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 تعالیبسمه
 

   مقدمه مقدمه  

برررسي، شـاخص یـابي و محوربنـدي شـده اسـ . از مجمـو   " فضاي مجازي "بیانات رهبر معظم انقالب درباره در این پژوهش 

 "، " فرصـ  هـاي فضـاي مجـازي "که عبارت اند از:  آمده اس بیانات رهبر انقالب درباره فضاي مجازي سه شاخص عمده به دس  

 . " درباره فضاي مجازيتوصیه ها  "و  " تهدیدهاي فضاي مجازي

تاثیرگـااري آ   "مي داننـد و بـر  " اسالمي معارف ترویج براي مناسب و العاده فوق فرصتي "را  مجازي فضاي رهبر معظم انقالب

 از برخـورداري " کننـد.تاکید مي " الملليبین و ملي عرصه دردر ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي و دفاعي 

نکته دیگري اس  که رهبر معظم انقالب به آ  اشـاره مـي کننـد و بـر  " مجازي فضاي در کشورها دیگر با تعامل قدرت و عمل ابتکار

 ابعـاد همـه در گااريسـرمایه و عادالنـه و مدار اخالق رویکرد با جهاني عرصه در مجازي فضاي با مرتبط قوانین و قواعد به دهيشکل

 کنند.تاکید مي (تجارت و خدمات محتوا، رونق) مجازي فضاي

 مواجهـه لـووم و مجـازي عرصـه پرشـتاب تحـوالت، بـه " تهدیدهاي فضاي مجازي "رهبر معظم انقالب در شاخص دوم و درباره 

 بـه ویـژه اهتمـام  "فضـاي مجـازي، بـر  ناپـایر توقـفو  رشـد روبـه دنیـايضمن هشدار درباره اشاره و با آ   مقتدرانه و هوشمندانه

 آحـاد خصوصـي حـریم حفـظلووم  "کنند. ایشا  در این باره به تاکید مي " کشور مجازي فضاي جانبههمه امنی  حفظ و سازيسالم

کننـد. تـرویج اشـاره مـي فضـاایـن  در " فرهنگـي تهـاجم و بیگانگـا  اندازيدس  نفوذ، با مؤثر مقابله "و  " مجازي فضاي در جامعه

، مجـازي فضـاي در اجتمـاعي و فرهنگي هايآسیب و هارخنه، مجازي فضاي در ایرانيو  اسالميغیر زندگي سبک و هاارزش هنجارها،

از دیگر نکاتي اسـ   فرهنگ و حیا ادب، افتاد  خطر به و مجازي فضاي در نیاز مورد انتظامي و قضایي حقوقي، امنیتي، هاينظامنبود 

محـور "  جوانـا  افکـار بمبـارا  و مجـازي فضـاي غوغـاي " شمرند.که رهبر معظم انقالب، مرتبط با تهدیدهاي فضاي مجازي بر مي

 دورکـرد  "دیگري اس  که رهبر معظم انقالب در زمینه تهدیدهاي فضاي مجازي بر آ  تاکید و در ایـن بـاره بـه تهدیـدهایي نظیـر 

 داد  سـوق "، " خبیـ  اهـداف زمینـه در جوانـا  گـرفتن خدم  به "، " اسالمي نظام از جوانا  کرد  منصرف " ،" دین از جوانا 

 جوانـا  بـه ناامیـدي و یاس پیام تلقین "و  " افراطي جنسي گرایيغریوه سم  به جوانا  شاند ک "، " بیکارگي و ولنگاري به جوانا 

 کنند.اشاره مي "

که خطاب بیشتر آنهـا مسـالوال  نظـام انـد، مطـر   " توصیه هایي درباره فضاي مجازي "رهبر معظم انقالب در شاخص سوم نیو 

 لـووم  "و  " مجـازي فضـاي دربـاره بهنگـام و الزم هايگیريتصـمیم و ریويبرنامـه  کال ، مدیری  لووم "کنند که از جمله آنها مي

 اس . " مجازي فضاي در روزآمد و کارآمد رصد و نظارت

 

 

 های خبریديريت پژوهشم
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های ها و ظرفيتفرصت -1

 فضای مجازی

 اسالمی معارف ترویج و مناسب برای العاده فوق فرصتی مجازی فضای الف( 

 :المللیبین و ملی عرصه در تاثیرگذار بسیار رخدادی مجازی ب( فضای
 فرهنگي ابعاد در -1

 اجتماعي ابعاد در -2

 اقتصادي ابعاد در -3

 سیاسي ابعاد در -4

 امنیتي ابعاد در -5

 دفاعي ابعاد در -6

 فضـای در کشـورها دیگـر با تعامل قدرت و عمل ابتکار از برخورداری ج( 

 :مجازی
 رویکرد با جهاني عرصه در مجازي فضاي با مرتبط قوانین و قواعد به دهيشکلـ 1

 عادالنه و مدار اخالق

 و خـدمات محتـوا  رونـ ) مجازی فضای ابعاد همه در گذاریسرمایه -د

 (:تجارت

 کشور ساالنه ریويبرنامه و توسعه ششم برنامه در ویژه به گااري سرمایه -1

  رقابتي و پیشرفته کامالً صنایع و هافناوري انوا  توسعه و ایجاد -2

 و متخصص متعهد، انساني هايسرمایه تربی  و دانشگاهي نوین هايرشته ایجاد -3

  خدماتي و محتوایي افواري،نرم و افواريسخ  هايبخش در نیاز مورد کارآمد

  اطالعات ملي شبکه اندازيراه در تسریع -4

 در مجازي فضاي در بنیا دانش اقتصاد براي مناسب سهم و جایگاه احراز -5

 مقاومتي اقتصاد هايسیاس  چارچوب

 هايفناوري با مرتبط کار و کسب شرایط بهبود براي جانبههمه ریويبرنامه -6

  مجازي

 مجازي فضاي در زایياشتغال هايفرص  از گیريبهره -7

 – اسالمي فرهنگ و هاارزش بر منطبق رقابتي و کارآمد خدمات و محتوا توسعه -8

 ایراني

 فضاي در خصوصي بخش هايظرفی  کارگیري به و مردمي هايمشارک  جلب -9

 مجازي

 جانبه همه پیشرف  جه  در آ  از ناشي هايفرص  از حداکثري گیريبهره -10

 مردم گوناگو  قشرهاي به مفید و گسترده خدمات ارائه و کشور
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ها و تهديدهای آسيب -2

 فضای مجازی

 و هوشمندانه مواجهه لزوم و مجازی عرصه پرشتاب الف( تحوالت 

  مقتدرانه

 ناپذیر توقف رشد روبه دنیای مجازی فضای ب(

 مجازی فضای جانبههمه امنیت حفظ و سازیسالم به ویژه اهتمام ج(

 :کشور
 مجازي فضاي در جامعه آحاد خصوصي حریم حفظ -1

 فضاي در فرهنگي تهاجم و بیگانگا  اندازيدس  نفوذ، با مؤثر مقابله -2

 مجازي

  مجازي فضاي در ایراني اسالمي زندگي سبک و هاارزش هنجارها، ترویج -3

  مجازي فضاي در اجتماعي و فرهنگي هايآسیب و هارخنه از ممانع  -4

 جامعه مجازي فضاي سواد و کاربري فرهنگ ارتقاي -5

 نیاز مورد انتظامي و قضایي حقوقي، امنیتي، هاينظام تصویب و تدوین لووم -6

 مجازي فضاي در

 فرهنگ و حیا ادب  افتادن خطر به احتمال د(

 :جوانان افکار بمباران و مجازی فضای غوغای ه(
  دین از جوانا  دورکرد  -1

  اسالمي نظام از جوانا  کرد  منصرف -2

  جوانا  میا  افکني اختالف -3

  خود خبی  اهداف زمینه در جوانا  گرفتن خدم  به -4

  بیکارگي و ولنگاري به جوانا  داد  سوق -5

 افراطي جنسي گرایيغریوه سم  به جوانا  کشاند  -6

 جوانا  به ناامیدي و یاس پیام تلقین  -7

 هاتوصيه -3

 بهنگام و الزم هایگیریتصمیم و ریزیبرنامه  کالن  مدیریت لزوم الف(

 مجازی فضای درباره

 :مجازی فضای در روزآمد و کارآمد رصد و نظارت لزوم ب(
  مجازي فضاي جاري وضع رصد -1

 الملليبین و ملي سطح در مجازي فضاي در تحوالت نگريآینده و بینيپیش -2

 جهاني شبکه ویژه به ارتباطاتي و اطالعاتي هايفناوري فواینده گسترش -3

  اینترن 

 در هماهنگي و گیريتصمیم سیاستگااري، براي متمرکو کانوني نقطه ایجاد -4

  کشور مجازي فضاي

 :مجازی فضای بستن نبودن عاقالنه ج(

 مجازي فضاي در حیا و ادب رعای  -1

 مجازي فضاي از خودي فرهنگ با مطابق و درس  استفاده -2

 برحار و مجازي فضاي ازحداکثري  استفاده به جمهور رئیس اقدام لووم -3

 تهدیدها حداقل از بود 

 مجازي فضاي در ملي رسانه موثر حضور لووم -4

 دشمن مجازي فضاي جریا  به آمیوسوءظن نگاه لووم -5

 مجازي فضاي در صهیونیستي ضدّ و ضدّآمریکایي واحد جبهه تشکیل -6
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 های فضای مجازیها و ظرفيتفرصت -1

 
 

 المللی:ب( فضای مجازی رخدادی بسیار تاثیرگذار در عرصه ملی و بین

   

فضــای مجــازی (  الــف

فرصـیي فــول العــاده و 

رف مناسب برای ترويج معا

اسالمي

ـــازی ( ب ـــای مج فض

ذار رخدادی بسيار تاثيرگ

در عرصـــه ملـــي و 

:بين المللي

برخورداری از ابیکار(  ج

عمل و قدرت تعامـل بـا 

ديگر کشورها در فضـای

:مجازی

سرمايه گذاری درهمه -د

ق رون)ابعاد فضای مجازی 

ـــدمات و  ـــواد خ محی

(:تجارت

فضای مجازی ( ب

رخدادی بسيار 

ه تاثيرگذار در عرص

:ملي و بين المللي

در ابعاد -1

فرهنگی

در ابعاد-2

اجتماعی

در ابعاد-3

اقتصادی

در ابعاد-4

سیاسی

در ابعاد-5

امنیتی

در ابعاد-6

دفاعی
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:برخورداری از ابیکار عمل و قدرت تعامل با ديگر کشورها در فضای مجازی(  ج

ـ شکل دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخالق  مدار و عادالنه1

(:رونق محیواد خدمات و تجارت)سرمايه گذاری درهمه ابعاد فضای مجازی -د

سرمایه گذاری به  ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی ساالنه کشور-1

ایجاد و توسعه انواع فناوری ها و صنایع کامالً پیشرفته و رقابتی -2

ر بخش های ایجاد رشته های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه های انسانی متعهد،  متخصص و کارآمد مورد نیاز د-3

سخت افزاری و نرم افزاری، محتوایی و خدماتی 

تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطالعات -4

مقاومتیاحراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های اقتصاد-5

برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری های مجازی -6

بهره گیری از فرصت های اشتغال زایی در فضای مجازی-7

ایرانی–توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسالمی -8

جلب مشارکت های مردمی و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در فضای مجازی-9

رده و بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گست-10

مفید به قشرهای گوناگون مردم
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 :ها و تهديدهای فضای مجازیآسيب -2

 

 
 

 

  

تحوالت پرشیاب عرصه مجازی و لزوم مواجهه  هوشمندانه و مقیدرانه ( الف

فضای مجازی دنيای روبه رشد توقف ناپذير( ب

اهیمام ويژه به سالم سازی و حفظ امنيت همه جانبه فضای مجازی کشور( ج

احیمال به خطر افیادن ادبد حيا و فرهنگ( د

غوغای فضای مجازی و بمباران افکار جوانان( ه
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 :کشور مجازی فضای جانبههمه امنیت حفظ و سازیسالم به ویژه اهتمام ج(

 

  

  

حفظ حریم -1

خصوصی آحاد 

جامعه در فضای

مجازی

ر مقابله مؤث-2

با نفوذ، 

دست اندازی 

بیگانگان و 

تهاجم فرهنگی

در فضای 

مجازی

ترویج -3

هنجارها،  ارزش 

ها و سبک 

زندگی اسالمی

ی ایرانی در فضا

مجازی 

ممانعت از -4

رخنه ها و 

آسیب های 

فرهنگی و 

اجتماعی در 

فضای مجازی 

ارتقای -5

فرهنگ کاربری

و سواد فضای 

مجازی جامعه

لزوم تدوین-6

و تصویب 

نظام های 

ی، امنیتی، حقوق

قضایی و 

انتظامی مورد 

نیاز در فضای 

مجازی
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 :جوانان افکار بمباران و مجازی فضای غوغای ه(

 
  

   

( ه
ن

ن افکار جوانا
ی و بمبارا

ی مجاز
ضا

ی ف
غوغا

:

دورکردن جوانان از دین -1

منصرف کردن جوانان از نظام اسالمی -2

اختالف افکنی میان جوانان -3

به خدمت گرفتن جوانان در زمینه اهداف خبیث خود -4

سوق دادن جوانان به ولنگاری و بیکارگی -5

کشاندن جوانان به سمت غریزه گرایی جنسی افراطی-6

تلقین پیام یاس و ناامیدی به جوانان-7
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 هاتوصيه -3

 

توصیه ها

لزوم مديريت کالند  ( الف

برنامه ريزی و

تصميم گيری های الزم و 

یبهنگام درباره فضای مجاز

لزوم نظارت و رصد کارآمد و ( ب

روزآمد در فضای مجازی

رصد وضع -1

جاری فضای 

مجازی 

و پیش بینی-2

آینده نگری 

تحوالت در 

فضای مجازی در

سطح ملی و 

بین المللی

گسترش -3

فزاینده  فناوری

های اطالعاتی و 

ارتباطاتی به 

ویژه شبکه  

جهانی اینترنت

ایجاد نقطه  -4

ز کانونی متمرک

برای 

سیاستگذاری،

تصمیم گیری و

هماهنگی در 

فضای مجازی 

کشور 

:عاقالنه نبودن بسین فضای مجازی( ج

رعایت -1

ادب و حیا 

در فضای 

مجازی

2-

استفاده 

درست و 

مطابق با 

فرهنگ 

خودی از 

فضای 

مجازی

لزوم -3

اقدام رئیس 

جمهور به 

استفاده 

حداکثری از 

فضای مجازی 

و برحذر بودن

از حداقل 

تهدیدها

لزوم -4

حضور موثر

رسانه ملی

در فضای 

مجازی

لزوم -5

نگاه 

سوءظن

 آمیز به 

جریان 

فضای 

مجازی  

دشمن

ل تشکی-6

جبهه واحد 

ضدّآمریک

ایی و ضدّ 

تی صهیونیس

در فضای 

مجازی
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  پاسخ داده شدپاسخ داده شدمجازی مجازی   فضایفضای  دربارهدربارههايي که در بيانات هايي که در بيانات ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

   

 استفاده از ابزارهای تسهیل کننده ارتباطی؟

 پیدایش فضای مجازی ؟
 

تشکیل کمپین عمومی دنیای اسالمی در 

 فضای مجازی؟
 

 کنیم؟چرا ما مطاب  با فرهنگمان از فضای مجازی استفاده نمی
 

 وظیفه اصلی شورای عالی فضای مجازی؟
 

 ادب و حیا رعایت می شود؟آیا در فضای مجازی 
 

 تنفس در فضای مجازی؟
 

 ؟یکی از اصلی ترین عوامل تبلیغات گوناگون امپراتوری خبری

 دنیا؟
 

 شود. ضایع بادام اس ؛ ايالعادهفوق فرص 

 جهاني تحول نمادهاي بورگ ترین از یکي
 

 عرصه این در روزآمد و کارآمد رصد و گیريتصمیم و کال  مدیری 

 رعای  نمي شود
 

 اینجا لغوشگاه اس 
 

 وزارت ارتباطات مسالول اس 
 

 بیاورید وجود به اسالم دنیاي در دانشجویي عظیم جمعیّ  یک
 

 بازداشتن جوانا  از تالش و شور
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  نگری:نگری:از زاويه آيندهاز زاويه آيندهمجازی مجازی   فضایفضای  دربارهدربارهد ـ نمودار بررسي بيانات د ـ نمودار بررسي بيانات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 آشنايي با ابزارهای تسهيل کننده ارتباطي؟

 فضای مجازی
 

 فرصت:
 مخاطبا ارتباط موثرتر با  -1

 رساند  سخن حق به مخاطبا  بسیار -2

 

 تهدید:
صـورت اسـتفاده  مورد بازخواس  قرارگرفتن در روز قیام  در -1

 نکرد  از این فرص 

 فرصت: 

 اسالمي معارف ترویج -1

  کشورها دیگر با تعامل قدرت و عمل ابتکار -2

 محتـوا، رونـق) مجـازي فضـاي ابعـاد همه در گااريسرمایه -3

 (تجارت و خدمات

  صهیونیستي ضدّ و مپین ضدّآمریکایيک تشکیل -4

 

 تهدید:
  جامعه آحاد خصوصي به خطر افتاد  حریم -1

  فرهنگي تهاجم و بیگانگا  اندازيدس  نفوذ، -2

 حیا ادب و افتاد  خطر به -3

 جوانا  افکار بمبارا  -4

 و دین اسالمي نظام از جوانا  کرد  منصرف -5

 گرایـيو غریوه بیکـارگي و ولنگـاري بـه جوانـا  داد  سوق -6

 افراطي جنسي
 جوانا  به ناامیدي و یاس پیام تلقین -7



 

14 

  : : مجازیمجازی  فضایفضای  دربارهدربارهبيانات بيانات   دردرمصاديق مصاديق موارد و موارد و ترين ترين نمودار برخي از مهمنمودار برخي از مهم  ـ ـ   هه
 

 

 

 

  

 

  

 سایبری  و مجازی فضای و اینترنتی ارتباطات ها کننده مانند رایانهتسهیل ابزارهای -1

 اخیر  دهه چند در مجازی فضای پیدایش -2

  هستندعالی فضای مجازی  شورا موازی که گذشته در مصوب عالی شوراهای -3

 مجازی  فضای عالی شورای بازوی -4

 در فضای مجازی دانشگاهی نوین هایرشته -5

 افزاریسخت هایبخش در نیاز مورد کارآمد و متخصص متعهد  انسانی هایسرمایه -6

 مجازی  فضای ابعاد تمامی در خدماتی و محتوایی افزاری نرم و

 در فضای مجازی جامعه آحاد خصوصی حریم -7

 اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی -8

 ایرانی در فضای مجازی –ها و فرهنگ اسالمی ارزش -9

 شبکه جهانی اینترنت -10

 فضای در هماهنگی و گیریتصمیم سیاستگذاری  برای متمرکزی کانونی نقطه -11

  کشور مجازی

  کشور مجازی فضای ملّی مرکز -12

  اینترنتی و تصویری و صوتی هایرسانه و هادستگاه -13

 گزارش آقای دکتر جهانگیری درباره شواری عالی فضای مجازی -14

 شبکه ملی اطالعات -15

 انگلیس سیاست رسانه ای بنگاه سخن پراکنی -16

 در فضای مجازی اسالم دنیای دانشجویی عظیم کمپین جمعیّت -17

 جنسی گراییغریزه سمت بههایی در فضای مجازی در کارند تا جوانان را دست -18

 سوق می دهند. افراطی
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 :دومفصل 

 ترين موضوعات و محورهایمهم

 

 مجازی فضای دربارهبيانات رهبر معظم انقالب 
 

 

 
وم ويمهم: فصل د حرم رض جمع زائران  عظم انقالب در  رهبر م ي بیانات   ترين موضوعات و محورها
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  مجازیمجازی  فضایفضای  دربارهدربارهبيانات بيانات الف ـ مفاهيم کانوني در الف ـ مفاهيم کانوني در 

 عين بيانات توضيح مفهوم به اسیناد مفاهيم کانوني و نکات کليدی رديف

 ابزارهای تسهيل کنند 1

 در اال  کـه هـم سـایبري و مجازي فضاي و اینترنتي ارتباطات و هارایانه مثل کننده،تسهیل ابوارهاي این، بر عالوه»-

 کـه مسـتمعي هـوارا  بـه را خودتا  درس ِ حرف کلمه یک مي توانید بگیرید، یاد را اینها بتوانید اگر. شماس  اختیار

 .«شود ضایع فرص  این نبادا اس ؛ ايالعادهفوق فرص  این برسانید؛ نمي شناسید، را آنها شما

2 
يکي از بزرگ ترين نمادهای 

 تحول جهاني

 تأثیرات که رخدادي. اس  جهاني تحول نمادهاي بورگ ترین از یکي اخیر دهه چند در مجازي فضاي پیدایش»-

 نمود الملليبین و ملي يعرصه در دفاعي و امنیتي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ابعاد در روز هر آ  شگرف

 .«کندمي پیدا بیشتري

 شورای عالي فضای مجازی 3

 مجـازي فضـاي ملـي مرکـو بـا که شورائي: گاردمي مجازي فضاي عالي شوراي تشکیل از سال سه از بیش اکنو »-

 از اسـتفاده بـراي عرصه، این پرشتاب تحوالت با مقتدرانه و هوشمندانه يمواجهه کانوني نقطه عنوا  به آ ، به وابسته

 .«اس  شده شناخته آ  تهدیدات و هاآسیب با مقابله و هاظرفی  و هافرص 

 مرکز ملي فضای مجازی 4

 تحقـق جهـ  در مجـازي فضـاي عـالي شـوراي بـازوي عنوا  به مجازي فضاي ملي مرکو جایگاه تقوی  و تثبی »-

 در فضـا ایـن در تحـوالت نگريآینـده و بینيپیش و مجازي فضاي جاري وضعی  رصد: وظایف با شورا آ  تصمیمات

 ابعـاد در ربـطذي مختلـف نهادهاي و هاسازما  ها،وزارتخانه میا  افوایيهم و هماهنگي ایجاد المللي،بین و ملي سطح

 بـر مسـتمر نظـارت و مجـازي فضـاي بـا مـرتبط دفـاعي و امنیتي انتظامي، حقوقي، بازرگاني، اقتصادي، فني، علمي،

 «.عالي شوراي مصوبات چارچوب در ربطذي هايبخش و هادستگاه عملکرد

 قدرت سايبری 5

 و عمل ابتکار از برخورداري و جهاني تأثیرگاار هايقدرت طراز در سایبري قدرت به ایرا  اسالمي جمهوري ارتقاي»-

 با جهاني عرصه در مجازي فضاي با مرتبط قوانین و قواعد به دهيشکل جه  در کشورها دیگر با تعامل قدرت

 «.عادالنه و مداراخالق رویکرد

 شبکه ملي اطالعات 6
 مرکـو مـؤثر و مسـتمر نظـارت و عالي شوراي در آ  طر  تصویب از پس اطالعات ملي شبکه اندازيراه در تسریع »-

 «.آ  از برداريبهره و اندازيراه مراحل بر ملي

7 
 امنيت حفظ و سازیسالم

 مجازی فضای

 و جامعـه آحاد خصوصي حریم حفظ نیو و کشور مجازي فضاي جانبههمه امنی  حفظ و سازيسالم به ویژه اهتمام»-

 «.عرصه این در بیگانگا  اندازيدس  و نفوذ با مؤثر مقابله

8 
 فضای سواد و کاربری فرهنگ

 مجازی

 در اجتماعي و فرهنگي هايآسیب و هارخنه از ممانع  و ایراني اسالمي زندگي سبک و هاارزش هنجارها، ترویج»-

 «.جامعه مجازي فضاي سواد و کاربري فرهنگ ارتقاي نیو و فرهنگي جانبههمه تهاجم با مؤثر مقابله و عرصه این

9 
نقطه کانوني میمرکز برای 

 فضای مجازی

 ابعاد در آ  چشمگیر آثار و اینترن  جهاني شبکه به ویژه ارتباطاتي و اطالعاتي فناوري هاي فواینده گسترش»-

 از ناشي هايفرص  از حداکثري گیريبهره جه  در هدفمند و وسیع گااريسرمایه لووم و اجتماعي، و فردي زندگي

 ضرورت همچنین و مردم گوناگو  اقشار به مفید و گسترده خدمات ارائه و کشور جانبه همه پیشرف  جه  در آ 

 متمرکوي کانوني نقطه که کند مي اقتضا آ  از ناشي هايآسیب از صیان  منظور به مستمر هماهنگي و ریويبرنامه

 .«آید به وجود کشور مجازي فضاي در هماهنگي و گیريتصمیم سیاستگااري، براي

 تنفس در فضای مجازی 10

 تنفّس مجازي فضاي در اصالً هابعضي شده؛ تربورگ برابر چند ما زندگي حقیقيِ  فضاي از امروز مجازي فضاي این»-

 با مجازي، فضاي با دارند سروکار هم جوانا . اس  مجازي فضاي در شا زندگي مي کنند، تنفّس آنجا اصالً مي کنند؛

 اینها امثال و مبادالت با اش،اجتماعي هايشبکه با اینترنتش، با اش،علمي هايبرنامه با کارها، و چیوها واقسامانوا 

 «.اس  لغوشگاه اینجا خب، دارند؛ سروکار

11 
فضای غيرقابل کنیرل و 

 غيرمنضبط

 سایبري؛ خودشا  قول به و مجازي فضاي این عنوا به اندکرده باز راهي یک اند،کرده فکر اند،نشسته کساني یک»-

 از بعضي مي کنند؛ درس  استفاده دارند دیگرا  بکنید؛ درس  استفاده منتها کنید استفاده این از خب، خیلي

مي  رها چرا نیس ؟ حواسما  چرا نمي کنیم؟ چرا ما. اندکرده قبضه را هادستگاه این خودشا  فرهنگ طبق کشورها

 وزارت دستگاه هستند؛ همینها هم مسالولین از یکي مسالول اند، را؟ غیرمنضبط و کنترل غیرقابل فضاي این کنیم

 «.اس  ارتباطات

12 
بمباران تخريب در فضای 

 مجازی

. اس  بورگوار امام و نظام هدف هاي و نظام با ما جوا  هاي و ما مردم همراهي ما فرص  هاي ترینبورگ از یکي»-

 ودوّمبیس  یا قدس روز هايراهپیمایي این در کنید نگاه که مي دهم توجّه عویو خواهرا  و برادرا  شما به من
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 عين بيانات توضيح مفهوم به اسیناد مفاهيم کانوني و نکات کليدی رديف

 و صوتي هايرسانه وسیلهبه روزشبانه که هستند جوا  هایي هما  جوا  ها این هستند؛ جوا  ها عمده بهمن،

 هايرسانه دنیاي در. مجازي دنیاي در دنیا؛ در اس  غوغایي دارند؛ قرار تخریب بمبارا  زیر در اینترنتي، و تصویري

 «.هستند ما جوا  هاي افکار بمبارا  حال در رسانه، هوارها اعتبار یک با و رسانه، صدها تصویري، و صوتي

 چيزِ اولِ بالآخر آن 13

 این جمهور رئیس آقاي جناب از کنم خواهش مي خواهم من که اس  مجازي فضاي مسالله هم دیگر نکته  یک»-

 هرچه آدم ندارد؛ آخر واقعاً  یعني اس ، توقّف غیرقابل رشدِ به رو دنیاي یک واقعاً  مجازي فضاي چو  ؛[کنند دنبال را]

 «.اس  مجازي فضاي بالآخر، لِاوّ چیوِ  آ  مي کند، نگاه

14 
فرصت ها و تهديدهای فضای 

 مجازی

 کشوري هر اختیار در بورگي هايفرص  یک این. دارد ادامه طورهمین این فضا، این در رودمي پیش انسا  هرچه»-

 این از بکنیم، را استفاده حدّاکثر فرص  ها آ  از که کنیم کاري بایستي ما دارد؛ کنارش در هم تهدیدهایي گاارد،مي

 «.بداریم نگه برکنار را خودما  اس  ممکن که آنجایي تا تهدیدها

15 
کمپين های عمومي جهان 

 اسالم در فضای مجازی

 ضدّیّ  لحاظ از آمریکا، تسلّط علیه بدهید تشکیل اسالمي دنیاي عمومي هايکمپین یک هامآبفرنگي این قول به»-

 فکري جریا  این وارد بشوند، مجموعه این وارد عضو هامیلیو . صهیونیستي سیاس  هاي و آمریکایي سیاس  هاي با

 هم اسالم دنیاي در چو  مي کنند، تهیّه خوراک شما براي هم آنها وق آ  کنید؛ تهیّه خوراک برایشا  و بشوند

 «.بیاورید وجود به اسالم دنیاي در دانشجویي عظیم جمعیّ  یک دارد؛ وجود دانشجویي خوب افکار باالخره

 حضور موثر در فضای مجازی 16
 و انقالبي نیروهاي تربی  و حفظ و جاب کال ، راهبردهاي رعای  ریوي،برنامه به کنممي سفارش مؤکداً  لاا»-

 «.کنید اعتماد و توکل متعال خداي به و بورزید اهتمام مجازي فضاي در مؤثر حضور و کارآمد
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  مجازیمجازی  فضایفضای  دربارهدربارهبيانات بيانات های محوری های محوری ب ـ شاخصب ـ شاخص

 مسیندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1  

ها و فرصت

های ظرفيت

فضای 

 مجازی

و مناسـب  العـاده فوق فرصتی مجازی فضای الف( 

 اسالمی معارف ترویج برای

 عرصه در تاثیرگذار بسیار رخدادی مجازی ب( فضای

 : المللیبین و ملی
 فرهنگي ابعاد در -1

 اجتماعي ابعاد در -2

 اقتصادي ابعاد در -3

 سیاسي ابعاد در -4

 امنیتي ابعاد در -5

 دفاعي ابعاد در -6

 دیگر با تعامل قدرت و عمل ابتکار از برخورداری ج( 

 :مجازی فضای در کشورها

 فضـاي بـا مـرتبط قوانین و قواعد به دهيشکلـ 1

 و مـدار اخـالق رویکـرد با جهاني عرصه در مجازي

 عادالنه
 مجـازی فضـای ابعـاد همـه در گذاریسرمایه -د

 (:تجارت و خدمات محتوا  رون )

 و توسـعه ششـم برنامه در ویژه به گااري سرمایه -1

 کشور ساالنه ریويبرنامه

 کـامالً صـنایع و هـافناوري انـوا  توسـعه و ایجاد -2

  رقابتي و پیشرفته

ــاد -3 ــته ایج ــوین هايرش ــگاهي ن ــ  و دانش  تربی

 مـورد کارآمد و متخصص متعهد، انساني هايسرمایه

 افـــواري،نرم و افواريســـخ  هـــايبخش در نیـــاز

  خدماتي و محتوایي

  اطالعات ملي شبکه اندازيراه در تسریع -4

ــاه احــراز -5 ــراي مناســب ســهم و جایگ  اقتصــاد ب

ـــا دانش ـــاي در بنی ـــازي فض ـــارچوب در مج  چ

 مقاومتي اقتصاد هايسیاس 

 کسـب شـرایط بهبود براي جانبههمه ریويبرنامه -6

  مجازي هايفناوري با مرتبط کار و

 فضـاي در زایياشـتغال هايفرص  از گیريبهره -7

 مجازي

 منطبـق رقابتي و کارآمد خدمات و محتوا توسعه -8

 ایراني - اسالمي فرهنگ و هاارزش بر

ــب -9 ــارک  جل ــي هايمش ــه و مردم ــارگیري ب  ک

 مجازي فضاي در خصوصي بخش هايظرفی 

 آ  از ناشـي هايفرص  از حداکثري گیريبهره -10

 خـدمات ارائـه و کشور جانبه همه پیشرف  جه  در

 نسب  - اس  مهم تر مطالب این همه از که - بکنم عرض اس  الزم که آنچه»-
 اگر روحانی ، عالم در کس هیچ. اسالمي نظام و انقالب با اس  علمیه هايحوزه
. بگیرد جدا اسالمي نظام از را خودش نمي تواند بدهد، قرار میوا  را خرد و انصاف
. داده قرار اسالم مبلّغا  و اللّهالي داعیا  اختیار در را عظیمي امکا  یک اسالمي نظام
 نشیندمي تلویویو  در فاضل طلبه یک امروز بود؟ شما اختیار در چیوي چنین کِي
 او حرف به شوق روي از مستمع میلیو  بیس  میلیو ، ده میوند، حرف ساع  نیم

 اول از روحانی ، تاریخ طول در شما و من براي چیوي چنین کِي. مي دهند گوش
 و هارایانه مثل کننده،تسهیل ابوارهاي این، بر ...عالوه داشته؟ وجود حاال، تا اسالم

 اگر. شماس  اختیار در اال  که هم سایبري و مجازي فضاي و اینترنتي ارتباطات
 هوارا  به را خودتا  درس ِ حرف کلمه یک مي توانید بگیرید، یاد را اینها بتوانید

 نبادا اس ؛ ايالعادهفوق فرص  این برسانید؛ نمي شناسید، را آنها شما که مستمعي
 سؤال قیام  روز شما و من از متعال خداي شد، ضایع اگر. شود ضایع فرص  این

 به شوق و میل همه این استبصار، همه این جوا ، همه این فرص  از: کرد خواهد
 یک اسالمي نظام کردید؟ اياستفاده چه اسالمي معارف ترویج براي شما دانستن،
 کنار را خودما  مي توانیم مگر. کرده روحانیو  و معممین ما به خدمتي چنین

 « 1بگیریم؟
 تحول نمادهاي بورگ ترین از یکي اخیر دهه چند در مجازي فضاي پیدایش» -

 اجتماعي، فرهنگي، ابعاد در روز هر آ  شگرف تأثیرات که رخدادي. اس  جهاني
 پیدا بیشتري نمود الملليبین و ملي عرصه در دفاعي و امنیتي سیاسي، اقتصادي،

: گاردمي مجازي فضاي عالي شوراي تشکیل از سال سه از بیش اکنو  .کندمي
 مواجهه کانوني نقطه عنوا  به آ ، به وابسته مجازي فضاي ملي مرکو با که شورائي

 و هافرص  از استفاده براي عرصه، این پرشتاب تحوالت با مقتدرانه و هوشمندانه
 این اصلي وظیفه .اس  شده شناخته آ  تهدیدات و هاآسیب با مقابله و هاظرفی 

 و الزم هايگیريتصمیم و ریويبرنامه و کال  مدیری  سیاستگااري، تشکیالت
 الزم لاا. مي باشد عرصه این در روزآمد و کارآمد رصد و نظارت همچنین و هنگامبه

 واقعي نیازهاي و طرف یک از میدا  این در پیچیده و سریع تحوالت به توجه با اس 
 چهار دوره یک در سنگین رسالتي انجام براي را خود دیگر، طرف از کشور متراکم و

 آ ، پیوس  و شورا تشکیل اولیه حکم مفاد بر تأکید ضمن اینجانب .کند آماده ساله
 اعضاي و رئیس جدي توجه و اهتمام مورد زیر، موارد و نکات که دانممي ضروري
 در مصوب عالي شوراهاي انحالل -1 .گیرد قرار مجازي فضاي عالي شوراي محترم
 موقعی  و ايفراقوه جایگاه تحکیم منظوربه هستند، شورا این موازي که گاشته
 فضاي عالي شوراي به شوراها آ  وظایف انتقال نیو و عالي شوراي کانوني و محوري
 شوراي بازوي عنوا  به مجازي فضاي ملي مرکو جایگاه تقوی  و تثبی  -2 .مجازي
 جاري وضعی  رصد: وظایف با شورا آ  تصمیمات تحقق جه  در مجازي فضاي عالي
 و ملي سطح در فضا این در تحوالت نگريآینده و بینيپیش و مجازي فضاي
 مختلف نهادهاي و هاسازما  ها،وزارتخانه میا  افوایيهم و هماهنگي ایجاد المللي،بین
 دفاعي و امنیتي انتظامي، حقوقي، بازرگاني، اقتصادي، فني، علمي، ابعاد در ربطذي

 در ربطذي هايبخش و هادستگاه عملکرد بر مستمر نظارت و مجازي فضاي با مرتبط
 سایبري قدرت به ایرا  اسالمي جمهوري ارتقاي -3 .عالي شوراي مصوبات چارچوب

 با تعامل قدرت و عمل ابتکار از برخورداري و جهاني تأثیرگاار هايقدرت طراز در
 عرصه در مجازي فضاي با مرتبط قوانین و قواعد به دهيشکل جه  در کشورها دیگر
 گااريسرمایه و جانبههمه و ملي اهتمام -4 .عادالنه و مداراخالق رویکرد با جهاني
 خصوصاً رقابتي و پیشرفته کامالً صنایع و هافناوري انوا  توسعه و ایجاد امر در جدي

 متعهد، انساني هايسرمایه تربی  و دانشگاهي نوین هايرشته ایجاد و استفاده با
 و محتوایي افواري،نرم و افواريسخ  هايبخش در نیاز مورد کارآمد و متخصص
 ریويبرنامه و توسعه ششم برنامه در ویژهبه مجازي فضاي ابعاد تمامي در خدماتي
 در آ  طر  تصویب از پس اطالعات ملي شبکه اندازيراه در تسریع -5 .کشور ساالنه
 از برداريبهره و اندازيراه مراحل بر ملي مرکو مؤثر و مستمر نظارت و عالي شوراي
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 نیو و کشور مجازي فضاي جانبههمه امنی  حفظ و سازيسالم به ویژه اهتمام -6.آ  مردم گوناگو  قشرهاي به مفید و گسترده
 این در بیگانگا  اندازيدس  و نفوذ با مؤثر مقابله و جامعه آحاد خصوصي حریم حفظ
 هارخنه از ممانع  و ایراني اسالمي زندگي سبک و هاارزش هنجارها، ترویج -7 .عرصه

 جانبههمه تهاجم با مؤثر مقابله و عرصه این در اجتماعي و فرهنگي هايآسیب و
 و جایگاه احراز -8 .جامعه مجازي فضاي سواد و کاربري فرهنگ ارتقاي نیو و فرهنگي
 هايسیاس  چارچوب در مجازي فضاي در بنیا دانش اقتصاد براي مناسب سهم
 مرتبط کار و کسب شرایط بهبود براي جانبههمه ریويبرنامه و کشور مقاومتي اقتصاد

 محتوا، رونق نیو و زایياشتغال هايفرص  از گیريبهره و مجازي هايفناوري با
 منطبق رقابتي و کارآمد خدمات و محتوا توسعه -9 .عرصه این در تجارت و خدمات

 جلب و جامعه نیاز مورد قلمروهاي تمامي در ایراني – اسالمي فرهنگ و هاارزش بر
 -10 .زمینه این در خصوصي بخش هايظرفی  بکارگیري و مردمي هايمشارک 
 فضاي در نیاز مورد انتظامي و قضایي حقوقي، امنیتي، هاينظام تصویب و تدوین
   .«1مجازي

 اینترن  جهاني شبکه به ویژه ارتباطاتي و اطالعاتي فناوري هاي فواینده گسترش» -
 و وسیع گااريسرمایه لووم و اجتماعي، و فردي زندگي ابعاد در آ  چشمگیر آثار و

 پیشرف  جه  در آ  از ناشي هايفرص  از حداکثري گیريبهره جه  در هدفمند
 همچنین و مردم گوناگو  اقشار به مفید و گسترده خدمات ارائه و کشور جانبه همه

 آ  از ناشي هايآسیب از صیان  منظور به مستمر هماهنگي و ریويبرنامه ضرورت
 و گیريتصمیم سیاستگااري، براي متمرکوي کانوني نقطه که کند مي اقتضا

 فضاي عالي شوراي مناسب  این به. آید به وجود کشور مجازي فضاي در هماهنگي
 الزم و گردد مي تشکیل جمهور رئیس ریاس ِ به کافي اختیارات با کشور مجازي
 مرکوي دارد وظیفه شورا شود... این داده قانوني آثار ترتیب آ  مصوبات کلیه به اس 
 به نسب  روز به و کامل اشراف تا نماید ایجاد کشور مجازي فضاي ملّي مرکو نام به

 و فعال مواجهه نحوه به نسب  گیريتصمیم و جهاني و داخلي سطح در مجازي فضاي
 در محتوایي و افوارينرم افواري،سخ  حی  از موضو  این با کشور خردمندانه
 سطو  همه در تصمیمات دقیق اجراي بر نظارت و عالي شوراي مصوّبات چارچوب
 با مجازي ملّي فضاي مرکو و عالي شوراي وظایف مورد در اساسي نکات. یابد تحقق
  .«2مي گردد ابالغ حکم این پیوس  در آ ، به جدّي توجه بر تأکید

 در واقعاً آشنایید؛ مجازي فضاي با قاعدتاً شما از خیلي حاال. بود  مؤدّب ادب؛»-
 در یا دیگر؛ نمي شود خب مي شود؟ رعای  حیا مي شود؟ رعای  ادب مجازي فضاي
 ...جوا  و نوجوا  در داد رشد باید را اینها. نمي شود[ رعای ] مهمّي بخش
 هابعضي شده؛ تربورگ برابر چند ما زندگي حقیقيِ فضاي از امروز مجازي فضاي این
 در شا زندگي مي کنند، تنفّس آنجا اصالً  مي کنند؛ تنفّس مجازي فضاي در اصالً
 و چیوها واقسامانوا  با مجازي، فضاي با دارند سروکار هم جوانا . اس  مجازي فضاي
 و مبادالت با اش،اجتماعي هايشبکه با اینترنتش، با اش،علمي هايبرنامه با کارها،
 جادّه آقا نمي گوید کسهیچ. اس  لغوشگاه اینجا خب، دارند؛ سروکار اینها امثال
 جادّه بکش، جادّه خب، خیلي دارید، الزم ايجادّه ايمنطقه یک در شما اگر. نکش
 محاسبه آنجا اس ، محتمل کوه ریوش که آنجایي! باش مواظب امّا بکش هم اتوبا 
 و ارتباطات وزارت مجموعه به خودما ، ارتباطي هايدستگاه به ما. بکنید را الزم

نمي  ما. اس  این سفارشما  -دارم گله هم آ  از بنده که- مجازي عالي شوراي
 اند،کرده فکر اند،نشسته کساني یک. اس  عقليبي اینکه نه، ببندید؛ را راه این گوییم
 خیلي سایبري؛ خودشا  قول به و مجازي فضاي این عنوا به اندکرده باز راهي یک
 درس  استفاده دارند دیگرا  بکنید؛ درس  استفاده منتها کنید استفاده این از خب،

 ما. اندکرده قبضه را هادستگاه این خودشا  فرهنگ طبق کشورها از بعضي مي کنند؛
 و کنترل غیرقابل فضاي این مي کنیم رها چرا نیس ؟ حواسما  چرا نمي کنیم؟ چرا

 وزارت دستگاه هستند؛ همینها هم مسالولین از یکي مسالول اند، را؟ غیرمنضبط
  .«3اس  ارتباطات

 تجربیات به عنای  توفیقه. با دام ضرغامي اهلل عوت سید مهندس آقاي جناب»-
 به را شما مجازي، فضاي حوزه و فرهنگي هايعرصه در جناب عالي موفق و طوالني
 انتظار. کنممي منصوب مجازي فضاي شوراي عالي و فرهنگي انقالب شوراي عالي عضوی 

2  

ها و آسيب

تهديدهای 

فضای 

 مجازی

 لـزوم و مجـازی عرصـه پرشـتاب الف( تحـوالت

  مقتدرانه و هوشمندانه مواجهه

 ناپذیر توقف رشد روبه دنیای مجازی فضای ب(

 امنیـت حفـظ و سـازیسالم بـه ویژه اهتمام ج(

 :کشور مجازی فضای جانبههمه

 فضـاي در جامعـه آحـاد خصوصي حریم حفظ -1

 مجازي

 و بیگانگـا  اندازيدسـ  نفـوذ، بـا مؤثر مقابله -2

 مجازي فضاي در فرهنگي تهاجم

ــرویج -3 ــا، ت ــاارزش هنجاره ــبک و ه ــدگي س  زن

  مجازي فضاي در ایراني اسالمي

ــه از ممانعــ  -4  و فرهنگــي هايآســیب و هارخن

  مجازي فضاي در اجتماعي

 مجـازي فضـاي سواد و کاربري فرهنگ ارتقاي -5

 جامعه

ــووم -6 ــدوین ل ــویب و ت ــاينظام تص ــي، ه  امنیت

 فضـاي در نیـاز مـورد انتظـامي و قضـایي حقوقي،

 مجازي

 فرهنگ و حیا ادب  افتادن خطر به احتمال د(

 :جوانان افکار بمباران و مجازی فضای غوغای ه(

  دین از جوانا  دورکرد  -1

  اسالمي نظام از جوانا  کرد  منصرف -2

  جوانا  میا  افکني اختالف -3

 اهـداف زمینـه در جوانـا  گـرفتن خـدم  به -4

  خود خبی 

  بیکارگي و ولنگاري به جوانا  داد  سوق -5

 جنسـي گرایـيغریوه سم  به جوانا  کشاند  -6

 افراطي

 جوانا  به ناامیدي و یاس پیام تلقین  -7

 هاتوصيه  3

ــف( ــزوم ال ــدیریت ل ــالن  م ــه  ک  و ریزیبرنام

 فضــای دربــاره بهنگــام و الزم هایگیریتصــمیم

 مجازی

 فضای در روزآمد و کارآمد رصد و نظارت لزوم ب(

 :مجازی

  مجازي فضاي جاري وضع رصد -1

 فضاي در تحوالت نگريآینده و بینيپیش -2

 الملليبین و ملي سطح در مجازي

 و اطالعاتي هايفناوري فواینده گسترش -3

  اینترن  جهاني شبکه ویژه به ارتباطاتي
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 سیاستگااري، براي متمرکو کانوني نقطه ایجاد -4

  کشور مجازي فضاي در هماهنگي و گیريتصمیم

 :مجازی فضای بستن نبودن عاقالنه ج(

 مجازي فضاي در حیا و ادب رعای  -1

 از خودي فرهنگ با مطابق و درس  استفاده -2

 مجازي فضاي

حداکثري  استفاده به جمهور رئیس اقدام لووم -3

 تهدیدها حداقل از بود  برحار و مجازي فضاي از

 مجازي فضاي در ملي رسانه موثر حضور لووم -4

 مجازي فضاي جریا  به آمیوسوءظن نگاه لووم -5

 دشمن

 ضدّ و ضدّآمریکایي واحد جبهه تشکیل -6

 مجازي فضاي در صهیونیستي

 در مؤثر و عالمانه و مسالوالنه نقش عرصه، دو این در موجود هايحساسیّ  به توجه با دارم
  .«1کنید ایفا ارزشي و انقالبي رویکرد با شورا دو این
 هدف هاي و نظام با ما جوا  هاي و ما مردم همراهي ما فرص  هاي ترینبورگ از یکي»-

 کنید نگاه که مي دهم توجّه عویو خواهرا  و برادرا  شما به من. اس  بورگوار امام و نظام
 جوا  ها این هستند؛ جوا  ها عمده بهمن، ودوّمبیس  یا قدس روز هايراهپیمایي این در

 در اینترنتي، و تصویري و صوتي هايرسانه وسیلهبه روزشبانه که هستند جوا  هایي هما 
 دنیاي در. مجازي دنیاي در دنیا؛ در اس  غوغایي دارند؛ قرار تخریب بمبارا  زیر

 بمبارا  حال در رسانه، هوارها اعتبار یک با و رسانه، صدها تصویري، و صوتي هايرسانه
 برگردانند، دین از را جوا  ها مي کنند سعي آنها از بعضي هستند؛ ما جوا  هاي افکار
 را آنها مي کنند سعي بعضي کنند، منصرف اسالمي نظام از را آنها مي کنند سعي بعضي

 خبی  هدف هاي خدم  در را آنها مي کنند سعي بعضي کنند، وادار اختالف ایجاد به
 بمبارا  این بدهند؛ سوق بیکارگي و ولنگاري به را آنها مي کنند سعي بعضي بگیرند، خود
 و صوتي هايرسانه و هادستگاه همین وسیلهبه و ما جوا  هاي سر روي بر دائم طوربه

 هاده بینیدمي مي کنید نگاه شما حالدرعین اس ؛ انجام حال در اینترنتي و تصویري
مي  شعار و آیندمي بهمن دوّموبیس  روز در کشور سرتاسر در جوا  ها همین از میلیو 
 اسالمي نظام به نسب  اسالم، به نسب  امام، به نسب  و مي کنند احساسات ابراز و دهند
  .«2اس  بورگي بسیار فرص  این نیس ، کوچکي چیو این مي کنند؛ ارادت ابراز
 از کـنم خـواهش مـي خـواهم مـن که اس  مجازي فضاي مسالله هم دیگر نکته  یک» -

 بـه رو دنیاي یک واقعاً مجازي فضاي چو  ؛[کنند دنبال را] این جمهور رئیس آقاي جناب
 چیـوِ آ  مـي کنـد، نگـاه هرچـه آدم نـدارد؛ آخـر واقعـاً یعنـي اس ، توقّف غیرقابل رشدِ
 طـورهمین ایـن فضـا، ایـن در مي رود پیش انسا  هرچه. اس  مجازي فضاي بالآخر،لِاوّ

 هـم تهدیـدهایي مي گـاارد، کشوري هر اختیار در بورگي فرص  هاي یک این. دارد ادامه
 از بکنـیم، را اسـتفاده حـدّاکثر فرص  ها آ  از که کنیم کاري بایستي ما دارد؛ کنارش در
 عـالي شـوراي خـب،. بـداریم نگه برکنار را خودما  اس  ممکن که آنجایي تا تهدیدها این

 آقـاي گـوارش در حـاال کـه بفرماییـد فرض مثالً. شد تشکیل منظور این به مجازي فضاي
 اشـاره ایشا  فقط سطر یک نپرداختند، اصالً تقریباً بخش این به اتّفاقاً هم جهانگیري دکتر
 شـبکه در کـه بخشي فال  به راجع مثالً کردیم، کارچه نمي دانم را بخش فال  که کردند
 ،[کردنـد اشـاره] ایشا  جستجوگرها به. کردیم فراهم مثالً را این اس ، مؤثّر اطاّلعات ملّي
-مي[ طرّاحي] دارند اینها را جستجوگرها شده، شرو  که اس  سال چند جستجوگر چو 

 طرّاحـي را جسـتجوگر سیسـتم هـاده شاید طرف، آ  و طرف این از هاجوا  اال  و کنند
 تکیـه آ  روي هـم ایشا  نیس ؛ جدیدي چیو یعني اند،کرده تولید و اندساخته و اندکرده
 پیش هنوز ما -داخلي شبکه آ  اس  مهم خیلي که- را اطاّلعات ملّي شبکه آ  امّا کردند؛
 همـه دوسـتا  و هسـتند قضـیّه ایـن بـه معتقـد واعظي هم آقاي اینکه با خب، ایم؛نرفته

 کـه کنـیم دنبـال شـاءاهللا  بایستي را این نداشته؛ پیشرف  این امّا قضیّه این به معتقدند
  .«3نونیم جبرانيبي هايضربه
 بود روزنامه در امروز امّا ندارم عیني دقیق اطاّل  البتّه خواندم، روزنامه در امروز من حاال» -
- اسـ  پدیـده یـک حقیقتـاً که را دیروز انگلیس، راهپیمایي پراکنيسخن[ بنگاه] این که
 اسـ  بلندي این به روزها و گرمي این به هوا که سال ها این در قدس روز راهپیمایي اصالً
 هاشهرسـتا  و تهـرا  در انبوه و عظیم جمعیّ  این و -اس  پدیده یک واقعاً روزه، دها  با
مي  بازتاب را خبرها ترینکوچک که اینها نیس ؛ کوچکي خبر این ؛[نمي کند منعکس را]

 یـک اگرچنانچـه بعکس، دیگر؛ اس  ايرسانه سیاس  این نمي دهند؛ بازتاب را این دهند،
 باشـد ایـن اصول از یکي. کنندمي بورگ برابر صد را این باشد، داشته وجود ايمنفي نقطه
 جریــا  چـه اش،تلویویــوني رادیـو جریــا  چـه- دشـمن ايرســانه جریـا  بــه نگـاه کـه

 مسائلي از دیگر .. یکي.باشد آمیوسوءظن نگاه -اشمجازي فضاي جریا  چه اش،ايماهواره
 و ضـدّآمریکایي واحـد جبهـه یـک تشـکیل بدهیـد انجـام شـما مـي توانیـد نظرم به که

 فکـر بنشـینید،. بکنیـد را کار این اس ؛ اسالم جها  دانشجویا  سطح در ضدّصهیونیستي
 ارتبـاط وسیله امروز[. بدهید تشکیل] ضدّآمریکایي و ضدّصهیونیستي جبهه یک بعد کنید،
 فضـاي در. نـدارد الزم اینهـا ماننـد و تلگـراف و پسـ  و نگارينامـه دیگر اس ، آسا  هم

 ایـن قـول بـه. گرفتـه انجـام کـار ایـن مشـابهي موارد در کمااینکه بگیرید، تماس مجازي
 از آمریکـا، تسلّط علیه بدهید تشکیل اسالمي دنیاي عمومي هايکمپین یک هامآبفرنگي
 وارد عضـو هـامیلیو . صهیونیستي سیاس  هاي و آمریکایي سیاس  هاي با ضدّیّ  لحاظ
 وقـ آ  کنیـد؛ تهیّـه خوراک برایشا  و بشوند فکري جریا  این وارد بشوند، مجموعه این

                                                           
 18/08/1393مجازي  فضاي عالي شوراي و فرهنگي انقالب عالي شوراي در عضوی  به ضرغامي مهندس . انتصاب 1

  01/01/1394رضوي  مطهر حرم در . بیانات 2

 03/06/1395دول   هیال  اعضاي و جمهوررئیس دیدار در . بیانات 3



 

21 

 خـوب افکـار بـاالخره هـم اسالم دنیاي در چو  مي کنند، تهیّه خوراک شما براي هم آنها
  .«1بیاورید وجود به اسالم دنیاي در دانشجویي عظیم جمعیّ  یک دارد؛ وجود دانشجویي

 آقاي جناب استعفاي به توفیقه. نظر دام عسکريعلي عبدالعلي دکتر آقاي جناب» -
 نباید هرگو که ایشا  دلسوزانه ارزشي و انقالبي تالش هاي از تشکر با و سرافراز محمّد
 رسانه در مدیریتي تجربیات و پیشینه انقالبي از برخوردار که را جناب عالي شود، فراموش

 در شود، توصیه باید آنچه .کنممي منصوب سیما و صدا سازما  ریاس  به هستید، ملّي
 به کنممي سفارش مؤکداً لاا. اس  آمده تفصیل به سرافراز آقاي جناب به اینجانب حکم
 و کارآمد و انقالبي نیروهاي تربی  و حفظ و جاب کال ، راهبردهاي رعای  ریوي،برنامه
  .«2کنید اعتماد و توکل متعال خداي به و بورزید اهتمام مجازي فضاي در مؤثر حضور

 هم مي توا  کرد؛ هدای  مستقیم صراط و راس  راه به را مخاطب شعر ابوار با مي توا »-
 از داریم ببرد؛ حضیض به را انسا  ها مي تواند شعر. کرد ساقط را او برد، راههکج به را او
 هنجارهاي از دور گسیختهلجام فرهنگ متأسّفانه که امروز به خصوص شعر، جوراین

 فراواني انتشار -جدید ايرسانه ابوارهاي- جدید ابوارهاي این وسیلهبه انساني و اخالقي
 این شد ؛ منحرف و غلتید  لغوید ، براي ابواري یک مي شود شعر گاهي مي کند، پیدا
 خود، لطیف احساس با شاعر. آیدبرمي شعر از کار دو هر بنابراین. اس  قضیّه طرفآ  هم
 این مي سراید؛ و مي شود، تنگدل هم آید،مي شوق سرِ  بر هم مي کند، ادراک هم

 و ادراک و احساس از ناشي اس ، تنگيدل از ناشي اس ، شوق از ناشي شاعر سرایید 
: دارد طرف دو این خب،. نمي کنند مشاهده را آ  دیگرا  که اس  چیوي یک مشاهده
 شعر اگر. باشد[ آ ] عکس مي تواند باشد، هانیکي سم  به دهندهجه  مي تواند

 امروز دس  ها از بعضي متأسّفانه که- گرف  قرار جنسي غریوه تأثیرتح  افراطي صورتبه
جوا   آنکه از بعد مي برند، بِه زور مي کشانند، سم  این به[ را شعر] دارند ما کشور در

 حرک  انقالبي و حماسي و معنوي زیباي بسیار و لطیف و باصفا فضاهاي در ما هاي
 فضاي در همه از بیشتر جمله از مختلف؛ جاهاي در کردند، شرو  دس  هایي اال  کردند،
 سم  به[ را جوا  ها] هم شعر طریق از خود، جاي به دیگر طرق حاال مجازي؛
 خطري زنگ این اس ، بدي چیو بسیار این -ببرند و بکشانند افراطي جنسي گرایيغریوه
 که اس ، ستایيستم گاهي و اس  شخصي طلبينفع گاهي اس ، این گاهي. اس 

  .«3ستمگر و ستم ستایش دارد، زیاد سابقه معنا این ما تاریخ در متأسّفانه
 اسـ  این اول نکته. کنیم عرض باید جوا  ها عمومي نشاط مسالله پیرامو  نکته سه دو»-
 و گونـاگو  عوامـل کـه داد اجـازه و گااشـ  نباید کرد؛ حفظ باید را نشاط و شور این که

 نقطـه یک مطمالناً. ببرد بین از یا کند ضعیف را همگاني نشاط و شور این گوناگو ، مؤثرات
 بدهنـد؛ خمـودگي حالـ  مـا مل  به که اس  این کشور این پیشرف  دشمنا  نظر مورد
 ایـن تسـلیم نبایـد. فروبنشـانند را شـعله ایـن کنند، خاموش را نشاط و شور همین یعني

 مرکـو صـدها مـي کنیـد مشـاهده شـما اینکـه. شد دشمنا  خصمانه و مغرضانه خواس 
 نقـاط در مجـازي محـیط و سـایبري گونـاگو  مراکو صدها به عالوه تلویویوني، و رادیوئي
 کننـد، تلقین ما مل  اذها  به را ناامیدي و یأس پیام تا مي کنند تالش دارند دنیا مختلف

 بـین از نشـاط داشـ ، وجود یأس وقتي آمد، وجود به ناامیدي وقتي. اس  همین خاطر به
 گونـاگو  تبلیغـات عوامـل اصلي تـرین از یکي. مي شود خاموش تحرک و شور و مي رود

 و شـور از ناشـي که - حرک  و تالش از را ما جوانا  که اس  همین دنیا خبري امپراتوري
. داریـم نگـه را ایـن کنـیم سـعي باید مقابل نقطه در ما. بدارد باز - آنهاس  آرما  خواهي

 رزمنـدگا  و شهیدا  و سردارا  نام نگهداشتن زنده و بورگداش  که اس  این بنده عقیده
 در و شـدند میـدا  وارد - باشـید جوا  ها شما که - کنوني نسل از قبل که جواناني آ  و

 مـا جوانـا  نشاط و شور بر مي تواند کردند، پیدا حضور نشاط و شور با هاعرصه دشوارترین
  .«4بیفواید

 مسالله. بگوئیم مطالبي نیس  وق  دیگر حاال که دارد، اهمی  هم مجازي فضاي مسالله»-
  «.5اس  مهم به شدت هم انقالب دیپلماسي
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ دادمجازی مجازی   فضایفضای  دربارهدربارهبيانات بيانات   دردرهايي که هايي که ج ـ پرسش ها و شبههج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به اسیناد عين عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

1 
اسیفاده از ابزارهای تسـهيل 

 ؟کننده ارتباطي

 اسـت  ایالعـادهفوق فرصت

 .شود ضایع بادام

 اینترنتـي ارتباطات و هارایانه مثل کننده،تسهیل ابوارهاي این، بر ...عالوه»-

 اینها بتوانید اگر. شماس  اختیار در اال  که هم سایبري و مجازي فضاي و

 هـوارا  بـه را خودتـا  درسـ ِ حـرف کلمـه یک مي توانید بگیرید، یاد را

 ايالعـادهفوق فرصـ  ایـن برسانید؛ نمي شناسید، را آنها شما که مستمعي

 و مـن از متعـال خـداي شـد، ضایع اگر. شود ضایع فرص  این نبادا اس ؛

 .«کرد خواهد سؤال قیام  روز شما

 پيدايش فضای مجازی ؟ 2
 نمادهـای ترینبزرگ از یکی

 جهانی تحول

 نمادهـاي بورگ تـرین از یکي اخیر دهه چند در مجازي فضاي پیدایش»-

 ابعـاد در روز هـر آ  شـگرف تـأثیرات کـه رخـدادي. اسـ  جهاني تحول

 و ملـي  عرصـه در دفـاعي و امنیتي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،

 .«کندمي پیدا بیشتري نمود الملليبین

3 
وظيفه اصلي شورای عـالي 

 فضای مجازی؟

 گیریتصمیم و کالن مدیریت

 در روزآمـد و کارآمـد رصد و

 عرصه این

: گـاردمي مجازي فضاي عالي شوراي تشکیل از سال سه از بیش اکنو »-

 کانوني نقطه عنوا  به آ ، به وابسته مجازي فضاي ملي مرکو با که شورائي

 استفاده براي عرصه، این پرشتاب تحوالت با مقتدرانه و هوشمندانه مواجهه

 شـده شـناخته آ  تهدیـدات و هاآسیب با مقابله و هاظرفی  و هافرص  از

 و کــال  مــدیری  سیاســتگااري، تشــکیالت ایــن اصــلي وظیفــه .اســ 

 رصـد و نظـارت همچنین و هنگامبه و الزم هايگیريتصمیم و ریويبرنامه

 .«مي باشد عرصه این در روزآمد و کارآمد

4 
آيا در فضای مجـازی ادب و 

 حيا رعايت مي شود؟
 رعایت نمی شود

 آشـنایید؛ مجـازي فضـاي با قاعدتاً شما از خیلي حاال. بود  مؤدّب ادب؛»-

 خـب شـود؟ مـي رعای  حیا شود؟ مي رعای  ادب مجازي فضاي در واقعاً

 رشـد بایـد را اینهـا. شود نمي[ رعای ] مهمّي بخش در یا دیگر؛ شود نمي

 «....جوا  و نوجوا  در داد

 اینجا لغزشگاه است تنفس در فضای مجازی؟ 5

 تـربورگ برابـر چند ما زندگي حقیقيِ فضاي از امروز مجازي فضاي این»-

 تـنفّس آنجـا اصـالً مي کنند؛ تنفّس مجازي فضاي در اصالً هابعضي شده؛

 بـا دارنـد سروکار هم جوانا . اس  مجازي فضاي در شا زندگي مي کنند،

 بـا اش،علمـي هايبرنامـه بـا کارهـا، و چیوها واقسامانوا  با مجازي، فضاي

 سـروکار اینهـا امثـال و دالتمبـا بـا اش،اجتماعي هايشبکه با اینترنتش،

 .«اس  لغوشگاه اینجا خب، دارند؛

6 
چرا ما مطابق با فرهنگمان از 

فضای مجازی اسیفاده نمـي 

 کنيم؟

ــات مســ ول  وزارت ارتباط

 است

 ایـن عنوا بـه اندکرده باز راهي یک اند،کرده فکر اند،نشسته کساني یک»-

 اسـتفاده ایـن از خـب، خیلـي سـایبري؛ خودشا  قول به و مجازي فضاي

 مي کننـد؛ درس  استفاده دارند دیگرا  بکنید؛ درس  استفاده منتها کنید

 ما. اندکرده قبضه را هادستگاه این خودشا  فرهنگ طبق کشورها از بعضي

 فضـاي ایـن مـي کنـیم رهـا چـرا نیسـ ؟ حواسما  چرا نمي کنیم؟ چرا

 همینهـا هم مسالولین از یکي مسالول اند، را؟ غیرمنضبط و کنترل غیرقابل

 «.اس  ارتباطات وزارت دستگاه هستند؛

7 
تشکيل کمپين عمومي دنيـای 

 اسالمي در فضای مجازی؟

ـــ  ـــت ی ـــیم جمعیّ  عظ

 اسـالم دنیـای در دانشجویی

 بیاورید وجود به

 تشـکیل بدهیـد انجـام شما مي توانید نظرم به که مسائلي از دیگر یکي»-

 دانشـجویا  سـطح در ضدّصهیونیسـتي و ضـدّآمریکایي واحـد جبهه یک

 جبهـه یـک بعـد کنید، فکر بنشینید،. بکنید را کار این اس ؛ اسالم جها 

 هـم ارتبـاط وسیله امروز[. بدهید تشکیل] ضدّآمریکایي و ضدّصهیونیستي
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 پاسخ رهبر انقالب به اسیناد عين عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

 در. نـدارد الزم اینهـا مانند و تلگراف و پس  و نگارينامه دیگر اس ، آسا 

 انجـام کـار ایـن مشـابهي موارد در کمااینکه بگیرید، تماس مجازي فضاي

 اسـالمي دنیـاي عمـومي هايکمپین یک هامآبفرنگي این قول به. گرفته

 سیاسـ  هـاي بـا ضـدّیّ  لحـاظ از آمریکـا، تسـلّط علیـه بدهید تشکیل

 مجموعـه ایـن وارد عضـو هامیلیو . صهیونیستي سیاس  هاي و آمریکایي

 وق آ  کنید؛ تهیّه خوراک برایشا  و بشوند فکري جریا  این وارد بشوند،

 هـم اسـالم دنیـاي در چـو  مـي کننـد، تهیّـه خوراک شما براي هم آنها

 دانشـجویي عظـیم جمعیّ  یک دارد؛ وجود دانشجویي خوب افکار باالخره

 «.بیاورید وجود به اسالم دنیاي در

8 
يکي از اصلي تـرين عوامـل 

تبليغات گوناگون امپراتـوری 

 خبری دنيا؟

بازداشتن جوانان از تـالش و 

 شور

 به عـالوه تلویویوني، و رادیوئي مرکو صدها مي کنید مشاهده شما اینکه»-

 دارنـد دنیا مختلف نقاط در مجازي محیط و سایبري گوناگو  مراکو صدها

 بـه کنند، تلقین ما مل  اذها  به را ناامیدي و یأس پیام تا مي کنند تالش

 داشـ ، وجـود یأس وقتي آمد، وجود به ناامیدي وقتي. اس  همین خاطر

 اصلي ترین از یکي. مي شود خاموش تحرک و شور و مي رود بین از نشاط

 را مـا جوانا  که اس  همین دنیا خبري امپراتوري گوناگو  تبلیغات عوامل

 .«بدارد باز - آنهاس  آرما  خواهي و شور از ناشي که - حرک  و تالش از
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  از زاويه آينده نگریاز زاويه آينده نگریمجازی مجازی   فضایفضای  دربارهدربارهد ـ بررسي بيانات د ـ بررسي بيانات 
 

 مسیندات محور وضوعم رديف

1 
 

ـــا  ـــنايي ب آش
ابزارهای تسـهيل 

 کننده ارتباطي؟

 :فرصت

 ارتباط موثرتر با مخاطبان -1

ــه  -2 ــ  ب ــخن ح ــاندن س رس

 مخاطبان بسیار

 

 تهدید:

مورد بازخواسـت قرارگـرفتن  -1

در روز قیامت درصورت اسـتفاده 

 نکردن از این فرصت

 ده زنـد، مـي حـرف سـاع  نیم نشیندمي تلویویو  در فاضل طلبه یک امروز »-

 کِـي. مـي دهنـد گـوش او حرف به شوق روي از مستمع میلیو  بیس  میلیو ،

 حـاال، تـا اسـالم اول از روحانیـ ، تـاریخ طول در شما و من براي چیوي چنین

 ارتباطـات و هارایانـه مثـل کننده،تسـهیل ابوارهاي این، بر ...عالوه داشته؟ وجود

 بتوانیـد اگـر. شماسـ  اختیار در اال  که هم سایبري و مجازي فضاي و اینترنتي

 هـوارا  بـه را خودتـا  درسـ ِ حـرف کلمـه یـک مي توانید بگیرید، یاد را اینها

 اسـ ؛ ايالعـادهفوق فرصـ  این برسانید؛ نمي شناسید، را آنها شما که مستمعي

 قیامـ  روز شما و من از متعال خداي شد، ضایع اگر. شود ضایع فرص  این نبادا

 «.: کرد خواهد سؤال

 فضای مجازی 2

 فرصت: 

 اسالمی معارف ترویج -1

 بـا تعامل قدرت و عمل ابتکار -2

  کشورها دیگر

 ابعـاد همـه در گذاریسرمایه -3

 محتــوا  رونــ ) مجــازی فضــای

 (تجارت و خدمات

 ضدّآمریکاییمپین ک تشکیل -4

  صهیونیستی ضدّ و

 

 تهدید:

ــادن  -1 ــر افت ــه خط ــریمب  ح

  جامعه آحاد خصوصی

 و بیگانگان اندازیدست نفوذ  -2

  فرهنگی تهاجم

 حیا و ادب افتادن خطر هب -3

 جوانان افکار بمباران -4

 نظام از جوانان کردن منصرف -5

 و دین اسالمی

 بـــه جوانـــان دادن ســـوق -6

ـــــاری ـــــارگی و ولنگ و  بیک

 افراطی جنسی گراییغریزه

 به ناامیدی و یاس پیام تلقین -7

 جوانان

 تحـول نمادهاي بورگ ترین از یکي اخیر دهه چند در مجازي فضاي پیدایش» -

 اجتمـاعي، فرهنگي، ابعاد در روز هر آ  شگرف تأثیرات که رخدادي. اس  جهاني

 بیشـتري نمـود الملليبین و ملي يعرصه در دفاعي و امنیتي سیاسي، اقتصادي،

 مجـازي فضـاي عـالي شـوراي تشـکیل از سـال سه از بیش اکنو  .کندمي پیدا

 نقطـه عنـوا  بـه آ ، بـه وابسته مجازي فضاي ملي مرکو با که شورائي: گاردمي

 بـراي عرصـه، ایـن پرشـتاب تحـوالت با مقتدرانه و هوشمندانه يمواجهه کانوني

 شـده شناخته آ  تهدیدات و هاآسیب با مقابله و هاظرفی  و هافرص  از استفاده

 و ریويبرنامـه و کـال  مـدیری  سیاستگااري، تشکیالت این اصلي وظیفه .اس 

 در روزآمـد و کارآمـد رصد و نظارت همچنین و هنگامبه و الزم هايگیريتصمیم

 ایـن در پیچیـده و سـریع تحـوالت به توجه با اس  الزم لاا. مي باشد عرصه این

 بـراي را خـود دیگر، طرف از کشور متراکم و واقعي نیازهاي و طرف یک از میدا 

 بـر تأکید ضمن اینجانب .کند آماده ساله چهار دوره یک در سنگین رسالتي انجام

 مـوارد و نکـات کـه دانممـي ضروري آ ، پیوس  و شورا تشکیل اولیه حکم مفاد

 فضـاي عـالي شـوراي محتـرم اعضـاي و رئـیس جدي توجه و اهتمام مورد زیر،

 ایـن مـوازي کـه گاشته در مصوب عالي شوراهاي انحالل -1 .گیرد قرار مجازي

 کـانوني و محـوري موقعیـ  و ايفراقـوه جایگـاه تحکـیم منظوربه هستند، شورا

 -2 .مجـازي فضـاي عـالي شوراي به شوراها آ  وظایف انتقال نیو و عالي شوراي

 عـالي شـوراي بـازوي عنـوا  به مجازي فضاي ملي مرکو جایگاه تقوی  و تثبی 

 جاري وضعی  رصد: وظایف با شورا آ  تصمیمات تحقق جه  در مجازي فضاي

 و ملـي سـطح در فضـا ایـن در تحوالت نگريآینده و بینيپیش و مجازي فضاي

 نهادهـاي و هاسـازما  ها،وزارتخانـه میا  افوایيهم و هماهنگي ایجاد المللي،بین

 انتظـامي، حقـوقي، بازرگـاني، اقتصـادي، فنـي، علمـي، ابعاد در ربطذي مختلف

 و هادسـتگاه عملکرد بر مستمر نظارت و مجازي فضاي با مرتبط دفاعي و امنیتي

 جمهـوري ارتقـاي -3 .عـالي شـوراي مصـوبات چـارچوب در ربطذي هايبخش

ــه ایــرا  اســالمي  و جهــاني تأثیرگــاار هايقــدرت طــراز در ســایبري قــدرت ب

 بـه دهيشکل جه  در کشورها دیگر با تعامل قدرت و عمل ابتکار از برخورداري

 و مـداراخالق رویکـرد با جهاني عرصه در مجازي فضاي با مرتبط قوانین و قواعد

 توسـعه و ایجاد امر در جدي گااريسرمایه و جانبههمه و ملي اهتمام -4 .عادالنه

 ایجـاد و اسـتفاده بـا خصوصـاً رقـابتي و پیشـرفته کامالً صنایع و هافناوري انوا 

 و متخصـص متعهـد، انسـاني هايسـرمایه تربیـ  و دانشـگاهي نوین هايرشته
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 مسیندات محور وضوعم رديف

 در خـدماتي و محتوایي افواري،نرم و افواريسخ  هايبخش در نیاز مورد کارآمد

 سـاالنه ریويبرنامـه و توسـعه ششـم برنامه در ویژهبه مجازي فضاي ابعاد تمامي

 در آ  طـر  تصـویب از پـس اطالعات ملي شبکه اندازيراه در تسریع -5 .کشور

 بـرداريبهره و اندازيراه مراحل بر ملي مرکو مؤثر و مستمر نظارت و عالي شوراي

 مجـازي فضـاي جانبـههمه امنیـ  حفـظ و سـازيسالم به ویژه اهتمام -6.آ  از

 و نفــوذ بــا مــؤثر مقابلــه و جامعــه آحــاد خصوصــي حــریم حفــظ نیــو و کشــور

 زنـدگي سبک و هاارزش هنجارها، ترویج -7 .عرصه این در بیگانگا  اندازيدس 

 ایـن در اجتمـاعي و فرهنگـي هايآسـیب و هارخنـه از ممانع  و ایراني اسالمي

 و کـاربري فرهنـگ ارتقاي نیو و فرهنگي جانبههمه تهاجم با مؤثر مقابله و عرصه

 اقتصـاد بـراي مناسـب سـهم و جایگـاه احـراز -8 .جامعـه مجـازي فضاي سواد

 و کشـور مقـاومتي اقتصاد هايسیاس  چارچوب در مجازي فضاي در بنیا دانش

 هـايفناوري بـا مـرتبط کـار و کسـب شـرایط بهبود براي جانبههمه ریويبرنامه

 و خـدمات محتـوا، رونـق نیـو و زایياشـتغال هايفرصـ  از گیريبهره و مجازي

 بـر منطبـق رقـابتي و کارآمـد خـدمات و محتوا توسعه -9 .عرصه این در تجارت

 جلـب و جامعه نیاز مورد قلمروهاي تمامي در ایراني – اسالمي فرهنگ و هاارزش

 .زمینـه ایـن در خصوصـي بخـش هايظرفی  بکارگیري و مردمي هايمشارک 

 در نیـاز مـورد انتظامي و قضایي حقوقي، امنیتي، هاينظام تصویب و تدوین -10

 مجازي فضاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

   

 


