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تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳  ۱۱:۰۹کد خبر: ۴۳۱۰۵۳

«تابناک» بررسی می کند؛

چه کسانی برای فضای مجازی ايران تصميم گيری می کنند؟ + اسامی

 به ایجاد چالشی جدی ميان  منجر  عمالً  اندازی نسل سوم اینترنت موبایل برای همه کاربران٬  جمله راه  برخی تصميمات از

 این اعضای  حتی برخی از  و  شد  ـ  مجریان فضای مجازی هستند   که  برخی اعضای حقوقی ـ  و اعضای حقيقی این شورا

حقيقی در دیدار با مراجع٬ خواستار توقف طرح دولت در این حوزه شده اند. این کشمکش ها سبب طرح این پرسش شد که چه

کسانی برای فضای مجازی کشورمان سياست گذاری می کنند و  چه سوابقی دارند؟

 پيگيری برخی اعضای  برخی مقامات درباره نگرانی و  اخير  اینترنت پرسرعت و گفته های روز  بر سر چالش ها

حقيقی شورای عالی فضای مجازی٬ مبنی بر عدم ارائه نسل سوم اینترنت در سطح وسيع و کامالً عمومی٬

این پرسش را پيش آورد که این شورا از چه ترکيبی برخوردار است و  چه سازوکاری دارد؟  

۱۳۹۰   اسفندماه  هفدهم  انقالب اسالمی ایران٬  معظم  رهبر  حضرت آیت هللا خامنه ای٬  گزارش «تابناک»٬ به

ضمن دستور برای تشکيل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئيس جمهور٬ اعضای حقوقی و حقيقی این

شورا را تعيين کردند و در ذیل همين شورا نيز بنا بر این تأکيد رهبر انقالب مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد؛

 تعيين کننده اصلی خطی مشی و سياست های اصلی  توجه به ترکيبشان و فرمان رهبری٬ نهادهایی که با

فضای مجازی به شمار می رفتند. 

ایشان در متن فرمان تشکيل این مرکز تأکيد کردند: «گسترش فزاینده  فن آوری های اطالعاتی و ارتباطاتی به

ویژه شبکهٴ جهانی اینترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی٬ و لزوم سرمایه گذاری وسيع و

 ارائه  و  آن در جهت پيشرفت همه جانبه کشور هدفمند در جهت بهره گيری حداکثری از فرصت های ناشی از

خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور

صيانت از آسيب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطهٴ کانونی متمرکزی برای سياستگذاری٬ تصميم گيری و

هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید » و به این مناسبت٬ دستور تشکيل شورای عالی فضای مجازی

کشور با اختيارات کافی به ریاستِ رئيس جمهور را صادر کردند و یادآور شدند: «الزم است به کليهٴ مصوبات آن

ترتيب آثار قانونی داده شود ».  

مطابق با حکم رهبر انقالب٬ مرکز ملّی فضای مجازی کشور نيز با هدف اشراف کامل و به روز نسبت به فضای

مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميم گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع

 دقيق  اجرای  بر  نظارت  و  عالی  شورای  مصوّبات  چهارچوب  در  محتوایی  و  نرم افزاری  حيث سخت افزاری٬ از

تصميمات در همه سطوح تشکيل شده است.  

 محمود  حضور  دولت و  تغيير    نهایت با  در  که  فعاليت هایی داشتند  دولت دهم  طول  در  این مرکز  و این شورا

 وزیر  رئيس شورای عالی فضای مجازی٬  و  رئيس جمهور  سوی  طی حکمی از  ارتباطات٬  وزارت واعظی در

 این به عنوان یکی از مسئوالن وزارت ارتباطات دولت ارتباطات جایگزین مهدی اخوان بهابادی شد که پيش از

دهم و همچنين یک عضو حقيقی شورای عالی فضای مجازی٬ دبيری این شورا و ریاست این شورا را بر عهده

 دومين دبير شورای عالی فضای مجازی و رئيس گرفت و پس از مدتی نيز در دوازدهم آذر سال ٬۱۳۹۲ رسماً

مرکز عالی فضای مجازی کشور شد.  

 به ریاست دکتر روحانی در فضای نسبتاً در دولت یازدهم نيز به رغم برخی حواشی٬ نشست های این شورا
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آرامی برگزار و سياست گذاری ها در این بخش پيگيری می شد؛ اما در ماه های اخير٬ شاهد برگزاری نشستی

 اندازی نسل سوم اینترنت موبایل برای همه کاربران  جمله راه  همين شرایط برخی تصميمات از  در نبودیم و

عمالً منجر به ایجاد چالشی جدی ميان اعضای حقيقی این شورا و برخی اعضای حقوقی ـ که مجریان فضای

مجازی هستند  ـ شد و حتی برخی از این اعضای حقيقی در دیدار با مراجع٬ خواستار توقف طرح دولت در این

حوزه شده اند.  

کشمکش های روزهای اخير٬ باعث شد  این پرسش پيش آید که ترکيب کنونی اعضای شورای فضای مجازی و

 مجازی  فضای  درباره  کسانی  چه  و  شده   تشکيل  اشخاصی  چه  از  شورا  این  حقيقی  اعضای  کل  طور به

کشورمان تصميم گيری می کنند؟  

«تابناک» به معرفی اعضای حقوقی و حقيقی پرداخته و نگاهی نيز به سوابق اعضای حقيقی  داشته است. 

اعضای حقوقی

* رئيس جمهوری (رئيس شورای عالی فضای مجازی): دکتر حسن روحانی 

* رئيس مجلس شورای اسالمی: دکتر علی الریجانی 

 * رئيس قوه قضایيه: آیت هللا صادق آملی الریجانی 

* رئيس سازمان صداوسيما: عزت هللا ضرغامی 

* دبير شورا و رئيس مرکز ملی فضای مجازی: محمدحسن انتظاری 

* وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات: محمود واعظی 

* وزیر علوم و تحقيقات و فن آوری: رضا فرجی دانا 

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: علی جنتی 

* وزیر اطالعات: حجت االسالم سيد محمود علوی 

* رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی: احمد سالک 

* رئيس سازمان تبليغات اسالمی: سيد مهدی خاموشی 

* فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی: سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 

* فرمانده ناجا: سردار سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم 

* دادستان کل کشور: حجت االسالم غالمحسين محسنی اژه ای 

اعضای حقيقی 

حميد شهریاری 

 بر عهده حجت االسالم حميد شهریاری از سال ۱۳۷۵ مدیریت مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی قم را

 تحقيقات  مرکز  در  مدیریت  تجربه  اطالع رسانی شد٬  عالی  شورای  عضو  دهم٬   دولت  آغاز  در  که  وی دارد.

کامپيوتری علوم اسالمی را در کارنامه خود داشت.  

 شهریاری که تحصيالت حوزوی دارد و دکترای فلسفه تطبيقی را از دانشگاه قم دریافت کرده٬ به رغم برخورداری

از برخی حمایت های سطح باال٬ نگاه متفاوتی با برخی دولتمردان و برخی اعضای شورای عالی اطالع رسانی

داشت و شاید به همين دليل فضای کاری اش را تغيير داد.  

 این حال پس از تشکيل شورای عالی فضای مجازی که بخش مهمی از وظایف شورای عالی انفورماتيک٬  با

شورای عالی اطالع رسانی و شورای عالی فن آوری اطالعات برایش تعریف شد٬ او نيز  یکی از اعضای حقيقی
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این شورا  شد.  

 سيد جواد مظلومی 

حجت االسالم سيدجواد مظلومی همزمان با شهریاری تجربه حضور در مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی

 مدیرانی باشند که  همان جایی است که تاکنون توانسته بسترساز ظهور  واقع    در  این مرکز  داشته است. را

عالوه بر حضور در سطوح اجرایی٬ جزو حلقه تصميم ساز و تصميم گير٬ آن هم در عالی ترین سطح ممکن تلقی

شود.  

 سيدجواد مظلومی که در دوره ای به عنوان مشاور شهریاری فعاليت کرده٬ به همراه شهریاری به شورای عالی

 «دین و  کارگروه  دبير  شورای عالی اطالع رسانی و  قم در  علميه  حوزه  عنوان نماینده  به  و اطالع رسانی آمد

معنویت» حضور یافت.  

 و  در سوابق اجرایی بلکه در رشته تحصيلی نيز شباهت ها  ميان شهریاری و مظلومی نه تنها  باید گفت٬ اما

همانندی های زیادی وجود دارد چنانکه سيد جواد مظلومی که تحصيالت حوزوی دارد٬ دکترای خود را در رشته

فلسفه تطبيقی از دانشگاه قم دریافت کرده است. او در سال ۸۹  معاون امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری

 شد و در سال ۹۰ نيز به عضو یت  اعضای حقيقی شورای عالی فضای مجازی درآمد. 

 مسعود ابوطالبی 

 پژوهشی  و  آموزشی  معاونت  و  برنامه ریزی  و  تحقيقات  معاونت  سابقه  از  برخورداری  با  ابوطالبی مسعود

 او همچنين ریاست گروه  اعضای حقيقی شورای عالی فضای مجازی محسوب می شود.  دیگر  از صداوسيما

مشاوران سازمان صداو سيما را دارد.  

 سابقه آشنایی  ابوطالبی با حميد شهریاری دبير شورای عالی اطالع رسانی به زمانی برمی گردد که به عنوان

عضو کميسيون راهبردی و کميسيون تخصصی اطالع رسانی و توليد اطالعات به این شورا رفت و آمد داشته و

 می توان گفت٬ همه اعضای حقيقی به نوعی ارتباطات نزدیکی با دیگر اعضای حقيقی دارند.  

 کاميار ثقفی 

 رشته دکترای  در  تحصيالتش را  مخابرات گرفته و  رشته برق و  صنعت در  علم و  دانشگاه  از  را  ليسانس خود

تخصصی مهندسی برق ـ الکترونيک از دانشگاه تربيت مدرس به پایان رسانده است.  

 این عضو حقيقی شورای عالی فضای مجازی با پاگرفتن طرح تکفا (توسعه کاربری فن آوری اطالعات) به عنوان

معاون آمار و انفورماتيک سازمان ثبت احوال کشور مدیر پروژه ارائه خدمات الکترونيکی هویت ملی فعاليت کرد.

او همچنين در حکم رئيس دانشگاه شاهد نتوانست رضایت عموم را جلب کند.  

 رسول جليلی 

 مدت  در  است که  افرادی  جمله  از  دکترا  مقطع  در  شریف  دانشگاه  استاد ۱۳۴۰   جليلی متولد  رسول دکتر

عضویتش در شورای عالی فن آوری اطالعات از جمله منتقدان آن بود. مدیر شرکت امن افزار گستر شریف که در

حال حاضر عضو حقيقی شورای عالی فضای مجازی نيز به شمار می رود٬ مدیریت مرکز امنيت شبکه دانشگاه

صنعتی شریف٬ همکاری با مرکز صنایع نوین و توسعه فن آوری SMS ایرانی را در کارنامه خود دارد.  
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 جليلی که یکی دیگر از اعضای حقيقی شورای عالی فضای مجازی است٬ تاکنون بيشترین فعاليتش در بخش

امنيت در فضای فن آوری اطالعات بوده و دغدغه جدی درباره ناامن بودن مجموعه ارتباطی کشور دارد که بار ها

در گفت و گوهایش بيان کرده و تاکنون نگاه واقع گرایانه ای به تهدیدات فضای ارتباطی کشور داشته است.  

علی رضا شاه ميرزایی 

اگر ميانگين سنی اعضای حقيقی شورای عالی فضای مجازی را پنجاه سالگی برآورد کنيم٬ قطعا عليرضا شاه

 شبه  دولتی و  بخش های غير  در  مدیریتی متفاوت  تجربه  ضمن  البته  است که  جوان  عضو  دومين ميرزایی٬

خصوصی٬ توانسته جایی در ميان اعضای حقيقی شورا داشته باشد.  

 دانش آموخته دانشگاه  از دهه سوم زندگی اش نگذشته٬  او که هنوز  شاه ميرزایی متولد سال ۱۳۵۴ است.

شریف در رشته کار شناسی نرم افزار و کار شناسی ارشد فلسفه علم در همين دانشگاه است و دارای دکترای

مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی است.  

 شاه ميرزایی از سابقه ریاست پژوهشکده فن آوری اطالعات٬ مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فن آوری اطالعات

برخوردار است؛ جایی که ریاستش بر عهده مهدی اخوان بهابادی٬ قائم مقام وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات و

یکی دیگر از اعضای حقيقی این شورا بود.  

 مدیرعاملی شرکت شمص تأمين و ریاست شبکه تحليلگران تکنولوژی از جمله سوابق مدیریتی اوست٬ شرکت

شمص تأمين از جمله شرکت هایی است که در زمينه فن آوری اطالعات در زیرمجموعه هلدینگ شستا متعلق

به سازمان تأمين اجتماعی قرار دارد.  

 محمد سرافراز 

سرافراز چهره شناخته  است. هرچند او  فعاليت رسانه ای خودش را با رسانه های مکتوب آغاز کرد٬ پس از تجربه

 دوران ریاست علی الریجانی وارد  از  و  مهاجرت کرد  روزنامه رسالت به سازمان صداوسيما  نگاری در روزنامه

سازمان شد و در بخش برون مرزی فعاليت خودش را آغاز کرد.  

 او سپس معاون برون مرزی صداوسيما و رئيس شبکه پرس تی وی شد و سپس ریاست شبکه هيسپان را نيز بر

عهده گرفت. مدیر ۵۳ ساله صدا وسيما به عنوان یکی از اعضای حقيقی شورای عالی فضای مجازی در حالی

فعاليت می کند که احتماالً در آینده موقعيت های بهتری را تجربه می کند و ظاهراً در سطوح باال٬ اعتماد ویژه ای

نسبت به او وجود دارد.  

 مهدی اخوان بهابادی 

 جوان ترین عضو شورای عالی فضای مجازی و دبير سابق این شورا٬ متولد ۱۳۵۷ است. او در سال ۷۵ رتبه اول

کنکور سراسری و در سال ۷۸ رتبه اول کنکور کار شناسی ارشد را کسب کرده و تحصيالت خود تا مقطع دکترا را

در رشته مهندسی برق ـ مخابرات دانشگاه تهران گذرانده و جزو دانشجویان نخبه محسوب می شود. وی در

سال ۱۳۷۹ موفق به کسب عنوان رتبه اول المپياد دانشجویی مهندسی برق کشور و دانشجوی نمونه سال

کشور شد.  

 بهابادی در آذرماه ۱۳۸۸ به معاونت آموزش٬ پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات منصوب

 تحقيقاتی ایران  بزرگ ترین مرکز  تحقيقات مخابرات ایران که  همان سال به سرپرستی مرکز  دی ماه    در شد.

 امور  و  فن آوری  در  اطالعات  فن آوری  و  ارتباطات  وزیر  مقامی  قائم  به ۸۹   اردیبهشت ماه  سپس در  و است
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 اعضای شورای  ایران به عنوان یکی از  در سال ۱۳۹۰ در حکمی که از سوی رهبر  او بين الملل منصوب شد.

عالی فضای مجازی منصوب شد. در ۶ خرداد ۱۳۹۱ او به حکم محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران به عنوان

«دبير شورای عالی و رئيس مرکز فضای مجازی کشور» منصوب شد. 


