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با توجه به آغاز روند بازنگری کشورها در نحوه برخورد با
پلتفرم ها، به نظر می رسد که وقت آن است تا نگاهی تازه

به مقررات رسانه های اجتماعی داشته باشیم.
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پلتفرم های رسانه های اجتماعی اشاره کرد. در گزارش کمیته مشترک پارلمانی نیز دیدگاه های مشابهی درباره حفاظت از
داده ها، بیان شده است. در این گزارش اشاره شده است که ارزیابی مجدد وضعیت واسطه گری پلتفرم های رسانه های

اجتماعی و مسئول ساختن آن ها در قبال محتوایی که میزبانی می کنند موردنیاز و ضروری است.

درحالی که این دیدگاه ها در میان شرکت های فناوری بزرگ و مطلق گرایان آزادی بیان، نگرانی هایی را ایجاد می کند،
نمی توان انکار کرد که رشد تصاعدی رسانه های اجتماعی در طول این چند سال مثل یک شمشیر دولبه است. سخنان نفرت
برانگیز، اخبار جعلی، آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده از داده ها تنها تعدادی از چالش های بزرگی است که دولت ها، افراد

و جوامع با آن دست وپنجه نرم می کنند.

در سرتاسر جهان، دولت ها از این مسائل آگاه شده اند و چارچوب های قانونی را برای حاکم شدن در پلتفرم های رسانه های
اجتماعی ارائه کرده اند. الیحه ایمنی آنالین انگلستان نمونه ای از این موارد است که پیشنهاد می کند ساختارهای
میانجی گرایانه و ایمن را به طور کامل کنار بگذاریم و با توجه به محتوای پلتفرم ها وظایف مراقبتی گسترده ای را بر
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پلتفرم های رسانه های اجتماعی و موتورهای جستجو تحمیل کنیم.

طرح معما

این سؤال که آیا لغو وضعیت واسطه گری پلتفرم های رسانه های اجتماعی راه درستی است یا نه سؤال آسانی برای
پاسخگویی نیست. از این گذشته، رسانه های اجتماعی در اصل به عنوان یک واسطه عمل می کنند و دریچه ای به فضای
مجازی در اختیار کاربران قرار می دهند که از طریق آن می توانند دیدگاه ها، دانش، مهارت ها و خالقیت خود را به نمایش
بگذارند. خارج ساختن آن ها از محیط امنی که برای خود ساخته اند و به رسمیت شناختن مسئولیت کامل آن ها در قبال
محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران که هیچ کنترل ویرایشی روی آن ندارند، ممکن است مطمئن ترین راه پیش

رو نباشد.

از سوی دیگر، درخواست  اقدامات مسئوالنه تر از رسانه های اجتماعی نیازمند پلتفرم هایی است که به طور فعال محتوای
مضر را مسدود کرده و حساب های متخلف را تعلیق کنند. تناقض این است که با گسترده تر شدن فعالیت پلیسی پلتفرم های

رسانه های اجتماعی، آن ها دیگر واسطه های منفعل محتوا نخواهند بود.

راه حل امکان پذیر

راه خروج امکان پذیر این است که ساختار واسطه گری پلتفرم ها حفظ شود، اما پلتفرم ها باید تعهدات واضح تری برای واجد
شرایط واسطه بودن داشته باشند. این امر ممکن است با مراحل زیر و از طریق اصالحات قانون فناوری اطالعات انجام

شود:

تعریف واسطه ها: تعریف واسطه ها نیازمند  به روزرسانی و تقسیم بندی بر اساس عملکرد آن ها است ، مانند پلتفرم های

رسانه های اجتماعی، پلتفرم های پیام خصوصی یا پیام رسان ها، موتورهای جستجو، خدمات میزبانی وب و ارائه دهندگان

خدمات اینترنتی. تعهدات هر یک از این زیرمجموعه ها ممکن است با توجه به شیوه های عملکرد متمایز آن ها از یکدیگر

متفاوت باشد.

فهرست محتوای ممنوعه: انواع محتوایی که مضر و غیرقانونی تلقی می شوند باید به طور خاص و جامع بیان

شوند. این امر به این دلیل ضروری است که قانون فناوری اطالعات در حال حاضر به اندازه کافی به محتوایی که

می تواند تأثیرات نامطلوبی بر افراد در سطح شخصی بگذارد، مانند تهدیدات آنالین، آزار و اذیت و نقض حریم

خصوصی، رسیدگی نمی کند. این مورد همچنین به مقابله با چالش هایی مانند سخنان نفرت برانگیز، اخبار جعلی،

اطالعات و جنگ روانی کمک می کند.

تعیین اختیارات دولت: اختیارات دولت در رابطه با محتوای غیرقانونی باید مشخص شود که می تواند شامل قدرت

و روش حذف محتوا، تعیین موقعیت هایی که رمزگشایی یا ره گیری ارتباطات ضروری است و اعمال مجازات مناسب

برای اشکال خاصی از محتوا باشد. درحالی که قانون فناوری اطالعات بخش هایی از این موضوع را پوشش می دهد، باید

یک چارچوب یکپارچه، به روز و منطقی وجود داشته باشد که به این مسائل رسیدگی کند.

تشویق به ایجاد حساب های تائیدشده: مسئولیت محتوای غیرقانونی تنها در صورتی معنادار خواهد بود که بتوان

چنین مسئولیتی را در برابر یک شخص یا نهاد واقعی لغو کرد. این به نوبه خود تنها در صورتی امکان پذیر است که

حساب های جعلی یا ساختگی مهار شوند؛ بنابراین، پلتفرم ها می توانند انگیزه ای برای تأیید حساب ها با افشای هویت

واقعی باشند؛ اما این امر با توجه به حق کاربران برای حفظ حریم خصوصی می تواند محل مناقشه و محل اختالف

باشد.



قدرت حذف پلتفرم ها را به حداقل برسانید: قدرت حذف محتوای پلتفرم ها در مورد کاربران تأییدشده باید به

حداقل برسد و محدود به مواردی مانند محتوای پورنو گرافیک و سوءاستفاده جنسی از کودکان شود. این امر قدرت

کنترل گفتمان را از پلتفرم ها می گیرد.

از اتاق های پژواک جلوگیری کنید: پلتفرم ها باید تشویق شوند تا از الگوریتم هایی که انواع خاصی از محتوا را از

طریق نمایه سازی کاربر و برجسته سازی انتخابی، تبلیغ می کنند؛ حذف کنند. این کار از تبدیل شدن پلتفرم ها به اتاق های

پژواک اطالعاتی که قطبیت و تعصبات را تقویت می کنند، جلوگیری می کند.

راه اندازی یک دادگاه رسیدگی کننده: شاید مهم تر از همه، ایجاد یک نهاد شبه قضایی باشد که می تواند به عنوان یک

دادگاه صالح به رسیدگی برای تمام اقدامات انجام شده توسط دولت و پلتفرم ها در مورد محتوای کاربران و برای شنیدن

شکایات کاربران عمل کند. برای اقدام اضطراری علیه محتوایی مانند هرزه نگاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان،

می توان استثنا قائل شد. چنین تنظیمی شفافیت بسیار زیادی را به ارمغان می آورد و روند مناسبی را در برخورد با

محتوای غیرقانونی تعیین می کند و امیدواریم به کاهش بیش ازحد دولت و فناوری بزرگ در تعدیل محتوا هم کمک کند.

امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی
تهیه شده در گروه مطالعات اخالقی پژوهشگاه فضای مجازی
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