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و اعضاي آن را تعيين نمودند» شوراي عالي فضاي مجازي«مقام معظم رهبري طي حكمي در اين خصوص نكات زير قابل. را ايجاد كرده

: ذكر است

و توسعه فنا.1 يكورشد و ارتباطات از  هاي زندگي بشري ازسوي ديگر فضايي نقش اين فناوري در تمام جنبهوسو ري اطالعات

و مديريت راهبردي آن الزاماتي دارد كه و سيال را در عصر حاضر رقم زده است به فراخور اين پويايي اعمال حاكميت بر اين فضا پويا

با. هاي اين محيط تهديدات را كاهش داد بتوان با استفاده از حداكثر فرصت و دشمنان نظام تهديداتي كه روي سياه اين فناوري بوده

آ بهره .اند جانبه را تدارك ديدهن جنگ نرمي همهگيري از

بر فضاي مجازي نيازمند ساختار از همه ظرفيتيبنابراين اعمال حاكميت و با استفاده هاي نظام است كه براي اين چابك

در زمان خود قابل توجه بوده از مدتي به جهت فقدان چابكي الزم كارك، منظور تاكنون اقداماتي صورت گرفته كه رد خود را لكن پس

ميكه. انداز دست داده و شوراي عالي فناوري اطالعات اشاره داشت كه در زمان خود توان به شوراي عالي اطالع ازجمله رساني

به،توفيقاتي بودندأمنش به لكن پس از مدتي اين شوراها و اكتفا به دبيرخانه آنها، عدم تشكيل  موقع دليل نداشتن نظام اجرايي مشخص

عجلسات و دستگاهدم استفاده از تمام ظرفيت، و در نهايت دامنه محدود وظا نهادها و متخصصين ف نتوانستند آنچه هدفيهاي اجرايي

ت و در كنار آن عدم مسئوليت. سيس آنها بود را انجام دهندأاز هاي اجرايي در قبال رويدادهاي فضاي پذيري دستگاه ضعف اين نهادها

و فرافكني ايشان در  و هاي خود باعث شده است كشور جايگاه مطلوبي در استفاده از ظرفيت قبال مسئوليتمجازي هاي فناوري اطالعات

اي به بهانههتا جلوي هر كار توسعمديريت تهديدات باعث شده است مهم چراكه نپرداختن به موضوع بسيار،ارتباطات قرار نداشته باشد

.امنيت گرفته شود

ملي(موضوع شبكه ملي اطالعات از) يا اينترنت در پنجكه و تا امروز هيچ اقدام قابل توجهي صورت مورد آن سال پيش مطرح شد

يك شبكه امن داخل. نيز از همين قبيل استنگرفته  خأل بزرگيفقدان و در كنار آن هاي ترين مانع توسعه فضاي مجازي كشور است

ح. در اين خصوص استمانعي ديگر مجازي حقوقي فضاي  از،ي چابكدراهبراي مجموعهل اين مسائل براي و توانمند با استفاده فعال

ميمقام معظم رهبري تدبير. هاي دانشي كشور مورد نياز است كليه ظرفيت تواند اولين گام مؤثر براي ايجاد براي ايجاد اين شورا

.شود يكپارچگي در سياستگذاري فضاي مجازي 

در اين خصوص قابل ذكر از مسائل امروز اين نكته نيز مرافضاي مجازي مديريتاست كه يكي وجدر كشور ما، تعدد ع

و لذا لزوم و وحدت مديريت يكپارچگي سياستنهادهاي مرتبط با اين موضوع است ايگذاري ميندر .شود خصوص كامالً احساس

و نهادها كه هريك اين فضا را به سمت خود مي نه تنوعي از شوراها و نه از فرصتكشد باعث شده تا ها بهره الزم تهديدات مديريت شود

و هماهنگ در اين خصوص تصميم» شوراي عالي فضاي مجازي«وظيفه مهم.گرفته شود . سازي نهادهاي ذيربط است گيري

در.2  صالحيت حقوقي مقام معظم رهبري براي تشكيل چنين شورايي ناشي از اصل واليت فقيه است كه براساس مباني فقه شيعه

ولي«طبق اصل پنجم قانون اساسي. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز انعكاس يافته است اهللا در زمان غيبت حضرت عصر عجل
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و با تقو» تعالي فرجه و امامت امت برعهده فقيه عادل كهادر جمهوري اسالمي ايران واليت امر و مدبر است ، آگاه به زمان، شجاع، مدير

مي تم عهدههف طبق اصل يكصدو سه اساس اصل پنجاه اينبر.»گردد دار آن در وهفتم قانون اساسي بر اين نكته تصريح كرده كه قواي گانه

مي جمهوري اسالمي ايران زير كش. پردازند نظر ولي فقيه به انجام وظيفه و در صورتيولي فقيه بر امور كه ور نظارت عاليه داشته

و نتوان از طرق عادي به اهداف مد نظر نظام جمهوري اسالمي دست بيني شده در قواني ساختارهاي پيش و كارآمدي بوده ن فاقد كارايي

مييافت، به تعريف ساختاري متناسب با اين اهدا و ايناز. نمايدف اقدام رو اصوالً امور كشور به وسيله نهادهاي مذكور در قانون اساسي

و طرق نمي از طرق معمول انجام مي به گيرد، ولي گاه اين وسايل و لذا ولي فقيه عنوان شخصي كه قواي كشور زير توانند راهگشا باشند

ب نظر او انجام وظيفه مي و وسايل ميكنند، از ساير طرق نيز در همين» شوراي عالي فضاي مجازي«تشكيل. گيرد راي پيشبرد امور بهره

و تبيين مي . باشد راستا قابل تحليل

در برخي از امور وجود دارد كه تصميم.3 به گيري و البته گستردگي موضوع آن، نيازمند همفكري مؤثر خصوص آنها دليل اهميت

و متخصصان امر مي و نمي تمامي نهادهاي كشور ضمن اينكه اجراي تصميمات. ها را به يك قوه خاص سپرد گيري توان اين تصميم باشد

از در چنين حوزه و و همگاني است . اي باشد قوه گير در اين حوزه داراي شأني فرا رو نيز الزم است تصميم اين هايي نيز محتاج عزمي ملي

مج»1«طور كه در بند همان مي همان. ازي نيز از اين قبيل استتوضيح داده شد، حوزه فضاي گردد، در شوراي طور كه در بند بعد اشاره

و اشخاص صاحب و نيز ساير نهادهاي مرتبط مركز ملي فضاي«. نظر در اين حوزه حضور دارند عالي فضاي مجازي از هر سه قوه

به» مجازي كشور اين مركز. اين شورا مد نظر قرار گرفته استعنوان بازوي اجرايي كه در ذيل حكم مذكور به آن اشاره شده نيز

به«مذكور الزم است براساس حكم  و و جهاني اشراف كامل و» روز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي نسبت به نحوه«داشته

و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت و محتوايي در چارچوب مصوبات شوراي افزاري، نرم مواجهه فعال » عاليافزاري

و تصميم . نظارت كند» بر اجراي دقيق تصميمات در همه سطوح«گيري نمايد

هاي تركيبي كه براي شوراي عالي فضاي مجازي در حكم مقام معظم رهبري مقرر شده، نشانگر حضور اشخاص از حوزه.4

و چهار وزير از قوه مجريه پنج نفر شامل رئيس. مختلف مرتبط با اين موضوع است و فناوري(جمهور وزراي اطالعات، ارتباطات

و فناوري و علوم، تحقيقات و ارشاد اسالمي از)اطالعات، فرهنگ و رئيس كميسيون فرهنگي، ، از قوه مقننه دو عضو شامل رئيس مجلس

ربه) رئيس قوه قضائيه(ئيه يك نفر قوه قضا پاؤساي چهار نهاد مرتبط شامل صداوهمراه و نيروي سيما، سازمان تبليغات، سپاه سداران

و عملي در اين حوزه مي و نيز هفت عضو حقيقي كه هريك داراي سوابق علمي . باشند، در شوراي مذكور حضور خواهند داشت انتظامي

و رئيس سازمان صداوسيما ضمن دبيري اين شورا جمهور رياست اين شورا رئيس ، رياست مركز ملي فضاي مجازي را بر عهده داشته

هاي مختلف مرتبط به فضاي مجازي در شوراي عالي حضور اين تركيب بيانگر اين مطلب است كه از حوزه. ار خواهد بودد كشور را عهده

و لذا اين انتظار وجود دارد كه در تصميم ضمن اينكه هريك از اشخاص. هاي اين شورا، جوانب مختلف امر سنجيده شود گيري داشته

و مؤثر در اين حوزه قرار دارد، از ظرفيتحاضر در اين شورا كه در رأي يكي از نه به ادهاي مهم صورت هاي گوناگون نهاد زير نظر خود

.برد مستقيم به اين منظور بهره مي

مي همان.5 به طور كه مشاهده و مركز ملي فضاي مجازي كشور فرا شود شوراي عالي فضاي مجازي و قوه عنوان نهادهايي اي

مي فضاي مجازي به تصميماي ملي، نسبت به امر گونه به و نظارت و اجراي اين مصوبات نيازمند همكاري گيري، هماهنگي پردازند

تأارو ايناز.باشد تمامي نهادهاي مرتبط مي كهكست كه در پاراگراف اول حكم مقام معظم رهبري الزم است به كليه مصوبات«يد شده

. نيز به تمام نهادهاي تكليف شده كه با مراجع مذكور همكاري نمايندو در ذيل حكم مذكور» آن ترتيب آثار قانوني داده شود


