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مقدمه

ــتم آن  ــردن اکوسیس ــد ک ــازی و قاعده من ــای مج ــذاری فض ــوب گ ــرورت چهارچ ض
به تناســب ظهــور نظــام هــای اجتماعــی بــر بســتر فضــای مجــازی، ضرورتــی انکارناپذیــر 
بــرای حمایــت از حقــوق شــهروندان اســت. طــرح قانــون حمایــت از حقــوق کاربــران و 
خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی نیــز بــا در نظــر گرفتــن تمــام نقایــص عدیــده، 
ــا دغدغــه برداشــتن گام اول قانون گــذاری و تنظیــم گــری فضــای مجــازی شــکل گرفته  ب
اســت کــه نبایــد نقــد یــا حتــی رد طــرح مذکــور منجــر بــه ادامــه رونــد ســابق در بی قانونی 
شــود. به صــورت کلــی سیاســت مرکــز ســپهرا )هســته خط مشــی فضــای مجــازی مرکــز 
رشــد دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم( حمایــت از شــروع مجــدد قانون گــذاری 
ــه آن  ــه ب ــم عامدان ــم و دوازده ــت یازده ــه در دول ــت ک ــور اس ــازی کش ــای مج در فض
بی توجهــی می شــد؛ امــا مرکــز ســپهرا اشــکاالت عدیــده ای را در ایــن طــرح احصــا کــرده 

اســت کــه تذکــر آن هــا را وظیفــه حرفــه ای و اندیشــگاهی خــود می دانــد. مهم تریــن ایــن 
ــت و  ــور در باف ــازی کش ــتم فضــای مج ــه اکوسیس ــه ک ــه همان گون ــت ک ــکاالت آن اس اش
بســتری قریــب بــه ده ســاله شــکل گرفته اســت و به تدریــج خــود را بــا چالش هــا، 
ــا یــک  موانــع و یــا فرصت هــای محیطــی ســازگار نمــوده اســت؛ امــروز نیــز نمی تــوان ب
ــذاری  ــه قانون گ ــرح موردتوج ــک ط ــاره و در ی ــائل را یک ب ــه آن مس ــی هم ــرح قانون ط
قــرار داد؛ طبیعتــًا طــرح مــواردی نظیــر کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات، بــه رســمیت 
شــناختن داده، مــرز، حریــم خصوصــی و ...، همــه و همــه در یــک طــرح قانونــی موجــب 
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ــد.  ــد ش ــرای آن خواه ــدم اج ــًا ع ــطحی و نهایت ــه، س ــی غیرواقع بینان ــتاب زدگی، نگاه ش
ــذاری فضــای مجــازی کشــور لطمــه  ــه اصــل حرکــت در مســیر قانون گ ــه ب موضوعــی ک

ــد. ــه دار می کن ــردم را خدش ــدد م ــی مج ــاد و همراه ــت اعتم ــد و فرص می زن

بررسی	ابعاد	طرح	از	منظر	حقوقی

ــات  ــران و خدم ــوق کارب ــت از حق ــده حاضــر، طــرح حمای ــی چکی ــزارش تفصیل در گ
پایــه فضــای مجــازی از منظــر حقوقــی، در دو ســطح کلیــات طــرح و بررســی جزئیــات 
هــر یــک از مــواد، موردبررســی دقیــق قرارگرفتــه و نقــاط ضعــف آن به طــور مشــخص 
بیان شــده اســت. در ایــن مقــام بــه اقتضــاء اختصــار، تنهــا نــکات حقوقــی ناظــر بــر کلیــات 
طــرح به اجمــال مطــرح می شــود و بررســی تک تــک مــواد پیش نویــس در گــزارش 

ــت. ــده اس ــی بیان ش تفصیل

کــه  باشــد  ابهــام  و  پراکنده گویــی  کلی گویــی،  آفــت  دچــار  نبایــد  قوانیــن   -
پیش نویــس طــرح بــه آن هــا دچــار اســت. بلکــه قوانیــن بایــد دقیــق، جزئــی، تخصصــی 
و موضوعــی باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــه جایــگاه سیاســت گذاری ورود پیداکرده انــد 

ــت. ــود نیس ــه مقص ــی ب ــه واف ک

مــواد طــرح از یــک ترتیــب منســجم، منطقــی و یــک ســیر مشــخص، پیــروی   -
ــت. ــجام اس ــی و انس ــدم هماهنگ ــار ع ــرده و دچ نک

ــازی و  ــای مج ــی فض ــه حکمران ــی در عرص ــی کنون ــم حقوق ــه نظ ــه ب ــدم توج ع  -
ــای  ــون و نهاده ــن قان ــیس در ای ــازه تأس ــای ت ــان نهاده ــت می ــارض صالحی ــاد تع ایج
ــت. ــالمی و دول ــورای اس ــس ش ــازی، مجل ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــود ازجمل موج

عــدم هماهنگــی و انطبــاق بــا اســناد باالدســتی ازجملــه قانــون اساســی )اصــول   -
44، 57، 60، 75، 110 و ســایر اصــول کــه حتمــًا موردتوجــه شــورای نگهبــان خواهــد 
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ــا ســند  بــود(، مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی )به طــور مثــال در یــک مــورد ب
هویــت معتبــر در فضــای مجــازی در تعــارض اســت( و سیاســت های کلــی نظــام )بنــد 

14 سیاســت های کلــی نظــام قانون گــذاری(.

ــوق  ــت از حق ــرح حمای ــوان ط ــَون. عن ــا مَعن ــون ب ــوان قان ــاق عن ــدم انطب ع  -
ــون  ــاد قان ــه مف ــت درحالی ک ــازی اس ــای مج ــردی در فض ــه کارب ــات پای ــران و خدم کارب
ــی تمــام  ــی فضــای مجــازی اشــاره کرده اســت. از طرف ــه موضوعــات مختلــف حکمران ب
موضوعــات مرتبــط بــا عنــوان هــم تعییــن تکلیــف نشــده اســت، ازجملــه بحــث رقابــت و 
منــع انحصــار در خصــوص خدمــات پایــه کاربــردی. حتــی مــواد بــه موضــوع فصل هــای 
قانــون نیــز پایبنــد نیســتند، به عنوان مثــال ذیــل فصــل تنظیم گــری، بــه مرزبانــی 

ــت. ــده اس ــازی پرداخته ش ــای مج فض

ایجــاد نهــادی ماننــد کمیســیون مذکــور در ایــن طــرح کــه صالحیت هــای بســیار   -
ــأ  ــف و خ ــب ضع ــد موج ــرد، می توان ــرار نمی گی ــوا ق ــک از ق ــل هیچ ی ــادی دارد و ذی زی
ــوای  ــوم در ق ــای مرس ــدون نظارت ه ــاد ب ــن نه ــود و ای ــی ش ــه نظارت جــدی در زمین
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــه ده ــود ادام ــه کار خ ــؤال و ... ب ــتیضاح، س ــه اس ــه گانه ازجمل س

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــام حقوق ــدی در نظ ــیب های ج آس

در ایــن قانــون اصــول ابتدایــی قانون نویســی نقــض شــده اســت، به عنوان مثــال   -
در اثنــای طــرح و در مــاده 6، به یک بــاره قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات 
اصالح شــده اســت، درحالی کــه در عــرف قانون گــذاری ایــن اقــدام بایــد در یــک طــرح 

جداگانــه مطــرح شــود.

قوانیــن مختلفــی بــا تصویــب ایــن قانــون نســخ یــا اصــالح می شــوند کــه طبــق   -
قواعــد شــکلی قانون گــذاری نیازمنــد اشــاره اســت.

درنهایــت و بــا امعــان نظــر بــر بررســی جزئــی تمــام مــواد در گــزارش تفصیلــی، طــرح 
ــی  ــاختار کنون ــا س ــالح آن ب ــه اص ــت ک ــی اس ــی حقوق ــای اساس ــار ضعف ه ــر دچ حاض
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ــای  ــر نقص ه ــالوه ب ــه ع ــرا ک ــد، چ ــا می کن ــدی اقتض ــم جدی ــت و نظ ــر نیس امکان پذی
مــوردی مفــاد طــرح، رویکــرد کلــی حقوقــی طــرح نیــز دچــار اشــکاالت اساســی اســت.

گذاری بررسی	ابعاد	طرح	از	منظر	خط	مشی	

بــرای شــکل گیری یــا تغییــر یــک خط مشــی عمومــی الزم اســت ســه جریــان 

ــان مســئله،  ــان سیاســی، جری ــا یکدیگــر همــراه شــوند؛ جری ــه و ب موردتوجــه قرارگرفت
ــند،  ــت باش ــر هم جه ــا یکدیگ ــور ب ــای مذک ــه جریان ه ــی. درصورتی ک ــان خط مش جری
ــف  ــبب تضعی ــورت س ــن ص ــر ای ــه و در غی ــورت گرفت ــی ص ــی عموم ــر خط مش تغیی

می شــوند.  خط مشــی  عدم تغییــر  نهایتــًا  و  همدیگــر 

ــی  ــت، بی توجه ــرح حمای ــول ط ــاده ح ــاق افت ــع اتف ــی وقای ــیر زمان ــی س ــا بررس ب
نســبت بــه ســه جریــان مذکــور مشــهود اســت، چراکــه شــاهد عــدم توجیــه و همراهــی 
ــی  ــه اصل ــا دغدغ ــردم ب ــی و م ــش خصوص ــا، بخ ــی، نهاده ــف سیاس ــای مختل جریان ه
طــرح بودیــم و دغدغــه مــردم بــه ســمت افزایــش کیفیــت خدمــات، آزادی در فضــای 
ــوان  ــش ت ــه افزای ــا دغدغ ــردم ب ــد و م ــی ش ــازی جهت ده ــدم مسدودس ــازی و ع مج
حاکمیــت در فضــای مجــازی همــراه نشــدند. هم چنیــن بــرای زمــان مطرح شــدن طــرح  
ــتان،  ــات خوزس ــر اتفاق ــی نظی ــا وقایع ــی آن ب ــت و هم زمان ــورت گرف ــی ص غفلت های
ــا  ــی آن ب ــادی و هم زمان ــت اقتص ــی از وضعی ــی عموم ــرق، نارضایت ــی ب ــکالت قطع مش
ــردم،  ــتر م ــی بیش ــدم همراه ــه ع ــر ب ــای آن، منج ــم و انفعال ه ــت دوازده ــای دول انته
ــت  ــن اس ــت ای ــرح حمای ــه ط ــای ب ــن انتقاده ــی از مهم تری ــد. یک ــانه ها ش ــا و رس گروه ه
ــت  ــت حاکمی ــف تقوی ــان مخال ــرای جری ــکی ب ــون، مستمس ــف گوناگ ــاط ضع ــا نق ــه ب ک
فضــای مجــازی بــرای افزایــش شــکاف میــان جریان هــای مختلــف بازیگــران از یکدیگــر 
شــد. در ایــن صــورت حتــی اگــر بعدازایــن طــرح، طــرح دقیــق و کارشناســانه ای در ایــن 
ــی،  ــی قبل ــگاه منف ــل ن ــه دلی ــف، ب ــای مختل ــی جریان ه ــود، همراه ــرح ش ــه مط عرص
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ــر را دشــوارتر نمــوده اســت. ــی بازنمــودن پنجــره تغیی ــه عبارت ــود و ب دشــوار خواهــد ب

ــده  ــه و ای ــام در نظری ــت، ابه ــهود اس ــور مش ــرح مذک ــه در ط ــواردی ک ــی از م یک
اصلــی بــرای تغییــر شــرایط موجــود اســت کــه خــود ناشــی از ســردرگمی نظــام حکمرانــی 
ــای  ــی فض ــرای حکمران ــرح کالن ب ــه و ط ــک نظری ــدان ی ــور و فق ــازی کش ــای مج فض
مجــازی اســت؛ بــه عبارتــی در طــرح مشــخص نیســت آن ایــده اصلــی بــرای حمایــت از 
حقــوق کاربــران چیســت؟ آیــا حمایــت از خدمــات پایــه کاربــردی، ضامــن تحقــق حقــوق 
کاربــران اســت یــا سیاســت دیگــری کــه به درســتی تبییــن نشــده اســت؟ بنابرایــن ایــن 
ــی  ــورت اقتضائ ــه، به ص ــوب کالن مواجه ــی و چارچ ــجام درون ــتن انس ــدون داش ــرح ب ط
ــخصی را از  ــی مش ــد عّل ــت و فراین ــاره کرده اس ــده اش ــف و پراکن ــات مختل ــه موضوع ب
ــوزه  ــز ح ــی نی ــجام بیرون ــر انس ــالوه، از منظ ــد. به ع ــال نمی کن ــداف دنب ــا اه ــئله ت مس
خط مشــی های فضــای مجــازی بــا مســئله عــدم انســجام خط مشــی روبــرو اســت و یــک 
نظــام منســجم سیاســت گذاری را دنبــال نمی کنــد؛ نتیجــه ایــن پراکندگــی آن اســت کــه 
ــق و  ــورت دقی ــاص به ص ــوع خ ــک موض ــور، در ی ــرح مذک ــه ط ــرح من جمل ــر ط در ه
ــا قوانیــن  ــه خاطــر عــدم وجــود سیاســت های باالدســتی ی ــی وارد نمی شــود بلکــه ب جزئ
ــی  ــه گوی ــود ک ــاره می ش ــی اش ــورت کل ــف و به ص ــات مختل ــه موضوع ــه، ب ــع و پای مرج
ــن  ــه ای ــه البت ــد؛ ک ــا یــک طــرح حــل نمای می خواهــد همــه مســائل فضــای مجــازی را ب

ــت. ــذاری اس ــی و قانون گ ــول قانون نویس ــالف اص ــوع برخ موض

یکــی از نقــاط ضعــف بســیار جــدی این طــرح، اثر منفــی آن بــر امنیت ســرمایه گذاری 
در عرصــه فضــای مجــازی اســت، بــه ایــن دلیــل کــه عــالوه بــر تکالیفــی کــه ایــن قانــون 

بــر بخــش خصوصــی بــار می کنــد باوجــود کمیســیون مــاده 3 و صالحیت هــای گوناگــون 
ایــن کمیســیون عــدم قطعیــت تصمیمــات افزایــش پیــدا می کنــد و ثبــات نظــام حقوقــی 
خدشــه دار می شــود، بنابرایــن ریســک ســرمایه گذاری در عرصــه فضــای مجــازی 
افزایــش پیــدا می کنــد و ســرعت رشــد کســب وکارهای دیجیتــال کاهــش پیــدا می کنــد.

نکتــه بســیار مهــم در تصمیم گیــری در خصــوص طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران، 
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ــی روز  ــوالت سیاس ــر و تح ــرح و تغیی ــه ط ــکل گیری دغدغ ــی ش ــاد سیاس ــه ابع ــه ب توج
ــه در  ــد ک ــاد ش ــندگان آن ایج ــرای نویس ــی ب ــرح زمان ــن ط ــن ای ــه تدوی ــت. دغدغ اس
ــای  ــی فض ــه حکمران ــاد در عرص ــال زی ــاهد انفع ــم، ش ــم و دوازده ــای یازده دولت ه
ــی فضــای مجــازی و وزارت ارتباطــات بودیــم و دولــت معتقــد  مجــازی در شــورای عال

بــه مداخلــه و اعمــال حاکمیــت در ســاماندهی فضــای مجــازی نبــود؛ بنابرایــن نیــاز بــود 
تــا عواملــی بــا اجبــار حقوقــی، دولــت را بــه تحــرک در ایــن عرصــه وا دارد کــه درنتیجــه 
پیش نویــس طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران )کــه آن زمــان بــه طــرح صیانــت موســوم 
بــود(، تهیــه شــد. درواقــع طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران، عالجــی بــر شــرایط بیمــار 
حکمرانــی فضــای مجــازی و ضعف هــای دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــود. )هرچنــد در 
ایــن مقــام هــم طــرح مذکــور نیازمنــد اصالحــات اساســی اســت( درحالی کــه در شــرایط 
کنونــی مجلــس شــورای اســالمی و دولــت در زمینــه ضــرورت حکمرانــی فضــای مجــازی 
هم نظــر هســتند و دولــت اراده جــدی در بازیابــی جایــگاه شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــن  ــرای ای ــون ب ــن قان ــه تدوی ــازی ب ــن نی ــازی دارد؛ بنابرای ــای مج ــی فض ــز مل و مرک
عرصــه نیســت، چراکــه امــوری کــه در ایــن قانــون در صالحیــت کمیســیون عالــی تنظیــم 
ــای  ــی فض ــورای عال ــرای ش ــی از مج ــورت طبیع ــت، به ص ــه اس ــرار گرفت ــررات ق مق

ــد. ــد ش ــری خواه ــازی تصمیم گی مج

جمع	بندی	و	ارائه	پیشنهاد

بــا توجــه بــه تحــوالت گســترده و ســریع عرصــه فضــای مجــازی و گســترش 
ــور  ــن و ظه ــا، بالک چی ــکن ها، رمزارزه ــه فیلترش ــز ازجمل ــت گری ــای حاکمی فناوری ه
اینترنــت ماهــواره ای، دولت هــا بیش ازپیــش در معــرض تضعیــف امــکان اعمــال 
ــازی  ــای مج ــا در فض ــگاه دولت ه ــتند و جای ــازی هس ــای مج ــه فض ــت در عرص حاکمی
شــکننده شــده اســت. در ایــن شــرایط بایــد محتاطانــه، دقیــق و حساب شــده در عرصــه 
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حکمرانــی قــدم برداشــت و بــا یــک طــرح کلــی و مبهــم نمی تــوان عرصــه پیچیــده فضــای 
ــرد. ــاماندهی ک ــازی را س مج

در مقــام جمع بنــدی بــه نظــر می رســد طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات 
ــف  ــاد مختل ــده در ابع ــص عم ــود نقای ــت وج ــه عل ــازی، ب ــای مج ــردی فض ــه کارب پای
ــه به تفصیــل در ســند  ــی ک ــکار عمومــی و حقوق خط مشــی گذاری عمومــی، ســاماندهی اف
گــزارش ارزیابــی جامــع بیان شــده اســت؛ نه تنهــا اهــداف طراحــان کــه تقویــت حاکمیــت 
فضــای مجــازی ملــی اســت را محقــق نمی کنــد، بلکــه بالعکــس عمــل نمــوده و به نوعــی 

مســیر حــل مســئله تقویــت حاکمیــت فضــای مجــازی را دشــوارتر می نمایــد.

هم چنیــن در مقــام پیشــنهادی دهــی بــه نظــر می رســد طراحــی راه حــل بــرای 
ــی  ــدی و تفصیل ــده، چندبع ــری پیچی ــور، ام ــازی در کش ــای مج ــی فض ــت حکمران تقوی
اســت و نمی تــوان بــا تصویــب یــک طــرح، فضــای مجــازی را ســاماندهی کــرد؛ بنابرایــن 
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــالمی و ش ــورای اس ــس ش ــت، مجل ــه دول ــرایطی ک در ش
ــدل  ــر و هم ــازی هم نظ ــای مج ــت در فض ــت دول ــال حاکمی ــت اعم ــت ظرفی ــرای تقوی ب
ــری از  ــا بهره گی ــوان ب ــت، می ت ــهود اس ــم مش ــل ه ــام عم ــن اراده در مق ــده اند و ای ش
بدنــه کارشناســی دولــت و ظرفیت هــای پژوهشــی مختلــف موجــود، اقــدام بــه طراحــی 
لوایحــی دقیــق، جزئــی، کارشناســی و موضوعــی بــرای تحقــق اهــداف مذکــور کــرد. هــر 
ــد  ــوند می توان ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــجم ب ــورت منس ــه به ص ــح ک ــن لوای ــک از ای ی
ــت  ــال حاکمی ــت اعم ــرور ظرفی ــرده و به م ــل ک ــی عم ــازل حکمران ــه از پ ــه یک تک به مثاب

ــد. ــترش ده ــازی را گس ــای مج ــت در فض دول

برخــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه در طــرح مذکــور تنهــا اشــاره ای کلــی و عبــوری 
بــه آن شــده، درحالی کــه هــر یــک از آن هــا نیازمنــد یــک الیحــه مجــزا و دقیــق اســت، 
ــا، الیحــه امنیــت فضــای  ــی داده ه ــم خصوصــی و حکمران ــارت اســت از الیحــه حری عب
مجــازی، الیحــه مــرز و مرزبانــی در فضــای مجــازی، الیحــه اقتصــاد دیجیتــال و تجــارت 
ــه  ــه ب ــار )توج ــع انحص ــت و من ــه رقاب ــال، الیح ــداری دیجیت ــه بانک ــک، الیح الکترونی
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کســب و کارهــای عرصــه فضــای مجــازی(، الیحــه ســاماندهی خدمــات پایــه کاربــردی 
در فضــای مجــازی )کــه تنهــا در خصــوص دســته های مختلــف خدمــات پایــه کاربــردی، 
به صــورت تفصیلــی و دقیــق تعییــن تکلیــف کــرده و الزامــات خــاص در نظــر بگیــرد، نــه 
ــرای همــه طیف هــای مختلــف خدمــات پایــه کاربــردی، یکجــا و مبهــم تعییــن  اینکــه ب

تکلیــف کنــد(، اصــالح قوانیــن جرائــم رایانــه ای، اصــالح قانــون بودجــه و قوانین توســعه. 
عــالوه بــر این هــا، بازیابــی جایــگاه اصلــی شــورای عالــی فضــای مجــازی کــه در احــکام 
ــن  ــت و تعیی ــا دول ــبت ب ــت، در نس ــده اس ــی تعیین ش ــری مدظله العال ــم رهب ــام معظ مق
ــامان  ــوع، س ــن موض ــت در ای ــرای دول ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــب مجل ــی از جان الزامات
ــازی و  ــای مج ــی در فض ــام قضای ــررات و نظ ــم مق ــذاری، تنظی ــام قانون گ ــه نظ دادن ب
پیاده ســازی کامــل شــبکه ملــی اطالعــات و دولــت الکترونیــک ازجملــه مــواردی اســت 
کــه پرداختــن بــه آن هــا نیازمنــد لوایــح تخصصــی و جداگانــه در پــازل حکمرانــی فضــای 

مجــازی کشــور اســت.

ــام  ــت نظ ــاماندهی و تقوی ــه س ــت ک ــته اس ــم شایس ــن مه ــاره ای ــر دوب ــت تذک درنهای
ــالش  ــد ت ــه نیازمن ــوده ک ــده ب ــوار و پیچی ــری دش ــور ام ــازی کش ــای مج ــی فض حکمران
ــاده انگاری  ــت و س ــام اس ــن نظ ــف ای ــر مختل ــی عناص ــزی و هماهنگ ــادی، برنامه ری جه

ــرد. ــد ک ــل آن نخواه ــه ح ــی ب ــده، کمک ــائل پیچی مس
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مقدمه

ــب  ــر موج ــال اخی ــت س ــت در هش ــرعت اینترن ــد و س ــای بان ــدید پهن ــترش ش گس
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــتر فن ــر بس ــی ب ــون اجتماع ــای گوناگ ــکل گیری نظام ه ش
شــده اســت و عرصــه ای پهنــاور پیــش روی انقــالب اســالمی گشــوده اســت کــه بیــش 
از نظام هــای اجتماعــی موجــود در فضــای واقعــی، فرصت  هــا و تهدیدهــای خــاص 
ــراط  ــت اف ــعه دول ــالب در توس ــدای انق ــه در ابت ــه ک ــال دارد. همان گون ــه دنب ــود را ب خ
داشــتیم و دولتــی بــزرگ و غیــر چــاالک ایجــاد کردیــم، امــروز نیــز در جریــان حکمرانــی 
فضــای مجــازی دچــار افــراط در خصوصی ســازی هســتیم و بــدون فراهــم آوردن 
ــه  ــده ایم ک ــط ش ــر منضب ــتمی غی ــکل گیری اکوسیس ــب ش ــی، موج ــاخت های قانون زیرس
ــدرج در  ــالمی من ــران اس ــهروندان ای ــوق ش ــیاری از حق ــن بس ــه تأمی ــادر ب ــع آن ق به تب
ــت  ــالب سیاس ــدای انق ــال های ابت ــتیزی س ــرمایه دار س ــه س ــتیم. ن ــی نیس ــون اساس قان
صحیحــی بــود و نــه ســرمایه دار پــروری سیاســت صحیحــی اســت؛ نــه قوانیــن دســت وپا 
گیــر و تــورم قوانیــن در عرصه هــای مختلــف صحیــح اســت و نــه بی قانونــی موجــود در 

عرصــه فضــای مجــازی.

طــرح »قانــون حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی« 
ــری  ــم گ ــذاری و تنظی ــوان گام اول در قانون گ ــده اش، به عن ــکاالت عدی ــه اش ــا هم ــز ب نی
ــر  ــذاری زی ــل قانون گ ــف، اص ــاط ضع ــه نق ــه بهان ــتی ب ــت و نبایس ــازی اس ــای مج فض
ــأ  ــرایط خ ــته در ش ــال های گذش ــه س ــرکت هایی ک ــخاص و ش ــروز اش ــرود. ام ــؤال ب س



13

ــاد  ــی در اقتص ــار داده ای و مال ــع سرش ــیده اند و مناب ــازار رس ــار در ب ــه انحص ــی ب قانون
ــا  ــن دلســوز طــرح مخفی شــده و ب ــد، پشــت ســر منتقدی ــران کســب کرده ان ــال ای دیجیت
هجمــه رســانه ای و انحــراف افــکار عمومــی بــه دنبــال فــرار از هرگونــه قانــون و مقــررات 

ــازی خــود در اکوسیســتم فضــای مجــازی کشــور ادامــه دهنــد. ــه یکه ت ــا ب هســتند ت

به صــورت کلــی سیاســت مرکــز ســپهرا )هســته خط مشــی فضــای مجــازی مرکز رشــد 
دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم( حمایــت و قدردانــی از شــروع مجــدد قانون گــذاری 
ــه آن  ــه ب ــم عامدان ــم و دوازده ــت یازده ــه در دول ــت ک ــور اس ــازی کش ــای مج در فض
ــران و  ــوق کارب ــت از حق ــون حمای ــرح »قان ــی ط ــت طراح ــل حرک ــد و اص ــی نمی ش توجه
ــن  ــده ای را در ای ــکاالت عدی ــا اش ــت، ام ــازی« اس ــای مج ــردی فض ــه کارب ــات پای خدم
طــرح می بینــد کــه تذکــر آن هــا را وظیفــه حرفــه ای و اندیشــگاهی خــود می دانــد. 
ــازی  ــای مج ــتم فض ــه اکوسیس ــه ک ــه همان گون ــت ک ــکاالت آن اس ــن اش ــن ای مهم تری
ــود را  ــج خ ــت و به تدری ــکل گرفته اس ــاله ش ــه ده س ــب ب ــتری قری ــت و بس ــور در باف کش
بــا چالش هــا، موانــع و یــا فرصت هــای محیطــی ســازگار نمــوده اســت؛ امــروز نمی تــوان 
بــا یــک طــرح قانونــی همــه آن مســائل را موردتوجــه و قانون گــذاری قــرار داد؛ طبیعتــًا 
ــناختن داده،  ــمیت ش ــه رس ــررات، ب ــم مق ــی تنظی ــیون عال ــر کمیس ــواردی نظی ــرح م ط
ــی موجــب شــتاب زدگی، نگاهــی  مــرز، انحصــار و ... همــه و همــه در یــک طــرح قانون
غیرواقع بینانــه، ســطحی و نهایتــًا عــدم اجــرای آن خواهــد شــد موضوعــی کــه بــه اصــل 
حرکــت در مســیر قانون گــذاری فضــای مجــازی کشــور لطمــه می زنــد و فرصــت اعتمــاد 

ــد. ــه دار می کن ــردم را خدش ــدد م ــی مج و همراه

گــزارش حاضــر بــر اســاس آخریــن نســخه منتشرشــده از پیش نویــس طــرح 
»حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی« مــورخ 
1400/4/26 نــگارش یافتــه اســت و از دو منظــر حقوقــی و حکمرانــی بــه نقــد و بررســی 

می پــردازد. طــرح 
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کاربران 1.	بررسی	بعد	حقوقی	طرح	حمایت	از	حقوق	

کلیات طرح 1-1. نکاتی ناظر بر 
ضـرورت قانون گـذاری بـرای عرصـه فضای مجـازی در مقدمـه بیان . 1

ایـن ضـرورت و اولویـت  ایـن اسـت کـه  شـد، امـا نکتـه قابل مالحظـه 
نبایـد بـدون توجـه بـه آسـیب های این حـوزه باشـد. یکی از آسـیب های 
جـدی قانون گـذار در مجلـس یازدهـم ایـن اسـت کـه مجلـس کنونـی بـا 
مشـکالت متعـددی در سـطح کشـور مواجـه شـده اسـت کـه درصـدد 
حـل آن هاسـت و احسـاس مسـئولیت و دلسـوزی نسـبت بـه مسـائل 
متعـددی دارد؛ بنابرایـن سـعی می کنـد امـور مختلفـی را اصـالح کنـد و 
ایـن امـر اگر بـا مدیریـت صحیحی محقق نشـود منجـر به ظهـور طرح ها 
و قوانیـن متعـدد ولـی ضعیف و سـطحی می شـود که عماًل مشـکالت حل 
نمی شـود؛ بنابرایـن بایـد قـوه عاقلـه ای در مجلس باشـد )فراکسـیون ها و 
کمیسـیون ها( کـه بـه امور ضروری تـر بپردازد و مسـائل اولویـت دار تر را 

بـا تمرکـز و کار کارشناسـی جدی تـر بـه سـرانجام برسـاند.
به طــور مثــال بــرای قانون گــذاری در عرصــه فضــای مجــازی نمی تــوان 
ــی نوشــت  ــون کل ــا یــک قان ــرد ی ــی کلیــه مشــکالت را حــل ک ــا یــک طــرح قانون ب
ــی  ــات کل ــی و بیان ــای کلی گوی ــون ج ــه قان ــازی، چراک ــای مج ــت فض ــرای مدیری ب
و غیــر کارشناســی شــده نیســت؛ بنابرایــن در ایــن مجلــس در طــول دوره 4 ســاله 

ــر و  ــائل مهم ت ــی از مس ــا در برخ ــه تنه ــود ک ــذاری ش ــه هدف گ ــت ک ــوب اس مطل
اولویــت دار تــر تمرکــز صــورت پذیــرد. به طــور مثــال می تــوان یــک طــرح بــرای 
ــرل  ــرای کنت ــرح ب ــک ط ــد، ی ــدارک دی ــا ت ــت از داده ه ــی و حفاظ ــم خصوص حری
ــرح  ــد ط ــا چن ــا و ی ــرل آن ه ــرای کنت ــئولیت ب ــن مس ــی و تعیی ــبکه های اجتماع ش

ــات و ... ــی اطالع ــبکه مل ــای ش ــک از بخش ه ــر ی ــرای ه ب
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لــذا در ایــن طــرح شــاهد پراکندگــی موضوعــات هســتیم و مــواد مختلــف به صــورت 
سیســتمی و هماهنــگ بــا یکدیگــر ظاهــر نشــده اند و اغتشــاش و عــدم هماهنگــی درونــی، 
در ایــن طــرح مشــهود اســت، چراکــه در موضوعــات مختلــف به صــورت مصداقــی بــه 
ــگ،  ــع و هماهن ــق و جام ــورت دقی ــی به ص ــچ موضوع ــت و هی ــده اس ــد مورداشاره ش چن

تعییــن تکلیــف نشــده اســت.

در عرصـه قانون گـذاری برخـی قوانیـن جزئـی و چنـد مـورد خـاص . 2
را موردتوجـه قـرار می دهنـد و برخـی قوانیـن کلی تـر و بـرای سـاماندهی 
یـک عرصـه یـا یـک موضـوع خـاص تدویـن می شـوند. به طـور مثـال 
مقـررات GDPR صرفـًا در موضـوع حفاظـت از داده تنظیم گـری می کند 
یـا مقـررات Eprivacyصرفـًا در خصـوص حریـم خصوصـی تنظیم گـری 
می کنـد یـا قانـون امنیـت سـایبری چیـن در خصـوص امنیـت سـایبری 
تعییـن تکلیـف کـرده اسـت؛ امـا پیش نویـس حاضـر یک تنـه و بـا تعـداد 
مـواد بسـیار کـم، مسـائل عمـده ای از فضـای مجـازی از ابعـاد مختلف را 
می خواهـد تعییـن تکلیـف کنـد و دچار عـدم هماهنگی داخلی و اغتشـاش 

اسـت کـه کاًل در منطـق قانون گـذاری مـردود اسـت.
مشـکل اساسـی کشـور در زمینـه حکمرانـی و مدیریـت عرصه فضای . 3

مجـازی، نبـود نظریـه حکمرانـی دقیـق و برنامه و نقشـه عمل باالدسـتی 
اسـت که بر اسـاس آن سیاسـت ها و قوانین و نهادها به صورت مشـخص 
و جایابـی شـده بـه نقشـه خود به صـورت هماهنـگ بپردازند. لـذا در این 
شـرایط نیازمنـد بازنگری و ایجاد یک نقشـه جامع سیاسـتی در خصوص 
بـدون  حاضـر  پیش نویـس  ماننـد  قوانینـی  و  هسـتیم  مجـازی  فضـای 
وجـود یـک نقشـه کلـی و یـک دیـدگاه نقشـه ای، صرفـًا منجر بـه افزایش 

سـردرگمی و حیرانـی بیشـتر و تعارضات بیشـتر می شـوند.
یکـی از مشـکالت جـدی ایـن طـرح، عـدم توجـه بـه سـاختار قدرت . 4
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و نظـام توزیـع قـدرت اسـت. در عصـر حکمرانـی کـه بازیگـران مختلف 
عـالوه بـر دولت ها، واجد بخشـی از قدرت سیاسـی شـده اند، تنها راهکار 
بـرای اداره جامعـه در عرصه های مختلف، توزیع قـدرت میان بازیگران 
مختلـف و نقـش دادن بـه هـر یـک در عرصـه حکمرانی اسـت. خصوصًا 
در عرصـه فضـای مجـازی که با وجـود نظامات شـبکه ای، قدرت بسـیار 
توزیـع یافتـه شـده اسـت و در ایـن فضـا امـکان اعمـال حاکمیـت بـاال بـه 
پاییـن و دسـتوری ممکـن نیسـت. طـرح حاضـر کـه به اشـتباه و بـا تمرکز 
قـدرت در یـک کمیسـیون خـاص به دنبـال سـاماندهی به عرصـه فضای 
مجـازی اسـت، به تحـوالت عصر فضای مجـازی بی توجه اسـت و امکان 
سـاماندهی فضـای مجـازی از ایـن طریـق مسـیر نخواهـد بـود؛ بنابرایـن 
بایـد قسـمت های مختلـف و اختیارات مختلـف این کمیسـیون را تفکیک 

کـرد و هـر یک را بـه بخـش مربوطه در کشـور واگـذار کرد.
یکـی از ایـرادات اساسـی پیش نویس حاضـر عدم هماهنگـی و انطباق . 5

بـا اسـناد باالدسـتی ازجملـه قانـون اساسـی )اصـل 44، 57، 60، 75 و 
سـایر اصـول(، عـدم انطبـاق بـا سیاسـت های کلی نظـام ازجملـه بندهای 
مختلـف سیاسـت های کلـی نظـام قانون گـذاری )ازجملـه بنـد 14 اسـت 
کـه بیـان می کنـد: »رعایـت صالحیـت ذاتـی قـوای سـه گانه در قوانیـن 
مربـوط به تشـکیل نهادهایـی از قبیل شـوراهای عالـی...« درحالی که در 
ایـن قانـون بـه صالحیت هـای مختلـف قـوای سـه گانه ازجملـه مجلس و 
قـوه مجریـه تعدی شـده اسـت.( و مصوبـات نهادهای باالدسـتی ازجمله 
شـورای عالـی فضای مجـازی )به طـور مثال این طـرح تعارضاتی با سـند 
نظـام هویـت معتبـر در فضـای مجـازی مصـوب شـورای عالـی فضـای 

مجـازی دارد کـه در متـن بیان شـده اسـت( اسـت.
عدم توجه به سـاختارها و سـازوکارهای رگوالتوری، با مطالعه تطبیقی . 6
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و بررسـی کارشناسـی رگوالتـوری مشـخص می شـود کـه نهـاد رگوالتـور، 
یـک نهاد تخصصی، کارشـناس محور و نقطه زن اسـت نـه یک نهادی که 
اعضـای آن نماینـده نهادهـای مختلـف حکومتی مرتبط و بی ربط هسـتند 
و صالحیـت بسـیار عامـی در حـد نهـاد سیاسـت گذاری فضـای مجـازی 
)شـورای عالـی فضای مجازی( داشـته باشـد، لـذا در کشـورهای مختلف 
رگوالتورهـا در یـک موضوع جزئی متمرکز می شـوند و هیـچ گاه به صورت 
بسـیار عـام و کالن امـکان رگوالتـوری توسـط نهادهـای رگوالتـور وجـود 
نـدارد؛ بنابرایـن در سـطح رگوالتـوری کـه از شـئون مقـام اجـرا و دولـت 
محسـوب می شـود نبایـد دامنـه موضوعـی بسـیار عـام بـرای صالحیـت 
نهـاد رگوالتـور در نظر گرفت، چه بسـا سیاسـت گذار، سیاسـت های کالن 
را مشـخص کـرده اسـت و در ادامـه قانون گـذار، صالحیت هـا، تکالیـف، 
تعاریـف، اصـول، قواعد و چارچوب ها را اجرا کرده اسـت و نهاد رگوالتور 
در مقـام اجـرای سیاسـت ها و قوانیـن امکان تنظیـم مقررات و اسـتفاده از 
ابزارهـای مختلـف مقـررات گذاری را دارد. در این شـرایط ممکن اسـت 
بیـان شـود کـه بهتر اسـت یک نهـاد عالی بـر رگوالتورها نظـارت کند، در 
پاسـخ بایـد گفت که دولـت نظارت قیمومتی بـر نهادهـای رگوالتور دارد، 
از طرفـی قـوه قضائیـه، به واسـطه دیـوان عدالـت اداری امـکان نظـارت 
قضایـی و شـرعی بـر ایـن مقـررات را فراهـم می کنـد و مجلـس شـورای 
اسـالمی هـم بـا تصویـب قوانیـن، چارچـوب فعالیـت نهادهـای تنظیم گر 
را معیـن می کنـد. شـورای عالـی فضـای مجـازی نیـز می توانـد در مقـام 
سیاسـت گذار اقـدام بـه راهبـری کالن نماید، لـذا دخالت جزئـی در امور 
تنظیـم مقـررات با صالحیت هـای گسـترده، نقض تفکیک قـوا و برخالف 

بنـد 14 سیاسـت های کلـی نظـام قانون گذاری اسـت.
ایـن طـرح خأهـای جـدی دارد کـه البتـه ازنظـر حقوقـی نیـازی بـه . 7
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بیـان همـه آن هـا در یـک طـرح نیسـت، بلکـه بایـد در لوایـح مختلفـی و 
به صـورت تخصصـی و دقیـق تبییـن شـوند؛ امـا یکـی از چالش هـای مهم 
موضوعـات  کاربـردی،  پایـه  خدمـات  کاربـران  و  ارائه دهنـدگان  بـرای 
مرتبـط بـا حقـوق رقابـت و الزامـات آن اسـت کـه در ایـن قانـون بـه آن 

اشـاره و تعییـن تکلیـف نشـده اسـت.
صالحیت هـای . 8 کـه  طـرح  ایـن  در  کمیسـیون  ماننـد  نهـادی  ایجـاد 

قـرار نمی گیـرد، می توانـد  قـوا  از  بسـیار زیـادی دارد و ذیـل هیچ یـک 
موجـب ضعـف و خـأ جـدی در زمینـه نظارتی شـود و این نهادهـا بدون 
نظارت هـای مرسـوم در قـوای سـه گانه ازجملـه اسـتیضاح، سـؤال و ... 
بـه کار خـود ادامـه دهنـد کـه ایـن موضـوع آسـیب های جـدی در نظـام 

حقوقـی ایجـاد می کنـد.
یکـی دیگـر از نقـاط ضعـف این قانـون عدم توجه به شـفافیت اسـت. . 9

مهم تریـن نهـاد ایـن قانـون، کمیسـیون عالـی تنظیـم مقـررات اسـت کـه 
هیچ حکمی برای شـفافیت در آن در نظر گرفته نشـده اسـت، درحالی که 
در قانـون اساسـی بـرای مجلس شـورای اسـالمی شـفافیت های گوناگونی 

ازجملـه علنـی بـودن مذاکرات در نظر گرفته شـده اسـت.
مرزبانـی . 10 و  سـایبری  مـرز  در خصـوص  ایـن طـرح  از  مـاده  چنـد 

سـایبری بیان شـده اسـت که در تعـارض بـا صالحیت های شـورای عالی 
امنیـت ملـی، مطابـق با اصـل 176 اسـت. هم چنیـن اگر مرز سـایبری را 
به عنـوان قلمـرو اعمال حاکمیت به رسـمیت بشناسـیم، مطابـق اصل 78 
قانون اساسـی هرگونـه تغییـر آن و به طریق اولی تعیین مرزهای سـایبری 
در صالحیـت مجلـس اسـت آن هـم بـا حدنصـاب تصویـب چهارپنجـم 
مجمـوع نماینـدگان مجلـس، درحالی کـه ایـن موضـوع در ایـن طـرح بـه 

سـتاد کل نیروهای مسـلح واگذارشـده اسـت.
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داعیـه طـرح تنظیـم خدمـات پایـه کاربـردی اسـت، درحالی کـه در . 11
موضوعـات مختلـف بی ربـط تعییـن تکلیف کرده اسـت، به طـور مثال در 
مـاده 6، قانـون وظایـف و اختیـارات وزارت ارتباطـات را اصالح می کند، 

درحالی کـه بایـد در یـک مصوبـه جداگانه ایـن موضوع طرح شـود.
شـماره گذاری مـواد، بخصوص در ماده 1 اشـتباه اسـت و خواننده را . 12

دچـار ابهـام می کنـد و باید به شـیوه آسـان فهم تری بیان شـود.
فصل بندی هـا متناسـب نیسـت، به طـور مثـال در فصـل 3 و ذیـل . 13

موضـوع تنظیم گـری بـه مرزبانـی فضـای مجـازی پرداختـه اسـت و ...
ایـن پیش نویـس نظـم و اتقـان حقوقـی نـدارد و بیشـتر به صـورت . 14

کشـکولی یـا به اصطـالح به صـورت »از هـر دری سـخنی ...« نوشته شـده 
اسـت و یـک نظـم منطقـی و جزئی نگـری و عمق حقوقـی نـدارد، بنابراین 
بـا تصویـب ایـن طرح چیـزی جـز افزایـش ابهـام و سـردرگمی حکمرانی 

فضـای مجـازی کشـور، اتفاقـی نمی افتد.
عـالوه بر موادی کـه در قانون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات . 15

اصالح شـده اسـت، با تصویـب این قانـون، قوانین و مقـررات دیگری نیز 
نیازمنـد نسـخ یـا اصـالح هسـتند، لـذا شایسـته بـود در ایـن خصـوص 

تعییـن تکلیف شـود.

1-2. بررسی مفاد پیش نویس
در این بخش به بررسی هر ماده به صورت جداگانه می پردازیم.

فصل اول: کلیات

ماده 1:  

ــره شــمول  ــه دای ــد، ازاین جهــت ک ــژه ای دارن تذکــر: تعاریــف در قوانیــن اهمیــت وی
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قانــون را مشــخص می کننــد و اگــر تعاریــف دقیــق نباشــند، هرچنــد مســئولیت، 
مجــازات و یــا تکالیــف جــدی و ســختی هــم در نظــر گرفته شــده باشــد، بی فایــده اســت 

ــرد. ــرار ک ــون ف ــمول قان ــوان از ش ــف می ت ــتدالل های مختل ــا اس و ب

 بند الف(

ــن  ــداق ممک ــن مص ــذا در تعیی ــت، ل ــم اس ــمت مبه ــن قس ــده در ای ــف ارائه ش تعری
ــب  ــه »مخاط ــت ک ــده اس ــاًل گفته ش ــود. مث ــلیقه ای ش ــیر س ــکل و تفس ــار مش ــت دچ اس
داخلــی بــاال« یــا »جنبــه راهبــردی«؛ امــا منظــور از مخاطــب بــاال یــا چــه چیــزی مشــمول 
ــده  ــاع داده ش ــه ارج ــت. در ادام ــده اس ــخص نش ــًا مش ــود، دقیق ــردی می ش ــه راهب جنب
اســت بــه شــبکه ملــی اطالعــات کــه »خدماتــی کــه در شــبکه ملــی اطالعــات هســت و 
غیرقابل اجتنــاب اســت و کاربــر باالیــی دارد.« ایــن نــوع تعریــف مبهــم اســت و امــکان 
ــود.  ــون ش ــمول قان ــرار از ش ــه ف ــر ب ــد منج ــد و می توان ــم می کن ــه رأی را فراه ــیر ب تفس
ــن  ــد و ای ــب باش ــاد صائ ــر آن نه ــه نظ ــرد ک ــخص ک ــادی را مش ــوان نه ــت می ت درنهای
مرجــع، شــمول یــا عــدم شــمول مصادیــق را معیــن کنــد. مثــاًل یــک ایــراد ایــن تعریــف 
می توانــد ایــن باشــد کــه شــاید دولــت معتقــد نباشــد کــه موتــور جســتجو، جــزء خدمــات 
پایــه کاربــردی اســت امــا بقیــه برخــالف ایــن نظــر فکــر کننــد، در اینجــا مقــام حل وفصل 
کننــده کیســت؟ البتــه در بندهــای جلوتــر شــورای عالــی فضــای مجــازی و کمیســیون را 

مســئول تعییــن دســته و مصادیــق ایــن خدمــات پایــه کاربــردی معیــن کــرده اســت.

هم چنیــن در بنــد الــف در تعریــف خدمــات پایــه کاربــردی گفته شــده اســت، 
ــی اطالعــات  ــبکه مل ــازی و ش ــاب از فضــای مج ــش غیرقابل اجتن ــه بخ ــه ب ــی ک »خدمات
تبدیل شــده باشــد ...« ایــن بیــان می توانــد دایــره شــمول قانــون را کاهــش دهــد چراکــه 
مــواردی کــه در فضــای مجــازی بــه معنــای عــام و در شــبکه ملــی اطالعــات بــه معنــای 
ــه خدمــات غیرقابل اجتنــاب تبدیل شــده باشــد، مشــمول  خــاص به صــورت مشــترک ب
ــردی و  ــت راهب ــک خدم ــت ی ــن اس ــه ممک ــت، درحالی ک ــردی اس ــه کارب ــات پای خدم
ــا بلعکــس فقــط در شــبکه  ــی اطالعــات موجــود نباشــد ی ــذار باشــد و در شــبکه مل اثرگ
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ملــی اطالعــات موجــود باشــد، در ایــن صــورت مشــمول قانــون نمی شــود. در اینجــا بایــد 
ــا  ــات ی ــی اطالع ــبکه مل ــاب از ش ــش غیرقابل اجتن ــه بخ ــه ب ــی ک ــد، »خدمات ــان می ش بی

ــد ...« ــده باش ــازی تبدیل ش ــای مج فض

ــه  ــت ک ــده اس ــی بیان ش ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــف خدم ــف( -1: در تعری ــد ال بن
ــخاص  ــه اش ــق ب ــت آن متعل ــد مالکی ــش از 50 درص ــه بی ــردی ک ــه کارب ــات پای »خدم

ــد« ــوده باش ــی ب ایران

ــه  ــات پای ــد خدم ــان می ش ــد بی ــود دارد، بای ــی وج ــتباه نگارش ــمت اش ــن قس در ای
ــور،  ــات مذک ــده خدم ــرکت ارائه دهن ــهام ش ــد از س ــش از 50 درص ــه بی ــردی ک کارب

ــد. ــی باش ــخص ایران ــک ش ــه ی ــق ب متعل

الــف( -1: در ایــن بنــد بیان شــده اســت »میزبانــی کاربــران داخلــی در آن صرفــًا در 
داخــل کشــور انجــام شــود«؛ درحالی کــه بایــد بیــان می شــد »میزبانــی کاربــران ایرانــی یــا 

ــرور( داخــل کشــور باشــد« ــًا در ســرویس دهنده های )س ــی آن صرف داخل

تفــاوت ایــن دو بیــان در ایــن اســت کــه برخــی کاربــران در ایــران هســتند کــه تابعیــت 
ایــران ندارنــد امــا فعــاًل در ایــران اقامــت دارنــد، این هــا بایــد مشــمول قانــون بشــوند، 
ــته  ــود داش ــت وج ــن اس ــران ممک ــی کارب ــی برخ ــد. از طرف ــان ش ــی بی ــه داخل ــذا کلم ل
ــذا ایــن  ــد، ل ــد امــا اکنــون خــارج از کشــور اقامــت دارن ــی دارن باشــند کــه تابعیــت ایران
ــه  ــهروند و تبع ــوز ش ــه هن ــد، چراک ــرار بگیرن ــون ق ــت قان ــد موردحمای ــم بای ــران ه کارب

ــتند. ــران هس ــت ای ــت دول ــت حمای ــوند و تح ــوب می ش ــران محس ای

کاربردی اثرگذار: الف(-3 بند 1 و 2: خدمات پایه 

نکتــه خیلــی مهــم: در ایــن قســمت تعریــف خدمــات پایــه کاربــردی اثرگــذار دچــار 
ایجــاد تبعیــض بــه نفــع ارائه دهنــدگان خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی شــده اســت کــه 
کامــاًل اشــتباه اســت؛ زیــرا طبــق آخریــن آمــار )1398( تنهــا 30% از ترافیــک مصرفــی 
در ســطح کشــور داخلــی اســت و 70% آن ترافیــک خارجــی اســت و در متــن پیش نویــس 
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ــه  ــات پای ــت »خدم ــده اس ــی بیان ش ــذار خارج ــه اثرگ ــات پای ــرایط خدم ــد 1 و ش در بن
ــش از  ــه آن بی ــد یک ماه ــای بان ــا پهن ــی ی ــط داده مصرف ــه متوس ــی ک ــردی خارج کارب
ــرای  ــد 2 ب ــد.« و در بن ــی باش ــی بین الملل ــد مصرف ــای بان ــم پهن ــل حج ــد حداق 5 درص
خدمــات پایــه اثرگــذار داخلــی نیــز بیان شــده اســت: »خدمــات پایــه کاربــردی داخلــی که 

متوســط داده مصرفــی یــا پهنــای بانــد یک ماهــه آن بیــش از 5 درصــد از حداقــل حجــم 
پهنــای بانــد مصرفــی داخلــی باشــد«. طبــق درصــد مدنظــر در ایــن دو تعریــف و مطابــق 
بــا نســبت پهنــای بانــد داخلــی بــه خارجــی کــه فــرض کنیــم 30 بــه 70 اســت، تبعیضــی 
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــذار داخل ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــاروا علی ن
ــه  ــات پای ــرای خدم ــذار ب ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــوان خدم ــمول عن ــتانه ش ــه آس چراک
خارجــی باالتــر اســت و ممکــن اســت در یــک وضعیــت مشــابه در دو پلتفــرم خارجــی و 
داخلــی، پلتفــرم داخلــی مشــمول عنــوان خدمــات پایــه کاربــردی اثرگــذار بشــود و طبعــًا 
محدودیت هــا و تکالیــف قانونــی بــر آن اعمــال شــود امــا در همیــن شــرایط یــک پلتفــرم 
ــر  ــال زی ــر او اعمــال شــود. در مث ــری ب ــی کمت خارجــی مشــمول نشــود و تکالیــف قانون

ــت. ــده اس ــض اشاره ش ــن تبعی ــی ای ــورت عین به ص

ــورت  ــن ص ــت. در ای ــگ اس ــور 1000 گی ــد کش ــای بان ــد کل پهن ــرض کنی ــال: ف مث
پهنــای بانــد داخلــی 300 گیــگ و پهنــای بانــد خارجــی 700 گیــگ اســت. حــال آســتانه 
شــمول عنــوان خدمــات پایــه کاربــردی اثرگــذار داخلــی یــک پلتفــرم بایــد بــه ترافیــک 
5% از 300 گیــگ یعنــی 15 گیــگ برســد تــا مشــمول عنــوان و تکالیــف قانونــی شــود امــا 
در خصــوص ارائه کننــدگان خدمــات خارجــی حــد آســتانه 5% از 700 گیــگ اســت یعنــی 
ــردی پهنــای  ــه کارب ــر فرضــًا دو ارائه دهنــده خدمــات پای 35 گیــگ. در ایــن شــرایط اگ
ــده  ــد، ارائه دهن ــی باش ــری خارج ــی و دیگ ــی داخل ــند و یک ــته باش ــگ داش ــد 20 گی بان
ــردی  ــه کارب ــات پای ــه خدم ــی از ارائ ــی ناش ــف قانون ــمول تکالی ــی مش ــات داخل خدم
اثرگــذار می شــود امــا ارائه دهنــده خدمــات خارجــی خیــر و طبعــًا از منظــر حقــوق 

رقابــت ایــن موضــوع مــردود اســت.
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چه بســا قانون گــذار بایــد در شــرایط کنونــی کــه تحریم هــای همه جانبــه علیــه کشــور 
وجــود دارد و هم چنیــن باوجــود آرمان هــا و ارزش هایــی از قبیــل اســتقالل، خودکفایــی، 

اقتصــاد مقاومتــی و ...، تبعیض هــای مثبتــی نیــز بــه نفــع فعــاالن داخلــی قائــل شــود.

یــک نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بنــد کــه بایــد اصــالح شــود ایــن اســت کــه در بنــد 
الــف- 3 - 1 و 2 مــالک »متوســط داده مصرفــی یــا پهنــای بانــد یک ماهــه آن ... 
ــه  ــت. ب ــده اس ــی« معرفی ش ــا داخل ــی ی ــی بین الملل ــد مصرف ــای بان ــم پهن ــل حج حداق
نظــر می رســد ایــن مــالک صحیحــی نیســت، چراکــه حداقــل پهنــای بانــد شــاید ثابــت 
نباشــد، مثــاًل در یــک مــاه بــه دالیــل مختلــف حداقــل پهنــای بانــد یــک کشــور بــاال بــرود 
ــک  ــاه ی ــک م ــذا ممکــن اســت در ی ــد، ل ــن بیای ــف پایی ــل مختل ــه دالی ــاه ب ــک م و در ی
ــر  ــر ب ــی ناظ ــف قانون ــذار و تکالی ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــوان خدم ــمول عن ــرم مش پلتف
آن بشــود و در مــاه بعــد خیــر و ایــن چالــش هــم بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات دشــوار 
ــرل  ــوارد کنت ــن م ــد ای ــه بای ــه هرماه ــت چراک ــرای حاکمی ــم ب ــت و ه ــردار اس و هزینه ب
ــازه کمــی اســت کــه  ــازه یــک مــاه نیــز در ایــن امــور بســیار ب و رصــد شــود. از طرفــی ب
ــا شــش ماهه تعریــف  ــازه حداقــل بایــد ســه ماهه ی ــذا ب ــرد، ل ــاال می ب هزینــه کنتــرل را ب

شــود.

نکتــه دیگــر در خصــوص ایــن دو تعریــف کــه شــاید بیشــتر جنبــه سیاســی و 
دیپلماتیــک یــا خط مشــی گــذاری رفتــاری داشــته باشــد، ایــن اســت کــه مــالک مــا در 
ایــن قانــون بــرای شــمول عنــوان ارائه دهنــده خدمــات پایــه کاربــردی اثرگــذار چیســت؟ 
ــر  ــا کم ت ــر ی ــرا زیادت ــت؟ چ ــوده اس ــه ب ــان 5% چ ــرای بی ــا ب ــالک م ــم 5%. م ــرا گفتی چ

بیان نشــده اســت؟

ــن  ــه ای ــد ک ــالک باش ــن م ــد ای ــد بای ــاب و درص ــن حدنص ــن ای ــم در تعیی ــه مه نکت
حدنصــاب نــه بایــد خیلــی بــاال باشــد و نــه خیلــی پاییــن، زیــرا اگــر ایــن درصــد را خیلــی 
ــماری  ــداد انگشت ش ــا تع ــت تنه ــن اس ــم 20%، ممک ــاًل بگویی ــم، مث ــر بگیری ــاال در نظ ب
ــن  ــورت ای ــن ص ــه در ای ــود ک ــامل ش ــردی را ش ــه کارب ــات پای ــای خدم از ارائه دهنده ه
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ــان  ــان مخاطب ــی در می ــت باالی ــوذ و محبوبی ــاال و نف ــادی ب ــای اقتص ــوارد از قدرت ه م
گســترده برخــوردار هســتند ماننــد پلتفــرم اینســتاگرام یــا تلگــرام یــا واتــس آپ، بنابرایــن 
مــا قانونــی وضــع کرده ایــم کــه تنهــا بــرای 3 یــا 4 شــرکت بــزرگ و بین المللــی مصــداق 
دارد. در ایــن صــورت احتمــال مقاومــت ایــن شــرکت ها در برابــر تکالیــف قانونــی زیــاد 

ــا  ــن شــرکت ها ب ــه ای ــاد اســت. چراک ــون زی ــدن قان ــروک مان ــود و احتمــال مت خواهــد ب
ــا  ــد ب ــز حاکمیــت نمی توان ــون را اجــرا نمی کننــد و عمــاًل نی ــی می کننــد و قان یکدیگــر الب
این هــا برخــورد ســخت کنــد، چراکــه عواقــب مختلفــی خواهــد داشــت؛ امــا اگــر درصــد 
ــور،  ــی کش ــک مصرف ــد از ترافی ــاًل 0.00001 درص ــم، مث ــبه کنی ــن محاس ــی پایی را خیل
در ایــن صــورت نیــز ممکــن اســت شــرکت های بســیار زیــادی مشــمول قانــون بشــوند 
ــرای حاکمیــت غیرممکــن  ــون هــم ب ــن قان ــد و اجــرای ای ــی ندارن ــچ اهمیت ــه عمــاًل هی ک
ــده و  ــده و ُع ــت ِع ــت و حاکمی ــادی اس ــیار زی ــون بس ــمولین قان ــه مش ــود، چراک می ش
ــم شــد  ــی مواجــه خواهی ــا قانون ــن مجــدد ب ــدارد؛ بنابرای ــا را ن ــر این ه امــکان نظــارت ب

ــود. ــی نمی ش ــه عملیات ک

ــه نحــوی تعییــن کنیــم کــه تعــداد مشــخص و اثرگــذاری  بنابرایــن بایــد درصــد را ب
ــار  ــند و در کن ــمول باش ــزرگ مش ــرکت های ب ــداد ش ــک تع ــن ی ــود. هم چنی ــامل ش را ش
این هــا یــک تعــداد شــرکت متوســط هــم مشــمول شــود، چراکــه شــرکت های کوچــک و 
متوســط از تــرس حاکمیــت و حــذف از بــازار تکالیــف قانونــی را اجــرا می کننــد و در ایــن 
ــود، در  ــه می ش ــر گرفت ــرکت های بزرگ ت ــون از ش ــه قان ــن ب ــدم تمکی ــه ع ــرایط بهان ش
ــا  ایــن صــورت می توانیــم علیــه شــرکت های بزرگ تــر اقــدام کنیــم و افــکار عمومــی را ب

تصمیمــات خــود همــراه کنیــم بــرای اجــرای عادالنــه قواعــد حقوقــی.

با در نظر گرفتن این نکات اصالحیه ذیل پیشنهاد می شود.

پیشنهاد اصالحی بند الف -3 -1 و 2:

ــه  ــی ک ــردی خارج ــه کارب ــات پای ــی: »خدم ــذار خارج ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای خدم
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متوســط داده مصرفــی یــا پهنــای بانــد ســه ماهه آن بیــش از 3 درصــد از میانگیــن 
ــد.« ــابق باش ــاه س ــه م ــور در س ــی کش ــد مصرف ــای بان ــم کل پهن ــل حج حداق

ــه  ــی ک ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــی: »خدم ــذار داخل ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای خدم
متوســط داده مصرفــی یــا پهنــای بانــد ســه ماهه آن بیــش از 5 درصــد از میانگیــن 

ــد.« ــابق باش ــاه س ــه م ــور در س ــی کش ــد مصرف ــای بان ــم کل پهن ــل حج حداق

ــه  ــات پای ــوان خدم ــمول عن ــای ش ــی از مالک ه ــد یک ــن بن ــف- 3 -3: در ای ــد ال بن
ــا کاربــری بیــش از ۱ درصــد از جمعیــت  کاربــردی اثرگــذار »خدمــات پایــه کاربــردی ب
کاربــران داخــل کشــور« مطرح شــده اســت. از طرفــی تنهــا مــالک پهنــای بانــد نمی توانــد 
بــرای اثرگــذاری مؤثــر باشــد، چه بســا پلتفرم هایــی کــه به صــورت متنــی فعالیــت 
ــراوان  ــذاری ف ــاد و اثرگ ــران زی ــا کارب ــد، ام ــد کمــی اشــغال می کنن ــای بان ــد و پهن می کنن
دارنــد، به طــور مثــال شــاید پلتفــرم توییتــر از ایــن قبیــل باشــد، پــس عــالوه بــر تعییــن 

مــالک پهنــای بانــد، مــالک تعــداد مخاطــب را نیــز بایــد در نظــر گرفــت.

ــه  ــد ک ــه بن ــن س ــت. ای ــر اس ــد اخی ــا دو بن ــی ب ــدم هماهنگ ــد، ع ــن بن ــراد ای ــا ای ام
ــه نحــوی طراحــی شــود کــه هــر ســه در یــک ســطح  مالک هــا را تعییــن می کنــد بایــد ب
ــا  ــا بنده ــاده گوی ــن م ــا در ای ــود؛ ام ــامل بش ــان را ش ــتانه یکس ــک آس ــه ی ــند و هم باش
هماهنــگ نیســت. به طــور مثــال اگــر در مــواد کیفــری ایــن مــوارد وجــود دارد کــه مثــاًل 
ــد  ــی بتوان ــه قاض ــمارد ک ــاز می ش ــازات را مج ــد مج ــذار چن ــرم، قانون گ ــک ج ــرای ی ب
ــه  ــه ای ک ــوارد چندگزین ــن م ــد. در ای ــاب کن ــا را انتخ ــی از آن ه ــرم یک ــا مج ــب ب متناس
ــتانه  ــطح و آس ــک س ــد در ی ــه بای ــت، هم ــده اس ــمرده ش ــرم برش ــازات مج ــرای مج ب
ــدی  ــه نق ــت، جریم ــا هس ــی از گزینه ه ــال یک ــک س ــس ی ــر حب ــال اگ ــور مث ــد. به ط باش
مثــاًل 20 میلیــون تومانــی هــم گزینــه دیگــر باشــد تــا ایــن دو متعــادل باشــد. نــه اینکــه 
یکــی حبــس 3 ســال و دیگــری جریمــه نقــدی یک میلیــون تومانــی باشــد. در ایــن مــاده 
ــتانه از  ــک آس ــه ی ــد و هم ــادل باش ــف متع ــای مختل ــد بنده ــز بای ــت نی ــرح صیان از ط
ــمول  ــه ش ــد 1 و 2 دامن ــد بن ــر می رس ــه نظ ــاده ب ــن م ــود. در ای ــامل ش ــان را ش مخاطب
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ــد  ــل 5 درص ــه حداق ــی ک ــی خدمات ــتری دارد؛ یعن ــمول بیش ــه ش ــد 3 دامن ــر و بن کمت
حداقــل حجــم پهنــای بانــد را اشــغال می کننــد بــه نظــر می رســد مخاطبــان بیشــتری از 
1 درصــد داشــته باشــند. البتــه ایــن مــورد بایــد محــل بررســی کارشناســی واقــع شــود تــا 

واقعیــت امــر مکشــوف شــود.

ــده  ــوارد تعیین ش ــایر م ــه »س ــت ک ــده اس ــد بیان ش ــن بن ــف - 3 - 4: در ای ــد ال بن
ــکل  ــک مش ــاده ی ــن م ــون«. ای ــن قان ــاده 4 ای ــد 3 م ــرح در بن ــیون مص ــوی کمیس از س
اساســی دارد و آن هــم اینکــه ســه مــالک را خــودش بیــان می کنــد امــا ایــن مالک هــا را 
ــد،  ــترش بده ــا را گس ــن مالک ه ــد ای ــار می ده ــیون اختی ــه کمیس ــد و ب ــور نمی کن محص
ــه را  ــات پای ــمول خدم ــره ش ــوان دای ــیون می ت ــم کمیس ــک تصمی ــا ی ــورت ب ــن ص در ای
بســیار گســترده کــرد یــا بــه ســه مــالک تعیین شــده در ایــن قانــون تقلیــل داد. بــه نظــر 
می رســد ایــن اختیــار نبایــد در اختیــار کمیســیون باشــد بلکــه شــمول یــک قانــون صرفــًا 
بایــد در همــان قانــون تعییــن شــود یــا نهایتــًا در شــورای عالــی فضــای مجــازی گســتره 

شــمول خدمــات پایــه کاربــردی تعییــن شــود.

تبصــره 1 و 2: بیان شــده اســت »مصادیــق موردنظــر از خدمــات پایــه کاربــردی در 
ــه  ــت( ... ک ــده اس ــی تعیین ش ــورای عال ــناد ش ــه در اس ــت ک ــواردی اس ــون )م ــن قان ای
ــت  ــگر، مدیری ــت بوم جویش ــی، زیس ــبکه اجتماع ــان و ش ــا پیام رس ــق آن ه ــم مصادی اه
هویــت معتبــر، خدمــات نــام و نشــان گذاری، خدمــات پایــه مکانــی و نقشــه و خدمــات 
میزبانــی داده اســت« و در تبصــره 2 گفتــه اســت »تعریــف شــورای عالــی فضــای مجــازی 
در خصــوص هــر یــک از مصادیــق خدمــات پایــه کاربــردی مبنــای ایــن قانــون خواهــد 
به واســطه مالک هــای ســه گانه مشــمول می شــوند،  تعــدادی  یعنــی عمــاًل  بــود«؛ 
تعــدادی را خــود کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات تعییــن می کنــد و تعــدادی را شــورای 
عالــی تعییــن می کنــد. ایــن چنــد پارچگــی بســیار مضــر اســت و منجــر بــه هــرج و مــرج 
ــان  ــا بی ــد ی ــخص می ش ــمول مش ــره ش ــًا دای ــون دقیق ــود قان ــد در خ ــا بای ــود. ی می ش
می شــد کــه تعییــن مصادیــق خدمــات پایــه کاربــردی در صالحیــت مرکــز ملــی فضــای 
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ــا تصویــب شــورای عالــی فضــای مجــازی ممکــن اســت. مجــازی و ب

گذرگاه ایمن مرزی بند پ( 

نکتــه: در رابطــه بــا تعریــف مــرز در فضــای مجــازی ابهامــات زیــادی وجــود دارد و 
هنــوز بــه یــک کفایــت نظــری نرســیدیم کــه بایــد در قبــال فضــای مجــازی چــه کنیــم و 
مــرز را چگونــه تعریــف کنیــم. در اینجــا ازنظــر منطقــی صحیــح بــود کــه اول مــرز فضــای 

ــذرگاه ایمــن مــرزی مشــخص می شــد. مجــازی تعریــف می شــد و بعــد گ

ــرز  ــد م ــی می گوین ــت؟ برخ ــازی چیس ــای مج ــرز در فض ــواع م ــه ان ــت ک ــث اس  بح
ــی را  ــای فیزیک ــان مرزه ــد هم ــی قائل ان ــت. برخ ــرز پلتفرم هاس ــازی، م ــای مج در فض
تعمیــم دهیــم بــه فضــای مجــازی مثــاًل در نقــاط مــرزی در خشــکی یــا دریــا کــه کابل های 
ــات  ــرکت ارتباط ــاًل ش ــا مث ــم ی ــرز بدانی ــا را م ــد و آنج ــور می کن ــرز عب ــت از م اینترن
زیرســاخت را مــرز بدانیــم کــه اینترنــت ازآنجــا توزیــع می شــود یــا در رویکــردی دیگــر 
مرزهــا را هرجایــی کــه ابزارهــای فنــاوری اطالعــات بــه اینترنــت وصــل می شــود بدانیــم 
و زمانــی کــه بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل هســتند، آنجــا را عبــور مــرزی ندانیــم.

 ایــن تعاریــف مختلــف وابســته بــه رویکردهــای مختلفــی اســت، مثــاًل اگــر رویکــرد 
فنــی و صرفــًا زیرســاختی ارتباطــی باشــد مــرز می شــود گیــت وی هــای مــرزی اینترنــت 
یــا شــرکت ارتباطــات زیرســاخت امــا اگــر مرزهــا را از بعــد نرم تــر و مثــاًل ازنظــر محتــوا 
بررســی کنیــم، مــرز می شــود هــر محتوایــی کــه بــا فرهنــگ و قوانیــن مــا متفــاوت باشــد؛ 
بنابرایــن تعریــف مــرز در معنــای آن خیلــی گســترده اســت و مــا بایــد تمــام ایــن ابعــاد 
ــطحی  ــف و س ــس ضعی ــن پیش نوی ــرزی در ای ــذرگاه م ــًا گ ــم. نهایت ــرار دهی ــر ق را مدنظ

ــت. ــده اس تعریف ش

ت( دستگاه اجرایی:

ــون مدیریــت خدمــات کشــوری، )1(  مجموعــه دســتگاه های موضــوع مــاده )5( قان
ــون برنامــه پنج ســاله ششــم  ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه و مــاده )29( قان قان
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توســعه و مســتثنیات آن مــاده.

بایــد توجــه شــود کــه اصطــالح دســتگاه اجرایــی در مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات 
ــرای همــان  کشــوری به صــورت مشــخص تعریف شــده اســت، امــا ایــن تعریــف دارد ب
ــد  ــان می کن ــترده تر بی ــمول گس ــره ش ــف و دای ــک تعری ــی، ی ــتگاه اجرای ــالح دس اصط
ــن  ــاص در قوانی ــک واژه خ ــورت از ی ــن ص ــت و در ای ــذاری اس ــارض در قانون گ ــه تع ک
ــی بیــان می شــود کــه نشــان از عــدم یکپارچگــی و انســجام در  مختلــف تعاریــف متفاوت

نظــام حقوقــی اســت.

بــه نظــر می رســد تهیه کننــدگان ایــن پیش نویــس درصــدد بوده انــد بــرای اصطــالح 
دســتگاه اجرایــی حالتــی را تعریــف کننــد کــه بیشــترین گســتره شــمول را داشــته باشــد؛ 
ــات  ــالح مؤسس ــی از اصط ــتگاه اجرای ــالح دس ــای اصط ــود بج ــنهاد می ش ــن پیش بنابرای
عمومــی اســتفاده شــود و در همیــن مــاده در تعریــف مؤسســات عمومــی بیــان شــود کــه 
مشــمول کلیــه دســتگاه های اجرایــی )مطابــق بــا تعریــف مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمات 
کشــوری(، شــورای اســالمی شــهر و روســتا، شــورای محلــی و تمامــی ســازمان های دارای 
ــترین  ــت بیش ــن حال ــه در ای ــود ک ــی می ش ــات عموم ــده دار خدم ــی و عه ــدرت عموم ق
دایــره شــمول بــرای قانــون در نظــر گرفته شــده اســت و دو مــاده مذکــور از قانــون برنامــه 

توســعه و قانــون احــکام دائمــی هــم آورده شــود.

ماده 2:  

)دایره شمول قانون را مشخص کرده است(

بند الف و ب(

 در بند الف و ب به ترتیب بیان شده است:

ــه کاربــردی، خدمــات ارتباطاتــی و فنــاوری اطالعــات داخلــی و  الــف- خدمــات پای
ــات. ــی اطالع ــبکه مل ــر ش ــده ب ــی ارائه ش خارج
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ب- اتبــاع ایرانــی ارائه دهنــده یــا کاربــر خدمــات پایــه کاربــردی، خدمــات ارتباطاتــی 
و فنــاوری اطالعــات در داخــل یــا خــارج از شــبکه ملــی اطالعــات.

ــی اطالعــات خطــاب  ــر بســتر شــبکه مل ــف خدمــات شــکل گرفته ب یعنــی در بنــد ال
ــا  ــل ی ــده در داخ ــات ارائه ش ــر خدم ــا کارب ــده ی ــد ب ارائه دهن ــت و در بن ــذار اس قانون گ

خــارج از شــبکه ملــی اطالعــات.

ــاده 2  ــف م ــد ال ــون در بن ــن قان ــمول ای ــره ش ــن دای ــوص تعیی ــم در خص ــه مه نکت
ایــن اســت کــه خدمــات ارتباطــی و فنــاوری اطالعاتــی داخلــی و خارجــی در مــاده یــک 
تعریف نشــده اســت و نیازمنــد ایــن هســت کــه ایــن اصطالحــات در مــاده یــک تعاریــف 
ــی  ــی داخل ــاوری اطالعات ــی و فن ــات ارتباط ــوم خدم ــن مفه ــود. هم چنی ــخص ش و مش
ــر  ــده ب ــات ارائه ش ــی خدم ــد تمام ــت و می توان ــترده اس ــی و گس ــیار کل ــی بس و خارج
بســتر فضــای مجــازی را شــامل شــود، درحالی کــه ایــن قانــون بایــد تنهــا خدمــات پایــه 
کاربــردی را تقنیــن و تنظیــم کنــد، چراکــه اگــر از ایــن فراتــر بــرود دایــره بســیار وســیعی 
ــای  ــتر فض ــر بس ــات ب ــه خدم ــاده هم ــد م ــب چن ــد در قال ــود و نمی توان ــامل می ش را ش
مجــازی را تنظیــم کــرد، بلکــه هــر بخــش شــاید یــک قانــون متناســب بــا خــود بخواهــد؛ 
ــی و  ــی داخل ــاوری اطالعات ــی و فن ــات ارتباط ــارت »خدم ــود عب ــه می ش ــن توصی بنابرای
ــی و  ــی کلی گوی ــر قانون نویس ــیار مض ــت بس ــک آف ــه ی ــردد. چراک ــذف گ ــی« ح خارج
انــگاره اصــالح تمــام امــور بــا یــک قانــون اســت. بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه قوانیــن 
در یــک موضــوع محــدود و مشــخص به صــورت تخصصــی ورود پیــدا کننــد و ســاماندهی 

کننــد.

هم چنیــن نکتــه ای کــه از آن در بنــد الــف غفلــت شــده اســت، اینکــه ایــن بنــد فقــط 
ــه  ــود، درحالی ک ــات می ش ــی اطالع ــبکه مل ــتر ش ــر بس ــده ب ــات ارائه ش ــمول خدم مش
ممکــن اســت خدماتــی پایــه کاربــردی باشــد و در خــارج از بســتر شــبکه ملــی اطالعــات 

و در بســتر شــبکه اینترنــت ارائــه شــود.

ــر(  ــا کارب ــده ی ــی )ارائه دهن ــاع ایران ــت اتب ــده اس ــًا گفته ش ــد ب صرف ــن در بن هم چنی
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ــتباه  ــوع اش ــن موض ــه ای ــات؛ ک ــی اطالع ــبکه مل ــارج از ش ــا خ ــل ی ــات ... در داخ خدم
اســت، یعنــی ممکــن اســت خدماتــی در فضــای مجــازی ارائــه شــود کــه ارائه کننــده آن 

ــن بنــد نمی شــود. ــی نباشــد، در ایــن صــورت مشــمول ای ایران

ــرد.  ــخص ک ــمول را مش ــره ش ــن دای ــن تعیی ــف ای ــوان نقطه ضع ــال می ت ــک مث ــا ی ب
ــات  ــه خدم ــات، ارائ ــی اطالع ــبکه مل ــارج از ش ــی در خ ــرد روس ــک ف ــد ی ــرض کنی ف
ــی باشــد. در ایــن صــورت طبــق  ــادی از آن ایران ــردی کنــد کــه مخاطبــان زی ــه کارب پای
بنــد الــف چــون ایــن ارائــه خدمــات خــارج از شــبکه ملــی اطالعــات اســت و طبــق بنــد 
ــه  ــردی و ن ــه کارب ــه خدمــت پای ــران نیســت، ن ب چــون ارائه دهنــده خدمــات تبعــه ای

ــود! ــد ب ــون نخواه ــن قان ــمول ای ــده، مش ــخص ارائه دهن ش

بــرای اصــالح مــوارد شــمول بایــد تنهــا خدمــات پایــه کاربــردی مشــمول ایــن قانــون 
ــای  ــر مالک ه ــر ب ــا اگ ــند؛ ام ــران باش ــه ای ــی از آن تبع ــان قابل توجه ــه مخاطب ــود ک ش
ــده  ــت ارائه دهن ــن اس ــاًل ممک ــور مث ــم. به ط ــش برمی خوری ــه چال ــم ب ــه کنی ــر تکی دیگ
یــک خدمــت پایــه کاربــردی اثرگــذار تبعــه ایــران باشــد امــا خدمــت او خــارج از شــبکه 
ــران خارجــی باشــد، در ایــن صــورت نبایــد قانــون شــامل  ــرای کارب ملــی اطالعــات و ب
ــردی کــه تبعــه خــارج از ایــران  ــه کارب او بشــود؛ امــا اگــر یــک ارائه دهنــده خدمــت پای
ــا  ــود، ام ــه می ش ــات ارائ ــی اطالع ــبکه مل ــارج از ش ــتر خ ــر بس ــت ب ــن خدم ــت و ای اس
مخاطبــان داخلــی قابل توجهــی دارد، ایــن خدمــت بایــد مشــمول قانــون و چارچوب هــا 

و تکالیــف آن بشــود.

ــه  ــات پای ــر خدم ــی ... کارب ــاع ایران ــه »اتب ــت ک ــده اس ــد ب بیان ش ــن در بن هم چنی
کاربــردی ...« بــه ایــن معنــا کــه اتبــاع ایرانــی چــه داخــل کشــور باشــند و چــه خــارج از 
کشــور، مشــمول تکالیــف ایــن قانــون می شــوند. ایــن ازنظــر حقوقــی قابل قبــول نیســت، 
چراکــه تنهــا موضوعــات احــوال شــخصیه در دایــره صالحیــت شــخصی یــک حکومــت 
قــرار می گیــرد و ســایر مــوارد در صالحیــت ســرزمینی تعییــن تکلیــف می شــود؛ 
بنابرایــن بنــد اگــر یــک فــرد در یــک کشــور خارجــی از پلتفرم هــا اســتفاده کنــد، مشــمول 
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ــده  ــی ارائه دهن ــور خارج ــک کش ــی در ی ــک ایران ــر ی ــی اگ ــا حت ــود ی ــون می ش ــن قان ای
خدمــات پایــه کاربــردی باشــد، بایــد الزامــات ایــن قانــون را در کشــور خارجــی در نظــر 

بگیــرد و اال ازنظــر ایــران مجــرم اســت!!

ــاز  ــی ب ــلیقه گرای ــاب س ــت و ب ــده اس ــم نوشته ش ــی و مبه ــی کل ــم خیل ــد پ - ه بن
می شــود و در دوره هــای مختلــف ممکــن اســت محــل افراط وتفریــط واقــع شــود.

از طرفــی ممکــن اســت یــک پلتفــرم بســیار بــزرگ کــه خارجــی اســت و هیــچ کاربــر 
ــکار  ــه اف ــی ب ــوی جهت ده ــه نح ــا ب ــرد ی ــورت گی ــی ص ــدارد، در آن بحث های ــی ن ایران
عمومــی صــورت پذیــرد کــه خــالف منافــع عمومــی ایــران باشــد، در ایــن صــورت آن 

ــود!! ــران می ش ــون ای ــمول قان ــردی، مش ــه کارب ــت پای ــده خدم ــرم ارائه دهن پلتف

ــه  ــات پای ــری خدم ــا کارب ــه ی ــه ارائ ــت »هرگون ــده اس ــره بیان ش ــره: در تبص تبص
کاربــردی تأثیرگــذار بــر منافــع مشــترک در فضــای مجــازی بین المللــی مشــمول 
ــره  ــن تبص ــت.« ای ــران اس ــوی ای ــده از س ــی پذیرفته ش ــدات فرامل ــا معاه ــا ی توافقنامه ه
کمــی مبهــم بیان شــده اســت و مشــخص نیســت منظــور از تأثیرگــذار بــر منافــع مشــترک 
در فضــای مجــازی ... چیســت؟ منظــور از مشــترک دقیقــًا میــان چــه موجودیت هایــی 

اســت؟

فصل دوم: تنظیم گری

ماده 3:  

ــم  ــی تنظی ــیون عال ــه کمیس ــت ک ــه اس ــاده گفت ــن م ــه در ای ــر این ک ــه دیگ ــک نکت ی
مقــررات مصــوب جلســه هشــتم شــورا اســت. ســؤال ایــن اســت، مگــر در همــان مصوبــه 
ترکیــب تعییــن نشــده اســت؟ قاعدتــًا در مصوبــه شــورا بایــد ترکیــب تعیین شــده باشــد 
ــر در  ــا اگ ــوده؛ ام ــی نشــده ب ــوده اســت و عملیات ــده ب ــه شــورا بی فای ــه اصــاًل مصوب وگرن
ــدد  ــب مج ــد ترکی ــا نبای ــر اینج ــد، دیگ ــده باش ــب تعیین ش ــی ترکی ــورای عال ــه ش مصوب
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ــت. ــی اس ــورای عال ــات ش ــالف مصوب ــاده برخ ــن م ــه ای ــد. چراک می آم

کمیســیون ها یــا نهادهــا و ســازمان های تنظیــم مقــررات، غالبــًا نهادهایــی تخصصــی 
و کارشناســی هســتند، نــه نهادهــای تصمیــم گیــر و سیاســی، لــذا ترکیــب ایــن کمیســیون 
منطقــی نیســت و نهادهــای مرتبــط و غیــر مرتبــط در ایــن کمیســیون عضــو دارنــد. ایــن 
قبیــل نهادهــای شــورایی بــه علــت گســتردگی و زیــاد بــودن اعضــا و ســطح بــاالی اعضــا 
ــخگو  ــه پاس ــت ک ــده اس ــالیان اثبات ش ــن س ــه ای ــا، در تجرب ــراوان اعض ــای ف و دغدغه ه
ــه معاونیــن  ــود. هرچنــد در تبصــره، به درســتی بیان شــده اســت ک و کارآمــد نخواهــد ب

ایــن مقامــات هــم می تواننــد در جلســه شــرکت کننــد.

ــده  ــک نماین ــا ی ــت؟ تنه ــر کجاس ــاد تنظیم گ ــن نه ــی در ای ــش خصوص ــگاه بخ جای
می توانــد در ترکیــب 18 نفــری کــه دارای حــق رأی هســتند، از منافــع بخــش خصوصــی 

حمایــت کنــد؟؟

نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه ایــن کمیســیون بــر اســاس مصوبــه جلســه هشــتم 
ــای  ــی فض ــز مل ــنامه مرک ــاده 9 اساس ــع در م ــازی و درواق ــای مج ــی فض ــورای عال ش

ــت: ــده اس ــاده بیان ش ــت. در آن م ــده اس ــازی، ایجادش مج

»کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات فضــای مجــازی کشــور جهــت تنظیــم سیاســت ها، 
نظــارت، هدایــت، هماهنگــی و تصویــب مقــررات و آیین نامه هــای کالن در همــه ابعــاد 
فضــای مجــازی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی تشــکیل می شــود 

و وظایــف و اختیــارات ایــن کمســیون بــه شــرح زیراســت:

تصویــب معیارهــا سیاســت ها و نظام هــای کنتــرل کیفــی و فنــی در همــه زمینه هــای 
ــه  ــی و همچنیــن سیاســت ها و معیارهــای ارائ ــه امنیــت و محتوای فضــای مجــازی ازجمل
محتــوا خدمــات توســعه و بهره بــرداری فضــای مجــازی کشــور در چارچــوب مصوبــات 

شــورای عالــی.

و  فعالیــت  کلــی صــدور مجــوز  و تصویــب ضوابــط  سیاســت گذاری هماهنگــی 



33

بهره بــرداری در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی بــرای ارائــه هرگونــه فعالیــت 
ــات و  ــر( خدم ــوت و تصوی ــن، ص ــم از داده، مت ــوا )اع ــامل محت ــازی ش ــای مج در فض

ارتباطــی. و  فنــی  زیرســاخت های 

ــای  ــا و بهره برداری ه ــوع فعالیت ه ــن ن ــوص تعیی ــنهاد در خص ــه پیش ــن و ارائ تدوی
غیرمجــاز در فضــای مجــازی و تعییــن جریمــه و مجــازات در مــوارد نیــاز جهــت تصویــب 

در شــورای عالــی و عنداللــزوم ارجــاع بــه مراجــع قانون گــذاری.

سیاســت گذاری درزمینــه نرخ گــذاری بــرای کلیــه خدمــات فضــای مجــازی در 
ــی. ــورای عال ــات ش ــوب مصوب چارچ

ــه  ــر عملکــرد دســتگاه های صادرکننــده مجوزهــای ارائ ایجــاد هماهنگــی و نظــارت ب
خدمــات محتــوا در فضــای مجــازی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی.

تدویــن سیاســت ها و تصویــب مقــررات کالن موردنیــاز فضــای مجــازی کشــور 

ــای  ــران فض ــوق کارب ــت از حق ــات، حمای ــطح خدم ــه و س ــای درج ــه توافقنامه ه ازجمل
مجــازی و تنظیــم روابــط فعــاالن فضــای مجــازی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی.

کشور: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی  ترکیب اعضای 

کمیسیون عالی(   رئیس مرکز ملی فضای مجازی )رئیس 

کمیسیون عالی(   معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی )دبیر 

نماینده رئیس قوه قضاییه  

ــا    ــط ب ــیون مرتب کمیس ــس  ــا رئی ــالمی )ی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــه رئی ــاون مربوط مع

تائیــد رئیــس مجلــس شــورای اســالمی(

نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  

نماینده وزارت اطالعات  

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
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نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  

نماینده سازمان صداوسیما  

نماینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی  

کشور   کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی  دبیر 

کشور   کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی  دبیر 

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت  

چهــار نفــر اعضــای حقیقــی از میــان افــراد متخصــص و باتجربــه بــه پیشــنهاد رئیــس   

مرکــز ملــی فضــای مجــازی و تصویــب شــورای عالــی فضــای مجــازی«

ــا ایــن ترکیــب بیان شــده اســت  درحالی کــه در مــاده پیش نویــس ترکیبــی متفــاوت ب
و اساســًا مجلــس صالحیــت چنیــن مداخلــه ای در نهادهــای ذیــل مقــام رهبــری نــدارد، 
مگــر ایشــان ایــن مصوبــه را تنفیــذ کنــد کــه بــه معنــای اصــالح مصوبــه شــورای عالــی 
فضــای مجــازی در نظــر گرفتــه شــود؛ امــا ازنظــر تخصصــی بــه نظــر می رســد ترکیــب 
ــر  ــه واقعیــت و نیازهــای ایــن حــوزه نزدیک ت مشخص شــده در اساســنامه مرکــز ملــی ب
ــده  ــود نماین ــدم وج ــنامه ع ــده در اساس ــب مشخص ش ــف ترکی ــا نقطه ضع ــت، تنه اس

بخــش خصوصــی اســت.

نکته شکلی این که در پیش نویس منتشرشده، در ماده 3، بند 17 وجود ندارد!

نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه در اصــالح اخیــر ایــن پیش نویــس ترکیــب اعضــای 
ایــن کمیســیون تغییــر کــرده اســت و مثــاًل معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــب  ــه ترکی ــی ب ــش خصوص ــده بخ ــوان نماین ــی به عن ــام صنف ــده از نظ ــک نماین ــا ی و ی
اضافه شــده اســت؛ امــا 2 نفــر حقــوق دان آشــنا بــه فضــای مجــازی بــه انتخــاب رئیــس 
قــوه قضائیــه حذف شــده اســت کــه بــرای کمیســیونی کــه قــرار اســت از ابزارهــای حقوقــی 
ــد خروجی هــای  ــد، بســیار مضــر اســت و نتیجــه آن مانن ــری اســتفاده کن ــرای تنظیم گ ب
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شــورای عالــی فضــای مجــازی از اتقــان حقوقــی الزم برخــوردار نخواهــد شــد. بــه نظــر 
ــه در  ــرد ک ــورت بگی ــیون ص ــای کمیس ــدی در اعض ــر ج ــک تجدیدنظ ــد ی ــد بای می رس
اولویــت اول خبــرگان تخصص هــای مختلــف عرصــه ســایبری ازجملــه، حقــوق، اقتصــاد، 
فرهنــگ و ارتباطــات و جامعه شناســی، فقهــا و ... حضــور داشــته باشــند و در گام بعــد 

اولویــت حضــور نماینــدگان نهادهــای مختلــف در دســتور باشــد.

هم چنیــن بــا تطبیــق اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا کمیســیون مذکــور در 
ــان در  ــر آن ــی، 15 نف ــه از 27 عضــو شــورای عال ــن پیش نویــس مشــخص می شــود ک ای
کمیســیون عضــو هســتند کــه ایــن عمــاًل منجــر بــه ایجــاد حیــات خلــوت بــرای 15 نفــر 
ــد در  ــند می توانن ــته باش ــری داش ــر دیگ ــر نظ ــن 15 نف ــی ای ــر در موضوع ــود و اگ می ش
ــورای  ــیون و ش ــن کمیس ــارض بی ــه تع ــر ب ــن منج ــد و ای ــری نماین ــیون آن را پیگی کمیس

ــود. ــی می ش عال

نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اصــواًل در نظــام اداری، دبیرخانــه مرجــع باالدســتی 
ــکاس  ــتی انع ــع باالدس ــزارش را در مرج ــد و گ ــارت می کن ــتی نظ ــع پایین دس ــه مرج ب
ــان  ــازی هم ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــس دبیرخان ــوص رئی ــن خص ــد. در ای می ده
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت کــه همیــن مقــام، رئیــس و مســئول دبیرخانــه 
ــش جــدی می شــود و  ــذا نظــارت دچــار چال ــررات اســت! ل ــم مق ــی تنظی کمیســیون عال

ــود. ــاد می ش ــع ایج ــارض مناف تع

ــق رأی  ــای دارای ح ــس از اعض ــدگان مجل ــرح نماین ــد ط ــخه جدی ــن در نس هم چنی
ــا ایــن وصــف هیــچ نماینــده دارای حــق رأی  ــه عضــو ناظــر تنزیــل داده شــده اند کــه ب ب
ای از مجلــس شــورای اســالمی در کمیســیون وجــود نــدارد. در ترکیــب حاضــر حضــور 
ــا  ــه تنه ــوه قضائی ــت و از ق ــوازن نیس ــاًل دارای ت ــف اص ــای مختل ــدگان از نهاده نماین
ــت  ــا از دول ــتند ام ــر هس ــو ناظ ــوان عض ــده به عن ــه نماین ــس س ــتان کل و از مجل دادس
و نهادهــای فــرا قــوه ای و ذیــل رهبــری، تعــداد اعضــا بســیار بیشــتر اســت. ایــن عــدم 
ــد  ــاس می کنن ــه احس ــود ک ــی ش ــکاری نهادهای ــدم هم ــه ع ــر ب ــد منج ــوازن می توان ت
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ــه  ــدارد هم ــی ن ــاًل لزوم ــه اص ــن اینک ــتند. ضم ــه نداش ــات مداخل ــوی در تصمیم ــه نح ب
ــوان تنهــا از نظــرات و دغدغه هــای  نهادهــا در تصمیم گیــری دخیــل باشــند، بلکــه می ت
ــان  ــده کارشناس ــر عه ــری ب ــرد و تصمیم گی ــتفاده ک ــات اس ــا در تصمیم ــی آن ه کارشناس
ــد  ــق نبای ــر محق ــه نظ ــه ب ــاده ک ــن م ــرش ای ــورت پذی ــی در ص ــذا )حت ــد، ل ــره باش خب

وجــود داشــته باشــد و خــالف موازیــن حقوقــی و مدیریتــی و ... اســت( ترکیــب چنیــن 
کمیســیونی بایــد بســیار تخصصــی باشــد نــه ســهم خواهــی نهادهــای مختلــف در عرصــه 

ــازی. ــای مج ــت در فض ــال حاکمی اعم

بنابراین در جمع بندی به نظر محقق الزم است ماده 3 کاًل حذف شود.

ماده 4:  

ــن مــاده صالحیت هــای کمیســیون  ــه ای ــن اســت ک ــر مــاده 4 ای نکتــه اصلــی ناظــر ب

عالــی تنظیــم مقــررات را مشــخص کــرده اســت، درحالی کــه وظایــف ایــن کمیســیون در 
ــی فضــای مجــازی تعیین شــده اســت و توســط مجلــس قابل تغییــر  ــه شــورای عال مصوب

نیســت، مگــر اینکــه مصوبــه مجلــس بــا اذن رهبــری همــراه باشــد.

ــط ...  ــه و تصویــب ضواب ــه تهی در بندهــای مختلــف مــاده 4 بیان شــده اســت وظیف
ــر عــدم صالحیــت  ــی ب ــر مبن ــکات اخی ــر ن ــی اســت. عــالوه ب ــر عهــده کمیســیون عال ب
ــن  ــد توجــه داشــت، کمیســیونی در ای ــن امــور، بای ــن تکلیــف در ای ــرای تعیی مجلــس ب
ســطح، هرگــز فرصــت تهیــه ضوابــط را نــدارد و بایــد نهــادی به عنــوان دبیرخانــه ایــن 
کمیســیون، ماننــد مرکــز ملــی فضــای مجــازی، ایــن پیش نویس هــا را تهیــه کنــد و تنهــا 

بــرای تصویــب در ایــن کمســیون بررســی شــود.

ایــن کمیســیون بســیار فراتــر از موضــوع قانــون اســت.  هم چنیــن اختیــارات 
ــرح  ــدگان ط ــت و تهیه کنن ــردی اس ــه کارب ــات پای ــوص خدم ــون در خص ــه قان درحالی ک
ــن  ــا ای ــد، ام ــم کرده ان ــن و تنظی ــردی را تقنی ــه کارب ــات پای ــا خدم ــد تنه ــا می کنن ادع
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و  کاربــردی دارد  پایــه  از خدمــات  بســیار گســترده تری  کمیســیون صالحیت هــای 
می توانــد بــرای قســمت های عمــده ای از فضــای مجــازی تعییــن تکلیــف کنــد.

ــف  ــات مختل ــترده در موضوع ــیار گس ــای بس ــن صالحیت ه ــه ای ــر اینک ــه دیگ نکت
ــام  ــه تم ــا ب ــد ت ــاد می کن ــیون ایج ــن کمیس ــرای ای ــه ب ــی ک ــکالت عملیات ــر مش ــالوه ب ع
ــا نهادهــای مرتبــط تعــارض دارد. به طــور  ــز ب ــی نی وظایــف خــود نرســد، ازنظــر حقوق
مثــال مقــام معظــم رهبــری در دو حکــم انتصــاب اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی، 
ــازی  ــای مج ــه فض ــری در عرص ــی تصمیم گی ــه کانون ــن و نقط ــورای را در باالتری ــن ش ای
ــن  ــده ای ــر عه ــات ب ــیاری از موضوع ــری در بس ــه تصمیم گی ــت، درحالی ک ــرار داده اس ق
ــور  ــی به ط ــورای عال ــیون و ش ــن کمیس ــاط ای ــًا ارتب ــت و اساس ــه اس ــیون قرارگرفت کمیس
مشــخص طراحــی نشــده اســت. هم چنیــن صالحیــت عــام مجلــس در خصــوص 
ــن مــوارد تعــارض پیــدا می کنــد و هــر دو نهــاد  ــا ای ــه ب قانون گــذاری نیــز وجــود دارد ک

ــد. ــری کنن ــازی تنظیم گ ــای مج ــه فض ــد در عرص می توانن

از طرفــی جایــگاه ایــن نهــاد به درســتی مشــخص نشــده اســت کــه در نظــام حقوقــی 
مــا چــه جایگاهــی دارد. آیــا نهــادی فــرا قــوه ای اســت؟ آیــا ذیــل شــورای عالــی فضــای 
مجــازی اســت و بــازوی تنظیم گــر آن محســوب می شــود؟ ارتبــاط و جایــگاه ایــن 
ــیون  ــن کمیس ــات ای ــر مصوب ــر ب ــاد ناظ ــت؟ نه ــس چیس ــا مجل ــل ب ــیون در تعام کمیس
کیســت؟ رونــد شــکایت از مصوبــات کمیســیون چیســت؟ و ... لــذا نمی تــوان صرفــًا در 
یــک مــاده یــک کمیســیون ایجــاد کــرد و در یــک مــاده وظایــف و صالحیت ها را مشــخص 

ــا نهــاده ای مــوازی یــا مرتبــط دیگــر نداشــت. کــرد و کاری بــه جایــگاه و ارتبــاط ب

مــاده 4 بنــد 2 بیــان کــرده اســت »تهیــه و تصویــب ضوابــط، شــرایط و صالحیت هــای 
ــی دارد،  فنــی، تخصصــی، حرفــه ای و امنیتــی از مراجــع مربوطــه«. ایــن بنــد ابهــام ادب
ــه  ــد گفت ــه بای ــد، بلک ــا نمی ده ــه، معن ــع مربوط ــط ... از مراج ــب ضواب ــه و تصوی تهی
ــن  ــوع ای ــی موض ــه. از طرف ــع مربوط ــرای مراج ــط ... ب ــب ضواب ــه و تصوی ــد تهی می ش
بنــد هــم مشــخص نیســت و بســیار کلــی و مبهــم بیان شــده اســت، مثــاًل مشــخص نشــده 
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اســت کــه ایــن کمیســیون در چــه موضوعاتــی صالحیــت دارد؟ مثــاًل بیان نشــده اســت 
ــن  ــس، ای ــی در پیش نوی ــان کل ــن بی ــا ای ــزی. ب ــه چی ــا چ ــط ب ــی مرتب ــات امنیت موضوع
کمیســیون صالحیــت تهیــه ضوابــط امنیتــی بــرای حوزه هایــی غیــر از فضــای مجــازی را 

هــم دارد و ایــن مداخلــه در حــوزه صالحیــت شــورای عالــی امنیــت ملــی اســت.

ارجاع دهی بند 3 ماده 4 اشتباه است. تصحیح شود.

مــاده 4 بنــد 4 دارد تمامــی امــور تنظیــم مقــررات مرتبــط بــا حــوزه فضــای مجــازی 
ــات  ــردی، خدم ــه کارب ــات پای ــد و خدم ــرار می ده ــیون ق ــن کمیس ــت ای را در صالحی
ارتباطاتــی و فنــاوری اطالعــات را در صالحیــت ایــن کمیســیون قــرار می دهــد. در 
اینجــا یــک تعارضــی بیــن نهادهــای مختلــف ایجــاد می شــود، ماننــد کمیســیون تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی و ســازمان ســاترا کــه جایــگاه این هــا مشــخص نمی شــود. 

بنــد 5 مــاده 4 هــم همیــن مشــکل را دارد کــه گفتــه »تهیــه و تصویــب ضوابــط حاکــم 
ــاوری  ــی و فن ــات ارتباطات ــردی، خدم ــه کارب ــات پای ــه خدم ــذاری و تعرف ــر قیمت گ ب
ــرای  ــذاری ب ــون، قیمت گ ــم قان ــن حک ــا ای ــرد ب ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــات«، در اینج اطالع
کلیــه خدمــات ارائه شــده بــر بســتر فضــای مجــازی در صالحیــت ایــن کمیســیون قــرار 
می گیــرد و بــا صالحیت هــای کمیســیون های تنظیــم مقــررات دیگــر یــا شــورای رقابــت 

ــد. ــدا می کن ــارض پی تع

ــب  ــه و تصوی ــت »تهی ــام اس ــی ع ــکل را دارد و خیل ــن مش ــم همی ــاده 4 ه ــد 6 م بن
ــات  ــردی، خدم ــه کارب ــات پای ــر خدم ــر ب ــی ناظ ــی و کیف ــتانداردهای کم ــط اس ضواب
ارتباطاتــی و فنــاوری اطالعــات«؛ متــن مصوبــه هــم ازنظــر ادبــی مشــکل دارد یــا بایــد 
ــا می گفــت »تهیــه و  گفتــه می شــد »تهیــه و تصویــب اســتانداردهای کمــی و کیفــی ...« ی

ــی ...« ــی و کیف ــذاری کم ــتاندارد گ ــط اس ــب ضواب تصوی

ــه ســایر بندهــا  ــا ســایر بندهــا هماهنــگ نیســت، چراک بندهــای 7، 8 و 9 مــاده 4 ب
یکســری موضوعــات کلــی را مشــخص کرده انــد و یــک صالحیــت عامــی بــرای کمیســیون 
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در نظــر گرفته انــد، درحالی کــه ایــن ســه بنــد بــر روی موضوعــات خاصــی تمرکــز کــرده. 
هم چنیــن در بنــد 7 تهیــه و تصویــب ضوابــط زیســت بوم هویــت معتبــر بــر عهــده ایــن 
ــورای  ــناد ش ــح اس ــالف صری ــر برخ ــن ام ــه ای ــت درحالی ک ــده اس ــیون گذاشته ش کمیس
عالــی فضــای مجــازی در خصــوص نظــام هویــت معتبــر در فضــای مجــازی اســت، بــه 

شــکلی کــه در آن ســند، وظیفــه تنظیــم و تصویــب ســند بــر عهــده مرکــز ملــی و تهیــه 
ــر عهــده وزارت ارتباطــات قــرار داده شــده اســت. پیش نویــس آن ب

نکتــه مهــم در مــاده ایــن اســت کــه در موضوعــات بســیار مختلفــی صالحیــت بــرای 
ایــن کمیســیون تعریف شــده اســت، درحالی کــه در بســیاری از ایــن موضوعــات نیازمنــد 

ــود. ــل نمی ش ــا ح ــا آئین نامه ه ــکل ب ــتیم و مش ــس هس ــذاری مجل قانون گ

بجــای این کــه بیایــم یکســری موضوعــات خــاص را در صالحیــت ایــن شــورا بدانیــم 
می شــد به صــورت کلــی بیــان کــرد کــه مــوارد ارجاعــی از طــرف شــورای عالــی فضــای 
مجــازی در صالحیــت ایــن کمیســیون اســت. مثــاًل اگــر شــورای عالــی فضــای مجــازی 
ــد  ــد در ح ــا می توان ــد، تنه ــت از داده ورود کن ــا حفاظ ــی ی ــم خصوص ــد در حری بخواه
ــاًل  ــم، مث ــم داری ــذاری ه ــه قانون گ ــاز ب ــا نی ــا م ــد و اینج ــتی ورود کن ــند سیاس ــک س ی
ــن مــا هــم  ــی، بنابرای ــون اســت و بســیار جزئ ــه قان ــد ک در کشــورهای دیگــر ۱۱۱۱ دارن
ــم. در  ــل کنی ــکالت را ح ــای کالن مش ــت گذاری و گزاره ه ــا سیاس ــًا ب ــم صرف نمی توانی
ایــن زمینه هــا بایــد ابتــدا قانون گــذاری کنیــم و بعــد جزئیــات و آئین نامه هــا را بســپاریم 

ــر عهــده نهادهــای تنظیــم مقــررات. ب

در بنــد 7 بیان شــده اســت تهیــه و تصویــب ضوابــط زیســت بوم هویــت معتبــر ... در 
چارچــوب مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی. درحالی کــه در مصوبــه شــورای عالــی 
فضــای مجــازی بــا نــام »نظــام هویــت معتبــر در فضــای مجــازی« مشــخصًا وظیفــه تهیــه 
ــر عهــده وزارت ارتباطــات  ــط و برنامــه ملــی هویــت دیجیتــال ب پیش نویــس ایــن ضواب
گــذارده شــده اســت و وظیفــه تنظیــم و تصویــب آن بــر عهــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
ــارض  ــازی در تع ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــا مصوب ــخصًا ب ــد مش ــن بن ــذا ای ــت. ل اس
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اســت.

ضمنــًا بســیار از ایــن مــوارد نیازمنــد قانون گــذاری اســت و یــک آئین نامــه یــا 
ــوص  ــال در خص ــور مث ــد. به ط ــی نمی کن ــت حقوق ــیون کفای ــن کمیس ــوب ای ــط مص ضواب
ســاماندهی بحــث حریــم خصوصــی و حفاظــت از داده در فضــای مجــازی، نیازمنــد یــک 

ــات ایــن کمیســیون. ــه مصوب ــون جامــع در ایــن موضوعــات هســتیم ن قان

ــیون  ــن کمیس ــه ای ــک را ب ــت الکترونی ــذاری دول ــررات گ ــث مق ــاده 4 بح ــد 11 م بن
ــاوری اطالعــات،  ــی فن ــه در حــال حاضــر شــورای اجرای ــذار کــرده اســت، درحالی ک واگ
بــا عضویــت ریاســت جمهــور و ذیــل قــوه مجریــه دارد بــه همیــن موضــوع می پــردازد. 

ــود. ــاد می ش ــارض ایج ــک تع ــا ی اینج

در بنــد 14 اشــاره بــه ضوابــط حمایــت از خدمــات فنــاوری اطالعــات و پایــه 
ــردی  ــه کارب ــات پای ــف خدم ــه تعری ــت، درحالی ک ــده اس ــی و بومی ش ــردی داخل کارب

ــت. ــده اس ــخص نش ــک مش ــاده ی ــت و در م ــخص نیس ــی، مش بوم

ــم  ــی جرائ ــزارش ده ــطح گ ــن س ــیون در ای ــک کمیس ــژه ی ــًا کار وی ــا واقع ــد 19 آی بن
اســت؟ گــزارش دهــی جــرم را هــر شــهروندی می توانــد انجــام دهــد و دادســتان موظــف 

بــه پیگیــری اســت.

بنــد 21 در خصــوص تهیــه و تصویــب ضوابــط همکاری هــای بین المللــی دو یــا 
چندجانبــه در حــوزه فضــای مجــازی اســت کــه در صالحیــت مجلــس یــا شــورای عالــی 
ــت. ــی اس ــای دیپلماس ــه و نهاده ــور خارج ــت وزارت ام ــا در صالحی ــازی ی ــای مج فض

به طورکلــی در قوانیــن و مقــررات و سیاســت های مــا، بایــد ربــط و نســبت نهادهــای 
ــه،  ــوه مجری ــل ق ــای ذی ــر، نهاده ــای تنظیم گ ــه نهاده ــازی ازجمل ــای مج ــی فض متول
ــیوه  ــود و ش ــخص ش ــازی و ... مش ــای مج ــی فض ــورای عال ــیما، ش ــس، صداوس مجل
ــی  ــک به هم ریختگ ــاهد ی ــر ش ــال حاض ــود. در ح ــن ش ــک معی ــر ی ــگاه ه ــل و جای تعام
ــیاری از  ــه بس ــتیم ک ــازی هس ــای مج ــه فض ــی در عرص ــاختار حاکمیت ــی در س و بی نظم
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موضوعــات رهاشــده اند، یعنــی نــه قانــون دارنــد و نــه نهــادی متولــی آن حــوزه اســت و 
ــود. ــده می ش ــت دی ــارض صالحی ــد و تع ــی دارن ــان فراوان ــا مدعی ــی حوزه ه برخ

ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــاًل در ش ــه قب ــادی ک ــس نه ــن پیش نوی ــع در ای درواق
ایجادشــده و صالحیت هایــی داشــته تغییــر کــرده و اصــالح شــده اســت، فــارغ از اینکــه 
ــی  ــات شــورای عال ــد چنیــن مداخلــه ای در  مصوب اصــاًل ازنظــر حقوقــی مجلــس می توان
فضــای مجــازی داشــته باشــد یــا نــه. در ایــن مــاده 22 صالحیــت بــرای ایــن کمیســیون 
ــه  ــی ب ــارات کالن ــت و اختی ــی اس ــیار حیات ــواردی بس ــه م ــت ک ــده اس ــر گرفته ش در نظ
همــراه دارد. درواقــع این طــور بــه نظــر می رســد کــه نگارنــدگان ایــن پیش نویــس 
ــکالت  ــه مش ــازی، کلی ــای مج ــی فض ــورای عال ــل ش ــیون ذی ــک کمیس ــا ی ــد ب می خواهن
فضــای مجــازی را حــل کننــد کــه ایــن راهــکار نــه ازنظــر حقوقــی پذیرفته شــده اســت و 
نــه ازنظــر عملیاتــی شــدنی اســت. یــک کمیســیون بــا اعضایــی در ســطح عالــی کــه هــر 
ــد و  ــرکت کنن ــات ش ــد در جلس ــت بتوانن ــد اس ــد و بعی ــی دارن ــغله های فراوان ــک مش ی
اصــاًل بســیاری از ایــن افــراد متخصــص فضــای مجــازی نیســتند و صرفــًا نماینــده نهادهــا 
ــی دور از  ــد؟ حت ــن صالحیت هــای متعــدد بربیای ــد از عهــده ای ــه می توان هســتند، چگون
ــل  ــا مث ــن صالحیت ه ــد از ای ــس یک بن ــد از پ ــیونی بتوان ــن کمیس ــه چنی ــت ک ــن اس ذه

بنــد 7 بربیایــد.

درواقــع کمیســیونی در ایــن قانــون تعیین شــده اســت کــه یک تنــه بایــد بــار شــورای 
عالــی فضــای مجــازی، مجلــس شــورای اســالمی و نهادهــای تنظیــم مقــررات را بــردارد!

ماده 5:  

ــادی  ــرای نه ــه ب ــت ک ــر را دارد، ازاین جه ــاده اخی ــکل دو م ــان مش ــم هم ــاده 5 ه م
ــد. ــف می کن ــن تکلی ــه تعیی ــوه مقنن ــر از ق فرات

ضمنــًا مــاده 4 درصــدد بیــان وظایــف و اختیــارات کمیســیون بــود، مــاده 5 هــم دوباره 
درصــدد بیــان وظایــف و اختیــارات کمیســیون اســت! چــرا هــر دو در یــک مــاده تجمیــع 
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نشــدند! در مــاده 4 وظایــف و اختیــارات بیان شــده اســت و در مــاده 5 اختیاراتــی بحــث 
شــده اســت کــه بــرای حســن اجــرای اختیــارات ســابق تعیین شــده اســت!

بنــد الف-ایــن بنــد برخــالف قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 اســت کــه 
ــار  ــیون اختی ــه کمیس ــه ب ــت، چراک ــت اس ــازی دول ــک س ــازی و چاب ــدد کوچک س درص
ــن را داده  ــود در قوانی ــل موج ــی مراح ــدون ط ــد، ب ــی جدی ــر بخش ــاد تنظیم گ ــاد نه ایج

اســت.

ــی از  ــور نیم ــا حض ــیون ب ــات کمیس ــه جلس ــت ک ــده اس ــد بیان ش ــن بن ــد ب -در ای بن
اعضــا رســمیت پیــدا می کنــد و بــا رأی اکثریــت حاضــران، امــکان تصمیــم گیــری دارد. 
تعــداد اعضــای دارای حــق رأی در ایــن کمیســیون 18 نفــر اســت کــه نیمــی از آن 9 نفــر 
و اکثریــت 9 نفــر، حداقــل 5 نفــر اســت؛ یعنــی بــا 5 رأی امــکان تصمیم گیــری در ســطح 

کالن کشــور وجــود دارد کــه امــری برخــالف صــالح و مصلحــت اســت.

یکــی دیگــر از چالش هــا تداخــل جلســات شــورای عالــی فضــای مجــازی و کمیســیون 
ــر دو  ــترک ه ــو مش ــا، عض ــر اعض ــه اکث ــت این ک ــه عل ــت و ب ــررات اس ــم مق ــی تنظی عال

نهــاد هســتند، ممکــن اســت دچــار چالــش شــوند.

بنــدت -»ســازمان اداری و اســتخدامی مکلــف اســت ســاختار ســازمانی و تشــکیالت 
ــی فضــای مجــازی رســیده اســت را  ــب شــورای عال ــه تصوی ــه ب ــی ک ــز مل ــی مرک تفصیل

ظــرف مــدت ســه مــاه ابــالغ نمایــد.«

خیلــی عجیــب اســت، صــدر مــاده 5 بیــان کــرده اســت کمیســیون دارای وظایــف و 
ــازمان اداری و  ــد س ــان می کن ــد »ت« بی ــه در بن ــد در ادام ــت... بع ــل اس ــارات ذی اختی
اســتخدامی مکلــف اســت ... / مگــر ایــن مــاده نمی خواســت صالحیت هــای کمیســیون 
ــون  ــوع قان ــه موض ــط ب ــه بی رب ــه ای ک ــک وظیف ــاره ی ــرا به یک ب ــس چ ــد، پ ــن کن را تعیی
ــز  ــرای کل مرک ــرای ســازمان اداری و اســتخدامی تعییــن می کنــد!!!! آن هــم ب اســت را ب

ــررات. ــم مق ــیون تنظی ــط کمیس ــی و نه فق مل
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بنــد ث - در ایــن بنــد بیان شــده اســت جلســات بایــد حداقــل ماهیانــه برگــزار شــود 
کــه متناســب بــا وظایــف ایــن کمیســیون بســیار کــم اســت...

بنــد خ- عنــوان قانــون اشــتباه بیان شــده اســت و بایــد به صــورت صحیــح بیــان شــود 
»قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری«

ــد پــس از 20 روز در مصوبــات  ــی فضــای مجــازی نمی توان ــا شــورای عال بنــد د - آی
ایــن کمیســیون تغییراتــی ایجــاد کنــد؟ قطعــًا می توانــد، چــون اساســًا ایــن کمیســیون ذیــل 
شــورای عالــی فضــای مجــازی شــکل گرفته اســت؛ بنابرایــن ایــن بنــد نقــص دارد و بــرای 

شــورا تنهــا محدودیــت 20 روزه تعییــن کــرده اســت.

ــر  ــیون، ازنظ ــن کمیس ــر ای ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــارت ش ــکان نظ ــًا ام ضمن
ــت. ــد اس ــیار بعی ــی بس ــت زمان ــی و فرص عمل

ــده  ــل 4 بیان ش ــه در اص ــت، چراک ــوان نداش ــاز به عن ــاًل نی ــب اص ــن مطل ــد ذ - ای بن

ــان مجــدد و  ــه بی ــاز ب ــا شــرع باشــد و نی ــق ب ــد مطاب ــررات بای ــن و مق ــه قوانی اســت کلی
ــت اداری  ــوان عدال ــه دی ــد خ ک ــه بن ــه ب ــا توج ــًا ب ــت. ضمن ــون نیس ــن قان ــرار در ای تک
ــق شــکایت  ــوان از طری ــن کمیســیون را دارد، می ت ــات ای ــه مصوب صالحیــت رســیدگی ب
اشــخاص علیــه مصوبــات ایــن کمیســیون بــه دلیــل مغایــرت بــا شــرع در دیــوان عدالــت 
اداری رســیدگی شــود و دیــوان موضــوع را از شــورای نگهبــان استفســار کنــد و بــر اســاس 
ــه بیــان  ــات بدهــد؛ بنابرایــن ایــن بنــد نیــاز ب ــا عــدم ابطــال مصوب ــه ابطــال ی آن رأی ب
ــه  ــازی ب ــم نی ــول 22 و 23 ه ــا اص ــت ب ــدم مخالف ــن ع ــود. هم چنی ــذف ش ــدارد و ح ن
بیــان نداشــت، چراکــه بدیهــی اســت کــه قوانیــن و مقــررات نمی تواننــد برخــالف اصــول 

قانــون اساســی باشــند.

ماده 6:  

ــن  ــوان ای ــامان داد، عن ــازی را س ــای مج ــور فض ــه ام ــوان  هم ــون نمی ت ــک قان در ی
قانــون حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی اســت، ایــن 
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موضــوع چــه ربطــی بــه اصــالح قانــون وزارت ارتباطــات دارد.

ــت و آن  ــق اس ــدی مواف ــورت ج ــات به ص ــون وزارت ارتباط ــالح قان ــا اص ــق ب محق
ــی  ــازی، برخ ــای مج ــی فض ــورای عال ــکیل ش ــس از تش ــه پ ــد، چراک ــروری می دان را ض
ــی  ــات بی توجه ــه وزارت ارتباط ــا ب ــدند، ام ــل ش ــورا منح ــن ش ــوازی ای ــوراهای م ش
شــد، چراکــه در قانــون وظایــف و اختیــارات ایــن وزارت خانــه مــوارد و صالحیت هایــی 
ــا شــورای عالــی فضــای مجــازی تعــارض دارد؛  بیان شــده بــود کــه به صــورت آشــکار ب
بنابرایــن الزم اســت در یــک طــرح قانونــی ایــن وظایــف اصــالح شــود امــا بایــد توجــه 
ــورت  ــور به ص ــه ام ــه هم ــوان ب ــخصی دارد و نمی ت ــوع مش ــون موض ــن قان ــه ای ــرد ک ک
ــه  ــده جداگان ــک ماده واح ــب ی ــاده را در غال ــن م ــوان ای ــس می ت ــردازد. پ ــکولی بپ کش

ــرد. ــب ک ــس تصوی ــم و در مجل تنظی

ــف و  ــون وظای ــاده 6 قان ــت م ــده اس ــالش ش ــس، ت ــن پیش نوی ــاده 6 ای ــد 2 م در بن
ــارات،  ــف و اختی ــون وظای ــاده 6 قان ــود. در م ــالح ش ــات، اص ــارات وزارت ارتباط اختی
در خصــوص ترکیــب کمیســیون تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تعییــن تکلیــف 
شــده اســت. ایــن اصالحیــه بیــان می کنــد کــه بنــد ه ایــن مــاده بایــد اصــالح شــود و پنــج 
نفــر صاحب نظــر در امــور ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه پیشــنهاد وزیــر ارتباطــات 
ــی  ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــو کمیس ــی، عض ــیون عال ــب کمیس و تصوی
ــی 9  ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــیون تنظی ــای کمیس ــاف اعض ــن اوص ــا ای ــوند. ب ش
ــن  ــی تعیی ــیون عال ــط کمیس ــا توس ــت آن ه ــی اکثری ــان، یعن ــر آن ــه 5 نف ــود ک ــر می ش نف
ــل  ــه ذی ــیون ک ــن کمیس ــود و ای ــال نمی ش ــت اعم ــرات دول ــاًل نظ ــن عم ــود، بنابرای می ش
وزارت ارتباطــات تعریــف شــده اســت، خــارج از اختیــارات ایــن وزارت عمــل می کنــد و 
اختیــارات از دولــت ســلب می شــود و عمــاًل کمیســیون تنظیــم مقــررات، از ذیــل دولــت 

ــود! ــف می ش ــی تعری ــیون عال ــل کمیس ــارج و در ذی خ

ــاوری  ــی فن ــورای عال ــون ش ــن قان ــرای ای ــخ اج ــت، »از تاری ــده اس ــد 3 بیان ش در بن
اطالعــات موضــوع مــاده 4 قانــون اهــداف و وظایــف وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
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اطالعــات منحــل می گــردد. شــرح وظایــف شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات، 
موضــوع مصوبــه جلســه بیســت و هشــتم شــورای عالــی فضــای مجــازی پــس از تأییــد 

ــار دارد«. ــورا اعتب ش

در ایــن بنــد عنــوان قانــون به اشــتباه آمــده اســت و عنــوان صحیــح »قانــون وظایــف 
و اختیــارات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات« اســت.

ــه  ــه در مصوب ــت، چراک ــو اس ــت و حش ــان نداش ــه بی ــی ب ــاده لزوم ــن م ــن ای هم چنی
ــی  ــوان »تصمیم گیــری در خصــوص شــوراهای عال ــا عن ــی فضــای مجــازی ب شــورای عال
ــا شــورای عالــی فضــای مجــازی« در مــورخ 1395/01/14 در ایــن خصــوص  مــوازی ب
تعییــن تکلیــف شــده اســت و در مــاده 2 ایــن مصوبــه بیان شــده اســت: مــاده 2 »شــورای 
ــه  ــام یافت ــر ن ــاوری اطالعــات« تغیی ــی فن ــه »شــورای اجرای ــاوری اطالعــات« ب ــی فن عال
ــی  ــطح مل ــی آن در س ــارت و هماهنگ ــت گذاری، نظ ــردی، سیاس ــف راهب ــه وظای و کلی
ــوب  ــور در چارچ ــورای مذک ــود. ش ــل می ش ــازی منتق ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ب
سیاســت های کلــی نظــام و مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی فعالیــت می نمایــد.

تبصــره- شــرح وظایــف شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات بــا رعایــت مفــاد مــاده 2، 
توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تهیــه و بــه شــورای عالــی فضــای مجــازی 

ارائــه خواهــد شــد.«

بنابرایــن قبــاًل ایــن شــورا منحــل شــده اســت و نیــاز بــه بیــان در ایــن قانــون نــدارد. 
هم چنیــن در خصــوص تبصــره مــاده 2 مصوبــه شــورا نیــز ایــراد نگارشــی حقوقــی وجــود 
ــل  ــه تفصی ــی جداگان ــا در قانون ــود ی ــالح ش ــورا اص ــود ش ــات خ ــد در مصوب ــه بای دارد ک
شــود. چراکــه در ایــن مصوبــه بیان شــده اســت شــرح وظایــف شــورای اجرایــی 
ــن  ــد تدوی ــنامه بای ــه اساس ــم، بلک ــف نداری ــرح وظای ــی ش ــات حقوق ــه در ادبی درحالی ک
شــود. هم چنیــن بیــان انتهــای تبصــره نیــز مشــکل دارد، چراکــه گفتــه اســت ایــن شــرح 
وظایــف )اساســنامه( در وزارت ارتباطــات تهیــه شــود و بــه شــورای عالــی ارائــه شــود. 
ــد  ــه نمی توان ــی صــرف ارائ ــات حقوق ــی نیســت و در ادبی ــات حقوق ــن ادبی ــه ای درحالی ک
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ــس،  ــر مجل ــر نظی ــتی دیگ ــاد باالدس ــا یک نه ــی ی ــورای عال ــد ش ــه بای ــد، بلک ــاط باش من
ایــن اساســنامه را تصویــب کنــد. دولــت دوازدهــم نیــز از ایــن ابهامــات مصوبــه شــورای 
ــران  ــنامه را در هیئت وزی ــت و اساس ــرده اس ــتفاده را ک ــازی سوءاس ــای مج ــی فض عال
تصویــب کــرده اســت کــه ایــراد جــدی دارد و خــود شــورای عالــی بایــد ایــن موضــوع را 

پیگیــری و نظــارت کنــد.

ماده 7:  

در ایــن مــاده عجیــب بیان شــده اســت کــه »وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــه  ــبت ب ــی نس ــی و غیردولت ــش خصوص ــدام بخ ــدم اق ــورت ع ــت در ص ــف اس موظ
ــه ایجــاد آن هــا  ایجــاد خدمــات پایــه کاربــردی موردنیــاز کشــور، خــود راســًا نســبت ب
ــن  ــد. تعیی ــدام کن ــردی اق ــه کارب ــات پای ــت از خدم ــدوق حمای ــع صن ــق مناب از طری
ــی  ــز مل ــری الزم در ایجــاد آن توســط مرک ــور و راهب ــردی مذک ــق خدمــات کارب مصادی
ــی اصــل 44 و  ــن اصــل برخــالف سیاســت های کل فضــای مجــازی انجــام می شــود.« ای
ازنظــر عملیاتــی امــکان تحقــق نــدارد و منجــر بــه ورود گســترده و بــا کارایــی بســیار کــم 
ــی  ــت را از امــور حاکمیت ــه می شــود و دول ــاد در امــور تصــدی گرایان ــه بســیار زی و هزین
بــاز مــی دارد. ایــن مــاده بایــد به طورکلــی حــذف شــود. چراکــه دولــت در حــال حاضــر 
بســیار گســترده و پرهزینــه اســت و سیاســت نظــام کوچک ســازی دولــت و چابــک ســازی 
آن و کمتــر کــردن هزینه هــای دولــت اســت، درحالی کــه ایــن مــاده کامــاًل برخــالف ایــن 

امــر اســت.

ماده 8:  

ــد  ــازی نبای ــای مج ــات فض ــران خدم ــات تنظیم گ ــات و تصمیم ــه اقدام ــن گفت در مت
ــرت  ــدم مغای ــخیص ع ــع تش ــد و مرج ــیون باش ــات کمیس ــت ها و تصمیم ــر سیاس مغای
تصمیمــات و اقدامــات تنظیم گــران موضــوع ایــن مــاده کمیســیون اســت. راهــکار 
نظــارت تعبیه شــده در ادامــه مــاده درســت نیســت چراکــه تنهــا راهــکار نظــارت 
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ــیون  ــورت کمیس ــن ص ــد و در ای ــتعالم کنن ــیون اس ــران از کمیس ــه تنظیم گ ــت ک ــن اس ای
ــارت  ــوند، نظ ــارت ش ــد نظ ــران بخواهن ــر تنظیم گ ــی اگ ــد؛ یعن ــر کن ــد اظهارنظ می توان

ــت. ــد داش ــود نخواه ــد وج ــن رون ــد ای ــر نخواهن ــوند و اگ می ش

ایــن مــاده نیــز جــزو وظایــف و اختیــارات کمیســیون اســت کــه بایــد در ماده هــای 4 
ــد. ــان می ش ــا 5 بی ی

ماده 9:  

ــن  ــده را تعیی ــوع پیچی ــک موض ــوان ی ــاده نمی ت ــک م ــا ی ــود ب ــد می ش ــدد تأکی مج
تکلیــف کــرد. موضــوع مــرز ســایبری بســیار محــل ابهــام اســت و هنــوز در مقــام نظــر 
ــری!  ــل و تنظیم گ ــه عم ــه عرص ــد ب ــه برس ــت چ ــده اس ــخص نش ــایبری مش ــرز س هم م
هنــوز مشــخص نیســت منظــور از مــرز در فضــای مجــازی، گیــت وی هــای ملــی اســت، 

ــا ... ــیم ی ــمیت می شناس ــه رس ــی را ب ــرز پلتفرم ــا م ی

بنابرایــن تعییــن تکلیــف در ایــن خصــوص ابتــدا نیازمنــد تصویــب یــک ســند 
به عنــوان »سیاســت های مــرزی جمهــوری اســالمی ایــران در فضــای مجــازی« در 
شــورای عالــی فضــای مجــازی اســت و ســپس بایــد قانــون »مــرز و مرزبانــی در فضــای 
مجــازی« در مجلــس تصویــب شــود و به صــورت جزئــی صالحیــت نهادهــای مختلــف 
ــاد  ــالن نه ــه ف ــت ک ــوان گف ــی نمی ت ــورت کل ــن به ص ــود؛ بنابرای ــخص ش ــدف مش و ه
ــم. ــف نکرده ای ــرز را تعری ــوز م ــه هن ــد، درحالی ک ــازی باش ــای مج ــرز فض ــئول م مس

ــرز  ــاماندهی م ــح س ــد صحی ــذف و رون ــاده ح ــن م ــود ای ــنهاد می ش ــن پیش بنابرای
ــن،  ــح و متق ــیر صحی ــت، از مس ــام اس ــای نظ ــی از ضرورت ه ــه یک ــازی ک ــای مج فض

ــود. ــری ش پیگی

ــتی  ــرزی به درس ــن م ــذرگاه ایم ــت گ ــروه مدیری ــف کارگ ــاده وظای ــن م ــًا در ای ضمن
ــت  ــوص امنی ــات الزم در خص ــاذ تصمیم ــی »اتخ ــوان کل ــت و عن ــده اس ــخص نش مش
ــای  ــور در گذرگاه ه ــی کش ــک ورودی و خروج ــت ترافی ــات و مدیری ــات و اطالع ارتباط
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ــت. ــده اس ــرزی« بیان ش ــن م ایم

ــازی و  ــای مج ــوزه فض ــی در ح ــی و امنیت ــای نظام ــگاه نیروه ــن جای ــر تعیی ــه نظ ب
صالحیت هــای آن هــا موضوعــی بســیار مهــم اســت. هــم از جهــت حفــظ امنیــت ملــی 
ــایبری  ــت س ــظ امنی ــی حف ــایبری و به طورکل ــای س ــر تهاجم ه ــران در براب ــت کارب و امنی
ــای  ــت آزادی ه ــدم محدودی ــت ع ــه جه ــت ب ــردن صالحی ــخص ک ــت مش ــم از جه و ه
ــوان  ــت عن ــتقل تح ــون مس ــک قان ــد در ی ــم بای ــوع مه ــن موض ــهروندان. ای ــی ش عموم
ــا  ــق ب ــورها و مطاب ــایر کش ــود در س ــن موج ــابه قوانی ــایبری«، مش ــت س ــون امنی »قان
ــذا در یــک یــا دو مــاده نمی تــوان در  الزامــات بومــی، طراحــی جــدی و دقیقــی شــود. ل

ــرد. ــن تکلیــف ک ــن خصــوص تعیی ای

ماده 10:  

ــای  ــف و صالحیت ه ــی، تکالی ــام دسترس ــه »نظ ــت ک ــده اس ــاده بیان ش ــن م در ای
دســتگاه های مرتبــط در گــذرگاه ایمــن مــرزی و آئین نامه هــای الزم بــرای اجــرای 
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــوب ش ــت های مص ــر سیاس ــی ب ــروه، مبتن ــات کارگ مصوب
بــه پیشــنهاد ســتاد کل نیروهــای مســلح ظــرف مــدت ســه مــاه بــه تصویــب کمیســیون 
خواهــد رســید«. بــه نظــر می رســد ایــن مــوارد در صالحیــت مجلــس یــا نهایتــًا شــورای 
ــی  ــگاه حقوق ــتر از جای ــیار بیش ــن کمیســیون بس ــرای ای ــت و ب ــازی اس ــی فضــای مج عال
ــون همــه موضوعــات بایــد  خــودش صالحیــت در نظــر گرفته شــده اســت و در ایــن قان
ــاده  ــن م ــه ای ــوارد ازجمل ــیاری از م ــه بس ــود درحالی ک ــب ش ــیون تصوی ــن کمیس در ای

ــررات. ــم مق ــیون تنظی ــک کمیس ــه ی ــت، ن ــذار اس ــون و قانون گ ــان قان درش

هم چنیــن در ذیــل متــن مــاده بیان شــده اســت کــه مســئولیت کالن اعمــال مصوبــات 
ــر عهــده ســتاد کل اســت،  ــات ب ــر حســن اجــرای مصوب و ایجــاد هماهنگــی و نظــارت ب
درصورتی کــه ریاســت ایــن کارگــروه بــا رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت و ایــن 

اختیــارات بایــد در حــوزه صالحیــت آن باشــد نــه یکــی از اعضــای ایــن کارگــروه.
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در تبصــره 1- بیان شــده اســت کــه »تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه و خدمــات 
ــه  ــره نکت ــن تبص ــت«. ای ــاده اس ــن م ــدوده ای ــارج از مح ــازی خ ــای مج ــاز فض غیرمج
ماهــوی خوبــی را تشــریح می کنــد امــا بایــد صالحیــت ایجابــی تعییــن شــود نــه ســلبی، 
بنابرایــن غیــر از موضــوع ایــن تبصــره ایــن کارگــروه در مــوارد دیگــر می توانــد ورود پیــدا 

کنــد.

ماده 11:  

ــا  ــه ای ب ــد »کمیت ــچ گاه نمی آی ــذار هی ــان قانون گ ــی دارد، در بی ــکل ادب ــاده مش ــن م ای
ــتان  ــد. »دادس ــان می ش ــد بی ــه بای ــود.« بلک ــاد می ش ــالن ایج ــرای ف ــالن ب ــئولیت ف مس
کل موظــف اســت کمیتــه اجــرای اصــل 25 قانــون اساســی را بــرای اجــرای اصــل )25( 
قانــون اساســی در فضــای مجــازی و گــذرگاه مــرزی ظــرف مــدت یــک مــاه از الزم االجــرا 

شــدن ایــن قانــون، تشــکیل دهــد.«

ــه  ــن زمین ــی در ای ــای امنیت ــات و نهاده ــه وزارت اطالع ــود ک ــه ش ــد توج ــه بای البت
ــد و  ــه اقــدام کن ــوق عام ــای حق ــه بــرای احی ــن زمین ــد در ای ــد و بای مســئولیت دارن
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــت ع ــه عل ــه ب ــد )البت ــته باش ــان را داش ــد خودش ــاختارهای و قواع س
ــا  ــر در آن ه ــال حاض ــاختاری در ح ــن س ــت چنی ــن اس ــی، ممک ــای امنیت ــاختار نهاده س

ــد(. ــود باش موج

ــن  ــات ای ــارات وزارت ارتباط ــف و اختی ــون وظای ــد ف قان ــا بن ــق ب ــن مطاب هم چنی
ــن  ــب ای ــه در صــورت تصوی ــه اســت ک ــرار گرفت ــر عهــده وزارت ارتباطــات ق تکلیــف ب

ــود. ــاد می ش ــت ایج ــارض صالحی ــون، تع قان

ــارج از  ــس، خ ــراف و تلک ــی، تلگ ــات تلفن ــت، مکالم ــد پس ــی مانن ــًا موضوعات اساس
ــت. ــر اس ــس حاض ــوع پیش نوی موض
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فصــل ســوم: شــرایط و ضوابــط عرضــه و فعالیــت خدمــات پایــه 
کاربــردی

ماده 12:  

ــاده  ــه در م ــردی، درحالی ک ــه کارب ــذار پای ــات اثرگ ــت خدم ــده اس ــد 2 بیان ش در بن
ــذار« ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــت. »خدم ــده اس ــری بیان ش ــورت دیگ ــک به ص ی

بــه نظــر یکــی از مــواد مهــم ایــن قانــون مــاده 12 باشــد. البتــه بهتــر بــود ایــن قانــون 
بجــای پرداختــن بــه موضوعــات مختلــف و نهادســازی های مختلــف، صرفــًا بــه بحــث 
ســاماندهی و شــرایط و ضوابــط ارائــه خدمــات پایــه کاربــردی می پرداخــت. همان طــور 
کــه مکــرراً بیــان شــد بــا یــک مــاده نمی تــوان یــک موضــوع مهــم را تعییــن تکلیــف کــرد. 

بایــد در مــواد مختلــف تفصیــل قائــل شــد.

به طــور مثــال در ایــن مــاده مشــخص نیســت کــه آیــا خدمــات دولــت الکترونیــک و 
خدمــات دولتــی بــر بســتر فضــای مجــازی هــم جــزء خدمــات پایــه کاربــردی محســوب 

ــر؟ ــا خی می شــود ی

ــه  ــوان هم ــد و نمی ت ــی دارن ــته بندی های مختلف ــردی دس ــه کارب ــات پای ــًا خدم قطع
ــذا بایــد هــر دســته از خدمــات  ــا یــک رونــد ســاماندهی کــرد. ل را به صــورت یکجــا و ب
ــوان در  ــال می ت ــور مث ــرد. به ط ــن ک ــاماندهی و تقنی ــود س ــرایط خ ــا ش ــب ب را متناس
ــوب  ــی« مص ــان های اجتماع ــاماندهی پیام رس ــات س ــت ها و اقدام ــند »سیاس ــه س ادام
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــرای ســاماندهی شــبکه های اجتماعــی و شــرایط فعالیــت 
و صــدور مجــوز بــرای آن هــا و جریمــه آن هــا چنــد مــاده تهیــه کــرد. یــا مثــاًل موضــوع 
»اکوسیســتم هویــت معتبــر در فضــای مجــازی« و خدمــات پایــه کاربــردی در ایــن حــوزه 
الزامــات خاصــی دارد کــه بایــد در یــک قانــون جداگانــه در خصــوص مدیریــت هویــت 

ــن مســئله بررســی و تصمیم گیــری شــود. ــار ســایر الزامــات ای ــال و در کن دیجیت

ــن  ــذاری در عرصــه فضــای مجــازی در کشــورهای مختلــف بیانگــر ای ــد قانون گ رون
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اســت کــه قوانیــن کلــی و مبهــم هیــچ گاه پاســخگو نبــوده اســت، لــذا قوانیــن در گروه هــای 
ــه  ــاص تهی ــوع خ ــک موض ــی و در ی ــی و تخصص ــورت تفصیل ــره و به ص ــی خب کارشناس

می شــود.

در تبصــره 4 ایــن مــاده نیــز تکلیــف دیگــری بــر عهــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
ــده  ــر عه ــادی ب ــف زی ــون تکالی ــن قان ــاص، ای ــف خ ــن تکلی ــارغ از ای ــد، ف ــرار می ده ق
ــاختار  ــت س ــه و تقوی ــد بودج ــه نیازمن ــت ک ــرار داده اس ــازی ق ــای مج ــی فض ــز مل مرک
ــف  ــات و تکالی ــردن توقع ــرآورده ک ــکان ب ــورت ام ــن ص ــر ای ــت، در غی ــی اس ــز مل مرک

ــت. ــی اس ــازی، غیرواقع ــای مج ــی فض ــز مل ــف از مرک مختل

نکتــه جالب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه فصــل ســوم ایــن قانــون تنهــا یــک مــاده دارد 
و ایــن ازنظــر شــکلی صحیــح نیســت.

فصل چهارم: حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده 13:  

ــت  ــده اس ــددی بیان ش ــوارد متع ــدوق م ــن صن ــرد ای ــه ک ــل هزین ــوص مح در خص
ــوارد  ــدد م ــن تع ــد و ای ــد باش ــر بای ــی دیگ ــتگاه های اجرای ــت دس ــًا در صالحی ــه بعض ک
هزینــه کــرد منجــر می شــود کــه صنــدوق از هــدف اصلــی کــه حمایــت از ارائه دهنــدگان 
ــث  ــد 2 بح ــال بن ــور مث ــرد. به ط ــه بگی ــت، فاصل ــی اس ــردی داخل ــه کارب ــات پای خدم
ــت  ــرده اس ــان ک ــران« را بی ــه کارب ــازی ب ــای مج ــواد فض ــوزش س ــازی و آم »فرهنگ س
ــا  ــیما ی ــا صداوس ــاد ی ــاًل وزارت ارش ــد و مث ــدوق نباش ــن صن ــا ای ــط ب ــر مرتب ــه نظ ــه ب ک
نهادهــای دیگــری ازجملــه ســازمان تبلیغــات متولــی ایــن امــر باشــند. بنــد 7 نیــز طبــق 
اصــل 156 قانــون اساســی در صالحیــت قــوه قضائیــه اســت و بایــد از طریــق ایــن نهــاد 

ــی و ســاماندهی شــود. تأمیــن مال

ــًا وام  ــا صرف ــد ی ــی نمی کن ــن مال ــا تأمی ــدوق تنه ــن صن ــه ای ــن اســت ک ــه مهــم ای نکت
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ــع در مــوارد مدنظــر نظــارت  ــده و صــرف مناب ــر وام گیرن نمی دهــد، بلکــه بایــد حتمــًا ب
کنــد و درصورتی کــه مــوارد متعــدد و بی ارتباطــی بــه ایــن صنــدوق افــزوده شــود، عمــاًل 
امــکان نظــارت از ایــن صنــدوق گرفتــه می شــود و راه بــرای سوءاســتفاده و رانــت بــرای 

برخــی کــه شــاید در غالــب فعــال فرهنگــی ظاهرشــده اند، فراهــم شــود.

بنابرایــن بــه نظــر می رســد ســایر بندهــا، به جــز بنــد 1 بایــد حــذف شــود و از طریــق 
ــی ایــن صنــدوق محــدود  دیگــری حمایــت و تأمیــن مالــی شــود. چراکــه اواًل منابــع مال
اســت و ثانیــًا اولویــت در ایــن قانــون حمایــت از ارائه دهنــدگان خدمــات پایــه کاربــردی 
ــی در عرصــه فضــای مجــازی می کننــد و  ــد کار تولیــدی خدمات ــه به نوعــی دارن اســت ک
هم زمــان کشــور را از وابســتگی بــه خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی رهــا می کننــد. ایــن 
صنــدوق نبایــد محلــی باشــد بــرای حمایــت از فعالیــن فرهنگــی عرصــه فضــای مجــازی 
کــه گــزارش دهــی می کننــد یــا ســواد رســانه ای کار می کننــد. ایــن مــوارد هــم در جــای 

خــود ضــروری اســت و بایــد از طــرق دیگــر حمایــت شــود.

ــت مشــکالتی ایجــاد می کنــد  ــراد اصــل 75 دارد و در دخل وخــرج دول ــن مــاده ای ای
کــه توســط شــورای نگهبــان محــل ایــراد واقــع خواهــد شــد. هم چنیــن اداره صندوق هــا 
ــد به صــورت شــرکت  به صــورت موسســه دولتــی محــل اشــکال اســت و صندوق هــا بای

دولتــی اداره شــوند.

ــخصیت  ــل ش ــدارد و ذی ــتقلی ن ــی مس ــخصیت حقوق ــود ش ــیون خ ــن کمیس ــًا ای ضمن
ــذا  حقوقــی مرکــز ملــی فضــای مجــازی یــا شــورای عالــی فضــای مجــازی قــرار دارد، ل
صنــدوق نیــز بایــد ذیــل ســاختار و شــخصیت مرکــز ملــی فضــای مجــازی تعریــف شــود.

ماده 14:  

در ایــن مــاده منبــع ایــن صنــدوق تدبیــر شــده اســت کــه شــامل حــق الســهم، حــق 
االمتیــاز و جریمــه قانونــی عــدم اجــرای تعهــدات کارپردازهــای ارتباطــی و پســتی و ... 
ــون  ــت. در قان ــده اس ــف ش ــن تکلی ــون تعیی ــط قان ــام آن توس ــرای تم ــاًل ب ــه قب ــت ک اس
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ــت و  ــه پس ــی در زمین ــش غیردولت ــت بخ ــاز فعالی ــق امتی ــول ح ــن و وص ــازه تعیی »اج
ــور  ــغ مذک ــد )100%( مبال ــد در ص ــت: »ص ــده اس ــوب 1392 بیان ش ــرات«، مص مخاب
در لوایــح بودجــه ســاالنه بــرای وزارتخانــه یادشــده منظــور می شــود تــا پــس از مبادلــه 
ــت  ــا اولوی ــور ب ــردی رئیس جمه ــارت راهب ــزی و نظ ــت برنامه ری ــا معاون ــه ب موافقت نام

اســتفاده از فناوری هــای داخلــی و تولیــدات ملــی صــرف هزینه هــای ردیف هــای 
مصــوب در بودجه هــای ســاالنه در امــور خدمــات زیربنایــی ارتباطــات و فنــاوری 
ــی  ــتی، مخابرات ــات پس ــدگان خدم ــتایی و ارائه کنن ــروم و روس ــق مح ــات در مناط اطالع
و فنــاوری اطالعــات و تأمیــن هزینه هــای آزادســازی و خصوصی ســازی و تملــک 
ارتباطــات  وزارت  به نحوی کــه  گــردد،  مذکــور  وزارتخانــه  ســرمایه ای  دارایی هــای 
ــل  ــی اص ــت های کل ــف( سیاس ــد )ال ــزء )6-2( بن ــوب ج ــات در چارچ ــاوری اطالع و فن
چهــل و چهــارم )44( قانــون اساســی و مــواد )2( و )3( قانــون مربــوط، خــود عهــده دار 

ــود.« ــی نش ــر حاکمیت ــری و غی ــور تصدی گ ام

بنابرایــن بــرای 100% از درآمــد مذکــور تعییــن تکلیــف شــده اســت و اگــر 20% از آن 
منبــع را بــه ایــن مــورد اختصــاص دهیــم، مــواردی می مانــد کــه بایــد از محــل دیگــری 
ــد  ــس بای ــود. پ ــراز نمی ش ــت ط ــی دول ــاب مال ــاًل صورت حس ــود و عم ــی ش ــن مال تأمی
ــرد  ــه ک ــای هزین ــرای محل ه ــری ب ــع دیگ ــا منب ــدوق ی ــن صن ــرای ای ــری ب ــع دیگ منب
منابــع ســابق در نظــر گرفــت. لــذا ایــن مــاده برخــالف اصــل 75 قانــون اساســی اســت. 

ــه جامعیــت و وحــدت بودجــه اســت. ــی ازجمل ــن برخــالف اصــول مالیات هم چنی

ماده 15:  

ــی  ــوای داخل ــده محت ــهم تولیدکنن ــق الس ــد ح ــه بای ــت ک ــده اس ــاده بیان ش ــن م در ای
ــروش  ــل از ف ــوه حاص ــل وج ــی از مح ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــدگان خدم و ارائه دهن
ــن مــاده یــک ســری  ــالغ شــود. درواقــع در ای ترافیــک و ســایر درآمدهــا تصویــب و اب
تکالیــف قانونــی بــرای اپراتورهــا و ispهــا در نظــر گرفتــه اســت کــه به صــورت بــاال بــه 
پاییــن تکالیــف مالــی بــرای آن هــا ایجــاد می کنــد. یــک اقتصــاددان مســلط بــه اقتصــاد 
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ــیوه  ــن ش ــا ای ــه آی ــد ک ــر بده ــد و نظ ــی کن ــاده را بررس ــن م ــت ای ــال می بایس دیجیت
درآمدزایــی دســتوری ازنظــر منطــق اقتصــاد صحیــح اســت یــا نــه. چه بســا ایــن مــوارد 
ــازار خــودش تنظیم گــری و ســاماندهی کنــد و نیــاز بــه ســاماندهی بــاال  را بایــد منطــق ب

بــه پاییــن نباشــد.

ــوا و  ــث محت ــاماندهی بح ــی و س ــه بررس ــون دارد ب ــوان قان ــارج از عن ــاده 15 خ  م
ــه بررســی  ــی جداگان ــن بحــث جــا دارد در قانون ــه ای ــردازد ک ــوا می پ تولیدکننــدگان محت
شــود، نــه در قانونــی کــه راجــع بــه خدمــات پایــه کاربــردی اســت. همچنیــن تبصــره نیــز 

در ارتبــاط بــا تولیــد محتــوا اســت و بایــد در قانونــی جداگانــه بررســی شــود.

ضمنــًا رونــد بررســی محتــوا و مســئول بررســی آن و موازینــی کــه بــر اســاس آن یــک 
محتــوای داخلــی مغایــر موازیــن شــرع و قوانیــن و مقــررات باشــد کجاســت؟ ایــن تکلیــف 
بســیار دشــوار اســت و نظــارت بــر تمامــی محتواهــا بســیار دشــوار و غیرعملیاتــی خواهــد 

. د بو

ضمنــًا اختیــارات و موضوعــات ایــن مــاده بــا اختیــارات شــورای عالــی فضــای مجازی 
و کمیســیون عالــی محتوا تداخــل دارد.

 ماده 16:  

 در قانــون حمایــت از شــرکت ها و فعالیت هــای تجــاری دانش بنیــان مــوارد و 
شــروط خاصــی بــرای شــمول ایــن قانــون مدنظــر قرارگرفتــه اســت بنابرایــن صرفــًا ارائــه 
خدمــات پایــه کاربــردی بومــی نبایــد ذیــل حمایت هــای ایــن قانــون قــرار بگیــرد و بقیــه 

شــرایط نیــز بایــد بررســی شــود.

ــه  ــه ب ــی ک ــردی بوم ــه کارب ــات پای ــت خدم ــده اس ــاده 16 بیان ش ــن در م  همچنی
ــور از  ــا منظ ــده اند... در اینج ــی ایجادش ــاوری بوم ــای فن ــر مبن ــیون ب ــخیص کمیس تش
ــی  ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــیاری از خدم ــون بس ــت چ ــخص نیس ــی مش ــاوری بوم فن
ــاوری بومــی  ــر فن ــور جســتجو مبنــی ب ــاًل موت ــای فناوری هــای بومــی نیســت مث ــر مبن ب
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نیســت یــا مثــاًل فنــاوری بــه بــالک چیــن آیــا فنــاوری بومــی اســت؟ در اینجــا منظــور از 
ــود. ــف ش ــخص و تعری ــاده 1 مش ــد در م ــی بای ــای بوم فناوری ه

مبنــا قــرار دادن اظهارنامــه در ایــن قانــون اشــتباه اســت، چراکــه اشــخاص معمــواًل 
تمایــل بــه کــم اظهــاری دارنــد و ایــن نبایــد مبنــای کار قــرار گیــرد.

 ماده 17:  

ــردی  ــه کارب ــات پای ــک از خدم ــر ی ــک ه ــهم ترافی ــد »س ــان می کن ــاده بی ــن م  در ای
ــوب  ــل مص ــد از حداق ــات بای ــی اطالع ــبکه مل ــران ش ــی کارب ــبد مصرف ــی در س داخل
ــتر  ــور بیش ــر در کش ــردی متناظ ــه کارب ــات پای ــک کل خدم ــه ترافی ــبت ب ــیون نس کمیس
باشــد«. ایــن بیــان بســیار گنــگ اســت و مفهــوم نیســت منظــور نویســنده قانــون چــه بوده 
ــه  ــت ترافیــک ب ــذاری مدیری ــدگان پیش نویــس واگ ــه در کل هــدف تهیه کنن اســت. البت
کمیســیون بــوده امــا در صــدر مــاده به خوبــی ایــن منظــور منتقــل نشــده و ابهــام وجــود 

دارد، لــذا متــن صــدر مــاده بایــد مجــدداً نــگارش شــود.

 در ایــن مــاده توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه صرفــًا بــا تغییــر دادن پهنــای 
بانــد ترافیــک داخلــی و خارجــی و به صــورت دســتوری نمی تــوان میــزان اســتفاده مــردم 
ــق  ــی محق ــم زمان ــن مه ــه ای ــش داد. چراک ــی را افزای ــردی داخل ــه کارب ــات پای از خدم
ــکل گرفته  ــی ش ــو مطلوب ــه نح ــی ب ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــدا خدم ــه در ابت ــود ک می ش
باشــد و پاســخگوی نیازهــای کاربــران باشــد و بتوانــد بــا خدمــات خارجــی رقابــت کننــد. 
تنظیــم قواعــد نســبت بیــن خدمــات پایــه کاربــردی داخلــی و خدمــات پایــه کاربــردی 
خارجــی و تعــادل بیــن ایــن دو بایــد به گونــه ای باشــد کــه منجــر بــه رشــد پلکانــی خدمات 
پایــه کاربــردی داخلــی شــود نــه اینکــه به صــورت یکجــا پهنــای بانــد خدمــات خارجــی 
کــم گــردد و در کنــار آن خدمــات پایــه کاربــردی داخلــی پاســخگوی نیازهــا نباشــد و بــا 

یــک خــأ مواجــه شــویم.

ــای  ــه در باوره ــت ک ــبکه ای اس ــی ش ــل بی طرف ــالف اص ــًا برخ ــاده اصطالح ــن م  ای



نقد و برسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی56

مدعیــان آزادی بیــان و بــازار آزاد و رویکردهــای آمریکایــی مشــاهده می شــود. چراکــه 
آن هــا قائــل بــه ایــن هســتند کــه بــازار خدمــات در فضــای مجــازی بایــد بــدون مداخلــه 
ــازی  ــای مج ــردی فض ــات کارب ــرای خدم ــا ب ــازی دولت ه ــای مج ــد فض ــا باش دولت ه
داخلــی مزیت هایــی نســبت بــه خدمــات بین المللــی قائــل نشــوند و فضــا کامــاًل 

ــی و  ــات داخل ــن خدم ــا بی ــط دولت ه ــی توس ــه تبعیض ــًا هیچ گون ــد و اصطالح آزاد باش
خارجــی برقــرار نشــود. علــت حمایــت آمریکایی هــا از ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه در 
ــل  ــا اص ــتند و ب ــات در فضــای مجــازی مســلط هس ــازار خدم ــر ب ــا ب حــال حاضــر آن ه
ــن مــا  ــازار را حفــظ کننــد؛ بنابرای ــر ب ــن تســلط خــود ب ــد ای بی طرفــی شــبکه ای می توانن
ــی  ــی از تولیدکننــدگان داخل ــن بی طرفــی شــبکه های را نقــض کنیــم و حمایت های ــد ای بای
ــات  ــازار خدم ــرور ب ــم به م ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــی داش ــات داخل ــدگان خدم و ارائه کنن
ــض  ــم و تبعی ــارج کنی ــی خ ــرکت های آمریکای ــلطه ش ــازی را از س ــای مج ــی فض داخل
ــت و  ــده اس ــت پذیرفته ش ــوق رقاب ــات در حق ــن موضوع ــه ای ــویم. البت ــل ش ــت قائ مثب
کشــورهای مختلــف در تجــارت فرامــرزی تعرفه هــا و عــوارض مختلفــی بــرای حمایــت 
از تولیــد ملــی قائــل می شــوند کــه معــادل آن در فضــای مجــازی بایــد بــه وجــود بیایــد. 
البتــه بایــد همــواره توجــه کــرد ایــن حمایــت از ارائه کننــدگان خدمــات داخلــی نبایــد بــه 
ــک  ــد و به واســطه این ی ــی ندارن ــه رقیب ــد هیچ گون ــاس کنن ــا احس ــه آن ه ــد ک نحــوی باش
انحصــاری کــه بــرای این هــا ایجادشــده اســت و بــه ســمت توســعه و پیشــرفت و پویایــی 
حرکــت نکننــد. بلکــه بایــد ایــن حمایت هــا بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه این هــا بتواننــد 
ــده  ــال آین ــد س ــًا در گام چن ــا نهایت ــند ت ــته باش ــرفت داش ــعه و پیش ــد و توس ــت کنن رقاب

ــد. ــت کنن ــه خارجــی رقاب ــا خدمــات پای ــد ب ــا بتوانن این ه

 ماده 18:  

بهتر بود به جای خدمات پرداخت بیان می شد خدمات مالی.

در ایــن مــاده و ســایر مــواد بحــث از مجوزهــا شــده اســت، درحالی کــه نظــام 
حکمرانــی مــا مملــو از مجوزهاســت و االن بــه ایــن بلــوغ رســیده اســت کــه روش اعطــای 
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ــب وکار در  ــط کس ــود محی ــی بهب ــز مل ــه مرک ــی ازجمل ــت و نهادهای ــد نیس ــوز کارآم مج
ــن  ــش ای ــرای کاه ــب وکار، ب ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــی و تس ــررات زدای ــت مق هیئ
مجوزهــا ایجادشــده اند. درحالی کــه ایــن پیش نویــس از روش اعطــای مجــوز بــرای 
ــک  ــد ی ــه می توان ــد ک ــتفاده می کن ــردی اس ــه کارب ــات پای ــدگان خدم ــرل ارائه دهن کنت

ــردی محســوب شــود  ــه کارب ــرای کســب و کارهــای عرصــه خدمــات پای ــع جــدی ب مان
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــن حــوزه شــود. ای و هم چنیــن زمینه ســاز فســادهای اداری در ای
فرایندهــای مجوزدهــی در کشــورهای مختلــف تقریبــًا از بیــن رفتــه اســت و خودتنظیــم 
گــری جایگزیــن آن شــده اســت، درحالی کــه ایــن طــرح توجهــی بــه موضوعــات 

خودتنظیــم گــری و شــیوه های مختلــف تنظیم گــری نــدارد.

 ماده 19:  

ــواع  ــه ان ــط ارائ ــد ضواب ــزی بای ــک مرک ــت بان ــده اس ــًا بیان ش ــاده صرف ــن م  در ای
ــی و  ــذار داخل ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــتر خدم ــی در بس ــت الکترونیک ــات پرداخ خدم
ــردی  ــه کارب ــر از خدمــات پای ــه غی ــه ســایر خدمــات پای ــد درحالی ک ــن کن بومــی را تعیی
ــد  ــته باش ــاز داش ــی نی ــات مال ــت و خدم ــات پرداخ ــت خدم ــن اس ــز ممک ــذار نی اثرگ
همچنیــن بایــد بــرای خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی نیــز امــکان اســتفاده از خدمــات 

ــود. ــم می ش ــزی فراه ــک مرک ــوز بان ــا مج ــت ب پرداخ

 ماده 20:  

ــردی  ــه کارب ــات پای ــاعه خدم ــج و اش ــغ، تروی ــت تبلی ــده اس ــاده بیان ش ــن م  در ای
خارجــی فاقــد مجــوز بــرای کلیــه مؤسســات عمومــی ممنــوع اســت؛ کــه تــا اینجــا، صــدر 
مــاده، قابل پذیــرش و صحیــح اســت، هرچنــد در صــدر مــاده هــم می توانســت نهادهــای 
ــام ببــرد، از  ــا نظــم بهتــری بیــان کنــد و یــا بجــای اینکــه از تمــام نهادهــا ن مشــمول را ب
عنــوان مؤسســات عمومــی اســتفاده می کــرد و در مــاده یــک، تعریــف مؤسســات 

ــرد. ــان می ک ــت را بی ــمول هس ــام الش ــیار ع ــی بس ــه تعریف ــی ک عموم
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ــه  ــات پای ــاعه خدم ــج و اش ــت، تروی ــده اس ــاده گفته ش ــی م ــمت انتهای ــا در قس ام
ــدد  ــد مج ــت. اواًل بای ــیون اس ــد کمیس ــه تأیی ــوط ب ــوز من ــی دارای مج ــردی خارج کارب
بیــان می شــد کــه ترویــج و اشــاعه و ... خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی دارای مجــوز، 
بــرای مؤسســات دولتــی منــوط بــه تأییــد کمیســیون اســت و بخــش خصوصــی و عمــوم 

جامعــه در ایــن زمینــه آزاد هســتند. چراکــه جملــه انتهایــی ایــن مــاده به صــورت عــام 
ــخاص  ــوم اش ــی عم ــف قانون ــن تکلی ــب ای ــورت مخاط ــن ص ــت و در ای ــده اس بیان ش
ایرانــی ازجملــه دولتــی و غیردولتــی و اشــخاص حقیقــی را شــامل می شــود و ایــن تکلیفــی 
ــردی  ــه کارب ــت پای ــک خدم ــه ی ــی ک ــد زمان ــر می رس ــه نظ ــًا ب ــت. ضمن ــه نیس حکیمان
خارجــی مجــوزی اخــذ کــرده باشــد، به منزلــه تأییــد کمیســیون اســت و اینکــه بــرای هــر 
اقدامــی مجــدد بایــد کمیســیون مجــوز بدهــد، کمــی برخــالف حقــوق رقابــت و رقابــت 
ســالم اســت و در ایــن شــرایط خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی محدودیت هــای 
ــکان  ــه ام ــت ک ــد داش ــی خواهن ــردی خارج ــه کارب ــات پای ــه خدم ــبت ب ــتری نس بیش
ــه  ــن جمل ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــد ش ــر خواه ــا کمت ــط آن ه ــون توس ــن قان ــرش ای پذی
ــتر  ــر بس ــد ب ــی بتوانن ــات عموم ــه مؤسس ــد ک ــن باش ــر ای ــل ب ــود و اص ــح ش ــد تصحی بای
خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی دارای مجــوز، فعالیــت کننــد، مگــر اینکــه کمیســیون 

ــن مــورد اتخــاذ کنــد. تصمیمــی برخــالف ای

 ماده 21 و 22:  

ــام  ــیون در انج ــدی کمیس ــه کارآم ــه ب ــاده، توج ــن دو م ــوص ای ــه در خص ــا نکت تنه
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــده اس ــرای آن تعیین ش ــون ب ــن قان ــه در ای ــت ک ــی اس تکالیف

ــد. ــیون باش ــوان کمیس ــارج از ت خ

 ماده 23:  

 ایــن مــاده ازنظــر ادبــی مشــکل دارد و بایــد بــه ایــن صــورت بیــان می شــد: »چنانچــه 
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ارائــه خدمــات پایــه کاربــردی داخلــی دارای مجــوز،  مســتلزم دسترســی و بهره بــرداری 
از خدمــات و دسترســی های دولتــی باشــد دســتگاه های ذی ربــط موظف انــد طبــق 

ــدام نماینــد.« الزامــات و دســتورالعمل های کمیســیون اق

و  مصوبــات  نیــز  اطالعــات  فنــاوری  اجرایــی  شــورای  مــوارد  ایــن  در  البتــه   
باشــد. تأمــل  محــل  و  شــود  بررســی  بایــد  چــه  دارد  صالحیت هایــی 

هم چنیــن بــه نظــر می رســد انجــام ایــن امــور فراتــر از تــوان کمیســیون باشــد و بایــد 
بــرای آن یــک نهــاد تنظیم گــر تخصصــی بخشــی ایجــاد شــود.

 ماده 24:  

ایــن مــاده، مــاده خوبــی اســت و به جــای ممنوعیــت واردات تجهیزاتی که الزم اســت، 
ــرکت های  ــورت ش ــن ص ــت. در ای ــرده اس ــتفاده ک ــذاری اس ــه گ ــت های تعرف از سیاس
تولیدکننــده تجهیــزات بــرای اســتفاده از تخفیف هــای گمرکــی یــا عــدم شــمول جریمه های 

ــذار  ــه تبعیــت از سیاســت های مدنظــر قانون گ ــزم ب ــروش خــود، مل ــی و کاهــش ف گمرک
ــزات در  ــدگان تجهی ــرای تولیدکنن ــویقی ب ــزاری تش ــز اب ــاده نی ــای م ــوند و در انته می ش

نظــر گرفتــه اســت کــه محــدود بــه خدمــات پایــه کاربــردی داخلــی نشــده اســت.

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
عنــوان ایــن فصــل مشــکل دارد، چراکــه بیان شــده اســت تکالیــف و تعهــدات خدمات 
پایــه کاربــردی، درحالی کــه بایــد بیــان شــود: تکالیــف و تعهــدات ارائه دهنــدگان 

خدمــات پایــه کاربــردی

ماده 25:  

ــی  ــف قانون ــاده تکالی ــن م ــه ای ــت ک ــه داش ــه توج ــک نکت ــه ی ــد ب ــاده بای ــن م در ای
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــار می کن ــردی ب ــه کارب ــات پای ــدگان خدم ــر ارائه دهن ــادی ب زی
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ــه آمارهــا و تحلیل هــای دقیــق اقتصــادی بیــان  ــا توجــه ب بایــد متخصصیــن اقتصــادی ب
ــی از  ــده خدمات ــچ ارائه دهن ــه هی ــگارش نشــود ک ــه نحــوی ن ــون ب ــه قان ــد ک بررســی کنن
ــن  ــی از ای ــه برخ ــود ک ــخص ش ــد مش ــًا بای ــد. ضمن ــف آن برنیای ــا و تکالی ــس هزینه ه پ
ــت  ــن اس ــه ممک ــد، چراک ــذار باش ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــرای خدم ــًا ب ــف صرف تکالی

بــرای یــک کســب وکار نوپــا در زمینــه خدمــات پایــه کاربــردی صرفــه اقتصــادی نداشــته 
ــن  ــع رشــد و توســعه و شــکل گیری اســتارتاپ ها در ای ــی مان ــن تکالیــف قانون باشــد و ای
حــوزه شــود. در ایــن خصــوص بایــد توجــه ویــژه ای بــه مانع زدایــی بــرای کســب وکارها 

ــه نظــر اولویــت اول نظــام در حــوزه اقتصــادی اســت. داشــت کــه ب

پــس درنتیجــه ابعــاد اقتصــادی ایــن حــوزه نیازمنــد پژوهــش و بررســی بیشــتر اســت 
ــع کســب وکارهای ایــن حــوزه نباشــد.  ــه نحــوی باشــد کــه مان ــی ب ــد تکالیــف قانون و بای
ــرای  ــاال و ب ــه ب ــت هزین ــه عل ــی ب ــه گاه ــد ک ــاب کن ــت ایج ــاید مصلح ــال ش ــور مث به ط
ــر  ــهل گیرانه ت ــت از داده را س ــی و حفاظ ــم خصوص ــات حری ــب وکارها، الزام ــعه کس توس

در نظــر بگیریــم.

ــم  ــد از حری ــردی، بای ــه کارب ــات پای ــدگان خدم ــد ارائه دهن ــاره می کن ــد 1 - اش بن
خصوصــی کاربــران صیانــت کننــد و از دسترســی غیرمجــاز بــه داده هــای آن هــا جلوگیری 
ــات  ــا الزام ــن م ــه در قوانی ــت ک ــن اس ــه ای ــا نکت ــت ام ــی اس ــد خوب ــد، بن ــن بن ــد. ای کنن
حفاظــت از داده و حریــم خصوصــی تعبیــه نشــده اســت و مشــخص نیســت دقیقــًا چطــور 
ــلیقه ای  ــیاری س ــوع بس ــن موض ــن ای ــود، بنابرای ــت ش ــی صیان ــم خصوص ــد از حری بای
می شــود و امــکان فــرار از شــمول قانــون مهیــا می شــود. در ســایر کشــورها بعضــًا 
قوانیــن مفصلــی در خصــوص حریــم خصوصــی و الزامــات حفاظــت از حریــم خصوصــی 
افــراد در نظــر گرفته شــده اســت کــه می توانــد محــل تأمــل باشــد و بایــد در نظــر گرفــت 
ــه نحــو مطلوبــی از حریــم خصوصــی حفاظــت کــرد. ــا یــک بیــان کلــی نمی تــوان ب کــه ب

ــای  ــت در فض ــراز هوی ــرای اح ــی ب ــد نیم خط ــوان در یک بن ــادگی نمی ت ــد 2-به س بن
ــی  ــاد گوناگون ــده و ابع ــت پیچی ــراز هوی ــئله اح ــه مس ــرد، چراک ــری ک ــازی تصمیم گی مج
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دارد. به طــور مثــال در برخــی مــوارد بیــان می شــود کــه اشــخاص حــق گمنامــی دارنــد، 
یعنــی دولت هــا بایــد فعالیــت افــراد در برخــی از قســمت های فضــای مجــازی را 
ــن  ــر ای ــش دیگ ــند. چال ــمیت بشناس ــه رس ــت ب ــراز هوی ــدون اح ــام و ب ــورت گمن به ص
اســت خدمــات پایــه کاربــردی انــواع و اقســام مختلفــی دارد، به طــور مثــال در خدمــات 

ــا در خصــوص پیام رســان های اجتماعــی  ــوی هســتیم ام ــت ق ــد احــراز هوی ــی نیازمن مال
ــد.  ــر باش ــان تری امکان پذی ــای آس ــا مؤلفه ه ــت ب ــراز هوی ــاید اح ــس آپ، ش ــر وات نظی
ــای  ــر در فض ــت معتب ــام هوی ــتی نظ ــند سیاس ــت، س ــراز هوی ــه اح ــی در زمین به طورکل
ــطح  ــد در س ــا بای ــت، ام ــود اس ــازی موج ــای مج ــی فض ــورای عال ــه ش ــازی مصوب مج
ــود و در  ــال ش ــئله دنب ــن مس ــازی ای ــاختار س ــطح س ــس و در س ــذاری در مجل قانون گ
حاکمیــت زیرســاخت های نظــام هویــت معتبــر ایجــاد شــود؛ بنابرایــن در شــرایطی کــه 
ــه  ــوان کلی ــت، نمی ت ــه اس ــکالتی مواج ــا مش ــی ب ــطح دولت ــال در س ــت دیجیت ــام هوی نظ

ــر عهــده بخــش خصوصــی گذاشــت. ــن حــوزه را ب تکالیــف ای

ــه در  ــه اســت ک ــی در نظــر گرفت ــا حکمــی کل ــی اســت؛ ام ــد 3 و 4 - بندهــای خوب بن
ــود  ــر ب ــًا بهت ــود، ضمن ــخص ش ــی مش ــورت جزئ ــد به ص ــا بای ــت از داده ه ــون حفاظ قان
ــوان  ــی« از عن ــران ایران ــت کارب ــا هوی ــط ب ــای مرتب ــارت »داده ه ــتفاده از عب ــای اس بج
»داده هــای هویتــی کاربــران ایرانــی« اســتفاده می شــد. ضمنــًا در بنــد 4 بیان شــده 
ــی  ــبکه مل ــًا در ش ــی صرف ــران ایران ــای کارب ــردازش داده ه ــازی و پ ــه »ذخیره س ــت ک اس
اطالعــات.« بــه نظــر ایــن تکلیــف بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی 

ــد. ــوار باش ــوز، دش دارای مج

ــا و  ــن آئین نامه ه ــب ای ــورت تصوی ــه در ص ــدارد، چراک ــان ن ــه بی ــاز ب ــد 5 - نی بن
ــد. ــد ش ــخص خواه ــز مش ــررات نی ــن مق ــمولین ای ــیون، مش ــط در کمیس ضواب

بنــد 6 - کمــی مبهــم نوشته شــده اســت و نیــاز بــه بازنویســی دارد. مثــاًل در قســمت 
خدمــات  می شــد،  گفتــه  بایــد  درحالی کــه  خانــواده،  اســت،  بیان شــده  مثال هــا 
ــن  ــن در ای ــودکان و .../ هم چنی ــا ک ــب ب ــات متناس ــی، خدم ــی و خارج ــی، داخل خانوادگ
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ــود. ــن ش ــد تبیی ــت و بای ــخص نیس ــی مش ــای اینترنت ــور از آدرس ه ــمت منظ قس

ــت  ــردی موظــف هســتند باب ــدگان خدمــات کارب ــد 8 - بیان شــده اســت ارائه دهن بن
فعــال کــردن یــا غیرفعــال کــردن حالــت کــودکان یــا حالــت نوجوانــان یــا حالــت خانــواده، 
هزینــه مضاعفــی اخــذ نکننــد، درحالی کــه تعبیــه ایــن امــور هزینــه دارد. به طــور 
مثــال در یــک شــبکه اجتماعــی اگــر بخواهنــد نســخه ویــژه کــودکان ارائــه شــود بســیار 
ــه  ــات پای ــدگان خدم ــرای ارائه دهن ــادی ب ــر اقتص ــاید ازنظ ــود و ش ــد ب ــر خواه هزینه ب

ــه اقتصــادی نداشــته باشــد. ــردی صرف کارب

ــب  ــا و مطال ــری، فعالیت ه ــاب کارب ــذف حس ــدم ح ــد »ع ــان می ش ــد بی ــد 9 - بای بن
ــًا پیام رســان ها  ــه کاربــردی صرف ــون«. چراکــه خدمــات پای ــران مگــر به موجــب قان کارب
یــا شــبکه های اجتماعــی نیســتند و انــواع مختلفــی دارنــد؛ بنابرایــن بایــد بیــان عام تــری 

داشــت.

ــا مطــرح می شــود »عــدم دریافــت  بنــد 10 - ایــن بنــد ذیــل حفاظــت از داده ه
ــران«. مرجــع تشــخیص ایــن امــر  ــا خدمــت ارائه شــده از کارب داده هــای غیــر مرتبــط ب

ــت؟ ــادی اس ــه نه چ

در ادامــه بنــد داده ضــروری تعریف شــده اســت درحالی کــه در متــن بنــد 9 صحبتــی 
از داده ضــروری نشــده اســت. هم چنیــن بایــد توجــه کــرد کــه جایــگاه تعاریــف در مــاده 
1 قانــون اســت نــه در وســط قانــون. در اینجــا نیــز مرجــع تشــخیص ضــروری بــودن یــا 

نبــودن داده هــا مشــخص نیســت.

بنــد 11 - بیان شــده اســت »رعایــت الزامــات خدمــات سالم ســازی، امنیــت و 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــده ای ــؤال مطرح ش ــات«. س ــی اطالع ــبکه مل ــل در ش ــد غیرعام پدافن
ــر در  ــه آن ارجــاع می دهیــم؟ اگ ــه حــال ب ــن الزامــات در اســنادی تهیه شــده اســت ک ای
ــر  ــه آن ارجــاع داده شــود و اگ ــد به صــورت مســتقیم ب ســندی تصویب شــده اســت، بای
در ســندی الزامــات خدمــات سالم ســازی، امنیــت و پدافنــد غیرعامــل مشــخص نشــده 
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ــدارد بی معناســت. ــه وجــود ن ــه امــری ک اســت، ارجــاع ب

بنــد 12 -در ایــن بنــد اشاره شــده اســت »فراهــم نمــودن تمهیــدات الزم بــرای 
پیشــگیری، شناســایی و مقابلــه بــا جــرم در فضــای مجــازی«. ایــن بنــد نیــز خیلــی کلــی 
اســت و امــکان تفســیر ســلیقه ای را بــاز می کنــد، بایــد تکالیــف قانونــی صریــح و جزئــی 
و شــفاف باشــد تــا امــکان تفاســیر مختلــف مهیــا نشــود. هم چنیــن در اصــل 156 قانــون 
ــد  ــن بن ــه مطرح شــده اســت، در ای ــوه قضائی اساســی، پیشــگیری از جــرم در وظایــف ق

بایــد جایــگاه قــوه قضائیــه مشــخص شــود.

ــت  ــن اس ــل ای ــت. مث ــی اس ــری بدیه ــدارد و ام ــان ن ــه بی ــاز ب ــد نی ــن بن ــد 13- ای بن
کــه بگوییــم کلیــه مشــموالن ایــن قانــون، موظــف هســتند بــر اســاس دســتورات قانونــی 
ــت و  ــرد، الزم االجراس ــخص ک ــی را مش ــون تکلیف ــه قان ــه همین ک ــد. درحالی ک ــل کنن عم

نیــاز بــه تأکیــد بــر الزم االجــرا بــودن قانــون و دســتور قضایــی نیســت.

بنــد 14 - ایــن بنــد هــم نیــاز به بیــان نــدارد، چراکــه در قانــون آییــن دادرســی کیفری 
تکالیــف مشخص شــده اســت و در ایــن بنــد چیــزی بــر آن نیفــزوده، لــذا ضرورتــی بــه 

تأکیــد مجــدد نیســت.

ماده 26:  

در مــاده 23 قانــون جرائــم رایانــه ای بیان شــده اســت »ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــق  ــن مصادی ــه( تعیی ــروه )کمیت ــتور کارگ ــت دس ــض دریاف ــد به مح ــی موظف ان میزبان
ــود  ــر وج ــی ب ــده مبن ــه پرون ــیدگی کننده ب ــی رس ــام قضای ــا مق ــوق ی ــاده ف ــور در م مذک
محتــوای مجرمانــه در ســامانه های رایانــه ای خــود از ادامــه دسترســی بــه آن ممانعــت 
بــه عمــل آورنــد. چنانچــه عمــداً از اجــرای دســتور کارگــروه )کمیتــه( یــا مقــام قضایــی 
خــودداری کننــد، منحــل خواهنــد شــد. در غیــر ایــن صــورت، چنانچــه در اثــر 
ــم  ــور را فراه ــه مزب ــوای مجرمان ــه محت ــی ب ــه دسترس ــی زمین ــی و بی مباالت بی احتیاط
ــال  ــه جــزای نقــدی از بیســت میلیــون )20.000.000( ری ــه نخســت ب کننــد، در مرتب
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ــون  ــد میلی ــه یک ص ــه دوم ب ــال و در مرتب ــون )100.000.000( ری ــد میلی ــا یک ص ت
)100.000.000( ریــال تــا یــک میلیــارد )1.000.000.000( ریــال و در مرتبــه ســوم 

ــی موقــت محکــوم خواهنــد شــد. ــا ســه ســال تعطیل ــه یــک ت ب

ــود  ــی از وج ــض آگاه ــد به مح ــی موظف ان ــات میزبان ــدگان خدم ــره- ارائه دهن تبص
ــه کارگــروه )کمیتــه( تعییــن مصادیــق اطــالع دهنــد.« ــه مراتــب را ب محتــوای مجرمان

در قانــون جرائــم رایانــه ای، مهلــت 12 ســاعته قائــل نشــده اســت، بلکــه بیان شــده 
اســت به محــض اطــالع؛ بنابرایــن ایــن مــاده بایــد بــا قانــون جرائــم رایانــه ای هماهنــگ 
ــد  ــد )هرچن ــدق کن ــی ص ــان قانون ــت دو بی ــن اس ــوع ممک ــک موض ــه در ی ــود وگرن ش
خــاص الحــق، عــام ســابق را تخصیــص می زنــد، امــا ازنظــر نظــام قانون گــذاری صحیــح 

نیســت.(

ــوای  ــد محت ــاعت موظف ان ــرف 12 س ــت ظ ــده اس ــد بیان ش ــن بن ــن در ای هم چنی
ــی؟  ــاعت از چ ــرف 12 س ــت ظ ــده اس ــخص نش ــا مش ــد؛ ام ــش کنن ــه را پاالی مجرمان
درواقــع مبــدأ ایــن 12 ســاعت چیســت؟ آیــا 12 ســاعت از بارگــذاری مطلــب بــر بســتر 
ــده  ــواری مشخص ش ــف دش ــورت تکلی ــن ص ــه در ای ــت؟ ک ــات اس ــدگان خدم ارائه دهن
ــازه  ــای ت ــب و محتواه ــی مطال ــرعت تمام ــد به س ــات بای ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــت ک اس
منتشرشــده را دقیــق رصــد کننــد و مــوارد خــالف قانــون را شناســایی و حــذف کننــد کــه 
ــر  ــا از ابزارهــای هوشــمند اســتفاده کننــد. اگ ــادی خواهــد داشــت ی هزینــه بســیاری زی
مبــدأ 12 ســاعت از زمــان اطــالع ارائه دهنــده خدمــات باشــد کــه در برخــی از مــوارد 
ــدأ  ــر مب ــت. اگ ــوار اس ــر، دش ــا خی ــت ی ــده اس ــع ش ــده مطل ــا ارائه دهن ــه آی ــات اینک اثب
زمــان 12 ســاعت را وصــول گــزارش مردمــی یــا حکومتــی قــرار دهیــم، در ایــن صــورت 

ــت. ــادی اس ــان زی ــاعت مدت زم 12 س

تبصره 1 -در ماده 23 قانون جرائم رایانه ای این مطلب بیان شده است.
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فصل ششم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها

ماده 27:  

در ابتــدای مــاده یــک ایــراد نگارشــی وجــود دارد، در قســمت صــدر مــاده بیان شــده 

اســت »... از ضمانــت اجراهــای موضــوع مــاده 27 محکــوم می شــوند« درحالی کــه 
ضمانــت اجراهــا در مــاده 28 بیان شــده اســت و مــاده 27 جرائــم را لیســت کــرده اســت.

در خصــوص ایــن فصــل یــک ایــراد اساســی وارد اســت و آن هــم اینکــه در ایــن فصــل 
پیش فــرض ایــن اســت کــه ضمانــت اجراهــای قانونــی در مــورد ســرپیچی از تکالیــف ایــن 
ــده  ــیدگی کننده تعبیه ش ــای رس ــن هیئت ه ــود و بنابرای ــوب می ش ــف محس ــون، تخل قان
اســت کــه به صــورت بــدوی و تجدیدنظــر رســیدگی می کننــد و نهایتــًا در دیــوان عدالــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ــود؛ ام ــد ب ــراض خواه ــا قابل اعت ــن هیئت ه اداری آراء ای
ابتــدا مشــخص شــود آیــا ضمانــت اجراهــای بیان شــده اساســًا مجــازات اداری هســتند 

یــا مجــازات کیفــری؟

بر این اساس باید به تعریف تخلف و جرم بپردازیم.

ــرای آن  ــون ب ــه در قان ــی ک ــرک فعل ــا ت ــل ی ــر فع ــام ه ــت از انج ــارت اس ــرم: عب ج
ــالمی( ــازات اس ــون مج ــاده 2 قان ــد. )م ــده باش ــازات تعیین ش مج

تخلــف اداری: عبــارت اســت از ارتــکاب اعمــال و رفتــار نادرســت توســط شــخص 
استخدام شــده )کارمنــد، کارگــر و ...( و عــدم رعایــت نظــم و انضبــاط اداری کــه منحصــر 
بــه مــوارد مذکــور در قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری اســت و بــه دو حالــت قصــور و 

ــر تقســیم می شــود. تقصی

قصور: عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف

تقصیر: عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه

بنابرایــن تفاوت هــای اساســی میــان جــرم و تخلــف وجــود دارد به طــور مثــال برخــی 
از تفاوت هــای جــرم و تخلــف بــه شــرح ذیــل اســت:
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رابطــه منطقــی بیــن جرائــم و تخلفــات اداری، عمــوم و خصــوص مــن وجــه اســت. 
مقایســه مــوارد احصــا شــده در مــاده8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری )ق.ر.ت.ا( و 
عناویــن جزایــی منــدرج در قانــون مجــازات اســالمی ایــن رابطــه را تائیــد می کنــد، مثــاًل 
اختــالس هــم جــرم اســت و هــم تخلــف اداری، غیبــت غیرموجــه، تخلــف اداری اســت، 

ولــی جــرم نیســت.

ــاع از نظــم  ــد، دف ــه می کن ــا جــرم را توجی ــه ب ــوق جــزا ضــرورت مقابل آنچــه در حق
عمومــی اســت، حال آنکــه ســبب رســیدگی بــه تخلفــات اداری، تخلــف از نظــم ســازمان 

متبوعــه کارمنــد اســت.

ــا از  ــد تنه ــه مجــازات و اجــرای آن بای ــون اساســی حکــم ب  به موجــب اصــل 36 قان
ــرد،  ــی، دادگســتری صــورت گی ــم عمومــی یعن ــه رســیدگی جرائ ــح ب ــق دادگاه صال طری
هیئت هــای  کارمنــدان، در صالحیــت  اداری  تخلفــات  بــه  درصورتی کــه رســیدگی 
ــاده 1 ق.ر.ت.ا،  ــق م ــان مطاب ــه این ــت ک ــدان اس ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب رس

ــتند. ــون هس ــمول قان ــتگاه های مش ــک از دس ــر ی ــت در ه ــدگان دول نماین

قلمــرو جرائــم، کلیــه ســاکنان کشــور را شــامل می شــود، درصورتی کــه تخلفــات تنهــا 
خــاص کارمندان اداری اســت.

ــازات  ــه مج ــت، درحالی ک ــدید اس ــری ش ــن کیف ــده در قوانی ــازات پیش بینی ش مج
انضباطــی خفیــف بــوده و تنهــا شــامل حــاالت اســتخدامی می شــود. بــه همیــن ســبب، 

آییــن دادرســی جرائــم، از تشــریفات زیــادی برخــوردار اســت.

قواعــد و اصــول معمــول در حقــوق جــزا عینــًا در مــورد قواعــد انضباطــی و اداری اجــرا 
نمی شــود، مثــاًل اصــاًل قانونــی بــودن جــرم، در حقــوق اداری وجــود نــدارد و هــر عملــی 
ــل  ــل قاب ــال از قب ــن اعم ــت و ای ــازات اس ــل مج ــد، قاب ــد باش ــئون کارمن ــالف ش ــه خ ک

ــود. ــف نم ــن و توصی ــا را تعیی ــه آن ه ــوان هم ــتند و نمی ت ــی نیس پیش بین

موضــوع مقــررات انضباطــی مثــل جرائــم، عمومــی نیســت، بنابرایــن ممکــن اســت 
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ــه. ــی در اداره دیگــر ن ــد، ول عملــی در یــک اداره تخلــف به حســاب آی

ــه  ــی ک ــن کس ــت؛ بنابرای ــاری نیس ــی ج ــررات انضباط ــه در مق ــه مختوم ــار قضی اعتب
ازنظــر اتهــام اخــذ رشــوه در دادگاه تبرئــه شــده، ممکــن اســت بــه علــت ارتــکاب همــان 
عمــل در دادگاه انضباطــی محکــوم شــود، چــون ارتــکاب جــرم مســتلزم احــراز عناصــر و 

شــرایطی اســت.

مثــاًل کســی کــه بــرای انجــام عملــی، قــرار گرفتــن رشــوه را گذاشــته، ازلحــاظ انضباطی 
قابــل مجــازات اســت، درصورتی کــه مرتکــب جرم ارتشــاء نشــده اســت.

 اگــر دلیلــی کــه متهــم در دادگاه کیفــری ارائــه می کنــد موردقبــول واقــع نشــود، ایــن 
مانــع نمی شــود کــه از همیــن دلیــل، در دادگاه انتظامــی بهره منــد شــود، فی الواقــع 
دادگاه انتظامــی می توانــد از دالیلــی کــه عادتــًا در دادگاه پذیرفتــه نیســت، اســتفاده کنــد.

 احــکام صــادره بــرای تخلفــات اداری از طــرف دادگاه هــای اداری، برخــالف احــکام 

قضایــی، تنهــا در دیــوان عدالــت اداری قابــل شــکایت و منحصــراً ازلحــاظ شــکلی 
هســتند. قابل رســیدگی 

ــخ،  ــد توبی ــف دارد مانن ــغل متخل ــا ش ــاط ب ــب و ارتب ــی تناس ــای انتظام مجازات ه
ــود  ــر وج ــغل و کیف ــن ش ــی بی ــًا ارتباط ــم، غالب ــی در جرائ ــال از اداره، ول ــا انفص ــق ی تعلی

ــدی. ــزای نق ــس، ج ــل حب ــدارد مث ن

ــرض  ــد پیش ف ــر می رس ــه نظ ــرم، ب ــف و ج ــای تخل ــه تفاوت ه ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
نگارنــده پیش نویــس قانــون ایــن بــوده اســت کــه ضمانــت اجــرای ایــن قانــون در دســته 
تخلفــات جــای دارد. درحالی کــه بــا بررســی تفاوت هــای جــرم و تخلــف، مشــهود 
اســت کــه ضمانــت اجراهــای ایــن مــاده در دســته جرائــم قــرار دارد؛ بنابرایــن ســازوکار 
فصــل ششــم بایــد به کلــی تغییــر کنــد و متناســب بــا ویژگی هــای جرائــم نگاشــته شــود. 

ــال: ــور مث به ط

ــک  ــب ی ــاده در قال ــن م ــه در ای ــات ک ــه تخلف ــیدگی کننده ب ــع رس ــوص مرج در خص
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ــر  ــی تغیی ــد به طورکل ــت بای ــده اس ــو تشکیل ش ــکل از 5 عض ــیدگی کننده متش ــت رس هیئ
کنــد، چراکــه هیئت هــای رســیدگی کننده مرتبــط بــا تخلفــات هســتند و نــه جرائــم و اگــر 
مــا در ایــن مــورد ضمانــت اجراهــا را از جنــس جرائــم بدانیــم، بایــد ســاختار رســیدگی به 
دعــاوی به کلــی تغییــر کنــد و بــه نظــر می رســد تشــکیل یــک دادگاه اختصاصــی خــاص 

بــرای رســیدگی بــه جرائــم موضــوع ایــن مــاده توجیــه حقوقــی نداشــته باشــد و مرجــع 
ــه ایــن جرائــم نیــز ماننــد ســایر جرائــم، دادگاه هــای عمومــی تعییــن شــود؛  رســیدگی ب
ــکایات و  ــه ش ــیدگی ب ــرعت رس ــد س ــته باش ــر داش ــذار در نظ ــه قانون گ ــا درصورتی ک ام
جرائــم مرتبــط بــا ایــن قانــون بــا ســرعت بیشــتری رســیدگی شــود، می تــوان در قالــب 
مــاده ای تعییــن کــرد کــه دادگاه هــا بــدون نوبــت بــه پرونده هــای مرتبــط بــا ایــن قانــون 
ــس  ــه در پیش نوی ــه ای ک ــیدگی چندمرحل ــًا رس ــورت اساس ــن ص ــد در ای ــیدگی کنن رس
تدبیــر شــده بــود بی معناســت کــه در مرحلــه اول هیئــت بــدوی و در مرحلــه دوم هیئــت 
ــت  ــوان عدال ــکایت در دی ــل ش ــر قاب ــه آخ ــد و در مرحل ــیدگی می کردن ــر رس تجدیدنظ
ــا  ــق ب ــدوی و ســپس تجدیدنظــر و ...، بلکــه مطاب ــوان هــم ابتــدا شــعب ب ــود و در دی ب
ــه  ــم در دادگاه هــای عمومــی کیفــری رســیدگی می شــود و دو مرحل ــی جرائ قواعــد حقوق

ــد. ــده را مشــخص می کنن ــم پرون ــر حک ــدوی و تجدیدنظ ب

و  تشــکیل می شــوند  کمتــری  از قضــات  بــدوی معمــواًل  هم چنیــن دادگاه هــای 
دادگاه هــای تجدیدنظــر بــا تعــداد قضــات بیشــتری تشــکیل جلســه می دهنــد.

ضمنــًا بــرای رســمیت یافتــن یــک رأی دادگاه، بایــد قاضــی و مقــام قضایــی در صــدور 
ــای  ــناس فض ــن کارش ــازی، بنابرای ــای مج ــناس فض ــه کارش ــد، ن ــته باش ــش داش آن نق
مجــازی بــرای صــدور رأی هیچ گونــه شــانیتی نــدارد؛ امــا اگــر قاضــی در موضوعــی نیــاز 
بــه نظــر کارشناســی داشــته باشــد می توانــد بــه کارشــناس رجــوع کنــد و در ایــن مــوارد 
هم نظــر کارشــناس بــرای قاضــی الزم االتبــاع نیســت، بلکــه صرفــًا جنبــه مشــورتی دارد.

ــال  ــه اعم ــاس اینک ــر اس ــل ب ــن فص ــواد ای ــی م ــود به طورکل ــه می ش ــن توصی بنابرای
ــود. ــی ش ــف، بازنویس ــه تخل ــت و ن ــرم اس ــی ج ارتکاب
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در خصــوص قســمتی از مــاده کــه بیــان می کنــد: »... بــه یــک یــا حداکثــر دو مــورد 
ــن شــیوه تعییــن  ــت اجراهــای موضــوع مــاده )27( محکــوم می شــوند: ...«. ای از ضمان
مجــازات اشــتباه اســت و خــالف اصــل مشــخص بــودن مجازات هــای هــر جــرم اســت. 
در ایــن حالــت 10 جــرم و 4 مجــازات شناسایی شــده اســت کــه ضمنــًا مجــازات موضــوع 

ــه اســت، در  ــی در نظــر گرفت ــرای جریمــه مال ــازه وســیعی ب ــک ب ــاده 27 ی ــف م ــد ال بن
ــی در  ــه مجازات ــدوداً چ ــد ح ــود، نمی دان ــرم می ش ــب ج ــه مرتک ــی ک ــورت کس ــن ص ای
ــم  ــف فراه ــات مختل ــرای قض ــلیقه ای ب ــری س ــکان تصمیم گی ــًا ام ــت و ضمن ــار اوس انتظ
ــطه  ــا به واس ــد ام ــام بده ــر را انج ــم کم اهمیت ت ــی از جرائ ــی یک ــا متهم ــود. چه بس می ش
اینکــه قاضــی آن پرونــده ســخت گیر اســت، بــه شــدیدترین مجــازات محکــوم شــود ولــی 
ــهل  ــرد س ــطه رویک ــت به واس ــام داده اس ــم را انج ــن جرائ ــی از مهم تری ــه یک ــی ک متهم
گیرانــه قاضــی دیگــر، بــه کمتریــن مجــازات محکــوم شــود؛ بنابرایــن ایــن شــیوه تنظیــم 
مجــازات کامــاًل برخــالف عدالــت اســت و منجــر بــه تبعیــض نــاروا می شــود کــه خــالف 
قانــون اساســی اســت و در بررســی شــورای نگهبــان می توانــد محــل ایــراد واقــع شــود.

ــخص  ــاده مش ــن م ــور در ای ــرم مذک ــرم از 10 ج ــر ج ــرای ه ــت ب ــن الزم اس بنابرای
ــت. ــذار اس ــر قانون گ ــی مدنظ ــه مجازات ــه چ ــود ک ش

ماده 28:  

صــدر مــاده بایــد بازنویســی شــود: »مجازات هــای قابل اجــرا بــرای جرائــم موضــوع 
ــد از:« ــاده 27 عبارت ان م

برخــی نــکات ناظــر بــه ایــن مــاده در مــاده 27 بیــان شــد؛ امــا بایــد توجــه کــرد در 
بنــد الــف ایــن مــاده دو شــیوه مجــازات تعبیه شــده اســت. یکــی جریمــه نقــدی از 1 تــا 
ــارد  ــد میلی ــا یک ص ــک ت ــه از ی ــری جریم ــالیانه و دیگ ــد س ــط درآم ــد متوس 10 درص
ریــال. )در اینجــا دو شــیوه مجــازات هــم گــون نیســت چراکــه در اولــی حداقــل و حداکثــر 
مجــازات فاصلــه 10 برابــری دارنــد امــا در دومــی حداقــل و حداکثــر مجــازات فاصلــه 
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ــد!( 100 برابــری دارن

در انتهــای بنــد الــف بیان شــده اســت »از یــک تــا یکصــد میلیــارد ریــال« کــه ازنظــر 
ــا یکصــد میلیــارد  ــال ت ــد بیــن می شــد »از یــک میلیــارد ری نگارشــی اشــتباه اســت و بای

ریــال«

بنــد ب ایــن مــاده بایــد ویرایــش ادبــی و حقوقی بشــود: »محرومیــت از ارائــه خدمات 
از طریــق اخطــار، حــذف از درگاه ثبــت، کاهــش مــدت اعتبــار یــا تعلیــق یــا لغــو یــا عــدم 

ــد مجوز« تمدی

ــه  ــر شــود و به طــور خــاص مشــخص شــود ک ــد دقیق ت ــد بای ــن بن ــان ای بنــد پ ۱ بی
ــن بنــد ارجــاع داده شــود. منظــور کــدام حمایت هــا اســت و در ای

ــه  ــم اینک ــود دارد و آن ه ــی وج ــراد اساس ــک ای ــاده 27 ی ــاده 28 و م ــوص م در خص
یکســری جــرم و یکســری مجــازات لیســت شــده اســت و مشــخص نیســت چــه مجازاتــی 

بــرای چــه جرمــی اســت و ایــن خــالف اصــول ابتدایــی حقــوق کیفــری ازجملــه قانونــی 
بــودن جرائــم و مجازات هاســت. به طــور مثــال ممکــن اســت دو کســب وکار متخلــف در 
ــا یــک تخلــف یکســان، مجازات هــای متفاوتــی  زمینــه ارائــه خدمــات پایــه کاربــردی ب
داشــته باشــند و یکــی مســدود و دیگــری جریمــه مالــی شــود؛ بنابرایــن بایــد بــرای هــر 
ــارات  ــه اختی ــن زمین ــه در ای ــود و محکم ــن ش ــودش تعیی ــاص خ ــازات خ ــی مج جرم

وســیعی نداشــته باشــد.

ــک،  ــات و ترافی ــت در تبلیغ ــد محدودی ــان کرده ان ــه بی ــت و ث ک ــن بندهای هم چنی
ــت  ــک اهمی ــش ترافی ــزان کاه ــه می ــود. چراک ــخص ش ــر مش ــورت جزئی ت ــد به ص بای
دارد، به طــور مثــال اگــر ترافیــک 1% کاهــش پیــدا کنــد، اثــر ملموســی نخواهــد داشــت 

ــدارد. ــا مسدودســازی ن ــی ب ــر ترافیــک 80% کاهــش پیــدا کنــد، تفــاوت چندان امــا اگ

ــه  ــود ک ــی ش ــدی طراح ــت رون ــده اس ــعی ش ــوط س ــورت مبس ــره 2 به ص در تبص
منجــر بــه مسدودســازی ســریع خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی اثرگــذار نشــود؛ امــا 
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ــت در  ــه ثب ــت ازجمل ــده اس ــن ش ــاده 12 تعیی ــه در م ــی ک ــه الزامات ــرد ک ــه ک ــد توج بای
درگاه، اخــذ مجــوز از کمیســیون و تعهــد بــه مصوبــات کمیســیون ممکــن اســت تکالیــف 
ــه  ــی و چ ــه داخل ــذار چ ــردی اثرگ ــه کارب ــات پای ــده خدم ــرای ارائه دهن ــادی ب ــیار زی بس
ــه  ــات پای ــدگان خدم ــیاری از ارائه دهن ــی رود بس ــال م ــذا احتم ــد، ل ــل کن ــی تحمی خارج

ــنگین  ــف س ــود آن تکالی ــه وج ــد. البت ــون را نپذیرن ــن قان ــف ای ــذار تکالی ــردی اثرگ کارب
ــرار از  ــنهاد ف ــک پیش ــد ی ــت، می توان ــده اس ــره 2 بیان ش ــه در تبص ــازه ای ک ــن اج و ای
شــمول قانــون بــه خدمــات پایــه اثرگــذاری باشــد کــه مشــابه داخلــی ندارنــد و بــرای ایــن 
ــه  ــد، چراک ــون را نپذیرن ــن قان ــات ای ــه الزام ــت ک ــه اس ــات به صرف ــدگان خدم ارائه دهن

ــود. ــال نمی ش ــا اعم ــرای آن ه ــم ب ــی ه محدودیت

تبصــره 3 ایــن مــاده نیــز یــک منبــع درآمــد اختصاصــی بــرای ایــن صنــدوق در نظــر 
ــا اصــول بودجه ریــزی در تعــارض اســت و بایــد کلیــه درآمدهــا بــه  گرفتــه اســت کــه ب

خزانــه واریــز شــود.

ماده 29:  

ایــن مــاده، مــاده مناســبی در حمایــت از کسب وکارهاســت کــه مســئولیت کیفــری کــه 
ــود.  ــلب می ش ــا س ــد، از آن ه ــبت داده می ش ــا نس ــه آن ه ــتباه ب ــورت اش ــال ها به ص س
البتــه بایــد حمایت هــای بیشــتری نیــز از کســب و کارهــا در ایــن قانــون تعبیــه می شــد و 

ــرار می گرفــت. دغدغه هــای آن هــا بیشــتر موردتوجــه ق

ماده 30:  

توضیحات در خصوص این ماده در ماده 27 بیان شده است.

ماده 31:  

مطابق با نکات بیان شده در ماده 27 نیازمند بازنگری است.

ماده 32:  
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ایــن مــاده مرتبــط بــا تخلفــات اداری اســت و بایــد در هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری رســیدگی شــود.

ماده 33:  

ــرم آن در  ــازات مج ــکان مج ــه ام ــت ک ــده اس ــن ش ــی تعیی ــد جرم ــر می رس ــه نظ ب
ــوان  ــگاه google play به عن ــال فروش ــور مث ــود. به ط ــق نمی ش ــوارد محق ــیاری از م بس
عرضه کننــده برنامه هــای اندرویــدی، فیلترشــکن های زیــادی در دســترس عمــوم قــرار 
ــه  ــا ب ــرم تنه ــن پلتف ــان ای ــاده صاحب ــن م ــق ای ــت. طب ــر نیس ــان فیلت ــم چن ــد و ه می ده
جرائــم نقــدی یــک تــا دو برابــر مــال تحصیــل شــده از ایــن طریــق و بــه حبــس و جــزای 
نقــدی درجــه شــش محکــوم خواهــد شــد کــه امــکان اجــرای همیــن حکــم نیــز وجــود 
نــدارد، چراکــه اغلــب ســازندگان و توزیع کننــدگان فیلترشــکن ها تبعــه ایــران نیســتند و 
لــذا دسترســی بــه آن هــا بــرای مجــازات، فراهــم نیســت؛ امــا هــم چنــان ایــن بســتر بــه 
فعالیــت خــودش ادامــه می دهــد و نرم افزارهــای فیلترشــکن را ارائــه می کنــد؛ بنابرایــن 
ایــن مــاده، صرفــًا در متــن قانــون می مانــد و اثــر عملیاتــی نخواهــد داشــت، اصطالحــات 

ــد. ــی، متــروک می مان ایــن مــاده قانون

ماده 34:  

ــرم  ــادی ج ــر م ــا عنص ــادی ب ــباهت زی ــاده ش ــن م ــده در ای ــادی بیان ش ــر م عنص
ــده  ــالمی بیان ش ــازات اس ــون مج ــاده 673 و  674  قان ــه در م ــت دارد ک خیانت درامان

ــت. اس

ــون  ــن قان ــده در ای ــای بیان ش ــه مجازات ه ــاده و کلی ــن م ــوص ای ــم در خص ــه مه نکت
ایــن اســت کــه مجازات هــای قانونــی در کشــور بایــد بــر اســاس اصــول و قواعــدی کلــی 
ــوز  ــد هن ــوند. هرچن ــده می ش ــری نامی ــت های کیف ــًا سیاس ــه اصطالح ــوند ک ــن ش تعیی
ســندی در ایــن خصــوص نهایــی نشــده اســت، امــا قــوه قضائیــه در حــال تدویــن ایــن 
ســند اســت. درهرحــال بــا بررســی رویکردهــای کلــی قــوه قضائیــه در حبــس زدایــی از 
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جرائــم و توجــه ویــژه بــه مجازات هــای جایگزیــن حبــس در بازنویســی ایــن فصــل بایــد 
مدنظــر قــرار بگیــرد.

ــم  ــوص حری ــه در خص ــون ک ــن قان ــوادی از ای ــایر م ــد س ــد مانن ــز بای ــاده نی ــن م ای
خصوصــی و حفاظــت از داده نکاتــی بیــان کرده انــد، در یــک قانــون مســتقل تحــت عنــوان 
حفاظــت از داده یــا حریــم خصوصــی و به صــورت مفصــل و جزئــی، قانون گــذاری شــود.

ماده 35:  

نکته خاصی در خصوص این ماده قابل بیان نیست.

ماده 36:  

ایــن مــاده، تکیــه گاه خوبــی بــرای مقابلــه بــا تــرک فعــل مدیــران و مســئولین اســت که 
تاکنــون آســیب های جــدی بــرای کشــور داشــته اســت؛ امــا ممکــن اســت مصوبــات ایــن 
کمیســیون و شــورای عالــی ازنظــر زمانــی یــا ازنظــر تکلیــف قانونــی، واقع بینانــه نباشــد 
و در ایــن صــورت شــخص مســئول بــا وجــود تــالش کافــی، مجــازات خواهــد شــد. لــذا 
بایــد ســازوکاری در نظــر گرفتــه شــود کــه این گونــه مــوارد مشــمول مجــازات مقــرر در 
مــاده 576 نشــود. به طــور مثــال وجــود هیئــت منصفــه در ایــن مــوارد می توانــد راهگشــا 

باشــد و از خشــکی قانــون بکاهــد.

ماده 37:  

به نظر می رسد ازنظر زمانی و الزامات عملیاتی این ماده قابل تحقق نیست.

گذاری 2.	بررسی	طرح	از	منظر	خط	مشی	

سیاســت ها، تصمیمــات نســبتًا پایــداری هســتند کــه توســط منبعــی مشــروع همچــون 
دولــت در قلمــرو ســرزمینی و حــوزه اقتدارشــان وضــع می  شــوند. در ایــن میــان حقــوق 
عومــی آن زیرســاخت قانونــی و الــزام آور را ایجــاد می کنــد تــا آن تصمیمــات در 
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ــد.  ــل گردن ــل تبدی ــه عم ــور ب ــام اداره کش ــیله نظ ــه وس ــروع و ب ــی و مش ــتری قانون بس
ــای  ــرای فعالیت ه ــه ب ــت ک ــاز اس ــا نی ــت ام ــون نیس ــتگذار قان ــزار سیاس ــا اب ــه تنه اگرچ
ــا از منظــر  ــا آن اعمــال و فعالیت ه ــی داشــته باشــد ت خــود زیرســاخت و پشــتوانه قانون
نظــام حاکمیتــی یــک کشــور مشــروع بــه حســاب بیایــد. بنابرایــن، قوانیــن پیــش از آنکــه 

در قالــب یــک الیحــه یــا طــرح ارائــه شــوند، یــک سیاســت هســتند کــه بــه دنبــال کســب 
ــد. ــتوانه قانونی ان پش

سیاســتگذاری رشــته ای مســئله محــور اســت کــه بــه دنبــال شــناخت مســائل 
ــائل  ــه مس ــیدن ب ــود بخش ــرای بهب ــالش ب ــرای آن و ت ــی ب ــن راهکارهای ــی، یافت عموم
اســت؛ بنابرایــن تغییــر، عنصــری کلیــدی اســت اســت کــه در حــوزه مســائل مختلــف بــا 
آن مواجهیــم. حتــی عــدم اقــدام دولــت دربــاره برخــی مســائل نیــز خــود یــک سیاســت 
بــه حســاب می آیــد کــه بــا ایــن تعبیــر در سیاســتگذاری ها بــه دنبــال تغییــر سیاســت ها 
ــه وضــع  ــذار از وضــع موجــود ب ــی گ ــه عبارت ــا ب ــد و ی و شــکل گیری خط مشــی های جدی
ــت  ــی از آن اس ــا بخش ــز تنه ــکار و تجوی ــن راه ــیر، تدوی ــن مس ــتیم. در ای ــوب هس مطل
ــش از  ــه پی ــر ک ــش دیگ ــرد؛ بخ ــورت گی ــه ص ــق و عالمان ــاًل دقی ــتی کام ــه بایس ــه البت ک
ــه آن توجــه نمــود فرآینــد سیاســتگذاری و نحــوه شــکل گیری  سیاســتگذاری بایســتی ب

ــود. ــت می ش ــوارد از آن غفل ــیاری از م ــفانه در بس ــه متأس ــت ک ــی اس خط مش

2-1. چالش های سیاستگذاری و حکمرانی
ــه مهم تریــن چالش هــا  ــاه و مختصــر ب در ایــن بخــش ســعی می شــود به صــورت کوت
و نــکات موردنیــاز بــرای توجــه بیشــتر در خصــوص طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران، 
ــز ارائه شــده در ایــن  از منظــر خط مشــی گــذاری )فرآینــد شــکل گیری و همچنیــن تجوی

حــوزه( توجــه شــود.

1-1-2.مهیا نبودن شرایط تغییر خط مشی
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ــی  ــوب تحلیل ــوان از چارچ ــی، می ت ــر خط مش ــرای تغیی ــرایط الزم ب ــاد ش ــرای ایج ب
ــش  ــرای پی ــوب، ب ــن چارچ ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــتفاده ک ــدون اس ــه گانه کینگ ــات س جریان
ــی  ــئله و خط مش ــی، مس ــان سیاس ــه جری ــد س ــی، بای ــر خط مش ــت تغیی ــدن موقعی آم
بــرای حــل مســئله همــراه شــوند. در ادامــه بــه هرکــدام از جریانــات ســه گانه اشاره شــده 

ــرار خواهــد گرفــت. و وضعیــت طــرح حمایــت، در آن، موردبررســی ق

ــدرت در  ــان ق ــران و صاحب ــرایط بازیگ ــامل ش ــان ش ــن جری ــی: ای ــان سیاس 1( جری
یــک حــوزه مســئله، بازی هــای سیاســی، گروه هــای فشــار، گرایش هــای عمومــی، 
ــطه  ــرح، به واس ــن ط ــدن ای ــش از مطرح ش ــت. پی ــک و ... اس ــای ایدئولوژی نگرش ه
خأهــای قانونــی فــراوان در عرصــه فضــای مجــازی، بازیگــران بــا فضایــی کامــاًل بــاز و 
رهــا مواجــه بوده انــد؛ امــا در خــالل مباحــث رســانه ای مطرح شــده در خصــوص طــرح 
ــرای بســیاری از بازیگــران کاهــش  حمایــت ایــن تلقــی ایجادشــده اســت کــه آزادی را ب
می دهــد و بدیهــی اســت کــه آن هــا بــا ایــن فرآینــد مخالفــت کننــد. از طرفــی هیچ یــک 
ــن  ــا ای ــه ب ــع در رابط ــای ذی نف ــور و گروه ه ــازی کش ــای مج ــود فض ــای موج از جریان ه
قانــون توجیــه نشــده و همــراه نیســتند؛ بنابرایــن، طــرح مدنظــر فاقــد همراهــی جریــان 
سیاســی و گروه هــای قــدرت بــرای ایجــاد تغییــر اســت. در بیــن بازیگــران در طیف هــای 
مختلــف، تنهــا طیــف کمــی بــا ایــن قانــون همــراه شــده اند و هنــوز بدنــه فــاوای کشــور و 
ــن طــرح همــراه نیســتند. هم چنیــن کارشناســان  ــا ای ذی نفعــان مختلــف و شــهروندان ب
مختلــف از نهادهــای متفــاوت و بــا رویکردهــای سیاســی مختلــف، مخالفــت خــود بــا ایــن 

ــد. ــراز کرده ان ــرح را اب ط

2( جریــان مســئله: بــه ایــن معناســت کــه آیــا ایــن مســئله، دغدغــه و درد بازیگــران 
ــاق  ــی اتف ــرات زمان ــر؟ تغیی ــا خی ــت ی ــده اس ــده ش ــی پروندان ــده و به خوب ــف ش مختل
می افتــد کــه بازیگــران بخواهنــد تغییــری را ایجــاد کننــد نــه زمانــی کــه صرفــًا مشــکلی 
وجــود داشــته باشــد. در طــرح مذکــور، شــاهد ایــن هســتیم کــه جریــان مســئله به خوبــی 
ــه  ــود ک ــن ب ــئله ای ــان مس ــکل گیری جری ــدم ش ــل ع ــی از دالی ــت. یک ــه اس ــکل نگرفت ش
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موقعیــت زمانــی کــه در آن، طــرح حمایــت ارائه شــده اســت، موقعیــت مناســبی نبــود. 
بــرای مثــال چالــش قطعــی بــرق و بحــران آب خوزســتان، در کنــار مشــکالت معیشــتی و 
اقتصــادی حاکــم بــر کل جامعــه و برخــی چالش هــای اجتماعــی باعــث عصبانیــت افــکار 
ــط  ــائل مرتب ــه مس ــوز در جامع ــر، هن ــرف دیگ ــود. از ط ــده ب ــه ش ــی و جلب توج عموم

ــه  ــئله و دغدغ ــه و مس ــکل نگرفت ــی ش ــه و ... به خوب ــات پای ــران و خدم ــوق کارب ــا حق ب
بازیگــران و مــردم نشــده اســت. البتــه بازیگــران دولتــی و حاکمیتــی نیــز آن چنــان همــراه 
نبوده انــد و باالخــره دولــت یــا شــورای عالــی فضــای مجــازی نیــز بایســتی عــزم تغییــر در 
ایــن زمینــه را داشــته باشــند در غیــر ایــن صــورت مســئله در دســتور کار قــرار نخواهــد 
گرفــت. رســانه ها و افــکار عمومــی کــه نیــز بایســتی به عنــوان پیــش برنــده مســئله تلقــی 

گردنــد در ایــن جریــان کامــاًل مخالــف و ضــد پیشــرفت مســئله بوده انــد.

ــان  ــوی کارشناس ــی از س ــخ های مختلف ــه پاس ــا ک ــن معن ــه ای ــی: ب ــان خط مش 3( جری
و تحلیل گــران یــک قلمــرو مســئله، در رابطــه بــا مســئله ارائــه شــود و درواقــع راه حلــی 
بــرای مشــکل مطرح شــده وجــود داشــته باشــد. اگــر ایــن پاســخ در یــک فضــای سیاســی 
ــند،  ــته باش ــی داش ــه تالق ــک نقط ــوق، ی ــان ف ــه جری ــی س ــود، یعن ــه ش ــب ارائ مناس
ــع  ــه، وض ــق قرارگرفت ــی موردتواف ــود و خط مش ــاز می ش ــی ب ــره خط مش ــالح پنج به اصط
ــته  ــز بس ــرعت نی ــت و به س ــدودی اس ــت مح ــی فرص ــره خط مش ــود. پنج ــرا می ش و اج

می شــود.

ــر  ــی مدنظ ــان خط مش ــًا جری ــوق، صرف ــوب ف ــاس چارچ ــر اس ــت ب ــرح صیان در ط
قرارگرفتــه اســت کــه البتــه در خــود ایــن جریــان نیــز اشــکاالت فنــی وجــود دارد؛ یعنــی 
بســته طراحی شــده خط مشــی ای، مناســب نیســت و نقدهــای جــدی بــه آن وارد اســت 

کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره خواهــد شــد.

نکتــه دیگــری کــه شایســته ذکــر اســت ایــن اســت کــه مــدل مواجهــه کــه ناشــی از 
مطــرح کــردن ایــن طــرح بــا مختصــات فــوق اســت، ایــن چالــش را دارد کــه می توانــد 
ــران  ــوق کارب ــردی و حق ــه کارب ــات پای ــم خدم ــی اس ــد وقت ــه بع ــن ب ــود از ای ــث ش باع
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ــی در  ــی دفاع ــئله موضع ــرو مس ــک قلم ــران ی ــی و بازیگ ــکار عموم ــد، در اف ــرح ش مط
ــه مفاهیمــی  ــه هیچ وقــت همگــرا نشــوند و ب ــات چندگان ــه شــود و جریان ــل آن گرفت مقاب
چــون حکمرانــی ملــی آســیب برســد کــه در ایــن صــورت ظرفیــت و فرصتــی را 

ازدســت داده ایم.

2-1-2. ابهام در ایده تغییر
ــئله، در  ــود و مس ــه می ش ــئله ارائ ــک مس ــه ی ــخ ب ــخص در پاس ــی مش ــک خط مش ی
طــرح مذکــور حمایــت از حقــوق کاربــران اســت. نقــدی کــه وارد اســت ایــن اســت کــه 
نظریــه تغییــر در ایــن طــرح مشــخص نیســت. نظریــه تغییــر شــامل فرآیندهــای عّلــی  
مشــخصی اســت کــه بــا شــناخت وضعیــت موجــود و ترســیم وضعیــت مطلــوب منجــر بــه 
ــی  ــتی مبتن ــی بایس ــر خط مش ــوند. ه ــذاری می ش ــی گ ــر در خط مش ــای مدنظ رهاورده
ــذار  ــه چــه سیاســتی گ ــر باشــد و مشــخص باشــد از چــه سیاســتی ب ــده تغیی ــک ای ــر ی ب
می کنیــم؛ چــه مــوارد و عناصــری نیازمنــد اصــالح اســت و بــرای رســیدن بــه مطلــوب 
چــه تغییــری بایــد ایجــاد نمــود. در ایــن طــرح ایــن ایــده تغییــر مشــخص نیســت و ابهــام 
دارد و معلــوم نیســت حمایــت از حقــوق کاربــران دقیقــًا بــا چــه ســازوکاری انجــام خواهــد 
ــه ایــن  ــه نظــر می رســد پاســخی ب شــد. ایــن باعــث می شــود آن بخشــی از طــرح کــه ب
مســئله باشــد و ایــده تغییــر به حســاب بیایــد در ذهــن مخاطبــان و افــکار عمومــی 
ــه  ــود ک ــته می ش ــی برجس ــکار عموم ــوع در اف ــن موض ــال ای ــرای مث ــود. ب ــته ش برجس
مدتــی فرصــت بــه پلتفــرم خارجــی داده شــود و اگــر تابــع قوانیــن مــا نشــدند، بایســتی 
فیلتــر شــوند و بدیــن ترتیــب مــا می خواهیــم از حقــوق کاربرانمــان صیانــت نماییــم. بعــد 
ــده  ــر آن ای ــی ب ــی مبتن ــات و برنامه های ــله اقدام ــر، سلس ــده تغیی ــدن ای ــخص ش از مش
ــه کار  ــد چ ــه بای ــد ک ــخص می کن ــی مش ــورت عملیات ــه به ص ــود ک ــی می ش ــی طراح اصل

کــرد و هــر فعالیــت چــه اثــری بــر آن هــدف مــا خواهــد داشــت.
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3-1-2. ابهام در هدف
ــن طــرح مطــرح اســت، هــدف آن اســت  ــا ای ــه در رابطــه ب ــی ک ــه چالش های ازجمل
ــات  ــت از خدم ــا حمای ــت ی ــران اس ــوق کارب ــت از حق ــرای حمای ــرح ب ــن ط ــا ای ــه آی ک
پایــه کاربــردی؟ اگــر هــدف حمایــت از حقــوق کاربــران بــود بایســتی مســائل بــه نحــوی 
ــا  ــا حمایــت از حقــوق کاربــران فقــط ب ــه ایــن معنــا کــه آی متفــاوت مطــرح می شــدند. ب
ــرح  ــن ط ــردی( در ای ــه کارب ــات پای ــعه خدم ــت از توس ــاًل حمای ــده )مث ــرد ارائه ش راهب
قابل اجــرا اســت یــا راهبردهــای دیگــری نیــز می تــوان در نظــر گرفــت؟ درمجمــوع بــه 
نظــر می رســد هــدف ایــن طــرح، حمایــت از خدمــات پایــه کاربــردی اســت و حداکثــر 
ــا یــک واســطه بــه حمایــت از حقــوق کاربــر می رســد کــه البتــه ایــن مســئله برخــالف  ب
عنــوان آن اســت. اگــر بــه ایــن صــورت نیــز بنگریــم ایــده تغییــر بــرای حمایــت از حقــوق 
کاربــر، ســاماندهی خدمــات پایــه کاربــردی اســت کــه در ایــن شــرایط نیــز بایســتی گفــت 
ــران  ــرای کارب ــن ادراک ب ــن ســاختاردهی از مســئله در جامعــه مطــرح نشــده و ای اواًل ای
و عمــوم مــردم شــکل نگرفتــه اســت و ثانیــًا حمایــت از حقــوق کاربــران می توانــد ابعــاد 
دیگــری غیــر از حمایــت از خدمــات پایــه کاربــردی نیــز داشــته باشــد کــه دربــاره آن هــا 

ــت. ــده اس ــی پرداخته ش ــوارد کل ــر م ــه دیگ ــای آن ب ــت و به ج ــده اس ــی نش صحبت

4-1-2. عدم وجود انسجام خط مشی
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در جمهــوری اســالمی ایــران در امــر انســجام 
خط مشــی، اشــکاالت اساســی دارد. ایــن مســئله منجــر بــه شــکل گیری نگاه هــای 
عرضــی می شــود. بــه ایــن معنــا کــه یــک ســری برش هــای عرضــی بــه مســائل مختلــف 
ــاره  ــائل اش ــن مس ــه ای ــه مجموع ــی، ب ــا قانون ــرح و ی ــه، ط ــر برنام ــود و در ه زده می ش
ــت  ــا حفاظ ــی ی ــم خصوص ــل حری ــی مث ــم قانون ــرض کنی ــر ف ــه اگ ــرای نمون ــود. ب می ش
ــون  ــن قان ــه ای ــد ب ــن حــوزه، بای ــا در ای ــب ســایر طرح ه ــر وجــود دارد، در تصوی از کارب
ــند و  ــتا باش ــک راس ــجم و در ی ــم منس ــز باه ــن نی ــن قوانی ــه ای ــود و هم ــاع داده ش ارج
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هماهنــگ عمــل کننــد؛ نــه اینکــه در هــر قانــون و طرحــی، در مــورد همــه مســائل بحــث 
شــود و یــک مــاده آن بــه مســئله ای مثــل حریــم خصوصــی اختصــاص یابــد. بســیاری 
ــع  ــد عامــل تعــارض مناف ــًا می توانن ــز مکمــل یکدیگــر نیســتند و اتفاق ــن نی ــن قوانی از ای
هــم باشــند. در چنیــن حالتــی هــر قانونــی، یــک کشــکولی از مجمــوع مســائل را بــه همراه 

ــه مســائل  ــه بیــان کلیــات اکتفــا می شــود. در ایــن طــرح نیــز ب ــًا ب دارد کــه در آن صرف
ــه دلیــل عــدم انســجام  ــه کشــکولی تبدیل شــده اســت کــه ب متعــددی پرداخته شــده و ب
خط مشــی، بــرای هــر مســئله یک بنــد اختصــاص داده شــده اســت کــه تنهــا بــرای بیــان 

ــل آن. ــرای ح ــه ب ــد، ن ــت می کن ــئله کفای ــی از صورت مس اجمال

بــا توجــه بــه نــکات فــوق، بــه نظــر می رســد مســئله حمایــت از حقــوق کاربــران در 
ــود  ــور به خودی خ ــازی کش ــای مج ــی فض ــام حکمران ــاماندهی نظ ــا س ــازی ی ــای مج فض
در قالــب یــک قانــون هرچنــد مفصــل حل شــدنی نیســت و بایســتی در قوانیــن موضوعــی 
مختلــف، دقیــق و مفصــل بــه یــک بُعــد از نظــام حکمرانــی فضــای مجــازی یــا بــه صیانت 

از یکــی از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی توجــه شــود.

ــران  ــف بازیگ ــوق و تکالی ــان حق ــوازن می ــت ت ــدم رعای 5-1-2. ع
مختلــف بخش هــای 

ــز اهمیــت اســت مالحظــه و رعایــت  ــون و خط مشــی، آنچــه حائ در وضــع یــک قان
حقــوق و تکالیــف بازیگــران مختلــف به صــورت متــوزان اســت. یکــی از ایــن بازیگــران 
دولــت اســت. دولــت ســعی می کنــد در خط مشــی ها و قوانیــن، تکالیــف دیگــران 
نســبت بــه دولــت را برجســته تر نمایــد امــا در مقابــل، تکالیــف دولــت در قبــال ســایر 

ــت. ــروغ اس ــیار کم ف ــی بس ــش خصوص ــل بخ ــا مث بخش ه

ســؤالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه آیــا طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران، بــه 
ــده  و  ــل ش ــی ارزش قائ ــش مردم ــن بخ ــی و هم چنی ــش خصوص ــرای بخ ــزان الزم ب می
دغدغه هــای آنــان را لحــاظ کــرده اســت؟ آیــا بــرای نظــارت بــر نهادهایــی کــه در ایــن 
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ــده می شــود  ــده اســت؟ آنچــه امــروز دی ــری اتخــاذ گردی ــون ایجادشــده اســت تدبی قان
ابهــام زیــاد از طریــق دادن اختیــارات بــه برخــی نهادهــا مثــل کمیســیون تأســیس شــده 
اســت کــه ریســک ســرمایه گذاری و ایجــاد خدمــات مبتنــی بــر شــبکه را به شــدت بــاال 
می بــرد. عــالوه بــر ایــن، بایــد ســؤال نمــود کــه آیــا بــرای حضــور و نقش آفرینــی بخــش 

خصوصــی زیرســاخت مناســبی فراهــم شــده اســت؟ وقتــی بــه حقــوق بخــش خصوصــی 
ــدا  ــش پی ــز افزای ــش نی ــن بخ ــب ای ــرمایه گذاری از جان ــک س ــود، ریس ــی می ش بی توجه

ــد. ــی بســیار کاهــش می یاب ــه چنیــن قانون ــن دادن ب ــرای ت ــل ب ــد و تمای می کن

ــده و از  ــده ش ــرح دی ــا در ط ــب و کاره ــردم و کس ــوق م ــا حق ــت ت ــن الزم اس بنابرای
ریســک ســرمایه گذاری آنــان کاســته شــود. همچنیــن در طــرح مذکــور بــرای خارجی هــا 
ــه نیســت و از طرفــی، مــا  ــه نظــر واقع بینان ــه ب ــادی مشخص شــده اســت ک تعهــدات زی
ــی،  ــه عبارت ــم و خدماتشــان را تضمیــن نمی کنیــم. ب ــر آن هــا نداری ــز تعهــدی در براب نی
ــن دادن  ــال ت ــا در قب ــد و م ــن دهن ــا ت ــن م ــه قوانی ــتی ب ــی بایس ــای خارج ــرا پلتفرم ه چ
ــد آن  ــه می توانن ــتیم و چگون ــل هس ــان قائ ــی را برایش ــه حقوق ــن چ ــن قوانی ــه ای ــا ب آن ه
کــه حقــوق  به عــالوه، می بایســت زیرســاخت های الزم  نماینــد؟  اســتیفا  را  حقــوق 
ــرای نقل وانتقــال  شــرکت های خارجــی را تأمیــن می کنــد، مثــل ســازوکارهای مناســب ب

پــول، نیــز فراهــم شــود.

6-1-2. ابهام در تفویض اختیار
ایــن طــرح ابهــام زیــادی در تعییــن وظایــف و تقســیم کار داشــته و عمــاًل یک طرفــه و 
جانب دارانــه از طــرف حاکمیــت نگاشــته شــده اســت. مثــاًل برخــی وظایــف و اختیــارات 
مثــل تنظیــم ترافیــک بــه کمیســیونی واگــذار شــده کــه در ایــن طــرح تأسیس شــده اســت. 
ــی دارد کــه باعــث می شــود شــفافیت ایــن طــرح کاهش یافتــه و  ایــن کمیســیون اختیارات
ــش  ــور افزای ــاوری مح ــای فن ــب و کاره ــوزه کس ــران در ح ــرمایه گذاری در ای ــک س ریس
یابــد. چنیــن شــرایطی باعــث تــرس و واکنــش نامطلــوب در افــکار عمومــی خواهــد شــد؛ 
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چراکــه معلــوم نیســت تصمیمــات ایــن کمیســیون در طــول زمــان چــه تغییراتــی خواهــد 
داشــت و پیش بینــی پذیــری کاهــش می یابــد؛ بنابرایــن اختیــارات بــه صورتــی تفویــض 
شــده اســت کــه کاربــران متصورنــد پــس از تصویــب ایــن قانــون بایــد خــود را آمــاده هــر 

اتفــاق غیرمنتظــره ای نماینــد.

7-1-2. تقدم نگاه ارتباطات محور بر اطالعات محور
ــات  ــاوری ارتباط ــر فن ــی ب ــه، مبتن ــن عرص ــی گذاری در ای ــه خط مش ــگاه ب ــه ن بن مای
اســت و فنــاوری اطالعــات مغفــول مانــده اســت. مهمتریــن دلیــل ایــن ادعــا ایــن اســت 
کــه اگــر پلتفــرم خارجــی ملتــزم نشــد، طبــق مفــاد طــرح بایــد فیلتــر شــود و دسترســی 
ــردن  ــر ک ــرام و فیلت ــا تلگ ــه ب ــبیه مواجه ــه ش ــوع مواجه ــن ن ــردد. ای ــدود گ ــه آن مح ب
ــن  ــکن وارد ای ــا فیلترش ــی و ب ــردم به راحت ــیار، م ــای بس ــد از تالش ه ــه بع ــت ک آن اس
پیام رســان اجتماعــی  می شــوند و ایــن مــدل فعالیــت، به نوعــی وهــن قانون گــذاری 
ــکان  ــر ام ــود، دیگ ــر ش ــواره ای فراگی ــت ماه ــر اینترن ــک اگ ــده ای نزدی ــت. در آین اس
برخــورد ارتباطــات محــور و فیلتــر کــردن مثــل گذشــته وجــود نــدارد. به عــالوه، تمرکــز 
ــر  ــی ب ــری مبتن ــم گ ــه داده و تنظی ــه ب ــت گذار را از توج ــات سیاس ــاوری اطالع ــر فن ب
ــبکه های  ــق ش ــر مصادی ــند ب ــی س ــتراتژی اصل ــل اس ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــل نم آن غاف

ــت. ــده اس ــی متمرکزش اجتماع

8-1-2. وجود نداشتن دکترین مشخص در عرصه فاوا
ــتی  ــه باالدس ــن و نقش ــک دکتری ــور ی ــاوا در کش ــی ف ــه خط مش ــفانه در عرص متأس
خط مشــی ها و یــک مــدل کالن وجــود نــدارد. بــرای مثــال در مــورد فیلترینــگ و 
میــزان دسترســی معلــوم نیســت کــه باالخــره بایــد فیلتــر کــرد یــا نــه و اگــر آری بــه چــه 
میــزان. در مثالــی دیگــر دسترســی آزاد حــق مــردم اســت و کنتــرل هــم حــق حاکمیــت 
اســت. دغدغــه حکمرانــی نیــز از ایــن نقطــه شــکل می گیــرد. ســؤال ایــن اســت کــه در 
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ــود  ــئله وج ــن مس ــی در ای ــا توافق ــرد؟ آی ــورت گی ــرل ص ــد کنت ــی بای ــه چیزهای ــورد چ م
ــا  ــی اعمــال شــود ی ــوای غیراخالق ــر محت ــرل ب ــًا می بایســت کنت ــال صرف ــرای مث دارد؟ ب
ــود  ــب می ش ــن موج ــن دکتری ــودن ای ــخص نب ــد؟ مش ــود دارن ــز وج ــری نی ــوارد دیگ م
ــز  ــی نی ــن قوانین ــرد و این چنی ــورت گی ــا ص ــی پلتفرم ه ــا برخ ــلیقه ای ب ــای س برخورده

ــد. ــخصی گردن ــلیقه های ش ــال س ــتخوش اعم دس

9-1-2. تعارض در ساختار حکمرانی
مســئله دیگــر وجــود مشــکل در ســاختار حکمرانــی اســت. یکــی از ُمدهــای حکمرانی، 
حکمرانــی تنظیمــی اســت کــه در ایــن طــرح بیــش از آنکــه ایجــاد یــک نهــاد تنظیم گــر 
ــده  ــادی ش ــی نه ــی طراح ــی تنظیم ــق حکمران ــال اراده از طری ــرای اعم ــوده، ب ــر ب مدنظ
اســت. بــر ایــن اســاس کمیســیونی پیشــنهاد شــده کــه وظیفــه آن در عمــل تنظیم گــری 
ــی را  ــن کمیســیون کار شــورای عال ــرای کل فضــای مجــازی کشــور اســت. در اصــل ای ب
انجــام خواهــد داد و به تبــع ایــن چالــش نمایــان می شــود کــه نســبت کمیســیون بــا مرکــز 
ملــی و شــورای عالــی فضــای مجــازی و... در ســاختار حکمرانــی فضــای مجــازی کشــور 
ــترده ای دارد  ــارات گس ــیون اختی ــن کمیس ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــه بع ــت. نکت ــم اس مبه
ــًا اینکــه بســیاری از  ــر آن نیســت و ثانی ــی ب ــارات، نظارت ــن اختی ــا ای ــه اواًل متناســب ب ک
اختیــارات ایــن کمیســیون فراتــر از خدمــات پایــه کاربــردی اســت و معلــوم نیســت چــرا 
ایــن اختیــارات داده شــده اســت. درنتیجــه ایــن طراحــی، نوعــی تعــارض و البتــه حیــات 
خلــوت ایجــاد می کنــد کــه اگــر مصوبــه ای را نتوانســتند در شــورای عالــی تصویــب نماینــد 
ــه  ــن اســت ک ــن قســمت ای ــی در ای ــه نهای ــن کمیســیون پیگیــری شــود. نکت ــق ای از طری
ــا ایــن وظایــف تخصصــی باشــد؛ حال آنکــه اعضــای  می بایســت تصمیمــات کمســیونی ب
ایــن کمیســیون متخصــص و کارشــناس ایــن حــوزه نیســتند و عمــاًل بحــث تخصصــی در 

ــرد. ــورت نمی گی ــا ص آنج
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10-1-2. تشخیص نادرست مسئله در حوزه مالی
ــدوق  ــک صن ــاد ی ــردی ایج ــه کارب ــات پای ــت از خدم ــرای حمای ــرح ب ــن ط ــده ای ای
اســت. مهم تریــن ســوالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه آیــا مشــکل عــدم توفیــق ایــن 

خدمــات، نیازهــای مالــی و عــدم وجــود ســرمایه اســت؟ در ایــن موقعیــت آنچــه باعــث 
ــه  یــک آسیب شناســی درســت و البتــه پیــدا کــردن راه حــل درســت اســت، یــک نظری
ــه چــرا از صندوق هــای دیگــر مثــل معاونــت علمــی  ــرای نمون تغییــر مناســب اســت. ب
ــدی  ــدوق جدی ــاره یــک صن ــا صندوق هــای ســرمایه گذاری اســتفاده نشــود؟ چــرا دوب ی

شــکل داده گرفتــه اســت؟

11-1-2. تقلیل خدمات پایه کاربردی به شبکه های اجتماعی
ــی  ــند طراح ــه در س ــت درحالی ک ــی اس ــبکه های اجتماع ــر ش ــند ب ــی س ــز اصل تمرک
ــه  ــات پای ــرای خدم ــددی ب ــق متع ــز مصادی ــات نی ــی اطالع ــبکه مل ــاری کالن ش معم
ــز  ــردی نی ــه کارب ــات پای ــدام از خدم ــعه هرک ــدل توس ــت. م ــده اس ــردی ذکرش کارب
ــخص  ــت های آن را مش ــان سیاس ــی یکس ــا قانون ــوان ب ــًا نمی ت ــت و لزوم ــاوت اس متف
نمــود. در ایــن طــرح جهت گیــری کلــی و نقطــه تمرکــز بــه ســمت شــبکه های اجتماعــی 
اســت امــا آیــا لزومــًا مــدل توســعه رایانامــه، جویشــگر، خدمــات ابــری و... نیــز همــان 
ــده  ــز تجویزش ــا نی ــرای آن ه ــی ب ــن طراح ــه ای ــت ک ــان ها اس ــعه پیام رس ــیر توس مس
اســت؟ آیــا نیــاز نیســت بــرای هــر یــک نســخه ای جداگانــه تجویــز نمــود و متناســب بــا 

ــت؟ ــا گام برداش ــعه آن ه ــرای توس ــود ب خ

12-1-2. نگاه سنتی به داده
نگاهــی کــه بــه داده و حریــم خصوصــی در ایــن طــرح وجــود دارد، یــک نــگاه ســنتی 
اســت و نیــاز اســت کــه نــگاه بــه هویــت و تبــع آن داده هــای ایجادکننــده هویــت تغییــر 
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یابــد. بــرای مثــال در ایــن طــرح ذکرشــده اســت کــه از اخــذ اطالعــات غیــر ضــرور بایــد 
خــودداری شــود. در وهلــه اول بایــد معلــوم شــود اطالعــات غیــر ضــرور چیســت؟ در چه 
قانونــی ایــن اطالعــات احصــا شــده اســت؟ اتفاقــًا در عصــر کنونــی، هویــت و ویژگی هــای 
ــخیص داده  ــپ و... تش ــیوه تای ــک، ش ــداد کلی ــل تع ــم مث ــر مه ــات غی ــا اطالع ــراد ب اف

می شــود و بــرای حفــظ حریــم خصوصــی بایســتی در ایــن ســطح طراحــی شــود. بنابرایــن 
عمــوم مــواردی کــه در ایــن طــرح به صــورت تیتــروار بیان شــده اســت، بایــد در قالــب 

یــک الیحــه مفصــل و دقیــق تعییــن تکلیــف و تصویــب شــود.

13-1-2. استفاده از عبارات کلی و مبهم
یکــی از چالش هــای اساســی، اســتفاده از عبــارات کلــی و مبهــم اســت. در اینکــه گفتــه 
شــده اســت یــک خدمــت جایگزیــن داخلــی مناســب داشــته باشــد، ســؤال ایــن اســت کــه 
مصادیــق را چــه شــخص یــا نهــادی و بــا چــه معیــاری بایــد تشــخیص دهــد؟ بــرای نمونــه 
آیــا پیام رســان ایتــا و بلــه، جایگزیــن مناســبی بــرای تلگــرام هســتند؟ بنابرایــن ابهــام در 
ــه را  ــد عرص ــخصی می توان ــلیقه ش ــال س ــرای اعم ــازی ب ــتن زمین ب ــاز گذاش ــارات و ب عب

بــر خدمــات داخلــی تنــگ نمــوده و یــا نارضایتی هــای اجتماعــی را پدیــد آورد.

ــی  ــای مختلف ــرح، واژه ه ــن ط ــمت های مت ــی قس ــه در بعض ــت ک ــن اس ــد ای ــه بع نکت
استفاده شــده اســت. مثــاًل گفته شــده خدمــات پایــه کاربــردی، خدمــات فضــای مجــازی 
ــه  ــات پای ــای خدم ــا معن ــًا ب ــودش را دارد و اتفاق ــص خ ــای مخت ــدام معن ــه هرک و... ک
ــن  ــت از ای ــدون دق ــاض و ب ــا اغم ــتی ب ــن نبایس ــت؛ بنابرای ــاوت اس ــز متف ــردی نی کارب

ــارات اســتفاده شــود. عب
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گذاری 2-2. پیشنهادها از منظر خط مشی 
1-2-2. تنظیم گــری مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات به جــای فنــاوری 

ارتباطات
ــت های  ــمت سیاس ــه س ــت ب ــازی، الزم اس ــمت مسدودس ــه س ــت ب ــای حرک به ج
تبعیضــی مثبــت و حمایــت از پلتفرم هــای داخلی هــا حرکــت نمــود و بــرای آن هــا 
پشــتوانه اجتماعــی ایجــاد کــرد. به جــای نــگاه ارتباطــات محــور بایــد تــالش شــود فضــای 
رقابتــی و خدمــات رقابتــی ایجــاد شــود و ســعی نمــود کــه گرانــش ترافیکــی داخلــی ایجــاد 
کــرد و بــا گــردش داده در داخــل کشــور و مبتنــی بــر پلتفرم هــای داخلــی ایــن وابســتگی 
ــا پلتفرم هــای خارجــی  ــه ب را کمتــر نمــود؛ اگرچــه در شــرایط فعلــی نیــز مواجهــه فعاالن
الزم و ضــروری اســت؛ بنابرایــن در تنظیم گــری بــر اســاس گــردش داده در اکوسیســتم 
فضــای مجــازی کشــور ســایر فناوری هــا نیــز دیــده می شــود و بــه شــبکه های اجتماعــی 

ــردد. ــا نمی گ اکتف

2-2-2. لزوم تعیین تکلیف در مورد مرز سایبری و گیت وی
در ایــن طــرح بــه گیــت وی و مســئولیت آن نیــز اشاره شــده اســت کــه تقریبــًا 
پراکنــده  مباحــث  ایــن  به جــای  نمی گنجــد.  حــوزه  ایــن  در  موضوعــی  به صــورت 
ــش  ــت و نق ــت وی چیس ــئله گی ــه مس ــود ک ــی ش ــق بررس ــورت دقی ــد به ص ــار بای یک ب
وزارت ارتباطــات، ســتاد کل نیروهــای مســلح و... و همچنیــن چگونگــی تأمیــن امنیــت 

ــود. ــخص ش ــت وی مش ــق گی ــات از طری ــات و اطالع ارتباط

3-2-2. لزوم ایجاد زیرساخت های حقوقی اولیه
ــالح  ــق اص ــازی از طری ــای مج ــی فض ــی حکمران ــه حقوق ــاخت های اولی ــاد زیرس ایج
قوانیــن موجــود و تصویــب قوانیــن موردنیــاز. مثــاًل قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت 
ــی  ــه ای، مرزبان ــم رایان ــر، جرائ ــت از کارب ــی، حمای ــم خصوص ــون حری ــات، قان ارتباط
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ــه  ــون ب ــا در هــر قان ــا تدویــن شــوند ت ــد اصــالح ی ســایبری، حفاظــت از داده و ... بای
ــی اســتفاده هایی غیــر منســجم  ــزی زده نشــود و به صــورت اجمال ــن موضوعــات گری ای

و غیــر منضبــط از آن هــا نگــردد.

4-2-2. حرکت به سمت دیپلماسی سایبری
ــی فضــای مجــازی در ســطح  ــرای ســاماندهی نظــام حکمران یــک پیشــنهاد مهــم ب
ــد  ــا قواع ــت ت ــایبری اس ــی س ــاد دیپلماس ــمت ایج ــه س ــت ب ــی حرک ــی و بین الملل مل
ــت در  ــاد تبعی ــه ایج ــدام ب ــق اق ــن طری ــود و از ای ــع ش ــا وض ــرای پلتفرم ه ــی ب بین الملل
ــای  ــه ای از فعالیت ه ــایبری مجموع ــی س ــود. دیپلماس ــام ش ــی انج ــای خارج پلتفرم ه
ــوان  ــروزه به عن ــه ام ــت ک ــایبری اس ــی س ــی حکمران ــوم کل ــا مفه ــط ب ــک مرتب دیپلماتی
بعــد جدیــدی از روابــط بین الملــل بــه آن اشــاره می شــود. معمــواًل دیپلماســی ســایبری 
بــه معنــای اســتفاده از ابــزار و امکانــات دیپلماســی بــرای دســتیابی بــه منافــع ملــی در 
حــوزه فضــای مجــازی اســت کــه بســیاری از اوقــات در اســناد امنیــت ملــی ســایبری 
کشــورها موردبحــث قــرار می گیرنــد؛ بنابرایــن، دیپلماســی ســایبری از مهم تریــن 

محورهایــی اســت کــه در حکمرانــی ســایبری و ارتقــای جایــگاه ژئوپلیتیــک جمهــوری 
ــر  ــق ب ــخص و منطب ــی مش ــود و در چارچوب های ــه ش ــه آن توج ــتی ب ــالمی بایس اس
وظیفــه و مأموریــت، توســط بازیگــران مختلــف خصوصــًا وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

ــردد. ــی کشــور حراســت گ اطالعــات پیگیــری شــود و از قلمــرو حاکمیــت مل


