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 چکیده:

 

های مونارشی و اُلیگارشی، ملت به عنوان عنصر اساسی در های سلطه، حکومتاز نخستین مبارزات سیاسی در مقابل گروه

، پویایی نمایدهای مختلف آن را تضمین شود. هرگاه حکومتی، ابعاد حکمرانی ملی را فراهم آورد و جنبهتلقی می ،حکمرانی

های ساختار سیاسی حقوقی حکومت تجلی یابد تا بتوان آن جنبهرسد. این حکمرانی ملی باید در تمامی حکومت به فعلیت می

سازی حکمرانی ملی در قانون بحساب آورد. بطور معمول، ابعاد و ظرفیت پیادهحکومت را  منبعث از مردم و آن حکمرانی را ملی 

. همچنین مسائل جدید، ابداعات، اختراعات و مفاهیم مستحدثۀ جهانی، برای ورود به عرصۀ ملی شودمیاساسی کشورها متظاهر 

از ابداعات مدرن بشری در قرن بیست و یکم، فضای مجازی به عنوان یکی باید با مبانی قانون اساسی سنجیده و تطبیق داده شود. 

پذیرش فضای مجازی در سطح ملی نیازمند طرح مباحث مبانی  آثار متعدد سیاسی حقوقی بر کشورهای جهان گذاشته است.

. از آنجایی که فضای مجازی دارای آثار متعدد حقوقی در زیر استمندی ملت در قالب حق همگانی در قانون اساسی بهره

الملل و الملل، مالکیت فکری، جرایم الکترونیکی و سایبری، اسناد تجاری بینچون، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بینیی هاشاخه

یعنی قانون اساسی مورد مطالعه قرار گیرد و  ،سایر گرایشات حقوقی است باید ابتدا کلیت آن در سند اساسی و باالدستی داخلی

در این پژوهش ابتدا حکمرانی ملی از حیث مفهوم و پیشینۀ تاریخی در یونان و روم  .های مختلف بررسی شودپس از آن در شاخه

با وجود اهمیت باستان، مبانی اسالم و انقالب اسالمی ایران بررسی و پس از آن مفهوم فضای مجازی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

ا ابعاد حکمرانی ملی فضای مجازی در قانون اساسی و نهایت مالحظهبُعد جهانی فضای مجازی، صالحیت جهانی شدن آن نیز 

بودن فضای مجازی برای همگان، سازوکار اصولی وغیر اصولی جمهوری اسالمی ایران بررسی خواهد شد. با توجه به خصیصۀ حق

 منع از این حق ملی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

 

 

 

 

 

 

فضای مجازی حقسلب حکمرانی ملی، فضای مجازی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  :کلیدواژه  



 مقدمه:

 

آید معموال دارای آثار متعدد حقوقی وسیاسی برای فنون و ابداعات جدید بشری که در سیر توسعۀ علوم و دانش مدرن، بوجود می

ای دهند. عدههای متعددی از خود نشان میهای سیاسی حقوقی دنیا در هنگام مواجهۀ با این ابداعات، واکنشباشد. نظامجوامع می

ی کنند. دستهمی شارهساختاری، ا نظامهای ای به مخالفت اصولی آنها با چهارچوبرا مورد حمایت و عدهها، این ابداعات از نظام

د. نپردازو به مقابله با قسمی دیگر می دادهای از اقسام ابداعات را مورد پذیرش و حمایت قرار شود که پارهسومی نیز مالحظه می

ها بر ساختار سیاسی حقوقی نظام یک کشور، باید ابتدا به مطابقت آنها با قانون اساسی آن مهمبرای مطالعۀ این ابداعات و تاثیرات 

یکی  های دیگر را مورد مطالعه قرار داد.شود، پرداخت و سپس الیهکه سند رکنی و باالدستی از قواعد ساختاری کشور محسوب می

اند، بوجود آمدهنِ برآمده از ملت درت مؤسس و مجلس موسساترین قواعد و اصول برآمده از قوانین اساسی که بوسیلۀ قاز کلیدی

باشد. در واقع انتساب قانون اساسی به ملت و ادعای حکمرانی ملی مردم نسبت به قواعد و قوای اصل حاکمیت و حکمرانی ملی می

مله ابداعات و تحوالت فضای مجازی از ج دهد.های مدرن جهان قرار مییک کشور، مزیتی است که آن کشور را در زمرۀ دولت

علمی مهم عصر حاضر است که خود به مثابۀ انقالبی در قرن بیست و یکم ظهور پیدا کرد. برخی از فضای مجازی تحت عنوان 

اند.زندگی دوم بشری یادکرده  

زندگی دوم، ترکیبی از بشر و آخرین ابداعات وی در زمینه فناوری ارتباطات و اطالعات است. دنیای مجازی، مخلوق ذهن و فضایی  

زندگی دوم، کاربردهای وسیعی  های اطالعاتی و ارتباطی است. فناوریبرای تصور انسانهاست. زندگی دوم محلی برای انجام فعالیت

درصد کاربران برای تجارت و تفریح  ۸۰تخمین زده شد که بیش از  ۲۰۱۱ای اجتماعی دارد. در سال هدر آموزش، تجارت و شبکه

(۱۳ :۱۳۹۰ ،زادهصادق، زادهحسن، نژاداز طریق زندگی دوم )فضای مجازی( مرتبط خواهند شد. )نجفقلی  

از حد، نیاز به بسترشناسی در قواعد متعدد سیاسی و  ژی جهانی، با توجه به فراگیری بیشاین ابداع و تحول وسیع در تکنولو

حقوقی دارد. از آنجایی که رکن رکین دستورگرایی، جایگاه ملت است، مطالعه فضای مجازی و بخصوص محتوای آن نیازمند بررسی 

ها و نقش مطالعه جایگاه، ظرفیتکه الزام بدین خاطر است این . ستهاهای ملی آن در قوانین اساسی کشوردقی و شناسایی ظرفیت

های حقوقی سیاسی نیز ای وارد شود در سایر زیرشاخهجزء مطالعات مبانی است و اگر در آن خدشهملت نسبت به فضای مجازی، 

گرایی محتوایی فضای فشناسی حکمرانی ملی در ایجاد محتوا، توزیع محتوا و مصرشود. در واقع، کنکاش و ظرفیتمیخلل ایجاد 

باشد. جایگاه مطالعه این ترین مطالعات کلیدی پیرامون فضای مجازی است که موثر بر کلیت فضای مجازی میمجازی از ابتدایی

و  باشدمیهای مختلفی چون علوم سیاسی و حقوق عمومی بخصوص مطالعات حقوق اساسی های سیاسی حقوقی در شاخهبستر

توان آن را در علوم دیگری چون فناوری ارتباطات، مهندسی آی تی، مبانی سیاسی حقوقی فضای مجازی میپس از تبیین جایگاه 

های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی در بررسی جرایم سایبری، حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی و سایر شاخه

حتوای فضای مجازی در قانون اساسی از مباحث مبانی، و مطالعه مطالعه قرار داد. در واقع، بررسی حکمرانی ملی م علوم نظری مورد

فضای مجازی در بقیه علوم از مباحث ساختاری آن است. حال در این پژوهش ما پس از بیان جایگاه حکمرانی ملی در قانون 

ون اساسی تبیین و های حکمرانی ملی فضای مجازی را در قاناساسی و شرح ماهیت فضای مجازی، بدنبال آن هستیم که ظرفیت

حق استفاده از فضای مجازی برای ملت و اعمال منع استفاده از فضای مجازی برای همگان را بر اساس اصول قانون اساسی تبیین 

 نماییم.



 

کمرانی ملیح .۱  

های سیاسی، در سیر حرکت قطعی فرضگیری جوامع سیاسی، همواره پیشنصر اساسی ملت بدلیل نقش کلیدی در شکلع

گرایی نه به این عنوان که با عناوین است. از نخستین تحرکات اجتماعی، پدیدۀ ملتهای حقوقی بودههای جهانی و نظام انقالب

های ترین حکومتدر ابتدا که ساختارهای اُلیگارشی جهانی بطور گسترده، عمده متعدد دیگر در بین جوامع وجود داشته است.

های اُلیگارشی بصورت حکومت بینی بود. این حکومتبی اعتنایی بر نقش و نظر ملت قابل پیشجهانی بودند، شکست آنها بخاطر 

گروه اندک بر جامعه اعمال شده و نتنها حکومت در دست یک گروه کوچک بود که این گروه حکمرانی کوچک متضمن فساد نیز 

شد. در مفهوم سیاسی، د بیزاری همگان واقع میو به همین خاطر مور دانستگردید و در برابر مردم خود را مسئول نمیمی

توجهی به خواست ملت را نهادینه کند. گرایی و بیافالطون با تفکیک دو گروه از یکدیگر با اصطالح خاص خود توانست ملت

 ۀمت تودافالطون از مونارشی که حکومت خودکامه است و برای رأی و نظر مردم اهمیتی قائل نیست در مقابل دموکراسی که حکو

ها جباره، تا زمانی که اکثریت حکومت .داندمیکالن های تفاوتحکومتی را دارای گوید و این دو نوع ساختار مردم است سخن می

ها در حکومت سخن گفت. به توان از نقش ملتاُلیگارشی و مونارشی هستند و دموکراسی تنها در قالب نظریه است چندان نمی

در این بخش پژوهش، ابتدا پدیده  .یابدمی ادامهو ایجاد نخستین قوانین اساسی جهان نیز ان دستورگرایی یقین این واقعیت تا دور

های ملی در یونان و روم باستان و شناسی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، ظهور نخستین حکمرانیحکمرانی از حیث مفهوم

اسالمی ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.انقالب نقش ملت در حکومت از منظر اسالم و سپس در مبانی   

 

 

 

مفهوم حکمرانی ملی: .۱ـ۱  

گردد و توسط افالطون در رابطه با به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می، از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی کوبرنَن

در لغت به معنای  و اقتباس شده گاورننساین کلمه از واژه انگلیسی همچنین، چگونگی طراحی نظام حکومت استفاده شده است. 

اند. در یک حکومت، فرمانبری، راهبری و حکمرانی تعریف شده است. تعاریف بسیار متعددی برای اصطالح حکمرانی ارائه نموده

بازی. حکمرانی اشاره به آن تعریف از این اصطالح آمده، حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیر رسمی یک 

معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است. تمامی تعاریف جهت 

شود، بلکه تر از حکومت اند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمیتعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع

گیرد، اما با دولت را در برمیشود. از این روی اصطالح مذکور حکمرانی مل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی میشا

رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می

نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و رد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد میآوسیاسی و حقوقی مناسب به وجود می

 ۱۳۹۴ ،مهسا نماید. )طیالبی،های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل میهای فعال برای مشارکت در فعالیتاجتماعی گروه

:۵۲ )  



جامعه مدنی در جایگاه خود قرار گیرد و در تعامل با ساختار حکومت بصورت فعال جلوه کند یعنی موثر در  ،ه در حکمرانیکزمانی  

آید. حکمرانی ملی باید در تمامی ابعاد جامعه جریان یابد و حضور ملت شئون جامعه سیاسی باشد، پدیده حکمرانی ملی بوجود می

شود. در واقع اگر حکمرانی به سه بخش ی، شرط اساسی این نوع از حکمرانی تلقی میدر تمامی اجزای ساختار سیاسی حقوق

بخش خصوصی تقسیم شود، در حکمرانی ملی دو سوم از ساختار سیاسی حقوقی، مطابق قانون اساسی در حکومت، حوزه عمومی و 

ر قالب ظهور حکمرانی ملی در یونان و های ملی دحیطه و تصرف مردم است. برای اطالع از نقش ملت، ظهور نخستین حکمرانی

 روم باستان و پس از آن اندیشه سیاسی اسالم و انقالب اسالمی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

   حکمرانی ملی در یونان و روم باستان: ظهور  .۲ـ۱

نقاط جهان از نیز، در برخی  جباره، اُلیگارشی، مونارشی و های مستبدحکومتحیات همزمان با ، هانقش ملت اهمیت اگرچه 

و مقبولیت نظر مردم  گراییگرایی متفاوت از ساختارهای دموکراسی فعلی است. این ملت، ولی حدود این ملتاحساس شده بود

 دولت شهرهای آتن و نقش ملت درظهور دموکراسی و  ابتدایی بروزاین  توان مالحظه کرد.را حتی در دوران باستان نیز می جامعه

 یونان باستان بسیار قابل توجه است و بدین سبب، ابتداء به ذکر نقش ملت در این دو ساختار خواهیم پرداخت:

ای از دولت شهرها بودند و بسیاری از این شهرها مطابق با برخی از اصول دموکراسی اداره آتن و اسپارت هر یک به عنوان نمونه

آمدند تا مأمورین دولتی را انتخاب به سن رشد رسیده بودند در میدان شهر گرد هم میگردیدند. بر این اساس تمامی مردانی که می

مشورت نمایند. به عبارتی دیگر نوعی از مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش امور عمومی با یکدیگر  دارهکنند و در ا

سرنوشت خویش از نقش مستقلی برخوردار نبودند. در  مورد شناسایی قرار گرفته بود که منحصر به مردان بود و زنان در تعیین

های اشراف، متنفذین و استبدادی بر نظام سیاسی دوران باستان تحوالت متعددی در نحوۀ اداره جامعه شکل گرفت و حکومت

ه تغییرات سیاسی یونان حاکم بودند و در مقطعی از دوران باستان نیز تغییر و تحوالت تدریجی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ب

اسپارت یکی از شهرهای مهم یونان باستان، به عنوان نیرومندترین دولت شهر و سقوط اشرافیت در اکثر دولت شهرها منجر گردید. 

ترین تحوالت هایی از دموکراسی نیز در آن وجود داشت اما روابط غیر دموکراتیک به عنوان وجه غالب آن بود. مهمیونان بود و نشانه

اعی و سیاسی دوران باستان در آتن رخ داده است و نوعی نظام دموکراتیک در مقطعی از تاریخ آتن شکل گرفت و سهمی از اجتم

قدرت سیاسی به تودۀ مردم اعطاء گردید که به عنوان نقطه عطف و تاثیرگذار در تحوالت اجتماعی و سیاسی دوران باستان تلقی 

تعدد تقسیم گردید و نمایندگان تمامی جامعه در شورایی عضویت یافتند که اداره آتن را های مشود. آتن در این مقطع به بخشمی

بر عهده داشتند که به کاهش قدرت اشراف منتهی گردید. این شورا زیر مجموعۀ یک مجمع عمومی بود که تمامی مردم به غیر از 

تر به این جهت است که نخستین تامالت نظری در زنان و بردگان در آن حضور و حق رأی داشتند. اهمیت یونان باستان بیش

خصوص دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در دولت شهرهای یونان و جمهوری روم ظهور یافت و الگویی را برای آیندگان ترسیم 

ز موارد از های سیاسی یونان بودند که در بسیاری انکته حائز اهمیت این است که دو نظام الیگارشی و دموکراسی از نظام کرد.

شد. هر چند در نظام ای تقریباً عمومی انجام میگیری در اداره امور عمومی به شیوهشدند و تصمیممجالسی یا مجامعی تشکیل می

الیگارشی، مشارکت سیاسی فقط برای بخشی از جمعیت یعنی ثروتمندان مقدور بود و زنان و بردان در نظام دموکراسی آتنی از 

گردید اما بنای نخستین اسی محروم بودند و عنوان شهروندی با شرایط خاصی به بخشی از مردم اعطاء میحقوق اجتماعی و سی



در یونان باستان پایه گذاری شد. برای اولین بار قوانین جدید و برخالف سنت یونان باستان توسط سولون در سال نظام دموکراتیک 

از قبیل تاسیس مجمع عمومی متشکل از مردم، مشارکت مردم در اداره شهر، قبل از میالد وضع شد. در این قوانین مواردی  ۵۹۴

اخذ آراءِ مردم و تعیین شورای اجرایی با انتخاب مردم مورد توجه قرارگرفت. شهروندی مورد نظر سولون از یک سو شامل بخشی از 

ندی نداشتند. از سوی دیگر شهروندی مورد نظر شهروندان آزاد بود و بسیاری از مردم از جمله زنان و بردگان سهمی از حقوق شهرو

های مردم را برای مدت کوتاهی سولون در محدودۀ خاصی از قدرت سیاسی قابلیت اعمال داشت اما زمینه طرح برخی از دیدگاه

استمداران فراهم کرد. نکته قابل توجه در دموکراسی مستقیم آتن این است که این نوع از دموکراسی عمال با سلطه غیر رسمی سی

(۳۲.۳۳: ۱۳۹۳ ،علیرضا . )دبیرنیا،ای و متعلق به طبقات ثروتمند و نجیب زاده شهری همراه بوده استحرفه  

 

 

 

بانی حکمرانی ملی در اسالم و انقالب ایران:. م۳ـ۱  

چنانچه بازتاب ساختارسیاسی آن مالحظه گردید به فالسفه آتن و یونان باز های ملی، ای نخستین مشارکتمبانی اندیشهاگر چه 

ترین منابع در مبانی سیاسی اسالم نیز مشارکت و حضور ملت در اداره جامعه به وفور قابل مالحظه است. عمده اما گرددمی

ها به دست خود ، سرنوشت ملتقرآن کریم در توان یافت.مطروحۀ اسالمی در راستای حکمرانی ملت را در قرآن و نهج البالغه می

. در ِبأَنفُسِهِم ما یُغَیِّرواإِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى سوره مبارکه رعد اشاره شده است که:  ۱۱در آیه آنان قرار داده شده است. 

ها در . پویایی نقش ملت(۸۹ :۱۳۹۲، دیمه دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند )نادری،حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی

فرض قرآن کریم مطابق آیه مذکور است. به قطع هنگامی که لفظ ایجاد حکومت و حکمرانی بر اساس همین ملیت، اصل پیش

دانند و این خبط، جامعه سیاسی است. برخی نقش ملت را تنها در ایجاد حکومت میاموررود مراد استمرار و اداره سرنوشت بکار می

در حیات سیاسی پیامبر اکرم )ص( موارد متعددی از احترام به نظرات مردم و حکمرانی در قالب خالف نص صریح قرآن کریم است. 

ر مردم از اموری است که الزم است. پیغمبر اکرم جلب نظفرمایند: ))باره میامام خمینی در این شود. امت اسالمی مالحظه می

جلب نظر مردم را می کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق، شما هم به دنبال 

( ۳۱۹، ۱۷جلد :۱۳۹۳ ،روح اهلل (( )خمینی،این معنا باشید  

فإن ولوک فی عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و إن فرمایند: ))السالم میپیامبر اکرم خطاب به امیرالمومنین علی علیه

آنان اگر با رضایت شما را تبعیت کردند و وفاق عمومی بر حکومت شما پیدا شد به امر حکومت ه... اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فی

  (۳۲۶ :۱۹۶۴ ،محمد ابوالفضل ابراهیم(( )غیر این صورت امر آنان را رها کنو در  بپرداز

ت جامعه اسالمی را ناشی از مردم دانسته و مشارکت و حساسیجانشین والیی پیامبر اکرم، حضرت علی )ع( نیز مشروعیت سیاسی 

البالغه به این موضوع پرداخته اند نهج  در امیر)ع(حضرت شوند. ای متذکر میآنها نسبت به وقایع سیاسی اسالم را در موارد عدیده

شود:رای نمونه به چند مورد اشاره میب این حق برای مردم وجود دارد که حاکمان اسالمی را خود انتخاب کنند. که  

االسالم علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ظاال او مهتدیا، مظنونا کان او ضالما حالل و الواجب فی حکم اهلل و حکم )) 

عالما  الدم او حرام الدم، ان ال یعلموا عمال و ال یحدثوا حدثا و ال یقدموا یدا او رجال و یبدوا شیئا قبل ان یختاروا النفسهم اماما عفیفا



بر مسلمانان به حکم الهی و اسالمی واجب   ... هم و یحکم بینهم ما یأخذ للمظلوم من الظالمورعا عارفا بالقضاء و السنۀ یجمع امر

گمراه باشد یا اهل هدایت، مورد ستم یا ستمگر، خونش حالل  رهبر که این از اعم –است که پس از کشته شدن یا مردن رهبرشان 

خویش اقدام کنند که پاکدامن، عالم، پرهیزکار و آشنا به احکام  از هر کار و اقدام، به انتخاب رهبری برای قبل –باشد یا حرام 

 د.(( )قضایی و سنت نبوی باشد و سبب وحدت آنان و حکومت )استقرار نظم( در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستان

( ۱۸۲: ق ۱۴۰۰ ،العامری  

 

یا ایها الناس عن مالء و اذن هذا امرکم )) یت رأی و نظر مردم را تا این حد بیان میفرمایند: اهم ،در جایی دگر حضرت امیر)ع(

ای مردم، کسی در امر ... لیس ألحد فیۀ حق اال من امرتم و قد افترقنا باالمس علی امر، فأن شئتم قعدت لکم و اال فال اجد علی احد

دیروز بر سر مسأله ای از هم جدا شدیم و اینک اگر دوست دارید . کنید حکومت حقی ندارد مگر آن کس که شما مأمور به حکومت

 ، ۳۳ج :۰۱۳۶ ،محمدباقر مجلسی، .(( )و بخواهید به امر حکومت شما می پردازم و در غیر این صورت از کسی هم گله مند نیستم

( ۱۴۴ص  

 

ملت در حکمرانی قابل مشاهده است. فارابی که مسلط بر آثار فالسفۀ در آرای فالسفه سیاسی اسالم نیز اهمیت و نقش   

قائل به نقش حیاتی ملت در جامعه سیاسی است. وی  یونان باستان است و به نقد و بررسی آنها پرداخته همچون افالطون

ی اهل مدینه فاضله را، در اعضای جامعه سیاسی را به اعضای تن آدمی تمثیل و از اهمیت تعاون میان ملت گفته است. )) فاراب

شود که اعضای دیگر هم کم و بیش عاطل بمانند، حکم اعضای تن آدمی میداند و چنانکه اختالل صحت و سالمت موجب می

(۱۱۰: ۱۳۵۴ ،رضا کنند(( )داوری،در نظام هم اگر نظم و تعاون نباشد، اهل مدینه و حتی خواص آن احساس عطلت می  

در انقالب اسالمی ایران که نمود حکومت سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اسالمیت است نیز، امام خمینی)ره( در مصادیق  

مهم این است که فرمایند: )) ند. در جایی میمتعددی از نقش مردم در حکمرانی و جایگاه ملت در اداره جامعه سخن گفته ا

مردم صورت گرفته، مردم انقالب کرده اند، مردم باید آن را به آخر برسانند. مردم  انقالب اسالمی، انقالبی است که به دست

قیام کرده اند، شاه را بیرون کرده اند و رژیم او را سرنگون نموده و نظام اسالمی را که به نفع مستضعفین است جایگزین آن 

 .(( )خمینی،رگ باشد، دشمنش بیشتر و بزرگتر استکرده اند، پس مردم باید پای کاری که کرده اند بایستند، هر چه عمل بز

  (۵۶ ص.۱۹جلد :۱۳۹۳ ،روح اهلل

انقالب هایی که در دنیا می شود، به : )) کنندامام به نقش ملت در جامعه سیاسی ایران در ابتدای انقالب و تداوم آن اشاره می 

 :۱۳۹۳ ،روح اهلل .(( )خمینی،از این دو ابرقدرت متکی است ولی انقالب مردم ما، انقالبی است متکی به خود مردم یکی

(۵۴.ص۱۹جلد  

عالوه بر این  ،اگر بخواهد موفق باشندجمعیت یا ملتی بست در اداره جامعه نیز از نظر ایشان در فقدان عنصر ملت است: ))بن 

داشتی نداشته باشند باید با مردم باشند. بدون مردم نمی شود کار کرد و  که برای خدا باید کار کنند و از دیگران چشم

(۴۹۱.ص۱۶جلد :۱۳۹۳ ،روح اهلل.(( )خمینی، موفقیت حاصل نمی شود  

و اندیشه  مبانی اندیشه سیاسی در یونان و روم باستان به عنوان مهد فلسفه سیاسی جهانبنابر  بر اساس آنچه مالحظه گردید،

، چه از ناحیه فالسفه اسالمی چون فارابی و امام چه از ناحیۀ پیامبر اکرم )ص( و ائمه )علیهم السالم( ،سیاسی اسالم



در مشروعیت و اعمال حکمرانی غیرقابل خدشه است. چنانچه ملت بخواهد حکمرانی ملی خمینی)ره(، نقش اساسی ملت 

اعمال کند باید در تمامی بسترهای جامعه فعال و دارای نقش اساسی باشد. در واقع بازوی اجرایی نقش ملت در جامعه 

است. سیاسی، همانا حکمرانی ملی  

 

 

 

فضای مجازی: اساسی حقوقاهیت . م۲  

برای مطالعه حقوق فضای مجازی، باید ابتدا مفهوم فضای مجازی را تجزیه و مورد بررسی قرار داد و پس از آن، شیوع این 

با توجه به متاخر بودن ابداع ماهیت و مفهوم فضای مجازی بررسی آن های مختلف حقوق را مالحظه کرد. مفهوم در گرایش

سی آغاز شود، چرا که حقوق اساسی سند واحد و رکن اصلی در ساختارهای های حقوقی باید از مبانی حقوق اسادر قالب

رود. از طرفی با توجه به ارتباط حیاتی فضای مجازی با پدیدۀ جهانی شدن، مناسب است که ارتباط میان حاکمیتی بشمار می

ق اساسی فضای مجازی فضای مجازی و پدیده جهانی شدن در سطح بین المللی اشاره و پس از آن به بررسی ابعاد حقو

مورد بررسی و پس از آن جهانی شدن و ابعاد حقوق اساسی فضای مجازی مورد در اینجا ابتدا مفهوم فضای مجازی  بپردازیم.

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

فهوم فضا:. م۱ـ۲  

شود. فضا در مقایسه با میبخش اول ترکیب فضای مجازی، واژۀ فضاست. معموال مفهوم فضا در مقایسه با مفهوم مکان تعریف 

رو است که جا و مکان داللت بر جایی معین است و از همینمکان مفهومی بسیار انتزاعی است. در حقیقت فضا دال بر همه

جایی بسیار دشوارتر از جایی خاص است. مکان دارای محتواست ولی فضا نوعی خأل است. مکان دارای دو بعد است تصور همه

مفهومی سه بعدی است. مکان مفهومی مرزپذیر و قابل محدود شدن است، اما فضا مفهومی مرکزی و تا در حالی که فضا 

حدودی نامتناهی است. در هر حال، فضای مجازی در هر تعبیری و با هر تعریفی، قلمرویی وسیع، بدیع و بکر است که برای 

های نوینی را به همراه دارد. اهمیت این فضا تا حدی ها و محدودیتها، آسیبدلهره ها،ها، فرصتساکنان خود امکانات، آزادی

ای تحت کنند. همانطور که )جبل عاملی( در مقالهاست که برخی از اندیشمندان صحبت از دو جهانی شدن دنیای معاصر می

گاهی است که در درجه اول بر تمایز بین جهان ها، نگوید: )پارادایم دو جهانی شدنها میعنوان جهانی شدن مفاهیم و نظریه

هم کند و در درجه بعد به تبیین و متمایز کردن دو جهان موازی و در عین حال بهمدرنیته و جهان جهانی شده تاکید می

(۳۲: ۱۳۹۶ ،نگارپردازد.( )عقیقی، آمیخته واقعی و مجازی می  

 

 



فهوم مجازی: )سایبر(. م۲ـ۲  

های سایبر از کلمۀ سایبرنتیک گرفته شده است که در فیزیولوژی به معنای )مطالعه و مقایسۀ میان مغز و اعصاب با دستگاه

از  گوید که سایبرنتیکگذار علم سایبرنتیک، در کتاب )سایبرنتیک و جامعه( مینوبرت وینز، بنیان است. (الکتریکی و مکانیکی

دار که واژه معادل انگلیسی گاورنر است، اقتباس شده است. وی معتقد است که پیش از واژه یونانی کوبرنتس به معنای سکان

آن نیز این واژه در قرن نوزدهم توسط آمپر در اشاره به مفهومی در ارتباط با علوم سیاسی ، مورد استفاده قرار گرفته است. در 

تباط کنترل را به طور توأمان دخیل دانسته و معتقد است زمانی که فرد با شخص دیگری در حال تعریف سایبرنتیک، وینر ار

گرداند که حاوی اطالعاتی ای را به فرد باز میفرستد و طرف مقابل پیام وابستهبرقراری ارتباط است و پیامی را برای او می

ن خاصی از کنترل طرفین بر ارتباط و آگاهی از پیام است. است که در آغاز در دسترس او بوده، این فرآیند ملزم به میزا

(۳۴: ۱۳۹۶، نگار )عقیقی،  

 

 

فهوم فضای مجازی:. م۳ـ۲  

م، ۱۹۸۲، در سال های علمی تخیلیترکیب فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیبسون، نویسنده کانادایی رمان

ها و اطالعات موجود در یک آیندۀ دور تاریک توصیف مورد استفاده قرار گرفت که در آن فضای مذکور را به عنوان موطن داده

هایی پدید آمده است که تمامی شده است. فضای مجازی برای گیبسون، در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه

اند. این معنا تقریبا همان معنایی است که ما امروزه از اتی در جهان را به هم متصل کردهها و منابع اطالعها، ماشینانسان

کابرد لفظ فضای مجازی در نظر داریم. این واژه بعدها توسط نویسنده دیگری به نام )بروس استرلینگ( نیز مورد بررسی واقع 

، اولین کسی که این واژه را در مورد به گفته استرلینگ البته م به بعد، مورد استفاده عموم قرار گرفت.۱۹۹۰شد و از سال 

ای به کاربرده است، )جان پری بارلو( شاعر و نویسندۀ آمریکایی است. همچنین )کینزا( فضای مجازی های رایانهرایانه و شبکه

در واقع فضای  کند.می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد تعریفرا محیطی برخواسته از اطالعات نامرئی اطالعاتی، که می

آید و با ای متصل به هم، به وجود میهای رایانهمجازی، نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه

های ترین خصیصهاز مهم (۳۴.۳۵: ۱۳۹۶، نگارتوان آن را مترادف با شبکۀ جهانی اینترنت دانست.)عقیقی، اندکی مسامحه می

های تخصصی علم حقوق، کار را برای فضای مجازی غیر جغرافیایی بودن آن است که در موارد متعددی بخصوص در شاخه

توان آن را محدود به سرزمین سازد. اگرچه فضای مجازی عصر حاضر، برساختی حقیقی است ولی نمیاعمال قواعد سخت می

و جغرافیای خاصی نمود.یا مکان   

توان به موارد ذیل اشاره کرد:برای فضای مجازی، تعاریف متعددی ارائه شده است که می  

هایی برای افتد، شامل تبادل اطالعات و راههایی که در این فضا اتفاق میـ فضای مجازی یک ناحیۀ واقعی است. فعالیت

 تجمیع اطالعات مثل گردهمایی خبری است.

شود، یک نمایش ها اپراتور در هرجایی تجربه میایبر یک تجسم بر رضایت است که هر روزه به وسیله ملیونـ فضای س

شده های بشر انتزاع شده است. پیچیدگی غیر اندیشه پذیر، خطوط مرتبای سیستمهای رایانهگرافیکی از اطالعات که از بانک



ای در سال شبیه نورهای شهر. این تعریف از )ویلیام گیبسون( در مقاله ها و صورت فلکی اطالعاتدر غیر فضای اندیشه، گروه

(۳۵: ۱۳۹۶ ،نگارم تحت عنوان )فضای مجازی چیست؟( ارائه شده است. )عقیقی، ۱۹۸۴  

 

 

صالحیت جهانی شدن فضای مجازی:. ۴ـ۲  

اینترنت یکی از فرزندان جهانی شدن است و یا شاید هم انحرافی از جهانی شدن و بخشی از محیط جدید باشد. )عقیقی،  

(۹۰: ۱۳۹۶ ،نگار  

رن بیست و یکم در محیط بین های فراملی، باید این ابداع بشری در قبا توجه به پیدایش جهانی فضای مجازی در عرصه

المللی است. در واقع تمامی قوانین المللی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اصالت فضای مجازی اصالتی فراملی و در ابعاد بین

ی اش در محدودهداخلی یک کشور تابع اصل سرزمینی در حدود معین کشور اند ولی فضای مجازی بر اساس شاکلۀ گسترده

جد و نگرش به آن در قاعده اولیه، نگرشی متناسب با مفهوم جهانی شدن است. این قسم از نگرش به فضای گنسرزمینی نمی

شود.مجازی در حدود صالحیت فضای مجازی واقع می  

ها یک جریان قوی است که در آن جامعه بین المللی، متشکل از اشتراکات دولتافتد، آن چیزی که در جهانی شدن اتفاق می

شود. از آنجایی که جهانی شدن، جریانی است المللی، متشکل از اشتراکات بشری در سطح جهانی تبدیل میای بینبه جامعه

نماید، این پدیده از سیستم موجود نماید که با مرزهای ملی مبارزه و در سطح جهانی عمل میهایی را ایجاد میکه فعالیت

المللی بین ذاری ملی است مجزا خواهد بود. جهانی شدن با چهارچوبگهای قانونای از سیستمحاکمیت که مبتنی بر شبکه

است، متفاوت است. گذاری شدهها در نظام حقوقی وستفالیا پایهموجود که بر مبنای اصل مشارکت ملی بر اساس صالحیت

(۹۰: ۱۳۹۶، نگار )عقیقی،  

زی در هیچ مکان جغرافیایی خاصی قرار نگرفته است، اما در هر جای دنیا، با اتصال به اینترنت، قابل دسترسی فضای مجا

ای از دخالت در قوانین دولت دیگر خواهد بود، زیرا به دلیل گذاری توسط یک دولت الزاما شامل درجهاست. در نتیجه، قانون

گذاری در خصوص اینترنت نمایند. کاترین پی هون مقرر خاصی به قانونبایست توجه ها میماهیت جهانی اینترنت، دولت

این یک تصور منطقی است که اینترنت را نیز همانند مناطق فوق الذکر فارغ از ادعاهای سرزمینی بدانیم، زیرا پنج دارد می

اما با توجه به نکات اشاره شده در  (۹۲: ۱۳۹۶ ،نگارویژگی حاکم بر میراث بشریت، بر این مناطق قابل اعمال است. )عقیقی، 

توان ابعاد ، نمیتقویت بعد جهانی اینترنت، بر اساس بیان و اقرار خود اندیشمندان حوزه حقوق بین الملل در مباحث صالحیت

د. گذاری نسبت به فضای مجازی را منکر شحاکمیت ملی، در قانون  

دارد که اینترنت از قابلیت توسعه بخشیدن حاکمیت ملی برخوردار در رابطه با مطلب فوق پروفسور هنری اچ پریت بیان می

(۹۲: ۱۳۹۶ ،نگاردهد، نه اینکه آن را نابود کند.)عقیقی، است  و در نتیجه حاکمیت را توسعه می  

شود: صالحیت بین المللی فضای مجازی بر اساس اصل جهانی های فضای مجازی به دو محور تقسیم میپس ماهیت صالحیت

 شدن و صالحیت حاکمیت ملی نسبت به فضای مجازی



 

بانی حقوق اساسی فضای مجازی:م .۵ـ۲  

انقالب فناوری اطالعات، علم حقوق را نیز مانند سایر علوم تحت تاثیر قرار داده و در این زمینه مسائل جدیدی را مطرح کرده 

است از جمله حقوق فناوری اطالعات که در این صورت اطالعات را به عنوان سومین عامل بنیادین در کنار ماده و انرژی قرار 

(۱۰۲: ۱۳۹۰ ،زادهده.صادقزانژاد.حسن)نجفقلیداده است.   

بررسی اولیۀ این پدیده، در باالترین سند حقوقی یعنی قانون های متعدد حقوقی، نیازمند مطالعۀ فضای مجازی در بستر شاخه

ری و اینترنتی، صالحیت مجازی، پست توان از جرایم سایبری، تجارت سایبباشد. در واقع تنها در صورتی میاساسی می

الکترونیکی، مالکیت مجازی، تروریسم مجازی، قاچاق نرم افزار، افترا، تهمت، دزدی، مزاحمت، آزار، نقض حقوق اشخاص و 

سایر مفاهیم حقوقی مرتبط با فضای مجازی سخن گفت که ماهیت فضای مجازی در قانون اساسی مشخص و حدود آن معین 

  شده باشد.

چند گرایش حقوقی مالکیت فکری با بررسی حق براثر در تجارت الکترونیکی، دامنه های فضای مجازی، نرم افزارهای هر 

( ، بیشتر از سایر گرایشات حقوقی، در معرض ۴۷: ۱۳۹۶ ،مصطفی ای، عالمت تجاری و پوشش تجاری و اختراع )السان،رایانه

برای بررسی همچنین زی قرار گرفته است ولی الجرم باید منشأ حقوقی از حقوق اساسی اقتباس گردد. برخورد با فضای مجا

مبانی حقوق اساسی فضای مجازی باید ابتدا مشخص شود که آیا فضای مجازی ماهیت حق دارد و اعطای آن فراتر از قانون 

تواند آن را اعطا و یا از زدایی میگذاری و قانونقام قانوناست یا اینکه در قالب قانون به مردم داده شده و مقنن اساسی در م

پردازد، بلکه رسالت ذاری نمیگقانون همردم سلب کند؟ باید اشاره شود که قانونگذار اساسی برخالف قانونگذار عادی، تنها ب

توسط مقنن اساسی احصاء  ،استدههایی که فراتر از قوانین، از ناحیه خداوند به افراد اعطاء ش. حقاستاش شناسایی حق اولیه

ذاران عادی حق سلب حقوق گذار اساسی و سایر قانونگقانون شوند.شده و تنها در جهت بیان، در قانون اساسی ذکر می

باشد. در راستای بررسی مبانی حقوق اساسی فضای خدادادی به اشخاص را ندارند و این اولین اصل مبانی حقوق اساسی می

باشد که هیچگاه ابداعات بشری که برای اشخاص، ملل و دول و بطور کلی مدنیت تۀ حائز اهمیت این میمجازی، دومین نک

ها بحساب اند. در واقع این ابداعات در زمرۀ حقوق قطعی ملتشوند از ناحیه شارع در حقوق اساسی منع نشدهسودمند واقع می

کند. حال باید ه ضرر آنها باشد که دیگر جنبۀ حق اساسی پیدا نمیتوان آن را از آنها سلب نمود مگر آنکه بآیند و نمیمی

اشاره شود که فضای مجازی به عنوان دستاورد مهم و ابداع کالن قرن بیست و یکم با توجه به خدمت رسانی و ایجاد تحول 

های وان آن را از حقتاست که نمیهای متعدد، آنقدر برای اشخاص، دول و ملل سودمند و موثر واقع شدهعظیم در حوزه

جوامع از این حق ثانویۀ اساسی ها بحساب نیاورد. از جهتی دیگر ما نقطۀ نقض نیز برای محروم سازی اشخاص و اساسی ملت

مندی از فضای مجازی برای همگان، آن را توانیم دلیل و حق اساسی را بیابیم که با ایجاد تناقض با حق بهرهنداریم. ما نمی

باشد. تنها در صورتی ها بر اساس مبانی حقوق اساسی میبهره مندی از فضای مجازی از حقوق اساسی ملتساقط کند. پس 

های اساسی اولیه ضرر و خلل وارد توان این حق را، آن هم بصورت محدود از ملت گرفت که استفاده از آن به سایر حقمی

مجازی نیز باید مطابق با قانون اساسی که از ناحیه ملت  کند. هر چند همین مقدار از محدود سازی حق استفاده از فضای

است، انجام پذیرد.فراهم شده  

 



 

:جمهوری اسالمی ایران کمرانی ملی فضای مجازی در قانون اساسی. ح۱ـ۳  

ترین عنصر در های سیاسی دنیا و بر اساس مبانی حکومتی اسالم مالحظه شد که حیاتیگرایی در جنبشبا سیر پیدایش ملت

ها و اکثرا با نگارش انقالباست. این سیر ملیت که با گرایی بودهگیری نخستین ساختارهای سیاسی حقوقی دنیا، ملتشکل

توان برای آن ارزش ای را پذیرفت، میفهوم است که روح قوانین اساسی اگر پدیدهشود بیانگر این مقوانین اساسی متجلی می

قائل شد و اگر نپذیرفت اثر سیاسی حقوقی نخواهد داشت. روح قوانین اساسی، پدیده ملت است. حال با این مقدمه باید اذعان 

، باید مبانی حکمرانی ملی در قانون ی فضای مجازی که از ابداعات قرن بیست و یکم استداشت که برای بررسی پدیده

ش، پس از سالها مبارزه توسط ملت به ۱۳۵۷اساسی را با این پدیده مطالعه و تطبیق داد. انقالب اسالمی ایران که در سال 

ست که نتنها در قالب اصول مدون پیروزی رسید در جای جای خود از محوریت ملت سخن گفته است. حکمرانی ملی از مبانی

اساسی که در مقدمه و عرف حقوق اساسی و سیاسی کشور قابل مشاهده است.قانون   

)) حکومت از  :شود کهاشاره میراجع به خودسازماندهی ملی، در مقدمه قانون اساسی در بخش شیوه حکومت در اسالم  

 م کیش و هم فکر استگری فردی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هدیدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه

دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی) حرکت به سوی اهلل( بگشاید. (( که خود سازمان می

(۱۸: ۹۱۳۸ ،سیروس )سرمدی،  

باشد. بر اساس این قانون اساسی می ۵۶رانی ملی، اصل ماصل کلیدی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران راجع به مبنای حک

اصل: )) حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، 

حق هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این 

  (۵۶: ۱۳۸۹ ،سیروسکند.(( )سرمدی، آید اعمال میخداداد را از طرقی که در اصول بعد می

های مختلف قانون اساسی ج.ا.ا، حکمرانی ملی مبنای کلیدی قانون اساسی است. حال پدیده ۵۶بر اساس مقدمه و اصل 

چنانچه اشاره گردید، زمان دقیق اختراع فضای اصول، تفسیر شده و مورد بررسی قرار گیرند.  سیاسی حقوقی باید مطابق این

م این فضا در اختیار برخی سازمانها و کشورها قرار گرفت. پس پدیده فضای ۱۹۹۰توان اعالم داشت ولی از مجازی را نمی

اشد. از طرفی مشخص گردید که استفاده از ابداعات مجازی پدیده جدیدی است و باید اعمال آن نیز مطابق با قانون اساسی ب

توان از این شود. اشخاص حقیقی و حقوقی را نمیبشری که ثمرات متعددی برای افراد و جامعه به همراه دارد، حق تلقی می

برای دیگران گردد. و اضرار حقوق محروم ساخت مگر آنکه استفاده از این حق موجب اخالل  

تواند دارد: )) هیچ کس نمیشود که بیان میقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اثبات می ۴۰ این مطلب بر اساس اصل

پس حق  (۴۶: ۱۳۸۹، سیروساعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.(( )سرمدی، 

ی همگان، اصل اولیه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است تا زمانی که استفاده از آن موجب استفاده از فضای مجازی برا

 اضرار به غیر نگردد. 

 

 



لب حق بهرمندی از فضای مجازی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:. س۲ـ۳  

حکمرانی ملی چه در قالب حق  باشد. اینفرضی قطعی میحکمرانی ملی بر فضای مجازی مطابق استنادات بیان شده، پیش

توان آن را بر اساس قاعده ای از موارد، میرهسیاسی بر اساس قانون اساسی بشمار آید و چه به عنوان آزادی قلمداد شود در پا

قانون اساسی است، سلب نمود.  ۴۰اضرار به غیر که مندرج در اصل   

 (( )مصباح یزدی،های الهی است، اما استفاده از هر موهبتی مرز مشخص دارد.آزادی یکی از بزرگترین موهبت ،معتقدیم))ما 

(۲۱۱ :۲۱۳۸ ،محمدتقی  

قوای حکومتی کشور  کدام یک از ارکان و ،و بازداشت از آزادی منع از حقحال این سوال به وجود می آید که مرجع اعالم این 

دارد که: )) برقراری حکومت نظامی قانون اساسی ج.ا.ا بیان می ۷۹در این باره در ذیل اشاره به شرایط اضطراری، اصل  است؟

ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی موقتا محدودیت 

تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی د، ولی مدت آن به هر حال نمیهای ضروری را برقرار نمای

توان ملت را یعنی تنها زمانی می (۶۶: ۱۳۸۹ ،سیروسباشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.(( )سرمدی، 

دود منع کرد که اعالم وضعیت اضطراری شود و دولت از چهارچوب قانونی رجوع به مجلس ، آن هم بصورت محشاز حقوق

 روز( تقاضای تصویب مقرره دهد. همچنین اگر دولت بخواهد این منع حق از همگان را ۳۰شورای اسالمی و آن هم موقتا )

حقوقی بر اساس قانون اساسی، روش  در غیر این روش ادامه دهد، باید مجددا از مجلس کسب اجازه کند. روز ۳۰بیش از 

 ۱۷۶ای معتقدند که با استناد بر اصل دیگری نیز معمول شده است که متاسفانه همخوانی دقیقی با قانون اساسی ندارد. عده

بند اشاره شده  ۳قانون اساسی، میتوان منع حق را مطابق با وظایف شورای عالی امنیت ملی دانست. این دسته از حقوقدانان 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۱۷۶کنند. اصل را به منزلۀ جواز منع از امکانات و برخی حقوق تعبیر می ۱۷۶ذیل اصل  در

 شورای" ملی و حاکمیت ارضی و تمامیت اسالمی از انقالب و پاسداری منافع ملی منظور تأمین بهدارد که: ))ایران بیان می

:گردد می زیر تشکیل جمهور، با وظایف رئیس ریاست به "ملی امنیت عالی  

یرهبر مقام از طرف شده تعیین کلی سیاستهای کشور در محدوده امنیتی - دفاعی سیاستهای تعیین. ۱  

امنیتی - دفاعی کلی در ارتباط با تدابیر و اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسی های فعالیت نمودن هماهنگ. ۲  

عبارتند از:  شورا . اعضاءیو خارجی داخلی با تهدیدهای مقابله کشور برای و معنوی مادی از امکانات گیری بهره. ۳  

   گانه سه قوای رؤسایـ 

  مسلح نیروهای کل ستاد فرماندهی رئیسـ 

  و بودجه امور برنامه مسئول -

  رهبری مقام انتخاب به یندهدو نما -

  ، کشور، اطالعاتامور خارجه وزرای -

.و سپاه ارتش مقام مورد وزیر مربوط و عالیترین حسب -  

می دهد.  کشور تشکیل امنیت و شورای دفاع شورای از قبیل فرعی خود شوراهای وظایف تناسب به ملی امنیت عالی شورای

 می جمهور تعیین رئیس از طرف که است عالی شورای از اعضاءی جمهور یا یکی با رئیس فرعی از شوراهای هر یک ریاست



رسد.  می عالی شورای تصویب آنها به کند و تشکیالت می معین را قانون فرعی شوراهای و وظایف شود. حدود اختیارات

ولی بطور کلی  (۱۷۶: ۱۳۸۹ ،سیروس. (( )سرمدی، اجراست قابل رهبری از تأیید مقام پس ملی امنیت عالی شورای مصوبات

تر و قانون اساسی، مبنایی ۷۹برای محدودیت حق استفاده از فضای مجازی برای همگان و با تاکید بر حکمرانی ملی، اصل 

قانون اساسی است. ۱۷۶اصل  تر ازاصولی  

مندی حکمرانی ملی فضای مجازی تنها در صورتی متصور است که ابتداعیات آن رعایت شود و ملت از حق بهرههمچنین  

مندی و های مدرن عصر حاضر است، حق بهرهباشد. در مبانی حقوق شهروندی که از ابداعات دولتفضای مجازی منع نشده

بینی شده است. حکمرانی ملی فضای مجازی در تمامی ابعاد تولید، توزیع و مصرف محتوای فضای نفی از منع حقوق، پیش

قانون  ۴۰قانون اساسی قابل اثبات و با توجه به اصل  ۵۶ل صمجازی از نظر مبانی حقوق اساسی ایران با استناد بر مقدمه و ا

قانون اساسی غیر قابل منع مگر در شرایط اضطراری آن هم  ۷۹اساسی تحت نظارت برای جلوگیری از اضرار، و بر اساس اصل 

قابل اعمال است. ،با اجازه از مجلس شورای اسالمی و بصورت مدت زمان محدود و موقت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

گیری:نتیجه  

 

 

گرایی در میان های سلطه و پس از پیروزی، مبانی ملتگیری نخستین جریانات سیاسیِ ملی بر ضد حکومتبا شکل

مردم تودۀ های گرایی ها در حمایت از جمعیتای بشری نهادینه شد. در یونان، اسپارت و روم باستان اولین ملیهاندیشه

در اسالم نیز به سفارش پیامبر اکرم)ص( و ائمه علیهم السالم نقش ملت در حکومت مطرح، و خواست نظر مردم  بوجود آمد.

سفه اسالمی چون فارابی ملت را چون اندام و اعضای جسم تمثیل و گیرد. فالهای جامعه سیاسی قرار میدر زمرۀ اولویت

در قانون اساسی ایران، حکمرانی  شود.حکمرانی آن توسط امام خمینی )ره( در طلیعه انقالب اسالمی ایران بارها اعالم می

قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و تمامی ابداعات و عناصر سیاسی حقوقی باید متناسب با این  ۵۶ملت، ذیل مقدمه و اصل 

طبیعتا از های مدرن قرن بیست و یکم است و سند بنیادین و باالدستی مطابقت داده شود. فضای مجازی از ابداعات و نوآوری

قانون اساسی ج.ا.ا  ۵۶کند. بر اساس آنچه اشاره شد، حکمرانی ملی بر فضای مجازی بر اساس اصل ین قاعده پیروی میهم

قانون اساسی ج.ا.ا تنها  ۴۰مورد شناسایی قرار داد. بر اساس اصل  ،توان به عنوان حق برای ملتشود و آن را میاثبات می

ه استفاده از حق موجب اضرار به غیر را فراهم آورد. اما منع بطور گسترده، تنها توان مانع اعمال حق دیگران شد کزمانی می

دارد، تنها در شرایط اضطراری، با پیشنهاد دولت و قانون اساسی ج.ا.ا ممکن است که اذعان می ۷۹در بستر حقوقی اصل 

د را از حقوق محروم داشت و تمدید آن توان افراروز می ۳۰تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بصورت موقت و نهایتا 

بند  ۳قانون اساسی در چهارچوب  ۱۶۷ای معتقدند که از طریق اصل نیازمند اجازه مجدد مجلس شورای اسالمی است. عده

قانون  ۷۹توان افراد را از این حقوق محروم داشت که باتوجه به صراحت اصل میتوسط شورای عالی امنیت ملی، ذیل اصل 

توان این نظر را چندان اصولی دانست.شرایط اضطراری، نمیاساسی به   
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