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   دهیچک

  يخبر  يو مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتوا  يریشگی »الزامات پ  بیدر تصو  ي مجاز  ي فضا  یعال   ياز ابتکار شورا  پس

قانون  16/10/1399مورخ    « يمجاز   ي خالف واقع در فضا   بیبه تصو  ب ینشر اکاذ  درخصوص   که قبالا   یبا وجود مفاد 

ن  دهیرس تقن  يجد  از یبود،  باب  از  مجلس  ورود  به  م  نهی زم  نیا  در  نینسبت  وجود  شود،یاحساس    فعلی،   قوانین  با 

رسیدگی به مطالب خالف    اینکه،  ازجمله   ، جدي براي پیشگیري و مقابله با محتواي خالف واقع وجود داردهاي  چالش

عدم توجه به ابعاد  دلیل  بهضمانت اجراها از کفایت الزم برخوردار نیستند و    .است  یواقع منوط به شکایت شاکی خصوص

  در  .بازدارندگی نخواهند داشت  ، بوم ارتباطیهاي توده شده و ابزارهاي ارتباطی جدید و هنجارهاي ارتباطی زیستپیام

  ( خألReactive) ( و بعد از آنProactiveقبل از تولید و نشر اطالعات ) پیشگیرانههاي نسبت به روش قوانین فعلی

بازنشردهنده آن تفکیکی  وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوي نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و  

با    رابطه  در  يمجاز  يفضابوم  زیستمختلف در    نفعانيذ   تیمسئول  حیو تصر  ن ییتعبه همین دلیل امکان  وجود ندارد.  

و مقابله با انتشار اطالعات،    يریشگیطرح پ »  سینوشیپ  ریز  يبا ابتنا بر محورهارو  نیااز  وجود ندارد.   خالف واقع  يمحتوا

 شده است:  هئگزارش حاضر ارا وستیو در پ  ه یته « يمجاز يخالف واقع در فضا ياخبار و محتوا

 خالف واقع  يجامع نسبت به انواع محتوا کردیرو. 1

 ي مجاز ي نشر، درگاه نشر و کاربران فضا يسکو گر،مینهاد تنظ يهاتیمسئول  کی تفک. 2

 ي در موارد ضرور يانگارموازات جرمبه یبخش یآگاه .3

  ي هاو دستگاه  ی تیحاکم   ينهادها   کاربران در امتداد  یعموم  تیو ظرف  ی و استفاده از خرد جمع  يگرمیخودتنظ  .4

 ی گران بخشمی به مثابه تنظ ییاجرا

 ي گرمیو تنظ يشئون قانونگذار کی تفک .5

  خالف واقع  يدر حوزة محتوا  نیشی پ نیقوان  هکنندلیکمت .6

  ی عال   ي کار رفته در طرح را با ابتنا بر مصوبات شورا ه واژگان و اصطالحات ب   ات ی با عنوان کل   س ی نو ش ی پ   ن ی اول ا   فصل 

روز در جهت  به   ي ها ي فناور   ي ر ی کارگ ه ب   یی اجرا   ي ها دستگاه   ف ی فصل دوم با عنوان وظا   . نموده است   ف ی تعر   ي مجاز   ي فضا 

فصل سوم به    . است   کرده   ی ن ی ب ش ی را پ   یی مسئول پاسخگو   ي ها دستگاه و استعالم از  ها  و ثبت درخواست   رانه ی شگ ی اقدامات پ 

،  کرده   ک ی را تفک   ه ی سو و چند   ه ی سو ک ی نشر    ي ها فصل درگاه   ن ی است. ا   افته ی نشر اختصاص    ي ها سکوها و درگاه   ت ی مسئول 

خالف   ي محتوا   ه انتشار گسترد   دهد، ی نشان م  ي مجاز   ي نشر اخبار خالف واقع در فضا  رامون ی پ   ي ها ی بررس چراکه مطالعه و 

دارند و صاحبان    « ي ا و رسانه   ي »خبرگزار   ت ی که ماه   یی ها درگاه   ی عن ی .  افتد ی اتفاق م   ه ی سو ک ی   ي ها درگاه   ر ی از مس   واقع عمدتاا 

 له اطالعات، اخبار و محتواي خالف واقعئابعاد مس یبررس

 یقانون سینوشیپ هئو ارا يمجاز يدر فضا 
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دارند    ي اد ی کنندگان ز که دنبال   ی کاربران   ی خواهند داشت. صفحات شخص   ت ی ها نسبت به انتشار محتوا در آن مسئول درگاه   ن ی ا 

  ف ی رو تعر ن ی ا هستند. از   ه ی سو ک ی   ي ها از انواع درگاه   شود ی م   ت ی ر ی نفر مد   چند   ا ی   ک ی که نشر محتوا در آنها توسط    یی ها کانال   ا ی 

لة  ئ مهم و اثرگذار در مس   یی ها ت ی عنوان موجود به   ه ی سو ک ی نشر    ي ها صاحبان درگاه   ژه ی و   ت ی و مسئول   ه ی سو ک ی   ي ها درگاه 

 اختصاص دارد.   بوم ست ی ز   ن ی ا   گران ی باز   م ئ به تخلفات و جرا   ز ی . فصل آخر ن د ش قانون اضافه    ن ی خالف واقع به احکام ا   ي محتوا 

 

 مقدمه 

و   اکاذیب  اشاعه  و  انتشار  با  مقابله  گمراهمسئله  و  نادرست  نظاماطالعات  توجه  مورد  همواره  جامعه،  در  هاي  کننده 

قبیل    ازجملهقانونگذاري کشورهاي مختلف،   این  اشاعه  پیامدهاي مخرب  و  آثار  است؛  بوده  ایران  اسالمی  جمهوري 

اطالعات و اخبار بر اعتماد اجتماعی و سیاسی، تضییع حقوق مدنی اشخاص در جامعه، دامن زدن به توهمات و در یک  

کاذیب، افترا و  نشر ا انگاري نسبت به  کالم خارج کردن جامعه از مسیر حاکمیت قانون بر کسی پوشیده نیست. جرم

اسالمی   قانون مجازات  نیز  نظایر آن در  پدیده  عمالا ایران  از روي دادن چنین  و غیربا هدف جلوگیري    هاي مخرب 

منوط  آنها    شود که تحقق م مطلق در نظر گرفته میئرو نشر اکاذیب در زمره جراقبولی در جامعه انجام گرفته و ازاینقابل

 1ش نیست.به احراز نتیجه ضرر یا تشوی

تنها ضریب و شدت  شدن همه شئون زندگی بشري، نه  ها و دیجیتالدادهبا این همه، انفجار اطالعات در عصر کالن

اي افزایش داده، بلکه امکان دسترسی  سابقهاثرگذاري اخبار و اطالعات مشکوک، نادرست یا خالف واقع را به شکل بی

ها بر این فرایند را  تر از گذشته و ظرفیت اعمال کنترل و حکمرانی دولتمراتب سادهبه این اطالعات و تولید آن را به

هاي  دهی شیوهدشوار و مبهم کرده است. در چنین شرایطی، اکثر کشورها بار دیگر به سراغ سامانزیادي  نیز تا حد  

  ، ها، قوانین و مقرراتوب تصویب دستورالعملکاربرپدید در چارچ  نوین مقابله با انتشار و تولید این قبیل محتواهاي غالباا

 اند.  در سطوح مختلف عمودي و افقی نظام سیاسی رفته

 اخبار  اطالعات، نشر با مقابله و يری شگ یپ   الزامات» ب یدر تصو  يمجاز  يفضا  یعال ي پس از ابتکار شورا زی ن  رانی ا  در

 يهاب ی آس  کاهش   و   جامعه   ی روان  تی امن   و   سالمت  از   انتی ص  هدف  با   2«ي مجاز  ي فضا  در  واقع  خالف   يخبر   يمحتوا   و 

 ت ی مسئول   که   يطور به   شود، ی م  احساس   نه ی زم  نی ا   در   ن یتقن   باب   از  مجلس   ورود   به   نسبت  ي جد  ازین   ده،ی پد  ن ی ا  بر   مترتب 

 ن، ی همچن.  گردد   حی تصر   و   ن یی تع خالف واقع    ي محتوامقابله با    با   رابطه   در   يمجاز   ي فضا   حوزه   در   ر ی درگ  مختلف  نفعاني ذ 

به اطالعات،   یدگی در رس  رانی ا   یاسالم  ي محاکم جمهور  تی صالح»   ییشناسامصوبه،    ن ی ( ا 2ماده )   « 4»   بند  حی تصر   با  برابر 

نشر   يو سکوها ها  و حقوق اشخاص در ارتباط با درگاه   یمل  تی و حاکم  تی امن  هیخالف واقع عل   يخبر   ياخبار و محتوا 

. است   شده   گذاشته   ي مجاز  ي فضا   ي استگذار ی س  و   ي گرم یتنظ   حوزه  در   فعال   ي نهادها  برعهده   که   است   یف یتکل  « ی خارج

 ارائه   به  بان،یپشت   ی استی س  و  یپژوهش   مطالعات  انجام  و  موضوع   مختلف  ابعاد  یبررس   از  پس  حاضر  گزارش  سبب،  نی بد 

 
 های بازدارنده( قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات  (۶۹۸)و ماده   (۷۴۶)ماده    1.

م مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چراکه اگر صرف انجام عمل مجرمانه  ئ جرم نشر اکاذیب از جرا
مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون    صرفنظر از »ایجاد نتیجه«، جرم باشد، جرم مطلق است. در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار

 اثبات نتیجه این عمل نیست.  بینی شده، جرم است و نیازی به مجازات اسالمی پیش 

 . شورای عالی فضای مجازی 1۶/10/13۹۹مورخ  ۶۸مصوبه جلسه شماره  .2
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 با   همسو  که  پردازدی م  ي مجاز  يفضا   بستر  بر   واقع  خالف   محتواي  و  اخبار  اطالعات،  با  فعاالنه  مقابله  نه ی زم  در  شنهادیپ 

 تی تقو   يو در راستا  يمجاز   يفضا   یعال  ي شورا   مصوبات  قالب  در  شده  نیی تع  یاساس  ـ  یکل  يهاچارچوب   و  مطالبات

 يمجاز   يفضا   مقررات   م یتنظ   ی عال  ون ی س یکم   ، ي مجاز   ي فضا   ی عال  يشورا   بر مشتمل   ی سطح  چهار   ي گر م ی تنظ  نظام   گاهی جا 

 نی ا   بر  گزارش   نی ا   تالش .  است   ی داخل  متعهد   ی خصوص  بخش   و   یتخصص   گر م یتنظ  ي نهادها (،  گرانم یتنظ کننده  )هماهنگ 

 همواره  که  یداخل   نی آفر اشتغال   و  انی بندانش   بومست ی ز   توسعه   بر   بالمورد  ي هات ی محدود  جادیا از    امکان  حد   تا  که  است 

 ـ الزم    ي و اقتصاد  ی قانون   ، ي ند ی فرا  يبسترها   عوض شود و در  ز ی قرار داشته، پره   (ی العال )مدظله   انقالب  معظم   رهبر   توجه   مورد 

احقاق   و  یرانی ا   ـ  یاسالم  يها ارزش   از   حفاظتو    یمل  تی حاکم  ت یتقو   يبرا   ـ  یسطح  چهار  يگر م یتنظ  نظام  چارچوب  در

 عملکرد و مقابله با سوء ی نشر خارج يو سکوها  ی اجتماع يها رسانه   ز ی گر کنترل   ي ها ت ی در برابر فعال  یران ی حقوق کاربران ا 

 .شود   ده یشی اند   کننده گمراه  و  نادرست   اطالعات   با  مواجهه  درآنها   مشهود

 

  يمجاز يخالف واقع در فضا يو مقابله با انتشار اطالعات، اخبار و محتوا  يریشگیپله ئابعاد مس

در  هاي تبلیغاتی )پروپاگاندا(  ها وجود داشته است، از جنگ گیري ارتباطات میان انساناز زمان شکل  ، اطالعات نادرست

، انتشار اخبار کذب براي کسب قدرت یا سود، در اعصار مختلف  1800روم باستان تا فروشندگان روغن مار در دهه  

با  است.  یافته  متنوعی  باین  وجود    اشکال  در  آنالین  ارتباطات  نحوه  ظهور  در  تغییر  به  منجر  گذشته  سال  یست 

که  اشتراک دارند  را  قدرت  این  اشخاص  امروزه  است.  زده  رقم  را  اطالعاتی  انقالب  اصطالحاا  و  اطالعات شده  گذاري 

رو  هاي سنتیبانی رسانهنقش کنترلی و دروازه  اما دیگرسابقه با یکدیگر به اشتراک گذارند،  ها را در مقیاسی بیروایت

  علم و اطالعات قابلبر  مبتنی  است. این در حالی است که براي داشتن یک جامعه سالم افراد باید بتوانندشده    معنابی

پُ  گیري کنند.اتکا تصمیم تواند طیف  و می  دهد می  قرار تهدید  در معرض  را    رسرعت اطالعات نادرست، جامعهانتشار 

خطر انداختن  ها و بهدوقطبی کردن بحث،  مشارکت مردمو   وسیعی از پیامدها مانند تهدید جمهوریت نظام سیاسی

همراه داشته باشد. البته همه انواع اطالعات نادرست از نظر پیامدهاي  زیست شهروندان را به  سالمت، امنیت و محیط

نادرست میزیان اطالعات  تأثیرگذاري  نیستند. مقیاس  براي جامعه یکسان  اجتماعیبارشان  تا  فردي  از سطح  ،  تواند 

گسترده و متفاوت باشد. شیوة تأثیرگذاري انواع اطالعات نادرست نیز ممکن است متفاوت باشد، به این معنا که اطالعات  

افراد در تصمیم  .1  :تواندنادرست می توانایی  آنها در جامعه و    .2گیري آگاهانه در زندگی روزمره،  بر  .  3بر مشارکت 

توجهی داشته باشد. عالوه بر این،    علمی، آثار منفی قابل هاي  رکشان از روشهاي دانشمندان و دبرداشت آنها از یافته

 [1]شواهد در سیاستگذاران نیز تأثیر بگذارد.بر مبتنی هاي تواند بر توانایی اجراي سیاستاطالعات نادرست می

اطالعات خالف واقع در فضاي مجازي و همچنین تجربیات  هاي پیشگیري و مقابله با نشر  مطالعات پیرامون راه

دهندة ضرورت توجه به چند محور اصلی براي مقابله با نشر اخبار خالف  کشورهاي مختلف جهان در این حوزه نشان

هاي قانونی این حوزه تنظیم شده و ضروري  هدف رفع خأل  خاص با  طورواقع در فضاي مجازي است. این محورها به

 پردازیم.  داشته باشند. در ادامه به توضیح هریک از این محورها میآنها   گذاران اهتمام ویژه نسبت بهاست قانون
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 رویکرد جامع نسبت به انواع محتواي خالف واقع .1

  يبنددسته  ي ارهای مع  نی ترمهم  از   ی کی   و   شود یم  منتشر   يمجاز   ي فضا   در   نادرست   اطالعات   از   ی مختلف  انواع  روزههمه

  آگاهانه  واقع  خالف  اخبار  و  اطالعات  همة.  است  اطالعات«  منتشرکننده  تی»ن  براساس  يبند میتقس  واقع،  خالف  اطالعات

  ی اطالعات خالف واقع را به دو دستة کل توانیم رونی. ازاشوندیجامعه منتشر نم  ا یبه اشخاص  یرسان بیآسهدف  اب و

 کرد:   ي بندمی تقس

اي هستند  کننده»اطالعات نادرست یا گمراه  (Disinformation)عامدانه  با انتشار  اطالعات خالف واقع  (  الف

 شود«.  که براي منافع اقتصادي یا براي فریب عمدي مردم ایجاد، ارائه و منتشر می

هستند که بدون قصد گمراه    ی »اطالعات نادرست   ( Misinformation)   رعامدانه ی غ انتشار    با خالف واقع    اطالعات (  ب 

 [2] . « که کاربر از عدم صحت آنها اطالع ندارد   شوند ی به اشتراک گذاشته م   ل ی دل   ن ی و اغلب به ا   شوند ی کردن منتشر م 

کننده و سیاستگذاري در راستاي کاهش  براي تعیین مسئولیت منتشر  اگرچه تفکیک بین انواع اطالعات خالف واقع 

باید توجه داشت که احراز نیت اشخاص در هنگام انتشار اطالعات در فضاي مجازي،    انتشار این اطالعات ضروري است،

دن عامدانه  باید در انعکاس این تفکیک در قانون محتاطانه عمل کرد. نسبت دادلیل  سادگی ممکن نیست و به همین  به

واقع،   خالف  اطالعات  انتشار  بودن  آگاهانه  تنظیمرویهبراساس  و  نهادهاي  نزد  موجود  امکانات  و  متداول    گر،هاي 

ند شدن  باعث کُ اي با کاربران فضاي مجازي منجر شود،  منصفانه و سلیقهغیرممکن است به برخوردهاي    حال کهدرعین

هاي مربوط به مقابله با انتشار محتواي خالف  سیاست  رو بایدازاینشود.  نده میهاي اجرایی و اقدامات بازدارانجام فعالیت

کنند.   اتخاذ  داده شده  واقع شرح  اطالعات خالف  نوع  دو  هر  به  نسبت  رویکردي جامع  رویکرد درحقیقت  واقع    این 

به نیتبر  مبتنی از توجه  ارکان اساسی به  ـ  هاي شخصی« »گذار  از  کردن    و جایگزین  ـ   سیاست کیفري  عنوان یکی 

 »شناسایی خطر اجتماعی و عمومی ناشی از انتشار اخبار خالف واقع« است.

  صحبت   آن   با   مقابله  و  واقع   خالف  اطالعات   کردن   رصد   يبرا  نشر  ي سکوها  تیمسئول  از   که   ی هنگام  گرید  ان یب  به

  اطالعات   نکه یا  از   فارغ   کاربران،  توسط   آن   بازنشر   امکان   نمودن  محدود   و   محتوا   یی شناسا  به  مربوط   ي هااستیس   م، یکن یم

  يهاتین  ص یتشخ  یقاض   توانندینشر، نم   يسکوها  رایز  شوند، یم   اجرا  نه،  ای   اندشده  منتشر  عامدانه  و  آگاهانه  صورتبه

 .رندیگ افراد قرار  یشخص

  واقع   الفخ( در انتشار اخبار  هیکسوی شخص خاص )مثل صاحب درگاه    ک ی  يفری ک  تیکه از مسئول  یهنگام  اما

در دادگاه    رایز  .شودیم  شمرده   محترم  جرم،  بودن  آگاهانه  و   يعمد  به  مربوط  ي فریک  حقوق  اصول  شود،یم   صحبت

و عمد وجود دارد.    یو احراز آگاه  تامکان اثبا   ،قضات  نظر  بریمبتن   و  الزم  يهایبررس  انجام  يبرا  یکاف   تیظرف   و  فرصت

  سنجش  قابل  ي ارهایمع  با   بتوان  که   ند ايموارد  به  محدود   ، يعمد  و  شده   ی دهسازمان  يهاتالش  با  ي قهر  برخورد  نیبنابرا

از نظر جامعة مخاطبان تالش    گسترده  ي اصورت مداوم در طول زمان و در دامنهبه  ،يگروه واحد   ای نشان داد شخص  

 . کند  منتشر را  ی واقع خالف  اطالعاتکرده 
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 گر، پلتفرم و کاربران فضاي مجازيهاي نهاد تنظیمتفکیک مسئولیت .2

ثر در مسئله نشر اطالعات خالف واقع، پیش از هر چیز باید  ؤترین بازیگران مبراي تشخیص و تجویز مسئولیت مهم

بررسی کرد که فرایند انتشار این نوع از محتوا چگونه است و چه عوامل شناختی، اجتماعی و ساختاري در ایجاد  دقت  به

گرفتن »نهاد    نظر  نشر اخبار خالف واقع نیز، بدون در   هاي مناسب براي مواجهه بااین پدیده مؤثر هستند. اتخاذ سیاست

به همین ترتیب، در تعیین مسئولیت    .رسانی« ممکن نیستاطالعهاي بهینة  کنندة واقعیت« و »تأثیر و شیوهتعیین

 توان بدون تأمل دقیق در نقش آنها در انتشار اخبار خالف واقع تعیین تکلیف نمود.  ها و کاربران نیز نمیپلتفرم

علمی    و کاربران فضاي مجازي در این بخش ابتدا به شواهد  گر، پلتفرمهاي نهاد تنظیمبراي روشن شدن مسئولیت

پردازیم  پیرامون اثرگذاري عوامل شناختی، اجتماعی و ساختاري در انتشار اخبار خالف واقع و راهکارهاي مقابله با آن می

ها در این حوزه اشاره خواهیم کرد. مسئولیت کاربران نیز در پرتو توجه  گر و پلتفرمو سپس به مسئولیت نهادهاي تنظیم

 گیرد.  « مورد بررسی قرار میاطالعات انتشار و دسترسی آزاد به» حق به

 ثر در انتشار اطالعات خالف واقعؤعوامل شناختی، اجتماعی و ساختاري م .2ـ1

  ما   مغز   ساختار   اساساا[1] . دهند ی م   نشان   را   واقع   خالف   اطالعات   با   مغز   مبارزة   ي ها وه ی ش   ي حد تا   ی شناخت   ي ها پژوهش   

  ک ی در معرض    شتر ی ب   هرچه   عالوه، به .  م ی ر ی پذ ی م   ل، ی تحل   از   ش ی پ   م، ی کن ی م   افت ی در   که   را   ی اطالعات   غالباا  که   است   ي ا گونه به 

  ما   ی ن ی ش ی پ   ی ن ی ب جهان   با   د ی جد   اطالعات   اگر   ژه ی و . به کند ی م   دا ی پ   ش ی افزا   م، ی آن را باور کن   نکه ی احتمال ا   ، م ی ر ی گ محتوا قرار  

  مقاومت   آن   برابر   در   اد ی ز   احتمال   به   صورت،   ن ی ا   ر ی غ   . )در شود ی م   شتر ی ب   هم   آن   باور   و   رش ی پذ   احتمال   باشد،   هماهنگ 

حداقل   د ی دشوار است. مغز ما با  ار ی اصالح کردن اثر اطالعات خالف واقع هم بس   ی که حت  دهد ی نشان م   ها ی بررس (.  م ی کن ی م 

  . شود   تر رنگ کم   اثر   ن ی ا   تا   رد ی گ با آنها قرار    ر ی مغا   ق ی در معرض حقا   ، که در معرض اطالعات خالف واقع قرار گرفته   ي ا به اندازه 

 [3]. ماند ی م   ی باق   ز ی ن   ها ت ی واقع   با   ی کاف   مواجهة   از   بعد   ی حت   واقع   خالف   اطالعات   ر ی ث أ ت   که   دهد ی م   نشان   قات ی تحق   عالوه، به 

هاي مواجهه با اطالعات  گذاریم که چالش کنیم و به اشتراک می اما امروزه ما اطالعات را از طریق ساختارهایی دریافت می 

شنیدیم تا  می خواندیم و  کردن اطالعات علمی که می   دهند. براي مثال در گذشته، براي فیلتر شدت افزایش می خالف واقع را به 

اي به  طور فزاینده هاي اجتماعی، نقش نگهبانی اطالعات به هاي سنتی وابسته بودیم. اما از زمان ظهور رسانه حد زیادي به رسانه 

تر از امروز نبوده  هاي بزرگ هرگز آسان در مقیاس آنها    گذاري اشتراک   است. دسترسی به اطالعات و به   خود افراد واگذار شده 

این روزها تاحد زیادي به    گذاري اطالعات، هاي اشتراک نشان داد شیوه  [5]  1هایی چون رسوایی کمبریج آنالیتیکا و نمونه   [4]

 [1]  راحتی ممکن است براي اهداف مالی و دستاوردهاي سیاسی دستکاري شوند. اند که به هایی ناشفاف وابسته الگوریتم 

هاي اجتماعی تنظیم  پیرامون دغدغة اطالعات خالف واقع در رسانه بسیار کمی    از سوي دیگر در سراسر جهان مقررات 

اند و همین مقررات هم عمدتاا »جنبة پسینی« دارند. درواقع اقدامات الزم بعد از آنکه این اطالعات منتشر و تاحدي  شده 

واقع، ارائه دانش و    دهد که براي مقابله با اطالعات خالف گیرند. شواهد پیش روي ما نشان می فراگیر شدند، صورت می 

بهبود این شرایط    هاي دیگري براي در ادامه به راه   سبب به همین    . تنهایی کافی نیست اطالعات درست به عموم مردم به 

 اشاره خواهیم کرد: 

 
  ج یکمبر  ییا یتان ی بر  سسه ؤم  ار ی اخت  در  یرقانونیغ   شکل  به   سبوکیف   کاربر  ونی لی م  ۸۷  یهاداده   کا«ی ت یآنال   جی کمبر  یی »رسوا  به   موسوم  واقعه   در  .1 

   گرفت. قرار کا یت ی آنال
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 بهبود تفکر انتقادي در جامعه  (الف

فقدان قدرت استدالل    از آنکه حاصل تعصبات عامدانه باشد، حاصل   شتر ی گسترش اطالعات خالف واقع، ب   دهد ی شواهد نشان م 

  واقع   خالف   اطالعات   ص ی تشخ   ي برا   افراد   ي توانمندساز   در   تواند ی م   ي انتقاد   تفکر   ي ها مهارت   بهبود   رو ن ی ازا   [6]. در افراد است 

  ن ی ا   ي ر ی گ شکل   به   تواند ی م   ي آمار   استدالل   م ی مفاه   از   ی برخ   با   مردم   عموم   کردن   ر ی درگ   مثال   ي برا .  باشد   داشته   ی مهم   نقش 

مانند تلنگر زدن    ی م ی مفاه   ي امروزه دانشمندان علوم رفتار   .کند   کمک   واقع   خالف   اطالعات   دربارة   بهتر   ي ر ی گ م ی تصم   و   ها مهارت 

  عنوان به افراد( را    ی زش ی و انگ   ی شناخت   ي )بهبود قوا   ی شناخت   ت ی و تقو   1( انتخاب   ي معمار   ی طراح   ق ی رفتار افراد از طر   ت ی )هدا 

 [7] . کنند ی م   ی بررس   واقع   خالف   اطالعات   با   مواجهه   هنگام   در   افراد   ي انتقاد   تفکر   ي ها مهارت   کردن   فعال   ي برا   یی ها راه 

خواهد پستی را منتشر کند که حاوي اطالعات خالف واقع  براي نمونه، زمانی که یک کاربر شبکة اجتماعی می

تواند پیغامی از سوي شبکة اجتماعی باشد که  براي تحریک تفکر انتقادي او میمتنبه کردن  است، یکی از ابزارهاي  

  خواهی منتشرش کنی؟« بهف واقع است. آیا میدرصد این پست داراي اطالعات خال  90دهد »به احتمال  هشدار می

  [8]توان کاربر را به تجدیدنظر دربارة انتشار اطالعات خالف واقع تشویق کرد.ترتیب از طریق ایجاد تردید، می این

 هاي نشر اطالعات خالف واقع آشنایی با تکنیک (ب

  ي ها روش .  کنند ی م   ارائه   واقع   خالف   اطالعات   با   مردم   عموم   مقابلة   ي برا   ز ی ن   را   ي گر ی د   ي ها وه ی ش   متعدد   ات ی تجرب   و   ها ش ی آزما 

  ي جا به   ت ی واقع   بر   تمرکز   و   د ی ک أ خالف واقع مثل »ت   ي محتوا   ک ی نشان دادن خالف واقع بودن    ي برا   [9] ت ی واقع   ارائة   ح ی صح 

کردن افراد    نه ی و »واکس   « ی علم   کامالا  اصطالحات   ي جا به   ق ی اما دق   ، ساده   اصطالحات   از   »استفاده   اشتباه«،   اطالعات   تکرار 

  ختن ی کردن فضا، برانگ   ی اطالعات خالف واقع مثل قطب   د ی تول   ي ها وه ی با نشان دادن ش   [10]  نسبت به اطالعات خالف واقع« 

 2  . هستند   راهکارها   ن ی ا   انواع   از   ز ی آم مغالطه   ي ها استدالل   و   ي بند جمله   از توطئه و استفاده    ي ها ي انتشار تئور   احساسات، 

شدن زمین است«، در نمایش اطالعات درست به کاربران،    کند »خورشید علت گرم براي نمونه در برابر محتوایی که ادعا می 

هاي گذشته«  هاي علمی مثل »سرد شدن خورشید در دهه جاي تکرار ادعاي اشتباه، بر ارائة واقعیت الزم است در عنوان و مقدمه، به 

   [1]  تحریف کرده است.   ها«( واقعیت را )»دستچین کردن داده   تمرکز کرد و در پایان نشان داد محتواي خالف واقع به شیوه 

   ی بخش   گران م ی تنظ   عنوان به   یی اجرا   ي ها دستگاه   و   ی ت ی حاکم   ي نهادها   کنار   در   ی مردم   ي ها ت ی ظرف   استفاده   . 2ـ 2

بازیگران  اي نسبت به تجویز مسئولیت  کند، رویکرد آگاهانههاي پیشین کمک میها در بخشمرور مطالعات و پژوهش

اثر بودن صرف ایجاد دسترسی به علم و دانش  ها بر بیکید پژوهشأاصلی در حوزه نشر اخبار خالف واقع اتخاذ کنیم. ت

گر  کند که نقش مناسب تنظیمها یادآوري میهاي بهبود تفکر انتقادي است. این پژوهشحال تمرکز بر شیوهو درعین

بخشی  در راستاي ایفاي نقش نظارتی و آگاهیو  بخش« باشد  آگاهینظارتی و  در مسئله اطالعات خالف واقع باید نقش »

   .بررسی صحت اطالعات« نیز ضروري است براي کمک به ظرفیت مردمیتوجه به »  حاکمیتی گر توسط نهاد تنظیم

ذکر است وظیفه کشف واقعیت در مواردي که یک طرف ادعاي خالف واقع بودن یک محتوا یا مطلب و دیگري    شایان 

وفصل  توجه به اینکه مصداق حل   با   ـ   وششم( امري است که مطابق قانون اساسی )اصل یکصدوپنجاه   ادعاي واقعی بودن آن را دارد، 

نظام حقوقی جمهوري اسالمی، به قوه قضائیه سپرده شده    در   ـ   است هاي مشروع و کشف جرم  دعاوي، گسترش عدل و آزادي 

حال حجم گسترده انتشار مطالب  هاي قضایی و طوالنی بودن فرایند دادرسی و درعین است. اما در شرایطی که ازدیاد پرونده 

 
1 :Choice Architecture . گذارد   ر ی تأث   دهد، ی که انجام م   ی و انتخاب   رد ی گ ی که مخاطب م   ی م ی تصم   بر که    ی به شکل   ی ط ی مح   ط ی شرا   ر یی و تغ   ن یی تع  . 

   /https://drog.group:  نمونه این شیوة آموزشی 2.

https://drog.group/
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تنها  شود، نه الف واقع در جامعه  ثر و بهنگام براي جلوگیري از انتشار اخبار خ ؤ تواند مانع از انجام اقدام م توسط کاربران می 

تک مطالب  توان انتظار داشت که قوه قضائیه بر همه اخبار منتشر شده در فضاي مجازي نظارت داشته باشد و صحت تک نمی 

 کند. را بررسی نماید، بلکه بررسی محتواهاي مشکوک توسط قضات نیز ظرفیتی معادل کل نیروي قوه قضائیه طلب می 

اي  عصري که تمام کاربران از قدرت مخابرة اطالعات برخوردارند، تعیین نهاد یا نهادهاي ویژه  با قدم گذاشتن در

  ی درون  ي ندهایو فرا  ییاجرا  يهابه دستگاه  ماایکه مستق  ي )مگر موارد  ،برخوردار باشدتعیین صحت اطالعات    از قدرتکه  

  یک یا چندین دستگاه  صرفاا جاي آنکه  رو بهتر آن است که قانونگذار، بهازاین  ،خواهد بودممکن ن  ( شودیآنها مربوط م

هاي  اجرایی را مسئول پایش و نظارت مستقیم بر محتوا و تصحیح آنها کند، در بررسی صحت اطالعات، به کمک فناوري

از ظرفیت عموم  شود(  هاي اجرایی و فرایندهاي درونی آنها مربوط میسپاري، )مگر مواردي که مستقیماا به دستگاهجمع

 بهره جوید. رایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجهاي مردم در کنار دستگاه

به کمک تحریک شیوه  این  به نهترتیب  اثرگذار سهیم  هاي رفتاري جدید،  تنها جامعه خود را در امري مفید و 

انجامد، بلکه فضاي امن،  تک کاربران میگونه در تصحیح اطالعات به افزایش آگاهی تک بیند و انگیزة مشارکت بازيمی

سنجی و  هاي حوزة صحتنهاد، نوآوريهاي مردمهاي حاصل از مشارکت کاربران به ظهور گروهعتماد عمومی و دادها

 شود. پویا حول مسئلة خالف واقع منجر می بومی زیستگیري شکل

 )پلتفرم(  محور سکوسازي و فناوريمسئولیت شفاف .2ـ3

ترین بستر انتشار و دریافت اطالعات براي کاربران فضاي مجازي هستند. باید توجه داشت  هاي دیجیتال، اصلیپلتفرم

 سادگی ممکن نیست.  کنند، بههایی که امکان ارتباط کاربران را فراهم میها در نقش زیرساختتوسعة پلتفرم

گري  ها در قانونگذاري و تنظیمدهد مسئولیت پلتفرمگر هشدار میبه قانونگذار و تنظیم  ها و تجربیات،این چالش

 هاي اجتماعی را باالتر ببرد.  گذاري در توسعة شبکهباشد که ریسک نوآوري و سرمایه  گیرانهسختاین حوزه نباید چنان  

برد و یک شبکة اجتماعی،  ن سود میهاي اجتماعی از فعالیت هرچه بیشتر کاربراشبکهبوم  زیستاین  وجود    با

اشتراکبالقوه می و  ارتباطی  بسترهاي  بهتواند در شیوة طراحی  محتوا  قیمت جذب  گونهگذاري  به  که  اي عمل کند 

کردن و عدم اعمال    رو رهاکاربران بیشتر، امکان انتشار اطالعات خالف واقع را خواسته یا ناخواسته باالتر ببرد. ازاین

 جبرانی براي جامعه داشته باشد.   قابل  بار و غیرتواند پیامدهاي زیانراحتی میها نیز بهاین پلتفرم گري برتنظیم

پژوهش بخشمرور  در  میها  یاري  را  ما  تاحدي  پیشین  پلتفرمهاي  کنیم  درک  بهتر  که  اساساا کند  چه    ها  در 

بررسی عوامل    .ر اخبار خالف واقع جلوگیري نمایندتوانند اثرگذار باشند، مسئوالنه عمل کنند و از انتشاهایی میحوزه

 ثیرگذار باشند:  أتوانند در هر سه عرصة زیر تها میشناختی، اجتماعی و ساختاري نشان داد که پلتفرم

 الف( حجم مواجهة کاربران با اخبار درست و اخبار خالف واقع )شناختی( 

 )اجتماعی(  2و1هاي پژواک( )اتاق هاي اجتماعی ب( تقویت حباب

   )ساختاري(  3هاج( شیوة مواجهه با اخبار و اطالعات از طریق الگوریتم

 
1. Echo Chamber  

  ی ف ی توص   پژواک   اتاق .  شود ی بسته منعکس م   یی است، که در آن صدا در فضا   ی از اتاق پژواک صوت  ی ل ی تمث  اتاق پژواک  ، لفظ ی خبر   ی ها رسانه  در   .2

  پژواک   اتاق   ک ی   درون .  شوند ی م   ت ی تقو   شده   ف ی تعر   سامانه   ک ی   درون   تکرار   و   ارتباطات   با   باورها   ا ی   ها، ده ی ا   اطالعات،   آن   در   که   است   ی ت ی وضع   از   یی کنا 

 .شوند ی م   داده   پوشش   حد   از   کمتر   ا ی ، ممنوع،  سانسور  ب ی رق   ا ی   متفاوت   ی ها دگاه ی د   و   روند ی نم   سؤال   ر ی ز   غالبا    ی رسم   منابع   ، ی ل ی تمث 

 تر اخبار خالف واقع کمک کند.  تواند به گسترش سریع ربازدید به هر قیمتی می برای نمونه باالتر دیدن محتوای پ   .3
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 کرد یرو   توانی ها، مبر پلتفرم   يگر م یدر اعمال تنظ   شده   ادی   يها ت ی محدود   و   مالحظات  گرفتن  نظر   در   با  بی ترت   نی ا   به 

 نقش   مکمل  عنوانبه   را  واقع   خالف   اخبار   با  فناورانه  مواجهة   و  یکاف   یرسان اطالع   اخبار،   صحت   یبررس  يسپار جمع   ی عموم

 : توانند ی م  هاپلتفرم . گرفت   ش ی پ  يقانونگذار  در   (ی تیحاکم   گر م یتنظ   ينهادها )   ییاجرا   ي هادستگاه  بخشی آگاه  و   ینظارت

سپاري، وظیفة سنگین بررسی محتوا را برعهدة کاربران گذاشته،  هاي فناورانة رایج و آزمون شدة جمعبه شیوه  ـ  اوالا 

اند، به اطالع همة کاربران شده  حاصل مشارکت جامعه را دربارة اخباري که توسط کاربران خالف واقع تشخیص داده

یند  اگذاري شده جلوگیري کنند. )این فرتشار سریع اخبار نشانهاي فنی، از ادامة اندیگر برسانند و با ایجاد محدودیت

 نوآوري« مفصالا توضیح داده شده است( گري و ایجاد زمینهدر محور چهارم با عنوان »خودتنظیم

از جذب    ش ی خود را پ   ی فن   ي در بسترها   2شنهاددهنده ی پ   ي ها ستم ی و س   1محتوا   ي جستجو   ي ها تم ی نحوة کار الگور   ـ   اا ی ثان  

 پژواک مطلع کنند.    ي ها کاربران را از احتمال ورود و حبس شدن در اتاق   ب ی ترت   ن ی کاربران به اطالع آنها برسانند و به ا 

ـثالثاا   تبا احراز هویت کاربرانی که متقاضی حساب    هستند، امکان جعل حساب کاربري    یید شدهأهاي کاربري 

   اي در جامعه دارند، کاهش دهند.رسانهاشخاص حقیقی یا حقوقی را که نقشی 

 

 انگاري در موارد ضروري موازات جرمبخشی بهآگاهی  .3

به  یدسترس   ل یباعث تسه  کسو یاز  ر،ی اخ يها در سال  يمجاز  يفضا   بستر در  تعامالت  گسترش   شد گفته ترش ی پ چنانکه

 شده  کنندهگمراه  و واقع  خالف اطالعات نشر توجه قابل  شیافزا  به  منجر گری د   يسو  از و گوناگون   يها دگاه یاطالعات و د 

 ،یمل   ت ی امن ، یاسالم  انقالب  يها ارزش  ، یمل  ت ی حاکم تواند ی م بالقوه صورتبه  واقع خالف  يمحتوا  و اطالعات  نشر . است 

  . باشد   داشته  همراهبه   جامعه   يبرا   يباران ی ز  جینتا   و  انداخته  خطرنسبت به اطالعات را به   یو اعتماد عموم  یاجتماع  یآگاه

هاي خود پافشاري کنند تا آنها را به عقیدة عمومی و  کنند در مصاف میان عقاید بر دیدگاهتمام افراد تالش می

، عنصري حیاتی در حفظ  اسالمیهاي  در چارچوب ارزش  هامیان دیدگاه  تعاملرو  یناحتی کنش سیاسی تبدیل کنند. از

   است. دینی  ساالريمردم

  ی اجتماع   ي ها اند. شبکه کرده   دا ی معنا پ   ن ی به ا   ی ارتباط جمع   ل ی با وسا   یی ها تفاوت   د ی در عصر جد   ی اجتماع   ي ها شبکه 

  [11]. اند کرده   واگذار   ي مجاز   ي ا ی دن   کاربران   به   را   اطالعات   ع ی بازتوز   و   ی ده سازمان   ، ي گردآور   نقش   ی توجه   قابل   تاحد   ي امروز 

بخشی و هشداري باشد. شیوة پیشنهادي  آگاهیبر مبتنی رو، بهتر آن است که رویکرد قانونگذار تا حد امکان ازاین

 انعکاس این مالحظة اساسی در قانون این است که:

چراکه در عصر  ل شود.  ئتفکیک قامیان حریم خصوصی و فضاي عمومی در محیط مجازي  قانونگذار اساساا    (الف

  يهاي گفتگوو مشارکت جامعه از سطح کوچه و خیابان به گروه  تبادل نظر،  خصوصیامروز، فضاي بحث و گفتگوي  

با اطالعات    مواجهه، خود، بهترین بستر براي  خصوصیپیدا کرده است. این گفتگوهاي    انتقالدر فضاي مجازي  خصوصی  

هاي مجازي به موضوع گفتگو تبدیل شده و در اثر مباحثه  گونه اخبار در گروهخالف واقع هستند. چنانکه عموماا این

 روند.  شده و از بین میرنگ کممرور به

 

 
1. Search Algorithm 

2. Recommender Systems 
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باشد که ماهیت خبرگ  ( ب بر بسترهاي نشري  انتشار اطالعات  قابل  اري و رسانهزتمرکز مجازات  براي جمع  اي 

حقوقی یا  حقیقی  اشخاص  براي  بازدارندگی  نقش  قانون  ترتیب  این  به  دارند.  افراد  از  می  توجهی  ایفا  از  را  که  کند 

کنند پیش از انتشار اطالعات براي  هاي معقول، تالش میهاي مجازي برخوردارند. این افراد در مقابل مجازاتتریبون

 آنها کسب اطمینان کنند.   ، از صحتبزرگ مخاطبان  جمع

معیارهاي  بر  مبتنی  کار گرفته شود که بتوان با اطمینان وبراي مواردي به  متناسب، اعمال مجازات  انگاري و  جرم  (ج

 یافته و عامدانه بودن انتشار اطالعات خالف واقع را به شخص یا گروه مشخصی نسبت داد.  قابل سنجش، سازمان
 

 گري حاکمیتی  در امتداد تنظیمگري  خودتنظیم. 4

ارائه راهکاري مناسب در جهت کاهش انتشار محتواي خالف واقع در فضاي مجازي، مستلزم توجه به اکوسیستم نوآوري  

محور داخلی« و  در کشور و لزوم حمایت از سکوهاي نشر داخلی است. در حال حاضر »حمایت از توسعه خدمات داده

هاي اصلی حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات  داده بومی« از اولویتکالنبر  مبتنی  بنیان هاي دانششرکت  »توسعه فعالیت 

بیش از حد  ملی اطالعات، تدوین شوند. مقررات    در راستاي تحقق شبکهباید  کشور بوده و تمامی قوانین و مقررات  

اکوسیستم نوآوري در کشور و توسعة سکوهاي نشر  گیرانه و محدودکننده در حوزه نشر اخبار خالف واقع رشد  سخت

انتشار اخبار خالف واقع در سکوهاي    نظر گرفتن اینکه عمده  در با  این    وجود  با   .کندداخلی را با خطر جدي مواجه می

ثري نیز براي کنترل فعالیت سکوهاي خارجی وجود  ؤضمانت اجراي منویس  در این پیش  افتد و نشر خارجی اتفاق می

 برطرف خواهد شد. تا حد زیادي درنهایت معضل نشر اخبار خالف واقع  ، توان گفتمیدارد، 

رفتن میزان    از سوي دیگر، از آنجا که عمدة منافع مالی سکوهاي نشر، وابسته به جذب کاربران هرچه بیشتر و باال 

کلی از بار مسئولیت شانه خالی کنند  ها نباید به  تبع آن انتشار محتواهاي بیشتر است، این شرکتفعالیت کاربران و به

 سکوهاي نشر داخلی به قیمت نشر اخبار خالف واقع در جامعه پذیرفته نیست.  و قطعاا توسعه

گفته دربارة اکوسیستم نوآوري و  تنها مالحظات پیششود، نهاي که در ادامه توضیح داده مییندي سه مرحلهافر

هاي آزمون  ترین شیوهبلکه به کمک نوین  ، گیردنتشر شده را در نظر میمسئولیت معقول سکوها در قبال محتواهاي م

 شود. هاي اجتماعی براي استفادة آنها منجر میکاربران و امنیت شبکه هاي جهانی به افزایش آگاهیشده در پلتفرم

 یند شامل سه مرحلة اساسی به شرح زیر است: ااین فر

 تشخیص محتواي خالف واقع به کاربران   (Crowdsourcing)سپاري جمع (الف

 رسانی به تمام کاربران  محتواي مشکوک براي اطالع  (Flagging)  گذارينشان (ب

  کاهش سرعت انتشار محتواي مشکوک  (ج

الوصول( و بهنگام براي ثبت شکایت دربارة خالف واقع  )سهل  صرفه، کاربرپسندبهارائه سازوکارهاي فنی مقرون  

سطح مشارکت کاربران و حتی تشویق کاربران به بررسی صحت    ي )مشکوک بودن( محتوا توسط کاربران، به ارتقا  بودن

هاي کاربري که اقدام به ثبت  کند. در این مرحله کسب اطمینان از یکتا بودن شناسهمحتواهاي خالف واقع کمک می

رسانی  کند. به دنبال این مرحله، اطالعري میورزانه جلوگیکنند تاحدي از ثبت شکایات تکراري و غرضشکایت می

افزایش آگاهی سایر کاربرانی می بودن محتواهاي خالف واقع موجب  شود که دربارة محتوا اطالعات  دربارة مشکوک 

نهایت در مرحلة پایانی امکان فراگیرتر شدن محتوایی که ممکن است خالف واقع باشد  دراند و  کافی یا تردیدي نداشته
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 آور و مخرب عمومی آن جلوگیري شود.  کند تا از اشاعه آثار زیاندا میکاهش پی

 و  کاربران   در   ی اجتماع  ت ی مسئول  ب یترغ   و   ی سنجصحت   ستمی اکوس  به   ی دهشکل   ي برا  ی استی س  م سیمکان   نی ا   اتخاذ 

 و  تی محدود   فشار،  ن ی کمتر   سو،ک ی  از.  است   تی اهم  حائز   اری بس  واقع  خالف  و  مشکوک   يمحتوا   به   نسبت  نشر  ي سکوها

 بر اتکا  با  گر،ی د  يسو  از . داشت  خواهد همراه به  حوزه  ن ی ا   در  کشور   متعهد  ی خصوص بخش  تی فعال   راه  سر  بر  را  ی تراشمانع 

 در  ی عموم ير ی پذ ت ی مسئول و ت ی حساس شی افزا  ر ی مس  در   پا  سقلمه« ا ی »تلنگر  به  موسوم   ي راهبردها  و  ي رفتار يها مؤلفه 

 امکان   کنندة ل یتسه   ن ی قوان   است  یگفتن .  گذارد ی م  کنندهگمراه   ا ی  نادرست  واقع،  خالف  ي محتوا  شدن  ر ی فراگ  و  انتشار   قبال

 .شود   دنبال   يگذار در سطح مقررات   دی بستر با  نی ساختن ا  ي مناسب عناصر برا   نشیاما چ   ، بود  خواهند   رشد

 توان موارد زیر را برشمرد: م میس هاي این مکانی از دیگر مزیت 

  در قالب یک دستورالعمل  ـ   گري فناورانهم تنظیمساز طریق ایجاد مکانی  گر بخشی: نهادهاي تنظیم  فعال شدن (  الف

صورت ماهیانه  کنند که اعتبار آن بهبنیان داخلی میهاي دانش( از شرکتCertificateسکوها را ملزم به اخذ گواهی )  ـ 

برروزآمد می تصمیم  این   شود.  مبناي  تنظیماساس،  نهاد  تنظیمگیري  عملکرد  به  نسبت  مجازي  گر  فضاي  شوندگان 

گر( خواهد بود.  محور و روزآمد نهادهاي ثالث )تأییدشده توسط تنظیمفناوري  هاي ارزیابیطور خاص، سکوها( گواهی)به

بنیان داخلی تسهیل کند و به توسعه  وشمند را با کمک بخش خصوصی دانشگري هتواند گذار به تنظیماین راهبرد می

   اخبار و محتواي خالف واقع بینجامد.  ازجمله هاي نوظهور بر بستر فضاي مجازي  ايِ مقابله با پدیدهاکوسیستمی و زنجیره

گذاري  گذاري براي کاهش محتواهاي نشاناي )براي سکوها در این زمینه( و مشوقسواد رسانه  يمأموریت ارتقا

مقررات    مشی کالن کمیسیون عالی تنظیمگر بخشی و مطابق با خطشده بر بستر سکوها نیز با محوریت نهادهاي تنظیم

 خدمات فضاي مجازي در دستور کار قرار خواهد گرفت.  

توز   ير ی جلوگ  (ب بودجه عموم   ک یستمات ی س  عی از   ای  می مستق   ت یحما   هرگونه   گرفتن  نظر   در   :ی رانت و هدررفت 

 ر ی درگ  يبرا   ییضمانت اجرا   فقدان  و  رانت   جادی ا   باعث  کشور   در  یسنجصحت   ستمی اکوس   توسعه  بی ترغ   يبرا   ي دستور

 ي هادر طول زمان، شرکت   رود ی انتظار م  ي راهبرد   ن ی خواهد بود، با اتخاذ چن   نه ی زم  ن ی در ا   ی داخل  ی شدن بخش خصوص

 آن شود.   ر ی سنج و نظاصحت   يها به سمت شرکت   ستم ی حرکت اکوس   سازنه ی زم  جیتدر نشر محتوا به   ي فعال در حوزه سکوها 

  ي گذار ه ی پا   در   گر م ی تنظ   ي نهادها   ت ی موفق   صورت   در (:  ي کاربران )اعتمادساز   ان ی سکوها در م   ی اجتماع   ه ی سرما   ي ارتقا   ( ج 

  کاهش   نه ی زم   در   سکوها   ان ی م   رقابت   به   زدن   دامن   مداوم،   ش ی پا   و   یی اجرا   ي ها دستورالعمل   مقام   در   م س ی مکان   ن ی ا   ت ی تقو   و 

  منظور به   حوزه   ن ی ا  در   فعال  ي ها شرکت  ي برا   ی مضاعف  زه ی انگ   تواند ی م ( محدود   انتشار  ت ی قابل )با  شده   ي گذار نشان   ي محتواها 

   . شود   گرفته   نظر   در   کشور   ي مجاز   ي فضا   کاربران   ان ی م   در   آن   گاه ی جا   ت ی تثب   و   ی سنج صحت   نه ی زم   در   ي گذار ه ی سرما 

 حضور  زمان  شتری ب  هرچه   شی افزا   در نشر   يسکوها   ياقتصاد   منفعت  حال   هر  به   که  داشت  دور نظر   از  دینبا   ان، ی پا  در 

نسبت   یداخل  ک یتراف   یف یک  ی بخشت ی بر مز   ياثرگذار   سبب به   موضوع   نی ا   و  است  نهفته  سکو   بستر  بر   کاربران  وقت  گذران  و 

با    الملل ن ی ب   ک یبه تراف   ز ی ن(  اطالعات  ی مل  شبکه   يمعمار   و   کالن   طرح   درباره  ي مجاز  ي فضا   یعال   ي شورا   مصوبه )برابر 

 ، ي اگرانه م ینوآورانه و خودتنظ   يهام سی مکان  نی چن  اتخاذ  با  بود  دواریام   توانی م  ن،ی بنابرا .  گردد ی م  یتلق   ممدوح  و  مطلوب

و مقاصد   اتیبروز و ظهور منو   ي برا   ی رتصنعی و غ   دار ی پا  ک، یارگان   ي بستر   ، یبوم   نان یکارآفر   ي هاي بر نوآور   ه ی با تک  تی حاکم 

 بازار  در  يرانحصار ی غ   همکارانه   يهات ی فعال  تحقق   و   یاس یس   يهمکار   باالتر   سطوح  کسب   چراکه .  سازد   ایمه   طرح   ن ی ا 

 . است   هوشمندانه   ي استگذاریو س   یاسی س  يها ت یدر گرو انطباق با واقع  ، یداخل   تالی جی د  ينوپا   عمدتاا ي وکارهاکسب 
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 گري تفکیک شئون قانونگذاري و تنظیم .5

گران و  اطالعات و اخبار خالف واقع در فضاي مجازي، مورد توجه تنظیم   مقابله با انتشار گسترده   هاي اخیر مسئله در سال 

هاي اجرایی و حاکمیتی براي برطرف کردن این معضل اجتماعی، دست  سیاستگذاران کشور قرار گرفته و برخی از دستگاه 

توان به تصویب »الزامات پیشگیري و مقابله با نشر اطالعات،  فته در این زمینه می گر اقدامات صورت  ازجمله اند.  به اقدام زده 

توسط شوراي عالی فضاي مجازي اشاره کرد. این مصوبه ضمن    1399اخبار و محتواي خالف واقع در فضاي مجازي« در سال  

اوسیماي جمهوري اسالمی ایران  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صد   ازجمله ها  مشخص کردن وظایف برخی دستگاه 

 کاهش انتشار محتواي خالف واقع، به خألهاي قانونی پیرامون نشر این اخبار نیز توجه داشته است.    و فراهم نمودن زمینه 

درحال    ي متعدد   ی بخش   گران م ی توجه داشت تنظ   د ی خالف واقع با   ي حوزه نشر اخبار و محتوا   ي گر م ی تنظ   درخصوص 

و    ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   گران، م ی تنظ   ن ی ا   ن ی تر مهم   ازجمله نظارت دارند،    ي مجاز   ي حاضر بر انتشار محتوا در فضا 

  ي ها ت ی صالح   با   ي نحو خالف واقع به   ي است. موضوع نشر محتوا   ي مجاز   ي فضا   در   ر ی فراگ   ر ی مقررات صوت و تصو   م ی سازمان تنظ 

  به   تاکنون  که  را  ی اقدامات   و   نهادها   ن ی ا   از  ک ی چ ی ه   ت ی صالح  توان ی نم   و   بوده   مرتبط   بحث،   مورد  ی بخش   گران م ی تنظ  از   ک ی هر 

  کردن   مشخص   و   ف ی وظا   م ی تقس   حال ن ی درع .  گرفت   ده ی ناد   واقع   خالف   اخبار   انتشار   ي گر م ی تنظ   مسئله   در   اند، رسانده   انجام 

و    ی هماهنگ   نه ی زم   که   بود   خواهد   ی عمل   و   کارآمد   ی درصورت   ز ی ن   یی اجرا   ي ها دستگاه   از   ک ی هر   توسط   االجرا الزم   اقدامات 

 گردد.   ب ی نهادها تصو   ن ی از ا   ک ی هر   تجربه   و   مالحظات   گرفتن   نظر   در   با   یی نها   مقررات   و   باشد   شده   فراهم آنها    ن ی ب   ي همکار 

مقابله با نشر اخبار خالف واقع، ایجاد هماهنگی و همکاري بین    دهد در مسئلهجمیع مطالب گفته شده، نشان می

اي برخوردار است و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضاي مجازي از آن جهت که شأن  گر از اهمیت ویژهنهادهاي تنظیم

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت    ازجملههاي اجرایی مرتبط  گران را دارد و نمایندگان دستگاهتنظیم  هماهنگی

کننده  نهاد هماهنگ عنوان  بهتواند  می  شوند، فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صداوسیما از اعضاي آن محسوب می

 هاي مذکور عمل کند. د دستگاههاي مرتبط و مرجع تقسیم وظایف و نظارت بر عملکر دستگاه

 

 خالف واقع يدر حوزة محتوا نیش یپ نیقوان کنندةلیتکم .6

  نیش یپ  نیقوان  لیتحل.  شود   جبران  نیشی پ  نیقوان  يهایینارسا  امکان  تاحد  است  بوده  نیا  بر  تالش  شده  ارائه  طرح  در

 ها،مجازات   در  مشخص  ارقام  نیی تع   شده،  گرفته  ده یناد   نهادها  و  گرانی باز  از  یبرخ   تی مسئول  نگرفتن  نظر  در  دهدی م  نشان

 ي کردها ی رو  و  مقدمه  به   توجه  با .  است   گرفته  قرار  غفلت  مورد   يمجاز   ي فضا  گسترش  حال  در  ابعاد  و  کرده   زمانمند   را  نی قوان 

 نشان   را  آنها  ل ی تحل  و  واقع  خالف  يمحتوا   لةئ مس  در  موجود   نی قوان   بر   یکل  ي مرور  ری ز   جدول  حاضر،  طرح  دربارة   گفتهش ی پ 

 .آنها عمل کند   صی رفع نقا   يبوده و در راستا   ن یقوان   نی بر ا   ي اتکمله  ي شنهاد ی که بناست طرح پ  دهدی م 

یکی دیگر از اشکاالت قوانین موجود حوزه نشر اکاذیب تفاوت مجازات هاي این جرم در قوانین مختلف و تشتت در  

پیشنهاد می شود مجازات هاي هر سه جرم نشراکاذیب  حوزه نیاز به شکایت شاکی خصوصی و عدم آن است، از این رو 

با تشخیص دادگاه تغییر یافته    6یا    5جزاي نقدي درجه  در مواد مرتبط ازقانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمی  به  

 قابل گذشت محسوب شود.    جرائمو همه موارد از 
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قانون   (23) ماده

 مطبوعات 

  از   اعم)  شخص  به  نسبت  انتقاد  ای   و  واقع  خالف  ا ی  افترا،  ای   ن یتوه  برمشتمل  یمطالب  مطبوعات   در   هرگاه  ـ  (23)  ماده

  ه ینشر   و  بفرستد  هی نشر  همان  يبرا  کتباا  ماه  کی   ظرف  را  آن  پاسخ  دارد  حق  نفعيذ   شود،  مشاهده(  ی حقوق  ای  یقیحق

  در   شود،یم  منتشر  پاسخ   وصول  از   پس  که  ياشماره  دو  از  یکی  در  را  هاپاسخ  و  حاتیتوض  گونهآن  است   موظف  مزبور 

  از  جواب آنکه شرطبه برساند،  چاپ به  یمجان  است،   شده  منتشر مطلب اصل  که حروف همان  ای  و ستون  و صفحه  همان

 .نباشد  یکس به   افترا و نی توه متضمن و  نکند تجاوز  اصل  برابر دو

  ي برا  مجدد  یی پاسخگو  حق  کند،  چاپ  يمجدد  حاتیتوض  ا ی  مطالب  مذکور   پاسخ   بر   عالوه  هی نشر   اگر  ـ  «1»  تبصره

  آن   به   یمطالب  افزودن  نیهمچن  و  سازد  نامفهوم  ا ی  ناقص  را   آن   که  یصورت  به  پاسخ   از  یقسمت  درج .  است  یباق  معترض

 .شود درج شماره  کی  در د یبا   پاسخ متن و است  درج عدم  حکم در

  حداقل   آنکه   شرط به.  گردد درج  ه ینشر شماره نیاول در  د یبا  انتخابات  انیجر   در یانتخابات  ي نامزدها  پاسخ   ـ  «2»  تبصره

 . باشد  شده افتی در د یرس  و میتسل هینشر   دفتر به   پاسخ ه ینشر   رفتن چاپ ر یز  از شیپ ساعت 6

  ی عموم  دادستان  به  تواندیم  یشاک  نسازد  منتشر  را  پاسخ  ای   ورزد  امتناع  پاسخ  درج  از  ه ینشر   که  یصورت  در  ـ  «3»  تبصره

  مؤثر   اخطار نی ا هرگاه  و  کند یم  اخطار   هی نشر   به   پاسخ   نشر   جهت   ت یشکا   صحت  احراز صورتدر  دادستان   و   کند  تی شکا

  دادگاه   به  کرد،   نخواهد   تجاوز  روز   10  از   حداکثر   آن   مدت  که   هی نشر  موقت   فی توق  دستور  از  پس   را  پرونده   نشود،  واقع

 .کندیم ارسال 

  شکایت   جهت در  شاکی   اختیارات نافی  آن  هايتبصره و ماده  این  موضوع  اقدامات (  30/1/1379)الحاقی ـ  «4» تبصره

 .باشدنمی  قضایی مراجع  به

  این   و  اسالمی  مجازات   قانون  در  چنانچه  و  است  جرم  قانون  این  مقررات  از   تخلف(  30/1/1379)الحاقی    ـ  (35)  ماده

 : شودمی محکوم ذیل هايمجازات از  یکی  به متخلف  باشد   نشده تعیین مجازات  آن براي  قانون

 .الیر( 20 000 000) ونیلیم ستیب تا( 1 000 000)  ونی لیم کی از ينقد  يجزا (الف

 . اتی نشر  ر یسا  مورد در  سال کی   تا حداکثر و  هاروزنامه مورد در ماه  6  تا حداکثر  هینشر   لیتعط (ب

 :دی نما  لیتبد ل یذ يهامجازات از  یکی  به را شالق و  حبس مجازات  یمطبوعات جرائم در  تواندیم دادگاه ـ تبصره

 .الی ر( 50 000 000)  ونیلیم پنجاه  تا ( 2 000 000)  ونیلیم دو از  ي نقد  يجزا (الف 

 . اتی نشر  ر یسا مورد در سال   کی  تا و  هاروزنامه مورد در ماه  6  تا حداکثر  هینشر   لیتعط (ب

 . سال پنج  تا حداکثر  ی مطبوعات يهاتیمسئول از تیمحروم (ج

عبارت    توجه  با  .1 می  «دارد  حق  نفع ذي»به    شاکی   شکایت   با   که   شودمشخص 

 .داشت خواهد وجود جرم این  به رسیدگی   امکان خصوصی

  عنوان به  نقدي الحاقی صد هزار تومان تا دو میلیون تومان جزاي    ( 35)ماده    در .2

  ر ییتغبه    توجه   با   و  کندیم  زمانمند  را  قانون  که  است  شده   بینیپیش  نآ  براي  مجازات

 در  درج   و  پاسخگویی  حق  همچنین  .ستی ن   برخوردار الزم    یبازدارندگ  از   ها نهیهز

انتخابات    در  واکنش  این  که  شده   گرفته  نظر  در  نشریه مانند  موضوعات حساسی 

ابعاد   به  با توجه  و سرعت انتشار    مجازي  فضاي  گستردهسیاسی و تبلیغات تجاري 

 الزم برخوردار نیست.   کفایت از محتوا

  دربر   نیز  را  الکترونیک   نشریات  که  است  مطبوعات  مورد  در   انگاريجرم  این  .3

محیط  ،گیردمی از  بسیاري    مطبوعات  تعریف   مشمول   کهمجازي    فضاي  هاي اما 

 جعلی  اکانت  یک  توسط  که  جعلی  توئیت  یک  مثال  عنوانبه.  گیردنمی  دربر  را  نیستند

 .  باشدنمی  مطبوعات تعریف مشمول شده منتشر و تولید

  قانون  (746) ماده

 یاسالم  مجازات

 یمخابرات  ای  ياانه یرا  سامانه  لهیوسبه  یرسم  مقامات  ای  یعموم  اذهان  شی تشو  ای  ریغ  به  اضرار   قصد  به   کس  هر

  عنوان به  ای  رأساا  قت،یحق  برخالف  را  ی اعمال  مقاصد  همان  با  ا ی  دهد  قرار  گرانید   دسترس  در  ای  دینما   منتشر  را  یبیاکاذ

  از   ي نحوبه  شده   ادی   ق یطر   از   نکه یا  از  اعم   دهد،   نسبت  ی حیتلو   ا ی  حی صر   طور به  ی حقوق  ای   ی قیحق  شخص   به  قول،  نقل

  را   قانون  ها، نهیهز   راتییتغ  به  توجه  با شکل    نی ا  به   ينقد  مجازات   زانیم  نییتع .1

 . کندیم زمانمند

هاي اشتراک  اجتماعی، سایت  هاي رسانپیام  مانند   ارتباطی   هاي پلتفرم  مسئولیت .2

  براساسکننده در این ماده مشخص نیست و مدل مواجهه با محتواهاي گمراه محتوا
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  ک ینودو  از  حبس به  ،(امکان   صورت در )  تیثیح  اعاده   بر  افزون  نشود،   ا ی   شود وارد   يگرید  به  يمعنو  ای   يماد  ضرر انحا

  دو   هر  ای   الیر  (40.000.000)  ونیلیم  چهل  تا   الیر(5.000.000)  ونیلیم  پنج  از  ينقد  يجزا  ای   سال  دو  تا  روز

 .شد خواهد  محکوم مجازات

 هايواقعیت  با  عمل  در  که  است  واحد   شخص  ولیتئمس  نظریه  برمبتنی   که   الگو  این

 يفضا  یعال يشورا  مصوبه برمبناي  امروز. نیست   هماهنگ مجازي فضاي  در فعالیت 

 . محتواست انتشاردهنده  عهدهرب   بخشی و پلتفرم عهدهربخشی از مسئولیت ب  ي مجاز

  از  نشر  سکوهاي   و   نشر  يهادرگاهمحتوا، صاحبان    تولیدکننده  نقش   ماده  این  در .3

 . است نشده تبیین و  تفکیک اطالعات انتشاردهنده 

  وزارت   ارشاد،   وزارت   مانند   بخش   این   مدیریت   متولیان   و  قانون   ضابطان   تکلیف .4

 مند شده است.  تعریف و نه قاعده نه   اطالعات  فناوري و  ارتباطات

  و   بازنشر  و  نشر  تولید،  عوامل  و  کنندهگمراه  محتواي  بر  ناظر  اجرایی  هايدستگاه .5

و بعد از   (Proactive) اطالعات نشر و تولید از قبل کنندهگمراه محتواي بسترهاي

در    که  حالی  در .  دارند  ده عه ردر محیط جدید مسئولیت مشخص ب   (Reactive)  نآ

 این موارد دیده نشده است.   (746)ماده 

  قانون  (754) ماده

 یاسالم  مجازات

 :شد خواهد   محکوم مقرر مجازات دو ای کی حداکثر  دوسوم از شی ب به   مرتکب مورد حسب ر،ی ز  موارد در

  ا ی   و  یدولت  ي هاشرکت  و ها  سسهؤم  وها  يشهردار  ا ی  و  شوراها  ای ها  سازمان  وها  اداره  کارکنان  و  کارمندان   از   ک یهر (  الف 

  و   محاسبات  وانید  و  شوندیم  اداره  ه یفقیول  نظر  ریز   که  ییهاسسهؤم  و  ادهایبن  و  یانقالب   ينهادها  ای  دولت  به  وابسته

  ي قوا  کارکنان  و  اعضا  ی کل  طوربه  و  ییقضا   ه یپا   دارندگان  ای   و  شوند یم  اداره  دولت  مستمر   کمک  با   که  ییهاسسهؤم

  فه یوظ  انجام  مناسبت   به  یررسمیغ  و  یرسم  از  اعم  یعموم  خدمت  به  مورانأ م  و  مسلح  يروهاین   نیهمچن  و  گانهسه

 . باشند  شده ياانهیرا  جرم  مرتکب

.  باشد  شده  ياانهیرا   جرم   مرتکب  خود  شغل  مناسبت  به  که  یمخابرات  ا ی  ياانهی را  ي هاشبکه  ی قانون   متصرف  ای   يمتصد(  ب

 .  باشد  یعموم خدمات دهندهارائه مراکز و  نهادها  ای  دولت به متعلق ،یمخابرات ای  ي اانهی را  يهاسامانه ای  ها دادهج( 

 . باشد افتهی  ارتکاب افتهیسازمان صورتبه جرم( د

 .باشد افتهی  ارتکاب  ي اگسترده سطح در  جرم( هـ

 .کندیم  زمانمند  را  قانون  ها،نهیهز  راتییتغ  به  توجه  با  ينقد  مجازات  زانیم  نییتع.  1

  قانون  (755) ماده

 یاسالم  مجازات

  اشتراک   لیقب  از  یعموم  یکیالکترون   خدمات  از  را  مرتکب  تواندیم  دادگاه  بار  دو  از   شیب   يبرا  جرم  تکرار  صورت  در

 :کند محروم یکیالکترون  ي بانکدار و ي کشور ي باال مرتبه دامنه  نام  اخذ همراه،  تلفن  نترنت، یا

 .سال کی  تا  ماه کی  از  تیمحروم باشد، حبس  سال دو تا  روز  کینودو   جرم آن حبس  مجازات  چنانچه( الف 

 .سال سه  تا  کی  از  تیمحروم باشد،  حبس  سال پنج تا  دو جرم   آن حبس  مجازات چنانچه ( ب

 .سال  پنج تا سه   از  تیمحروم باشد،  حبس  سال  پنج از  شیب   جرم آن حبس  مجازات  چنانچه( ج

است و مرتکب در صورت    «الف»جرم انتشار اکاذیب مشمول بند    (746)ماده    مطابق

ارتکاب بیش از دوبار به محرومیت یک ماه تا یکسال از خدمات الکترونیکی از قبیل 

اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه باالي کشوري و بانکداري الکترونیکی 

هاي فضاي مجازي ممکن  که با توجه به ویژگی  ستا  حالی   در  این.  شودمی  ومکمح

 در خارج از مرزهاي ملی مرتکب جرم شده و در دسترس نباشد. است فرد مرتکب 

  قانون  (698) ماده

 یاسالم  مجازات

  مراسالت   ا ی   ه یئ شکوا  ا ی  نامه  لهیوسبه  یرسم   مقامات  ای  یعموم  اذهان  شیتشو  ای  ریغ  به  اضرار  قصد  به  هرکس»

  مقاصد،  همان  با   ا ی  کند   اظهار یبیاکاذ  امضا بدون   ا ی  امضا  با   ی خط ا ی  یچاپ اوراق  هرگونه ع یتوز  ا ی  گزارش  ا ی  ضیعرا  ا ی

ایمیل   مثال  عنوان بههاي فضاي مجازي بدانیم  که این ماده را شامل فعالیتصورتی  در

صورت مجازات    ن آرا مشمول مراسالت بدانیم در    کپشن  هاي پست  نامه،   عنوان بهرا  

  رسد می  نظربه  صورت  این  در  .بود  خواهد   شالق  ضربه  74  تا  کنندهگمراه  محتواي  نشر
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 قانونی  مفاد تحلیل قانون مفاد عنوان  

  حاا ی تلو  ای   حاایتصر  یرسم  مقامات  ای  ی حقوق  ای   یقیحق  شخص  به  قول  نقل  عنوانبه  ای   رأساا  قتیحق  برخالف  را  یاعمال

  اعاده   بر  عالوه  ر، یخ  ا ی  شود   وارد   ریغ  به   ي معنو  ا ی   ي ماد  ضرر   انحا   از   ي نحوبه  مزبور   ق ی طر  از   نکهیا   از   اعم  دهد،   نسبت 

 .«شود محکوم ضربه 74 تا شالق ای  سال دو تا ماه دو از حبس به دیبا امکان،  صورت  در تیثیح

 رقباي  شکست  با  که   مجازي   هايمحیط  در  کننده گمراه  محتواي  انتشار  با  مجازات  این 

 .ندارد  سنخیت  گیردمی صورت  تجاري برندهاي با   فریبکارانه رقابت یا   سیاسی

  غات ی تبل   ت ی ممنوع   قانون 

  و   محصوالت   ی معرف   و 

  و   رمجاز ی غ   خدمات 

  سالمت   به   رسان ب ی آس 

  ارتباط   ي ها رسانه   در 

  و   ی داخل   ی جمع 

  ي فضاها   و   ی الملل ن ی ب 

 ( 1397/ 3/ 30)   ي مجاز 

مخاطب شود به هر   ب ی و فر ی که نوعاا موجب گمراه واقع  خالف غیاطالعات نادرست و تبلارائه هرگونه  ـ  (1) ماده

  ،یخوراک  ،ییدارو  يهاوردهادرباره آثار مصرف مواد و فر  يمجاز  يفضا  ایو    یو خارج   یداخل  يهارسانه  ازجمله  قیطر

  و   یشگاهیآزما   و  ی دندانپزشک  و  یپزشک  ملزومات  و   زاتیتجه  نیهمچن  و  مکمل  ،یعیطب  ، یاهیگ  ، یشیآرا  ، یدن یآشام

  و  ی شغل  تیفعال  از   ت یمحروم  و   شش  درجه   ينقد  ي جزا  ای   حبس  به  مرتکب  و   است  ممنوع  سالمت  خدمات  هرگونه

وارد شود عالوه بر جبران   یکننده خسارتکه به مصرف یشود. در صورتیم محکوم سال پنج تا دو يبرا مرتبط یاجتماع

 .شودیم به مجازات مذکور اضافه  ينقد  يجزاعنوان  بهآن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده 

 ... )به متن قانون مراجعه شود(  :خالف واقع عبارتند از غیاطالعات نادرست و تبل قیمصاد ـ «1» تبصره

 .کندیم  زمانمند   را  قانون  ها، نهیهز   راتییتغ  به  توجه   با   ينقد  مجازات   زانیم  نییتع .1

  ، راهگشاست  باشد   داشته  وارده  خسارت  با  مشخصی  نسبت  مجازات  تعیین  اینکه .2

نظام حقوقی ایران ابهام    در  معنوي   هايخسارت  لیکن تعیین همه خسارات خصوصاا

 دارد. 

قانون   (286) ماده

 مجازات اسالمی

  نشر  کشور، یخارج  ای  یداخل تیامن ه یعل جرائم  افراد، یجسمان   تیتمام هیعل ت ی جنا مرتکب گسترده، طور به هرکس»

  مراکز   کردن  ریدا   ای  خطرناک  و  یکروب یم  و  یسم  مواد  پخش  ب،یتخر   و  احراق  کشور،   ياقتصاد  نظام  در  اخالل  ب، یاکاذ

  خسارت   ورود  ای  یناامن  کشور،  یعموم  نظم  در  دیشد   اخالل  موجب  که  ياگونهبه  گردد  آنها  در  معاونت   ای   فحشا  و  فساد

  مفسد   گردد  عیوس  حد   در   فحشا  ای  فساد  اشاعه  سبب  ای  ،یخصوص  و  یعموم  اموال   ا ی  افراد  یجسمان   تیتمام  به  عمده

 .گرددیم  محکوم اعدام به و  محسوب االرضیف

  عمده   خسارت  رادی ا  ،یناامن  جادیا  ،یعموم   نظم  در  گسترده  اخالل  قصد  شواهد  و  ادله  مجموع  از  دادگاه  هرگاه  ـ  تبصره

  مشمول   یارتکاب   جرم  و  نکند  احراز  را  شده  انجام  اقدامات  بودن  مؤثر  به  علم  ای  و  عیوس  حد  در  فحشا  ای   فساد  اشاعه  ای  و

  محکوم   شش  ای  پنج  درجه  يریتعز  حبس  به  مرتکب  جرم،  انباریز   جی نتا  زانیم   به  توجه  با  نباشد،  يگرید   یقانون   مجازات

 .«شودیم

  نشر   درگاه  و   نشر  يسکوو    نشردهنده  و   تولیدکننده  مسئولیت  میان  تفکیک .1

   .است  شده مجازات تعیین اکاذیب  دهنده مشخص نیست و فقط براي نشر

  مندرج   مجازات   به   ها دادگاه  عمل   در  که  است   زیاد   قدري به  اصلی   مجازات   میزان .2

عمل تبدیل به مجازاتی خواهد شد که ایراد عدم    در   و   شوند می  منصرف   تبصره  در

 وارد است.   نآبازدارندگی به 

 ن یقوان  ری سا

 ایران  اسالمی جمهوري وسیماياساسنامه صدا (30) ماده

 قانون مطبوعات  (6) ماده

 کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف (7) ماده

 قانون تجارت الکترونیک  ( 68)و   (67) مواد
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مواد قانونی پیشنهادي براي تدوین طرح »پیشگیري و مقابله با اطالعات، اخبار و محتواي خالف    

 واقع در فضاي مجازي«

 کلیات ـ فصل اول

نیازهاي اساسی تهیه متون قانونی، توجه به شفافیت و صراحت متن جهت جلوگیري از تفسیرپذیري بیش  یکی از پیش

کار برده شده در  رو ارائة تعریف دقیق از مفاهیم بهسن اجراي آن است. ازایندقیق بر حُاز حد قانون و امکان نظارت  

طرح پیشنهادي در ماده نخست، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا تالش شده تا مواردي که در مادة اول  

عنوان    به شوراي عالی فضاي مجازي باهاي پیشین )ازجمله مصواند، مطابق با قوانین و مصوبه این قانون تعریف شده

»الزامات پیشگیري و مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف واقع در فضاي مجازي«( بوده و با در نظر  

 نکرده باشند.  هایی که امروزه کاربرد دارند محدود به فناوري  صرفااها، قانون را حوزه فناوري رشتاب درگرفتن تحوالت پُ
 

 رود: کار میدر این قانون، واژگان و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوطه به   ـ  (1) ماده

شده در فضاي مجازي    هرگونه اطالعات، اخبار و محتواي خبري منتشر  واقع:  اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف.  1  

اي از یک واقعیت  شدهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفاي که مابهشامل انواع صور متنی، صوتی، تصویري یا چندرسانه 

، سالمت و امنیت فرد و  موجب آسیب و اخالل در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتمادو  است  

 شود.می جامعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع 
 

اطالعات، اخبار و محتواي خالف واقع در این قانون مطابق با تعریف ارائه شده در سند »الزامات پیشگیري و مقابله  

شوراي عالی فضاي مجازي    16/10/1399با نشر اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف واقع در فضاي مجازي« مصوب  

 است.   تعریف شده

ریف باید متناسب با هدف اصلی این قانون یعنی مقابله با آثار منفی ناشی  تفسیر عبارات و قیود مندرج در این تع

معناي آن نیست که هر مطلب و  ازایی در واقعیت نداشته« بهاز نشر اخبار جعلی در اجتماع انجام شود و عبارت »مابه

که به این معناست که  گیرد، خالف واقع تلقی شود؛ بلت میئمحتواي تخیلی و آنچه از ذهن و باور شخصی افراد نش

 هاي موجود بوده و این مغایرت در زمان نشر قابل اثبات باشد. محتوا و اطالعات انتشار یافته مغایر با واقعیت

رغم اینکه احراز وصف »موجب آسیب و اخالل در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش  عالوه بر این، علی 

 د و جامعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و یا کسب منافع نامشروع« ثبات، انسجام، اعتماد، سالمت و امنیت فر

عمومی آثار منفی ناشی    تواند امري دشوار و تفسیرپذیر باشد؛ این وصف بر جنبهدرخصوص اخبار، اطالعات و محتوا، می

تخلفات موضوع این قانون الزم است  م و  ئکید دارد و مطابق قواعد حقوقی براي اثبات جراأاز انتشار اخبار خالف واقع ت

مدعی یا  شاکی  طرف  از  وصف  این  واقعیتوجود  مغایر  که  محتواهایی  بنابراین  گردد.  اثبات  یا  العموم  موجود  هاي 

کند  بسیار محدود بوده و منتشرکننده کسب منافع نامشروع را دنبال نمیآنها    ثیرگذاري أاما ت  ،آن هستند  کنندهتحریف

 شود. را شامل نمی
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موجودیت فضاي مجازي اعم از کانال، صفحه، وب سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و    . درگاه )نشر(: 2

 شود و بیش از پنج هزار مخاطب دارد. در آن اطالعات، اخبار و محتواي خبري منتشر یا بازنشر می

فقط صاحبان آن قادر به انتشار محتوا بر روي آن ناشرمحور بوده و    هاي نشر« کهآن دسته از »درگاه  سویه:. درگاه نشر یک3

 توانند براي محتواهاي اصلی نظرهاي کوتاه ارسال کنند، مثل کانال و صفحه شخصی هستند و سایر کاربران حداکثر می

 1هاي نشر را دارد.هر سامانه و زیرساختی که قابلیت ایجاد و مدیریت فنی و مقرراتی درگاه . سکوي )نشر(: 4
 

داللت دارند، چنانکه به تعبیر مقدس اردبیلی »ان  آنها    هاي »نشر« و »بازنشر« در این قانون بر معانی عرفیواژه 

اال   و  العامی  فالعرفی  اال  و  کان  ان  المخاطبین  اصطالح  علی  و  لوکان  الشرعی  العرفی  المعانی  علی  محموله  االلفاظ 

داللت عرفی  بر مبتنی ذکر است عدم تعریف نشر در قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات«، نیز  شایان 2. فاللغوي«

طور معمول بازنشر به توزیع مجدد و در دسترس قرار  این واژه بوده و مانعی در اجراي این قانون ایجاد نکرده است. به

 شود.اطالق میدادن محتوایی که قبالا یکبار در دسترس عموم قرار گرفته است 

 هستند  يمجاز  يفضا   يها ت ی موجود  گری د   و  صفحه  کانال،  کنندگاندنبال   نشر،  درگاه  فی تعر   در  مخاطب  از  منظور

 ی سادگبه   معموالا  مذکور  ي هات ی موجود   کنندگان دنبال   تعداد.  دارد   وجود آنها    در   واقع   خالف   اخبار   و   محتوا   انتشار  ت ی قابل  که 

 به   اقدام  نظر   مورد   صفحه  و  کانال   کنندگاندنبال   گرفتن   نظر  در   با  زی ن   اخبار  منتشرکنندگان   و  است   ی ابیارز   و   مشاهده  قابل

 خواهد   او  متوجه  تی مسئول  نشر،  درگاه   ک ی  مخاطبان  به   یرساناطالع   يبرا   فرد  قصد  تبع   به  کنند،ی م  آن  در  محتوا   انتشار

سرعت   ازجمله )  خصوص   ن ی ا   در   ي گر ی د   شواهد   ندارد،   وجود   کنندگان دنبال   تعداد   ی ابی ارز   امکان   که   ي نادر   موارد   در .  بود 

 تعداد مخاطبان کمک کند.   نی به تخم   تواندی مشابه( م  يها ت ی کنندگان موجود شدن محتوا و تعداد دنبال  ر ی فراگ

قانون مطابق با  براي پرهیز از تعارض و دوگانگی مقررات مربوط به اخبار خالف واقع، درگاه و سکوي نشر در این  

  م ئجرا  تخلفات ونظر گرفتن شرایط ذکر شده در فصل    است. اما با در  مصوبة شوراي عالی فضاي مجازي تعریف شده

هاي نشري هستند  منظور از درگاه نشر چندسویه، درگاهسویه انجام شد.  سویه و چندهاي نشر یک تفکیکی میان درگاه

یکسان براي    افراد متفاوتی در قالب یک فضاي گروهی دسترسی نسبتاا  ند وسویه نیستند، یعنی کاربرمحور هستکه یک 

هاي پیرامون نشر اخبار خالف واقع  چراکه مطالعه و بررسی  ،این تفکیک ضروري استنشر اطالعات در آن فضا دارند.  

نشان می مجازي  فضاي  انتشار گستردهدر  اخبار عمدتاا  دهد،  اتفاق میهاي یک از مسیر درگاه  این  یعنی  سویه  افتد. 

مسئولیت  ها نسبت به انتشار محتوا در آن  اي« دارند و صاحبان این درگاههایی که ماهیت »خبرگزاري و رسانهدرگاه

  توسط یک یا چندآنها    هایی که نشر محتوا در کنندگان زیادي دارند یا کانالدارند. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال

هایی  موجودیتعنوان  بهسویه  هاي یک تعریف درگاهرو  ازاینسویه هستند.  هاي یک شود از انواع درگاهنفر مدیریت می

صاحبان    واقع به تعاریف این قانون اضافه گردید. در ادامه به مسئولیت ویژهمحتواي خالف    ه لئمهم و اثرگذار در مس

 سویه اشاره خواهیم کرد. هاي نشر یک درگاه

 

 
  یشورا  مصوبه   در  شده  ارائه   ف ی تعر  براساس نشر«  ی»سکو  و  نشر«  »درگاه  واقع«،  خالف  خبر  یمحتوا  و  اخبار  »اطالعات،  اصطالحات  و  واژگان  1.
 . اندشده   فی تعر  «یمجاز  یفضا  در  واقع  خالف  یخبر  یمحتوا  و  اخبار  اطالعات،  نشر  با  مقابله   و  یری شگیپ  »الزامات   عنوان  با  ،یمجاز  یفضا  یعال 
قرارداد مالک خواهد    نیصورت، قصد مشترک طرف   نیا  ری؛ در غگرددی م  ریبدان معنا تعب   ابتدائا    ،باشد  یقانون  یمعنا  یکه دارا  یالفاظ در صورت   .2
 ی معنامطروحه عرف عام وجود نداشت به   ه یخر اگر در قضآشود. در مرحله  ی م  ریکه در عرف عام وجود دارد تعب   ییمعناصورت، به   نیا   ریغ  در  و  بود
 .شودمی  ریتعب  یلغو
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با     دکنندگانی درصد از تعداد بازد2نشر بوده و حداقل    يسکو  د یپربازد  يمحتوا  100که  جزء    ییمحتوامشکوک:   ي. محتوا 5

 کرده باشند.  تی( درباره خالف واقع بودن آن شکاIP Address)رانیداخل ا نترنتیا ینشان

انتشار آن در میان اکثریت مردم  عمومی پیدا می  زمانی جنبه  نشر محتواي خالف واقع اساساا  کند که احتمال 

منظور عدم مداخله در  آورش هدف قرار داده باشد، از سوي دیگر، بهافزایش پیدا کند و جامعة بزرگی را در اهداف زیان

از محدودیت   افراد جامعه در فضاي مجازي، جلوگیري  و همچنین عدم    آرا   لم سا  تضارب گفتگوهاي روزمره و عادي 

اي مجازي، مهم  ضها و سکوهاي مسئول براي پایش تمام محتواي منتشر شده در ف تحمیل هزینه نامعقول بر دستگاه

اي دالّ بر مشکوک به خالف  است که نظارت بر محتواهاي فضاي مجازي محدود به محتواهایی گردد که شرایط ویژه

 واقع بودن داشته باشند.  
 

رسد و در  به اطالع کاربر می مجموعه شرایطی که هنگام شروع استفادة کاربران از »سکوها«  اده از خدمات:. شرایط استف6

 صورت موافقت با این شرایط امکان استفاده از خدمات »سکو« را خواهند داشت.
 

کنند  فراهم میبخش مهمی از مسئولیت سکوهایی که زیرساخت فنی الزم براي انتشار محتوا توسط کاربران را  

رسانی کافی به کاربران است، کاربران باید پیش از استفاده از خدمات سکو نسبت به  بخشی و اطالعمربوط به آگاهی

متن شرایط استفاده از خدمات است.  آنها    رسانی به آن و مسئولیت خود آگاهی پیدا کنند و بهترین ابزار اطالع  فعالیت

امري رایج و متداول بین سکوهاي نشر است و از این حیث تعریف ارائه    ،اده از خدماترسانی شرایط استف تدوین و اطالع

 رسد. نظر میشده بدون ابهام به

درج شرح مسئولیت کاربران، نحوة کار سکو و مسئولیت سکو در قبال محتواهاي منتشر شده پیش از جذب کاربران  

»شرایط استفاده از خدمات« ضروري است، و به تبع درخصوص اخبار و محتواي خالف نیز درج جزئیات  قسمت  در  

 کند. ندان پیدا میمربوط به عملکرد سکوهاي نشر در شرایط استفاده از خدمات، اهمیت دوچ
 

 باشد:   شرط زیر را داشته  سکوي نشري که هر سه. سکوي داخلی:  7

امکان   .3در داخل کشور انجام شود و    میزبانی آن صرفاا  .2درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده،  بیش از پنجاه    .1

 اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد. 

  سکوي نشري که داخلی نباشد.. سکوي خارجی:  8
 

براي جلوگیري از تعارض و دوگانگی مقررات مربوط به اخبار خالف واقع، سکوي داخلی و خارجی در این قانون  

هاي اجتماعی«  رساندهی پیامها و اقدامات سامانمنطبق بر متن مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي با عنوان »سیاست

 است.  تعریف شده 11/5/1396مصوب 

درصد به اشخاص ایرانی،    50مالکیت بیش از    .1  :رسان اجتماعی داخلی« با سه معیاردر مصوبه ذکر شده، »پیام

  رسان اجتماعی خارجی« متمایز شده است. باامکان اعمال حاکمیت بر آن، از »پیام  .3میزبانی در داخل کشور و  .  2

با »سکوهاي نشر« موضوع این    1بحث   اجتماعی« مطابق تعریف ارائه شده در مصوبه مورد  رسانتوجه به اینکه »پیام

در فضاي مجازي« پیوند بسیار  قانون و سند »الزامات پیشگیري و مقابله با نشر اطالعات اخبار و محتواي خالف واقع  

 
تعامالت اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از  کننده بستر  های کاربر محور فراهم های اجتماعی، سامانه رسانمنظور از پیام .  1

  ای است.طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه 
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هاي مشابه  هاي اجتماعی نیست، لذا از مالکرساننزدیکی دارند و »داخلی یا خارجی بودن« سکوهاي نشر متمایز با پیام

 براي تشخیص داخلی و خارجی بودن هر دو نام برده شده است.

سکوهاي نشري    درخصوص، تنها  گفته یا اضافه کردن معیارهاي جدیداست حذف هریک از معیارهاي پیش  گفتنی

پیام قابل بررسی است )بهکه  نباشند  با مصوبات شوراي عالی فضاي  رسان اجتماعی  قانونی  خاطر لزوم مطابقت مواد 

هاي اجتماعی و سایر سکوهاي نشر  رسانمجازي در پرتو رعایت اصول قانون اساسی( و از آنجا که در تمایز میان پیام

با در نظر گرفتن جامعیت    داخلی و خارجی بودن وجود ندارد، معیارهاي سکوي نشر که اساساا  هلئاي در مس تفاوت ویژه

 این واژه تعیین شده براي این قانون کفایت الزم را دارد.  
 

در نتیجة جستجوي کاربر در    راآنها    قواعدي که ترتیب محتواهاي نمایش داده شده یا عدم نمایش  هاي جستجو: الگوریتم .۹

 کنند.  سکو تعیین می

   . دهد ی م   ش ی نما   کاربر   به   و   کند ی م   ي بند رده   و   ش ی پاال   را   محتوا   کاربر،   حات ی ترج   ی ن ی ب ش ی پ   براساس که    ي ا سامانه   : گر ه ی توص   سامانة   .10
 

نحوي طراحی شده  وجوي محتوا« و »سیستم پیشنهاددهنده محتواي مشابه« ممکن است بههاي جست»الگوریتم

ها  باشند که نشر محتواي خالف واقع را تقویت کنند و به همین خاطر در گام اول شفاف شدن عملکرد این الگوریتم

است و در   به همین منظور طراحی و پیشنهاد شده  (7)  هکمک کند. مادآنها  گري بهترتواند به تنظیمبراي کاربران می

  خته شده است.پرداها الگوریتم توضیحات این ماده به نحوة کار این
 

 کنشگران   تی فعال   یده سامان   ای  توسعه  ل،ی تسه .  1  :منظور به   و  قانون   موجب که به   یت ی و اقدام حاکم   ری هرگونه تدب   :ي گرم یتنظ  .11

 1. گردد ی م  اتخاذآنها    تخلفات  بر  یمقررات   ياجراها   ضمانت  اعمال.  3  ای   تعهدات   و  هات ی مسئول   يفا ی ا   سنُح  بر  نظارت.  2  ای   بومست ی ز   ک ی 

 .دارد  برعهده را يگرمی تنظ امور از یبخش  ای همه قانون موجب به  که ينهاد:  گرمیتنظ  .12

مصوب    میمستق  يهااتیشخص«، موضوع باب سوم قانون مال  اتیمشمول مال  يهادرآمد  »مجموع  معادل:  انهیسال  درآمد.  13

 آن خواهد بود.  نییمالک تع یات یآن بوده و اعالم سازمان امور مال يو اصالحات بعد 28/12/1345

 

 هاي اجرایی در زمینه محتواي خالف واقع وظایف دستگاه ـ  فصل دوم

  9ظرف مدت    ریبخشی و کاهش آثار منفی محتواهاي خالف واقع، اقدامات زرسانی و آگاهیمنظور اطالعبه  ـ (2) ماده  

 ي شورا  16/10/1399مورخ    68ها، در مصوبه جلسه  دستگاه  فیوظا  می االجرا شدن این قانون مطابق تقسماه پس از الزم

  ي خالف واقع در فضا يخبر ينشر اطالعات، اخبار و محتوا با و مقابله  يریشگی الزامات پ»با عنوان   يمجاز يفضا  یعال 

 انجام خواهد شد:  « يمجاز
  

 
 گری در حال حاضر به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.این تعریف از تنظیم   1.
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  «ینشر خارج  ي»اخبار خالف واقع منتشر شده در سکوها  ینترنتیامکان ثبت آدرس ا  جادیا  يروز، برابه  يهايفناور  يریکارگبه  .1

 توسط عموم کاربران 

نسبت    ی عموم  ی آگاه  شیو افزا  يسازفمنظور شفابه  «1»ثبت شده موضوع بند    اتی به شکا  هايخبرگزار   یامکان دسترس  جاد یا  .2

 اخبار خالف واقع   یسنجحول صحت  انیبندانشبوم زیست  يریگشکل يبرا يبستر جادیبه اخبار خالف واقع و ا

 . شوندیم ابند مستثن نیشده هستند از شمول ا يبنداطالعات طبقه يکه حاو  ياسناد ـ«1»  تبصره

دستگاه  ي»محتوا   یبررس  درخواست   افتیدر  .3 به  مربوط  خبرگزار  ییاجرا  يهامشکوک«  صحت  هاي از  استعالم  از  آنها    و 

 کشور ییاجرا يهادستگاه

کننده قرار داده و  درخواست   اریرا جهت انتشار در اخت  ییاجرا  يهااستعالم از دستگاه  جةیموظفند نت  گرانمیتنظ  ـ  « 1»  تبصره

 دار قضایی ارسال نماید. حسب مورد گزارش محتواي خالف واقع را به مراجع صالحیت 

ساعت، به استعالم    24( قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت  29موضوع ماده )  ییاجرا  يهادستگاه  هیکل  ـ  «2»  تبصره 

   مربوط به آن دستگاه، پاسخ دهند. يمحتوا صحت 

 

تعداد کاربران ایرانی این سکوها، از اهمیت زیادي  دلیل  بهتوجه به اینکه اعمال حاکمیت بر سکوهاي نشر خارجی    با

گران باید تالش کنند شرایطی را فراهم نمایند که کاربران تردید خود را نسبت به خالف واقع  تنظیم  و  برخوردار بوده

داده کنند.  اعالم  سکوها  این  بر  شده  منتشر  محتواي  جمعبودن  میهاي  طریق  این  از  شده  اختیار  آوري  در  تواند 

رسانی دربارة صحت این  جی مستقل و اطالعسن وکارهایی قرار گیرد که امکانات الزم براي صحتها و کسبخبرگزاري

 کنند. اخبار را فراهم می

هاي مربوط به استعالم  صورت جداگانه به تمامی درخواستتوانند بههاي اجرایی قاعدتاا نمیتوجه به اینکه دستگاه  با

تنظیم که  است  مهم  دهند،  پاسخ  مجازي  فضاي  در  شده  منتشر  محتواهاي  درخواستصحت  استعگران  الم  هاي 

صورت رسمی درخواست استعالم را به  آوري کرده و بههاي اجرایی هستند جمعمحتواهایی را که مربوط به دستگاه

ها و تجمیع آنها براي جلوگیري از آشفتگی در  هاي اجرایی ارجاع دهند. از سوي دیگر دریافت نتیجة استعالمدستگاه

 گر خواهد بود. هاي تنظیمم بر دوش نهادکنندگان الجرن به درخواستآانتشار اخبار و ارسال 

 

 مسئولیت سکوهاي نشر  ـ فصل سوم

براي تمام انواع محتواهایی که در آن    االجرا شدن این قانون،ماه پس از الزم  3سکوهاي نشر موظفند ظرف مدت    ـ  (3)ماده  

نحوي که در محل نمایش هر محتوا قابل استفاده  واقع بودن محتوا« را به   شود، گزینة ثبت »شکایت دربارة خالفسکو منتشر می

 کنندگان را فراهم نمایند. باشد ایجاد و امکان احراز یکتا بودن شناسة کاربري شکایت

صورت بهنگام و خودکار، با  به  محض شناسایی »محتواي مشکوک«،موظفند با ایجاد سازوکار فنی، به  سکوهاي نشر  ـ  (4) ماده  

 به کاربران اطالع دهند.  واضح، »عدم اطمینان از صحت محتوا و مشکوک بودن« آن رادادن عالئم   قرار

 گذاري انبوه »محتواي مشکوک« را محدود نمایند. موظفند با ایجاد سازوکار فنی، امکان به اشتراک  سکوهاي نشر ـ  (5)ماده 
 

 سه مرحلة اساسی به شرح زیر است:یند مقابله با انتشار اخبار خالف واقع در سکوهاي نشر داخلی شامل افر 

 ( (3)تشخیص محتواي خالف واقع به کاربران )مادة  (Crowdsourcing)سپاري جمع الف(

 ( (4)رسانی به تمام کاربران )مادة  محتواي مشکوک براي اطالع  (Flagging)گذاري  ب( نشان

 ( (5))مادة   ج( کاهش سرعت انتشار محتواي مشکوک
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  به انجام رساندن مراحل باال هزینة قابل  دهد، با توجه به امکانات فنی سکوها در حال حاضر،میبرآوردها نشان  

براي امکان ثبت شکایت دربارة خالف واقع    هزینهکند. فراهم آوردن سازوکارهاي فنی کمتوجهی به سکوها تحمیل نمی

به مشارکت جمعی کاربران و حتی تشویق مض به بررسی صحت محتواهاي  بودن محتوا توسط کاربران  اعف کاربران 

هاي کاربري که اقدام به ثبت شکایت  کند. در این مرحله کسب اطمینان از یکتا بودن شناسهخالف واقع کمک می

از ثبت شکایات تکراري و غرضمی تا حدي  این مرحله، اطالعورزانه جلوگیري میکنند  به دنبال  رسانی دربارة  کند. 

شود که دربارة محتوا اطالعات کافی یا  خالف واقع موجب افزایش آگاهی سایر کاربرانی می  مشکوک بودن محتواهاي 

نهایت در مرحلة پایانی امکان فراگیرتر شدن محتوایی که ممکن است خالف واقع باشد کاهش  دراند و  تردیدي نداشته

 آور آن جلوگیري شود.  کند تا از آثار زیانپیدا می
 

شان، امکان احراز هویت یید هویتأ سکوهاي نشر موظفند در صورت درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به ت   ـ   (6)ماده  

ت کاربريأ و  حساب  هزینهآنها    یید  دریافت  با  کاربري    را  صفحات  در  واضح  عالئم  دادن  قرار  با  و  کرده  فراهم  متعارف 

   سانند.را به اطالع کاربران برآنها  کنندگان، احراز هویتدرخواست 
 

یید شدة اشخاص  أت   لة صفحات غیرئهاي کاربران در تشخیص صحت محتواهاي منتشر شده، مسیکی از چالش

کم در اخباري  کند دستیید هویت این صفحات به کاربران کمک میأثیرگذار است. تأحقیقی یا حقوقی مهم، معروف و ت

 از صحت اطالعات اطمینان پیدا کنند.   شود، مستقیماابه خود این اشخاص حقوقی یا حقیقی مربوط می که صرفاا

این ماده همچنین با هدف تسهیل و تسریع دسترسی کاربران به محتواي صحیح تنظیم شده است، زیرا احراز  

هاي  خبار و محتواي صحیح به این درگاهشود کاربران براي اطالع از امیهاي معتبر علمی و فرهنگی باعث  هویت سازمان

  خود   تر به اطالعات صحیح دسترسی پیدا کنند. البته احراز هویت کاربران باید با هزینهنشر معتبر رجوع کرده و آسان

 سنگینی بر سکوهاي نشر تحمیل نشود. انجام شود تا هزینهآنها 

اند، نیست و کاربران در هرحال نسبت به  احراز هویت نشدهمعناي سلب مسئولیت از کاربرانی که به (6)مفاد ماده 

 کنند مطابق مفاد این قانون مسئولیت دارند. هاي نشر منتشر میمحتوایی که در درگاه
 

االجرا شدن این قانون، از درج موارد زیر در »شرایط استفاده از ماه پس از الزم 6سکوهاي نشر، موظفند ظرف مدت   ـ  (7)ماده 

 خدمات« سکوي خود اطمینان حاصل کنند: 

 از مسئولیت نسبت به انتشار محتوا در سکوهاي داخلی، مطابق با مواد این قانون آگاه کنند.   الف( کاربران را

 طور ساده و با ذکر مثال براي کاربر توضیح دهند. گر« در سکو را بههاي جستجو« و »سامانة توصیهشیوة کار »الگوریتم ب(

یند رسیدگی به شکایات در سکوي نشر توضیحات کافی به  ا ة شیوه ثبت شکایت نسبت به »محتواهاي مشکوک« و فرج( دربار

 نحوي که امکان اعتراض نسبت به نتیجه شکایت و درخواست بررسی بیشتر براي کاربر فراهم باشد. کاربر ارائه دهند، به

 دهند.  یید هویت کاربران را توضیح أ د( امکان و شرایط درخواست ت
 

ها، به  به کمک دو شیوة جستجوي مستقیم یا نمایش عادي محتوا در پلتفرم  هاي اجتماعی معموالاکاربران شبکه

زمینه، با قواعد  کنند که در پسهایی هدایت میها را الگوریتمکنند. هر دو این شیوهانواع محتواها دسترسی پیدا می

شر دیجیتال در استفاده از این  کنند. هدف سکوهاي نبندي میاي محتواها را پیش از نمایش به کاربر پاالیش و ردهویژه
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ها و مدت زمان استفادة کاربران از سکو با در نظر گرفتن ترجیحات آنها و به تبع آن  افزایش بازدید  ها معموالاالگوریتم

   محبوبیت و موفقیت آن شبکة اجتماعی است.

لة انتشار  ئثیري جدي بر مس أتتواند  شوند میمحتواهایی مواجه می  از سوي دیگر اینکه کاربران روزانه با چگونه

اخبار حول یک شایعه را جستجو    ها براي کاربري که مکرراا اخبار خالف واقع داشته باشد. براي نمونه اگر این الگوریتم

حتی پس از پایان جستجو و تا مدتی محتواي مرتبط با همان موضوع را نمایش بدهد )و محتواي صحیح    کرده است،

کاربر بدون اینکه مطلع باشد روزانه در معرض انبوهی از محتواي    باشد(  اندازة کافی شایع نشدهحول آن موضوع هنوز به  

راحتی ممکن است گمان کند حجم قابل  اطالع است بهها بیگیرد.کاربري که از نحوة کار این الگوریتمنادرست قرار می

 م انتشار آن در میان کل اخبار روز است.  توجه این شایعه نشانی از صحت آن دارد یا نمایانگري واقعی از حج

ترین عوامل  کید شد، مواجهة مکرر با اطالعات نادرست یکی از اصلیأچنانچه در محورهاي اصلی توجیهی طرح ت

هاي جستجو  شناختی ماندگاري این اطالعات و انتشار بیشتر آنها در میان جامعه است. از سوي دیگر نحوة کار الگوریتم

سامانه مهمتوصیههاي  و  از  تفاوتگر  شبکهترین  به  هاي  نسبت  آنها  رقابتی  مزایاي  از  یکی  و  مختلف  اجتماعی  هاي 

تر محتواهاي مرتبط به جستجوي کاربران یا  تواند در خدمت یافتن سریعمحصوالت مشابه است و در موارد بسیاري می

پیشنهاد    ( 7)ماده   « ب»رسانی در طرح حاضر بند حتی نمایش محتواي مفید قرار گیرد. بنابراین با تداوم رویکرد اطالع

کنند، به  چه قواعدي کار میبراساس  ها در کار هستند و  شود. فراهم کردن امکان آگاهی کاربر از اینکه این الگوریتممی

   تر عمل کند.شود، خردمندانهآنها مواجه می اگیري نسبت به اطالعاتی که بکند در تصمیماو کمک می

فعالیت سکوها و    درخصوص رسانی شفاف و دقیق  سایر بندهاي این ماده نیز از آن جهت اهمیت دارند که اطالع

رسانی جمعی و افزایش مشارکت کاربران در  هاي کاربر و سکو درخصوص انتشار محتوا تاحد زیادي به آگاهیمسئولیت

 کند.  خبار خالف واقع کمک میمقابله با نشر ا
 

 تخلفات و جرائم ـ فصل چهارم

و مرتکب عالوه بر الزام به انجام اقدامات    این قانون، توسط سکوهاي نشر ممنوع بوده  (7)تا  (  3)عدم رعایت مواد    ـ  (8)ماده  

 شود:میضروري براي رعایت قانون، برحسب تعداد دفعات ارتکاب به یکی از موارد زیر محکوم 

به    تیمجوز فعال  د یعدم تمد  ا ی لغو    ا ی  ق یتعل  ا یکاهش مدت اعتبار    قیارائه خدمات از طر  ا ی  تی از فعال  تیاول: محروم  مرتبه  .1

 ماه    3تا  1مدت 

مرتبه دوم: محرومیت از فعالیت یا ارائه خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت به    .2

 ماه  6تا   3مدت 

 انهیسال درآمد( ٪10) درصد ده( تا ٪1یک درصد ) از مهیجر پرداختمرتبه سوم و بعد از آن:  .3

 

آنجا که سکوها امکانات بنیدرع   ینشر و اشخاص حقوق   ياز  از  شدن    ریاز فراگ  يری شگ یپ  يبرا  يشتری حال که 

در قبال عموم مردم و کاربران دارند، مهم است که در    يتريجد   تیمسئول   خالف واقع برخوردار هستند، اساساا   يمحتوا

 شود.   فیقانون تعر  نیموضوع ا یقیحق خاص قانون در مورد آنها مجزا از اش  ي ضمانت اجرا ها تینظام مسئول

  سکیر  د ینبا  زیو سکوها ن  ی مجازات اشخاص حقوق   ، یدربارة مواد قبل  گفتهشی با توجه به تمام مالحظات پ  ی طرف   از 

کنند. در    ی عرصه را خال یکل به    نانیآن را چنان باال ببرد که نوآوران و کارآفر  یو انسان  ی فن  يهانه یو هز  يتوسعة نوآور
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شده را داشته باشند و    اشاره  طیشود که هم شرا  نییعدول از قانون تع  يبرا  ییهاتالش شده مجازات  سینوشیپ  نیا

 و زمانمند نکنند. ریپذروز هماهنگ باشند و قانون را نسخ طی هم با امکانات و شرا
 

است، درصورتی که با آگاهی از خالف  سویه که محتواي خالف واقع در آن منتشر شده  هاي نشر یکصاحبان درگاه  ـ (۹)ماده  

به میزان توسط دادگاه صالح به جزاي نقدي  ،  در صورت امکان  واقع بودن محتوا، اقدام به انتشار آن نمایند، افزون بر اعاده حیثیت

 خواهند شد.  محکوم مجازات درگاه، انه از محل یدرصد درآمد سال 10

یا حقوقی است که بر انتشار محتوا در آن درگاه کنترل داشته و حقوق مادي و    صاحب درگاه، شخص حقیقی   ـ  « 1»تبصره  

   .درگاه متوجه او باشد معنوي

  شخص   ر ی تصو   و   صوت   با   ا ی   متن   صورت به   شده ت ی هو   د یی أ ت   کاربر   توسط   ه ی کسو ی   نشر   درگاه   در   واقع   خالف   ي محتوا   انتشار   ـ   « 2»   تبصره 

 .  رد ی گ ی قرار م   ی دگ ی مشهود مورد رس   م ئ جرا   مورد   در   ي فر ی ک   ی دادرس   ن یی آ   مطابق   و   بوده   مشهود   جرم   مصداق   درگاه،   صاحب   ی ق ی حق 
 

 رشدة ی فراگ يمحتواها  آوران یآثار ز  يصورت جد به  تواندی م   سو ک یاست که از  ی انتشار محتوا امر حساس ي انگارجرم 

و مبهم،   ک یبار   ي با عبور از مرز  گری د   يکند و از سو   ير ی جلوگ   ی عموم  يها خالف واقع در جامعه را کاهش دهد و از بحران 

از مهم   را بحث و گفتگو    ير ی گو شکل   حدود را م   يمجاز   ي کاربران فضا  ي برا   سالم  يامکان تضارب آرا  عناصر   نی تر که 

 ، رد ی را بگ   یعموم  ان ی ز  ي که جلو  ییاجرا  يها ضمانت   ین یب ش یپ   رو ن ی سازد. ازا   دشواراست    یمشارکت مردم در عرصة عموم 

 است.   مهم  اریبس   ندازدی خطر ن را به   یاما مشارکت مردم در عرصة عموم 

بس  ي هادر درگاه  یطور دائمبه  يمجاز  يفضا  کاربران و بحث مشغولند.  به گفتگو  و    ي ارینشر متفاوت  اخبار  از 

  ـ  گفتگو هستند   ر یاز کاربران درگ  ی که جمع بزرگ  یزمان  ژهویبهـ    یعموم   ي گفتگوها  نیخالف واقع در هم   ي ادعاها

  ن یشوند، از ب  رتریاز آنکه فراگ  شیو پ  شدهرنگ  کم  مباحثه  يریگتنوع نظرات و شکل  انیو در جر  یع یصورت طببه

و انتشار محتوا    دیتول   یاصل  ت یخالف واقع، مسئول  يکردن محتواها  ریحاضر، در فراگ   يشنهاد یمتن پ رو  ازاین.  روندیم

نشر مخابره    ي هاداشته و مشخصاا محتواها را در درگاه  يمشابه با خبرگزار   یت یکه ماه  ردیگیدر نظر م  یرا متوجه کسان

داشتن از خالف واقع بودن محتوا در   نیشی پ  ی ناعامدانه بودن و آگاه  ا یاز آنجا که احراز عامدانه    گرید ي. از سوکنندیم

  ي جنبة هشدار  شده و عمدتاا  نییمحتاطانه تع  دی خطا با  نی است، مجازات ا  يامر دشوار  یلحاظ حقوقمخابرة اطالعات، به

از مخاطبان منتشر    یقابل توجه  ت یجمع  يرا برا  ییاز آنکه محتوا  ش یکه کاربران تالش کنند پ  ينحوداشته باشد به

 کسب کنند. یکاف نان یاز صحت آن اطم  ند، ینما
 

  ی اسالم   مجازات   قانون (  143)   ماده   لحاظ   با   ی خارج   نشر   ي سکوها توسط    قانون   ن ی ا (  7)   تا (  3)   مواد   ت ی رعا   عدم در صورت    ـ   ( 10)   ماده 

 .  شود ی محکوم م   انه ی درصد تا ده درصد درآمد سال   ک ی از    مه ی تعداد دفعات ارتکاب جرم به پرداخت جر   حسب و مرتکب بر   بوده   جرم 

هاي دولتی  درآمد اظهار شده از طرف خود سکو یا برآورد سازمانبراساس  درآمد سالیانة سکوهاي نشر خارجی    ـ   «1»  تبصره

 کشور محل ثبت آن محاسبه خواهد شد.  
 

درگاه نشر، منتسب به شخص حقیقی یا حقوقی واحد بوده    50در صورتی که انتشار محتواي خالف واقع در بیش از    ـ  ( 11)ماده  

ماه مستمر یا متناوب ادامه پیدا کرده باشد، اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از ایران   6و حداقل به مدت  

 شود. محکوم می (11)هاي موضوع ماده یا دو مورد از مجازات  4زیري درجه هاي تعاقامت داشته باشد، به یکی از مجازات 
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  ، تنها آگاهانه و عامدانهنه  شودیمنتشر م  يمجاز  يخالف واقع که در فضا   ياز اخبار و محتوا  یکه برخ  است  یهیبد

با    کند یحاضر تالش م  ي شنهادی. متن پشوندیم  قیتزر ی عموم  يشده به فضا   يزیرو برنامه  افتهیصورت سازمانبلکه به

لة انتشار اخبار  ئ شکل از ارتکاب جرم در مس  نیاز ا  مجازات،  ش یافزا  ن یو قابل سنجش و همچن  قیدق   ي ارهای مع  نییتع

 کند.  ي ریخالف واقع جلوگ
 

این قانون خودداري کنند عالوه بر مجازات   فصل دوم  هاي اجرایی که از انجام تکالیف مندرج درمسئولین دستگاه  ـ  (12) ماده  

انه خود به جریمه نقدي محکوم  ی ( درصد از درآمد سال20)  مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان دولت به میزان

 خواهند شد. 
 

قانون    هاي اجرایی از اجرايضمانت اجراي قانون بدون در نظر گرفتن احتمال خودداري افراد مسئول در دستگاه

 است.  رو به متن قانون اضافه شدهینااز ( 12)شود. ماده تکمیل نمی
 

هاي اجرایی و  سن اجراي این قانون، حمایت و نظارت بر دستگاهبراي حُ  ي این قانونهاوجوه حاصل از محل جریمه  ـ  (13)ماده  

واریز    داري کل کشورنزد خزانه   ملی فضاي مجازيدهند به حساب مرکز  که تکالیف موضوع این قانون را انجام میهاییسامانه

 خواهد شد. 
 

 . است   شده   م ی تنظ   قانون   ن ی ا   ي اجرا   از   ی ناش   ي ها نه ی هز   ی ن ی ب ش ی پ   و   ی اساس   قانون (  75) اصل    ت ی رعا   ي در راستا   ماده   ن ی ا  
 

 هستند.  ااز شمول این قانون مستثنغیر الکترونیک هاي  تمامی مطبوعات، نشریات و خبرگزاري  ـ  ( 14)ماده 

  ت ی موانع مسئول   نیو مانند آن و همچن  یاشخاص حقوق  تیمسائل مربوط به معاونت، مشارکت، تعدد و تکرار، مسئول  ( ـ15ماده )

 خواهد بود.  یقانون مجازات اسالم هیو جهات مخففه و مشدده برپا

  ا ی 5درجه   ينقد يجزا یقانون مجازات اسالم 746و  698قانون مطبوعات،   23مواد  هیدر کل بیمجازات نشر اکاذ  - (16ماده)

 باشد.  یدادگاه م  صیبا تشخ 6

 شود. یقابل گذشت محسوب م  این ماده جرائم -تبصره

 

 تن طرح »پیشگیري و مقابله با اطالعات، اخبار و محتواي خالف واقع در فضاي مجازي«م

 کلیات ـ فصل اول

 رود: کار میدر این قانون، واژگان و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوطه به ـ  ( 1) ماده

: هرگونه اطالعات، اخبار و محتواي خبري منتشرشده در فضاي  واقع  . اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف1

اي  شدهنداشته یا شکل تحریفازایی در واقعیت اي که مابهمجازي شامل انواع صور متنی، صوتی، تصویري یا چندرسانه

از یک واقعیت است و موجب آسیب و اخالل در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد،  

 شود. می منافع سالمت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و یا کسب 

سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم  صفحه، وبموجودیت فضاي مجازي اعم از کانال،   . درگاه )نشر(:2

 .شود و بیش از پنج هزار مخاطب داردبوده و در آن اطالعات، اخبار و محتواي خبري منتشر یا بازنشر می
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  ي رو   بر   محتوا   انتشار   به   قادر   آن   صاحبان   فقط   و   بوده   ناشرمحور   که   نشر«   ي ها »درگاه   از   دسته   آن   : ه ی سو ک ی   نشر   درگاه .  3

 ی شخص   صفحه   و   کانال   مثل   کنند،   ارسال   کوتاه   ي نظرها   ی اصل   ي محتواها   ي برا   توانند ی م   حداکثر   کاربران   ر ی سا   و   هستند   آن 

 1هاي نشر را دارد. هر سامانه و زیرساختی که قابلیت ایجاد و مدیریت فنی و مقرراتی درگاه سکوي )نشر(: .4

   دکنندگان ی درصد از تعداد بازد 2نشر بوده و حداقل    ي سکو   د ی پربازد   ي محتوا   100که  جزء    یی محتوا مشکوک:    ي محتوا .  5

 کرده باشند.    ت ی شکا   آن   درباره خالف واقع بودن   ( IP Address) ایران   داخل   با نشانی اینترنت 

اطالع کاربر  مجموعه شرایطی که هنگام شروع استفادة کاربران از »سکوهاي نشر« به    . شرایط استفاده از خدمات:6

  رسد و در صورت موافقت با این شرایط امکان استفاده از خدمات »سکوي نشر« را خواهند داشت.می

 باشد:  شرط زیر را داشته سکوي نشري که هر سه. سکوي داخلی: 7

م شود  میزبانی آن صرفاا در داخل کشور انجا .2درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده، بیش از پنجاه  .1

  2امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.  .3و 

   سکوي نشري که داخلی نباشد.. سکوي خارجی: 8

در نتیجة جستجوي   قواعدي که ترتیب محتواهاي نمایش داده شده یا عدم نمایش آنها را   هاي جستجو:الگوریتم .۹

 کنند.  کاربر در سکو تعیین می

کند و به کاربر  بندي میبینی ترجیحات کاربر، محتوا را پاالیش و ردهپیشبراساس  اي که  سامانه  گر:سامانة توصیه  .10

 دهد.  نمایش می

دهی فعالیت  تسهیل، توسعه یا سامان.  1  : منظورموجب قانون و بههرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به  گري:تنظیم  .11

اعمال ضمانت اجراهاي مقرراتی بر  .  3ها و تعهدات یا  سن ایفاي مسئولیتنظارت بر حُ.  2یا  بوم  زیستکنشگران یک  

 3گردد. تخلفات آنها اتخاذ می

 گري را برعهده دارد. موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیمنهادي که بهگر: تنظیم. 12

هاي مستقیم  هاي مشمول مالیات شخص«، موضوع باب سوم قانون مالیاتمعادل »مجموع درآمد :انهیسال درآمد . 13

 و اصالحات بعدي آن بوده و اعالم سازمان امور مالیاتی مالک تعیین آن خواهد بود. 28/12/1345مصوب 

 

 هاي اجرایی در زمینه محتواي خالف واقع وظایف دستگاه ـ  فصل دوم

  9ظرف مدت  ریاقدامات زبخشی و کاهش آثار منفی محتواهاي خالف واقع، رسانی و آگاهیمنظور اطالعبه ـ (2) ماده

شوراي   16/10/1399مورخ    68در مصوبه جلسه    ،هامطابق تقسیم وظایف دستگاهاالجرا شدن این قانون  ماه پس از الزم

الزامات پیشگیري و مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف واقع در فضاي  »  عالی فضاي مجازي با عنوان

 : انجام خواهد شد ي« مجاز

 
  یارائه شده در مصوبه شورا  ف ی براساس تعر نشر«  ی»سکو  و  نشر«  »درگاه  واقع«،  خالف  خبر  یمحتوا  و  اخبار  »اطالعات،  اصطالحات  و  واژگان  1.
 اند. تعریف شده   «یمجاز  یخالف واقع در فضا  یخبر  یو مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتوا  یری شگیبا عنوان »الزامات پ  ،یمجاز  یفضا  یعال 
سامان است یس »  عنوان  با  یمجاز  یفضا  ی عال  یشورا  مصوبه   مطابق  ،یداخل   ی اجتماع  رسانام یپ. 2 اقدامات  و    ی ها رسانام یپ   یدهها 

آن صرفا  در    ی زبانیبوده و م   یران یدرصد سهام آن متعلق به شخص ا   ۵0از    ش یاست که ب   یرسان ام ی»پ  و   بوده  نشر   یسکو  ی نوع  « یاجتماع
 . «در آن وجود داشته باشد تی داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکم

 گری در حال حاضر به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.از تنظیم  فی تعر نیا  3.
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فناوريبه .1 بهکارگیري  واقع  هاي  خالف  »اخبار  اینترنتی  آدرس  ثبت  امکان  ایجاد  براي  در  روز،  شده  منتشر 

 سکوهاي نشر خارجی« توسط عموم کاربران

امکان دسترسی خبرگزاري .2 بند  ایجاد  ثبت شده موضوع  به شکایات  افزایش  فمنظور شفابه  « 1»ها  و  سازي 

سنجی  بنیان حول صحتدانشبوم  زیستگیري  آگاهی عمومی نسبت به اخبار خالف واقع و ایجاد بستري براي شکل

 اخبار خالف واقع 

 شوند.  می ا بندي شده هستند از شمول این بند مستثناسنادي که حاوي اطالعات طبقه ـ « 1»صره تب

  ها و استعالم صحتهاي اجرایی از خبرگزاريبررسی »محتواي مشکوک« مربوط به دستگاه  دریافت درخواست .3

 هاي اجرایی کشوراز دستگاهآنها 

کننده  هاي اجرایی را جهت انتشار در اختیار درخواستگران موظفند نتیجة استعالم از دستگاهتنظیم ـ   «1»تبصره  

 قضایی ارسال نماید. دارقرار داده و حسب مورد گزارش محتواي خالف واقع را به مراجع صالحیت

برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت  29هاي اجرایی موضوع ماده )کلیه دستگاه  ـ  «2»تبصره   قانون   )24  

 محتواي مربوط به آن دستگاه، پاسخ دهند.   ساعت، به استعالم صحت

 

 مسئولیت سکوهاي نشر  ـفصل سوم 

براي تمام انواع محتواهایی که   االجرا شدن این قانون،ماه پس از الزم 3موظفند ظرف مدت  سکوهاي نشر ـ  (3)ماده 

نحوي که در محل نمایش هر  واقع بودن محتوا« را به  شود، گزینة ثبت »شکایت دربارة خالف در آن سکو منتشر می

 کنندگان را فراهم نمایند.  محتوا قابل استفاده باشد ایجاد کرده و امکان احراز یکتا بودن شناسة کاربري شکایت

صورت بهنگام و  به   محض شناسایی محتواي مشکوک،موظفند با ایجاد سازوکار فنی الزم، به  سکوهاي نشر  ـ  (4)ماده  

 به کاربران اطالع دهند.   دادن عالئم واضح، »عدم اطمینان از صحت محتوا و مشکوک بودن« آن را  خودکار، با قرار

 . ند ی نما   محدود   را   مشکوک«   ي »محتوا   انبوه   ي گذار اشتراک   امکان   الزم،   ی فن   سازوکار   جاد ی ا   با   موظفند   نشر   ي سکوها   ـ   ( 5)   ماده 

یید هویتشان، امکان  أسکوهاي نشر موظفند در صورت درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به ت  ـ  (6)ماده  

صفحات  متعارف فراهم کرده و با قرار دادن عالئم واضح در   را با دریافت هزینهآنها  یید حساب کاربريأاحراز هویت و ت

   کنندگان، احراز هویت آنها را به اطالع کاربران برسانند.کاربري درخواست

االجرا شدن این قانون، از درج موارد زیر در »شرایط  ماه پس از الزم  6سکوهاي نشر، موظفند ظرف مدت    ـ   ( 7) ماده  

 استفاده از خدمات« سکوي خود اطمینان حاصل کنند:

 از مسئولیت نسبت به انتشار محتوا در سکوهاي داخلی، مطابق با مواد این قانون آگاه کنند.   الف( کاربران را 

براي کاربر گر« در سکو را بههاي جستجو« و »سامانة توصیهشیوة کار »الگوریتم  ب( با ذکر مثال  طور ساده و 

 توضیح دهند. 

رسیدگی به شکایات در سکوي نشر توضیحات  یند  ا ج( دربارة شیوة ثبت شکایت نسبت به محتواهاي مشکوک و فر

نحوي که امکان اعتراض نسبت به نتیجه شکایت و درخواست بررسی بیشتر براي کاربر  کافی به کاربر ارائه دهند، به

 فراهم باشد. 

 یید هویت کاربران را توضیح دهند.  أ د( امکان و شرایط درخواست ت
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 تخلفات و جرائم ـ فصل چهارم

عالوه بر الزام به   متخلف بوده و  ممنوع ی نشر داخل يقانون، توسط سکوها ن یا( 7)تا  ( 3) مواد    تیرعاعدم  ـ  ( 8) ماده 

 :شودیمحکوم م  ریز به موارد قانون، برحسب تعداد دفعات ارتکاب  تی رعا يبرا ي انجام اقدامات ضرور

مجوز    دی عدم تمد  ای لغو    ا ی  ق یتعل  ا یکاهش مدت اعتبار    قیارائه خدمات از طر  ای  تی از فعال  ت یمرتبه اول، محروم.  1

 ماه  3تا  1به مدت  ت،یفعال 

مجوز    دی عدم تمد  ای لغو    ای   قیتعل  ایکاهش مدت اعتبار    قیارائه خدمات از طر  ای  تی از فعال  تیمرتبه دوم، محروم  .2

 ماه  6تا  3به مدت  ت،یفعال 

 انهی( درآمد سال%10( تا ده درصد )% 1درصد ) کیاز   مهیمرتبه سوم و بعد از آن، پرداخت جر .3

  ی آگاه  با  که  ی درصورت  است،  شده  منتشر  آن  در  واقع  خالف  يمحتوا  که  هیسوک ی  نشر  يهادرگاه  صاحبان  ـ  (۹)  ماده

توسط دادگاه صالح به    امکان،  درصورت  تیثیح   اعاده  بر  افزون  ند، ی نما  آن  انتشار   به  اقدام  محتوا،  بودن  واقع  خالف  از

 .شد  خواهند محکوم  درگاه،  محل  از انهی سال درآمد درصد 10 زانیم  جزاي نقدي به

  و   داشته  کنترل  درگاه  آن   در   محتوا  انتشار   بر  که   است   یحقوق  ای   یقیحق  شخص  درگاه،   صاحب  ـ  « 1»  تبصره

 .باشد او متوجه درگاه يمعنو  و يماد حقوق

صورت متن یا با  شده بهیید هویتأیکسویه توسط کاربر تانتشار محتواي خالف واقع در درگاه نشر  ـ  «2» تبصره 

م  ئصوت و تصویر شخص حقیقی صاحب درگاه، مصداق جرم مشهود بوده و مطابق آیین دادرسی کیفري در مورد جرا

 گیرد.  مشهود مورد رسیدگی قرار می

 قانون   (143)  ماده  لحاظ  با  خارجی   نشر  يسکوهاتوسط    قانون  نیا  (7)تا  (  3)  مواد  تیرعا   عدم در صورت    ـ   (10)ماده  

مرتکب برحسب تعداد دفعات ارتکاب جرم به پرداخت جریمه از یک درصد تا ده درصد  و    بوده  جرم   ی اسالم  مجازات 

 شود.  محکوم میدرآمد سالیانه 

خارجی    ـ  « 1»  تبصره  نشر  سکوهاي  سالیانة  برآورد  براساس  درآمد  یا  سکو  خود  طرف  از  شده  اظهار  درآمد 

 هاي دولتی کشور محل ثبت آن محاسبه خواهد شد.  سازمان

درگاه نشر، منتسب به شخص حقیقی یا حقوقی   50در صورتی که انتشار محتواي خالف واقع در بیش از  ـ  (11)ماده 

ماه مستمر یا متناوب ادامه پیدا کرده، اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی در داخل    6واحد بوده و حداقل به مدت  

 شود.محکوم میبا تشخیص دادگاه    6یا  5به جزاي نقدي درجه  ، یا خارج از ایران اقامت داشته باشد، 

هاي اجرایی که از انجام تکالیف مندرج در فصل دوم این قانون خودداري کنند عالوه بر مسئولین دستگاه  ـ  (12)ماده  

به میزان اداري کارکنان دولت  تخلفات  به  قانون رسیدگی  در  از درآمد سال20)  مجازات مندرج  به  ی( درصد  انه خود 

 محکوم خواهند شد.جریمه نقدي 

هاي  سن اجراي این قانون، حمایت و نظارت بر دستگاهبراي حُ  ي این قانون ها وجوه حاصل از محل جریمه  ـ   (13)ماده  

داري  نزد خزانهبه حساب مرکز ملی فضاي مجازي  دهند  که تکالیف موضوع این قانون را انجام می هاییاجرایی و سامانه

 واریز خواهد شد.کل کشور 
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 هستند.   اقانون مستثن  ن یاز شمول ا کیالکترون ریغ ي هايو خبرگزار اتیمطبوعات، نشر یتمام  ـ  (14)ماده 

موانع  مسائل مربوط به معاونت، مشارکت، تعدد و تکرار، مسئولیت اشخاص حقوقی و مانند آن و همچنین    ـ (15)ماده  

 برپایه قانون مجازات اسالمی خواهد بود.   مسئولیت و جهات مخففه و مشدده

ي   قانون مجازات اسالمی جزاي نقد  746و    698قانون مطبوعات،    23مجازات نشر اکاذیب در کلیه مواد    -( 16ماده)

 باشد. با تشخیص دادگاه می 6یا  5درجه 

 شود.  قابل گذشت محسوب می  این ماده جرائم -تبصره
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