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چکیده
حاکمیت در هر نظام حقوقي به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم ميشود .وظیفۀ
قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار ميشود .در نظام
جمهوری اسالمي ايران صالحیت عامي که قانون اساسي مطابق اصل  71به مجلس شورای اسالمي داده،
بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است .وجود اين نهادها برای سازماندهي امور جامعه
امری الزم و مفید است .نهادهای خاص قانونگذار گاهي با خروج از صالحیت و مداخله در امور نهادهای
ديگر موجب نقض سلسلهمراتبي قوانین و حاکمیت قانون ،تورم قوانین ،موازیکاری و عدم شناسايي حقوق و
تکالیف از سوی تابعان شده است .شورای عالي فضای مجازی يکي از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام
حقوقي ايران است که از طريق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگويي به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل
صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است .در تحقیق حاضر که به روش تحلیلي -توصیفي انجام شده،
کوشش شده است به اين پرسش پاسخ داده شود که جايگاه مصوبات شورای عالي فضای مجازی در نظام
حقوقي ايران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان يک اصل مهم در نظام حقوقي و حاکمیت قانون چگونه
است؟ بررسي مصوبات آن نشان ميدهد اين شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صالحیت و مداخله در امور
قوای ديگر نموده است .در اين مقاله پیشنهاد شده است شورای عالي فضای مجازی با همکاری قوا و
سازمانهای ديگر امر سیاستگذاری را جايگزين وضع مصوبات الزماالجرا نمايد.
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مقدمه
در هر نظام حقوقي بر اساس نظريۀ تفکیک قوا حاکمیت به بخشهای مجزا با
کارکردهای منحصر تقسیم ميشود .قوای مقننه ،اجرايي و قضايي دولت طبق قانون اساسي
نقشهای مشخص و محدودی دارند و الزم است از بازيگران سیاسي مختلفي تشکیل
شوند 3.تصمیمسازی و سیاستگذاری ،اجرای تصمیمات و سیاستها و قضاوت بر اساس اين
قواعد ،کارويژههای اصلي حاکمیت هستند .وضع قواعد الزماالجرا مهمترين کارکرد نظام
حقوقي است ،چراکه قوانین درحقیقت برنامه ،مبنا و اساس امور اجرايي و قضايي هستند.
حاکمیت متعلق به مردم جامعه است و از سوی مردم به ساير ارکان حکومت انتقال مييابد4.
به گفتۀ روسو ،چون هیئت حاکمه غیر از قوۀ قانونگذاری قدرت ديگری ندارد ،فقط بهوسیلۀ
قوانین قدرت خود را اعمال ميکند  5.قوۀ مقننه به دلیل کارکرد حساس آن که هنجارسازی
است در اغلب کشورهای دنیا تأسیسي انتخابي دارد؛ به اين معنا که افراد تشکیلدهندۀ آن
منتخب مردم هستند و به نمايندگي از آنان به وضع قواعد عامالشمول ميپردازند .در ايران
طبق اصل  71قانون اساسي اولويت قانونگذاری با مجلس شورای اسالمي است ،اما
بهتدريج و به فراخور نیازهای جامعه نهادهای خاصي تأسیس شدند که به موازات مجلس
شورای اسالمي به تصويب مقررات پرداختند؛ درحالي که فاقد دو ويژگي بارز مجلس ،يعني
انتخابي بودن اعضا و تحت نظارت بودن مصوبات آن بودند .فعالیت چنین ارگانهايي در
نظام حقوقي ايران به دلیل موازیکاری در انجام عمل تقنین ،عدم وابستگي به قوای
سهگانه ،نظارت خفیف بر عملکرد و تصمیمات اتخاذشده ،عدم تعريف نظارتهای مردمي
و ...دارای چالشها و موانع متعدد حقوقي و حتي فقهي است 6.در اين مقاله ضمن اشاره به
نهادهای متعدد قاعدهگذار و خاستگاههای آنها ،شورای عالي فضای مجازی به صورت
مطالعۀ موردی بررسي ميگردد و با توجه به کارويژۀ مهم و روزآمد آن ،سعي بر آن است
3. Glassman, Matthew “Separation of Powers”: An Overview’,Congressional Research Service,
(2016).

 .4سید ابوالفضل ،قاضي شريعتپناهي ،بايستههای حقوق اساسي( ،تهران :بنیاد حقوقي میزان ،چ  ،)1390 ،44ص .168
 ..5ژان ژاک ،روسو ،قرارداد اجتماعي يا اصول حقوق سیاسي ،مترجم :منوچهر کیا( ،تهران :انتشارات گنجینه ،چ  ،)1366 ،3ص .111
 .6هانه ،فرکیش و همکاران« ،حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص تقنیني در سیستم حقوقي ايران» ،فصلنامۀ علمي ،پژوهشي فقه و
مباني حقوق ،سال يازدهم ،ش  ،)1397( 2ص .112
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جايگاه اين نهاد در نهادهای حاکمیتي و جايگاه مصوبات آن در نظام حقوقي مورد مطالعه
قرار گیرد .اين مقاله به دنبال اين پرسش است که اين شورا بر اساس چه داليلي تأسیس
شد و با تأسیس آن چه تداخل وظايفي در نهادهای نظام حقوقي ايران بهوجود آمد .فرضیۀ
تحقیق اين است که شورای عالي فضای مجازی در وضع مصوبات خود گاهي در کارويژۀ
قوای ديگر مداخله نموده است .عليرغم آنکه تحقیقاتي در مورد تعدد مراجع قانونگذاری در
ايران به عمل آمده ،اما در خصوص شورای عالي فضای مجازی و جايگاه مصوبات آن در
سلسلهمراتب هنجارها ادبیات حقوقي وجود ندارد که علت اصلي آن را ميتوان تازه تأسیس
بودن اين نهاد و اندک بودن مصوبات آن عنوان کرد .اين مقاله در سه بخش سازماندهي
شده است :در بخش اول ،نهادهای قاعدهگذار ايران برشمرده شده است و خاستگاه هريک
معرفي ميگردد .در بخش دوم ،به معرفي شورای عالي فضای مجازی ،علت تأسیس و
خاستگاه آن پرداخته ميشود .در بخش سوم ،مصوبات شورا و نمونههايي از تداخل اين
مصوبات با کارکرد اختصاصي قوای سهگانه آمده است .در نهايت ،پیشنهادی برای بهبود
عملکرد اين شورا و جلوگیری از تعدد مقررهگذاری ارائه ميشود.
 .1تعدد نهادهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران
ايفای کارکرد قانونگذاری و وضع قواعد عامالشمول با عنايت به اصل تفکیک قوا
برعهدۀ قوۀ مقننه است و تنها اين نهاد است که صالحیت وضع قانون را در اختیار دارد؛ اما
واقعیتهای ادارۀ جوامع ،محدوديتهايي بر اين قاعده وارد ميسازد 7.در جمهوری اسالمي
ايران عالوه بر صالحیت مجلس شورای اسالمي در امر قانونگذاری ،به جهت ماهیت
انقالب و نظام اسالمي ،نهادهای ديگری نیز مجاز به تصويب قاعدههای الزامآوری هموزن
قوانین عادی يا برتر از آن يا وضع قانون در موضوع خاص شدهاند که بهعنوان مراجع
قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ايران بهرسمیت شناخته شده است 8.گرچه تأسیس
هرکدام از اين نهادها بهدنبال رفع نیاز و حل مشکلي از مشکالت روز جامعه انجام شده
 .7بیژن ،عباسي و عباس ،سهرابلو« ،شوراهای محلي و کارکرد وضع قواعد عامالشمول بر اساس نظريات شورای نگهبان و ديوان
عدالت اداری» ،فصلنامۀ حقوق اداری علمي -پژوهشي ،سال دوم ،ش  ،)1394( 2ص .12
 .8غالمحسین ،الهام و مهدی ،نورايي« ،وحدت يا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوری اسالمي ايران و تأثیر آن بر نظام حقوق
اداری» ،انديشههای حقوق عمومي ،ش  ،)1394( 7ص .21
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است و معموالً به امور تخصصي ميپردازند ،اما به دلیل نص صريح اصل  71قانون اساسي
که مجلس را برای قانونگذاری در عموم مسائل صالح اعالم کرده ،تصويب هر مصوبهای از
اين نهادهای خاص در آغاز ا مر به معنای تخصیص زدن به صالحیت عام مجلس است.
پديدۀ تعدد قانونگذاری به دلیل صالحیت عام مجلس ،فقدان نظارت بر مصوبات مراجع
خاص و فقدان الزام به انتشار مصوبات ،باعث موازیکاری در وضع قواعد ،تورم قوانین و
سردرگمي تابعان شده است .اين نهادها را ميتوان با توجه به موضوعات مختلف
تقسیمبندی کرد .يکي از اين موضوعات ،خاستگاه و مرجع تأسیس اين نهادهاست .از منظر
خاستگاه ،نهادهای خاص قانونگذاری را ميتوان به گروههای زير تقسیم نمود:
 .1 .1نهادهایی که بهموجب قانون اساسی بهوجود آمدهاند

اين نهادها بهصراحت در قانون اساسي آمدهاند و البته با توجه به ديني بودن کالبد نظام
سیاسي ،لزوم مصلحتسنجي در روند ادارۀ کشور و درج مفهوم واليت فقیه در قانون
اساسي ،نهادهای خاصي با دستور مقام رهبری و يا با انجام اصالحاتي در متن قانون اساسي
تشکیل يافتند که بهتدريج دارای اختیار قانونگذاری نیز شدند 9.اين نهادها به دلیل
پیشبیني در قانون اساسي جايگاه قانوني مشخصي دارند و وضع قاعده از سوی آنها
چنانچه در چارچوب قانون و صالحیتهای پیشبیني شده صورت گیرد در نظام حقوقي
چالش چنداني ايجاد نخواهد کرد .اين مراجع عبارتاند از:








مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل )112
همهپرسي (رفراندوم) (اصل )59
کمیسیونهای داخلي مجلس (اصل )85
قوۀ مجريه (اصل )85
شورای عالي امنیت ملي (اصل )176
شوراهای محلي (اصول  103و )105
مجلس خبرگان رهبری (اصل )108

 .9محمد ،نوذری« ،بررسي تطبیقي تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسي ايران و فرانسه» ،فصلنامۀ مطالعات علوم سیاسي،
حقوق و فقه ،ش  ،)1395( 1ص .21
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 شورای نگهبان (اصل )108
 .2 .1نهادهایی که بهموجب حکم رهبری تأسیس شدهاند:

 شورای عالي انقالب فرهنگي
 شورای عالي فضای مجازی
 .3 .1نهادهای پیشبینی شده در قانون عادی:

شورای عالي اداری (مادۀ  114قانون مديريت خدمات کشوری)
شورای عالي حقوق و دستمزد (مادۀ  74قانون مديريت خدمات کشوری)
شوراهای عالي به موارد برشمرده خالصه نميشوند و نزديک به  99شورای عالي در
حال حاضر مشغول به فعالیت هستند .اما ازآنجايي که اين شوراها خود شخصیت حقوقي
مستقلي ندارند و بهوسیلۀ شوراهای عالي ديگر بهوجود آمدهاند از ذکر نام آنها خودداری
گرديد.
 .4 .1نهادهایی که جایگاه قانونی مشخصی ندارند:





مصوبات رياست قوۀ قضائیه
شورای عالي هماهنگي اقتصادی
هیئت عالي نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیئت عالي حل اختالف و تنظیم قوای سهگانه

اين نهادها جايگاه مشخصي در قوانین ندارند ،بااينحال به وضع قواعد الزماالجرا
ميپردازند و به دلیل فقدان جايگاه مشخص ،عدم تعیین چارچوب اختیارات و وظايف ،و خأل
نظارت کارآمد بر مصوبات ،دارای چالشهای اساسي هستند که بیان آنها در اين مجال
نميگنجد.
نهادهای متعدد قاعدهگذار در نظام حقوقي ايران گاه از وظايف خاص خويش عدول
کرده ،صالحیت عام مجلس را تخصیص ميزنند .اين امر در نگاه اول بهنظر ميرسد مخالف

40



نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال دوازدهم ،شماره بیست و دو ،بهار 1400

اصول  58و  71قانون اساسي است .اين تعدی و عدول موجب خدشه به اصل سلسلهمراتبي
بودن قوانین و به تبع آن ،نقض حاکمیت قانون ميشود .چراکه در برخي برداشتها از
حاکمیت قانون ،اصل سلسلهمراتب مبنای حاکمیت قانون است .حاکمیت قانون در برداشت
حداقلي به معنای تبعیت همگاني از اصول الزامآور ازجمله قانون اساسي ،مصوبات دولت،
قوانین عادی ،پیمانهای بینالمللي ،احکام قضايي و ...است10و هرچه منابع و سلسلهمراتب
بین آنها روشنتر و نظارت وسیعتر باشد نظام حقوقي توسعهيافتهتر است11.همچنین افزوده
شدن بر حجم قوانین با موضوع مشابه و همپوشان و گاه متعارض ،سردرگمي مسئوالن
مجری قانون ،مراجع مفسر قانون و حتي شهروندان را در پي خواهد داشت12.ازآنجا که
نهادهای متعدد قانونگذاری به نحو متحدالشکلي بهوجود نیامده ،از کارکردهای مشابه و
يکساني برخوردار نبودهاند و دارای مصوبات متناقضي هستند ،وضعیت تقنیني نظام جمهوری
اسالمي ايران را با آسیبها و چالشهای عمدهای بهويژه از حیث قانونگذاری خوب مواجه
کرده که قانونگذاری پراکنده ،تورم قوانین ،نقض حقوق شهروندی و فقدان سازوکار نظارت
بر مصوبات مراجع موازی قانونگذاری از آن دستهاند13.ناگفته نماند که وجود تعدد نهادهای
قانونگذاری بهخودی خود نظام حقوقي را دچار اشکال نميکند ،مشروط بر اينکه اين نهادها
جايگاه مشخص قانوني داشته باشند ،اصل سلسلهمراتب قوانین از سوی آنها نقض نشود و
مصوبات آنها تحت نظارت قضايي قرار گیرند .در ادامۀ بحث به شورای عالي فضای
مجازی بهعنوان يکي از نهادهای خاص قاعدهگذار پرداخته ميشود.
 .2تأسیس شورای عالی فضای مجازی
شورای عالي فضای مجازی يکي از نهادهايي است که بهموجب حکم حکومتي و
بهمنظور سیاستگذاری در امور مربوط به تعامل با فضای گستردۀ مجازی در جامعۀ ايراني

10
. Rousset, m , droit administrative, presses universitaires de Grenoble. Public Policies and
Policymaking Processes, February (2004), p. 12.

 .11اردشیر ،امیرارجمند« ،سیاستهای کلي نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوريت» ،مجلۀ راهبرد ،ش  ،)1386( 26ص .75
 .12همان ،ص .163
 .13سید محمدمهدی ،غمامي؛ کمال ،خدامرادی؛ علي ،هادیزاده« ،آسیبشناسي تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنیني جمهوری
اسالمي ايران» ،فصلنامۀ شهر قانون ،ش  ،)1395( 18ص .96
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ايجاد شده است و کمتر از يک دهه از تاريخ تشکیل آن ميگذرد .اين شورا در تاريخ 17
اسفند  1390طي حکمي از سوی رهبری تأسیس شد که در آن رؤسای قوا و برخي ديگر از
مسئوالن نظام عضو هستند .برای پرداختن به جايگاه شورای عالي فضای مجازی الزم است
ابتدا خاستگاه اين شورا يعني حکم حکومتي شناسايي و تبیین گردد .حکم حکومتي ازجمله
نهادهايي است که در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران بر پايه نظريۀ واليت فقیه پديد
آمده است .حقوقدانان ايراني تعاريف متعددی از اين نهاد دادهاند .در يک تعريف آمده است:
حکمي است که وليّ جامعه بر مبنای ضوابط پیشبیني شده طبق مصالح عمومي برای حفظ
سالمت جامعه ،تنظیم امور آن ،برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتي و غیردولتي با
مردم ،سازمان ها با يکديگر در مورد مسائل فرهنگي ،تعلیماتي و غیر آن مقرر داشته است .در
تعريف ديگری گفته شده است :حاکم جامعۀ اسالمي برای برقرار نمودن نظم عمومي و بنابر
مصالح و مفاسدی که تشخیص ميدهد ،به آن تمسک ميجويد 14.برخي نیز معتقدند به
کلیۀ تصمیمهايي که حاکم جامعۀ اسالمي در خصوص ابعاد مختلف ادارۀ امور جامعۀ
اسالمي در راستای اجرای عدالت اجتماعي و قوانین الهي با مالحظۀ مصلحت جامعه
اسالمي اتخاذ ميکند و زمینۀ اجرای آن را نیز فراهم ميسازد ،حکم حکومتي ميگويند15يا
تصمیماتي است که ولي امر در سايۀ قوانین شريعت و رعايت موافقت آنها برحسب
مصلحت زمان ميگیرد و طبق آنها مقرراتي وضع کرده ،بهاجرا درميآورد .مقررات يادشده
الزماالجرا بوده ،مانند شريعت دارای اعتبار هستند؛ با اين تفاوت که قوانین آسماني ،ثابت و
غیرقابل تغییر هستند ،اما مقررات وضعي ،قابلتغییرند و در ثبات و بقا ،تابع مصلحتي هستند
که آنها را بهوجود آورده است16.به هر حال ،حکم حکومتي در قانون اساسي و خصوص ًا
اصل  110که وظايف و اختیارات رهبری را بیان ميکند مورد شناسايي قرار نگرفته است.
همین مسئله باعث ايجاد اختالف نظرهايي بین حقوقدانان در خصوص ماهیت اين نهاد

 .14محسن ،اسماعیلي« ،جايگاه سیاستهای کلي در نظام قانونگذاری ايران ،مجموعۀ مقاالت همايش يکصدمین سال قانونگذاری»،
(تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،)1382 ،ص .163
 .15سید علي ،حسیني« ،تحلیلي بر نظريههای مربوط به احکام حکومتي در فقه امامیه» ،پاياننامۀ دکتری فقه و اصول ،دانشگاه امام
صادق (ع) ( ،)1380ص .76
 .16سید محمدحسن ،طباطبايي«،بحثي دربارۀ مرجعیت و روحانیت»( ،تهران :انتشارات سهامي انتشار ،)1341 ،ص .83
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حقوقي شده است .برخي نويسندگان حکم حکومتي را به حکم عام و حکم خاص تقسیم
کرده ،حکم صادره از سوی مقام رهبری را حکم حکومتي به معنای خاص ميشمرند و
فلسفۀ وجودی اين نوع از احکام حکومتي را اصل  57قانون اساسي با استناد به مطلقه بودن
واليت امر و امامت امت ميدانند 17.برخي نیز آن را يک اصل نانوشته يا يک عرف اساسي
دانستهاند .ميتوان اين شورا را با سیاستهای کلي نیز مرتبط دانست18.ازآنجا که يکي از
وظايف رهبری تعیین سیاستهای کلي نظام و نظارت بر اجرای آن است ميتوان تأسیس
اين شورا را در راستای سیاستهای کلي حاکم بر فضای مجازی دانست .سیاستهای کلي
نظام اصول و راهکارهای کالن يک نظام سیاسي -حقوقي است که برای دستیابي به اهداف
و آرمانهای قانون اساسي در يک دورۀ زماني مشخص ارائه ميگردند19.جالب آنجاست که
برخي حقوقدانان سیاستهای کلي پیشبیني شده در بند يک اصل  110قانون اساسي را
نوعي حکم حکومتي ميدانند و اذعان ميدارند :مبنای شرعي سیاستهای کلي نظام را
ميتوان در راستای احکام حکومتي جستجو نمود .چنانچه قائل به هرکدام از نظريات
پیشگفته باشیم ،اين نکته روشن است که مانند شورای عالي انقالب فرهنگي که بنا به
مقتضیات زمان از سوی امام خمیني (ره) تأسیس شد ،شورای عالي فضای مجازی نیز با
توجه به نقش فزايندهای که فضای مجازی در زندگي امروز ايفا ميکند به دستور رهبری بنا
نهاده شده است .بنابراين مانند شورای عالي انقالب فرهنگي در قانون اساسي و قوانین
عادی بهصراحت پیشبیني نشده و صرفاً موجوديت خود را از حکم حکومتي ميگیرد .به هر
حال ،حکم حکومتي را نیز بايد در چارچوب نظام حقوقي و اصولي مانند حکومت قانون ديد و
قرار نیست از طريق آن سلسلهمراتب قوانین و اصول حاکمیت قانون و نظارتپذيری
مصوبات نفي گردد.
مسئولیتي که بهعهدۀ اين نهاد گذاشته شده ،ناشي از خلئي بود که در مسئلۀ فضای
 .17محسن ،اسماعیلي« ،جايگاه سیاستهای کلي در نظام قانونگذاری ايران  ،مجموعۀ مقاالت همايش يکصدمین سال قانونگذاری»،
(تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،)1382 ،ص .88
 .18وحید ،آگاه و داور ،درخشان« ،عرف اساسي حل اختالف يا حل معضل نظام واکاوی جايگاه احکام حکومتي در حقوق اساسي ايران
با تأکید بر مطالعۀ موردی» مجموعۀ مقاالت اصول نانوشته قانون اساسي( ،قم :انتشارات دارالعلم ،)1398 ،ص .18
 .19مجید ،انصاری« ،جايگاه سیاستهای کلي در نظام قانونگذاری در ايران» ،مجموعۀ مقاالت همايش يکصدمین سال قانونگذاری،
(تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،)1383 ،ص .45
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مجازی و گسترش آن در جامعه و نفوذ آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد احساس
ميشد 20.هدف از تشکیل اين نهاد در فرمان تأسیس آن چنین آمده است« :گسترش فزايندۀ
فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي بهويژه شبکۀ جهاني اينترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد
زندگي فردی و اجتماعي و لزوم سرمايهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری
حداکثری از فرصتهای ناشي از آن در جهت پیشرفت همهجانبۀ کشور و ارائۀ خدمات
گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهريزی و هماهنگي مستمر
بهمنظور صیانت از آسیبهای ناشي از آن اقتضا ميکند که نقطۀ کانوني متمرکزی برای
سیاستگذاری ،تصمیمگیری و هماهنگي در فضای مجازی کشور بهوجود آيد .به اين
مناسبت شورای عالي فضای مجازی کشور با اختیارات کافي به رياست رئیس جمهور
تشکیل ميگردد و الزم است به کلیۀ مصوبات آن ترتیب آثار قانوني داده شود».
اعضای حقوقي اين شورا عبارتاند از :رئیس جمهور (رئیس شورای عالي)؛ رئیس
مجلس شورای اسالمي؛ رئیس قوۀ قضائیه؛ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي
ايران؛ دبیر شورای عالي امنیت ملي؛ وزير ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي؛ وزير علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزير اطالعات؛ رئیس کمیسیون فرهنگي
مجلس شورای اسالمي؛ رئیس سازمان تبلیغات اسالمي؛ فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمي؛ فرماندۀ نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران و هفت نفر نیز اعضای حقیقي آن
هستند.
به گفتۀ رهبری ،اين شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملي فضای مجازی کشور
ايجاد نمايد تا اشراف کامل و بهروز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلي و جهاني و
تصمیمگیری نسبت به نحوۀ مواجهۀ فعال و خردمندانۀ کشور با اين موضوع از حیث
سختافزاری ،نرمافزاری و محتوايي در چارچوب مصوبات شورای عالي و نظارت بر اجرای
دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق يابد .همچنین طبق فرمان رهبری کلیۀ دستگاههای
کشور موظف به همکاری همهجانبه با اين مرکز هستند.

 .20نورايي ،مهدی« ،تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسالمي ايران»( ،تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،)1392 ،ص .13
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 .3مصوبات شورای عالی فضای مجازی
با توجه به عدم پیشبیني اين نهاد در قانون اساسي ،جايگاه مصوبات21وضعشده از
سوی شورای عالي فضای مجازی نیز مانند شورای عالي انقالب فرهنگي در نظام حقوقي
ايران محل بحث و چالش است و برخي اين مصوبات را برتر از قانون مصوب مجلس
ميدانند .قائل شدن اختیار تصويب قانون يا مصوبات الزماالجرا به شورای عالي فضای
مجازی ،باعث شده است تا اين نهاد نیز در زمرۀ نهادهای متعدد قانونگذاری در جمهوری
اسالمي ايران درآيد و مصوباتش در حیطۀ صالحیت آن در حدی باشد که نهادهای ديگر
قانونگذاری امکان تزاحم و تداخل در آنها را نداشته باشند و بهنوعي از حیث سلسلهمراتبي
مصوباتش در موارد مربوط به فضای مجازی در مرحلهای برتر و مشرف بر ديگر نهادها قرار
گیرد  22.در خصوص مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي از ديرباز چالشها و اختالف
نظرهايي بین صاحبنظران و مسئوالن کشور وجود داشته است .رئیس جمهور وقت برای
پايان دادن به چالشهای پیشآمده بر سر اجرای مصوبات اين نهاد ،نامهای به امام خمیني
(ره) نوشت و در آن اين پرسش را مطرح کرد که «همکاری و دخالت قوۀ قضائیه در موارد
لزوم ،منوط به آن است که مصوبات اين شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد» .امام نیز
در پاسخ تأکید کردند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالي انقالب فرهنگي وضع
مينمايند بايد ترتیب اثر داده شود» .با توجه به متن پرسش رئیس جمهور وقت که همکاری
قوۀ قضائیه را منوط به داشتن اعتبار در حد قانون برای مصوبات شورای عالي انقالب
فرهنگي عنوان نموده است ،ميتوان از ظاهر فرمان امام خمیني (ره) در مورد «ترتیب اثر
داده شود» چنین برداشت کرد که بايد اعتباری همانند قانون عادی به مصوبات شورای عالي
انقالب فرهنگي داده شود ،اما با گذشت زمان و خروج اين شورای عالي از کارويژه و حیطۀ

 .21شورای عالي فضای مجازی به صورت کلي برای مقررات وضعشده از واژۀ «مصوبات» استفاده کرده ،اما در بازههای زماني مختلف
از اين رويۀ ثابت پیروی نکرده ،و با عناويني چون نظام ،سند ،آيیننامۀ اجرايي ،تعیین تکلیف ،الزامات ،سیاستها ،اقدامات،
تصمیمگیری و راهکار از مصوبات خود ياد کرده است.
 .22نورايي ،مهدی« ،تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسالمي ايران»( ،تهران :مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،)1392 ،ص .14
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اختیارات خود در عمل ،دادن اعتباری همسنگ قانون عادی به مصوبات شورای عالي انقالب
فرهنگي با مشکالتي مواجه شده است .شورا گاه به اموری پرداخته و در باب آنها مصوبهای
صادر نموده است که نهتنها با فلسفه و علت تأسیس آن همسويي ندارد ،بلکه عمالً شورای
عالي انقالب فرهنگي را به صورت رقیب مجلس شورای اسالمي معرفي ميکند؛ برای مثال،
شورا در جلسۀ  357خود در تاريخ  31مرداد  1374شمول قانون کار را در معرض تضییق
قرار داده است و به بند «ح» مادۀ  12اساسنامۀ دانشگاه آزاد اسالمي (موضوع مصوبۀ
/325دش مورخ  27آبان  1366شورای عالي) اين متن را افزوده است :اعضای هیئت علمي
و کارکنان اداری دانشگاه مشمول قانون کار نميشوند .همچنین عليرغم تأکید امام (ره) ،بر
ترتیب اثر دادن به مصوبات شورا به مواردی ميتوان اشاره کرد که مصوبات شورای عالي
انقالب فرهنگي از سوی ديوان عدالت اداری ابطال گرديده و اين نه به معنای نقض فرمان
رهبری در مورد ترتیب اثر دادن به مصوبات شورا ،بلکه به معنای منع خروج نهادهای
قاعدهگذار از صالحیتهای پیشبیني شده برای آنهاست.
مصوبات شورای عالي فضای مجازی نیز (به دلیل تشابه زياد با شورای عالي انقالب
فرهنگي) بايد اوالً با قانون اساسي مطابقت داشته باشد و ثانیاً شورا بايد در حیطۀ وظايف و
اختیارات محوله از سوی رهبر اقدام به وضع قاعده نمايد .با توجه به آيیننامۀ داخلي شورای
عالي فضای مجازی ميتوان به سه مؤلفه که اين مصوبات را از قانون عادی متمايز ميکند
اشاره کرد:
نخست ،نبود نهاد ناظر .مطابق مادۀ  11آيیننامۀ داخلي شورای عالي فضای مجازی،
مصوبات شورای عالي پس از مالحظۀ رئیس شورا بالفاصله از سوی دبیر به استحضار مقام
معظم رهبری ميرسد و سپس از طرف دبیر به دستگاهها و اشخاص ذیربط ابالغ ميشود.
واژۀ «بالفاصله» به معني فقدان نهادی مابین شورا و مقام رهبری است و واژۀ استحضار در
فرهنگ دهخدا به معنای اطالع و اگاهي آمده که بهوضوح با نظارت متفاوت است 23.
بنابراين مصوبات اين نهاد برخالف مصوبات مجلس شورای اسالمي که تحت نظارت دقیق
شورای نگهبان از حیث مطابقت با قانون اساسي و موازين شرعي قرار ميگیرند ،به محض
 .23علياکبر ،دهخدا ،فرهنگ لغت ،ج ( ،1تهران :سازمان مديريت و برنامهريزی کشور ،)1341 ،ص .234
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تصويب الزماالجرا هستند .فقدان نهادی که مصوبات را پااليش و تأيید کند برای هر نهاد
قاعدهگذاری خطر خروج از ضوابط کلي و پذيرفتهشده را بهدنبال دارد .در مورد نظارت
قضايي بايد اذعان نمود که ديوان عدالت اداری در مورد مصوبات شورای عالي فضای
مجازی و شورای عالي انقالب فرهنگي رويۀ ثابتي ندارد .عليرغم اينکه از ابطال مصوبات
اين نهادهای فراقوهای خودداری کرده ،اما مواردی را نیز به استناد مخالفت با قانون اساسي
يا شرع ابطال نموده است (برای نمونه ،دادنامههای شمارۀ  297مورخ  9آبان  1378و شمارۀ
 117مورخ  2تیر  1381هیئت عمومي) .از مطالعۀ تبصرۀ مادۀ  12قانون تشکیالت و آيین
دادرسي ديوان عدالت اداری که موارد استثنای صالحیت هیئت عمومي ديوان در مورد ابطال
مصوبات را بیان ميدارد ،چنین برداشت ميشود که منع قانوني برای اعمال نظارت بر
مصوبات اين شورا از سوی ديوان وجود ندارد .اما رويۀ عملي ديوان اين بوده است که در
سال های اخیر از ورود به ابطال مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي خودداری کرده است
(برای ديدن بحثي در اين باره ،ر.ک .کاوياني و مهدوی زاهد .)1399 ،در خصوص مصوبات
شورای عالي فضای مجازی تاکنون رأيي از ديوان عدالت اداری صادر نشده ،اما در چند مورد
معدود به اين شورا اشاره شده است؛ برای نمونه در يک مورد شورای عالي اداری طي مصوبۀ
شمارۀ  206/92/3802مورخ  25ارديبهشت « 1392مؤسسۀ تحقیقات و فناوری اطالعات»
را از «مرکز ملي فضای مجازی» منتزع کرد و آن را به وزارت ارتباطات واگذار نمود .ازآنجا
که مرکز ملي فضای مجازی بهموجب مصوبۀ شورای عالي فضای مجازی تأسیس شده
است ،موضوع مورد اعتراض قرار گرفت .هیئت عمومي ديوان عدالت در رأی شمارههای
 1337و  1338اعالم کرد ازآنجا که « ...بنا بر فرمان مورخ  1390/12/17مقام معظم
رهبری (مدظله) ،شورای عالي فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعريفشدهای
تشکیل گرديده تا مرکزی به نام مرکز ملي فضای مجازی کشور ايجاد نمايد .همچنین مقرر
فرمودهاند به کلیۀ مصوبات شورا ترتیب آثار قانوني داده شود و نیز مقرر شده کلیۀ
دستگاههای کشور موظف به همکاری همهجانبه با اين مرکز باشند ...ازآنجاکه مرکز ملي
فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصويب شورای عالي فضای مجازی و تأيید مقام
معظم رهبری (مدظله) ايجاد شده است ،شورای عالي اداری طبق بند  1مادۀ  115قانون
مديريت خدمات کشوری صالحیت ورود به اصالح ساختار و يا هر گونه تغییر و جابجايي در
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تشکیالت آن مرکز را نداشته» و به ابطال آن حکم داده است .در دعوای ديگری به خواستۀ
ابطال کل تصويبنامۀ شمارۀ /108772ت 53092هـ مورخ  29آبان  ،1398هیئت وزيران با
موضوع اساسنامۀ شورای اجرايي فناوری اطالعات هیئت تخصصي اداری و امور عمومي
ديوان عدالت اداری در  14مهر  1399آن را مغاير با قانون ندانست .در اين رأی اشاره شد
که «حدود وظايف و اختیارات مذکور شورای عالي فضای مجازی (سیاستگذاری ،نظارت
و )...است .با توجه به عدم ورود ديوان شايد بتوان به استناد اصل  34قانون اساسي که
دادگستری را مرجع تظلمات اعالم کرده است دادگاههای عمومي را صالح برای ورود به
دعاوی علیه اين مصوبات دانست .البته اين تفسیر زماني قابل پذيرش است که اعتبار
مصوبات اين نهاد را در حد آيیننامههای ذيل قانون بدانیم ،اما شورای پیشگفته برای
مصوبات خود صالحیتي همعرض و حتي فراتر از قوانین مجلس ميداند و دادگاهها هم
تاکنون دعوايي در مورد آنها نپذيرفتهاند .به هر حال ،رويۀ ديوان عدالت اداری اين بوده که
خود را برای رسیدگي به مصوباتي که به تنفیذ رهبری رسیده است صالح نميداند (برای
نمونه ،دادنامۀ شمارۀ  140مورخ  29خرداد  1384هیئت عمومي).
دوم ،عدم انتشار تمامي مصوبات شورا .در تبصرۀ مادۀ  11آيیننامۀ داخلي شورا آمده
است« :آن دسته از مصوبات شورا که با تشخیص دبیر انتشار عمومي آن ضرورت دارد به
منظور درج و انتشار در روزنامۀ رسمي کشور ابالغ ميشود» .همانطور که مالحظه ميگردد
امر انتشار مصوبه که امر بسیار مهمي است به سلیقۀ شخصي «دبیر» واگذار شده است .حال
آنکه انتشار مصوبات الزماالجرا ازجمله حقوق شهروندان است و چنانچه مصوبهای ابالغ
نشود انتظار عمل به آن انتظار نابجايي است .اين نکته را نیز بايد افزود که با اينکه وضع
آيیننامه در اصل  138قانون اساسي پیشبیني شده ،اما مادۀ  30آيیننامۀ داخلي هیئت
دولت مقرر داشته است :درصورتي که آيیننامه عالوه بر دستگاههای اجرايي برای مردم نیز
ايجاد حق و تکلیف کند بايد در روزنامۀ رسمي کشور منتشر شود .گرچه مخاطب برخي از
مصوبات شورای عالي و شايد اغلب مصوبات ،مردم نیستند و نهادها و وزارتخانهها و...
ميبا شند ،اما تعیین لزوم انتشار يا عدم انتشار عمومي آن نبايد به يک فرد واگذار شود ،بلکه
حداقل بايد در خود جلسه و از سوی سران قوا و ديگر اعضای حقیقي و حقوقي شورا بحث و
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بررسي گردد.
سوم ،مرجع تفسیر مصوبات شورا .مطابق مادۀ  24آيیننامۀ داخلي شورا «تفسیر مصوبات
شورای عالي فضای مجازی بر عهدۀ خود شورا ميباشد» .اين ماده راه را بر هرگونه تفسیر
مصوبات بسته است .چنانچه مصوبات شورا با اسناد باالدستي و حتي قانون اساسي مطابقت
نداشته باشد ،چهبسا با تفسیر شورا اين مخالفت ناديده انگاشته يا مورد غفلت واقع ميشود.
همچنین اين نکته را بايد افزود که گرچه مطابق اصل  73قانون اساسي شرح و تفسیر
قوانین عادی را در صالحیت مجلس شورا قرار داده ،اما همین اصل راهي برای تفسیر
دادرسان در مقام تمییز حق باز کرده است.
 .4تداخل مصوبات شورای عالی در صالحیت سایر نهادها
تعدد مراجع در يک نظام حقوقي امری اجتنابناپذير است؛ به اين معنا که با رشد جوامع
و پیدايش نیازهای جديد و حجم باالی وظايف قوا ،خصوصاً قوۀ قانونگذار ،تشکیل نهادهای
خاصي که امور جزئيتر جامعه را پوشش دهند و برای سازماندهي به آنها برنامهريزی
نمايند ،امری الزم و مفید است .اما در يک نظام حقوقي منسجم نهادهای خاص به امور
مرتبط با اهداف خود ميپردازند و در کارويژههای نهادهای ديگر مداخله نميکنند و باعث
آشفتگي نظام حقوقي نميشوند .با اين حال ،شورای عالي فضای مجازی در موارد متعددی
وارد صالحیت ساير نهادهای حقوقي شده است.
 .1 .4ورود به صالحیت قوۀ مجریه

وظايف متعدد قوۀ مجريه به گفته محققان حقوق اساسي ،شامل اجرای تصمیمات قوای
ديگر ،تهیه و تدارک تصمیمات و اتخاذ تصمیمهای الزماالجرا است .در مورد اجرای
تصمیمات قوای ديگر که اولین وظیفۀ قوۀ مجريه است نیز شرايطي قائل ميشوند:
تصمیمهای تقنیني از سوی قوۀ مقننه که سرانجام به صورت قانون الزماالجرا درميآيد و
دستگاه حکومتي و اجرايي اقدامات خود را بر پايۀ اين قواعد يا در چارچوب آن استوار
ميسازد .تصمیمات قضايي از سوی دادگاههای صالحیتدار که به شکل آرای قضايي
الزماالجرا صادر ميشوند و قوۀ مجريه مکلف است کلیۀ لوازم و وسايل موردنیاز را برای
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اجرای آنها بهکار اندازد 24.اگرچه رئیس جمهور بهعنوان يکي از اعضای حقوقي شورای
عالي فضای مجازی در جلسات حضور دارد و در أخذ تصمیمات و تدوين مصوبات شورا نقش
دارد و برخي از وزرا نیز در اتخاذ اين تصمیمات حضور دارند ،اما أخذ تصمیمات الزماالجرای
نهادهای خاص برای اين قوۀ مهم حاکمیتي در قانون اساسي پیشبیني نشده و اين عدم
پیشبیني و تعیین حدود موجب قاعدهگذاریهای خارج از ضابطه گرديده است.
 .1 .1 .4تعیین بودجه

تهیه و تنظیم سند بودجه بهوسیلۀ قوۀ مجريه انجام ميشود ،زيرا اين قوۀ مجريه است
که دارای کلیۀ امکانات برای پیشبیني هزينهها و درآمدهاست و از لحاظ فني ميتواند
مسائل پیچیده و ظريف انعکاس رقمي فعالیتهای خود را برآورد کند 25.طبق اصل 52
قانون اساسي ،بودجۀ ساالنه از طرف دولت تهیه و به تصويب مجلس شورای اسالمي
ميرسد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
شورای عالي فضای مجازی در اولین مصوبۀ خود به تاريخ  30دی  1392اقدام به تعیین
بودجه نموده است« :بودجۀ سال  1393مرکز ملي فضای مجازی به منظور تحقق اهداف
شورای عالي فضای مجازی و مرکز ملي فضای مجازی موافقت گرديد و دولت مبلغ يک
هزار میلیارد ريال از محل رديفهای درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان
بودجۀ سال  1393مرکز ملي فضای مجازی منظور نمايد» .وضع مصوبه با موضوع تهیه و
تدوين بودجه از سوی نهادهای ديگر بهمنزلۀ مداخله در کار قوۀ مجريه است که موجب
ايجاد نابساماني در برنامۀ يکسالۀ دخل و خرج کشور ميشود.
 .2 .1 .4ایجاد تکلیف برای دولت

رئیس جمهور بهعنوان رياست شورای عالي فضای مجازی در جلسات حضور دارد ،اما
سمت ديگر و مهمتر وی رياست قوۀ مجريه است که وظايفي مشخص و تعريفشده دارد.
برای تکلیف به دولت بايد قواعد و مقررات از سوی مجلس شورای اسالمي تصويب و
 .24سید ابوالفضل ،قاضي شريعتپناهي ،بايستههای حقوق اساسي( ،تهران :بنیاد حقوقي میزان ،چ  ،)1390 ،44ص .233
 .25همان ،ص .223
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همچنین سازوکار اجرايي آن تا حد امکان معین شود و کليگويي و استفاده از عبارات مبهم
در ايجاد تکلیف برای باالترين مقام اجرايي کشور فاقد کارايي و اثرگذاری الزم است .حال
آنکه شورای عالي فضای مجازی در مصوبۀ  10اسفند  1393چنین مقرر کرده است :دولت
مکلف است در جهت «تشويق تولید نرمافزار ،تسهیل صادرات نرمافزار و خدمات مهندسي»
و رفع موانع و ارائۀ آموزشهای الزم در اين زمینه ،اقدامات الزم را بهعمل آورد و نتیجۀ
اقدامات اين مصوبه از سوی دولت در هر شش ماه به شورای عالي فضای مجازی کشور
گزارش شود.
 .3 .1 .4تعیین تکلیف برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی

شورای عالي فضای مجازی در جلسۀ شمارۀ  26مورخ  25آذر  1394مصوبهای با عنوان
«سیاستهای حاکم بر بازیهای رايانهای» وضع نمود که در آن برای وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ورزش و جوانان ،امور
اقتصادی و دارايي ،صنعت و معدن و تجارت ،ارتباطات و فناوری و وزارت اطالعات و
همچنین معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور و سازمان فني و حرفهای وظايفي معین
مينمايد که در حوزۀ آموزش و پژوهش ،فرهنگسازی و آموزش عمومي ،توسعۀ فضای
کسب و کار ،سازماندهي مجوزهای حمايت و نظارت دستهبندی ميشود.
اين شورا همچنین در مصوبۀ جلسۀ شمارۀ  36مورخ  11دی  1395استفاده نهادها و
مؤسسات دولتي و عمومي غیردولتي از پیامرسانهای اجتماعي خارجي برای مکاتبات اداری
و ارائۀ خدمات اداری را ممنوع اعالم کرده است .استفادۀ ادارات و نهادهای عمومي و دولتي
برای مکاتبات اداری از پیامرسانهای داخلي عالوه بر امنیت بیشتر سازمان اداری کشور
جنبۀ الگوسازی و گسترش پیامرسانهای داخلي در حد گسترده را بهدنبال دارد و سیاست
بسیار کارآمدی برای استفادۀ مناسب از فضای مجازی محسوب ميشود ،اما منع اين
دستگاهها از استفاده از پیامرسانهای خارجي ،بهتر است از سوی شورا پیشنهاد و ضمن
بخشنامهای از طرف هیئت وزيران به ادارات و نهادهای عمومي و دولتي ابالغ گردد .شورای
نگهبان در تاريخ  25مهر  1363در پاسخ به نامۀ رئیس جمهور وقت دربارۀ تشکیل شورای
اقتصاد ،نظر مشورتي خود را به شمارۀ  1949دربارۀ تصويب مصوبات اجرايي از سوی
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شوراهايي که اعضايي خارج از هیئت وزيران در آن عضويت دارند ،به اين شرح صادر نموده
است« :تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرايي با عضويت افراد خارج از
هیئت وزرا با قانون اساسي مغايرت دارد» 26.اگرچه موضوع سؤال ،شورای اقتصادی است ،در
ترکیب شورای عالي فضای مجازی سران قوا و ...حضور دارند و اين خود صالحیت فراقوهای
به شورا ميبخشد ،اما تأکید بر ممنوع بودن شوراهای تصمیمگیرنده با اعضايي غیر از وزيران
را ميتوان به اين شورا نیز تسری داد.
 .4 .1 .4تعیین تکلیف برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شورای عالي فضای مجازی در مادۀ  8آيیننامۀ اجرايي«احصای کلیۀ استعالمات
اطالعات بین دستگاهي» مصوب  24آذر  1397موضوع تبصرۀ  1بند «ث» مادۀ  67قانون
برنامۀ پنجسالۀ ششم ،معاونت حقوقي رياست جمهوری را موظف به تنقیح و حسب مورد
نسخ کلیۀ موارد مغاير با آيیننامۀ يادشده در تصمیمنامه ،مقررات ،بخشنامهها و مصوبات
قبلي از طريق مراجع قانوني ذیربط نموده است .اگرچه تنقیح قوانین و مقررات دولت
الکترونیک و نسخ قوانین در حیطۀ وظايف و اختیارات معاونت حقوقي رياست جمهوری
است ،اما اينکه شورای عالي فضای مجازی دستور اين اقدام را برای معاونت صادر کند محل
بحث و سؤال است .تنقیح يا نسخ موارد مغاير با آيیننامۀ اجرايي احصای کلیۀ استعالمات
اطالعات بین دستگاهي بنابر اصل سلسلهمراتب اداری بايد بهموجب تکلیفي برعهدۀ رئیس
جمهور بهعنوان عضو شورا قرار گیرد و اين مقام دستورات الزم را به معاونت حقوقي صادر
مينمايد.
 .5 .1 .4الزام به تدوین سند تحول سازمانی برای برخی دستگاههای اجرایی و
فراقوهای

شورای عالي فضای مجازی در مصوبهای با عنوان«سند تحول حوزههای فرهنگ و
آموزش با توجه به تحوالت فضای مجازی» که در تاريخ  26فروردين  1398به تصويب
 .26منیره ،آسوده آراني« ،بررسي تطبیقي صالحیتها و اعتبار حقوقي مصوبات شورای عالي فضای مجازی ايران و کمیسیون ارتباطـات
فدرال امريکا» ،پاياننامۀ کارشناسي ارشد حقوق و علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائي ( ،)1395ص .110
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رسانده ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي ايران،
سازمان تبلیغات اسالمي و دفتر تبلیغات اسالمي حوزۀ علمیۀ قم را در حوزۀ فرهنگ،
همچنین وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي و مرکز مديريت حوزههای علمیه را در بخش آموزش ملزم به تدوين سند
تحول سازماني نموده و الزامات هفتگانهای را برای تدوين اين سند برشمرده است .در بند
 3-3اين سند ،کاهش تصدیگری دولت با لحاظ ظرفیتهای غیرحکومتي مبني بر نظام
چند ذیربطي27بهعنوان يکي از اين الزامات قید شده است .اين اقدام تعیین حقوق و
تکالیف برای قوۀ مجريه بهعنوان يکي از قوای اصلي حاکمیت بهشمار ميرود.
 .6 .1 .4مداخله در کارویژۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اگرچه حفظ و صیانت از حريم خصوصي مشترکان تلفن همراه مستلزم مقرراتگذاری و
وضع قواعد الزماالجراست ،اما با توجه به وجود کمیسیونهای تخصصي مجلس اين قواعد
بايد به تصويب مجلس شورای اسالمي برسد و برای انجام اين مهم شورای عالي فضای
مجازی بايد پیشنهاد أخذ مجوز خدمات پیامکي را به وزارت فرهنگ بدهد و نه اينکه خود
رأساً اقدام به وضع مصوبه در اين خصوص نمايد .درحالي که اين شورا در «سیاستهای
ساماندهي خدمات پیامکي ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطي» مصوب اول
بهمن  1393به تفصیل عالوه بر تعريف انواع خدمات پیامکي و تعیین ضوابط مخصوص به
آنها اقدام به وضع مصوبه (بند  )3تکلیف به أخذ مجوز برای ارائهکنندگان خدمات پیامکي
نموده است« :هرگونه فعالیت برای ارائۀ خدمات محتوايي پیامکي در چهارچوب قوانین و
مقررات با أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي امکانپذير است».
همچنین شورای عالي در بند  1مادۀ « 3سیاستهای حاکم بر برنامه ملي بازیهای
رايانهای» مصوب  24آذر  1394آورده است« :کلیۀ بازیهای رايانهای داخلي و خارجي برای
انتشار در کشور ميبايست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دريافت نمايند» .اين
عمل عالوه بر مداخله در کار مجلس شورای اسالمي و مداخله در کارويژۀ وزارت فرهنگ و
 .27حکمراني چند ذیربطي رويکردی در حکمراني است که بر مشارکت ذیربطان گوناگون در تدوين ،اجرا و ارزيابي سیاستها ،قوانین
و مقررات در حوزۀ عمومي تأکید ميکند (پژوهشگاه مرکز ملي فضای مجازی)
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ارشاد اسالمي ،تعرض به حقوق ملت نیز محسوب ميشود ،زيرا الزام به أخذ مجوز برای
فعالیتهای اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و ...به معنای محدود کردن حقوق مقرر در قانون
اساسي افراد جامعه است و برای اعمال اين محدوديت بهجاست که مصوبات شورا به مجلس
فرستاده شود تا نمايندگان مردم آن را تأيید و تصويب نمايند.
 .7 .1 .4تداخل وظایف و کارویژههای شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

در مادۀ  1قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات آمده است :نظر به تحول چشمگیر
علوم و فنون مرتبط با صنايع الکترونیک ،مخابرات ،ارتباطات راديويي و رايانهای و نقش
مهم و مؤثر خدمات پستي ،مخابراتي ،پست بانک و ...لزوم تدوين و تعیین وظايف و
اختیارات قانوني برای دستگاه متولي نظارت بر عرضۀ خدمات يادشده و هماهنگ کردن نام
و عنوان اين دستگاه ،متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان ،قانون وظايف و اختیارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در چارچوب سیاستهای کلي ...تدوين ميشود .در مادۀ 3
تدوين سیاستها و ضوابط کلي ،سیاستگذاری ،تنظیم مديريت و کنترل فضای فرکانسي
کشور و ...به صورت مبسوط از سوی قانونگذار به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
واگذار ميگردد .حال پرسش اينجاست که با وجود اين وزارتخانه چه نیازی به تأسیس
شورای عالي فضای مجازی بوده و مرز میان کارويژههای اين دو نهاد را چگونه ميتوان
مشخص کرد .اتفاقاً اين مسئله يک بار در ديوان عدالت اداری مطرح شد .هیئت تخصصي
ديوان عدالت اداری در رأی شمارۀ  9900187در تاريخ  15مهر  1399در رد شکايت مبني
بر موازیکاری شورای عالي فضای مجازی با شورای عالي فناوری ارتباطات (که شورايي
است در وزارت ارتباطات) چنین عنوان کرد :شورای عالي فناوری اطالعات به شورای
اجرايي فناوری اطالعات ،تغییر نام يافته و کلیۀ وظايف راهبردی ،سیاستگذاری ،نظارت و
هماهنگي آن در سطح ملي به شورای عالي فضای مجازی منتقل شده است و شورای
اجرايي در چارچوب سیاستهای کلي نظام و مصوبات شورای عالي فضای مجازی فعالیت
ميکند .همچنین وظايف تعیینشده برای شورای اجرايي فناوری اطالعات از جنس
راهبردی ،سیاستگذاری ،نظارت و هماهنگي نیست و صرفاً به حوزههای فني ،اجرايي و
تدوين استانداردهای الزم بهمنظور هماهنگي در ضوابط فني و اجرايي فناوری اطالعات
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کشور و در چارچوب سیاستهای کلي شورای عالي فضای مجازی ميپردازد.

 .2 .4مداخله در کار مجلس شورای اسالمی

امروزه قوۀ مقننه بهعنوان رکن قانونگذاری در کلیۀ نظامهای حقوقي از يک سو و نماد
تحقق مردمساالری در کشورها از سوی ديگر ،جايگاه وااليي به خود اختصاص داده
قانونگذاران نمايندگان مردم در بخشهای مختلف کشور هستند و نمايندگي ارتباط مداوم
مردم و قانونگذاران را ايجاب ميکند و اين ارتباط زمینۀ انعکاس مشکالت ملت و کشور به
مجلس را فراهم ميسازد .نمايندگان مجلس مشکالت را شناسايي و مسائل را بررسي
ميکنند ،اطالعات عمومي را دريافت و سیاستها را تدوين مينمايند و خطمشيهای قانوني
را برای رفع مشکالت بهکار ميگیرند29.شورای عالي در دورۀ کوتاه فعالیت خود در مواردی
اقدام به وضع تکلیف برای اين قوۀ مهم و اين رکن مهم حاکمیت نموده است که اين اقدام
خالي از اشکال نیست که ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

است 28.

شورای عالي فضای مجازی در جلسۀ شمارۀ  26مورخ  25آذر  1394در مادۀ  2مصوبۀ
«سیاستهای حاکم بر برنامههای ملي بازیهای رايانهای» برای مجلس شورای اسالمي
تکلیف به اصالح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار و قانون جرايم رايانهای در جهت
افزايش بازدارندگي ،کاهش تکرار تخلفات و جرايم ،حفظ حريم خصوصي و حقوق
مصرفکننده نموده است .اين درحالي است که پیشنهاد وضع قانون مطابق اصل  74قانون
اساسي يا از طريق طرح و از سوی نمايندگان مجلس و يا از طريق تقديم اليحه از طرف
هیئت دولت انجام ميشود و اصالح و تنقیح قوانین نیز از قاعدۀ لزوم تعمیق و شور
نمايندگان مجلس و طي تشريفات خاص خارج نیست .اصل حاکمیت قانون ايجاب ميکند
امور کشور مطابق اصول قانون اساسي (چنانچه در آن زمینۀ خاص مسکوت نباشد) انجام
 .28سید محمدمهدی ،غمامي؛ کمال ،خدامرادی؛ علي هادیزاده« ،آسیبشناسي تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنیني جمهوری
اسالمي ايران» ،فصلنامۀ شهر قانون ،ش  ،)1395( 18ص .100
29
. Saiegh, Sebastian “The Role of Legislatures in the Policymaking Process”, Inter-American
Development Bank Workshop on State Reform, (Public Policies and Policymaking Processes,
February, 2005), p. 8.
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شود .شورای عالي ميتواند اين مصوبه را از طريق هیئت وزيران به مجلس شورای اسالمي
تقديم نمايد .البته چنانچه شورا را ادامۀ چتر واليتي مقام واليت فقیه بدانیم و بر مبنای
فتوای امام مبني بر واليت مطلقۀ فقیه ،اين استدالل قابل ترديد خواهد بود .نکتهای که بايد
درنظر داشت اينست که قانون در دانش حقوق مفهومي مشخص دارد و تنها مرجع صالح
برای تصويب آن مجلس است که طي تشريفات خاصي آن را به تصويب ميرساند و قرار
نیست مراجع غیرانتخابي صالحیت وضع قانون و حتي مصوباتي باالتر از آن داشته باشند.
حريم خصوصي افراد از مهمترين حوزههايي است که در حقوق بر حفظ و صیانت از آن
تأکید فراوان ميشود و هرگونه ورود در آن نیازمند حکم قانون است .شورای عالي فضای
مجازی در مصوبۀ مورخ  9شهريور  1398به نام «نظام هويت معتبر در فضای مجازی
کشور» ،آورده است برای هر نوع تعامل فني ،اقتصادی (پولي و مالي) ،فرهنگي ،اجتماعي،
سیاسي و اداری میان اشخاص ،گروهها ،اشیا ،خدمات ،محتواها و مکانها به هويت معتبر
نیاز بوده و شکلگیری نظام قابل اطمینان برای هويت در فضای مجازی کشور ضروری
است .هدف از ايجاد اين نظام ،استقرار زيستبوم تأمینکنندۀ زيرساخت تعامالت آزادانه،
سالم ،پويا ،مسئوالنه و سودمند با رعايت حقوق فردی و جمعي در روابط اجتماعي ،اقتصادی،
سیاسي و فناورانه بین انواع موجوديتها در فضای مجازی است که زمینۀ الزم را برای
توسعۀ کسب و کارهای ديجیتال ،سامانههای فني رسانههای تعاملي و خدمات اداری ايجاد
ميکند .در بند  1مادۀ  3اين نظامنامه با عنوان خطوط اجرايي آمده است« :هر تعاملي در
فضای مجازی کشور بايد با شناسۀ معتبر آغاز شود» .اين مصوبه دو نوع تأمینکننده ،شناسۀ
هويتي (مشابه ثبت احوال) و غیرهويتي (مشابه مؤسسات تأيیدکنندۀ مدرک تحصیلي و
میزان اعتبار مالي) را موظف به تأيید و ردّ صفات ادعايي کاربران فضای مجازی ميداند .در
بند  9مادۀ  3چنین مقرر شده است« :مرکز ملي فضای مجازی با همکاری قوای مجريه و
قضايیه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،بايد پیشنويس مقررات و لوايح
قانوني الزم برای استقرار نظام هويت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند».
اين بند از مصوبۀ شورای عالي فضای مجازی را ميتوان بسیار ضروری و مفید تلقي
کرد ،زيرا در آن سازوکار ارائۀ پیشنويس اليحۀ قانوني از سوی قوۀ مجريه و قضائیه
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پیشبیني شده است و منظور از اليحه يعني متني که برای الزماالجرا شدن بايد به تصويب
نمايندگان مجلس برسد .به اين ترتیب ،اوالً سه قوۀ اجرايي ،قضايي و تقنیني در نگارش و
بررسي آن سهیم هستند و ثانیاً به دلیل ارتباط مستقیم با حق افراد بر حريم خصوصي
بجاست که مورد بحث و تعمق از سوی نمايندگان مردم قرار گیرد .همچنین اين اقدام با
توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی ،خصوصاً شبکههای پیامرسان
اجتماعي ،گامي مفید و مؤثر در خصوص فعالیتهای اقتصادی قلمداد ميشود .اما الزام افراد
برای ايجاد هويت معتبر (يعني نام و نام خانوادگي و ساير مشخصههای اکتسابي و انتسابي)
در تمامي فعالیتهای فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و ...نوعي تفتیش عقايد محسوب ميشود
و مغاير اصل  23قانون اساسي است ،زيرا حق بر حريم خصوصي ايجاب ميکند افراد بدون
ترس از شناخته شدن کامل و گاه انگشتنما شدن اعتقادات مذهبي ،سیاسي ،اجتماعي و...
خود را بروز دهند و مخاطبان بدون توجه به ارائهکنندۀ پیام و قضاوت شخصیت او ،گفتار را
دريافت و مورد ارزيابي قرار دهند.
شورای عالي فضای مجازی همچنین در تاريخ  11مرداد  1396مصوبۀ «سیاستها و
اقدامات ساماندهي پیامرسانهای اجتماعي» را با هدف تعیین سیاستها و اقدامات الزم
برای ساماندهي فعالیت پیامرسانهای اجتماعي داخلي و خارجي بهتصويب رسانده است .بند
«د» مادۀ « 1ذخیرهسازی و پردازش دادههای عظیم مرتبط با فعالیتهای پیامرسانهای
اجتماعي در داخل کشور و ممانعت از دسترسي غیرمجاز به آنها» را بهعنوان يکي از
اقدامات الزم و راهبردی مقرر کرده است .اگرچه در قانون اساسي بهصراحت از حق بر حريم
خصوصي آنهم به معنای حق بر حريم خصوصي فضای مجازی (به دلیل موضوعیت
نداشتن آن در زمان بازنگری قانون اساسي) ياد نشده است ،اما با استفاده از کلیت اصل
بیستم ،تمامي افراد را به صورت يکسان از «همۀ حقوق انساني» برخوردار ميداند؛ همچنین
اصل  25که هر نوع تجسس را ممنوع اعالم ميکند ،ميتوان گفت ذخیرۀ اطالعات و
دادههای مرتبط با پیامرسانهای داخلي عالوه بر نقض قانون اساسي تعرض به حريم
خصوصي افراد محسوب ميشود .مصوبات شورای عالي فضای مجازی به دلیل اينکه
تشريفات خاص قانونگذاری در مورد آنها اعمال نميشود ،قانون قلمداد نخواهند شد تا
بهموجب آنها بتوان به حريم خصوصي افراد وارد شد .بهعالوه اين اقدام را ميتوان به
نحوی نقض غرض سیاست فراگیری پیامرسانهای اجتماعي داخلي دانست ،زيرا اغلب
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کاربران فضای مجازی علت عدم استفاده از پیامرسانهای داخلي را ذخیرۀ اطالعات
خصوصي از سوی حاکمیت اعالم ميکنند.

 .3 .4مداخله در امور قوۀ قضائیه

استقالل قضايي مبنايي برای تصمیمگیری در دولتهای قانوني محسوب ميشود.
بسیاری از اسناد و موافقتنامههای بینالمللي ،ازجمله اصول اساسي عدالت سازمان ملل و
منشور اروپا ،بر اهمیت استقالل قضايي تأکید و سعي در توضیح عناصر اصلي آن دارند.
استقالل قوۀ قضائیه ازجمله تضمینات بنیادين برای تحقق حاکمیت قانون در جامعه و
جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسي است 30.اين استقالل ناشي از تفکیک قوا و تقسیم قدرت
است تا از استبداد زمامداری بکاهد 31.در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران وظايف قوۀ
قضائیه در بندهای پنجگانۀ اصل  156احصا شده و با توجه به استقالل قوۀ قضائیه ،افزودن
به وظايف اين قوه برخالف قانون اساسي است.
شورای عالي فضای مجازی در بند  6مادۀ « 2سیاستها و اقدامات سازماندهي
پیامرسانهای اجتماعي» مصوب  13خرداد  1396آورده است :قوۀ قضائیه موظف است
بهمنظور صیانت از حقوق شهروندی ،حريم خصوصي ،امنیت عمومي و اعتمادسازی،
آيیننامهای را در راستای حمايت حقوقي از تداوم کسب و کار و فعالیت پیامرسانهای
اجتماعي داخلي و بازبیني مصاديق محتوای مجرمانه ،ظرف مدت يک ماه تدوين و به
شورای عالي فضای مجازی ارائه نمايد .شورای عالي فضای مجازی در مادۀ  1سیاستهای
حاکم بر برنامۀ ملي بازیهای رايانهای موضوع نظارت (سیاستهای  1و  )3در اقدامات
کالن ،نظارت ساختاريافته و مستمر بر مبادی تولید و توزيع بازیهای رايانهای ازجمله
سیاستهای توزيع ديجیتال ،کارخانجات تکثیر حاملهای ديجیتال ،شرکتهای توزيعکنندۀ
عمده برای بازیسراها ،دادستاني کل کشور را موظف به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد
 .30علي ،شیعهعلي و وحید ،زارع « ،بررسي نظريۀ تفکیک قوا در جمهوری اسالمي ايران با نگاهي به رابطۀ واليت فقیه با تفکیک قوا»،
فصلنامۀ دانش حقوق عمومي ،سال ششم ،ش  ،)1396( 18ص .125
 .31سید محمد ،هاشمي ،حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران ،حاکمیت و نهادهای سیاسي ،ج ( ،2تهران :نشر میزان ،چ ،)1391 ،14
ص .369
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اسالمي ميداند .همانطور که مالحظه شد ،شورای عالي با وضع مصوباتي اقدام به افزايش
تکالیف قوۀ قضائیه نموده و حتي اين قوه را به تدوين آيیننامه و بازبیني مصاديق مجرمانه و
ارائه به شورا مکلف ساخته است .اين اقدام مداخله در امور يکي از قوای مهم حاکمیت که
وظیفۀ احقاق حقوق عامه را برعهده دارد محسوب ميشود.
 .5خطمشیگذاری یا قانونگذاری
رهبر انقالب طي حکم تأسیس شورای عالي فضای مجازی آن را نقطۀ کانوني
سیاستگذاری ،تصمیمگیری و هماهنگي در فضای مجازی اعالم نمود و در همان حکم با
عنوان «مصوبه» از قواعد وضعشده از سوی شورای عالي يادکرده که «الزم است به کلیۀ
مصوبات آن ترتیب آثار قانوني داده شود» .بهنظر ميرسد رهبری برای شورا اختیار
سیاستگذاری -و نه قانونگذاری -درنظر گرفته است و سیاستگذاری و خطمشيگذاری و
وضع قانون ،اصطالحاتي متفاوت با معاني مخصوص به خود هستند که الزم است از
يکديگر بازشناخته شوند.
علم سیاستگذاری بحثي جديد است و بعد از سال  1950بهوجود آمده است32.قانون
مرزهای مشخصي دارد ،اما خط و مشي کليتر است و به مصداق نميپردازد .همچنین گفته
شده است خطمشي بايد با قوانین مطابقت داشته باشد و قرار نیست نظام قانونگذاری و
نظام حقوقي را متشتت کند .متخصصان خطمشيگذاری در تعريف اين مفهوم گفتهاند
خطمشيها يا سیاستها يکي از انواع برنامهها هستند و معموالً بیانیهها يا تفاهمات کلياند
که به تصمیمگیری کمک ميکنند 33.خطمشي نحوۀ اجرای برنامه و قانون را مشخص
ميکند34.خطمشيگذاری دارای ويژگيهايي است که مهمترين آنها عبارتاند از :صراحت،
وضوح ،قابلیت اجرا ،انعطافپذيری ،امنیت ،هماهنگي ،مستدل بودن ،متمايز بودن از قوانین و

 .32کیومرث ،اشتريان« ،علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ايران» ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسي ،ش ،)1376( 37
ص .20
 .33کونتز ،هارولد ،اصول مديريت ،مترجم :محمدعلي طوسي و همکاران ،ج ( ،1تهران :سازمان مديريت دولتي ،چ  ،)1374 ،3ص .177
 .34علي ،رضائیان ،مباني سازمان و مديريت( ،تهران :انتشارات سمت ،)1379 ،ص .210
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بودن35.

خطمشي به معني طرح کلي و رئوس مطالب برای اقدام ،يا برنامه و نظر و عمل سیاسي
ال در هر امری ،دولتها ،سازمانها و يا افراد ،دارای نظر و برنامه و روش اجرايي
است .اصو ً
36
ويژهای هستند که از آن بهعنوان سیاست يا خطمشي ياد ميشود .خطمشيگذاری به
معنای برنامهريزی برای عمل سیاسي و اجرايي است که در سطح کالن و از سوی
دولتمردان تدوين و ارائه ميگردد .سیاستگذاری فرايند أخذ تصمیم در مورد يک خطمشي
است که بايد در آينده پیگیری و سپس عملي شود .قانون نیز مجموعهای از قواعد الزامآور و
کلي است که در زمان معین بر زندگي اجتماعي انسان حکومت ميکند و اجرای آن از طرف
دولت تضمین شده است 37.اين تعريف برداشت عام از قانون است و به معنای تمام مقرراتي
است که از سوی سازمانهای صالح دولت وضع شده است؛ خواه اين سازمانها قوۀ مقننه يا
رئیس دولت يا يکي از اعضای قوۀ مجريه باشد38.اما قانون به معنای خاص ،آنگونه که در
حقوق اساسي مد نظر است ،به قواعدی گفته ميشود که با تشريفات مقرر در قانون اساسي
از طرف قوۀ مقننه وضع شده و يا از راه همهپرسي بهطور مستقیم بهتصويب رسیده باشد و
قانونگذاری به معنای (خاص آن) کلیۀ اقدامات نمايندگان منتخب مردم در مجلس در
فرايند وضع قانون اعم از دريافت اليحه يا طرح ،بررسي آنها در کمیسیونهای تخصصي و
صحن علني مجلس ،شور و مشورت و بحث و در نهايت ،تصويب آنها است .همانگونه که
برخي از محققان گفتهاند مستندات و استداللهای متعدد از احکام تشکیل شوراها ،سخنان و
نامهنگاریهای دو رهبر جمهوری اسالمي مؤيد اين فرض است که وظیفۀ شورا
سیاستگذاری است 39.پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اينست که به هر حال ،نهاد
سیاستگذار اصلي کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سیاستهای کلي را تعیین
 .35همان ،صص .212-211
 .36علي ،آقابخشي ،و مینو افشاری راد ،فرهنگ علوم سیاسي( ،تهران :نشر چاپار ،)1389 ،ص .514
 .37همان ،ص .370
 .38ناصر ،کاتوزيان ،مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران( ،تهران :شرکت سهامي انتشار ،)1386 ،ص .129
 .39محمد ،جاللي و صادق ،سازگاری« ،پايبندی نهادهای سیاستگذار به حدود مفهومي سیاست با نگاهي به امکانسنجي نظارت
قضايي بر آن (مطالعۀ موردی شورای عالي انقالب فرهنگي و فضای مجازی)» فصلنامۀ حقوق اداری ،سال هشتم ،ش 29
( ،)1399ص .68
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ميکند و اگر سیاستگذاری شورای عالي فضای مجازی را بپذيريم ،با وظايف مجمع
تشخیص مصلحت نظام تداخل پیدا ميکند ،مگر اينکه آن را در راستا و ادامۀ سیاستهای
کلي بدانیم.
با تفاسیر پیشگفته در مورد سیاستگذاری و خطمشيگذاری و قانونگذاری ميتوان
اذعان کرد که صالحیت شورای عالي فضای مجازی در حقیقت ،سیاستگذاری و
خطمشيگذاری است و مرجع مؤسس آن يعني مقام رهبری نیز انتظاری بیش از
سیاستگذاری از اين نهاد ندارد؛ چنانکه شورای عالي انقالب فرهنگي نیز بهعنوان نهاد
همعرض برای خود صالحیت سیاستگذاری قائل است .سید مهدی الواني و همکارانش
مطالعهای در جهت ارائۀ الگوی مطلوب خطمشيگذاری شورای عالي فضای مجازی انجام
دادهاند و در پايان پیشنهادهايي بهمنظور ارتقای کیفیت خطمشيگذاری اين نهاد ارائه
دادهاند« :پرهیز از خطمشيگذاری ذهنیتي و حرکت به سمت خطمشيگذاری فرايندی؛
حصول اشراف کامل و بهروز نسبت به موضوعات فضای مجازی از طريق بهکارگیری نظام
و سیستم رصد؛ بهکارگیری سیستم نظارتي برای پايش و پیگیری اجرای سیاستها؛
بهکارگیری نظام ارزشیابي ،گزارشگیری عملکرد و تغییر يا پايان بخشیدن به سیاستها؛
تدوين نهادی برای تعیین مجريان کلیدی سیاست و تعیین سازوکار هماهنگي؛ ايجاد ارتباط
و پیونددهي میان سیاستها بهمنظور اجرای بهتر» 40.با توجه به اين سخنان بايد گفت
تصمیمات شورا بايد غیر قطعي ،عام و کلي ،و در راستای هماهنگي نهادهای سیاسي
پايیندست و دارای ثبات طوالنيمدت باشد و هدف آنها در راستای کليترين اهداف يک
حکومت قرار مي گیرد که نمونۀ آن را در قوانین اساسي کشورها ميتوان مشاهده کرد41.
چنانچه شورای عالي ضمن تعمیق در امور مرتبط با فضای مجازی به امر سیاستگذاری
بپردازد و بهجای وضع قواعد الزماالجرا به تعیین خطمشي و همکاری با قوا ،مخصوصاً قوۀ
 .40سید مهدی ،الواني و همکاران« ،تدوين الگوی خطمشيگذاری فضای مجازی» ،فصلنامۀ راهبرد اجتماعي ،فرهنگي ،سال چهارم،
ش  ،)1392( 13ص .29
 .41محمد ،جاللي و صادق سازگاری« ،پايبندی نهادهای سیاستگذار به حدود مفهومي سیاست با نگاهي به امکانسنجي نظارت
قضايي بر آن (مطالعۀ موردی شورای عالي انقالب فرهنگي و فضای مجازی)» ،فصلنامۀ حقوق اداری ،سال هشتم ،ش 29
( ،)1399ص .68
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قانونگذار ،از طريق پیشنهاد موارد مرتبط با امور فضای مجازی -که مطابق با صالحديد
اين شورا نیاز به هنجارسازی در جامعه برای آن وجود دارد -به هیئت وزيران (با توجه به
اينکه رياست شورای نامبرده با رئیس جمهور است) برای تبديل به لوايح کاربردی و
تخصصي و تقديم به مجلس همت گمارد ،در جايگاه اصلي خود قرار خواهد گرفت و به
اهداف عالیۀ تأسیس خود جامۀ عمل خواهد پوشاند .گرچه نميتوان برای مصوبات شورای
عالي فضای مجازی جايگاه قانون را قائل شد ،اما برای صیانت از قانون اساسي و حفظ
حقوق بشر و آزادیهای عمومي و همچنین بهمنظور افزايش بهبود عملکرد شورا پیشنهاد
مي شود در شرايط کنوني مصوبات شورای عالي فضای مجازی قبل از ارسال به مقام معظم
رهبری ،برای مجلس و عنداللزوم شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت مغايرت با قوانین
باالدستي ،اصالح و پس از تأيید ابالغ شود42.
نتیجه
در هر نظام حقوقي حاکمیت به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم ميشود.
تصمیمسازی و سیاستگذاری ،اجرای تصمیمات و سیاستها و قضاوت بر اساس اين قواعد
کارويژههای اصلي حاکمیت و حکمراني در يک کشور هستند .در اين میان ،وضع قواعد
الزماالجرا مهمترين کارکرد يک ارگان در نظام حقوقي است .در جمهوری اسالمي ايران
وظیفۀ قانونگذاری مطابق اصل  71قانون اساسي در عموم مسائل برعهدۀ مجلس شورای
اسالمي نهاده شده ،اما اين صالحیت عام مجلس در مواردی بهوسیلۀ نهادهای خاص
قانونگذاری تخصیص خورده است .اين نهادها بهموجب قانون اساسي ،حکم حکومتي،
قانون عادی و در مواردی به صورت نهادی که در قوانین پیشبیني نشده بهوجود آمدهاند و
به فراخور کارويژههای خود در حال قاعدهگذاری هستند .وجود اين نهادها بهخودی خود
برای حاکمیت و امور حادث جامعه مفید و الزم است ،اما در موارد متعددی اين نهادها به
مداخله در کار قوای ديگر پرداخته ،با خروج از صالحیت خود عمالً در کار قانونگذاری
مداخله نمودهاند؛ درحالي که فاقد دو ويژگي بارز نهاد عام قانونگذار ،يعني انتخابي بودن
 .42وکیلي ،امیرحسین« ،بررس ي جايگاه ساختار و صالحیت شورای عالي فضای مجازی در نظام جمهوری اسالمي ايران» ،پاياننامۀ
کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مرکز ،)1393( ،ص .10
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اعضا و تحت نظارت بودن مصوبات وضعشده هستند .اين مداخله موجب نقض سلسلهمراتب
قوانین و حاکمیت قانون ،تورم قوانین ،موازیکاری در امر قاعدهگذاری ،نابساماني و
هرجومرج در شناسايي حقوق و تکالیف شده است و در مواردی به اتالف وقت مردم و
دستگاهها ی دولتي برای طي فرايند اثبات مخالفت اين قواعد با قانون اساسي و قوانین
عادی و بهتبع آن ابطال مصوبات خارج از صالحیت از سوی ديوان عدالت اداری انجامیده
است .بهتر است عالوه بر مشخص کردن جايگاه حقوقي چنین نهادهايي ،موقعیت آنها در
سلسلهمراتب قوانین مشخص شده ،مقام ناظر برای ابطال مصوبات آنها نیز معلوم شود ،زيرا
درغیر اين صورت چنین نهادهايي نهتنها نميتوانند کارويژۀ خود را انجام دهند ،بلکه نظم
حقوقي را بههمريخته ،موجب تشتت در نظام حقوقي ميشوند.
در اين مقاله جايگاه شورای عالي فضای مجازی بهعنوان يکي از نهادهای خاص
قانونگذاری که بهموجب حکم حکومتي تأسیس شده ،مورد بررسي قرار گرفته است و سعي
بر آن بود که با مداقه در مصوبات اين شورا در طول کمتر از يک دهه قاعدهگذاری ،موارد
خروج از صالحیت و مداخله در کارويژههای قوای ديگر و همچنین موارد نقض قانون
اساسي و حريم خصوصي بیان گردد .شورای عالي فضای مجازی با وضع مصوباتي که فاقد
نظارت از نظر تطبیق با قانون اساسي و شرع و قوانین مجلس و فاقد سازوکار مشخص برای
انتشار عمومي مصوبات است ،با تعیین بودجه ،ايجاد خطمشي برای وزارتخانهها و
سازمانهای عمومي و ...در کار قوۀ مجريه مداخله نموده و با تعیین تکلیف برای مجلس
شورای اسالمي و افزودن به تعاريف مواد قانوني مصوب مجلس به کارويژۀ قوۀ مقننه ورود
کرده و در مواردی با ايجاد وظايف و تکالیفي برای قوۀ قضائیه و تعرض به حقوق خصوصي
افراد از صالحیت خود خارج شده است.
پیشنهاد ميشود شورای عالي فضای مجازی بهجای وضع قواعد الزماالجرا ،به
سیاستگذاری در امور مرتبط با فضای مجازی و بهرهگیری حداکثری از آن برای پیشرفت
همهجانبۀ کشور و کمک به تعامل در فضايي سالم و ايمن برای شهروندان که هدف غايي
شورا و متن دستور مقام رهبری بوده است بپردازد و با همکاری قوا و ساير سازمانها امور
مربوطه را ساماندهي نمايد .شايسته است اين شورا برای همکاری با قوۀ مجريه بهمنظور
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وضع قواعد الزماالجرای مرتبط با وزارتخانهها و ادارات دولتي ،از سازوکار پیشنهاد به دولت
و تصويب هیئت وزيران و ابالغ بخشنامه بهره گیرد .طبیعتاً تعامل با قوۀ مجريه از طريق
ارائۀ پیشنهادهای کلي از سوی رئیس جمهور به هیئت وزيران و برای تبديل اين پیشنهادها
به لوايحي اجراييتر و تخصصيتر و به تبع آن ،تقديم به مجلس از طريق سازوکار
قانونگذاری مصرح در قانون اساسي امکانپذير خواهد بود .شورا برای ايجاد قواعد حاوی
حقوق و تکالیف برای عموم مردم پیشنهاد خود را در قالب اليحه و از طريق قوۀ مجريه به
مجلس تقديم نمايد تا نمايندگان مردم با تأيید و تصويب آن به پیشنهادهای رسیده رسمیت
داده ،افزون بر آگاهي مردم از اين قواعد به دلیل تصويب آنها در خانۀ ملت ،مورد اقبال
عمومي قرار گیرند .چنانچه مصوبات شورا اين مراحل را طي نمايند ،طبیعتاَ در فرايند نظارت
شورای نگهبان نیز قرار خواهند گرفت که اين امر موجب نظمي نمايانتر در نظام حقوقي
کشور خواهد شد.
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