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Abstract 

Objective: The Purpose of this article is to propose an appropriate model with regard to 

“characteristics of cyberspace” and “principles and foundations of the Islamic Republic 

of Iran”; A model that can describe the geometry of the Islamic Republic's encounter 

with the cyberspace. 

Methods: The research method of the present article is “Grounded Theory” and the 

input sources of this method are all reports and documents related to cyberspace in the 

country and participation in several meetings related to this issue in different levels of 

government. 

Findings: The main findings of the study include 23 cognitive propositions and 

approaches that are presented in two sections: “Dimensions of the phenomenon of 

cyberspace” and “Strategic principles of dealing with cyberspace”. 

Conclusion: The final results of the research are six general proposals that are 

presented under the title of “hexagonal pattern” and include the following: The first side 

is the completion and launching of the National Information Network, the second side is 

the formation of the second Internet or the creation of a transnational information 

network, the third side is the formation of a global coalition to reduce American 

authority in cyberspace and create an international legal system for cyberspace; the 

fourth side is the creation of dominance of discourse for reasonable and revolutionary 

facing with cyberspace, the fifth side is launching large non-governmental companies 

with a transnational approach and opening the field of innovation and the sixth side is 

creating cyber mobilization with the approach of producing effective content. 
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برای بازه  رانیا یاسالم یدر جمهور یمجاز یفضا یحکمران یِضلعشش یالگو
 زمانی پنج ساله

 یغالم رضا

 gholami.sadra@gmail.com ) نویسنده مسئول( .رانی. اتهران. استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد
 دریپورح احمد

 ahmad.pourheidar@gmail.com .رانی. تهران. اریرکبیام یدانشگاه صنعت عیصنا یارشد مهندس یکارشناس

 دهیچک

را به  یاتازه یاسیو نظم س یافته یدر معادالت حکمران یفراوان تیاهم یمجاز یفضادر حال حاضر،  هدف:
 یهااستیمنتقد س نیترعنوان مهم به جمهوری اسالمی ایران یبرا ان،یم نیکرده است. در ا لیجهان تحم

 یضرور یمجاز یضابا ف یعقالن یاو مواجهه دهیپد نیاقتضائات مواجهه با ا قیناعادالنه در جهان، فهم عم
 است. 
اساس  بری صورت گرفته و اسازی برای چنین مواجههبا هدف مدل تحقیقی است که هنتیج مقالهاین  روش:

نظرگرفتن  با در نیزو  «یمجاز یگوناگون فضا یهایژگیو»به  تر،نگرانهتر و آیندهبینانه، واقعترقیدق دیکریرو
است که  داده شنهادیپ یی راالگو ،«یمجاز یدر ارتباط با فضا یاسالم یجمهور یراهبرد یاصول و مبان»

بنیاد است و نهایتًا تحقیق، داده نیا روش کند.یم مشخصرا  یمجاز یبا فضا یاسالم یجمهور همواجه ههندس
  کندی را ترسیم میشش ضلع یالگو با استفاده از این روش یک

 جادیا ایدوم  نترنتیبه ا یدهاطالعات، ضلع دوم شکل یمل هشبک یاندازو راه لیضلع اول تکم که ها:یافته
 یدر فضا هاییکایامر اراتیکاهش اخت یبرا یائتالف جهان کی یدهاطالعات، ضلع سوم شکل یفرامل هشبک

معقول  همواجه یبرا یگفتمان هغلب جادیضلع چهارم ا ،یزمجا یفضا یبرا المللنینظام حقوق ب جادیو ا یمجاز
کردن  و باز یفرامل کردیبا رو یردولتیغ میعظ یهاشرکت یاندازضلع پنجم راه ،یمجاز یبا فضا یو انقالب

 می باشد. ییمحتوا کردیبا رو یبریسا جیبس جادیو ضلع ششم ا ینوآور دانیم
دهد و توجه همزمان زمانی پنج ساله تشکیل می هکه در کل، خطوط حکمرانی ج.ا.ا را در یک باز گیری:نتیجه

 فضای مجازی کشور باشد. موارد باید مدنظر حکمرانان به تمام این
 

 .یتیچندمل یهااطالعات، شرکت یفرامل هشبک ،یانقالب اسالم ،تهیمدرن ،یمجاز یفضا  واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 

                                                 
 66-1، 1011، بهار و تابستان 1، شماره 6دوره  مقاله پژوهشی، آینده پژوهی ایران، علمیفصلنامه دو 

 10/11/1911ذیرش نهایی: تاریخ پ           16/0/1911تاریخ دریافت مقاله:
 امام خمینی )ره(ناشر: دانشگاه بین المللی 
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 66-1 ،1011، بهار و تابستان 1، شماره 6دوره مقاله پژوهشی،  ران،یا یپژوه ندهیآفصلنامه علمی دو 

 مقدمه

 هلأمسهمواره ملل مختلف،  انیدر م نیآنال یهاو شبکه یمجاز یفضا رواج زمان از
این  گذاراناستیو س شمندانیاند از یاریبس ذهن ،«در فضای مجازی یحکمران» چگونگی

 یفلسف یبراساس مبان ،گذاراناستیو س شمندانی. اندحوزه را به خود مشغول ساخته است
ی را برا یمختلف ینظرشان، الگوها مورد یحکمران همحدودضائات و اقت نیخود و همچن
چهار این الگوها را در قالب  یرضا عامل دیسع که اندارائه کرده یمجاز یفضا حکمرانی بر

بطن ( از 1، ج1911، ی)عامل تبیین کرده است. یمجاز یفضا ی بردر حکمران یاساس کردیرو
متولد  یمجاز یفضا منحصربه فرد برای حکمرانی بر یالگو کی ،کردهایرو نیاز ا کیهر

 رویکردهای چهارگانه عبارتند از :  .شودیم

 یسه اصل اساس ،ییکایامر کردی: در روکایدر امر یستیبرالیل کردیرویک. 
حاکم است.  یمجاز یفضا یدر حکمران« آزاد بازار یالگو»و  «ینفع عموم» ،«یخواهیآزاد»
توسط کاربران ساخته و پرداخته شود و  دیبا یمجاز یفضا ،«یخواهیآزاد»اساس اصل  بر

در  یگذارقانون یبرا یواقع هرگونه تالشباشد؛ در هداشت یانهیاگرانقش مداخله دیدولت نبا
نفع »براساس اصل  ن،یفنّاورانه باشد. همچن رییتغ دیتشد ای عیتسر یراب دیبا یمجاز یفضا

یک اصل مهم  دیمصرف و تول طیشرا بودن ایاز ساختار عملکرد بازار و مه نانیاطم ،«یعموم
 که شودینظر گرفته م بازار در کیمثابه  به یمجاز یفضا  ،اصلاین . طبق شودقلمداد می

 یتیبرالسیگفت نظام ل توانیم ن،یبنابرا شوند.شناخته می کنندهمصرفعنوان به  در آنکاربران 
دارد و کاربران و  «یمیخودتنظ» کردیرو ،یمجاز یبخش فضا ژهیوبه ،یبه بخش فنّاور

فضا  نیبه ا یدهو جهت یگذارقانون طیرا حائز شرا یمجاز یکنندگان فضامصرف
 (6110 ،اروپا ی.)شوراداندیم

با  کاست؛یامر هیدر اروپا شب یمجاز یفضا هادار یدر اروپا: الگو یمشارکت کردیرودو. 
مشارکت توأمان شهروندان و دولت در  نیو همچن ییگرایمل ،ییاروپا یتفاوت که در الگو نیا

 یهاتیاولو ییاروپا یدارد؛ درواقع، الگو ییباال تیاهم یمجاز یفضا یگذاراستیس
 قیتوجه به تشو هنیدر زم ییکایبازار آزاد امر یبه الگو نسبت را یمتفاوت یگذارقانون
دارد؛ تأکید اطالعات  آزاد عیارتباطات و توز در نظر گرفته و بر روی یتراکنش یهاشبکه
و نه  شوندیم قلمداد« دشهرون» مثابه  کاربران به ،ییاروپا یدر الگو ن،یا بر عالوه

 ،«یهمگان اتخدم نیتضم» :لیاز قب ییهااستیجهت س نیبه هم«. هکنندمصرف»
در  یشناخت حقوق مؤلف و حقوق انسان» ،«یاز محرمانگ تیحما یباال یاستانداردها»

آموزش  یبرا یاطالعات اساس عیو توز دیاز تول نانیاطم یمحتوا برا میتنظ» ،«یمعنو تیمالک
 وجود دارد. ییاروپا یحکمران یدر الگو هااستیس گریو د «یعموم دیعقا
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 «یانظام دورگه»در قالب مفهوم  یاتوسعه کردی: رویشرق یایآس یاتوسعه کردیروسه. 
که در  کیردموکراتیو غ کیدموکرات یهانظام نیاست ب ینظام ،یاشده است. نظام دورگه جادیا

اصالت با توسعه  کرد،یرو نی. در اشودیمحو م یراستبدادیو غ ینظام استبداد انیم یآن مرزها
 یفناور یهابخش ن،ی. همچنشوندیم رفتهیپذ یجهان یهااستیس یعیوس رطواست و به

در دست دولت هستند و درون ساختار  یادیها تا حد زو رسانه یمخابرات، پخش سراسر
« رقابت»که بر  از آن شتریب کرد،یرو نیدر ا ن،یا بر عالوه .صنعت قرار دارند - کنترل دولت

 .شودیم دیتأک« صادرات هتمشارکت هدفمند در ج»شود، بر  دیتأک

 یکنترل کردیرو گر،ید یاساس کردی: رویو روس ینیچ ،ییکوبا یکنترل کردیروچهار. 
معنا  نیاست. به ا« دروازه یالگو» بری مبتن کردیرو نیاست. ا هیو روس نیکوبا، چ یکشورها

به  یکه دسترس روندبه شمار می نترنتیا یبرا یاعنوان دروازه به یکارگزار دولت ایکه دولت 
سه  نی. اگرچه اکنندیمحدود م یمنافع دولت گرید ای یمل تیامن نیرا با هدف تأم نترنتیا

باال بر نظارت و کنترل دولت،  دیدر تأک یطور کلمتفاوت هستند، به گریکدیبا  یتا حد کردیرو
 مشترک هستند.

 طیو شرا شمندانیاند مبانی فکریحاصل  ،شده ادی یکردهایاست که هرکدام از رو روشن
 کردهایاز رو بینیاندیشی توأم با واقعژرفبدون  دینبا یملت چیه ن،یهاست؛ بنابراآن هژیو یمل

 انیبن یمبنا الزم است تا بر یهر ملت یبلکه برا ،کند تبعیتکشورها  ریسا یحکمران یو الگوها
 ی،اقتصاد ی،اسیدر ابعاد مختلف س ،یاقتضائات مل نیهمان ملت و همچن بوممنطبق با  یِنظر
 یمجاز یهمچون فضا یخود را در موضوع مهم یحکمران یاختصاص یالگو ره،یغ و یتیامن

حاضر، پرسش اصلی این است که  هجهت در مقال نیعمل قرار دهد. به همکشف و آن را مبنای 
ای مجازی های فضجمهوری اسالمی بر اساس طرز تفکر خود، مصالح و منافع عمومی، ویژگی

و همچنین تحوالت آینده در فضای مجازی، اوالً چه رویکردی باید به فضای مجازی داشته 
باشد و ثانیاً بر اساس این رویکرد به چه الگویی در حکمرانی نیازمند است؟ مقاله حاضر در 
شرایطی به دنبال پاسخ به این سئوال بوده است که تحقیقات اندکی در ایران در این زمینه 

شود. به بیان دیگر، هرچند در پیشینه تلقی میرت گرفته و این تحقیق جزو تحقیقات کمصو
تبیین رویکردهای جهانی به فضای مجازی کارهای متعددی در قالب کتاب یا مقاله  هعرص

انجام شده، اما در ارتباط با رویکرد مطلوب ایران و به تبع آن، حکمرانی در فضای مجازی 
تالیف دکتر سید ابوالحسن « درآمدی بر حکمرانی در فضای مجازی» تاکنون بجز دو کتاب

یف دکتر سید سعید عاملی کار تال« الگوی حکمرانی دو فضایی»فیروزآبادی و همچنین کتاب 
توجهی صورت نگرفته است؛ ضمن آن که رویکرد و نتایج این دو کتاب با رویکرد و نتایج قابل

گویی به پرسش مورد اشاره، این مقاله برای پاسخحاصل در این مقاله متفاوت است. روش 
بنیاد بر اساس تلقی لئواشتراوس و کوربین از این روش بوده است. بر اساس این روش داده

های مهم ها، گزارهتلقی، ابتدا با مراجعه به اسناد گوناگون و تجزیه و تحلیل روشمند آن
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 های مزبور، نتایج کلی در قالب یکارهبخشی، تفسیر و تحلیل گزاستخراج شده و سپس با نظم
 الگوی کالن استنباط شده است. 

 یفضا یهایژگیمقاله به و ،فصل نخست درباشد: این مقاله دارای سه فصل عمده می
پرداخته  هایژگیو نیاز ا یبرخ یآثار اجتماع نیو همچن ییو روبنا ییربنایاعم از ز ی؛مجاز

ها از اهمیت خاصی برخوردار نگرانه به این ویژگیینده. البته در این فصل، نگاه آشده است
 یفضا هدربار یاسالم یجمهور یاصول راهبرد بار، نیاول یدر فصل دوم، برابوده است. 

در فصل  .شده است نییبصورت فشرده ت استخراج و به یاز بطن گفتمان انقالب اسالم یمجاز
 میترس یمجاز یکشور با فضا همواجه یبرا یضلعشش ییالگو ،یسوم، براساس اصول راهبرد

 شنهادیرا پ یمجاز یدر فضا یاسالم یجمهور یحکمران ریالگو مس نیدرواقع، ا .شده است
 زاست و ا یگفتمان انقالب اسالم بری است که مبتن نیا ادشدهی یخاص الگو یژگی. وکندیم

 شده است. میترس و مبتکرانه موضع کامالً فعال

 یمجاز یفضا هدیابعاد پد

 ،نیبنابرا .است یضرور دهیپد نیا تیابتدا درک اهم ی،مجاز یفضا هدیمواجهه با پد در
 تیاز ماه یترقیو دق درک بهتر ،یضرور حاتیتوض یبرخ هدر ادامه ضمن ارائ شودیم یسع
فضای  و آینده محتملمهم  گرانیباز ،یمجاز یفضا هتوسع یالگوها ،یمجاز یفضا هدیپد

شود، یک قرائت عمدتًا البته طبیعی است آنچه در این فصل بیان میحاصل شود.  مجازی
ها کمی تفاوت داشته باشد. ضمنًا ایرانی از فضای مجازی است که ممکن است با سایر قرائت

 هنگارندگان در ارائ یهافرضشیحاصل شده است، درواقع پ یبررس نیکه در ا ییهاگزاره
 ی را تشکیل دادهمجاز یفضا هدیبا پد یاسالم یجمهور هفعاالن همواجه ینظر برا مدل مدّ

 است.

 یمجاز یمتأثر از فضا ،یتمدن آت. 1

 & Castronova, Wagner) شودینم یجهان دوم تلق یمجاز یمقاله فضا نیدر ا هرچند

Bell,2010  (STRICKLAND & ROOS, (6111نم ،)یمجاز یانکار کرد که فضا توانی 
نفوذ  ک،ینزد هندیمردم جهان نفوذ کرده و در آ یو اجتماع یفرد یسطوح زندگ هدر هم باًیتقر

تمدن  کی جادیحال ا در یمجاز یواقع، فضا در .خواهد کرد لیکمخود را در چند گام تازه ت
 ه، هماست شده نهینهاد ادیخاطر سرعت و شتاب ز ( که بهDavos, 2018است ) یبشر دیجد
 Alvin) کرده است یسردرگم یدچار بهت و تا حد زیجوامع را نجمله نخبگان و خواص  از

Toffler ,1970  .) 
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 تهیمولود مدرن ،یمجاز یفضا. 2

 ;Berthon, 2000متولد شده است ) تهیاز بطن مدرن یمجاز یاست که فضا روشن

Kubrin, 2017; Goodenow, 1997) عنوان  اوقات از آن به یکه در برخ باوجود آن یعنی؛
است؛  تهیبلکه در طول مدرن ،ستین تهیدر عرض مدرن ایشده است، منقطع  ریتعب دیجد تمدن
سکوالر است و هم به تبع آن،  ینیبجهان ،یمجاز یضاحاکم بر ف ینیبهم جهان نیبنابرا

که  شودیگفته م یوقتوصف،  نیسکوالر است. با ا یدئولوژیا کیاز آن  دهییزا یدئولوژیا
 یبر پایه یعن؛ی( Tucker, Haines &Wang, 2014مدرن است ) هدیپد کی یمجاز یفضا

 .کندیم دایاصول توسعه پ نیشکل گرفته است و با هم سمیاصول مدرن

 رسدینظر م جهت به نیو از هم ستیمطلق ن یمجاز یدر فضا سمیتسلط اصول مدرن البته
 :گفت توانیدر آن ممکن است؛ پس م رییو تغ یمجاز یفضا یِدئولوژیا هیکه شورش عل

مدرن به نفع اهداف خود  یهایدر فناور یهمچنان که با تصرف نسب ران،یا یاسالم یجمهور»
الزم  یهایبردارقادر به تصرف و بهره زین یمجاز یدر فضا ،ها استفاده کرده استاز آن
 ممزوج یدئولوژیگفتمان و ا یرا در امکان اثرگذار اطیجانب احت دینبا حال، نیع ؛ در«است

 دست داد. از یبر گفتمان انقالب اسالم یمجاز یدر فضا

 یدر جهان واقع ییفضا ،یمجاز یفضا. 3

و  قیدق یِدر بطن جهان واقع، تلق ایمماس  یدیعنوان جهان جد به یمجاز یاز فضا یتلق
وجود تصور را به نیاست و ا بندهیفر یکم  یمجاز ری. اصواًل تعبستین تیمنطبق با واقع

خارج از جهان واقع را  یستیاز جهان واقع خلق شده و ز رونیب یمجاز یکه فضا آوردیم
آنچه از آن به  یحت – دهدیرخ م یمجاز یهرآنچه در فضا قع،. اما دروادهدیشکل م

تنها مبدأ نه – شودیم ریتعب یو متفاوت از جهان واقع یالیکاماًل خ شده،یسازهیشب یهاطیمح
نباشد،  یاست و اگر جهان واقع یجهان واقع زیآن ن ید و انتهااست، مقص یآن جهان واقع

 کالعدم است.

 یفضا ،اساس آن کنند و بر سهیمقا «یمجاز فلسف»مجاز را با  نیا یبعض ،است ممکن
در  یکل جادیا ،یاست که در مجاز فلسف یحال در نیکنند؛ ا فیتوص یرواقعیغ یرا امر یمجاز
. پس هرآنچه در شودینم یوجود تلق یهرچند مصداق ذات ؛دارد ینیبالعرض وجود ع زیذهن ن

مالحظه که نه فقط منشأ آن جهان واقع است،  نیدارد. با ا یواقعوجود  شود،یذهن متولد م
 طیمح کی یمجاز یدر جهان واقع داشته باشد. البته از آنجا که فضا یآثار بزرگ تواندیبلکه م

 در ذهن انسان متفاوت است. تینیبا ع یادیدر آن از جهات ز تینیاست، ع یکیزیف

 یمجاز یفضا یساختار یهایژگیو. 4

درک نشود،  قاًیها عممؤلفه نیاست که اگر ا ییهاو مؤلفه هایژگیو یدارا یمجاز یفضا
 .کندیدرست با آن را ناممکن م همواجه
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 ستمیس کی یعنی ؛است. شبکه یمجاز یفضا« بودن یاشبکه» هایژگیو نیاز ا یکی
 نیها را در ااعصاب در بدن انسان که افراد و گروه همغز و سلسل هیشب یتا حد یوندیپدرون

 یفنّاور رشدنیگتوجه داشت که با همه دی(. با69 :1916 ،ی)پور کندیفضا به هم متصل م
شبکه شامل  نیا ،یمجاز یفضا یهارساختیقد آن در زتمام یبردارو بهره یهوش مصنوع

ها و د ربطتنوع و تعدّ هواسط و فهم آن را به لیخواهد شد که تحل زین یهوشمند زاتیتجه
 خواهد کرد. تردهیچیمراتب از قبل پها، بهگره

 یمجاز یمحتوا در فضا دیتول یعنیاست؛  یمجاز یفضا «بودنیتعامل» گر،ید یژگیو
آن را مصرف  گرانیو د دیرا تول ییمحتوا یکه فرد ستین طرفهکی یسنت یهامانند رسانه

قرار دارند و  دکنندهیدر مقام تول زین یکاربران معمول یافراد، حت هفضا هم نیبلکه در ا ،کنند
شود و  دهید یدیبزرگ تول یکمپان کیاز محصول  شتریکنند که ب دیتول ییممکن است محتوا

 چنان است که امکان ثبت یمجاز یساختار فضا ن،یداشته باشد. فارغ از ا یشتریب یاثرگذار
ارسال آن به  ایآن و  دنیمحتوا، پسند کی هازجمله مشاهد ؛تعامالت کاربران نیترکوچک

 ،اثرگذار یمحتوا کیاز  یعنوان جزئ و آن را به ندمحتوا ثبت ک کیعنوان  را به نیریسا
 یمجاز یضاهارا در ف یمتعدد یها که معانپسندها و بازارسال ،معنادار کند. تعداد مشاهدات

 دست هستند. نیاز ا یکوچک یحاصل تجمع محتواها کنند،یم ییبازنما

 یمرزها یعنی ؛بودن ینیاست. فراسرزم یمجاز یفضا« بودن ینیفراسرزم» یبعد یژگیو
 یمانع از کارکردها ،ملت - دولت یاسیاز نظم س یناش یاعتبار یهاتیو محدود ییایجغراف

در  یمل تیو حاکم ایهرچند جغراف ن،یبنابرا .ستین یمجاز یفضا «یتعامل»و  «یاشبکه»
بود که  یطیچندان دور، شاهد شرا نه هندیدر آ توانیم ت،هنوز اثرگذار اس یمجاز یفضا

متأثر از  یتیآن را حاکم یرفته باشد و جا نیب از یشده و در موارد یحداقل یمل تیحاکم
 و پورنی؛ حسLoader, 1997؛Reidenberg 1996) ردیبگ یمجاز یفضا رشدنیگقواعد همه

بر  ییمحتوا ای یکیکه از جهات تکن یصورت، کسان نی(. در ا55: 1916،یخراسان یقوچان
 خود قرار خواهند داد. تیریتسلط دارند، جهان را در مد یمجاز یفضا

 یمجاز یفضا شدن نهینهاد یتبعات رفتار. 5

و قواعد ممزوج در آن برآمده از بطن تمدن غرب  یمجاز یآنجا که خاستگاه فضا از
 نیتمدن غرب در ا یموجب انتقالِ عمق فرهنگ ،آن در جوامع مختلف شدن نهیاست، نهاد

 فضا مؤثر خواهد بود. نیکارآمد با ا هتبعات در مواجه نیداشتن به ا . توجهشودیم زیجوامع ن

است. « مضاعف ییفردگرا»در جوامع،  یمجاز یفضا شدن نهیاز تبعات نهاد یکی
 یآن نسبت تنگاتنگ یشناختو روان یشناختو تبعات جامعه ییمضاعف با فردگرا ییفردگرا

است. ممکن  یمجاز ینحو فراتر ناظر به گسترش قلمرو فرد در فضا آن به یدارد، اما معنا
 یقلمرو شیافزا»و  «یمجاز یبودن فضا یاشبکه تیماه» نینظر برسد که ب است به
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 حال نیع که فرد در چرا ست؛ین گونهنیوجود دارد، اما درواقع ا یتناقض «یو فرد یخصوص
 خود را مستقل از جمع و به اتیمنو تواندیم کند،یم ستیهمگرا ز طیشبکه و مح کیکه در 

که هرچند به ظاهر  میرو هستروبه یدبا افرا یمجاز یدر فضا ن،یبنابرا .ببرد شینحو واگرا پ
 یدر موارد یمستقل و حت یخط برند،یخواص جمع سود م یدر جمع هستند و از بعض

 خود برسند. یتا به اهداف خصوص کنندیجمع را دنبال م شاتیمعارض با گرا

به  یزیگروجه صدق کیاست.  «یزیگرصدق» ،یمجاز یاز تبعات فضا گرید یکی
 یترعیابعاد وس یزیگراما صدق گردد،یبرم یمجاز یدر فضا یرواقعیو غ یجعل یهاتیهو

دروغ و  روسیرشد و یبستر مساعد را برا ی،مجاز یموجود در فضا یهاتیدارد. اصوالً قابل
دور بماند  قیجهان از حقا یکه افکار عموم کندیم تیاستعداد را تقو نیو ا کندیم ایمه بیفر
(Brecht, 2015(. ؛)Cybercrime & Digital Threats, 2017 )یاز تبعات حتم نیالبته ا 

 است. یاست که توجه به آن ضرور ادیبا قدرت ز یشیاما گرا ست،ین یمجاز یفضا

 یمجاز یدر فضا عیسر یو گذارها ادیز ییایپو. 6

 یعموماً به شکل خط یعنی ؛حال گذار است سرعت در به یمجاز یفضا حاضر، حال در
از  هایبعض ی. حتشودیدارد، منتقل م یبرتر یکه نسبت به قبل گر،ید یبه فنّاور یفنّاور کیاز 

به انقالب  ،«وب هوشمند» ای «ییوب معنا»مانند  یدیجد یهایبه فنّاور یمجاز یانتقال فضا
م است که منظور (، اما مسلKello,2016; Macleod, 2013ّ) اندکرده ریتعب یازمج یدر فضا

 ،ستین دیجد یمجاز یفضا یریگو شکل یمجاز یفضا یادهایبن هیاز انقالب، شورش عل
 یدیکه نه فقط ظاهر جد یاست؛ تا حد یجهش هرشد و توسع یبرا ندهیبلکه منظور قدرت فزا

 رییدستخوش تغ زیفضا ن نیاز مناسبات در ا یمهم بخشبلکه  شود،یحاکم م یمجاز یدر فضا
 .کندیها را متحول مانسان یو جمع یفرد یو به تبع آن، زندگ شودیم

منتقل شد  6وب  ای ی( شروع شد، اما به وب تعاملهیسوکی)وب  1با وب  یمجاز یفضا
(. امروز هم شاهد Getting, 2007ظهور کرد ) ،ییوب معنا یعنی ؛9وب  عیسر اریو سپس بس

ها بلکه داده کند،یرا هوشمند م ایکه نه فقط ابزارها و اش میوب هوشمند هست ای 0وب  شیدایپ
 یفضا یرا برا یآورو شگفت دیجد هندیو حتماً آ کندیم یشمندسازرا هم هو طیو مح
 یفضا ن،ی(؛ بنابراAlmeida, 2017; Jonathan; Fowler, 2013رقم خواهد زد ) یمجاز
 زیو تسلط بر آن ن استیپو یفضا کی ییو چه از جهت محتوا یکیچه از جهت تکن یمجاز

 است. ازمندین ایبه افکار پو

 یتیفرامل یهابر شرکت یستیونیتسلط تفکر صه. 7

 یهااست نه دولت یتیبزرگ و فرامل یهاشرکت اریدر اخت یمجاز یمقدرات فضا امروز
 ;Evolving Role of Government in Cyber security, 2018  Goldsmith, Jackبزرگ )

 ایندارند  ینقش چیه یمجاز یها در فضاکه دولت ستیسخن به آن مفهوم ن نی(. البته ا2006
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 یتیفرامل یهامطلب است که شرکت نیا یایگو یمجاز یفضا تیواقع مادارند، ا یزینقش ناچ
ها از جهات شرکت نیا یکه بر رو ییهااند. هرچند دولتها را گرفتهدولت یجا یادیتا حد ز

حساب به یمجاز یبر فضا یجنگ حکمران هتسلط دارند، فعالً برند یفکر ای یتیامن ،ینیسرزم
 یهابتوانند از اهرم شهیها همدولت نیا ،ستیمشخص ن کهمالحظه  نیالبته با ا ند؛یآیم

امروز  حال، نیا ها سود ببرند. باخود بر شرکت هبه نفع سلط یفکر یو حت یتیامن ،ینیسرزم
 National Cyberمتحده است ) االتیدر ا یو فن یرساختیاز جهت ز یمجاز یقلب فضا

Strategy of the United States of America, 2018; International Strategy For 
Cyberspace, Prosperity, Security, and Openness in a Networked World, 2011  ; 

Strickland and Roos, 2007کشور است  نیغول در ا یهاعمده شرکت یمرکز گاهی( و پا
(Ponciano,2019و بنابرا )تسلط  گبزر یهاشرکت یبر رو یعیطور طب متحده به االتیا نی

 دارد.

در  یرا حت یمجاز یکه امروز کدام تفکر، فضا دیسنج دیو فکر با شهیاز موضع اند اما
به  یاز جهت فکر یتیبزرگ و فرامل یهادر قبضه دارد و شرکت ییایو آس ییاروپا یکشورها

 یکه نوع شودیها، روشن مشرکت نیا شینگاه گذرا به آرا کیاند؟ با کدام طرز تفکر وابسته
انداخته  هیسا یمجاز یدر فضا یتیفرامل یهابر اکثر شرکت یستیونیصه - ییکایتفکر امر

 ،یالدیم 6116مثال، در سال  ی(. براBibliotecapleyades, Jewish & Zionist,2009) است
به  کی( که نزدسبوکیآمازون و ف کروسافت،یحوزه )اپل، آلفابت، ما نیهر پنج شرکت بزرگ ا

 یستیونیصه –یی کایچتر تفکر امر ریدارند، ز اریرا در اخت یمجاز یدرصد از اقتصاد فضا 55
 یط یجهان یبازارها هانداز نیتربزرگ گر،ید ازطرف (.Ronabbass, 2011قرار داشتند )

 یرساختیو ز یوتریکامپ زاتیاز تجه ،یمجاز یمختلف فضا یهاسال گذشته در عرصه ستیب
متعلق به  ره،یغ و ایاش نترنتیو ا یابر یتکنولوژ هو توسع یزبانیگرفته تا خدمات م

 ;ncta , Michael Powell, 2018ها در جهان است )آن یفکر روانیو پ هاییکایامر

Associated Press, 2018.) 

 کایبالمنازع امر یگذارتزلزل قاعده یهانهیزم. 8

ها را قدرت آن دیدارند، نبا یمجاز یدر فضا هاییکایکه امر یاندهیقدرت فزا وجود با
 ،یمجاز یدر فضا کایامر همتحد االتیبر نقاط قوت فراوان دولت ا بالمنازع دانست. عالوه

عرض  یرا برا ییهاها برشمرد که فرصتآن یبرا نهیزم نیدر ا توانیرا هم م ینقاط ضعف
 یبا حکمران «ینترنتیاتک» هدیاست پد یها فراهم کرده است. کافآن الفانمخ ایاندام رقبا 

 لیتبد هایرانیها و اروس ها،ینیچ تیبا محور «ینترنتیدو ا» هدیمثالً به پد ؛هاییکایامر
را به سمت  ایکاربران دن تیاز جمعدرصد  61( و موفق شوند تا فقط Staedter, 2018شود)

 رقم نخواهد خورد. کایهمچنان به نفع دولت امر طیشرا رت،صو نیدر ا .خود جذب کنند
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 تیکه موقع حال نیع در ،یمجاز یفضا یو تعامل یاشبکه تیاصوالً ماه گر،ید یسو از
رخنه  یبرا زیرا ن یوجود آورده است، بستر مساعد به ییکایامری هاشرکت یرا برا یسودآور

صددرصد  یهاطیمح یحت ،یمجاز یدر فضا یستیونیصه - ییکایو رشد مخالفان تفکر امر
سانسور و حذف مخالفان خود  استیس هاییکایاگر امر کهیطور بهکرده است؛  ایمه ییکایامر

 ن،یبنابرا .اندوکار خود را متزلزل و ناامن کرده کسب طیاجرا کنند، عمالً مح یرا فراتر از حد
تحمل کنند. ضمن  یمجاز یمخالفان خود را در فضا که نیندارند جز ا یاچاره هاییکایامر

 یاریمتکثر و در موارد بس هاتیکه در آن هو یمجاز یاسانسور و حذف در فض استیآنکه س
 .ستین یااست، کار ساده یمخف

از امور  ینتقال بعضا هنیاز نظرها دور بماند، وجود زم دیکه نبا زین یگرید موضوع
حاکم اول  هاییکایاست. امروز امر یالمللنیبه مجامع ب یمجاز یساز مربوط به فضاسرنوشت

هم  کسچیو به ه کنندیم نییسهم تع گرانید یاند، خودشان براشده یمجاز یو آخر فضا
است که اکثر کشورها  یدر حال نی(، اBaral, 2016; MCMILLAN, 2019) ستندیگو نپاسخ

 هبا هم –ی المللنیمجامع ب دهندیم حیفضا هستند و ترج نیخواهان سهم عادالنه در ا
از اقدامات  یکی ن،یبنابرا .کنند ینیآفرعرصه نقش نیدر ا ینحو به –د که دارن ییرادهایا

 یدنبال شود، واردکردن پا دیبا یمجاز یفضا در هاییکایامر هسلط فیتضع یکه برا یمؤثر
 است. دانیم نیبه ا یالمللنیمجامع ب

 وکار در قالب کسب یمجاز یفضا هتوسع. 9

و ناظر به منطق  یوجود دارد، عمدتاً اقتصاد یمجاز یکه بر فراز فضا یو چتر محور
 سومکیکمتر از  یمجاز یدر فضا یوکار است. البته هنوز حجم تجارت و گردش مال کسب

 ,World Trade Organization) جهان است یسنت یدر بازارها یحجم تجارت و گردش مال

 نده،یده سال آ یبسا طباالست و چه اریبس یمجاز ی(، اما سرعت رشد اقتصاد فضا2018
 ای ابدی شیافزا یسنت یدر بازارها یحجم گردش مال هبه انداز یمجاز یدر فضا یگردش مال

 ;World Trade Organization, 2018; Krapels؛1911یعبور کند )دهنو زیاز آن ن یحت

Botterman; Cave; Oranje-Nassau, 2009, Huttner, 2008.) 

 یاطالعات کاربران در فضا لیتحل ،اتیاز محصول عمل یبخش مهم گر،ید یسو از
است  یمجاز یفضا قیطر از هالیو م هاشیگرا شدنی جهان اتیکه ماحصل عمل یمجاز

(Manyika , Roxburgh, 2011در خدمت اقتصاد قرار دارد و شرا ،)یرا برا یرینظیب طی 
 .تکرده اس جادیا ایدن یاقتصاد یهارشد غول

و  یموضوعات فرهنگ ،یمجاز یاست که در فضا نیاز نظر دور بماند ا دیکه نبا یانکته
-Baron,1994,p 1111در خدمت اقتصاد است ) میرمستقیغ ای میصورت مستق به زین یاسیس

1146 ; Miller  , p 1173, 1997بزرگ در  یهاسیسرو هکار بر عمد و کسب یها( و فرمول
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 یحکمرانان فضا یاصل هزیتنها انگ گفت که نه توانیم ن،ینابراب .احاطه دارد یمجاز یفضا
 ؛است یاقتصاد زیاست ن یراقتصادیکه به ظاهر غ ییکارها ندِیبرا یاست، حت یاقتصاد یمجاز

همراه  تیبا موفق یبه سخت یاقتصاد لیخارج از ر یمجاز یدر فضا تیفعال کهینحو به
 خواهد شد.

 یگذارقانون هفعال، الزم یگریباز. 11

 گرانیباشد، روشن است که باز یعمدتاً اقتصاد یمجاز یدر فضا تیکه محور فعال یهنگام
دارد،  یو فرامرز یاشبکه تیماه یمجاز ینه فقط از آن جهت که فضا یمجاز یفضا یاصل

شده است،  یاساس بازار آزاد طراح بر ایکار در دن و کسب یهابلکه از آن جهت که فرمول
را به  دانیهم داشتند، م یگریها اگر مجال بازدولت یعنی ؛هستند یردولتیبزرگ غ یهاشرکت

 ،یمجاز یها در فضااست که اصوالً دولت یدرحال نی. اکردندیباز م یردولتیغ یهانفع شرکت
است  یاقتصاد انْیبندانش یهامالحظه، اقتصاد شرکت نیعرض اندام ندارند. با ا یبرا یمجال

 یدر فضا «یگریباز»و از آنجا که  کندیم یگریباز یمجاز یضاباال در ف یریپذکه با انعطاف
 نیروشن است که هر قدر ا کند،یرا فراهم م یگذارقاعدهو ی گذارقانون هنیزم یمجاز

از  یشتریداشته باشند، سهم ب یترعیوس رندگانیگخدمات و خدمت هها دامنشرکت
خواهند دارد. اگر به  اختصاصرا به خود  یمجاز یدر فضا یگذارو قاعده یگذارقانون
شرکت همواره با  نیکه ا شودیروشن م م،یتوجه کن ریاخ هده یط« شرکت گوگل» ماتیتصم

به دنبال گسترش قلمرو خود  ،یمجاز یفعال در فضا تِیها شرکت پرظرفده دیو خر ییشناسا
 N.D. Internetبوده است ) یمجاز یبر فضا یحداکثر یها و حکمرانعرصه هدر هم

Marketing . Investopedia,2015; Internet   World Stats, 2019; Desjardins, 2018; 
Routley, 2019.) 

 فرصت صدور انقالب ،یمجاز یفضا. 11

و  یسازتمدن هزیکه انگ ،یانقالب اسالم یبرا یمجاز یفضا یریگاست که شکل روشن
رنگ و کم یکیزیف یشدن مرزها شکسته گر،ید انیباست؛ به ییطال یدارد، فرصت شدنیجهان

باشد، فرصت است و روح  دیتهد یانقالب اسالم یکه برا از آن شیملت ب ـشدن نظم دولت
طور که اشاره شد، همان حال، نیا . بابخشدیم یاسالم انقالب یرا به حرکت جهان یاتازه
مهار قدرت  یبرا یقابل انکار است و اگر فکر ریعرصه غ نیدر ا هاییکایامر هندیفزا هسلط
 یهاتنها از فرصت نشود، نه یمجاز یدر فضا یاسالم یجمهور هیبن تیو تقو هاییکایامر
به خطر خواهد  زین یانقالب اسالم تیاستفاده کرد، موجود توانینم یمجاز یفضا ییطال

 افتاد.

 یمجاز یطرز تفکر واداده که قائل به لزوم هضم در فضا دیاول از همه با ط،یشرا نیا در
باشد  یاسالم یدر متن جمهور دیبا یآن طرز تفکر ،شود دهیبا هدف بقاست، به انزوا کش یفعل
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 یهاتیرا قبول نداشته باشد، بلکه با ادراک مز یمجاز یشدن در فضا که نه فقط هضم
امکان رقابت با  ،یمجاز یدر فضا هاییکایمقابل، نقاط ضعف امر هنقط درو  یاسالم یجمهور

المنافع مشترک یکشورها نیرا با کمک جهان اسالم و همچن دانیم نیدر ا هاییکایامر
در  هاییکایبا امر سهیما در مقا یگذارهیسرما هانداز د،یبگو یبداند. ممکن است کس ریپذامکان

 توانیچگونه م طیشرا نیدر ا ست،یبه هزار هم ن کیوجه،  نیترنانهیبدر خوش یمجاز یفضا
در نظر  هاییکایرقابت با امر تیخود را در موقع رانیا یاسالم یانتظار داشت که جمهور

 دینبا هاییکایبا امر رانیا یاسالم یگفت که نوع رقابت جمهور توانیدر پاسخ م رد؟یبگ
خواهد بود که نامتقارن و  زیآمتیموفق هاییکایبا امر یباشد. بلکه آن رقابت کیرقابت کالس

 یاسالم یکه جمهور شود. ضمن آن یطراح یمجاز یدر فضا هاییکایناظر به نقاط ضعف امر
کند که هرچند  دایخود پ یرا برا یقدرتمند یشرکا تواندیو م ستیتنها ن دانیم نیدر ا رانیا

 یو اقتصاد یفنّاور هدر انهدام سلط د،همسو نباشن یممکن است در محتوا با انقالب اسالم
 خط قرار دارند. کیدائم در  ای یصورت مقطعبه رانیبا ا یمجاز یدر فضا هاییکایامر

 سلطه ابزار جنگ نظام نیترمهم ،یمجاز یفضا. 12

 یو حت یابزار جنگ فرهنگ نیتربه مهم یمجاز یاز نظر دور داشت که امروز فضا دینبا
شده است  لیتبد رانیا یاسالم یجمهور هیعل هاییکایامر یتیو امن یاقتصاد ،یاسیس
(Alimardani,2019; Newlee and Jones, 2019؛ درواقع، وقت)صحبت  یمجاز یاز فضا ی
جهت با  نیاز ا رانیا یاسالم یجمهور کهیطور به م؛یستین رووبهر یمعمول طیبا شرا م،یکنیم

 یریو عمق درگ هاییکایبا امر هیو روس نیچ هلأمس یاست. حت سهیقابل مقا یکمتر کشور
 یدر فضا هاییکایبا امر یاسالم یجمهور یریله و عمق درگأبا مس یمجاز یها در فضاآن

 .ستیاندازه ن کیجنس و  کی یمجاز

خود را  یقدرت دفاع دیتنها با نه رانیا یاسالم یاست که جمهور یعیطب ط،یشرا نیا در
توان  دیدهد، با شیافزا هاییکایامر همقابله با هجم یبرا اش،ینیسرزم طیاول در مح هدر درج

در  رانیا یاسالم یجمهور تیارتقا بخشد. البته موقع یصورت دائمبه یبازدارندگ یخود را برا
 رانیا یاسالم یجمهور روانیو پ ستیمحدود ن رانیا یاسیس یایصرفاً به جغراف یجازم یفضا

 است. رانیها اهجمه یکانون هاکنون نقطاما هم شود،یشامل م زیرا ن گریدر مناطق د

پنج سال گذشته،  یحداقل ط ران،یا یمجاز یدر هجمه به فضا کایامر یاصل یاستراتژ
بر  یروان اتیو انجام عمل کایدولت امر هطریتحت س یِاجتماع یهادر شبکه انیرانیجذب ا

(. Rao ,2019; Beauchamp, 2017بوده است ) یجداشدنشان از نظام اسالم یها براآن یرو
 یبریحمالت سا قیطر کشور از ساتیکردن تأس مختل یمراتب از استراتژ به یاستراتژ نیا

 یاسالم یجمهور هیعل یمفصل یهم کارها نهیزم نیتر است. هرچند در امهم هاییکایامر یبرا
 میممکن است فکر تحر یشده است. حت یها خنثاز آن یانجام شده که بخش مهم رانیا
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 یمجاز یکه فضا یکرده باشد، اما تا هنگام بورع هاییکایاز ذهن امر هایرانیا یبرا نترنتیا
 نیدر ا رانیا میها تحرآن کند،یها هموار مآن یرا برا یاسالم یزدن به جمهور ضربه ریمس
از  یهاست تنها بعضسال که . همچنانبرندیجلوتر نم یغاتیتبل میتحر کیرا از حد  نهیزم

 (.ZamaniNezhad, 2015) است هشد رفعالیغ انیرانیا یگوگل برا تیاهمکم یهاسیسرو

 یاسالم یجمهور تیمز ک،یدئولوژیا یمحتوا. 13

 یرساختیرشد ز یبزرگ و تقال برا یهایگذارهیجز سرما یاچاره رانیا یاسالم یجمهور
 یافاصله لیندارد، اما روشن است که به دل یمجاز یفضا هرشد فنّاورانه در عرص نیو همچن
 یدر فضا هایکه رشد فنّاور ییآساوجود دارد و سرعت برق هاییکایبا امر نهیزم نیکه در ا

حاضر  یهایسرعت به مرز فنّاور توانست به مینخواه یعاد یرهایالاقل از مس ،دارند یمجاز
 ییبرهاانیم داکردنیپ»در کنار  دیبا یاسالم یجمهور ل،یدل نی. به هممیبرس یمجاز یدر فضا

 ژهیوبه گرانیخود باشد که د یبرا یاژهیو تیمز»به دنبال  ،«یفنّاور یرشد جهش یبرا
زود  یلیآن بتواند خ قیطر از رانیا یاسالم ینباشند و جمهور رخورداراز آن ب هاییکایامر
 دهد. ریینفع خود تغ به یرا چه در داخل کشور و چه در سطح جهان طیشرا

 به دیاست که با یتیهمان مز ،«یاسالم یجمهور کیدئولوژیا یمحتوا» رسدیم نظر به
 کیدئولوژیا یاستفاده کرد. محتوا طیشرا رییو هنرمندانه از آن در جهت تغ یصورت قو

نشان  یدر برابر آن از خود نابردبار هاییکایاست که امر ییرویهمان ن رانیا یاسالم یجمهور
را پرداخت  یمجاز یسانسور و حذف آن در فضا ،هنگفت یهانهیو حاضرند هز دهندیم

 تحت یِمجاز یبر حضور فعال و اثرگذار در فضا عالوه دیبا یاسالم یدرواقع، جمهور .کنند
 دیمناطق جد جادیفضا، وارد فاز ا نیخود در ا کیدئولوژیا یمحتوا دیو تول هاییکایامر هطریس

 یو انتشارِ محتوا دیبتواند به تول زیشود تا خارج از آن ن یمجاز یدر فضا یاکنندهو جذب
مناطق صرفاً  نیتوجه داشت که منظور از ا دیبپردازد. با یمخاطب جهان یخود برا کیدئولوژیا

 فیتعر یمناطق را کامالً اقتصاد نیا توانیبلکه م ،ستین یاسیس ای یبا کارکرد فرهنگ یمناطق
 گرفت. یپ میرمستقیرا به شکل غ کیدئولوژیا یو انتشار محتوا دیکرد و تول

 یمجاز یمواجهه با فضا یاصول راهبرد

 یجمهور یالزم است اصول راهبرد ،«یمجاز یفضا هدیپد»ناظر به  یهاگزاره هیپا بر
حاصل  ینوع درواقع به یاصول راهبرد نیمشخص شود. ا دهیپد نیدر مواجهه با ا یاسالم

استنباطات  وبدر چهارچمی باشد که  قبل فصلشده در  مطرح یهااز گزاره یریگعصاره
. استدر این عرصه، شکل نهایی خود را پیدا کرده  یماسال یتفکر کالن جمهورحاصل شده از 

-های کلی نظام در ارتباط با فضای مجازی مغایرتی ندارد، اما میضمناً این اصول با سیاست

 های کلی ج.ا.ا. در این عرصه را فراهم کند. تکمیل و تقویت سیاست هتواند زمین
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 های فضای مجازیمدل مفهومیِ استخراج اصول راهبردی از ویژگی 1.شکل

ها اضافه به آن زیرا ن یدینکات جد شود،یم ادآوریها را آن یوجود آنکه معان با ن،یبنابرا
 یازجمله فضا ؛نوظهور یهادهیدر مواجهه با پد یاسالم یکه ناظر به تفکر کالن جمهور کندیم

 است. یمجاز

 یمجاز یفضا یهافرصتتمرکز بر . 1

بر  کیهر هو غلب دیفرصت و تهد زانیاست و م دیهم فرصت و هم تهد یمجاز یفضا
 یوابسته است. اگر جمهور ییو محتوا یکیاز جهات تکن یاسالم یجمهور هیبه بن یگرید

 نیا ریدر غ کند؛یغلبه م دهایها بر تهدداشته باشد، فرصت یو محکم یقو هیبن رانیا یاسالم
 .کندیم دایها غلبه پبر فرصت دهایصورت، تهد

 ینیو د یمل یاز مرزها انتیص. 2

 یبرا یملت در درازمدت فرصت - دولت یاسیرنگ شدن نظم سکم ،یآنکه در نگاه تمدن با
 یحفظ مرزها یاسالم یجمهور یحاضر برا حال در شود،یم یتلق یاسالم یجمهور
 ن،یبنابرا .دارد یاریبس تیخود اهم یدتیعق یاز مرزها یپاسدار ،یاول قیو به طر ینیسرزم

خود در چهارچوب  تیحاکم تیتقو یبرا یکوشش چید از هیمقطع نبا نیاست که در ا یعیطب
 یمل هشبک جادیا»شود.  غیعرصه در نیدر ا یمنافع مل نیملت و تأم - دولت یاسینظم س

خلق قدرت » یو حت «رعاملیپدافند غ جادیا» هعالو به ،«ریمس نیدر ا ییاطالعات و خوداتکا
 «یستیونیصه –یی کایامر انیجر هورزانخصومت یهاهجمه یسازیدر جهت خنث یبازدارندگ

 است. ریناپذاجتناب یضرورت
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 مشروع مردم یهایاز حقوق و آزاد تیحما. 3

 یهایاز حقوق و آزاد یبانیتر از دفاع و پشتمهم یزیچ چیه دینبا یاسالم یجمهور یبرا
الزم است که از دو  ن،یبنابرا .شود یتلق یمجاز یفضا یهاتیمشروع مردم در استفاده از ظرف

 ؛و کار انجام شود: اوالً یطراح ،نهیزم نیدر ا یمجاز یفضا یهاتیظرف یجهت بر رو
جانبه در کشور؛ و عدالتِ همه یساالرتحقق مردم یبرا یمجاز یت فضایاز ظرف یریگبهره

از  یریگفرصت برابر در بهره جادیا یبرا ازین مورد یکارها و و ساز هانهیزم جادیا اًیثان
 یسازسالم یاست که تالش برا یهیتمام مردم. بد یبرا یمجاز یسودآور فضا یهافرصت

 نیبه ا شده مهیاصل مهمِ ضم کی زین یاسیو س یدتیقع ،یاخالق یهایاز آلودگ یمجاز یفضا
 .شودیمحسوب م یاسالم یجمهور یاصل، برا

 یمجاز یبا فضا یفرامل همواجه. 4

 یمجاز یدر فضا یسازیمنزو و خود ییگرارهیبه سمت جز دینبا یاسالم یجمهور
 .محروم کند یمجاز یفضا شماریب یهارا از فرصت یحرکت کند و کشور و انقالب اسالم

 یدر فضا یاسالم یحضور جمهور ،ینیو د یمل یاز مرزها انتیالزم است در کنار ص نیبنابرا
از  یمجاز یفضا شیپاال»، «هاتعامل سازنده با ملت وارتباط »با هدف  یجهان یِمجاز
 و کسب جادیا» ن،یو همچن «یستیونیصه - ییکایامر انیجر همنیشکستن ه» ،«هایآلودگ
 مبدل شود. یمجاز یغالب کشور در فضا کردیبه رو «یالمللنیب یکارها

 یمجاز یدر فضا یطلبو عدالت یزیگرسلطه. 5

انداختن منافع  خطر فراتر از به ،یمجاز یدر فضا یستیونیصه - ییکایامر انیجر هسلط
 یو جهان یدر سطح داخل یانقالب اسالم یخط متعال یشرویو پ اتیح همانع ادام ،یمل
به لزوم مقابله  نسبت زیهمچون فرانسه و آلمان ن ییاروپا یکشورها ی. البته امروز برخشودیم

آن را دنبال  یاند و با اهداف متفاوتکرده دایباور پ یمجاز یدر فضا هاییکایامر هبا سلط
 یاسیچه از جهت س ،یاسالم یجمهور یسلطه برا نیا رفتن نیب . اما مسلم است که ازکنندیم

طرف  کیمالحظه، از  نیاست. با ا یاتیح یامر ،یو فرهنگ یو چه از جهت فکر یو اقتصاد
 و از «یمجاز یدر فضا هاییکاینامشروع امر اراتیاخت هریکاهش دا یجانبه براتالش همه»

 یبرا یاریبس تیاهم« در جهان ینترنتیا دو استیتحقق س یبرا یریگیپ» گر،یطرف د
 دارد. یاسالم یجمهور

 یمجاز یبزرگ در فضا یگریبه باز شدن لیتبد. 6

گذاران اشاره شد، امروز قانون یمجاز یناظر به فضا یهافرضشیدر بخش پ چنانچه
و فنّاورانه  ینظر اقتصاد تنها از هستند که نه یمیعظ یهاشرکت یمجاز یدر فضا یاصل

نخبگان و عموم مردم جهان را به خود  یزندگ هاز امورات روزمر یاریپرچمدار هستند و بس
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اساس آنچه صالح  اند و برکرده جادیخود ا یحکمران یرا برا ییمروهااند، عمالً قلوابسته کرده
 .کنندیم میتنظ یجوامع مجاز نیکنترل ا یرا برا ینیقوان دانند،یقلمروها م نیکاربران ا

ـ  یحکمران دیجد یالزم است که ابزارها یاسالم یجمهور یحکمران هریبسط دا یبرا ن،یبنابرا
هستند ـ  یمجاز یمختلف مرتبط با فضا یهاسیسرو هکنندارائه میعظ یهاشرکت نیکه هم

و  تیبا مأمور یرانیا یهاشرکت جادیا یالزم برا یهایگذارهیشود و سرما افتهیدر
در  یاصل یگذارها به قانونآن هواسط به یاسالم یفراهم شود تا جمهور یتیفرامل ینیآفرنقش
 شود. لیتبد یجهان یفضا

 یمجاز یدر فضا ییگرامردم. 7

حق محسوب  کی« مردم یقیمنافع و مصالح حق نیتأم»تنها  نه ،ینید یساالرنظام مردم در
 یبرا نهیزم دیدر امور کشور ندارند و با ینقش تصنع ایبلکه مردم نقش تماشاگر  شود،یم

 یمردم در قبال فضا نشیدانش و ب یارتقا ن،یبنابرا .ها فراهم شودو مؤثر آن یمشارکت واقع
تفاوت  نیبا ا .است یفضا ضرور نیپررنگ آنان در ا ینیآفرو نقش حضورو سپس  یمجاز

 است. در معنایبدون مردم ب یمجاز یفضا یعنیدارند؛  ینقش ذات یمجاز یکه مردم در فضا
برخالف خط  یاسالم یخط جمهور ،یمجاز یدر ارتباط با فضا رسدینظر م به حال، نیع

آنان به بازار پرسود مصرف  لیمردم و تبد یازسافلخط غ ،یستیونیصه - ییکایامر انیجر
 ینیآفرو نقش دیمف یبردارها در بهرهآن همشارکت فعاالن یبرا نهیزم جادیبلکه درواقع ا ،ستین

 تواندیم یمجاز یمردم در فضا هناهاآگ هکه استفاد رسدینظر م فضاست. به نیمؤثر در ا
 ارتقا دهد. یاندهیفزا نحو به یمجاز یقدرت کشور را در معادالت مربوط به فضا

 یمجاز یدر فضا ییگرااخالق. 8

مخرب  ایتمام مردم دن یبلکه برا ران،یمردم ا یتنها برا مسموم و فاسد نه یِمجاز یفضا
طرف  آن مسلط خواهد کرد. از یهافضا را بر فرصت نیا یدهایاست و در درازمدت تهد

در امان بماند « مسخ»و از همه بدتر،  «ریتحق»از هرگونه  دیبا یمجاز یانسان در فضا گر،ید
و از آن باالتر،  یاخالق و کرامت انسان جیترو ن،یبنابرا .شود انتیص و از کرامت او کامالً 

 یدرست مانند خون ،یمجاز یو درشت فضا زیدر معادالت ر یگنجاندن اخالق و کرامت انسان
 .شودیمهم محسوب م یاهبردر یانسان در حرکت است، اصل یهاکه در رگ

 یمجاز یدر فضا امیپ تیتوجه به محور. 9

و  یمجاز یدر فضا یفنّاور یهاینوآور نیالزم و همچن یِفن یهارساختیز نیتأم هرچند
 دینبا شود،یمحسوب م یمهم و راهبرد یاصل نهیزم نیکشور در ا هیبن تیتقو ،یطور کلبه

ها در نظر انسان مد یهاامیآشکار و پنهاِن پ شدن یجار یبرا هانیا هفراموش کرد که هم
 است. یمجاز یفضا
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 یدر فضا «امیپ»و « محتوا»نوع نگاه خود را به  دیبا یاسالم یمالحظه، جمهور نیا با
 یهاداده پوست ریبتواند در بطن و ز یکند که حت دایدست پ یارتقا دهد و به هنر یمجاز

 ریبه سا –ت اس یاسالم یآن سبک زندگ نِیترکه مهم - را  کیدئولوژیا یهاامیپ زین یاقتصاد
 .دجوامع انتقال ده

 همسو یهابا کشورها و ملت یتعامل و همکار. 11

محقق  یمجاز یاز اهداف خود را در فضا یاریبس تواندینم ییتنها به یاسالم یجمهور
ارتباط و تعامل خود را به  هریدا ایتنها فرض کند و  ،خود را در جهان دیکه نبا کند؛ ضمن آن

 - ییکایامر انیمعترض به جر یهامحدود کند. امروزه کشورها و ملت مانیدتیهمفکران عق
 نی( و اSimon, 2019; Bass, 2007) اندشیحال افزا در یمجاز یادر فض یستیونیصه

 یریگشکل یو چه برا یفرامل میعظ یهاشرکت یاندازراه هیسرما جادیا یموضوع چه برا
 شود. یکارساز تلق اریبس تواندیم یمجاز یعدالت در فضا نیدر جهت تأم یائتالف

 تحقق آن ازینشیو پ یجامع حکمران هدیا

 یبخش الگو نیشد، در ا انیب یاسالم یجمهور یعنوان اصول راهبرد آنچه به براساس
 یشنهادیپ یالگو کیکه  -  یمجاز یدر فضا رانیا یاسالم یجمهور یحکمران یضلعشش
-ضمناً با توجه به تحوالت سریع در فضای مجازی، و همچنین ظرفیت .شودیم یمعرف – است

زمانی حداکثر پنج ساله طراحی  ههای جمهوری اسالمی در این عرصه، این الگو برای یک باز
 شده است.

که  یادیو زحمات ز یمجاز یفضا یعال یشورا سیوجود تأس و با ریاخ یهاسال در
 اند،دهیکش یمجاز یدر مواجهه با فضا یاسالم یجمهور تیموقع رییتغ یبرا دانیم نیا فعاالن
 هدیفضا نداشته است. البته ا نیدر ا یحکمران یبرا «یجامع هدیا» گاهچیهی اسالم یجمهور

در  یو تحوالت جهان یمجاز یجانبه از فضاو همه قیعم یادارک طنطرف از ب کیجامع از 
 یبه فضا یانفعال کردیکه رو شودیمتولد م یزمان گر،یطرف د و از شودیم دهییعرصه زا نیا

 یانتظار که جمهور نیا دیشا ن،یبنابرا .شده باشد لیفعال و مبتکرانه تبد کردیبه رو یمجاز
شمار  به ییباشد، انتظار بجا دهیرس یحکمران هجامع دربار یادهیقبل به ا یهادر سال یاسالم

 .دیاین

بلکه  ،محکم هعزم و اراد ازمندیتنها ن جامع نه یادهیروشن است که تحقق ا ن،یبرا عالوه
 هفیعرصه است که وظ نیدر ا یجد ییافزاو هم یبردارمانع ،یهماهنگ ت،یهدا کیمحتاج 

 یبرا یاصل یازهاینشیاز پ یکی ن،یبنابرا .شودیمحسوب م یمجاز یفضا یعال یشورا
 یعال یشورا تیاصالح و تقو» ی،مجاز یدر فضا شتازانهیو پ یقو یبه حکمران یابیدست
 انیبه ب .است «یزدگجناح»و  «ینگریسطح»و نجات آن از دو آفت مهم  «یمجاز یفضا
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 قیبه فهم عم یمجاز یدر فضا یحکمران یبرا یاسالم یجامع جمهور هدیتحقق ا گر،ید
که امور  زین یشود و هر دولت هادولت یجناح التیتما یقربان دیفهم نبا نیدارد و ا اجیاحت

آن را  جیجامع گام بردارد تا بتوان نتا هدیا نیتحقق ا ریدر مس دیبا رد،یرا در دست بگ ییاجرا
 .دیو چش دید

شش اقدام  هدو آفت، در ادامه به ارائ نیاز ا یاجتماع یماندن شورا با فرضِ دور ن،یبنابرا
 نییرا تب یمجاز یبا فضا یاسالم یجمهور همواجه یکه در واقع اضالع الگو یراهبرد

 .شودیپرداخته م کنند،یم

 اطالعات یمل هشبک یاندازو راه لیتکم. 1

 هیاطالعات از سه ال یمل هشبک ،یمجاز یفضا یعال یکالن شورا یطراح براساس
وزارت  ا سرمایه گذاریشده است. تاکنون ب لیتشک« محتوا»و « خدمات» ،«رساختیز»

شکل گرفته  رساخت،یز هیال یعنی ؛اول هیاز ال یاطالعات، بخش مهم یارتباطات و فنّاور
لوازم  هبا هم هیال نیا ،یترقیدق یمهندس هاساس نقش تا بر ردک یکار دیبا ن،یوجود ا است. با

از  یسطح خوب نیبر تأم عالوه تواندیم ییتنهابه ،رساختیز هیشود. ال یبردارآن قابل بهره
و  یاقتصاد هچه در حوز ،یفن هتک کاربران چه در حوزتک تیو امن یمل تیاعم از امن ؛تیامن

 زیمناسب را ن متیاز سرعت باال و ق یبرخوردارفرصت  ،یاسیس - یفرهنگ هچه در حوز
 یهادروازه قیطر از تواندیاطالعات م یمل هکه شبک ضمن آن ؛کاربران فراهم کند یبرا

و مقرون  شتریب یهاارتباط برقرار کند و اتفاقاً فرصت یجهان یِمجاز یهوشمند خود با فضا
 کند. فراهم یارتباطات جهان یرا برا یتربه صرفه

در  دیدوم و سوم با هیال یریگشکل اتیجانبه و شروع عملهمه یگذارهیسرما حال، نیا با
 یاول، بخش مهم هیال لیزمان با تکمتا هم ردیقرار گ یمجاز یفضا یعال یدستور کار شورا

 یاطالعات از مرزها یمل هکه شبک رسدینظر م انجام شود. به زین هیدو ال نیا یریگاز شکل
و  یمجاز یفضا یسازبه سالم نکهی. ضمن اکندیم انتیص یمجاز یفضا رد ینیو د یمل

 یانیکمک شا زیعرصه ن نیکار در ا و رونق کسب نیها و همچنخانواده یسازخاطرآسوده
 خواهد کرد.

 اطالعات یفرامل هشبک ایدوم  نترنتیا جادیا. 2

 دیجهان با ،یستیونیصه –یی کایامر انیمهار قدرت جر یکه قبالً اشاره شد، برا طورهمان
از  یاریو بس« هاروس» ،«هاینیچ»کند. امروزه  دایدوم سوق پ نترنتیا یریگسمت شکلبه

با  تواندیم یاسالم یرا دارند و جمهور دانیم نیورود به ا یالزم برا هزیانگ گرید یکشورها
 یفرامل هشبک» ای« دوم نترنتیا جادیا»را با هدف  یمشترک هاطالعات، پروژ یمل هحفظ شبک
شروع  رسدینظر م کند. به فیمنافع مشترک، تعر یمبنا کشورها، بر نیدر تعامل با ا« اطالعات

خواهد داشت، موجب  یپ در یاسالم یجمهور یکه برا یتیفارغ از منافع امن ،یحرکت نیچن
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دار خدشه یمجاز یدر فضا کایامر یکشورها شود و هژمون نیو ا کایامر نیشکاف ب جادیا
 شود.

 یمجاز یفضا یبرا المللنینظام حقوق ب جادیا یبرا یائتالف جهان جادیا. 3

و کدخدا خود را به  شودیاداره م یکدخداگر هویبه ش یفعل طیدر شرا یمجاز یفضا
کشاندن  یبرا یادیز یهاکه تاکنون تالش نباید از نظر دور داشت. داندیگو نمپاسخ کسچیه

مختلف  یکشورها یسو به سازمان ملل و مجامع وابسته به آن از یمجاز یمسائل فضا
 ,Purkayasthaرو شده است )روبه هاییکایامر یارشکنصورت گرفته است، اما با مخالفت و ک

 امور در وزارت یمجاز یمعاونت فضا سیبا تأس تواندیم یاسالم یجمهور ن،ینابرا. ب(2014
که خواهان  ییهاائتالف تیتقو ای جادیسمت ا زبده و شجاع، به یهاپلماتید تیخارجه و ترب

هستند، حرکت کند و البته در  یمجاز یدر فضا هاییکایمرز امر و حد یب اراتیکاهش اخت
 غافل شد. زین یعموم یپلماسید ریاز تأث دینبا نهیزم نیا

 یمجاز یبا فضا یمعقول و انقالب همواجه یبرا یگفتمان هغلب جادیا. 4

 مناسب به مفهوم باز یذهن یفضا جادیمستلزم ا ی،حکمران یدر تحقق الگو تیموفق هرگونه
 گرانیاست که باز یگفتمان ،چتر نیالگو است. ا نیا یبر رو یقو اریبس یچتر گفتمان کیشدن 
صورت و فراتر از آن، مردم را به یاسالم یهمسو با جمهور یِالمللنیب یو حت یداخل

موانع را از سر راه  یراحت همراه خواهد کرد و به یاسالم یجمهور یهااستیخودجوش با س
اجازه داده است  یاست و حت یچتر گفتمان نیامروز فاقد ا یاسالم یبرخواهد داشت. جمهور

نباید از نظر دور  در جامعه رشد کنند. البته ستندیهمسو ن شیهااستیکه با س ییهاگفتمان
ها عمدتاً در یک فرایند طبیعی متولد می شوند، اما تقویت یک گفتمان و داشت که گفتمان

بر این  ها باشد.ان فرایندها و پروژهافزایی توأمتواند مولود  همتبدیل آن به چتر گفتمانی می
مسئوالن ارشد کشور  انیم یوفاق نظر عوامل در ایجاد چتر گفتمانی، نیتراز مهم یکی اساس،
 است.

 دانیو بازکردن م یفرامل کردیبا رو یردولتیغ میعظ یهاشرکت یاندازراه. 5
 ینوآور

اشاره شد،  زیاست. چنانچه قبالً ن یمجاز یفضا یحکمران یضلع الگو نیترضلع، مهم نیا
 یبسترها جادیا ،یگذارگرفتن در مقام قانون و قرار یمجاز یفضا هدر عرص یگریباز هالزم

 یجمهور یعنیحوزه است؛  نیدر ا انیبنبزرگ دانش یهاشرکت یریگشکل یمساعد برا
 یریگشکل هنیمناسب، زم التیتسه هقدرتمند و ارائ یِمال یهادوقصن جادیبا ا دیبا یاسالم

را فراهم کند. هرچند  یمجاز یمرتبط با فضا هخالقان یهاحول طرح انیبندانش یهاشرکت
کار  تیاز قابل دیبا شوند،یشکوفا م یکوچک و محل یهاطیها در محشرکت نیدر ابتدا ا
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از  شدهیدهنفوذ سازمان کیدر معرض  رانیبرخوردار باشند. البته از آنجا که کشور ا یفرامحل
 حال ها کامالً محتاطانه باشد. درشرکت نیا یریگشکل یبرا یاست، جا دارد بسترساز رونیب

 ینهاد مرتبط با دولت اشاره دارد، در بعضمردم یهاکه به مجموعه« GoNGO» یالگو ،حاضر
دست، در  نیاز ا یتجارب ایتجربه  نیا و( Naím, 2009; Baer, 2016) شودیکشورها تجربه م

 گذارهیکه امکان جذب سرما افتیدست  ییبه الگو توانیم یقابل استفاده است. حت زین رانیا
 تیبه فعل جاًیکوچک تدر یهاکه شرکت یفراهم کند. هنگام زیامن را ن هویبه ش یخارج

 یو تواناتر، گام بعد تربزرگ یهاشرکت جادیبا هدف ا گریکدیها با شرکت نیادغام ا دند،یرس
 برداشته شود. دیاست که با

 ییمحتوا کردیبا رو یبریسا جیبس جادیا. 6

آموزش و به  یبه معنا ،یبریسا جیمتفاوت است. بس یبریبا ارتش سا یبریسا جیبس
درواقع،  .است ینیو د یمل یاز مرزها ییمردم در جهت دفاع محتوا یونیلیم یآوردانیم

و  یمجاز یدر فضا یو انقالب یاسالم یهااز ارزش تیبه حما نسبت دینبا یاسالم یجمهور
است که  یحال در نیبه خرج دهد. ا یسست شود،یها مارزش نیکه به ا ییهاهجمه یسازیخنث

بوده  یافکار عموم هیعل یروان اتیعمل ران،یاز نقاط تمرکز دشمنان ا یکی ر،یاخ یهادر سال
 ج،یبس نینظر داشت که ا در دیبا شود،یم یبریسا جیصحبت از بس یوقت حال، نیع در .است

نقاط  یدر اقص زیرا ن یاسالم یجمهور همفکران تواندیندارد و م رانیبه مردم ا یاختصاص
 دهد. یاست، در درون خود جا یاله یهاها ارزشآن هدغدغ نیترجهان که مهم

 
 فضای مجازی: الگوی شش ضلعی مواجهه جمهوری اسالمی با 6شکل 

 
 

 

(ضلع اول)لزوم شکستن هژمونی امریکا • الیۀ گفتمان

(ضلع دوم)ایجاد نظار حقوق بین الملل • الیۀ حکمرانی

(ضلع سوم)ایجاد شبکۀ ملی اطالعات •

(ضلع چهارم)ایجاد اینترنت فراملی •
الیۀ زیرساخت

(نجمضلع پ)ایجاد شرکت های عظیم فراملیتی • الیۀ سرویس

(ضلع ششم)ایجاد بسیج سایبری • الیۀ محتوا
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 یریگجهینت

ها نفوذ انسان یدر تار و پود زندگ یمجاز یفضا توان تردید کرد که در حال حاضرنمی
را خلق کرده  دیجد یتمدن یربنایز ،هاآن یمختصات زندگ ضمن تحولی عمیق در کرده و
 تر مختصات فضای مجازی،پس از فهم عمیق کنندیتالش م هاکشور در چنین شرایطی، است.

-ی ترسیم کنند. شکلمجاز یخود در قبال فضا یحکمران یالگو اتحاذ یک رویکرد مناسب،با 

 یهااز فرصت ی به موقع و مؤثربرداربهره هفراهم ساختن زمینضمن  گیری الگوی حکمرانی،
پاسخ به  ،طیشرا نی. در اخواهد کرددفع  زیرا ن آنبزرگ  داتی، تهدفضای مجازی متیقیذ

 یمجاز یدر مواجهه با فضا یاسالم یجمهور یسو از تواندیم ییچه الگو»که  این پرسش
سؤال به  نیا تیاهم یاز وجوه اصل یکی. شودیم یتلق کنندهو تعیین ار مهمیبس« شود؟ ترسیم

. گام گرددیآن به غرب برم یانتقاد کردیدر جهان و رو یاسالم یمتفاوت جمهور تیموقع
تر فضای مجازی، ابعاد و مختصات به پرسش مزبور، فهم عمیقنخست این مقاله برای پاسخ 

آن بر اساس یک قرائت ایرانی بود که تاکنون کمتر مورد عنایت پژوهشگران این عرصه قرار 
، دیگری که این مقاله برای رسیدن به الگوی مورد اشاره برداشته استگام داشته است. 

است که به  یمجاز یدر برابر فضا یماسال یجمهور اصولی و راهبردی مواضع یسازشفاف
-های اصلی این مقاله محسوب میدلیل فقدان این شفافیت در تحقیقات مشابه، یکی از مزیت

از  انتیبا ص کندیتالش م جمهوری اسالمی که حال نیع در اصولی، مواضع نیاشود. در 
 هصدد استفاد کند، در یریجلوگ یشدن در فرهنگ غرب از هضم یو انقالب یاسالم یهاارزش

با است.  یبسط و گسترش فرهنگ و تمدن انقالب اسالم یبرا یمجاز یاز فضا حداکثری
قابل  یاسالم یجمهور یبرا یاز حکمران ییالگو اتخاذ چنین رویکردی به فضای مجازی،

بلکه  ،بسنده نکند یمجاز یبه فضا نسبت یتدافع ومنفعالنه  هاست که تنها به مواجه رسیمت
 کی ترسیم ،گام آخر این مقالهقرار دهد.  یفعال و ابتکار طیرا در شرا یاسالم یهورجم

 ،الگو نیدر ا است. یمجاز یدر فضا یاسالم یجمهور یحکمران یبرا یضلعشش یالگو
 نسبت ی تازهفتمانگ یفضا جادیمورد آن ناظر به ا کیشده است که  شنهادیکالن پ حرکتشش 

 یمورد ناظر به الگو کی(، یمجاز یدر فضا کایامر ی)لزوم شکستن هژمون یمجاز یبه فضا
، دو یمجاز یفضا هادار یبرا المللنینظام حقوق ب جادیا ی والمللنیب یمجاز یفضا یحکمران

مورد ناظر به  کی ،(یفرامل نترنتیاطالعات و ا یمل هشبک جادی)ا رساختیز هیمورد ناظر به ال
 جیبس جادیمحتوا )ا هیمورد هم ناظر به ال کی( و یمعظم فرامل یهاشرکت جادی)ا سیسرو هیال
ها قبالً به صورت جدا جدا مورد توجه برخی . با اینکه برخی از این حرکت( استیبریسا

ها با هم، آن هم با رعایت مسئوالن در جمهوری اسالمی قرار گرفته است، پیوند این حرکت
جمهوری اسالمی با  هی تواند الگوی کارآمدی را برای مواجهظرفیت طرح شده در این مقاله، م

 فضای مجازی پدید آورد.
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