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 1نامه توصیه

 در فضای مجازی انقالب اسالمی تمدن قانون، پیشران بسط

 گذاران فضای مجازیو مقرره مجلس شورای اسالمینامه به توصیه

 

جمهوری  ای پذیرفته نیست.قانونی و یا عدم التزام به قانون، در هیچ جامعهای نیازمند قانون است و بیشک هر جامعهبی

های مختلف تأکید داشته است، آنچنان که مقام معظم گذاری در عرصهایران نیز همواره بر اهمیت قانون و قانوناسالمی 

ورود جدی مجلس  ازلذا ضمن تشکر داند. می 2و اهمیت کشور را به تنظیم قوانین آن 1افزار اداره کشوررهبری قانون را نرم

دفتر مطالعات اسالمی و  گر، به عرصه تقنین در حوزه فضای مجازی،نظیمتگذار و قانونشورای اسالمی و دیگر نهادهای 

 دارد:نامه ذیل را تقدیم میارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، توصیه

 گذاریانونقهای ماهیتی فضای مجازی که التفات به آن، تغییرات مبنایی و بنایی قابل توجهی را در عرصه از مهمترین ویژگی

فضای مجازی را بتوان یافت که انطباق  پژوهیاست. شاید کمتر آینده« ی جغرافیاییمرزها رنگ شدنکم»کند، ایجاد می

 پذیر توصیف کند.های همگرا امکانمرزهای سایبری بر مرزهای جغرافیایی را در عصر فضای مجازی و عصر فناوری

محالل اضو  یسازی حکمرانی یکپارچه نظام استکبارپیاده تهدیدی بزرگ از قبیل آوراز سویی پیاممرزها،  کمرنگ شدن

نماید و گونه تهدیدات را ضروری میاینسازی برای خنثی الزم تمهیدات که ی متکی بر جغرافیاستهاو حکمرانی هاحکومت

 فرصتی بزرگ برای بسط تمدنی انقالب اسالمی و توسعه جبهه حق بر علیه باطل به سراسر جهان است. توضیح از سوی دیگر

 ههای مختلف از جملتناسب با سبک زندگی اسالمی در عرصهمبا وجود نیازهای اختصاصی ی مسلمانان جهان، جامعه آنکه

همچون زمین پهناورِ  و انده استمغفول م از نظرهادر فضای مجازی و...  بهداشتآموزش، ارتباطات،  فرهنگ واقتصاد، 

توان چنان که باید از آن استفاده نکرده است. این فرصت را میاست که هیچ کشور و یا نهادی آنخیز و قابل زراعتیحاصل

سازی و بسط تفکر انقالب تمدنروی جمهوری اسالمی ایران در جهت های پیشترین فرصتیکی از بهترین و تاریخی

، های غذای حالل، پوشاک حالل)تنها در حوزه یتریلیون دالر چند بازار ی،اقتصاد عرصهفرصتی که تنها در  اسالمی دانست.

  را در اختیار دارد.در سال  وازم آرایش، دارو و رسانه حالل(سفر حالل، ل

رجمه ، تی جغرافیاییاستقالل در فضای مجازی به ایجاد فضای مجازی مستقل در داخل مرزها محدود کردن مفهوم ر نتیجه،د

ستقالل گذاران یاد کرد؛ بلکه انویسان و قانونروی مقررهتوان از آن به عنوان آدرس غلط پیشای نیست و میزیبنده و بایسته
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جهانی مستقل از حمکرانی استکباری است که طبیعتا  در فضای مجازی به معنای ایجاد حکمرانی فضای مجازی در گستره

البته پرواضح است که دستیابی به این امر،  شود.افزار، محتوا و کاربر را شامل میافزار، نرمحکمرانی در هر چهار الیه سخت

 است. از جمله تحقق شبکه ملی اطالعات درونی مستلزم قوت و قدرت برتر

، متاثر از این نگاه و ناظر به هدف و مقررات از جمله در حوزه قانونرفتار حاکمیت در مواجهه با فضای مجازی بدیهی است 

 فضای مجازی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. 3حکمرانی اسالمیِ مهمی همچون تحقق 

ای برندهتنها فضای پیشهای مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نهگذاریدر عرصه داخلی، قانون

سازد، بلکه نمی گران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را همواررا برای کنش

های انسانی و اجرایی بخش خصوصی از کشور محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش ریسک و در نتیجه خروج ظرفیت

ت آزادانه و های داخلی در مقابل فعالی)پلتفرم(ی رقابتی که فعالیت مسئوالنه سکوویژه در شرایط ناعادالنهرا به دنبال دارد. به

ه بازار رسد بگیرد، چهها میجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکتهای مشابه خارغیرمسئوالنه سکو

قانونی  کند نظامانداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب میشرایط کنونی و چشماست که المللی. این درحالیبین

اب و در داخل کشور مج نخبگان کشور را بر فعالیت ها وتنها شرکتای باشد که نهگونهکشور در خصوص فضای مجازی به

اربران و و حتی ک سکوها، هاشرکت همچنین و مرزی را ایجاد کندفرا سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیتپرانگیزه 

 د.وادار جمهوری اسالمیهای سیاستو قوانین  به تبعیت ازو  خود وارد ساختهدر قلمرو  را خارجی گرانکنش

المر و عموم مردم اها و نهادهای تحتهای رفتاری، الزام سازماناعم از تعیین چارچوبهای سنتی تقنین شیوهعالوه بر آن 

توسط  د و احقاق حقوقعملکر های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسیبه رعایت آن، تعیین مجازات

های داخلی ضروری است، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای ، همه و همه اگرچه متناسب با ظرفیتمراجع قضایی

 ،سنتی اعمال حاکمیتاز طریق نه  ،نیزفضای مجازی در که تهاجم دشمن نانچواهند داشت؛ مجازی کارآمدی چندانی نخ

 یافته است.تحقق  بلکه از طریق بسط حکمرانی

کند، پیگیری و تحقق منویات جمهوری اسالمی ایران از طرق دیگری حکمرانی فضای مجازی در سطح جهان اقتضاء می آنچه

 از جمله موارد ذیل است:

 المللیهای بینآفرینی موثر در مجامع جهانی و سازمانالف. نقش

است، کمتر مفهومی از مفاهیم اسالمی است که فطرت و نیازهای انسانی  عقل، مطابق بابا توجه به آنکه دستورات اسالمی 

م فرمودند: السالالرضا علیهموسیبنجوامع جهانی خواستار آن نبوده و اقبال عمومی به همراه نداشته باشد. چنانکه حضرت علی

 های مشترک انسانی،ویژگی منطق اسالم وبا اتکا به تواند . لذا ج.ا.ایران می4«فَإِنََّ النَّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَالمِنا الَتََّبَعونا»

 هایالمللی ایفاء نقش کند و قوانین جهانی را به سمت مبانی و ارزشبه خوبی در مجامع بین ،تامین مصالح عامه در جهت
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 ۹3، ح  ۰8۳، ص 1السالم : جعیون أخبار الرضا علیه کردند. دانستند، حتما از ما تبعیت میهای کالم ما را میاگر مردم، خوبی . 1



افع اقتصادی، دیگر کشورها را است که گاهی مسائل پیچیده سیاسی و مناسالمی سوق دهد. اما چالش مهم آن-اخالقی

عان روست که باید اذسازد. از اینعلیرغم اذعان به حقانیت قوانین پیشنهادی، به تقابل با آن و طرفداری از باطل، وادار می

 المللی نیازمند قدرت است. های بینآفرینی در جوامع و نهادکرد، نقش

اسالمی فضای مجازی پیشرفت حاصل گردد و ضمن تقویت زیرساختی، پرواضح است که هر چه در مسیر دستیابی به حکمرانی 

 افزاری و محتوایی، سهم کشور از بازار جهانی افزون شود، قدرت دیپلماسی ایران افزایش خواهد یافت.افزاری، نرمسخت

 گذاری با محوریت ج.ا.ایران مقرره (های جهانیکنسرسیومهای فراملیتی )شرکتتشکیل ب. 

سازی حکمرانی فضای مجازی به نویسان فضای مجازی در صورتی که با نگاه جهانی و ناظر به پیادهگذاران و مقررهقانون

 اقتضائات رویکرد فعال جهانی همچون لحاظ باهای اساسی رویکردی خواهند رسید. چرا که گذاری بپردازند، به تفاوتمقرره

در این  های نظارتی و مجازات و دادرسی، کامال دگرگون خواهد شد.شیوه تقنین و شرایط و فرهنگ عموم مردم جهان،

ت گفتمان تحفضای مجازی  گریدر تدوین قوانین و تنظیم ،های مرتبطو حتی شرکتدیگر کشورها دهی حکمرانی، مشارکت

 است. ضروریاسالمی، 

به  بخشیاولویتو  مجازیدر ساختارهای فضای  تاکید بر تحقق اهداف تقنینی از طریق خالقیتج. 

 گذاری حاکمیتیجای قانونبه محورگری خدماتتنظیم

ه در تجزیه روست کتری نسبت به قواعد و قوانین دارند و از همینبرندهبه طور کلی ساختارها در بسیاری از مواقع، قدرت پیش

را در  یو آنارشیست یستیماتریال ه از تفکرات لیبرالی،ها و اهداف برخواستو تحلیل فضای مجازی موجود، رد پای سیاست

ها و خدمات محتوایی خرد(، ها گرفته تا برنامکسکوافزاری و افزاری و نرمهای سختساختارهای فضای مجازی )از فناوری

 توان مشاهده کرد.به وضوح می

 سازد.المی را روشن میحیثیت ساختارسازِ بسیاری از دستورات اس ،از سوی دیگر، نگاه به اسالم به عنوان یک نظام فکری

گرانه یمی و تنظاهداف تقنینگذارد که مداری در فضای مجازی میمندان قانونای را پیش روی دغدغهی تازه، گزینهاین ویژگی

وب در چارچها و خالقیت در بازطراحی ساختارهای فضای مجازی پروتکلاستانداردها، تعهدات )الیسنس(،  را از طریق تنظیم

  .کنددنبال مینظام فکری اسالم 

 

شورای اسالمی و دیگر  با توجه به مقدمات ذکر شده و با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهای مجلسدر پایان 

ائز اولویت و خالءهای قانونی ح رویکردها، متناسب با تامین خالها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، گرتنظیممراکز 

 گردد:به شرح ذیل پیشنهاد میدر این عرصه 

 رویکردها

 نگاری در راستای تحقق اهداف تمدنی انقالب اسالمیدر قانون فراملیگر و بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیلاولویت .1



 های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازیحوزه و متخصصان ربطانگیری و تعامل با ذیتاکید بر بهره .2

  این فضا تحوالتسرعت با  پویایی قوانین فضای مجازی متناظر روزآمدی و .3

 و بیش و پیش از عموم مردم )کاربران(و نهادهای مسئول در نظام، قوانین به حاکمیت  و خطاب توجه مسئولیت .4

 دهندگان( این عرصهفعاالن )خدمات

گری ظیممنظور مشارکت فعال در تنتقنینی و حقوقی بهگذار، المللی سیاستبینبا نهادها و مراکز ارتباطات  تیتقو .5

 فضای مجازی

در سطوح مختلف جهان، های مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی به ویژه جامعه مسلمین توجه به ظرفیت .6

 حکمرانی فضای مجازی

 گری خدمات محوراولویت بخشی به تنظیم .7
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 ها و محصوالت مجازیسکوها، اسالمی زیرساخت-تدوین استانداردهای ایرانیطرح  .7

 افزاری در برابر حمالت سایبری نرم-افزاریهای سختزیرساختتقویت امنیت طرح  .8

 ای در کشورای و فرامنطقههای الزم به منظور میزبانی منطقهها و فناوریتامین زیرساختطرح  .9
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 والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

 دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

 مرکز ملی فضای مجازی
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