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پیشگفتار
ایــن روزهــا بــا وجــود حمــات گســترده دشــمن در عرصــه 
ــن  ــی در ای ــه انقاب ــور جبه ــرورت حض ــازی، ض ــای مج فض
ــش  ــا پیدای ــی شــود. ب عرصــه بیشــتر از  گذشــته احســاس م
ــای  ــه ه ــا دریچ ــر، دنی ــه اخی ــد ده ــازی در چن ــای مج فض

ــه خــود دیــد .  جدیــدی از ارتباطــات را ب
بــه طــوری کــه فضــای مجــازی تاثیــرات شــگرفی در عرصه 
ــی و دفاعــی  فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، امنیت
گذاشــت و زندگــی  روزمــره همــه افــراد جامعــه را تحــت تاثیــر 

خــود قــرار داد  . 
ــی از  ــازی یک ــه بــه فضــای مج ــن راســتا توج در همی
دغدغــه هــای بــزرگان کشــور از جملــه مقــام معظــم رهبــری 
ــوده  اســت کــه تاکیــدات معظــم  در طــول ســالیان گذشــته ب
لــه در خصــوص لــزوم تمرکــز بــر فضــای مجــازی خــود گواهی 
ــه  ایشــان در  ــن موضــوع اســت .   چنانک ــت ای ــر اهمی آشــکار ب
حکــم انتصــاب اعضــای جدیــد شــورای عالــی فضــای مجــازی 
بــا تبییــن مســائل مربــوط بــه ایــن شــورا فرمودنــد: »پیدایــش 
ــن  ــی از بزرگتری ــر یک ــه ی اخی ــد ده ــازی در چن ــای  مج فض
نمادهــای تحــول جهانــی اســت. رخــدادی کــه تأثیــرات 
شــگرف آن هــر روز در ابعــاد  فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، 

فضای مجازی از نگاه رهبر معظم انقالب
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ــی  ــی و بین الملل ــه ی مل ــی در عرص ــی و دفاع ــی، امنیت سیاس
ــد .  ــدا می کن ــتری پی ــود بیش نم

ــی  ــورای عال ــکیل ش ــال از تش ــه س ــش از س ــون بی اکن
ــی  ــز مل ــا مرک ــه ب ــورائی ک ــذرد؛ ش ــازی می گ ــای مج فض
ــی  ــه کانون ــوان نقط ــه  عن ــه آن، ب ــته ب ــازی وابس ــای مج فض
مواجهــه ی هوشــمندانه و مقتدرانــه بــا تحــوالت پرشــتاب ایــن 
عرصــه، بــرای اســتفاده از فرصت هــا و ظرفیت هــا و  مقابلــه بــا 

ــت .  ــده اس ــناخته ش ــدات آن ش ــیب ها و تهدی آس
ــت  ــتگذاری، مدیری ــکیات سیاس ــن تش ــی ای ــه اصل وظیف
به هنــگام  و  الزم  تصمیم گیری هــای  و  برنامه ریــزی  و  کان 
و همچنیــن نظــارت و  رصــد کارآمــد و روزآمــد در ایــن عرصــه 
ــریع و  ــوالت س ــه تح ــه ب ــا توج ــت ب ــذا الزم اس ــد. ل میباش
ــی و  ــای واقع ــک طــرف و  نیازه ــدان از ی ــن می ــده در ای پیچی
متراکــم کشــور از طــرف دیگــر، خــود را بــرای انجــام رســالتی 

ــد.«  ــاده کن ســنگین در یــک دوره چهــار ســاله آم

تاکید بر حضور روحانیون در عرصه فضای مجازی
آنقــدر مقــام معظــم رهبــری فضــای مجــازی را خطیــر و 
مهــم مــی داننــد کــه ایــن موضــوع را در جلســه درس خــارج 
فقــه خــود در تاریــخ 16  شــهریور 95 نیــز بیــان مــی کننــد. 
رهبــری معظــم انقــاب در جلســه درس خــارج فقــه خطــاب 
بــه طــاب و بــا اشــاره بــه وجــود برنامه هــای  گســترده بــرای 
انحــراف ذهــن و دل مــردم و جوانــان از اصــل دیــن، اولیــن و 
مهمتریــن وظیفــه روحانیــون را »مقابلــه بــا نقشــه دین زدایــی 
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و  عفت زدایــی« خواندنــد و تأکیــد کردنــد: »حوزه هــای علمیــه 
ــا شــناخت فضــای مجــازی و اســتفاده از  ــد ب ــون بای و روحانی
فرصتهــای آن،  معــارف و مفاهیــم اســامی را تبییــن کننــد .  « 

ایشــان همچنیــن در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه هزینه هــای 
ــادات  ــان و اعتق ــه ایم ــراوان علی ــای ف ــزاف و برنامه ریزی ه گ
مــردم گفتنــد: »دشــمن از  طریــق تولیــد و ترویــج شــبهات و 
همچنیــن تولیــد محتــوای ضد عفــت و حیا، بــه  دنبــال انحراف 
ــای  ــدن  پرده ه ــن و دری ــل دی ــالم از اص ــن و س ــان مؤم جوان
حیــا اســت و امــروز ایــن کار در بســتر فضــای مجــازی انجــام 

می شــود .  « 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، مقابلــه بــا ایــن نقشــه را اولین 
و مهمتریــن وظیفــه روحانیــت خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
ــه  ــت مواج ــد قابلی ــب بای ــان مذه ــه  و دانای ــای علمی »حوزه ه

شــدن بــا لشــکر عظیــم دشــمن را در خــود ایجــاد کننــد .  « 
ایشــان بــا اظهــار تأســف از ناآشــنایی برخــی مبلغــان دینی 
بــا ابزارهــای جدیــد رایانــه ای و همچنین عــدم درک درســت از 
اهمیــت مســئله  فضــای مجــازی در برخــی مســئوالن، افزودند: 
»فضــای مجــازی، بــه صــورت توأمــان دارای منافــع و مضــرات 
ــای آن،  ــتفاده از فرصته ــا  اس ــد ب ــه بای ــت ک ــماری اس بی ش
مفاهیــم اســامی را در ســطح گســترده ترویج کــرد و در همین 
ــا هــدف  تمرکــز در  خصــوص، شــورای عالی فضــای مجــازی ب

فکــر، تصمیــم و اقدام تشــکیل شــد . 
ــبهات روز و  ــایی ش ــه ای، شناس ــت اهلل خامن ــرت آی حض
پاســخ بــه آنهــا را از جملــه کارهــای مهــم حوزه هــای علمیــه 
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ــت  ــا فقاه ــی ب ــچ منافات ــن کار هی ــد:   »ای ــمردند و افزودن برش
ــه احــکام عملــی نیســت، بلکــه  ــرا فقــه، منحصــر ب ــدارد، زی ن
ــع همــان معــارف  اســامی اســت و  ــر« در واق »فقــه اهلل االکب
بایــد بــرای پاســخ بــه شــبهات دینــی نیــز هماننــد کاوشــهای 

ــدام و عمــل کــرد.«   ــه فقهــی، اق دقیــق و پردامن
رهبــر فرزانــه انقــاب در خــال ایــن صحبــت هــا بــا تاکید 
بــر توجــه بــر فضــای مجــازی، فرمودنــد: »امــروز هــم فضــای 
مجــازی یــک  صحــرای بی پایانــی اســت کــه از همــه طرفــش 
مــی شــود حرکــت کــرد. دیگــر مثــل ســابق نیســت کــه شــما 
ــید روی  ــار باش ــد،  ناچ ــان کنی ــی را بی ــک مطلب ــد ی بخواهی
ــا فتوکپــی کنیــد.«  کاغــذ بنویســید، آن را پلی کپــی کنیــد ی

ایشــان در ادامــه خاطــر نشــان کردنــد: »هــر یــک نفــری 
کــه بتوانــد بــا رایانــه کار بکنــد یــک رســانه اســت. می نشــینند 
ــن را،  ــای مؤم ــا را، جوانه ــبهات را،  حرفه ــد ش ــش میکنن پخ

جوانهــای ســالم را گمــراه مــی کننــد.« 
ــوان  ــی ت ــری م ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــل در س ــا تام ب
دریافــت کــه مقــام معظــم رهبــری چنــد مولفــه بســیار مهــم 
را در درس خــارج فقــه خــود از  روحانیــون خواســتار شــدند کــه 

ــل اشــاره کــرد؛ ــه مــوارد ذی ــوان ب طــی آن مــی ت
الف. لزوم شناخت روحانیون از فضای مجازی  

ــرای  ــمنان ب ــای دش ــه ه ــرای نقش ــری از اج ب. جلوگی
ــازی ــای مج ــان در فض ــراف جوان انح

ــای  ــمنان در فض ــی دش ــبهه پراکن ــا روش ش ــه ب ج. مقابل
ــون ــط روحانی ــازی توس مج
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ــه  ــازی بیگان ــای مج ــا فض ــه ب ــی ک ــاد از روحانیون د. انتق
ــتند هس

البتــه وقتــی بــه تاریــخ نگاهــی مــی اندازیــم متوجــه مــی 
شــویم کــه رهبــر معظــم انقــاب همــواره بــر حضــور علمــا و 
روحانیــون در فضــای  مجــازی تاکیــد داشــته انــد و از حضــور 
ایــن اقشــار بــه عنــوان یــک فرصــت در فضــای مجــازی یــاد 

ــد.   کــرده ان

این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست
ــه فراخــور  ــام معظــم رهبــری ب ــز مق در دهــه گذشــته نی
زمــان بــه موضــوع مهــم فضــای مجــازی پرداختــه انــد. چنانکه 
ــم  ــان در یازده ــتان کرم ــون اس ــا و  روحانی ــا علم ــدار ب در دی
ــون در  ــور روحانی ــر حض ــد ب ــا تاکی ــال 84 ب ــت س اردیبهش
ــد:  ــی،  فرمودن ــای تبلیغات ــای ه ــایر فض ــازی و س ــای مج فض
ــای  ــته تفاوت ه ــا گذش ــه ب ــای علمی ــف حوزه ه ــروز وظای »ام
ــه   ــرای اقام ــط ب ــه فق ــوزه ی علمی ــت. ح ــرده اس ــادی ک زی
ــه صــورت ســنتی هــم اگــر  ــر رفتــن ب جماعــت نیســت.  منب
ــی نیســت.  ــزی نداشــته باشــد، کاف ــر مغ ــی و پُ ــوای عال محت
ــوع  ــدر  متن ــا چق ــغ در دنی ــایل تبلی ــد وس ــما ببینی ــروز ش ام
شــده؛ ایــن طــرِف دنیــا یــک نفــر جــوان پــای یــک دســتگاه 
کوچــک می نشــیند و افــکار، تصــورات، تخیــات، پیشــنهادهای 
فکــری و  پیشــنهادهای عملــی را از ســوی هــر کســی - بلکــه 

ــد.«  ــت می کن ــا دریاف ــرِف دنی ــی - از آن ط ــر ناکس ه
ــروز  ــد: »ام ــان کردن ــه خاطرنش ــن در ادام ــان همچنی ایش
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اینترنــت و ماهــواره و وســایل ارتباطــِی بســیار متنــوع وجــود 
ــا می رســد. میــدان  ــه  همــه جــای دنی دارد و حــرف، آســان ب
افــکار مــردم و مؤمنیــن، عرصــه  کارزار تفکــرات گوناگون اســت. 
امــروز مــا در یــک میــدان جنــگ و  کارزار حقیقــِی فکــری قــرار 

داریــم.«  
ــود  ــه س ــن کارزار ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب ــم ل ــر معظ رهب
ــان  ــه زی ــن کارزار فکــری به هیچ وجــه ب ــد: »ای ماســت، افزودن
ــه ســود ماســت.  اگــر وارد ایــن میــدان بشــویم  مــا نیســت؛ ب
ــامی و  ــر اس ــات تفک ــت - از مهم ــاز ماس ــه نی ــه را ک و آنچ
انبارهــای معــارف الهــی و اســامی - بیــرون بکشــیم و  صــرف 
کنیــم، قطعــاً بـُـرد بــا ماســت؛ لیکــن مســأله ایــن اســت کــه ما 

بایــد ایــن کار را بکنیــم.« 

لزوم تقویت ارتباط حقیقی به جای ارتباط مجازی    
ــی  ــه تمام ــرد ک ــوان ک ــز عن ــه را نی ــن نکت ــد ای ــه بای البت
مباحــث در فضــای مجــازی خاصــه نمــی شــود. در واقــع نباید 
ــه  ــرد. ب ــود را در  فضــای مجــازی صــرف ک ــرمایه خ ــام س تم
عبــارت دیگــر تاثیــر گــذاری ارتبــاط حقیقــی بــه جــای ارتباط 

مجــازی بــدون شــک خیلــی بیشــتر اســت. 
  در همیــن خصــوص رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار 
ــی  ــال 84 م ــرم  س ــاه مح ــتانه  م ــان در آس ــان و مبلغ روحانی
ــر  ــه منب ــن ب ــان اســت. م ــدی در نحــوه   بی ــد: »هنرمن فرماین
ــون و  ــواره، تلویزی ــت، ماه ــروز اینترن ــده دارم. ام ــی عقی خیل
ــدام  ــا  هیچ ک ــراوان هســت، ام ــِی ف ــون ارتباط ــای گوناگ ابزاره
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ــت.«  ــر نیس ــا منب از این ه
ایشــان همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتبــاط مســتقیم و 
چهــره بــه چهــره، خاطــر نشــان کردنــد: »منبــر یعنــی روبــه  
رو و نفــس  بــه  نفــس حــرف  زدن؛ ایــن یــک تأثیــر مشــخص 
و ممتــازی دارد کــه در هیچ کــدام از شــیوه  هــای دیگــر، ایــن 
تأثیــر وجــود نــدارد. ایــن را بایــد نگــه داشــت؛ چیــز  باارزشــی 
اســت؛ منتهــا بایســتی آن را هنرمندانــه ادا کــرد تــا بتوانــد اثــر 

ببخشــد.«  
ــات  ــه جماع ــا ائم ــدار ب ــن در دی ــاب همچنی ــر انق رهب
ــد:  مســاجد اســتان تهــران در 31 مــرداد امســال تاکیــد کردن
»ایــن مجالــس روضه خوانــی،  مجالــس وعــظ و خطابــه، مجالس 
گوناگــون خیلــی چیزهــای مهّمــی اســت؛ اینهــا را دســت کم 
ــر  اســت، هــم از  ــد گرفــت، هــم از فضــای مجــازی مؤثّرت نبای
ــدود  ــره اش مح ــب دای ــا خ ــت، منته ــر اس ــیما مؤثّرت صداوس
اســت؛ اگرچنانچــه ایــن سلســله  عظیــم، ایــن تشــکیات عظیم 
ــش برهمــه ی  ــد، تأثیرات ــد و در همه جــا کار کن خــوب کار  کن
اینهــا فائــق خواهــد آمــد و میتوانیــد شــما ایــن جــوان را، ایــن 
ــید و  ــت ببخش ــه  مصونّی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــب را ب مخاط
میتوانیــد او را در مقابــل ایــن میکروب هــا و ایــن ویروس هایــی 
کــه به طــور دائــم دارد ســرازیر میشــود به طــرف ایــن  کشــور و 
طــرف ایــن نظــام واکســینه کنیــد. بنابرایــن مســجد هســته ی 
مقاومــت اســت، منتهــا مقاومــت بِاَنواعــه؛ مقاومــت فرهنگــی، 
ــی و  مقاومــت  سیاســی، و درجــای خــود هــم مقاومــت امنّیت

نظامــی؛ کمااینکــه در مســاجد اینگونــه بــوده اســت.« 
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  وضعیت نابسامان فضای سایبر در اوایل دهه هشتاد
ــای  ــد، فض ــی کنن ــان م ــی گم ــه برخ ــوع ک ــن موض ای
ســایبری در چنــد ســال اخیــر تبدیــل بــه یــک معضــل شــده 
اســت، یــک امــر اشــتباه اســت. چــرا  کــه رهبــر فرزانــه انقــاب 
ــن  ــه معضــات ای ــل دهــه هشــتاد ب از اواخــر دهــه 70 و اوای
فضــا در حالــی اشــاره مــی کردنــد کــه همــواره از ایــن  فضــا بــه 

عنــوان یــک فرصــت یــادآور مــی شــدند.  
ــرگان  ــس خب ــا مجل ــه ب ــری در جلس ــم رهب ــام معظ مق
ــا هشــدار دادن نســبت  ــاه ســال 1379ب رهبــری در بهمــن م
بــه حملــه دشــمن از طریــق  اینترنــت، اظهــار داشــتند: »ایــن 
ــدی  ــز جدی ــی چی ــم فرهنگ ــن تهاج ــی و ای ــات فرنگ تبلیغ
نیســت؛ آنچــه کــه جدیــد بــود - کــه مــا در ایــن چنــد ســال 
ــه در  ــود ک ــی ب ــهای نوی ــم - روش ــه کردی ــر روی آن تکی  ب
ــا  ــه دارد. در دنی ــوز هــم ادام داخــل کشــور شــروع شــد و هن
تهاجــم فرهنگــی علیــه  انقــاب، از تهاجــم سیاســی و اقتصادی 

بــود.«   همه جایی  تــر  و  همه گیر تــر  و  ســریع تر 
ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه دشــمن حمــات 
ــواع و  ــد: »ان ــت کشــانده، افزودن ــه اینترن ــم هــا ب خــود را از فیل
اقســام کار هــا را کردنــد؛  چقــدر علیــه اســام و انقــاب و مبانــی 
اســامی و مبانــی شــیعی، کــه فکــر می کردنــد در پدیــد آمــدن 
ایــن انقــاب نقــش داشــته، فیلــم ســاختند - کــه  امــروز آن را 
بــه رایانــه و اینترنــت هــم کشــانده اند - و همــه کارهایــی را کــه 
می توانســتند، انجــام دادنــد؛ بــرای این کــه جلــِو ایــن ســخن نــو 
ــدرت سیاســی در کشــور در دســت  ــد ق را -  یعنــی این کــه بای
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انســانهای پرهیــزگار و عــادل باشــد و شــرط این اقتدار سیاســی، 
پرهیــزگاری و عدالــت  باشــد - بگیرنــد. ایــن ســخن نــو چیــزی 
ــد و  ــکان می ده ــا ت ــی را در دنی ــب قدرت ــر صاح ــه ه ــت ک اس
هــر دســتگاهی را کــه از قــدرت، انتفــاع مــاّدی  می بــرد، دچــار 
وحشــت می کنــد. لــذا همــه جــای دنیــا بــا این فکــر مخالفنــد.« 

رهبــر انقــاب در ایــن دیــدار تاکیــد کردنــد: »امــروز دشــمن 
از همــه روشــها اســتفاده میکنــد. مــن دیــروز در جمــع جوانهــا 
میگفتــم کــه امــروز  صدهــا ســایت اصلــی و هــزاران ســایت فرعی 
در اینترنــت وجــود دارد کــه هــدف عمده شــان ایــن اســت کــه 
تفّکــرات اســامی و بخصــوص  تفّکــرات شــیعی را مــورد تهاجــم 
قــرار دهنــد. تهاجــم هــم تهاجــم اســتداللی نیســت؛ از روشــهای 
تخریبــی و از روشــهای روانشناســانه و غیــره  اســتفاده میکننــد. 
همه اینها پاســخ دارد؛ پاســخهایش هم مشــکل نیســت؛ بایســتی 
از ایــن وســایل اســتفاده کــرد. بایــد از آنچــه کــه در اختیــار  داریم، 
حداکثــر اســتفاده را بکنیــم. مــا نــه از صــدا و ســیمایمان، نــه از 
مطبوعاتمــان و نــه از بســیاری از منابــر عظیــم عمومیمــان، چنان 
کــه  بایــد و شــاید، اســتفاده نمیکنیــم. ایــن ضعفهای ماســت؛ این 
ضعفهــا را بایســتی کــم کنیــم. بایــد روزبــه روز نقاط ضعــف را کم 

و نقــاط قــّوت را  زیــاد کــرد؛ و ایــن ممکــن اســت .  « 

پاالیش پایگاه های مخرب و برخورد با تخلفات اینترنتی
ــه  ــاب ب ــز خط ــال 1380 نی ــری در س ــم رهب ــام معظ مق
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، وضعیــت اینترنت را نابســامان 
ــش  ــرل و پاالی ــث کنت ــدار، بح ــن  هش ــرده و ضم ــوان ک عن
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ــی را در  ــات اینترنت ــا تخلف ــورد ب ــرب و برخ ــای مخ پایگاه ه
راس اولویتهــای فرهنگــی دانســته و بــرای ایــن  کار مهلــت یک 

ــد.  ماهــه مقــرر فرمودن
ــب  ــری جال ــه تعبی ــا ارائ ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــی  ــورای عال ــاء ش ــه اعض ــدار ب ــه 81/9/۲6 در دی در مورخ
انقــاب فرهنگــی فرمودنــد:    »اینترنــت یکــی از نعــم بــزرگ 
ــم  ــزرگ ه ــک نقمــت ب ــن حــال ی ــا در عی ــی اســت، ام اله
ــت  ــاک...  اینترن ــوی دو دم و خطرن ــک چاق ــی ی هســت؛ یعن
االن مثــل یــک جریــان افســار گســیخته اســت... ایــن مثــل 
آن اســت کــه کســی یــک ســگ وحشــی را بیــاورد، بگوینــد 
ــاده  ــر ق ــم آهنگ ــفارش کرده ای ــد س ــو؟  بگوین ــاده اش ک ق

را بســازد « 
دانشــجویان  بــه  پاســخ  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــز  ــال 8۲ نی ــت س ــتی در اردیبهش ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــوال  ــه س ــخ  ب ــد و در پاس ــاره کردن ــوع اش ــن موض ــه ای ب
ــد  ــح دهی ــمندم توضی ــید: »خواهش ــه پرس ــجویی ک دانش
بــه  شــّدت  را  اینترنــت  کــه چــرا چیــِن کمونیســت، 
ــن کار  ــامی ای ــراِن اس ــی در  ای ــد؛ ول ــی  کن ــور م سانس
ــا -  ــای دنی ــه ج ــد: »در هم ــود؟« فرمودن ــی  ش ــام نم انج
مخصــوص چیــن نیســت - وقتــی جهــاز عظیــم و فراگیــر 
اینترنــت  وارد مــی  شــود، معمــوالً فیلترهایــی هــم وجــود 
ــرات و  ــات و تفّک ــور تمای ــه فراخ ــور ب ــر کش ــه ه دارد ک
ــک  ــن ی ــا را کار  مــی  گــذارد؛ ای مصالحــی کــه دارد، آن ه

ــت.«  ــی اس ــر طبیع ام
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از ماهواره ها و اینترنت کامال خبر دارم
آن روزهــا هنــوز بحــث معضــات فرهنگــی ناشــی از 
ــا  ــود ام ــال نب ــتردگی ح ــه گس ــازی ب ــای مج ــت و فض اینترن
درایــت و پیــش بینــی رهبــر  معظــم انقــاب اســامی طــوری 
ــه  ــازی ب ــای مج ــه فض ــزرگ در عرص ــری ب ــه از خط ــود ک ب

ــد.   ــی دادن ــدار م ــردم هش م
ــان  ــان و فرهنگی ــا جوان ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
ــاره  ــا اش ــال 80، ب ــاه س ــت م ــت در اردیبهش ــای رش در مص
تلحویحــی بــه ایــن موضــوع  و بیــان اینکــه ایــن فضاهــا را رصــد 
ــد  ــود می کنن ــور وانم ــانی این ط ــد: »کس ــم، فرمودن ــی کن م
ــل  ــه آن   »نس ــاً ب ــه اصطاح ــد - ک ــه روی کار می آی ــلی ک نس
ســوم انقــاب« می گوینــد - پُشــتکرده بــه انقــاب و رویگــردان 
ــور  ــه ط ــت، ب ــم نیس ــر ه ــا اگ ــت؛ ی ــی اس ــهای دین از ارزش
اجتناب ناپذیــری  این گونــه خواهــد شــد! بنــده صددرصــد حــرف 
ــادبرانگیز  ــل فس ــن عوام ــه م ــه این ک ــم. ن ــا را رد می کن آن ه
فرهنگــی را نمی بینــم یــا نمی شناســم یــا  از آن هــا خبــر نــدارم؛ 
نخیــر، بنــده از ماهــواره و اینترنــت و رمان هــا و فیلم هــا و 
آهنگ هــا و حرفهــای فاســد کامــًا خبــر دارم و آن هــا را دســت 
ــده ام.«  ــان گذران ــان جوان ــرم را در می ــن عم ــرم. م ــم نمی گی  ک

زرساالران و سیطره بر اینترنت
ــام قبــل از فتنــه ســال 88 مقــام معظــم رهبــری از  ــا ای ت
موضــوع فضــای مجــازی بــه عنــوان یکــی از چالــش هــا عنــوان 
مــی کردنــد و حتــی از  علمــا و روحانیــون مــی خواســتند کــه 
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ــه  ــن روش هــای تبلیغــی دشــمن مقابل ــا ای ــده ب ــای کار آم پ
کننــد.  

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار بــا رئیــس و مدیران 
ســازمان صــدا و ســیما در آذرمــاه ســال 83 بــا بیــان حرکــت 
ــل    ــغالگر - مث ــتند: »االن اش ــح داش ــی  تصری ــغالگرانه غرب اش
همــان اشــغالگری کــه بخارســت یــا پاریــس یــا فــان کشــور 
ــت.  ــی اس ــغال  تدریج ــال اش ــود - در ح ــرده ب ــرف ک را تص
ایــن اشــغالگر کیســت؟ پاســخ ایــن نیســت کــه ایــن اشــغالگر 
دولــت امریــکا یــا فــان دولــت دیگــر اســت؛ نــه، ایــن اشــغالگر 
ــکا و  ــت امری یــک  طبقــه  اجتماعــی اســت؛ طبقــه ای کــه دول
دولتهــای دیگــر را بــه قــدر توانایــی و قــدرت خــود و آمادگــِی 

ــد.«   ــت می کن ــا دارد هدای آن ه
ــاخت  ــت و س ــه در باف ــد: »البت ــن افزودن ــان همچنی ایش
ــور  ــه حض ــن طبق ــراد ای ــک اف ــدون ش ــم ب ــا ه ــن دولت ه ای
دارنــد؛ امــا هدایــت، هدایــت یــک  دولــت نیســت؛ هدایــت یــک 
مجموعــه  طبقاتــی اســت، کــه اگــر بخواهیــم در یــک عبــارت 
ــم   »زرســاالراِن  ــد بگویی ــم، بای ــرای این هــا اســم معیــن کنی ب
اقتدارطلــب«. هدفشــان هــم ســیطره بــر منابــع حیاتــی و مالی 

همــه  دنیاســت.«  
مقــام معظــم رهبــری پــس از تبییــن کامــل موضــوع خاطر 
نشــان کردنــد: »البتــه این ســیطره، یــک الزامات سیاســی دارد 
کــه   همــان نظــم نویــن  جهانــی اســت؛ یــک الزامــات علمــی 
ــد.  ــک می کنن ــه آن نزدی ــود را ب ــج خ ــه بتدری و اداری دارد ک
مســأله  جهانی ســازی کــه امــروز در تجــارت،  پــول، فرهنــگ و 
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ــد آن - مطــرح  ــت و مانن ــل اینترن شــبکه های فرهنگــی - مث
ــه   ــن مجموع ــت ای ــه دانســته و نادانســته در خدم اســت، هم
طبقاتــی  اســت. البتــه تحلیــل جامعه شــناختِی این هــا خیلــی 

دقیــق، ریــز و مفصــل اســت.« 

فضای مجازی در خدمت فتنه 88 
در ســال 88 مواضــع رهبــری در خصــوص لــزوم تمرکــز بــر 
فضــای مجــازی تعــدد بیشــتری یافــت بــه طــوری کــه در ایــن 
ســال مقــام معظــم  رهبــری در چنــد ســخنرانی متفــاوت بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کردنــد. همانطــور کــه بــرای هــر فــردی 
روشــن، اســت، ســال 88 ســالی بــود کــه  کشــور بــه لبــه پرتگاه 
فتنــه کشــیده شــد و ایــن کــه بــا وجــود مســئله مهمــی مثــل 
ــی  ــر فضــای مجــازی م ــد ب ــاز تاکی ــری انقــاب ب ــه، رهب فتن

کننــد،  گواهــی دیگــر بــر اهمیــت ایــن موضــوع اســت. 
ــل پیــش  ــن ســال قب ــر انقــاب چندی همانطــور کــه رهب
ــز خــود را  ــه تی ــار لب ــن ب ــو ای ــن چاق ــد، ای ــرده بودن ــی ک بین
بــه کشــور نشــان داده بــود. در حالــی  کــه در فتنــه 88 شــاهد 
تجمــع گســترده معاندیــن و فتنــه گــران در فضــای مجــازی 
ــط  ــع توس ــرای تجم ــا ب ــتر قراره ــال بیش ــرای مث ــم. ب بودی

ــی شــد.  ــن  فضــای مجــازی ضــد انقــاب گذاشــته م فعالی

هزینه های اینترنتی آمریکا برای شکست ایران
ــر  ــزاران نف ــا ه ــدار ب ــه ای در دی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــر  ــال 88، بی اث ــاه س ــن م ــدران در بهم ــتان مازن ــردم اس از م
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ــیار  ــته را بس ــال گذش ــی س ــکا در  س ــای امری ــودن توطئه ه ب
ــر  ــل بی اث ــد: »دلی ــد کردن ــتند و تأکی ــکار دانس ــح و آش واض
ــوری اســامی  ــروز جمه ــه ام ــن اســت ک ــا، ای ــودن توطئه ه ب
ــده  ــه ش ــالهای اولی ــا و س ــر از روز ه ــر قوی ت ــا براب ــران ده ه  ای
ــا شــتاب و قــدرت بیشــتر ادامــه  ــه حرکــت خــود ب اســت و ب

می دهــد.«  
ــمنان  ــن دش ــرت نگرفت ــب از عب ــار تعج ــا اظه ــان ب ایش
ــاش  ــی و ت ــای قبل ــودن توطئه ه ــر ب ــران، از بی اث ــت ای مل
ــد:  ــد و در  عیــن حــال تکــراری افزودن ــرای برنامه هــای جدی ب
ــب  ــه تصوی ــون دالر بودج ــد 45 میلی ــا می گوین »آمریکایی ه
ــران  ــامی  ای ــوری اس ــت، جمه ــق اینترن ــا از طری ــد ت کرده ان
ــی  ــده اوج درماندگ ــان دهن ــن نش ــه ای ــد ک ــت دهن را شکس
ــون دالر  ــا 45 میلی ــون ده ه ــا تاکن ــرا آن ه ــت زی ــمن اس دش
ــی،  ــق کار دیپلماس ــامی از طری ــام  اس ــا نظ ــه ب ــرف مقابل ص
تحریــم، اعــزام جاســوس، اســتخدام مــزدور و روشــهای دیگــر 

ــیده اند.«  ــه ای نرس ــچ نتیج ــه هی ــی ب ــد ول کرده ان

فضای مجازی در خدمت نویسندگان و مورخان
یکــی دیگــر از مســائلی کــه رهبــر معظــم انقــاب در حــوزه 
فضــای مجــازی بــه آن تاکیــد دارنــد، لــزوم بــه خدمــت گیــری 

از فضــای مجــازی در  عرصــه ثبــت مســتندات تاریخــی اســت. 
ــؤوالن و  ــا مس ــدار ب ــه ای در دی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــخ 90/1/31  ــاب اســامی در تاری ــناد انق ــز اس ــان مرک محقق
بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد  و قــرار دادن اســناد را در فضــای 
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مجــازی خواســتار شــدند. 
در ایــن دیــدار رهبــر انقاب اســامی اســتفاده از ظرفیتهای 
فضــای مجــازی را مهــم خواندنــد و تأکیــد کردنــد: »قــرار دادن 
اســناد متقــن و  جهــت دهنــده در فضــای مجــازی، به بســیاری 

از محققــان و نویســندگان کمــک شــایانی خواهــد کرد.« 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن با اشــاره بــه تدوین 
ــگاری انقــاب اســامی  خاطــرات شــفاهی در عرصــه تاریــخ ن
ــگاری  ــه تاریــخ ن ــد: »از آفــات اینگون ایــران، خاطرنشــان  کردن
ــای  ــه دیدگاهه ــی و ارائ ــای غیرواقع ــی اظهارنظره ــا، برخ ه
ــی آن دوره  ــای واقع ــای  دیدگاهه ــروزی بج ــه ام ــر یافت تغیی

تاریخــی اســت.« 

نسل جوان انقالب در مقابل آسیب های فضای مجازی
رهبــری معظــم انقــاب اســامی بــه آســیب هــای مجــازی 
در فرمایشــات مهمشــان در دیــدار بــا اعضــای مجلــس خبرگان 
ــامی در  ــاب اس ــر انق ــد. رهب ــته ان ــاره  داش ــز اش ــری نی رهب
ــخ 15  ــری در تاری ــرگان رهب ــس خب ــا  اعضــای مجل ــدار ب دی
اســفند 9۲، دوازده وظیفــه را بــرای  مســئوالن نظــام اســامی 

ــد.  مشــخص کردن
واقــع بینــی و دیــدن نقــاط قــوت فــراوان در کنــار برخــی 
ــت  ــود کــه حضــرت آی نقــاط ضعــف، نخســتین وظیفــه ای ب
ــت آن  ــد: »واقعی ــد و گفتن ــاره  کردن ــه آن اش ــه ای ب اهلل خامن
اســت کــه انقــاب اســامی ایــران برخــاف انقابهــای معمــول 
در دنیــا، بــا وجــود گذشــت بیــش از ســه دهــه از  پیــروزی آن، 
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ــان ســرزنده و شــاداب اســت و از اســام و اســتقال و  همچن
ایســتادگی ملــی و توســعه درون زا و عدالــت ســخن مــی گویــد 

و  بــرای ایــن اهــداف بــزرگ، تــاش مــی کنــد. 
افتخــار بــه نســل جــوان متدیــن و انقابــی و قــدر دانســتن 
ــاب  ــر انق ــه رهب ــود ک ــه ای ب ــن وظیف ــان، دومی ــن جوان ای
ــأن  ــد: »ش ــد و افزودن ــزد  کردن ــئوالن گوش ــه مس ــامی ب اس
نســل جــوان کنونــی انقــاب، باالتــر از جــوان نســل اول انقاب 
ــا وجــود آنکــه پیــروزی  انقــاب و  اســت زیــرا جــوان امــروز ب
مســائل بعــد از آن را ندیــده و در معــرض انــواع آســیب هــای 
ــا  ــرار دارد ام ــز ق ــا نی ــواره ه ــازی و ماه ــای مج ــی از فض ناش

ــای انقــاب ایســتاده اســت.«  متدیــن  اســت و پ
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تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی
یکــی از نکاتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب در چنــد ســال 
ــه  ــازی ب ــای مج ــای فض ــیب ه ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــر ب اخی
ــی فضــای  ــورای عال ــد، بحــث تشــکیل  ش ــرده ان ــه ک آن تکی
ــئولین و  ــه مس ــوع را ب ــن موض ــا ای ــه دائم ــت ک ــازی اس مج
ریاســت جمهــوری در دیدارهــای مختلــف گوشــزد کــرده انــد.  

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــی فضــای  ــور و اعضــای شــورای عال ــا رئیس جمه ــدار ب در دی
مجــازی در شــهریور   1394، ایــن شــورا را مرکــز اصلــی 
ــوص  ــه در خص ــئوالنه و مقتدران ــه، مس ــتگذاری آگاهان سیاس
فضــای مجــازی خواندنــد و بــا اشــاره بــه  گســترش روزافــزون 
و پرســرعت پدیــده عظیــم و بی نظیــر فضــای مجــازی تأکیــد 
کردنــد: »بایــد بــا اســتفاده از تواناییهــا و اســتعدادهای جــوان 
ــنجیده و  ــات س ــح و اقدام ــتگذاری صحی ــا سیاس ــور و ب  کش
ــروج  ــمت خ ــه س ــان ب ــت دادن زم ــدون از دس ــگ و ب هماهن
از حالــت انفعــال در  عرصــه فضــای مجــازی، و حضــور فعــال و 
تأثیرگــذار و تولیــد محتــوای اســامی متقــن و جــذاب حرکــت 

کنیــم.« 
ایشــان بــا اشــاره بــه تأثیرگــذاری گســترده فضــای مجــازی 
بــه عنــوان یــک قــدرت نــرم فوق العــاده در عرصه هــای مختلــف 
از جملــه فرهنــگ،  سیاســت، اقتصــاد، ســبک زندگــی، ایمــان، 
ــزوم طراحــی مناســب و  ــر ل ــات، ب ــی و اخاقی ــادات دین اعتق
دقیــق بــرای حفــظ حریــم امنیــت فکــری و  اخاقــی جامعــه 
در ایــن عرصــه تأکیــد کردنــد و افزودنــد: »الزمــه حضــور فعال 
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و تأثیرگــذار در فضــای مجــازی، »تمرکــز در  تصمیم گیــری«، 
»جدیــت در اجــرا بــدون از دســت دادن زمــان«، »هماهنگــی 
میــان دســتگاهها« و »پرهیــز از مــوازی کاری و تعــارض« 

 اســت.« 
ــت  ــت دول ــزی و حمای ــن برنامه ری ــاب همچنی ــر انق رهب
ــرای  ــوری ب ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن ــژه معاون به وی
ــیار  ــات را بس ــاوری ارتباط ــا  فن ــط ب ــع مرتب ــترش صنای گس
ضــروری خواندنــد و تأکیــد کردنــد: »گســترش ایــن صنایــع از 
طریــق شــرکتهای دانش بنیــان، تأثیــر باالیــی در  اشــتغال زایی 

و تحــول در اقتصــاد کشــور خواهــد داشــت.« 

تشکیل شورای عالی فضای مجازی
ــی  ــاه ســال 90 شــاهد تشــکیل شــورای عال در اســفند م
ــم. حضــرت  ــاب بودی ــر انق ــتور رهب ــه دس فضــای مجــازی ب
آیــت اهلل خامنــه ای ضمــن  دســتور بــرای تشــکیل شــورای عالی 
فضــای مجــازی بــه ریاســت رئیس جمهــور، اعضــای حقوقــی و 

حقیقــی ایــن شــورا را تعییــن کردنــد. 
رهبــر انقــاب اســامی در آن ایــام آثــار چشــمگیر شــبکه 
جهانــی اینترنــت در ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی، لــزوم 
ــت از آســیب های  ــور صیان ــه منظ ــی ب ــزی و  هماهنگ برنامه ری
ــا در جهــت  ــری از فرصت ه ــری حداکث ناشــی از آن، و بهره گی
ارائــه خدمــات گســترده و مفیــد  بــه مــردم را از دالیــل اصلــی 
ضــرورت تشــکیل شــورای عالــی فضــای مجــازی برشــمردند و 
تأکیــد کردنــد: »ایــن شــورا وظیفــه دارد مرکــزی  بنــام مرکــز 
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ملّــی فضــای مجــازی کشــور ایجــاد کنــد.« 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در حکــم تشــکیل و انتصــاب 
اعضــای شــورای عالــی فضــای مجــازی، یــادآور شــدند: 
»گســترش فزاینــده   فناوریهــای اطاعاتــی و ارتباطاتــی بویــژه 
شــبکه ی جهانــی اینترنــت و آثــار چشــمگیر آن در ابعــاد 
ــیع  ــرمایه گذاری وس ــزوم  س ــی، و ل ــردی و اجتماع ــی ف زندگ
ــای  ــری از فرصت ه ــری حداکث ــت بهره گی ــد در جه و هدفمن
ناشــی از آن در جهــت پیشــرفت همــه جانبــه کشــور و 
ــردم  ــه اقشــار گوناگــون م ــد ب ــات گســترده و مفی ــه  خدم ارائ
و همچنیــن ضــرورت برنامه ریــزی و هماهنگــی مســتمر 
ــی  ــا م ــی از آن اقتض ــیب های  ناش ــت از آس ــور صیان ــه منظ ب
ــرای سیاســتگذاری،  ــزی ب ــی متمرک ــه نقطــه ی کانون ــد ک کن
تصمیم گیــری و هماهنگــی در فضــای مجــازی کشــور  بوجــود 
آیــد. بــه ایــن مناســبت شــورای عالــی فضــای مجــازی کشــور 
بــا اختیــارات کافــی بــه ریاســِت رئیــس جمهــور تشــکیل مــی 
گــردد و الزم  اســت بــه کلیــه  مصوبــات آن ترتیــب آثــار قانونــی 

ــود.«  داده ش
ــان  ــر نش ــه خاط ــامی در ادام ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
کردنــد: »ایــن شــورا وظیفــه دارد مرکــزی بــه نــام مرکــز ملـّـی 
فضــای مجــازی کشــور  ایجــاد نمایــد تــا اشــراف کامــل و بــه 
روز نســبت بــه فضــای مجــازی در ســطح داخلــی و جهانــی و 
تصمیم گیــری نســبت بــه نحــوه مواجهــه فعــال  و خردمندانــه 
ــا ایــن موضــوع از حیــث ســخت افزاری، نرم افــزاری و  کشــور ب
محتوایــی در چارچــوب مصّوبــات شــورای عالــی و نظــارت بــر 
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 اجــرای دقیــق تصمیمــات در همــه ســطوح تحقــق یابــد. نکات 
اساســی در مــورد وظایــف شــورای عالــی و مرکــز فضــای ملـّـی 
مجــازی بــا تأکیــد  بــر توجــه جــّدی بــه آن، در پیوســت ایــن 

حکــم ابــاغ میگــردد.« 

مسیر حرکت شورای عالی فضای مجازی
ــام  ــای مق ــه ه ــدات و توصی ــه تاکی ــن هم ــس از ای ــا پ ام
معظــم رهبــری مبنــی بــر تمرکــز بــر فضــای مجــازی، آنطــور 
کــه بایــد در دوره اول  شــورای عالــی فضــای مجــازی اتفاقــی 
نیفتــاد و فعالیــت چشــمگیری انجام نشــد. با تشــکیل دوره دوم 
شــورای عالــی فضــای مجــازی دوبــاره  معظــم لــه بــه میــدان 
آمدنــد و مســیر حرکــت شــورای عالــی فضــای مجــازی را در 
دیــدار بــا بــا رئیــس جمهــور و اعضــای شــورای عالــی فضــای 

ــد.   مجــازی، مشــخص کردن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در 16 شــهریور مــاه 1394 در دیــدار بــا رئیس جمهــور و 
ــن شــورا را مرکــز  ــی  فضــای مجــازی، ای اعضــای شــورای عال
اصلــی سیاســتگذاری آگاهانــه، مســئوالنه و مقتدرانــه در 
خصــوص فضــای مجــازی خواندنــد و بــا اشــاره  بــه گســترش 
ــای  ــر فض ــم و بی نظی ــده ی عظی ــرعت پدی ــزون و پرس روزاف
مجــازی تأکیــد کردنــد: »بایــد بــا اســتفاده از توانایی هــا 
ــح و  ــتگذاری صحی ــا سیاس ــور و ب ــوان کش ــتعدادهای  ج و اس
اقدامــات ســنجیده و هماهنــگ و بــدون از دســت دادن زمــان 
بــه ســمت خــروج از حالــت انفعــال در  عرصــه  فضــای مجــازی، 
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و حضــور فعــال و تأثیرگــذار و تولیــد محتــوای اســامی متقــن 
ــم.«  ــت کنی و جــذاب حرک

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حکــم انتصــاب اعضــای 
ــائل  ــن مس ــا تبیی ــازی ب ــای مج ــی فض ــورای عال ــد ش جدی
مربــوط بــه ایــن شــورا  فرمودنــد: »اینجانــب ضمــن تأکیــد بــر 
مفــاد حکــم اولیــه تشــکیل شــورا و پیوســت آن، ضــروری مــی 
دانــم کــه نــکات و مــوارد زیــر، مــورد  اهتمــام و توجــه جــدی 
رئیــس و اعضــای محتــرم شــورای عالــی فضــای مجــازی قــرار 

گیــرد: 
 1- انحــال شــوراهای عالــی مصــوب در گذشــته کــه 
مــوازی ایــن شــورا هســتند، به منظــور تحکیــم جایــگاه 
ــز  ــی و نی ــورای عال ــی ش ــوه ای و موقعیت محــوری و  کانون فراق
انتقــال وظایــف آن شــوراها بــه شــورای عالــی فضــای مجــازی. 

 ۲- تثبیــت و تقویــت جایــگاه مرکــز ملــی فضای مجــازی به 
عنــوان بــازوی شــورای عالــی فضــای مجــازی در جهــت تحقــق 
تصمیمــات آن  شــورا بــا وظایــف: رصــد وضعیــت جــاری فضای 
ــا  ــن فض ــوالت درای ــری تح ــی و آینده نگ ــازی و پیش بین مج
ــی  ــی،  ایجــاد  هماهنگــی و هم افزای ــی و بین الملل در ســطح مل
ــط  ــف ذی رب ــا، ســازمان ها و نهادهــای مختل ــان وزارتخانه ه می
در ابعــاد علمــی، فنــی،  اقتصــادی،  بازرگانــی،  حقوقــی،  انتظامی، 
 امنیتــی و دفاعــی مرتبــط بــا فضــای مجــازی و نظارت مســتمر 
ــوب  ــط در چارچ ــای ذی رب ــتگاه ها و بخش ه ــرد دس ــر عملک ب

 مصوبــات شــورای عالــی. 
 3- ارتقــای جمهــوری اســامی ایــران بــه قــدرت ســایبری 
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در طــراز قدرت هــای تأثیرگــذار جهانــی و برخــورداری از 
ــر کشــورها در جهــت  ــا دیگ ــل ب ــدرت  تعام ــکار عمــل و ق ابت
شــکل دهی بــه قواعــد و قوانیــن مرتبــط بــا فضــای مجــازی در 

ــه.  ــدار و  عادالن ــرد اخاق م ــا رویک ــی ب ــه جهان عرص
ــدی  ــرمایه گذاری ج ــه و س ــی و همه جانب ــام مل  4- اهتم
ــًا  ــع کام ــا و صنای ــواع فناوری ه ــعه ان ــاد و توس ــر ایج در ام
پیشــرفته و رقابتــی خصوصــاً  بــا اســتفاده و ایجــاد رشــته های 
ــد،   ــانی متعه ــرمایه های انس ــت س ــگاهی و تربی ــن دانش نوی
متخصــص و کارآمــد مــورد نیــاز در بخش هــای  ســخت افزاری 
ــاد فضــای  ــی ابع ــی در تمام ــی و خدمات ــزاری، محتوای و نرم اف
مجــازی به ویــژه در برنامــه ششــم توســعه و برنامه ریــزی 

ســاالنه  کشــور. 
ــس از  ــات پ ــی اطاع ــبکه مل ــدازی ش  5- تســریع در راه ان
تصویــب طــرح آن در شــورای عالــی و نظــارت مســتمر و مؤثــر 

ــرداری از آن.  ــدازی و بهره ب ــر  مراحــل راه ان ــی ب ــز مل مرک
 6-    اهتمــام ویــژه بــه سالم ســازی و حفــظ امنیــت 
همه جانبــه فضــای مجــازی کشــور و نیــز حفــظ حریــم 
خصوصــی آحــاد جامعــه و مقابلــه مؤثــر  با نفــوذ و دســت اندازی 

ــه.  ــن عرص ــگان درای بیگان
 7-    ترویــج هنجارهــا،  ارزش هــا و ســبک زندگــی اســامی 
ایرانــی و ممانعــت از رخنه هــا و آســیب های فرهنگــی و 
اجتماعــی در ایــن  عرصــه و مقابلــه مؤثــر بــا تهاجــم همه جانبه 
ــای  ــواد فض ــری و س ــگ کارب ــای فرهن ــز ارتق ــی و نی فرهنگ

مجــازی جامعــه. 
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اقتصــاد  بــرای  مناســب  ســهم  و  جایــگاه  احــراز   -8 
ــت های  ــوب سیاس ــازی در چارچ ــای مج ــان در فض دانش بنی
ــرای  ــه ب ــزی همه جانب ــور و  برنامه ری ــی کش ــاد مقاومت اقتص
بهبــود شــرایط کســب وکار مرتبــط بــا فناوری هــای مجــازی و 
ــوا،  ــق محت ــز  رون ــتغال زایی ونی ــای اش ــری از فرصت ه بهره گی

ــه.  ــن عرص ــارت در ای ــات و تج خدم
 9- توســعه محتــوا و خدمــات کارآمــد و رقابتــی منطبــق بر 
ارزش هــا و فرهنــگ اســامی – ایرانــی در تمامــی قلمروهــای 
مــورد نیــاز جامعــه و  جلــب مشــارکت های مردمــی و بکارگیری 

ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه. 
 10- تدویــن و تصویــب نظام هــای امنیتــی، حقوقــی، 

ــازی.  ــای مج ــاز در فض ــورد نی ــی م ــی و انتظام قضای

بستن فضای مجازی عاقالنه نیست
ــان  ــدت زم ــی م ــه ط ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــر چن ه
ــای  ــی فض ــورای عال ــرد ش ــاب از عملک ــر انق ــته، رهب گذش
ــد؛  ــته ان ــی نداش ــت چندان ــز  رضای ــازی در دوره دوم نی مج
چنانکــه در دیــدار معلمــان و فرهنگیــان بــا رهبــر انقــاب در 
ــر  ــی دیگ ــات را  یک ــان وزارت ارتباط ــال، ایش ــت امس اردیبهش
ــده  ــل آین ــت نس ــه ی تربی ــئول در زمین ــتگاه های مس از دس
برشــمردند و بــا اشــاره به گســتردگی فضــای   مجازی   و ســرعت 
 روزافــزون تحــوالت در ایــن عرصــه و ارتباط مســتمر جوانــان با  
 فضــای   مجــازی   خاطرنشــان کردنــد: »کســی مخالــف اســتفاده 
ــن اســت  ــی ای ــه موضــوع اصل  از   فضــای   مجــازی   نیســت بلک
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کــه در چنیــن عرصــه ای کــه لغزشــگاه اســت بایــد زمینــه ی 
ــازی   ــای   مج ــه   فض ــه آنک ــود ن ــم  ش ــح فراه ــتفاده ی صحی اس

ــد .  «  ــرل باش ــل کنت ــر قاب ــا و غی ــورت ره  به ص
رهبــر انقــاب اســامی بــا گایــه از وزارت ارتباطــات 
ــال  ــی به دنب ــد: »کس ــازی   گفتن ــای   مج ــی   فض ــورای عال و ش
بســتن   فضــای   مجــازی نیســت؛  زیــرا ایــن کار عاقانــه نیســت 
ــرای حفاظــت از  ــر ب ــه کشــورهای دیگ ــی ک ــرا هنگام ــا چ ام
فرهنــگ خــود، در اســتفاده از   فضــای  مجــازی   چارچوب هایــی 

ــم؟«  ــا کرده ای ــازی   را ره ــای   مج ــا   فض ــد، م ــرار می دهن ق

ــات شــورای  ــری مصوب ــر پیگی ــر انقــالب ب ــد رهب تاکی
ــی فضــای مجــازی عال

ــای  ــور و اعض ــس جمه ــا رئی ــدار ب ــاب در دی ــر انق رهب
ــز اجــرای  ــاه ســال 95 نی ــت در ســوم شــهریور م هیئــت دول
ــند  ــام و س ــی نظ ــتهای کل ــه  سیاس ــتی از جمل ــناد باالدس اس
ــوازم قانــون گرایــی برشــمردند و افزودنــد:  چشــم انــداز را از ل
ــی انقــاب  ــه شــواری  عال ــی از جمل ــات شــوراهای عال »مصوب
ــی فضــای مجــازی کــه بســیار مهــم  فرهنگــی و شــورای عال
ــا عمــل شــود.«  ــر شــناخته و براســاس آنه ــد معتب اســت بای

مقــام معظــم رهبــری در ادامــه خاطــر نشــان کردنــد: »من 
دیــروز پریــروز بــود بــا آقــای دکتــر روحانــی راجــع بــه شــورای 
عالــی فضــای مجــازی  مختصــراً صحبــت کــردم، بیشــتر از ایــن 
هــم صحبــت خواهیــم کــرد، شــورای عالــی مجــازی - کــه مــا 
ــا  ــار ســاعته ب ــار جلســه  ســه  چه ــاق شــاید چه ــن ات در همی
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ــوا نشســتیم و  ــه ای از ق ــّوه، و مجموع ــه ق ــای س حضــور رؤس
ــی اســت -  ــن شــورا تشــکیل شــده و بســیار مســئله  مهّم ای
مصّوباتــی  دارد، ایــن مصّوبــات را بایســتی معتبــر بداننــد و بــر 
ــی  ــن قانون گرای ــود. ای ــل بش ــد عم ــات بای ــن مصّوب ــق ای طب
ــی از  ــلّماً خیل ــاد، مس ــا  افت ــه ج ــر چنانچ ــداری اگ و قانون م

آســیبها از بیــن خواهــد رفــت.« 

جهاد مجازی و سنگربندی در فضای مجازی
ــاب در عرصــه فضــای  ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــه تاکی هم
مجــازی و ضــرورت حضــور هوشــمندانه در ایــن عرصــه حاکــی 
ــاد  ــد »جه ــاد را بای ــوارد جه ــی از م ــروز  یک ــت ام از آن اس
مجــازی« و »ســنگربندی در ایــن فضــا« دانســت. طبیعتــا اگــر 
چنیــن تفکــری حاکــم شــود، بســیاری از  منویــات مقــام معظم 
رهبــری نیــز بــر ذهــن و فکــر مســئوالن امــر، حاکــم خواهــد 
ــات  ــی اطاع ــدازی شــبکه مل ــه تســریع در راه ان شــد از جمل
ــه  ــت همه جانب ــظ امنی ــازی و حف ــه سالم س ــژه ب ــام وی و  اهتم
فضــای مجــازی کشــور و همچنیــن ترویــج هنجارهــا،  ارزش هــا 
و ســبک زندگــی  اســامی ایرانــی. طبیعتــا هــر یــک روز کــه 
از اجــرای فرامیــن رهبــری در ایــن حــوزه بگــذرد، بــه انــدازه 
چنــد مــاه از دشــمنان در عرصــه  فضــای مجــازی عقــب افتــاده 
ایــم؛ چراکــه ســرعت رشــد و تحــول در عرصــه فضــای مجــازی 
منطبــق بــا هنجارهــای غربــی، بــه قــدری اســت  کــه اکنــون 
شــاهد بــه روز رســانی روزانــه و هفتگــی برخــی از شــبکه هــای 

اجتماعــی هســتیم. 
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بــر ایــن اســاس الزم اســت تــا فضــای مجــازی را بــر مبنای 
دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری کــه برگرفتــه از اطاعــات 

فــراوان در ایــن حــوزه  اســت، تطابــق بخشــیم. 
در زیــر ســعی شــده اســت خاصــه ای کامــل از »فضــای 
ــا  ــود ت ــه ش ــری« ارائ ــم رهب ــام معظ ــدگاه مق ــازی از دی مج
ــور:  ــازی کش ــای مج ــده فض ــیر  آین ــد در مس ــایی باش راهگش

چیستی فضای مجازی: 
اهمیت فضای مجازی

ــت  ــاب اســامی اهمی ــدازه ی انق ــه ان ــوزه ب ــن ح ای   • 
ــه  ــد ک ــبیه فرمودن ــام تش ــاب در مق ــم انق ــر معظ دارد. رهب
ایــن فضــا مثــل یــک  رودخانــه ی پــر از آب و خروشــان اســت 
ــان تر  ــزوده و خروش ــر آب آن اف ــم ب ــاً ه ــد و دائم ــه می آی ک
می شــود. اگــر مــا بــرای ایــن  رودخانــه تدبیــر کنیــم و برنامــه 
داشــته باشــیم؛ زه کشــی کنیــم و هدایــت کنیــم ایــن رودخانــه 
ــزد، می شــود فرصــت.  اگــر رهایــش کنیــم  ــه ســد بری ــا ب را ت
ــد.  ــرای آن نداشــته باشــیم، می شــود یــک تهدی و برنامــه ای ب
ــس  ــهریاری،  رئی ــد ش ــر حمی ــلمین دکت )حجت االسام والمس
ــورای  ــامی و عضوش ــوم اس ــری عل ــات کامپیوت ــز تحقیق مرک

ــازی- 1390/1۲/۲6(  ــای مج ــی فض عال
ــا در  ــی اســت، ام ــزرگ اله ــم ب ــی از نع ــت یک اینترن   • 
ــک  ــی ی ــت؛ یعن ــم هس ــزرگ ه ــت ب ــک نقم ــال ی ــن ح عی
چاقــوی دو دم و  خطرنــاک... اینترنــت االن مثــل یــک جریــان 
افســار گســیخته اســت... ایــن مثــل آن اســت کــه کســی یــک 
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ــد  ــو؟ بگوین ــاده اش ک ــد ق ــاورد،  بگوین ــی را بی ــگ وحش س
ســفارش کرده ایــم آهنگــر قــاده را بســازد! )دیــدار بــا اعضــاء 

ــی-  1381/06/۲9(  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

فرصت های فضای مجازی ویژه انقالب اسالمی
ارتباط با دنیای اسالم   • 

ــاب در آن  ــوم انق ــل س ــه نس ــا - ک ــور م ــا در کش نه تنه
درحــال بالیــدن اســت - بلکــه در دنیــای اســام، جوانــان عصــر 
ارتباطــات و عصــر  اینترنــت کــه بــا مســائِل دور از محیــط خــود 
براحتــی میتواننــد ارتبــاط بگیرنــد، دنبــال ایــن هســتند کــه 
ــامی و  ــوری اس ــامی و  جمه ــاب اس ــائل انق ــاره ی مس درب
دربــاره ی معمــار ایــن بنــای عظیــم، مطالــب بیشــتری بداننــد. 
)بیانــات در مراســم بیســت و پنجمیــن ســالروز رحلــت  حضرت 

امــام خمینــی- 1393/03/14( 
ایجاد حس کنجکاوی در مخاطبان جهانی   • 

ــی  ــزاران ایســتگاه تلویزیون ــه ه ــا بلک  )دشــمنان( از صده
ــرای دشــنام دادن  ــد ب ــی اســتفاده کردن ــی و اینترنت و رادیوی
بــه جمهوری اســامی و بــه  بانــی بــزرگ آن و بــه طرفــداران 
ــی  ــرده اســت، یعن ــا کمــک ک ــه م ــب ب ــن مطل ــود ای آن. خ
ــر  ــان در  سراس ــتمعان و مخاطب ــکاوی را در مس ــس کنج ح
َُّهــم یَکیــدوَن َکیــًدا. َو اَکیــُد  دنیــا برانگیختــه اســت؛   […]   »اِن
َکیــًدا« )بیانــات در مراســم بیســت و پنجمیــن ســالروز رحلــت 

ــام  خمینــی- 93/03/14(  حضــرت ام
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ترویج معارف دینی   • 
  ابزارهــای تســهیل کننده، مثــل رایانه هــا و ارتباطــات 
اینترنتــی و فضــای مجــازی و ســایبری هــم کــه االن در اختیار 
ــاد بگیریــد، میتوانیــد یــک  شماســت. اگــر بتوانیــد  اینهــا را ی
کلمــه حــرف درســِت خودتــان را به هزاران مســتمعی که شــما 
ــاده ای  ــن  فرصــت فوق الع آنهــا را نمــی شناســید، برســانید؛ ای
اســت؛ نبــادا ایــن فرصــت ضایــع شــود. )بیانــات در دیــدار علما 

و روحانیــون اســتان خراســان شــمالی- 1391/07/19( 
بــا همــه ی ایــن وســایل ارتبــاط جمعــی ای کــه وجــود دارد 
- البتــه روحانیــت بایــد از همــه ی ایــن وســایل ارتبــاط جمعــی 
اســتفاده کنــد؛ از  اینترنــت و تکنولوژیهــای جدیــد ارتباطاتــی 
بایــد همــه ی روحانیــت بــرای دیــن اســتفاده کنــد؛ همچنانــی 
کــه از رادیــو و تلویزیــون و بقیــه ی  چیزهــا اســتفاده مــی کنــد. 
)بیانــات در دیــدار روحانیــون اســتان ســمنان- 1385/08/17( 

امــروز اینترنــت، ماهــواره، تلویزیــون و ابزارهــای گوناگــون 
ارتباطــِی فــراوان هســت، امــا هیچ کــدام از اینهــا منبــر نیســت؛ 
ــک  ــن ی ــرف زدن؛ ای ــس ح ــه رو و نفس به نف ــی  روب ــر یعن منب
ــا بایســتی آن را  ــازی دارد    […]  منته ــر مشــخص و ممت تأثی
هنرمندانــه ادا کــرد تــا بتوانــد اثــر  ببخشــد. )بیانــات در دیــدار 
روحانیــان و مبلغــان در آســتانه ی مــاه محــرم  1384/11/5( 

افزایش دقت و سرعت در دستیابی به اطالعات
ــای  ــده در فض ــن و جهت دهن ــناد متق ــرار دادن اس ق   • 
مجــازی، بــه بســیاری از محققــان و نویســندگان کمــک 
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ــا  ــخ نگاری ه ــه تاری ــات اینگون ــرد. از  آف ــد ک ــایانی خواه ش
)تاریــخ نــگاری های شــفاهی(، برخــی اظهارنظرهــای غیرواقعی 
و ارائــه ی دیدگاههــای  تغییریافتــه امــروزی بجــای دیدگاههــای 
واقعــی آن دوره ی تاریخــی اســت. )دیــدار مســؤوالن و محققــان 
مرکــز اســناد انقــاب  اســامی بــا رهبــر انقــاب- اســتفاده از 

ــازی- 1390/01/31(  ــای مج ــای فض ظرفیته

جهانی و فرامرزی بودن
ــاوری  ــم و فن ــئله ی عل ــر روی مس ــه ب ــر چنانچ اگ   • 
از  در یکــی  و نخبه پــروری ســرمایه گذاری کنیــم، حتمــاً 
ــی  ــم. […] )وقت ــرمایه گذاری کرده ای ــا  س ــن کاره بااولویت تری
یــک ملــت حامــی مظلــوم( عالــم باشــد، قــدرت داشــته باشــد، 
حــرف بــرای زدن داشــته باشــد و  بتوانــد صــدای خــودش را بــه 
ــاوری پیشــرفته و ابزارهــای گوناگــون  ــا برســاند، دارای فن دنی
ارتباطــی باشــد، دارای قــدرت تبلیغــات  باشــد، […] ببینید در 
دنیــا چــه اتفــاق عجیبــی رخ خواهــد داد؛ وضــع دنیــا دگرگــون 
خواهــد شــد. )بیانــات در دیدار نخبــگان جــوان-  1389/07/14( 

دستیابی به اطالعات علمی
بــا تعامــل دانشــجو با اســتاد، تحــرک اســتاد، مطالعه ی    • 
اســتاد، دسترســی اســتاد بــه مراکــز علمــی و اطاعــات علمــی 
و نشــریات  علمــی - کــه امــروز خوشــبختانه بــا رواج اینترنــت و 
چیزهــای دیگــر، خیلــی از گذشــته آســانتر شــده - دانشــگاه را 
بــه یــک مجلــس  عمومــِی دائماً در حــال مباحثــه و در حــال کار 
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تبدیــل کنیــد؛ دانشــجو را رشــد بدهیــد و تربیــت کنیــد. )گزیده 
بیانات( »ســوزن باناِن  پیشــرفت علمــی کشــور«- 139۲/09/۲7( 

تهدیدهای فضای مجازی
کمرنگ شدن ارزش ها

دشــمنان مــا بیــکار ننشســته اند، از مطبوعــات اســتفاده    • 
میکننــد، از تبلیغــات اســتفاده میکننــد و از روشــهای گوناگــون 
تبلیغــی اســتفاده  میکننــد تــا آن ارزشــهایی را کــه ملــت بــه آنها 
پایبنــد اســت و آنهــا از آن ارزشــها خوششــان نمی آیــد، در چشــم 
مردم بشــکنند.   )بیانــات در دیدار مــردم گرمســار- 1385/08/۲1( 

گسترش شبهات فکری و تضعیف اعتقادات
ایــن شــیطانی کــه حملــه میکنــد، همیشــه یــک جور    • 
حملــه نمیکنــد. شــیطاِن امــروز کــه از راه اینترنــت و ماهــواره و 
روشــهای  ارتباطــِی مــدرن و فــوق مــدرن ســراغ شــما می آیــد، 
ــرده،  ــدرن ک ــخت افزارش را م ــم دارد؛ س ــی ه ــای مدرن حرفه
نرم افــزار مــدرن هــم  دارد. شــبهه آفرینی دارد، اخــال در 
عقیــده دارد، ایجــاد تشــویش در ذهــن دارد، تزریــق ناامیــدی 
دارد، ایجــاد اختــاف دارد.   )بیانــات در جمــع روحانیــون شــیعه 

و اهــل ســنت کرمانشــاه - 1390/07/۲0( 

دزدی و جاسوسی اطالعات
 •   )آمریــکا( از شــخص اول کشــورِ هم پیمان خود جاسوســی 
اینترنتــی هــم میکنــد، جاسوســی به وســیله ی تلفــن همــراه هــم 
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میکنــد، از  زندگــی خصوصــی او جاسوســی میکنــد، اِبایی هم نــدارد؛ 
وقتــی هــم که کشــف میشــود، میگوید کــه بله، ببخشــید، ایــن کار 
شــد  دیگر، چاره ای نبود […] )بیانات در مراســم بیســت و پنجمین 

ســالروز رحلــت حضــرت امــام خمینــی- 1393/03/14( 

دروغگویی و وارونه سازی حقایق
 •    شــما ماحظــه کنیــد؛ در تبلیغات گســترده ی رســانه اِی 
دشــمنان مــا ســعی میشــود تــوان داخلــی و ملــی کشــور تحقیــر 
شــود و کوچــک  شــمرده شــود؛ متقاباً توان دشــمن بیــش از آنچه 
ــی از لغزشگاه هاســت. […]   ــن یک ــود؛ ای ــی ش ــه هســت، معرف ک
 طــرف مقابــل مــا  جامعه ی جهانــی نیســت، دولتها نیســتند، ملتها 
نیســتند؛ چنــد دولتنــد؛ منتهــا دســتگاه رســانه اِی قــوی دارنــد. 

ــات در دیــدار  کارگــزاران نظــام- 1391/05/03(  )بیان
ــا را  ــلط دنی ــانه ای مس ــتهای رس ــما سیاس ــروز ش ام   • 
ــه اســام  ــد ک ــا اقتضــاء میکن ــد. مصلحــت آنه ماحظــه کنی
ــر  ــرعت ه ــا س ــن کار ب ــد. ای ــاوی  بدانن ــت مس ــا تروریس را ب
ــای  ــتر از فناوریه ــه بیش ــر چ ــتفاده ه ــا اس ــتر و ب ــه بیش چ
پیشــرفته انجــام میگیــرد. مصلحــت آنهــا  اقتضــاء میکنــد کــه 
متقابــًا امریــکا را مظهــر حقوق بشــر و دمکراســی بــه حســاب 
آورنــد. ایــن کار بــه راحتــی و بــا شــیوه های پیچیــده  و بســیار 
پیشــرفته ی رســانه ای در دنیــا انجــام میگیــرد. دروغهــای 
بــزرگ مثــل حقیقــت در امــواج رادیویــی، تلویزیونــی، اینترنتی 
 و غیــره منعکــس میشــود.   […]   )بیانــات در دیــدار مدیــران و 
ــف- 1385/0۲/۲6(  ــورهای مختل ــانه ای کش ــازان رس برنامه س
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کودک و نوجوان، هدف اصلی تهدیدات فضای مجازی
تهاجــم فرهنگــی یــک واقعیتــی اســت.    […] صدهــا -    • 
رســانه ی صوتــی، تصویــری، اینترنتــی، مکتــوب در دنیــا دارند کار 
میکننــد  بــا هــدف ایــران! بــا هــدف ایــران! نــه اینکــه دارنــد کار 
خودشــان را میکننــد.    […] بــا زبــان فارســی [برنامــه میســازند]؛ 
آن را بــا وقــت  اســتفاده ی فارســی زبــان یــا عنصــر ایرانــی تطبیق 
میکننــد؛    […] میخواهنــد بــرروی ذهــن ملت مــا و بــرروی رفتار 
ملــت مــا -  جــوان، نوجوان، حتــی کــودک - اثرگذاری کننــد. این 
بازیهــای اینترنتــی از جملــه ی همیــن اســت؛ این اســباب بازیهایی 
ــات در  ــه ی همیــن اســت. )بیان کــه وارد  کشــور میشــود از جمل
دیــدار اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی- 139۲/09/19( 

ــر  ــی اوِل انقــاب شــأنش باالت ایــن جــوان از جــوان انقاب   • 
اســت. چــرا؟ چــون آن روز اوالً آن انقــاِب بــا آن عظمــت و پرهیجــان 
اتفــاق  افتــاده بــود؛ ثانیــاً آن روز اینترنــت نبود، ماهــواره نبــود، این همه 
تبلیغــات گوناگــون نبــود، ایــن جــوان در معــرض ایــن همــه آســیب 
 نبــود، جــوان امــروز در معــرض ایــن همــه آســیبها اســت؛ اینترنــت 
جلــوی او اســت، ایــن همــه تــاش دارد میشــود بــرای اینکــه ایــن 
 جــوان را منحــرف کننــد، [امــا] این جــوان متدین باقی میمانـَـد؛[…] 
نســل امــروزِ انقــاب، بــه نظــر مــا یکــی از افتخــارات بــزرگ  اســت. 
)بیانــات در دیــدار اعضای مجلــس خبــرگان رهبــری- 139۲/1۲/15( 

ایجاد حس یأس و تحقیر
صدهــا مرکــز رادیوئــی و تلویزیونــی، بعــاوه ی صدهــا    • 
مراکــز گوناگــون ســایبری و محیــط مجــازی در نقــاط مختلــف 
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دنیــا دارنــد  تــاش میکننــد تــا پیــام یــأس و ناامیــدی را بــه 
ــل  ــن عوام ــد،  […] از اصلیتری ــن کنن ــا تلقی ــت م ــان مل اذه
تبلیغــات گوناگــون امپراتــوری  خبــری دنیــا همیــن اســت کــه 
ــور و  ــی از ش ــه ناش ــت - ک ــاش و حرک ــا را از ت ــان م جوان
آرمانخواهــی آنهاســت - بــاز بــدارد. مــا در  نقطــه ی مقابــل بایــد 
ــات در اجتمــاع مــردم  ســعی کنیــم ایــن را نگــه داریــم. )بیان

اســفراین- 1391/07/۲۲( 
ــه ی  ــمن را در عرص ــای دش ــی کاره ــر کس ــروز اگ ام   • 
عظیــم شــیوه های تبلیغاتــی ماحظــه کنــد؛ از وســائل اینترنتی 
گرفتــه تــا وســائل  صوتــی و تصویــری، تــا بلندگوهائــی کــه در 
ــد  ــد - می بین ــم دارن ــل ه ــد - در داخ ــف دارن ــای مختل جاه
یــک قلــم عمــده ایــن اســت کــه  حــوادث کشــور را دگرگــون 
جلــوه دهنــد؛ وضــع کشــور را مأیوس کننــده، ناامیــد کننــده، رو 
بــه زوال، رو بــه انحطــاط، رو بــه  بن بســت نشــان دهنــد. تــاش 
زیــاد آنهــا در ایــن زمینــه، خــود نشــانه ی ضعــف آنهــا در میدان 
واقعیــت اســت. )دگرگــون جلــوه دادن  واقعیــات- 1389/10/14( 

تحمیل تفکر غلط غربی
ــوای دل  ــرای اغ ــه ب ــروز وســائلی ک ــد ام شــما ببینی   • 
ــته  ــا گذش ــه ی ب ــل مقایس ــت؛ قاب ــدر اس ــت، چق ــا هس جوانه
نیســت. ایــن ماهواره هــا،  ایــن اینترنت هــا، ایــن انــواع و اقســام 
وســائل ارتباطــات، اینهــا دلهــا را اغــوا میکنــد، جــذب میکنــد، 
از راه بــه در می بــرد،  انگیزه هــای معنــوی را در انســان سســت 
میکنــد، شــهوات را در انســان بیــدار میکنــد. )بیانــات در دیــدار 
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ــری- 1390/06/17(  ــرگان  رهب ــس خب ــای مجل اعض
ببینیــد تلویزیــون، رادیــو، وســائل الکترونیکــی،    • 
اینترنــت و دیگــر وســائل ارتباطاتــی، امــروز در دنیــا در خدمت 
چــه اهدافــی قــرار  دارد. امــروز اســتکبار بــه ایــن اکتفــا نمیکند 
کــه شمشــیر نشــان بدهــد؛ شمشــیر هــم نشــان میدهــد، امــا 
ــرای  ــا شــیوه ی  دیگــر متوســل میشــود ب ــه ده ه ــار او ب در کن
ــتمگرانه  ــا، آن روش س ــط، آن راه خط ــر غل ــه آن فک ــن ک ای
ــدار  ــات در دی ــد.   )بیان ــل کن ــا تحمی ــر ملته ــر را ب و طغیانگ
روحانیــون و طاب تشــیع و تســنن کردســتان - 1388/0۲/۲3( 

ضرورت فعالیت در فضای مجازی
جنگ امروز عرصه تقابل

ــا  ــت ام ــی نیس ــگ نظام ــر جن ــروز درگی ــور، ام کش   • 
ــر  ــر جنــگ سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی اســت و باالت درگی
از همــه درگیــر جنــگ  فرهنگــی اســت؛ درگیــر جنــگ اســت. 
ایــن را اگــر کســی ندانــد، خــواب خواهــد مانــد. اینکــه ندانیــد 
دشــمن در صــدد حملــه اســت و  ایــن حملــه از کجــا و چگونــه 
اســت، مطمئــن باشــید شکســت می خوریــد. )بیانــات در 
دیــدار اعضــای ســتاد کنگــره ی بزرگداشــت ســه  هــزار شــهید 

ــمنان- 1394/0۲/14(  ــتان س اس
آمریکایی هــا می گوینــد 45 میلیــون دالر بودجــه    • 
ــت جمهــوری اســامی  ــق اینترن ــا از طری ــد ت ــب کرده ان تصوی
ایــران را شکســت  دهنــد کــه ایــن نشــان دهنــده اوج درماندگی 
دشــمن اســت زیــرا آن هــا تاکنــون ده هــا میلیــون دالر صــرف 
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ــم،  ــق کار دیپلماســی، تحری ــا نظــام اســامی از  طری ــه ب مقابل
اعــزام جاســوس، اســتخدام مــزدور و روشــهای دیگــر کرده انــد 
ولــی بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیده اند.   )دیــدار بــا هــزاران نفــر 

ــدران- 1388/11/06(  ــتان مازن ــردم اس از م
 •    امــروز مهمتریــن ابــزار جنــگ بین قدرتهــا در دنیا رســانه 
ــد  ــانه ها دارن ــا رس ــم ب ــزرگ ه ــای ب ــی قدرته ــروز حت ــت و ام اس
ــن  ــا و ای ــا و هنره ــر رســانه ها و تلویزیونه ــروز تأثی ــد. ام کار  میکنن
شــبکه های عظیــم اطاع رســانِی اینترنتــی و... از ســاح و از  موشــک 
و از بمــب اتــم بیشــتر اســت. امــروز دنیــا، یک چنیــن دنیایی اســت. 
روزبــه روز هــم دارنــد ایــن میــدان را گســترش میدهنــد.   )بیانات پس 

از بازدیــد از ســازمان صــدا  و  ســیما- 1383/0۲/۲8( 

لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی رسانه
ــا و  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــی ب ــم فرهنگ ــروز تهاج ام   • 
ــا  ــت؛ صده ــدی اس ــی ج ــی خیل ــد ارتباط ــای جدی فناوریه
ــوان  ــوان و نوج ــر ج ــمت فک ــه س ــات ب ــیله و  راهرِواطاع وس
ــی و  ــی و رادیوی ــیوه های تلویزیون ــواع ش ــود دارد؛ از ان ــا وج م
رایانــه ای و امثــال  اینهــا دارنــد اســتفاده میکننــد و همین طــور 
ــا  ــون را در آنه ــبهه های گوناگ ــکار و ش ــوه، اف ــورت انب ــه ص ب
ــه  ــروز نمیشــود ب ــا ایســتاد. ام ــل  اینه ــد در مقاب ــد. بای میریزن
ــه  ــه ک ــم؛ البت ــا کنی ــان اکتف همــان روشــهای قدیمــی خودم
ــد  ــر  او را بای ــید؛ فک ــد بشناس ــوان را بای ــد. ج ــوان نمی آی ج
ــد بشناســید.  ــه او هجــوم آورده، بای بشناســید؛ آنچــه را کــه ب
تــا میکــروب و بیمــاری را نشناســید کــه عــاج نمیتــوان کــرد. 
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  )بیانــات در دیــدار روحانیــون اســتان ســمنان- 1385/08/17( 
در همــه جای دنیــا   [  ...   ] وقتی   [  ...  ]   اینترنت وارد میشــود،    • 
معمــوالً فیلترهایــی هــم وجــود دارد کــه هــر کشــور بــه فراخــور 
تمایــات  و تفّکــرات و مصالحــی کــه دارد، آنهــا را کار میگــذارد؛ 
ایــن یــک امــر طبیعی اســت. )بیانات در جلســه پرســش و پاســخ 

 دانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی- 138۲/0۲/۲۲( 

نقشه راه )روش فعالیت در فضای مجازی( 
پرهیز از مشغولیت های بیهوده و نادرست

ــت: »و اّن  ــدار اس ــده؛ او بی ــه نخوابی ــمن ک  •   […]   دش
اخــا الحــرب األرق و مــن نــام لم ینــم عنــه«. شــما اگــر حواســت 
پــرت شــد، شــما اگــر  از موقعیــت خــودت غافــل شــدی، دلیــل 
ــت،  ــل توس ــه در مقاب ــم ک ــمنی ه ــه دش ــود ک ــی ش ــن نم ای
ــه  ــه مطبوعــات، ب حواســش پــرت شــده باشــد؛   […]   اینکــه  ب
ــه پایگاه هــای اینترنتــی کــه امــروز  ــه روزنامه هــا، ب رســانه ها، ب
رواج پیــدا کــرده اســت، هــی ســفارش مــی کنیــم کــه  از وارد 
کــردن حرفهــا و مطالــب نادرســت - کــه ذهــن مردم را مشــغول 
میکنــد - بــه فضــای ذهنــی مــردم پرهیــز کنیــد، به خاطــر  این 

ــدار مــردم قــم- 1391/10/19(  ــات در دی اســت. )بیان

تبیین باورهای مذهبی
ــت؛  ــگ اس ــئله ی فرهن ــر، مس ــا مهم ت ــه ی اینه از هم   • 
ــد مــردم. می بینیــد چقــدر  بخصــوص در ســطح باورهــا و عقای
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــاره ش ــد. اش ــرمایه گذاری میکنن ــد  س دارن
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ــانه های  ــاد رس ــرف ایج ــی ص ــون بین الملل ــرمایه های گوناگ س
اثرگــذار میشــود، از  قبیــل ماهــواره و اینترنــت و موبایــل و امثــال 
اینهــا؛ دارنــد ســرمایه های زیــادی را صــرف میکننــد […]؛ کــه 
البتــه پادزهــر آن هــم  ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم در ســطوح 
مختلــف، نســبت بــه باورهــا طرحهــای تبیینــی و اقناعی داشــته 
ــازمانهای  ــا، س ــی م ــازمانهای  فرهنگ ــا، س ــای م ــیم؛ علم باش
تبلیغاتــی مــا، گوینــدگان مــا، صداوســیمای مــا باید بتواننــد این 
باورهــا را در ذهــن مــردم تثبیــت کننــد و  تعمیق کننــد. )بیانات 
در دیــدار بــا اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری- 1393/06/13( 

احتیاج به زمان برای حل مسائل سایبری
ــن  ــد ســاله اســت. ای ــه ی چن ــه، قضی ــن قضی  •    […] ای
کاری کــه مــا شــروع کردیــم، توقــع خــود بنــده ایــن اســت کــه 
بعــد از چهــار پنــج ســال  ان شــاءاهلّل نتائجــش را ببینیــم. اینکــه 
ــاه  ــع داشــته باشــید کــه بعــد از پنــج شــش م شــما حــاال توق
آدم ببینــد کــه مســائل ســایبری کشــور  اصــاح شــده و شــبکه ی 
اینترنــت ملــی بــه وجــود آمــده و فــان؛ نــه، به ایــن زودیهــا اینها 
جواب بده نیســت. )بیانــات در دیــدار  دانشــجویان- 1391/05/16( 

ضرورت استفاده صحیح از روشهای تبلیغاتی
امــروز شــما ببینیــد وســایل تبلیــغ در دنیــا چقــدر    • 
متنــوع شــده؛ ایــن طــرِف دنیــا یــک نفــر جــوان پــای یــک 
ــات،  ــورات، تخی ــکار، تص ــیند و  اف ــک مینش ــتگاه کوچ دس
پیشــنهادهای فکــری و پیشــنهادهای عملــی را از ســوی هــر 
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ــت  ــا دریاف ــرِف  دنی ــی - از آن ط ــر ناکس ــه ه ــی - بلک کس
میکنــد. امــروز اینترنــت و ماهــواره و وســایل ارتباطــِی بســیار 
ــا  ــه جــای دنی ــه هم ــان ب ــوع وجــود دارد و حــرف، آس متن
ــه ی کارزار  ــن، عرص ــردم و مؤمنی ــکار م ــدان اف ــد. می  میرس
تفکــرات گوناگــون اســت. امــروز مــا در یــک میــدان جنــگ 
ــری  ــن کارزار فک ــم. ای ــرار داری ــری ق ــِی فک و کارزار  حقیق
ــر  ــت. اگ ــود ماس ــه س ــت؛ ب ــا نیس ــان م ــه زی ــه ب به هیچ وج
ــاز ماســت - از  ــه نی ــدان بشــویم و  آنچــه را ک ــن می وارد ای
مهمــات تفکــر اســامی و انبارهــای معــارف الهــی و اســامی 
ــت؛  ــا ماس ــرد ب ــاً  بُ ــم، قطع ــرف کنی ــیم و ص ــرون بکش - بی
لیکــن مســأله ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن کار را بکنیــم.  
ــان - ــتان کرم ــون اس ــی از روحانی ــدار جمع ــات  در دی )بیان

 )1384/0۲/11  

کنترل آزادی های رسانه ای
امــروز بــا گســترش مراکــز و پایگاه  هــای اطاع  رســانی    • 
و خبــری و اینترنتــی، حــرف از هــر زبانــی، از هــر حنجــره  ای 
ــت  ــم رعای ــا ه ــد. خیلیه ــه میرس ــوش هم ــه گ ــد،  ب در بیای
نمیکننــد. آن کســانی کــه مســئولند، چــه در دولــت، چــه در 
بیــرون دولــت، بایــد خیلــی  اهتمــام بورزنــد بــه ایــن کــه ایــن 
آزادی ای کــه نظــام اســامی بــه بیــان حقائــق داده، در جهــت 
ــد،  ــاد  نشــاط کار، امی ــت ایج ــد؛ در جه ــه کار بیفت درســتی ب
ــوری و  ــدار رئیس جمه ــات در دی ــتگی. )بیان ــی و همبس همدل

ــت - 1391/06/0۲(  ــأت دول ــای هی اعض
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لزوم رعایت حقوق افراد درفضای مجازی
ــه  ــی توج ــم؛ یعن ــد آسیب شناســی کنی ــن بای بنابرای   • 
ــه وجــود دارد و جســتجو از  ــن زمین ــه در ای ــه آســیبهائی ک ب
علــل ایــن آســیبها... حقــوق  افــراد را چقــدر مراعــات میکنیــم؟ 
ــدر  ــت چق ــود؟ در اینترن ــات میش ــدر مراع ــانه ها چق در رس

مراعــات میشــود؟ )1391/07/۲4( 

لزوم پایبندی به قانون در فضای مجازی
 •    ایــن رســانه های الکترونیکــی و اینترنتــی متأســفانه 
موجــب شــده اســت کــه افــراد بی محابــا علیــه یکدیگــر حــرف 
بزننــد، بــد بگوینــد.  بایــد از طــرف مســئولین کشــور بــرای این 
هــم یــک جــوری تدبیــر بشــود. ولــی عمــده ایــن اســت کــه 
خــود مــا مــردم، خودمــان را مقیــد  کنیــم بــه اخــاق اســامی؛ 
خودمــان را مقیــد کنیــم بــه قانــون. )بیانــات در حــرم رضــوی-

 )1391/01/01

برنامه ریزی و مدیریت آینده
ســی ســال آینــده یعنــی دنیائــی کــه احتمــاالً هیــچ    • 
شــباهتی بــا امــروز نــدارد …  . بیســت ســال قبــل ایــن فناوری 
اطاعــات   .… وجــود  نداشــت؛ چیزکــی بــود، امــروز ببینیــد در 
هــر خانــه ای، در هــر مدرســه ای، در هــر گوشــه ای از فنــاوری 
ــم  ــتاب عل ــم. ش ــی کنی ــاهده م ــزی  مش ــک چی ــات ی اطاع
ــر  ــب کمت ــاً بمرات ــه گذشــت، یقین ــالی ک ــن بیســت س در ای
ــاوری در  ــم و  فن ــم و پیشــرفت عل ــود از شــتاب عل ــد ب خواه
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بیســت ســالی کــه پیــش روی ماســت؛ در ســی ســالی کــه 
ــاتید و  ــی از اس ــدار جمع ــات در دی ــش روی ماســت. )بیان پی
ــور- ــه کش ــای علمی ــگران حوزه ه ــان و پژوهش ــا و مبلّغ  فض

 )1386/09/08
تحــول را مدیریــت کنیــد. تحــول اجتناب ناپذیــر    • 
اســت. تحــول، طبیعــت و ســنت آفرینــش الهــی اســت. یــک 
موجــودی را فــرض کنیــم  کــه تــن بــه تحــول ندهــد؛ از یکــی 
از دو حــال خــارج نیســت: یــا خواهــد ُمــرد یــا منــزوی خواهــد 
شــد. یــا در غوغــای اوضــاِع تحــول  یافتــه مجــال زندگــی پیــدا 
نمیکنــد، زیــر دســت و پــا لــه میشــود، از بیــن میــرود؛ یــا اگــر 
ــد. میشــود از  تحــول دوری  ــد ش ــزوی خواه ــد، من ــده بمان زن
ــزد،  ــد از تحــول بگری ــر حــوزه بخواه ــزوا. اگ ــا ان ــا ب ــد، ام گزی
ــه  ــد. البت ــده بمان ــر زن ــرد، اگ ــر نمی ــد شــد؛ اگ ــزوی خواه من
 مایــه ی دیــن مانــع مــردن میشــود، امــا منــزوی خواهــد شــد؛ 
روزبــه روز منزویتــر خواهــد شــد. تحــول دو طــرف دارد: تحــول 
در  جهــت صحیــح و درســت، تحــول در جهــت باطــل و غلــط. 
مــا بایــد مدیریــت کنیــم کــه ایــن تحــول در جهــت درســت 
انجــام بگیــرد.  ایــن وظیفــه ی مؤثریــن در حــوزه اســت. مدیران 
حــوزه، فضــای حــوزه، صاحــب نظــران حــوزه بایــد همتشــان 
ایــن باشــد. تحــول  یعنــی ایــن؛ یعنــی بــه روز بــودن، بهنــگام 
ــد  ــدن.   […]   تحــول را بای ــو رفتــن، از حــوادث عقــب نمان جل
ــب  ــد مراق ــی بای ــرد. خیل ــت  ک ــد مدیری ــت و آن را بای پذیرف
بــود. )بیانــات در دیــدار جمعــی از اســاتید و فضــا و مبلّغــان و 

ــور-  1386/08/09(  ــه کش ــای علمی ــگران حوزه ه پژوهش
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نتیجه گیری:  
در شــرایطی کــه فضــای مجــازی گاهــا بــر فضــای واقعــی 
ــوان خــود را از ایــن فضــا دور  غلبــه پیــدا مــی کنــد، نمــی ت
نگــه داشــت و از ورود بــه  ایــن فضــا اســتنکاف ورزیــد. قطعــا 
در اوضاعــی کــه دشــمنان مــدام در پــی هجمــه علیــه اســام 
و انقــاب اســامی از دریچــه فضــای مجــازی و  شــبکه هــای 
ــن  ــه ای ــر از ورود ب ــت غی ــاره ای نیس ــتند، چ ــی هس اجتماع
عرصــه جنــگ نــرم. منتهــا بــرای ورود بایــد ســاح مــورد نیــاز 
را تهیــه  کــرد و آن نیســت مگــر محتــوای اســامی و ایرانــی و 
تــاش بــرای ســالم ســازی فضــای مجــازی و تبدیــل تهدیــدات 
بــه فرصــت هــا. واقعیــت  ایــن اســت کــه امــروزه فناوری هــای 
اطاعاتــی و ارتباطاتــی فضایــی را بــه وجــود آورده کــه 
»جامعــه ی اطاعاتــی« در آن شــکل گرفتــه کــه  جامعــه  را بــه 

ــرد.   ــش می ب ــان پی ــاختاری دانش بنی ــوی س س
ــه  ــری را آن گون ــات بش ــاحت های حی ــام س ــا تم ــن فض ای
ــت  ــا را در کمی ــای م ــه دنی ــت ک ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی تح
ــن  ــت. در ای ــاخته اس ــق  س ــی عمی ــار تحوالت ــت دچ و کیفی
ــل  ــل حم ــی قاب ــا ابزارهای ــات ب ــادل اطاع ــای تب ــان، فض می
ماننــد تلفن هــا و رایانه هــای همــراه در دســترس همــگان 
قــرار  گرفتــه اســت و همــه ی شــهروندان می تواننــد در تولیــد 
محتــوا و عرضــه ی آن مشــارکت کننــد. بخش هــای خصوصــی 
و دولتــی نیــز می تواننــد  خدمــات مضاعــف خــود را در تمــام 
طــول شــبانه روز عرضــه کننــد و فرصت هــای مضاعفــی 
ــن  ــار ای ــه در  کن ــد. البت ــد آورن ــرای همــه  شــهروندان پدی را ب
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ــز  ــی نی ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــای امنیت ــا، تهدیده فرصت ه
بــه نحــو فزاینــده ای گســترش یافتــه اســت؛ از جنــگ ســایبری 
گرفتــه تــا  حمــات رد خدمــات و تولیــد اطاعــات مســتهجن 

ــاق.   ــاف اخ و خ
همــه  ایــن تهدیدهــا لــزوم رســیدگی جــدی بــه ایــن فضای 
جدیــد را نشــان می دهــد. تاکیــدات مکــرر مقام معظــم رهبری 
ــر اهمیــت فضــای  مجــازی حاکــی از آن اســت کــه فضــای  ب
مجــازی در شــرایط حاضــر مــی توانــد بــه عنــوان »بزرگتریــن 
تهدیــد« یــا »بزرگتریــن فرصــت«  انقــاب اســامی بــه شــمار 
آیــد. ایــن ادعــا را مــی تــوان از کلمــات و بیانــات رهبــر انقــاب 
دریافــت کــه معتقدنــد حــوزه فضای مجــازی بــه انــدازه   انقاب 
ــد  ــوده ان ــام تشــبیه فرم اســامی اهمیــت دارد. ایشــان در مق
کــه ایــن فضــا مثــل یــک رودخانــه  پــر از آب و خروشــان اســت 
ــان تر  ــزوده و خروش ــر آب آن اف ــم ب ــاً ه ــد و  دائم ــه می آی ک
می شــود. اگــر مــا بــرای ایــن رودخانــه تدبیــر کنیــم و برنامــه 
داشــته باشــیم؛ زه کشــی کنیــم و هدایــت  کنیــم ایــن رودخانــه 
ــزد، می شــود فرصــت. اگــر رهایــش کنیــم  ــه ســد بری ــا ب را ت
ــد.  ــرای آن نداشــته باشــیم، می شــود یــک تهدی و برنامــه ای ب
ایشــان  تأکیــد بســیاری بــر اهمیــت ایــن فضــا و لــزوم مدیریت 
آن داشــته انــد؛ بــه گونــه ای کــه همــه  ارکان نظــام بایــد نقــش 

خــاص خــود را بــا حضــوری  فعــال در ایــن فضــا ایفــا کننــد . 
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