی ،بهمنظور مقابله با سلطۀ جهانی در این عرصه ،و ایجاد توازن قدرت در سطح بینالملل تأکید
دارند .در این خصوص ،میتوان به بندهای چهارم و هفتم از سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی
رایانهای ،بندهای اول و دهم از راهبردهای ملی و بندهای هجدهم و بیستویکم از اقدامات ملی ذیل
دهمین راهبرد کالن نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور ،بند سیوششم سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه،
و نیز بند سوم از وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید این شورا از سوی
رهبر معظم انقالب اشاره کرد.
جدول  .5محور پنجم :راهبری و مدیریت راهبردی فﻀای مجازی
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سرانجام ،محور ششم ناظر به سیاستهایی است که بر ایجاد نظام جامع ،فراگیر و کارآمد اطالعات و
ارتباطات در سطح کشور مبتنی بر ارزشهای بومی و در راستای توسعۀ خدمات و امنسازی ساختارهای
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور تأکید دارد« .شبکۀ ملی اطالعات» عنوانی است که در این زمینه،
ابتدا در قانون برنامۀ پنجم توسعه و بعد از آن ،در سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه ،پیوست حکم
تشکیل شورای عالی فضای مجازی ،و همینطور در حکم نصب اعضای جدید این شورا از سوی مقام
معظم رهبری مطرح شده است .اما پیش از اینها ،بند اول از سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی
رایانهای ،بند اول از سیاستهای کلی در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات (افتا) ،و نیز دهمین
راهبرد کالن نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور بر تشکیل چنین نظامی تأکید داشتهاند .همچنین ،بندهای اول
و دوم از ویژگیهای ایران در افق  1404ذیل سند چشمانداز بیستساله کشور را نیز ـکه بر توسعهیافتگی
کشور از جمله در حوزۀ علم و فناوری متناسب با مقتضیات بومی کشور تأکید داردـ میتوان در همین
راستاتحلیل کرد.
جدول  .6محور ششم :ایجاد نظام جامع ،فراگير و کارآمد اطالعات و ارتباطات در کشور
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 .4نتيجه
شبکۀ ملی اطالعات بهعنوان طرحی کالن و زیربنایی در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای
مجازی کشور بستری است که میتوان بر مبنای آن به پیشبرد سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در فضای مجازی پرداخت .چنانکه ششمین محور از سیاستهای مورد مطالعه در این پژوهش،
توجه ویژهای بر ایجاد نظام جامع اطالعات و ارتباطات در کشور و بهطور خاص« ،شبکۀ ملی اطالعات»
دارد .این موضوع عالوه بر اینکه جایگاه مهم شبکۀ ملی اطالعات در سپهر سیاستی جمهوری اسالمی
ایران را اثبات میکند ،گویای نقش محوری این شبکه در زمینهسازی و فراهم کردن بسترهای الزم جهت
پیشبرد سیاستهای فرهنگی کشور در عرصه فضای مجازی است .به عبارت دیگر ،بدون راهاندازی کامل
شبکۀ ملی اطالعات نمیتوان سیاستهای مربوط به بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی و صیانت
از تهدیدهای آن ،سیاستهای حمایتی در قبال ظرفیتهای مردمی داخل کشور ،سیاستهای مربوط
به توسعۀ جامعۀ شبکهای و ایجاد فرصتهای برابر و عادالنه در دسترسی به خدمات شبکه برای آحاد
مردم ،و نیز سیاستهای مربوط به راهبری و مدیریت راهبردی فضای مجازی در سطوح ملی و فراملی را
بهصورت مؤثر و کارآمد عملیاتی و اجرا کرد.
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