
 

یتی راهبردهای  رهبری عظمم مقام اندیشه در مجازی فضای مدیر

 1)افغانستان( عبدالمؤمن حکیمی: هنویسند
 20/05/1396: پذیرش                           28/10/1395: دریافت

 چکیده
 انقالب فرزانه رهبر اندیشه از برگرفته مجازی فضای مدیریتی راهبردهای نظری چارچوب
که فرضیه آن عبارت  است پژوهش این در شده مطرح مباحث نظری پشتیبان اسالمی،

 رهبری معظم مقام اندیشه در مجازی فضای مدیریتی راهبردهای کشف که:ت از ایناس
 هایاندیشه به استناد با تحلیلی -توصیفی روش به منوط فرضیه این بررسی .است سرمی

 به ایشان اندیشه در مجازی فضای مدیریتی راهبردهای منظور بدین معظم له است و
 در اندیشه و مطلب گونه هر -مجازی فضای رد -اساس این بر .شودمی کشیده تصویر

 مختلف ابعاد جدی صورت به و شده مبادله کاربران بین تواندمی فیلم و تصویر متن، قالب
 انسان زندگی در اساسی تحوالت بسترساز و داده قرار تأثیر تحت را بشری حیات و زندگی

 دارای که کندمی یاد منر قدرت عنوان به مجازی فضای از رهبری معظم مقام ؛ لذاشود
 زندگی، سبک ،یاقتصاد ،سیاسی ،یفرهنگ مختلف هایعرصه در ییباال اثرگذاری

 به کلی نگاه با دهدمی نشان پژوهش هاییافته .است اخالقی و دینی اعتقادات ،یایمان
 مختلف هایعرصه توانمی مجازی، فضای درباره رهبری معظم مقام راهبردی هایاندیشه

 تهدیدها، و هافرصت شناخت چونهم راهبردهایی بکارگیری با را -دینی آموزش لهجم از -آن
 و نظارت کارآمد، تبلیغاتی هایروش کارگیریب فرهنگی، سازیهدفمند، مقاوم ریزیبرنامه
 .کرد مدیریت مداریاخالق و قانون و پایش

 رهبری معظم مقام مجازی فضای مدیریتی، راهبردهای: واژگان کلیدی

                                                           
 ،خمینی امام عالی آموزش مجتمع مدیریت، گرایش علوم، و قرآن گروه دکتری دانشجوی .1
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 مهمقد
جدیدی از ارتباطات  ای مجازی دریچههای اطالعاتی، پیدایش فضوریادر عصر فن

های مختلف زندگی روزمره افراد جامعه بر عرصه عمیقیرا پدید آورده و تأثیرات 
 گذاشته است. 

در فضای ای است که همه روزه هزاران سایت شتاب تکنولوژی ارتباطی به گونه
بدین ترتیب اهمیت فضای مجازی بر  ؛شوندد میتولیدهکده جهانی طراحی و باز

تا جایی که امروزه بسیاری از کارها به مدد اینترنت آسان شده و  پوشیده نیست کسی
 ی مادی و معنوی جلوگیری شده است.هاها و هزینهها و انرژیاز بسیاری اتالف وقت

مجرمان از سوی دیگر، این فضا به فضایی امن و حیاط خلوتی برای بسیاری از 
 -های قانونی و امنیتیکنندگان تبدیل شده است که در پناه محدودیت استفاده و سوء
ها و افراد پردازند و کیان خانوادهشکنی میبه اعمال مجرمانه و فساد و قانون -آزادانه
ترین به عنوان یکی از مهم -همواره -؛ لذااندرا در معرض تهدید قرار داده جامعه
در حکم انتصاب  ایشانچه چنان، قرار گرفته است م معظم رهبریهای مقادغدغه

 فرماید: اعضای شورای عالی فضای مجازی با تبیین مسائل مربوط به این شورا می
اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول  پیدایش فضای مجازی در چند دهه

رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی،  ؛جهانی است
المللی نمود ملی و بین سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه جتماعی، اقتصادی،ا

 (1394شهریور  14) کند.بیشتری پیدا می

ارتباطی  جدیدشتاب که در جوامع با ابزارهای رتغییرات سریع و تحوالت پ  
های مختلف فضای مشخصی برای مدیریت عرصه راهبردیابد، نیازمند تحقق می

ضرورت مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه  چه مقام معظم رهبریچنان؛ مجازی است



 103/ ... مجازی فضای مدیریتی راهبردهای

ها و ها و مقابله با آسیبها، تهدیدها، ظرفیتفضای مجازی با توجه با فرصت
 فرماید:و می دانستهتهدیدات را وظیفه اصلی اعضای شورای عالی فضای مجازی 

و  ریزیسیاستگذاری، مدیریت کالن و برنامه ،وظیفه اصلی این تشکیالت
مد چنین نظارت و رصد کارآمد و روزآهای الزم و به هنگام و همگیریتصمیم

 (1394شهریور  14باشد. )در این عرصه می

از یک طرف، توجه به مسائل  جامعیت علمی مقام معظم رهبری با توجه به
های متنوع مرتبط با فضای گیری در حیطههای مختلف و موضعنوظهور در حوزه

تولید راهبردهای مدیریتی فضای برای بازمساعدی  دیگر، زمینهاز طرف  مجازی
 در عرصه -از جانب ایشانمفاهیم تولید شده بدین جهت  ؛است شدهمجازی فراهم 
 مدیریت این فضا قرار بگیرد. واند راهنمای عمل در نوع و نحوهتمی -فضای مجازی

یریتی فضای راهبردهای مدرو به این پرسش که مقاله پیش بر این اساس،
 نویسنده از این رو؛ دهدپاسخ می چیست؟ مجازی در اندیشه مقام معظم رهبری

ترین راهبردهای مدیریتی فضای مهم ،تحلیلی -کند با روش توصیفیتالش می
 کشف، استخراج و ارائه نماید. های راهبردی مقام معظم رهبریاندیشه مجازی را از

 پژوهش و اهمیت ضرورت
های دغدغه فرهنگی و غفلت از آسیبدر طول سالیان متمادی،  یمقام معظم رهبر

 د:نفرمایمی و در همین خصوص اندفضای مجازی را مطالبه کرده
تر شده؛ فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگ این

کنند، س میجا تنفاصاًل آن ،کنندس میها اصاًل در فضای مجازی تنفبعضی
در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی،  شانزندگی
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 هایاش، با اینترنتش، با شبکههای علمیو اقسام چیزها و کارها، با برنامه با انواع
 جا لغزشگاه است.ها سروکار دارند؛ خب، ایناش، با مبادالت و امثال ایناجتماعی

ای الزم ای جادهیک منطقهاگر شما در  ؛ه نکشگوید آقا جادکس نمیهیچ
 جاییآن، اما مواظب باش ؛اتوبان هم بکش دارید، خیلی خب، جاده بکش، جاده

 الزم را بکنید. جا محاسبهکه ریزش کوه محتمل است، آن
رت ارتباطات و شورای عالی وزا های ارتباطی خودمان، به مجموعهما به دستگاه

گوییم این راه ما نمی ؛شمان این استسفار ،مجازی که بنده از آن هم گله دارم
اند، یک راهی اند، فکر کردهعقلی است. یک کسانی نشستهکه بیاین ،را ببندید
عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب،  اند بهباز کرده

درست  ست بکنید؛ دیگران دارند استفادهدر منتها استفاده ،ین استفاده کنیداز ا
ها را قبضه بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه ،کنندمی

کنیم این فضای کنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها میما چرا نمی ،اندکرده
 (1395اردیبهشت  13) منضبط را؟ قابل کنترل و غیر غیر

تواند عامل پیشبرندگی دشمن در عدم توجه به اهمیت موضوع می ،بر این اساس
 -نجوانا ه ویژهب -ها و افکار جامعهو منجر به تسخیر قلب شدهای مختلف اجتماعی هعرصه

 هاگیریتصمیم ،اذهان جامعه را در پی داشته باشد و در نهایت گیشده و تخدیر کنند
 ق مقام معظم رهبری شود.ها سطحی و به دور از نگرش عمیو سیاستگذاری

بایست می ،یریت فضای مجازینقطه و عزیمت در حرکت به سوی مد ،بنابراین
ریزی در جهت درک صحیح از منویات رهبر معظم انقالب و تالش همراه با برنامه

 .تحقق آن باشد
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 مبانی نظری پژوهش
 راهبرد .1
سازمان را معین  عمده یهایگیرعمل است که جهت ییك برنامه جامع برا 1راهبرد

مدت بلند یهاب هدفتخصیص منابع در مسیر کس یبرا یکند و رهنمودهاییم
 (239: 1387، رضائیان) دهد.یارائه م یسازمان
یت .2  مدیر

نظری بر اساس های متعددی صورت گرفته است و هر صاحبتعریف 2از مدیریت
 ود تعریفی از آن ارائه داده است.برداشت و حیطه مطالعاتی خ

 مؤثر و کارآمد یکارگیرفراگرد ب ،توان گفت مدیریتیع مدر یك تعریف جام
پذیرفته شده است که از طریق  ییك نظام ارزش یبر مبنا یو انسان یمنابع ماد

 یو کنترل عملیات برا ، بسیج منابع و امکانات، هدایتی، سازماندهیریزبرنامه
 (8: همان) گیرد.یبه اهداف تعیین شده، صورت م یدستیاب

 فضای مجازی .3
 تخیلی -های علمیانده توسط نویسنده داستیک اصطالح ایجاد ش 3فضای مجازی،

طریق رایانه و ارتباط از راه به معنای ارتباط انسان از است که  4به نام ویلیام گیبسون
های دیجیتال رد و بدل توسط دادهکه  دون توجه به جغرافیای فیزیکی استب دور
 (Abelson and Lessig, 1998: 6) شود.می

فضای واقعی که به شکل  بر خالف تعامالت انسانی در این فضا بر این اساس،
رودررو و در یک سرزمین واحد است، به شکل جهانی است و در هر زمان و مکانی 

                                                           
1. Strategy 

2. Mmanagement 

3. Cyberspace 

4. William Gibson 
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به راحتی در دسترس است. اینترنت، بارزترین مشخصه چنین فضایی است که 
ها نفر از نقاط شمار ارتباطی است و در آن میلیونهای مختلف و بیدارای سیگنال

 (113: 1385)ذکایی و خطیبی،  ن با هم در ارتباط هستند.مختلف جهان از طرق گوناگو
 وریات که بر پایه ارتباط دیجیتال، فنفضای مجازی، فضایی اس بنابراین

گو، های پیرامون، نظیر اتاق گفتیطاطالعات، اینترنت، پست الکترونیک و مح
ذا ؛ لشودصویرسازی دیجیتال شناخته میهای تچنین سیستماعالنات و هم یتابلو

عد زمان و مکان، شود که در آن سوژههایی اطالق میبه عرصه این فضا ها، فارغ از ب 
 (76: 1390)خانیکی و بابایی،  پردازند.به کنش متقابل می

یتی  راهبردهای مدیر
مهار و کنترل فضای مجازی به عنوان تجلی پدیده فناوری اطالعات و جلوگیری از   

پنهان شده و احتمال دارد به افراد جامعه آسیب وارد  سمومی که در دل این تیغ دو لبه
به همراه  راهبردیریزی برنامه و کند، نیازمند شناخت دقیق، مدیریت علمی

البته این راهبردها در سطح مدیریت عالی و کالن تدوین ؛ راهبردهای مدیریتی است
با توجه به سازوکارهای اجرایی آن در سطوح مختلف مدیریتی  اماگردد، و ابالغ می

 شود.تهیه و عملیاتی می ،های جامعهنیازمندی
 شود:ترین راهبردهای مدیریتی اشاره میدر ادامه به برخی از مهم

 ها و تهدیدهاشناخت فرصت .1
دارد، باید از منظر واقع وجود  دیگری که در عالم فضای مجازی، همانند هر مقوله

 ؛که باید دو روی آن را با هم دید ی استاسکه ؛ یعنیدیده شود -نتوأما -تهدید و فرصت
صحیح و حداکثری از این  مجازی و به تبع آن استفادهشناخت صحیح فضای  لذا

 .است پس لحاظ کردن هر دو روی سکهدنیای مدرن، مستلزم شناخت و س پدیده
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چون امکان دسترسی هایی هماز یکسو فرصت فضای مجازی بر این اساس،
انتقال سریع و ها، ردازش و انتخاب دقیق نیازمندیپعات، راحت و منظم به اطال

گاهی  پرستی و گسترشها و... را برای حقها، تبلیغ مؤثر و مکرر ارزشفراگیر آ
 های دینی فراهم کرده است.آموزش

با این وجود، دور کردن افراد از یکدیگر، طالق عاطفی، ایجاد اعتیاد روانی، به 
جاد روابط خارج از چارچوب خانواده، بلوغ خطر افتادن امنیت شخصی، ای

زودرس، تزلزل محیط خانواده و کاهش روابط و تعامالت اجتماعی از جمله 
  تواند باشد.مستقیم فضای مجازی می تهدیدهای مستقیم و غیر

خطاب به شورای عالی انقالب فرهنگی،  1380در سال  مقام معظم رهبری
رده و ضمن هشدار، بحث کنترل و پاالیش وضعیت اینترنت را نابسامان عنوان ک

های فرهنگی س اولویتأخورد با تخلفات اینترنتی را در رهای مخرب و برپایگاه
 یاعضا ادر دیدار ب ایشانلت یک ماهه مقرر فرمودند. دانسته و برای این کار مه

 ای عالی انقالب فرهنگی فرمودند:شور
 ،گ هم هستعین حال یک نقمت بزراما در  ت؛اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی اس

اینترنت االن مثل یک جریان یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک... 
گسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، افسار

 (1381آذر  26). ایم آهنگر قالده را بسازدکرده اش کو؟ بگویند سفارشبگویند قالده

بزارهای جدید ز ناآشنایی برخی مبلغان دینی با ابا اظهار تأسف ا از طرف دیگر،
و  فضای مجازی در برخی مسئوالن لهئای و عدم درک درست از اهمیت مسرایانه

 د:نفرمایمیمتوجه بودن نسبت به اهمیت این فضا 
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شماری است مان دارای منافع و مضرات بیاصورت تو به فضای مجازی -
فاهیم اسالمی را در سطح گسترده های آن، مکه باید با استفاده از فرصت

 (1395شهریور  16) کرد.ترویج 
قابل توقف است که  فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، بسیار وسیع و غیر -

تواند به همراه م میهای بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هفرصت
 (1395شهریور  3) داشته باشد.

 )همان( آن تسریع شود.اندازی عات و راهملی اطال باید در ایجاد شبکه -

درباره ضرورت پاسخ به شبهات مطرح شده در فضای عمومی با  چنینهم
 جدید فرمودند: ایاستفاده از ابزار رسانه

 ؛ای جدید، هم یک فرصت است، هم یک خطر استبه نظر من این وسایل رسانه
ممکن است این  جهت کهخطر از این :فرصت از دو نظر، خطر از یک جهت

ها را ثر بگذارد و اینها اجوان ها و در ذهن غیردر ذهن جوان هاو شبهه هاحرف
که ا از دو جهت فرصت است: یکی اینام ؛این جهت خطر است ،منحرف کند

 هایی وجود دارد.شویم که چه شبههلع میما مط
. ما به برکت ..شناسیمها را نمیاست که ما شبههیکی از مشکالت کار ما این 

توانیم کشف کنیم که چه چیزهایی عظیم عمومی می ی و این رسانهمجاز فضای
فرصت بسیار با ارزشی امروز مطرح است؛ این یک فرصت ]است[ که خب 

برطرف  توانیم شبهه رام هم این است که از همین طریق میواست. فرصت د
 (1396خرداد  1) کنیم و آن را ازاله کنیم.

ها و تهدیدهای فضای مجازی از منظر تترین فرصدر ادامه به برخی از مهم
 :شودعظم رهبری اشاره میمقام م
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 ی فضای مجازیهافرصت .الف
 ارتباط با جهان اسالم -

 فرماید:مجازی را چنین بیان می این فرصت برآمده از فضای مقام معظم رهبری
بلکه در  ؛انقالب در آن در حال بالیدن استکه نسل سوم  نه تنها در کشور ما

دور از محیط  باطات و عصر اینترنت که با مسائلی اسالم، جوانان عصر ارتدنیا
مسائل  رند، دنبال این هستند که دربارهتوانند ارتباط بگیراحتی میه خود ب

بنای عظیم، مطالب معمار این  اسامی و جمهوری اسالمی و دربارهانقالب 
 (1393خرداد  14) بیشتری بدانند.

 المیبستر ترویج معارف اس -
به خوبی  را مقام معظم رهبریبستر بودن فضای مجازی برای نشر معارف اسالمی   
 یین فرموده است:تب

ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و مثل رایانه ابزارهای تسهیل کننده
 توانیدرید، میها را یاد بگیاگر بتوانید این ،یبری هم که االن در اختیار شماستسا

، شناسیدها را نمیخودتان را به هزاران مستمعی که شما آن درستیک کلمه حرف 
 (1391مهر  19) مبادا این فرصت ضایع شود. ،ای استالعادهنید؛ این فرصت فوقبرسا

از اینترنت و  ،ن وسایل ارتباط جمعی استفاده کندای روحانیت باید از همه
 چنانیدین استفاده کند؛ همروحانیت برای  ی جدید ارتباطاتی باید همههاتکنولوژی

 (1385آبان  17کند. )چیزها استفاده می که از رادیو و تلویزیون و بقیه
 جهانی بودن -

ست که در بستر فضای مجازی فراهم های مهمی افرامرزی بودن یکی از فرصت
 د:نفرمایاهمیت این فرصت می ت. مقام معظم رهبری دربارهاس شده
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گذاری کنیم، پروری سرمایهاوری و نخبهعلم و فن لهئچه بر روی مساگر چنان
وقتی یک ملت ]… ایمگذاری کردهن کارها سرمایهتریحتمًا در یکی از با اولویت

عالم باشد، قدرت داشته باشد، حرف برای زدن داشته باشد و  [حامی مظلوم
اگون گوناوری پیشرفته و ابزارهای ودش را به دنیا برساند، دارای فنبتواند صدای خ

رخ  نیا چه اتفاق عجیبیببینید در د …شد، دارای قدرت تبلیغات باشدارتباطی با
 (1389مهر  14) وضع دنیا دگرگون خواهد شد. ،خواهد داد

 تهدیدهای فضای مجازی ب.
یب امنیت ملی -  تخر

عنوان ابزاری در خدمت دشمنان، امنیت  فضای مجازی این قابلیت را دارد که به
اجتماعی  و ی اعتقادی، فرهنگیهارفته و منجر به تخریب الیهملی کشور را هدف گ

جویانه و تخریبی دشمنان اسالم هبا اشراف به این نیت ستیز شود. مقام معظم رهبری
 د:نفرمایو جمهوری اسالمی می

های صوتی و نهرسا وسیله روز بهی هستند که شبانههایها همان جواناین جوان
در  ؛غوغایی است در دنیا ،یر بمباران تخریب قرار دارنددر ز تصویری و اینترنتی

صویری، صدها رسانه و با یک های صوتی و تدر دنیای رسانه ،دنیای مجازی
ها بعضی از آن ،های ما هستندبمباران افکار جواندر حال  اعتبار هزارها رسانه

 را از نظام اسالمیها کنند آنها را از دین برگردانند، بعضی سعی میکنند جوانسعی می
ها را به ایجاد اختالف وادار کنند، بعضی کنند آنمنصرف کنند، بعضی سعی می

های خبیث خود بگیرند، بعضی سعی ها را در خدمت هدفکنند آنسعی می
طور دائم بر ها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند؛ این بمباران به کنند آنمی

های صوتی و ها و رسانههمین دستگاه یلهوسهای ما و به روی سر جوان
 (1394فروردین  1) ری و اینترنتی در حال انجام است.تصوی
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های مخربی است است که بخشی از فضای مجازی دارای آسیب بر این اساس،
 اند. نوعی امنیت ملی کشور را هدف قرار دادهها به آن

ینی، تضعیف عقیده و اختالفههشب -  افکنیآفر
کانات مدرنی که دامنه تهدیدهای فضای مجازی بسیار گسترده شده و با امامروزه 

تر گسترش یافته و باعث تضعیف سریع -شبهات -در این راستا مهیا گردیده
 د:نفرمایدر این زمینه می مقام معظم رهبری شود.اعتقادات و ایجاد اختالف می

امروز که  . شیطانکندجور حمله نمیکند، همیشه یکشیطانی که حمله میاین 
 آید،مدرن و فوق مدرن سراغ شما می های ارتباطیرنت و ماهواره و روشاز راه اینت

درن کرده، نرم افزار مدرن هم های مدرنی هم دارد؛ سخت افزارش را محرف
آفرینی دارد، اخالل در عقیده دارد، ایجاد تشویش در ذهن دارد، شبهه د،دار

 (1390مهر  20ختاف دارد. )تزریق ناامیدی دارد، ایجاد ا
 پنداریسازی حقیقت و ایجاد ناامیدی و حقارتکتمان -

ین در فضای مجازی در خدمت دروغاوریامروزه فن های استکبار پردازیهای نو
حقایق را  ،قرار گرفته است و با استفاده از این بستر در راستای منافع پلید خویش

این  که مقام معظم رهبریچه این ؛هنددین میلیاردی وارونه جلوه میبرای مخاطب
 فرماید:ه خوبی گوشزد کرده و میتهدید جدی را ب

 ها اقتضامصلحت آن ،های مسلط دنیا را مالحظه کنیدنههای رساامروز شما سیاست
 و با استفاده این کار با سرعت هر چه بیشتر ،دکند که اسالم را با تروریست مساوی بداننمی

 کند که متقابالً می ها اقتضاگیرد. مصلحت آننجام میهای پیشرفته ااوریهر چه بیشتر از فن
 هاییوهاین کار به راحتی و با ش ؛وق بشر و دموکراسی به حساب آورندآمریکا را مظهر حق

 های بزرگ مثل حقیقت درگیرد. دروغای در دنیا انجام میرسانه پیچیده و بسیار پیشرفته
 (1385اردیبهشت  26) شود.، اینترنتی و غیره منعکس مییامواج رادیویی، تلویزیون
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های تبلیغاتی مالحظه یم شیوهعظ اگر کسی کارهای دشمن را در عرصهامروز 
ی که در یتی گرفته تا وسائل صوتی و تصویری تا بلندگوهااز وسائل اینترن ،کند

که  بیند یک قلم عمده این استمی -در داخل هم دارند -جاهای مختلف دارند
امید کننده، وضع کشور را مأیوس کننده، نا ،حوادث کشور را دگرگون جلوه دهند

ها در این بست نشان دهند. تالش زیاد آنبه زوال، رو به انحطاط، رو به بنرو 
 (1389آذر  2) ها در میدان واقعیت است.ضعف آن زمینه، خود نشانه

 غرب اغواگری و تحمیل اندیشه -
ه او به مسائل شود توجبر انسان سبب می ضای مجازیفخته یگستسلط لجام

ای به فهم مسائل عالقهای که به گونه ؛ربیتی و دینی به حاشیه رانده شوداخالقی، ت
 ،فرهنگی و تربیتی دین نداشته باشداخالقی و دینی و منطبق ساختن خود با فضای 

 سازد.ن منطق بنا میخود را بر ایجا که زندگی گرایی غرق شده تا آندر مصرفزیرا 
کند که در آن نیازهای انسان به نیازهای مادی، این نگرش، فرهنگی را حاکم می

جهان مادی ندارد که در  یای با خدا و ماورار شده و رابطهجنسی و روانی منحص
تربیتی حاکم بر جامعه و در نتیجه رفتار افراد  الگویها، اخالق، ارزش ،این صورت

بر این خطر و  مقام معظم رهبری ضمن اشرافیر خواهد کرد. آن جامعه نیز تغی
 فرماید:می ،تهدید جدی

با  ها هست، چقدر است؛ قابل مقایسهلی که برای اغوای دل جوانیامروز وسا
ل یاقسام وساها، این انواع و ها، این اینترنتگذشته نیست. این ماهواره

برد، کند، از راه به در مییکند، جذب مها را اغوا میها دلارتباطات، این
کند. هوات را در انسان بیدار میکند، شهای معنوی را در انسان سست میانگیزه

 (1390شهریور  17)
ل ارتباطاتی، یالکترونیکی، اینترنت و دیگر وسا لیببینید تلویزیون، رادیو، وسا

 کند کهکتفا نمیاامروز استکبار به این  ؛نیا در خدمت چه اهدافی قرار داردامروز در د
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دیگر  ها شیوهاما در کنار او به ده ؛دهدمیشمشیر هم نشان  ،شمشیر نشان بدهد
که آن فکر غلط، آن راه خطا، آن روش ستمگرانه و شود برای اینمتوسل می

 ( 1388اردیبهشت  23) ها تحمیل کند.طغیانگر را بر ملت

یزی هدفمندبرنامه .2  ر
ان نقطه کانونی و ارتباطی است و فائق آمدن بر انسان به عنو ،در فضای مجازی

های جدید در ظهور قدرت و یی حفظ هویت ملی، اعمال حاکمیت ملهاچالش
ریزی ضرورت برنامه یو سیاس یاجتماع ،یگوناگون اقتصادی، فرهنگ یهاعرصه
 بریکه مقام معظم رهچه این ؛کندند را برای مدیریت فضای مجازی دوچندان میهدفم

 ریزی فرمودند:همیت چنین برنامهادر 
گیری، عال و تأثیرگذار در فضای مجازی، تمرکز در تصمیمحضور ف الزمه
ها و پرهیز از ت در اجرا بدون از دست دادن زمان، هماهنگی میان دستگاهجدی

 (1394شهریور  16) کاری و تعارض است.موازی

ریزی دقیق و امهرننیز ب وظیفه اصلی شورای فضای مجازی بر این اساس،
 :تبیین شده استهدفمند 

ریزی و سیاستگذاری، مدیریت کالن و برنامه ،وظیفه اصلی این تشکیالت
چنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد هنگام و همهای الزم و به گیریتصمیم
 (1394شهریور  14). باشدعرصه میدر این 

وان بازوی شورای عالی تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عن
رصد وضعیت  ت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایففضای مجازی در جه

نگری تحوالت در این فضا در سطح بینی و آیندهجاری فضای مجازی و پیش
ها و ها، سازمانافزایی میان وزارتخانهایجاد هماهنگی و همالمللی، ملی و بین
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حقوقی، بازرگانی، اقتصادی، فنی، ربط در ابعاد علمی، نهادهای مختلف ذی
امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد انتظامی، 

 )همان( بط در چارچوب مصوبات شورای عالی.رهای ذیها و بخشدستگاه

بیان شده است، حکایت از داشتن یک برنامه  یدر این بند از حکم انتصابچه آن
نوید دهنده  ،انداز عالی است که در صورت تحققو چشمها هدفدار با ویژگی

شبکه جهانی اینترنت  رآثا ،رهبر انقالب ؛ لذااست ایفضای مجازی پویا و بالنده
ور صیانت از ریزی و هماهنگی به منظدر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه

ارائه خدمات  ها در جهتگیری حداکثری از فرصتو بهره های ناشی از آنآسیب
ل شورای عالی فضای گسترده و مفید به مردم را از دالیل اصلی ضرورت تشکی

کید می شمردهمجازی بر   کند:و تأ
جهانی اینترنت  ویژه شبکهه های اطالعاتی و ارتباطاتی باوریفن گسترش فزاینده

ع گذاری وسیو لزوم سرمایه ن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعیو آثار چشمگیر آ
ای ناشی از آن در جهت هگیری حداکثری از فرصتو هدفمند در جهت بهره

جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم پیشرفت همه
ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از چنین ضرورت برنامهو هم
برای  کانونی متمرکزی اشی از آن اقتضا می کند که نقطههای نآسیب

 وجود آید.ه گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بسیاستگذاری، تصمیم
 کشور با اختیارات کافی به ریاست به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی

آن ترتیب آثار  ی مصوباتگردد و الزم است به کلیهرئیس جمهور تشکیل می
 (1390اسفند  17) قانونی داده شود.

ب نگری و توجه به شتاریزی برای فضای مجازی بر محور آیندهدر برنامهچنین هم
کید کرده و می  فرماید:علم تأ
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سال  20 ...امروز نداردی که احتمااًل هیچ شباهتی با یسال آینده یعنی دنیا 30
قبل این فناوری اطالعات... وجود نداشت؛ چیزکی بود، امروز ببینید در هر 

اوری اطالعات یک چیزی ای از فنوشهای، در هر گر مدرسهای، در هخانه
سالی که گذشت، یقینًا به مراتب کمتر  20کنیم. شتاب علم در این ده میمشاه

سالی که پیش روی  20لم و پیشرفت علم و فناوری در خواهد بود از شتاب ع
 (1386آذر  8سالی که پیش روی ماست. ) 30در  ،ماست

به عنوان یک فضای مجازی  ستردهبا اشاره به تأثیرگذاری گ مقام معظم رهبری
از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک  -های مختلفدر عرصهقدرت نرم 

برای  یبر لزوم طراحی مناسب و دقیق -ایمان، اعتقادات دینی و اخالقیاتزندگی، 
کید کرده و می حفظ حریم امنیت فکری و اخالقی جامعه در این  فرماید:عرصه تأ

که ه؛ برای اینجازی درست کردیم برای همین قضیم ما شورای عالی فضای
ور هم بنشینند، فکر کنند، متمرکز کنند اراده ها و ها و تصمیممسئوالن بیایند د 

 (1395شهریور  16) بزرگ. با این حادثه های خودشان را برای مواجههاقدام

 سازی فرهنگیمقاوم .3
 گیرد، حوزه فرهنگت صورت میجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطااز آن

شود، با ظهور فضای مجازی دستخوش ی از عقاید و رفتارها را شامل میهایکه نظام
 شمار،ارتباطات همزمان و بیامکان برقراری  ؛ لذاهای بنیادین گردیده استدگرگونی

های خلق الساعه شده است که های آنی و به دنبال آن ظهور هویتظهور فرهنگ أمنش
 روند.از بین می به سرعت ،های جدیدگیرد و با ظهور هویتوره محدودی شکل میدر د

تواند راهبرد سازی فرهنگی میتوجه به مقاوم ،ظر مقام معظم رهبریاز ن
 :باشدبرداری درست از فضای مجازی کارآمدی برای مقابله با فضای غبارآلود و بهره
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خصوص در سطح باورها و عقاید ه ب فرهنگ است؛ لهئتر، مسها مهماین از همه
های بسیاری از سرمایه .کنندگذاری میچقدر دارند سرمایهبینید می ،مردم

از قبیل ماهواره و  ؛شودهای اثرگذار میایجاد رسانه المللی صرفگوناگون بین
 که …کنندهای زیادی را صرف مییهدارند سرما ،هااینترنت و موبایل و امثال این

 ،باورهانسبت به  است که ما بتوانیم در سطوح مختلفدزهر آن هم این البته پا
 های فرهنگی ما،های تبیینی و اقناعی داشته باشیم؛ علمای ما، سازمانطرح

 های تبلیغاتی ما، گویندگان ما، صدا و سیمای ما باید بتوانند این باورها راسازمان
 (1393ور شهری 13) در ذهن مردم تثبیت کنند و تعمیق کنند.

در بند هفتم و هشتم انتصاب شورای عالی فضای مجازی بر  بر این اساس،
کید د مبتنی بر ارزشها و نیز توسعه خدمات کارآمترویج هنجارها و ارزش ها تأ

 :شده است
ها و ها و سبک زندگی اسالمی ایرانی و ممانعت از رخنهارزشترویج هنجارها، 

جانبه ین عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همههای فرهنگی و اجتماعی در اآسیب
 کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ 

 ایرانی -ها و فرهنگ اسالمینطبق بر ارزشتوسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی م
 کارگیریه های مردمی و بدر تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت

 (1394شهریور  14) خش خصوصی در این زمینه.های بیتظرف

را مرکز اصلی  ی عالی فضای مجازیشورا مقام معظم رهبری، چنینهم
گاهانه، مسئوالنه و مقتد و با  دانسته رانه در خصوص فضای مجازیسیاستگذاری آ

 فرماید:می ،نظیر فضای مجازیبی رسرعت پدیدهپ  اشاره به گسترش 
ها و استعدادهای جوان کشور و با سیاستگذاری ییباید با استفاده از توانا

مت به س ،صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از دست دادن زمان
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و حضور فعال و تأثیرگذار و  فضای مجازی خروج از حالت انفعال در عرصه
 (1394شهریور  16) ی اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم.تولید محتوا

 به خصوص -ای اجتماعی و اقبال انکارناپذیر آحاد مردمهظرفیت شبکه بنابراین،
فرصت مغتنمی  ،مجازیاز حضور و صرف وقت در فضای  -جوانان و نوجوانان

از آن در  ،هاای مردم و به خصوص خانوادهتوان با ارتقای سواد رسانهاست که می
و  ریزی شده دشمنان از یک سوهای فرهنگی و اجتماعی برنامهآسیب جهت کاهش

 بهره برد.  ،از سوی دیگر نآرویج فرهنگ اسالمی در همه ابعاد اشاعه و ت

 های تبلیغاتی کارآمدبه کارگیری روش .4
 یبا توجه به اهمیت امر تبلیغ در دنیای امروز، از هر نوع امکانات و ابزار مدرن

 ،یکی از این امکانات که های آن استفاده کرددین و آموزه توان در راستای تبلیغمی
 فضای مجازی است.

های دینی در فضای مجازی به مراتب بیشتر از های تبلیغ آموزهاهمیت روش
 هایدر زمینه به کارگیری روش ت. مقام معظم رهبریرسانه منبر و در فضای مسجد اس

 فرماید:تبلیغاتی کارآمد می
نفر دنیا یک  در دنیا چقدر متنوع شده؛ این طرفامروز شما ببینید وسایل تبلیغ 

نشیند و افکار، تصورات، تخیالت، جوان پای یک دستگاه کوچک می
 -بلکه هر ناکسی -شنهادهای عملی را از سوی هر کسیپیشنهادهای فکری و پی

 کند.دنیا دریافت می از آن طرف
بسیار متنوع وجود دارد و حرف، آسان  نترنت و ماهواره و وسایل ارتباطیامروز ای

کارزار تفکرات  یدان افکار مردم و مؤمنین، عرصهم رسد.به همه جای دنیا می
فکری قرار داریم.  در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی امروز ما ؛گوناگون است

به سود ماست. اگر وارد این  ،به هیچ وجه به زیان ما نیستاین کارزار فکری 
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 و انبارهایاز مهمات تفکر اسالمی  ،چه را که نیاز ماستمیدان بشویم و آن
بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعًا برد با ماست؛ لیکن  معارف الهی و اسالمی

 (1384اردیبهشت  11له این است که ما باید این کار را بکنیم. )ئمس

 نظارت و پایش .5
امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و قرار گرفتن بسیاری از مباحث 

ها در درون این شبکه جهانی، برای انهای مختلف مورد نیاز انسو مطالب در حوزه
گاهی و هوشیاری در خصوص خطرات و استفاده از امکانات آن و مهم تر از آن آ

 ز راهبردهای مدیریتی مهم آن است.تهدیدهای آن، نظارت و پایش مستمر یکی ا
 فرماید:فضای مجازی می رل آزادیدر اهمیت کنت مقام معظم رهبری

های اطالع رسانی و خبری و اینترنتی، حرف از پایگاهامروز با گسترش مراکز و 
ها هم رعایت رسد. خیلیای در بیاید، به گوش همه میهر زبانی، از هر حنجره

باید  -چه در دولت، چه در بیرون دولت -آن کسانی که مسئولند ؛کنندنمی
داده،  قیای که نظام اسالمی به بیان حقایکه این آزادخیلی اهتمام بورزند به این

در جهت درستی به کار بیفتد؛ در جهت ایجاد نشاط کار، امید، همدلی و 
 (1391شهریور  2) همبستگی.

بهمنی از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نادرست، 
 آید که بایدیاطالعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطالعات بر ذهن جامعه فرود م

 (1396خرداد  22) ملت را از فضای مجازی محروم کرد.اید اما نب ؛این فضا کنترل شود



 119/ ... مجازی فضای مدیریتی راهبردهای

 دارد:شبکه ملی اطالعات ابراز میها در زمینه ایجاد ایشان با انتقاد از کوتاهی
 شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطالعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود

 ()همان اند.گرفته از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره ،و کنترل صحیح فضای مجازی

با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحوالت در  ،چنینهم
  د:نفرمایاین عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی می

بلکه موضوع اصلی این است  ؛خالف استفاده از فضای مجازی نیستکسی م
صحیح فراهم شود  ادهاستف باید زمینه ،ای که لغزشگاه استهکه در چنین عرص

 (1395اردیبهشت  13) صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.که فضای مجازی به نه آن
دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقالنه نیست، اما چرا کسی به 

در استفاده از فضای  ای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خودهنگامی که کشوره
 )همان( ایم؟ا کردهدهند، ما فضای مجازی را رهیهایی قرار ممجازی چارچوب

 مداری رعایت قانون و اخالق .6
ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ  ،قانونمندی و پذیرش قانون

ون و اجرای آن نیز در گرو عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش مردم به قان
ا در صورت عدم رعایت قانون که زیر ؛گاهی و عدم احساس تبعیض استآداشتن 

تواند وضعیت بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، می
های اقتصادی نامطلوب، ای کرده و ساختهای عدیدهکلی اجتماع را دچار دشواری

ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود. فضای عدالتیبی
اطالعات دقیقی از  ،ین قاعده مستثنی نیست و بسیاری از کاربرانمجازی نیز از ا

 قوانین و مقررات حاکم بر آن ندارند.
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 ، در این صورتنمودی مجازی را مقید به حوزه دین از سوی دیگر، اگر فضا
های اخالقی خود را خواهند های دینی، صبغهکاربران دنیای مجازی متأثر از آموزه

دیگران و مشاهده صور قبیحه و ورود به کازینوها و  داشت که تجاوز به حریم
 قیو به تبع آن، بروز و ظهور ملکات اخال دانستهی مجازی را بر خود حرام هاقمارخانه

 زی قابل مشاهده خواهد بود.در فضای دینی مجا ،که ثمره تقوا و پرهیزکاری است
ه تنها سخت و اوری نفرد متدین، پذیریش اصول اخالق فنبدین ترتیب برای یک 

یبندی لذا عمل و پا، داندزگار با طبع و عقاید خود میبلکه آن را سا ؛دشوار نیست
 سازد.اوری میبه این اصول در فضای مجازی از او یک متخلق به اخالق فن

های قوانین و بایدها کی از راهبردهای مدیریتی  این است که سرفصلبنابراین، ی
مل در اختیار تمام تعریف شده و به طور کا و نبایدهای اخالقی فضای مجازی

 تا همه در آن چارچوب حرکت کنند. گیردکاربران قرار 
 فرماید:مداری تأکید کرده و میبر ضروت اخالق و قانون مقام معظم رهبریدر همین ارتباط، 

 محاباهای الکترونیکی و اینترنتی متأسفانه موجب شده است که افراد بیاین رسانه
این هم برای  دیگر حرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشورعلیه یک

مقید  ن راولی عمده این است که خود ما مردم، خودما ؛یک جوری تدبیر بشود
 ( 1391فروردین  1) خودمان را مقید کنیم به قانون.، کنیم به اخالق اسالمی

الی فضای در یکی از بندهای مهم حکم انتصاب اعضای شورای ع ،چنینهم
 د:ندارمجازی ابزار می

های تأثیرگذار ارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت
جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت 

دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد شکل
 (1394شهریور  14) ه.مدار و عادالناخالق
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 گیرینتیجه
شده است و این دیلها تببه عضوی جداناشدنی از زندگی انسانفضای مجازی 

 ؛وان آفتی در زندگی افراد یاد شوددر کنار برخی فواید آن، به عن اهمیت باعث شده
ها و تهدیدهایی را های ارتباطاتی و اطالعاتی، فرصتاوریرو، پیدایش فناز این 

ظر بدین جهت همواره مطمح ن ؛های مختلف جامعه پدید آورده استهبرای گرو
 مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

مندان حوزه تاکنون برخی اقدامات خودجوش و غیر مسنجم از سوی دغدغه
گاه به ظرف اما تا گسترده شدن  ؛های فضای مجازی شکل گرفته استیتفرهنگ و آ

ها در برابر حجم وسیع و تأثیرگذاری آنو انسجام و یکپارچگی این اقدامات 
گاهی های وارده به سبب ناتوزانه از یک سو و آسیبتأثیرپذیری از اقدامات کینه آ

از سوی دیگر، مسیری به اندازه یک همت و  اربران در استفاده صحیح و هدفنمدک
عزم جهادی باقی است تا بتوان به درک هدفی مشترک رسید و نسل امروز و فردای 

 ا از معضالت گریبانگر فضای مجازی با همان ابزار رهانید.هان اسالم رج
ها و در زمینه مدیریت فضای مجازی مبتنی بر دغدغهحاضر تحقیق 

تی ترین راهبردهای مدیریبرخی از مهم مقام معظم رهبری،ابالغی های سیاست
با نگاه  که شدبیان  و به بحث گذاشت قام معظم رهبریفضای مجازی را از منظر م

دست  یتوان به راهبردهای مدیریتی مختلفمی ایشان،دی های راهبرکلی به اندیشه
ها و شناخت فرصت چونها همترین آنیازید که در این مقاله به برخی از مهم

های تبلیغاتی سازی فرهنگی، به کارگیری روشریزی هدفمند، مقاومیدها، برنامهتهد
 مداری اشاره شد.اخالق ش و قانونکارآمد، نظارت و پای
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از  یهای مختلفتواند عرصههرچند کاربست این راهبردها در فضای مجازی می
اما واقعیت این است که  ؛حت تأثیر قرار داده و مدیریت کندجمله آموزش دینی را ت

تواند تبدیل به یک فرصت مهم برای تقویت قدرت نرم تنها زمانی این موضوع می
 اهمیت این موضوع را به خوبی درک نمایند. گردد که تمامی آحاد
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