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:چكيده

يكي از قدرتمندترين عوامل در شكل دادن به تغيير و تحوالت قرن بيست و يكم ) ���(تكنولوژيهاي ارتباطات و اطالعات 

فقدان موانع عمده يكن ازل. شوداحساس مي����بر پارادايمبارزي چنانچه تغييرات اساسي حاصل از آن به نحواست؛ 

بنابراين الزم است .طراحي و تامين زير ساختها، عدم ايجاد حركت، ناتواني در ذهن سازي و ناتواني در مبادله اطالعات است

در اين رهگذر هدف . سامانه هاي مدرن از طريق همگرايي و تجميع در بستر هاي نوين اثر بخشي خود را ارتقاء بخشند

در سازماندهي )�
	�����مطالعه موردي (نگارش مقاله پيش رو بررسي نقش سيستم هاي اطالعاتي و ارتباطينهايي از

سامانه اي است كه �
	�����. است... قدرت در جهت خدمات اطالع رساني، سيستم هاي انتقال، ارائه خدمات به كاربران و

لذا طراحي سامانه اي مشابه در . ديريت و نظارت مي باشندكليه رسانه هاي موجود در آن ضمن افزايش توانايي، قابل م

.سطوح راهبردي ديگر امري الزم و ضروري تلقي مي شود
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Organizing power in C4Iran (Case Study: Mehr Media)

abstract
Information and communication technologies (ICT) is one of the most powerful factors in 
shaping the changes and Transformation in the twenty-first century , as it significantly 
changes the paradigm C4I is felt . But a major obstacle to the design and supply of a lack of 
infrastructure , lack of mobility, disability, and inability to exchange information on mind . 
Therefore, the modern system of convergence and integration of new platform must improve 
their effectiveness .In this way, the ultimate goal of writing ahead to investigate the role of 
information and communication systems (case study IP Media) The organizing authority for 
information services , transport systems , service users and…  IP Media is the System that all 
its components while increasing the ability, are manageable and monitorable. So designing a 
similar system in other strategic areas deemed to be necessary 
Key words : Paradigm c4i, organizing power , new technologies , networks , command and 
control , the change environment , Mehr media, IP Media
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:مقدمه-1

سازماندهي توانايي با ارزشي است كه خداوند متعال به انسان ها 

اهدا نموده است و منجر به اداره محيط كار بر اساس نظم 

بخشي به مجموعه اجزا هماهنگ در سيستم هاي قابل كنترل 

عات و تنظيم گرد آوري منظم منابع وابزار ها و اطال.مي شود

راه هاي دسترسي جريان ارتباط بين اجزا يك مجموعه و 

بخشي از فرايند ،براي رسيدن به اهدافبازيابي اطالعاتو

در حقيقت سازماندهي نتيجه . سازماندهي به شمار مي رود

مديريت در محيط هاي بسته و باز است و انتظار نهايي از آن 

ي بازيابي اطالعات طراحي معماري سازماني و تامين ابزارها

ودستيابي به اهداف با صرف و سريعبراي تصميم گيري بموقع

در .امكانات و منابع و حداكثر بهره وري استزمان حداقل 

دنياي امروز فن آوري اطالعات و ارتباطات و رايانه هاي 

قدرتمند و سريع و بكارگيري هوش مصنوعي عناصر اصلي 

براي سازماندهي و بكارگرفته شده در سيستم هاي مدرن 

وبكارگيري مفاهيم ���.دستيابي به اهداف استدرمديريت 

امروزي مرتبط با آن تاكيدي است بر نقش موثرعناصري 

تغيير لزومومدرن و توجه به ابعاد گسترده آنسيستم هاي

در .پاراديم هاي سنتي مقابله با تهديدات و چالش ها مي باشد

قدرت و فرايند تصميم گيري اين شرايط فرماندهي تاكيد بر 

بموقع و سريع با استفاده از عناصر مذكوردر شرايط بحراني و 

كنترل متغيرها در محيط باز به ياري سامانه هاي پيشرفته و 

پارادايم  سازمان دهي قدرت با توجه به ���.مدرن مي باشد

عناصر نوين قدرت سازي و قدرت يابي و بكارگيري  راهبردي 

.با شرايط محيطي متغيير استآن در مقابله 

:طرح مسئله- 2

در طول دهه هاي گوناگون مفهوم قدرت تغييرات زيادي داشته 

است و فرايند هاي نفوذ و دستيابي به قدرت توسعه يافته 

به ميزاني كه ما از انرژي در واحد زمان استفاده مي كنيم .است

مدت انرژي با نيرو و. داراي قدرت يا توان بيشتري خواهيم بود

هر چه فاصله . زمان انجام كار و فاصله ارتباط مستقيم دارد

دورتر باشد نيازمند كار بيشتر و كار بيشتر نيازمند نيرو و زمان  

. بدين ترتيب مفهوم قدرت آشكار مي گردد. بيشتر خواهد بود

بشر اگر بتواند نيرو وكار مناسب را با صرف انرژي كمتر و در 

م دهد داراي قدرت بيشتري خواهد فرصت زمان كوتاه تري انجا

نوروحركتومسافتوسرعتوزمانباقدرتنتيجهدربود 

ازيكيباموقعيتيهردرواستتحليلقابلومرتبطنوعيبه

تبيينوارزيابيقابلوشدهمشاهدهآنهاهمهياهاكميتاين

قدرت خداوند متعال بدين دليل قدرت حقيقي و برتر ..باشدمي

ت كه اراده خداوند در كمترين كسري از زمان از اراده به اس

هاي نو، محيطي فناوري). كن فيكون( عمل تبديل مي شود

توان كارها را بسيار اند كه تقريبا در كوتاه مدت ميفراهم آورده

فضاي مجازي مانند . سريع تر و آسان تر از پيش انجام داد

اطالعات و دستگاهي ويژه است كه انرژي ذخيره شده در

مشاركت افراد در اين ميدان را به كار و نيرو تبديل مي نمايد و 

به . فرصت هاي جديدي را در پيش روي افراد قرار مي دهد

اندازه تحرك ايجاد شده در اين ميدان دانش ذخيره شده و 

افراد مشاركت كننده در اين فضا داراي انرژي جنبشي مي 

گسترش فضاي . ي يابدبروز محركتيشوند و بصورت انرژي 

مجازي و تحرك بيشتر آن، انرژي جنبشي  بيشتري را بدنبال 

دارد از آنجا كه فاصله ها در فضاي مجازي كوتاه شده است؛ 

جابجايي اطالعات در آن به نيروي كمتري نياز دارد و صرف 

نيروي كمتر در فاصله بيشتر و در مدت زمان كمتر در اين فضا 

بدين ترتيب ما با صرف . م مي آوردشتابي كم نظير را فراه

نيروي كمتري توانسته ايم كار بيشتري انجام دهيم و اين 

توانايي جديد يا قدرت جديد بشر در فضاي مجازي است كه 

توانسته است انرژي جديدي بنام انرژي مجازي را كشف و در 

خيليبه اين ترتيب ما داراي واحد هاي. . اين فضا بكارگيرد

ثانيه هستيم و قدرت در فضاي مجازي به معناي بزرگ كمتر از

توانايي انجام كار و حركت هاي بزرگ در واحد هاي كمتر از 

ثانيه و يا توانايي انجام كار در واحد هاي بزرگ كمتر از ثانيه 

قدرت از طريق سازماندهي و مهار نيروها و .تعريف خواهد شد

ن آنها در انرژي ها و رها سازي نيروها و به جريان انداخت

راستاي اهداف تعيين شده عمل مي نمايد و انجام اين فرايند 

سازماندهي به معناي . موجب توسعه و پيشرفت بشر مي شود

طراحي سيستمي از اجزاء و تركيبي از نيروها و عملكرد آنها در 

سازماندهي موجب . يك فرايند و توجه به اصول معين است

بشر مي شود و مي پديد آمدن فرصت هاي جديدي پيشرفت 

در توسعه اجتماعي . تواند تعبير ديگري از توسعه اجتماعي باشد

شاهد بوده ايم كه تمركز و انباشت جمعيت و منابع به كمك 



برنامه ريزي و به جريان انداختن توانمندي ها چگونه موجب 

قدرت سازماندهي بشر در . رشد و پيشرفت جوامع شده است

مرحله شناخت، مرحله كشف .چند مرحله قابل تفكيك است

منابع و پتانسيل ها، مرحله طراحي و تأمين زيرساخت ها، 

مرحله ذهن سازي و هم سو سازي ومبادله اطالعات و مرحله 

در عصر ارتباطات ؛قدرت بر عناصر و . عرضه و نتيجه گيري

.محورهاي چندگانه اي تكيه دارد

قدرت ارتباطات و غلبه بر زمان و مكان-

بكه سازي و شناخت افراد و گروه هاقدرت ش-

قدرت هويت سازي و تغيير ارزش ها و مديريت افكار-

قدرت مديريت جهان و خط مشي گذاري و كنترل-

قدرت ساختارسازي و نهادسازي-

C4I  پارادايمي است كه مي كوشد عناصر نوين قدرت يابي در

هاي سيستم رايانش ابري وجهان امروز را مانند رايانه ها و 

را بصورت راهبردي ...مخابراتي و ارتباطي وهوش مصنوعي و

براي درك اين پارادايم بايستي قدرت و .بهره گيري نمايد 

.عناصر جديد آن را شناخت و مورد بررسي و تحليل قرار داد

قدرت در پارادايم چارچوب نظري- 3

:نوين

مفهوم پارادايم-1- 3

ات و چارچوب يا مفروضبعنوان پيش فرض و پنداشتiپاراديم

ما از جهاني كه در است كه به دريافت ها و ديدگاه ذهني هاي

آدام اسميت در تعريف .منجر مي شودآن زندگي ميكنيم 

پارادايم مجموعه اي از فرضيات مشترك ":پارادايم معتقد است

پارادايم .است و روشي است كه با آن دنيا را تعبير مي كنيم 

ما را در پيش گويي عملكرد آن دنيا را براي ما شرح مي دهد و

i".ياري مي نمايد iقاعده بازي و هستي ،پارادايم مانند يك الگو

پارادايم ها در تمامي ".شناسي تصور شده را آشكار مي نمايد

حل مشكالت را آسان ،...حوزه هاي زندگي بشري وجود دارند 

i".تر مي نمايد i i وقتي بتدريج عدم كفايت پارادايم هاي قبلي

و مسائل پيچيده جديد توسط پارادايم موجود مي شودآشكار

فرايند تغيير پاراديم جديد و شكل گيري آن حل نمي گردد،

بعنوان پارادايم مديريتي تالشي است براي ���.شكل مي گيرد

را براي مديريت دستيابي به چارچوب ذهني نويني كه مفاهيم  

اوري و حل مسائل پيچيده نوين و با توجه به تغييرات فن

ظهورفناوري هاي نوين .تغييرات محيطي سازماندهي مي نمايد

و تحوالت گسترده بعد ازنيمه قرن بيستم تا دهه آخر قرن

كامال آشكار نمود كه تغييرات جديد در پارادايم ها ضروري 

واجتناب ناپذير است و در بسياري از حوزه هاي مديريتي ، 

نه هاي آن پارادايم فرهنگ ، سياست، اقتصاد،دفاع و جنگ ونمو

اين .هاي جديد شكل پذيرفته و يا در حال تغيير مي باشد

تغييرات پارادايم را آينده پژوهاني چون ژول باركر بخوبي 

i.شمارش و معرفي كرده اند v

پارادايمي راهبردي���- 2- 3

پارادايمي راهبردي است كه كليه پارادايم هاي كالسيك ���

پارادايم هاي موجود در .در نوع خود را به چالش مي كشد

مديريت و سازمان وپارادايم هاي توسعه و اقتصاد و پارادايم 

هاي فناوري و مديريت فناوري و باالخره پارادايم هاي نظامي و 

در پي ���.دفاعي از جمله حوزه هاي مورد هدف هستند

در .دستيابي به يك الگوي مديريتي و راهبردي آينده نگر است

بصورت مشترككليديچندين  مفهوم،الگوهاي متصور شده

:شامل.وجود دارند

هاي مدرنسامانه  -1

هاي بازسيستم-2

فرايند ها-3

منابع-4

هاي نوينتكنولوژي-5

ذخيره و دسترسي و بازيابي اطالعات-6

فرماندهيقدرت تصميم گيري و -7

كنترل تغييرات محيطي -8



پيش بيني بحران ها-9

امنيت ملي-10

مي ايه عناصر شناخته شده اگر براي هر يك از اين مفاهيم ك

����پارادايمباشند نام ها و اصطالحاتي بكار گيريم مي توانيم 

مورد تاكيد ���پارادايم آنچه بيش از همه در.را تعميم بخشيم

پيش وبسيار متغيريمحيط.جديد استجهان قراردارد شناخت

بيني نشده ازعوامل موثر برعدم تعادل در نظم سيستم ها و 

فرماندهي تاكيد بر در اين شرايط .ان هاي متعدد بحروقوع

قدرت و فرايند تصميم گيري بموقع و سريع با استفاده از عناصر 

ياريبهها در محيط باز متغيركنترلمذكوردر شرايط بحراني و

.مي باشدسامانه هاي پيشرفته و مدرن

مفهوم قدرت- 3- 3

كليه دارايي هاي محسوس و نامحسوسي است كه،منشا قدرت 

منبع و منشا . مي تواند در اختيار و استفاده انسان ها قرار گيرد

خداوند يكتاست و قدرت مطلقه او جهان خلقت را , اصلي قدرت

چون خداوند واجب الوجود است هم در ذات .احاطه كرده است

پروردگار بالفعل و از وو هم در صفت خود واجب الوجود است 

در جميع صفات وند يكتاخدا. است» قادر بالذات«ازل تا ابد 

انّ «: قدرت خداوند نامحدود استوكمال فعليت مطلقه است

همه قدرت بشر از آن ).148بقره، آيه (»اهللا علي كل شيء قدير

خداوند . خداوند متعال است كه با اراده او بدست آمده است 

بشر را خليفه خود در زمين قرار داده است و منابع زمين را 

قدرت اگر در .ي در اختيار او قرار داده است براي بهره بردار

خداوند متعال كه خود .قالب حكمت نباشد ماندگار نخواهد بود

.قادر مطلق است تمام اقداماتش برابر حكمت انجام مي شود

اديان الهي موثق ترين نگاه به قدرت ؛ حق و تكليف و هويت 

يكتا انسان و جايگاه او و هستي شناسي دارند چرا كه خداوند 

آفريننده و صاحب اختيار و قدرت مطلق با نگاهي هدف دار در 

بنابر اين پرداختن به .اديان الهي ما را راهنمايي نموده است

قدرت و حق و تكليف با نگاهي ديني و الهي مي تواند افق هاي 

متعالي را در مقابل ما روشن نمايد و توجه به قدرت و حق و 

ت هاي الهي راهي به ظلمت و تكليف بدون در نظر گرفتن هداي

بدين ترتيب قدرت و حق و تكليف با ايمان . گمراهي خواهد بود

و اعتقاد به خداوند يكتا و تعاليم الهي پيوند و ارتباط دارد و 

قدرت.منشاء همه آنها نيز خداوند متعال و هدايت الهي است

در هر تجلي .استبالقوهقدرتصاحبموجوداتديگرومادر

در .كنشگران يا بازيگران متفاوتي حضور دارند ،درتگاه ق

تعاريف سنتي قدرت؛ كنشگران سنتي و در تجلي گاه هاي 

بازيگران جديد .جديد قدرت ؛بازيگران جديدي حضور دارند

فناوري هاي نوين ارتباطي و رايانه ها ؛در دوران معاصرقدرت

هاي آحاد مردم و گروهها و سازمان ها و هويت و شبكه ها ،

... مختلف و ايدئولوژي ها و فرهنگ ها و ارزش ها و باورها و

سرزمين ، . منابع قدرت از اهميت فراواني برخوردارند. هستند

منابع طبيعي، جمعيت، دانش، ابزار، فنون و دارايي از جمله 

منابع قدرت مي باشند كه از صورت قدرت بالقوه قابل تبديل به 

نابع قدرت در طول دوره هاي معموالً م. قدرت بالفعل هستند

قدرت نوعي رابطه است كه از به .زماني در حال تغيير است 

. جريان انداختن منابع قدرت در راستاي اهداف ناشي مي شود

اگر منابع قدرت بصورت بالقوه باقي بماند و به صورت بالفعل در 

نيايد و اگر قدرت هم راستا با اهداف نباشد امكان اعمال قدرت 

در دهه هاي اخير . ان بروز و اثرگذاري آن كاهش مي يابدو امك

كشورهاي توسعه يافته به كمك فن آوري هاي ارتباطي و رايانه 

اي توانسته اند منبع جديدي از قدرت را در فضاي مجازي پديد 

توليد قدرت از به حركت در آوردن تجمع ها و تراكم ها . آورند

د از اندك توانايي ها تراكم تاكنون ابزاري كه بتوان.بوجود مي آيد

بسازد وجود نداشت چه رسد به اينكه از اندك هاي جهاني 

اما اينك مي توان اندك ها را در .تراكم هاي جهاني ايجاد نمايد

مركز داده تجميع كرد تا تراكم ها ايجاد شود و سپس حركت 

. در تراكم را بوجود آورد و قدرت هاي جديدي را ايجاد نمود

ي توان به توانايي بكارگيري و مشاركت همه مردم براي مثال م

در فضاي مجازي توجه كرد كه خود مردم توليد كنندگان 

محتواي بسياري از وبگاه ها مي باشند و از تجمع فعاليت اندك 

هر يك از افراد در اين فضا حجم زيادي از تراكم اطالعات و 

توليد .توليدات بوجود آمده است كه قابل بهره گيري شده است 

و تجمع اندك ها و ايجاد تراكم ها؛ اندازه قدرت هاي بالقوه را 

تعريف مي كند و حركت تراكم ها قدرت هاي بالفعل را در پي 

در اين نظام ميزان قدرت ايجاد شده با حركت در . خواهد داشت

تراكم ها برش مي خورد و سهم قدرت را تقسيم و تعيين 

. مينمايد



ساده و ابتدايي غير هم جهت را مي توان تركيب نيرو هاي

تجمع نا پايدار و تركيب نيرو هاي ساده و ابتدايي هم جهت و 

تجمع پايدار نيرو .داراي هم بستگي را تجمع پايدار نام گذاشت

هاي هم جهت در صورت جريان يافتن به نتايج قدرتمندي از 

هر نيروي پتانسيل كه جريان و .اثر گذاري دست مي يابند 

اگر نيروهاي پتانسيل . يابد  توليد قدرت مي نمايد حركت مي

ساده و ابتدايي و محدود در جريان حركت   همسو و هم جهت 

براي جريان سازي نيروها . . باشند قدرت شان افزايش مي يابد 

به مسير هاي مشخص و برنامه ريزي شده نياز است و اين 

س قدرت پ.برنامه ريزي دقيق به ساختاري منظم نيازمند است 

با نظم دهي و سازماندهي ارتباط نزديك دارد و بدون برنامه 

قدرت جرياني است . امكان ارتباط قدرتمند فراهم نمي شود 

منظم و تجمعي از نيرو هاي همسو كه از طريق ايجاد رابطه يا 

با گذشت زمان و با محدوديت . ارتباط نهادي افزايش مي يابد

ابع قدرت در حوزه تمدني موجود در منابع طبيعي بتدريج من

بشر از اهميت بيشتري بر خوردار شده است و بسياري از جوامع 

بشري براي كسب قدرت بيشتربه سراغ بهره گيري از حوزه 

. رفته اند ) فنون ،نهاد ها ،فرهنگ(هاي تمدني 

پديده شبكه اي شدن جوامع از طريق شكل گيري شبكه هاي 

ي نمايد تا حوزه هاي ارتباطي به جغرافياي فرهنگي كمك م

فرهنگي بتوانند ضمن تشخيص مرزهاي فرهنگي و هويتي، خود 

را از ديگر هويت ها متمايز و حوزه سرزميني تأثيرگذار خود را 

در هر يك از حوزه هاي فرهنگي، شبكه ها. آشكار نمايند

مرزهاي .مرزهاي سرزميني و هويتي را تعريف مي نمايند 

مرزهاي شبكه هاي ارتباطي تقليل سرزميني و هويتي جوامع به 

يافته است و حضور فعال در شبكه هاي ارتباطي، دنيا را به دو 

دسته كلي دارندگان فضا و شبكه هاي ارتباطي و بازماندگان از 

.فضاي ارتباطي تبديل كرده است

غرب ساالري سطح گسترش يافته قدرت مدرن در فضاي جديد 

ب در سه سطح فناوري، ارتباطي است و نتيجه حوزه تمدني غر

بر . مي باشد) سازماندهي و تشكل( هويت سازي و نهادسازي  

خالف گذشته ؛در پديده غرب ساالري فضاي مجازي، آحاد 

مختلف مردم و گروه هاي غيرغربي ؛ناخواسته مشاركتي فعال و 

خودجوش دارند و دليل آن طراحي شبكه هاي ارتباطي وسيع 

دم بصورت غيرمتمركز است كه با تك تك آحاد و گروه هاي مر

اساس كار را بر ظاهر تمركز زدايي قرار داده اند و مشاركت صد 

در صد مردم را از هر قشر و دسته اي در اين فضا امكان پذير 

مي نمايند؛اما سيستم پردازش مركزي جريان اصلي و كسب 

تمركز . قدرت را از نتايج مشاركت همگان هدايت مي نمايد

اساس توسعه غرب ساالري در اين فضاست كه زدايي كاربران 

بدون ايجاد استقالل و خودمختاري اجازه ورود و فعاليت 

همگاني را فراهم نموده و حل و فصل و پاسخگويي نيازهاي 

عمومي را تأمين مي نمايد اما در سطح كالن كليه طرح ها و 

برنامه هاي حوزه تمدني در سطح فناوري به هويت سازي و 

ا اداره مي نمايد و اساس كار تمركز و هم افزايي نمادسازي ر

بنابر اين سازماندهي در فضاي مجازي كارش .سيستمي است

ايجاد تجمع هاست كه در اين سازماندهي هم جهت و هم 

.را رقم مي زندموثرراستا شده و قدرتي 

توليد قدرت منجر به پيشرفت جوامع مي شود و توليد قدرت 

تمركز اصلي فرهنگ . هنگ مردمان داردارتباط تنگاتنگي با فر

در اعتقادات و باورها و ارزش هاي مشترك بين افراد است و 

اگر چه در . همنوا شدن افراد شرط الزم فعاليت فرهنگي است

حال حاضر مفهوم قدرت در جهان براي استيالء سياسي و 

مبارزه و تعارض و زور و سلطه به ديگران بكار مي رود اما 

ديني به جريان انداختن منابع طبيعي و مفهوم قدرت 

غيرطبيعي بعنوان مواهب الهي براي دستيابي به نيرو و انجام 

تغييرات مطلوب براي پيشرفت جوامع انساني است و كسب 

قدرت در راستاي حمايت از انسان ها و نجات آنها از وضعيت 

قدرت جمعي در طول قدرت افراد است و براي . نابسامان است

دگي همه افراد جامعه بدون هر گونه تهديد سياسي، تداوم زن

.اقتصادي، فرهنگ و اجتماعي مؤثر خواهد بود

ابعاد قدرت- 4- 3

سه ميدان قدرت در حوزه حكومت ها وجود دارد در ميدان اول 

فرهنگ، ايدئولوژي، تاريخ و سنت ها جريان دارد در ميدان دوم 

و قوانين منابع سرزميني و جمعيتي و در ميدان سوم ساختارها 

ميدان فرهنگي . و نهادها موجب توليد و تداوم قدرت مي شوند

نقش محوري و تأثيرگذار در دو ميدان ديگر دارد و قدرت را از 

سايل اجبار به حقوق و شكل انحصاري و سلطه بر منابع و و

كيف مردم نزديك مي سازد و نقش مهمي در جاري خواسته و ت



ي موجب مشروعيت ميدان قدرت فرهنگ. شدن قدرت دارد

بخشي به حاكميت مي شود و مهمترين پشتوانه تأييد دولت 

در عصر جديد بتدريج .هاي ملي با حاكميت هاي مردمي است

حاكميت هاي سياسي به سمت بهره گيري از قدرت در ميدان 

فرهنگي سوق پيدا كرده اند و با محدود شدن اختيارات و 

ذشته بر اين ميدان توانمندي ها در دو ميدان ديگر بيش از گ

گسترش توانمندي هاي رسانه اي موجب شده . تكيه نموده اند

است كه فرهنگ و افكار و ارزش هاي  مشترك و عمومي مردم 

رسانه ها با تأكيد بر نيازسازي . توسط رسانه ها شكل پذيرد

هاي ثانوي و تمركز بر نيازهاي مردم، منافع مردم را با اهداف و 

متي تركيب كرده و از طريق هويت ارزش هاي ملي و حكو

. سازي جريان قدرت سازماندهي شده را تقويت مي نمايند

گسترش رسانه ها از سطح ملي به سطوح بين المللي فرصتي 

براي دارندگان فضاي ارتباطي فراهم شده تا اين الگو را براي 

آحاد مردم كره زمين اجرا كرده و با همنوا كردن همه مردم 

قدرت ادراه كليه جوامع بشري را پي گيري كرده زمين كسب 

.نمايند

از سوي ديگر منابع توليد كننده قدرت نيز در شعاع و محيط 

قدرت تأثيرگذارند براي مثال نفت كه معموال جزء منابع قدرت 

يك سرزمين محسوب مي شود از شكل قدرت سرزميني به 

سطح قدرت بين المللي تغيير موضع داده است و بر سرنوشت 

يكي از . تصادي و سياسي بسياري از كشورها اثرگذار مي باشداق

منابع قدرت كه از شعاع سرزميني گذشته و محيط فراملي و 

بين المللي را تحث تأثير قرار داده است قدرت حاصل از منابع 

تأثير حوزه فرهنگي غرب و اروپا بر . فرهنگي جوامع مي باشد

يشتر اين كشورها كل جهان نتيجه توانايي ها و قدرتمندي ب

در ساختار و نظام مهندسي فرهنگي .نسبت به ديگران مي باشد

غرب؛ شاهد بكارگيري ابزارهاي تخصصي و استفاده از ظرفيت 

هاي تعاملي گسترده و بهره گيري از مجموعه هاي فرهنگي و 

استفاده از منابع فرهنگي ديگر ملت ها و كشور ها  و بهره 

مسير سرزمين زدايي در .تيمگيري از فرمول قدرت يابي هس

ساختار فرهنگي جديد؛ موجب شده است كه بجاي طراحي و 

تقسيم سطوح بين المللي به سطوح ملي و سرزميني، توانايي 

فرهنگي افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادها و حتي دولت ها 

داشتن قدرت . بصورت غير سرزميني مورد استفاده قرار گيرد

هاي مهم براي كسب ابر قدرتي و فرهنگي يكي از مشخصه 

. تأثيرگذاري بر ديگر كشورها مي باشد

اساساً سازه هاي قدرت با سازه هاي تمدني نزديكي و قرابتي 

آيا تمدن هايي در دنيا وجود داشته اند يا وجود . آشنا دارند

دارند كه از قدرت الزم براي اداره تمدن مربوط برخوردار 

سازد كه تمدن  بدون قدرت نباشند؟ اين سئوال روشن مي 

مفهومي ناقص محسوب مي شود و تمدن و قدرت دو عنصر 

مطالعه در تمدن هاي جهان نشان . مرتبط با يكديگر هستند

مي دهد كه بكار گيري دانش و تكنولوژي و توانايي سازماندهي 

امكانات و نيروها و داشتن آرمانها و باورها و ارزش هاي مشترك 

مان موجب پديدار شدن تمدن ها و و هم جهت نمودن مرد

تمدن، قدرت و فرهنگ سه واژه .قدرت سياسي آنها شده است

هر وقت از . به ظاهر مستقل اما مرتبط و مشترك باهم هستند

تمدن صحبت به ميان مي آيد نام فرهنگ و قدرت با آن گره 

ناشناخته ماندن قرابت بين فرهنگ و قدرت بدليل . خورده است

دو با هم است كه يكي را در حوزه اجتماع و ظاهر غريبه اين

ديگري را در حوزه سياست دسته بندي مي نمايند در حاليكه 

هر دو مرتبط به حوزه تمدني بشر و تركيب سه گانه اي از 

دست آورد هاي حوزه . تالش انسان براي ماندگار شدن است

هاي تمدني دست آوردهايي است حاصل حضور جمعي انسان 

فراهم كردن ( تگي منابع طبيعي و غيرطبيعي قدرت ها در انباش

و به حركت درآوردن و هم جهت كردن هويتي ) پتانسيل ها

به همين . مردمان ؛ براي رسيدن به اهداف مورد نظرشان است

دليل همواره كسانيكه مي خواهند تمدن را تعريف كنند به 

چرا كه تمدن، فرهنگ و قدرت از . فرهنگ مي رسند و برعكس

دانش، فنون، . فه ها و سازه هاي مشترك بهره مي گيرندمول

آداب و سنن، نهادهاي اجتماعي، ابداعات و اختراعات، گروه 

هاي انساني، پيشرفت و تحول؛ همگي سازه هاي مشترك اين 

در مقابل جاهليت، بي سازماني، تفرق و عقب . سه هستند

ماندگي هيچگاه نمي توانند در مولفه هاي قدرت ؛ تمدن و

هرگاه انسان ها توانسته اند ساخته ها و .فرهنگ مشاهده شوند

اندوخته هاي مادي و معنوي جمعي خود را به جريان اندازند 

؛قدرت و توانايي آنها آشكار شده و به صورت يك حوزه تمدني 

با تركيبي از توانايي فرهنگي و توانايي اقتصادي و توانايي 

امعي كه نتوانسته اند جو.اجتماعي و سياسي ماندگار شده اند

توانايي هاي موجود و سازه ها و اندوخته هاي مادي و معنوي 



مناسب را براي به حركت در آوردن جريان قدرت داشته باشند 

جوامعي هستند كه به عنوان تمدن شناخته شده نيستند و 

.زندگي جمعي آنها داراي قوام و دوام نبوده است

زه قدرت، فرهنگ و تمدن جريان و تعادل ؛عناصر مهمي در حو

هستند چرا كه اجزاء محيطي هر يك از آنها از طريق روابط 

منظم و تبادلي و از طريق جريان يافتن آشكار شده و در حالت 

هماهنگي و همسويي . تعادل يافته امكان پايداري مي يابند

ميان عناصر تمدني و فرايند ارتباطي متعادل بين اجزاء؛ منجر 

بر خالف كسانيكه تصور . توانايي ها مي شودبه جريان يافتن 

مي كنند تمدن ها بر اساس يك محور رشد و پيشرفت نموده 

اند حوزه هاي تمدني تركيبي از رشد هماهنگ و همسو 

عناصري هستند كه حول يك محور يا جهت ؛هدف گذاري و 

قدرت عرصه اي جدا از زندگي روزمره نمي . جريان يافته اند

يت هاي روزانه مردم جز با بهره گيري از قدرت باشد و تمام فعال

ت اجتماعي، قدرت امكان پذير نمي باشد، قدرت بيولوژيك، قدر

منابع انساني، قدرت توليد، قدرت ارتباط و هزاران نوع از قدرت 

كسانيكه كوشش كرده اند قدرت را . عرصه واقعي زندگي است

در حوزه سياسي و در حكومت يا دولت و در حوزه اجبار و زور و 

سخت افزار تعريف نمايند موجب شده اند كه تعريف ناقصي از 

در حاليكه هرگونه . يرش عمومي يابدقدرت در يك حوزه پذ

فعاليت انسان ها نيازمند تخصيص منابع و خارج كردن منابع از 

قوه به فعل و همسو كردن اجزاء به سمت اهداف به معناي 

قدرت مي تواند در خانواده، در گروه، در . توليد قدرت مي باشد

كارخانه، در روستا، در شهر، در دولت و در هر نقطه زماني و 

هرفرد، گروه، . كاني و در هر سطحي جريان داشته باشدم

انجمن، سازمان يا نهادي كه بتواند با سازماندهي امكانات و 

ابزارها منابع را به جريان اندازد و جريان را اداره نمايد؛ وارد 

قدرت مشروع در اين دوران به رضايت .عرصه قدرت شده است

ر حوزه عرضه قدرت با اما مفهوم ارزش د. اعضاء آن اتكاء دارد

موضوع رضايت و حق و مشروعيت قدرت كه ديگران از آن ياد 

مبتني بر رايانش ابري شكل  C4Iدر . كرده اند متفاوت است

در اين مدل حوزه عرضه قدرت، .توزيع قدرت متفاوت شده است

قدرت است كه صورت گرفتهقدرت عرضه حوزه جديدي از 

بصورت ارزش قدرت بصورت قدرت مشاهده نمي شود بلكه

درك مي شود، قدرت به شكل بهره وري شده اي قابل استفاده 

است و مردم براي بهره گيري از آن حاضرند ارزش متقابل آنرا 

قدرت در حوزه عرضه، تغيير ماهيت داده است . پرداخت نمايند

و ديگر به شكل قدرت اعمال زور يا اجبار يا ترغيب و نفوذ 

كاال و خدمات و منفعت عرضه مي وجود ندارد بلكه بصورت

كاركرد . شود و مردم براي استفاده از آن ارزش گذاري مي كنند

قدرت در اين عرصه تغيير كرده است و نوعي منطق بازار و 

قدرت در اين حوزه به صورت . مشتري مداري بر آن حاكم است

در اينجا فايده . توانايي جذب و ارائه و كشش عرضه مي شود

آورده شدن خواسته ها؛ ارزشي محسوب مي شود كه گرايي و بر

.محور تصميم گيري است

نظام مدرن قدرت-5- 3

نظام مدرن قدرت ؛توانسته است به لحاظ فرهنگي و ايدئولوژيك 

و منافع و اهداف بصورت يك نظام قدرت بين المللي قواعد و 

مقررات تنظيم شده خود را بر همگان گسترش داده و همه را 

ويژگي ديگر اين نظام ارتباطي، آشكار . ايدبا خود همسو نم

بودن و عرضه كردن كليه افكار و آراء خود يا گروه ها و سازمان 

ها در آن است تا آنجا كه هرگونه تغييرات ارزشي جابجايي 

اطالعات و هرگونه اعمال و رفتاري توسط صاحبان اين نظام 

خدمات دهي اين نظام. قابل ثبت، نظارت و كنترل مي باشد

موجب استقبال عموم از آن شده و دسترسي به اطالعات 

كاربران امكان مديريت گسترده را براي صاحبان آن بوجود 

. آورده است

قدرت اقتصادي حاصل از اين نظام ؛كليه نيازهاي بشري را رصد 

كرده و براي تأمين و تبليغ و توزيع كاال هاي تجاري بكار مي 

صاحب اين فن آوري را رود و اقتصاد كشورهاي پيشرفته و

در اين الگو عرصه روابط فراملي به انتقال و . تأمين مي نمايد

جابجايي ارزش ها و باورها و تغييردر نگرش ها و هنجارهاي 

. جوامع و همسو كردن آنها در قالب سبك زندگي مي پردازد

منفي ترين اثر قدرت، توانايي رقابت و كشمكش بين افراد و 

زور و اجبار عليه همنوعان است كه اتفاقاً گروهها و بكارگيري

مفهوم غربي و سياسي آن بيش از ديگر موارد بر اين بخش 

ليكن بدون حضور قدرت در تمام شئون . تكيه كرده است

زندگي بشر امكان حركت و تغيير و رفع موانع و رشد و پيشرفت 

. عملي و دستيابي به اهداف وجود نخواهد داشت



يل ساده و ابتدايي و محدود در جريان اگر نيروهاي پتانس

يا بتوان هم جهت كرد ، حركت   همسو و هم جهت باشند 

چون نيروي پتانسيل از مبدا به . قدرت شان افزايش مي يابد 

سوي مقصدي روان مي شود هميشه بين مبدا توليد كننده يا 

نگهدارنده نيرو تا مقصد  جريان يافته؛ رابطه اي بر قرار است كه 

اگر منبع . رابطه مفهومي از شكل جريان يافته قدرت است اين 

ارسال كننده و جريان ساز نيروي پتانسيل بتواند از سطح  

فردي به سطح سازماندهي شده و جمعي سوق يابد؛ رابطه ي 

ساده قبلي به رابطه اي نهادي تبديل مي شود و در اين رابطه 

اس تجمع دقيق ارسال كننده و جريان ساز نيرو ؛مي تواند بر اس

و محاسبه شده ،از نيرو هاي ساده و منابع محدود و سازماندهي 

و هم جهت ساختن آنها با الگو هاي مدون و برنامه ريزي شده 

عمل نموده و جريان قدرت را به سمت نتايج مورد نظر خود 

. هدايت نمايد

هر نوع رابطه نمادي و جريان سازي نيرو هاي همسو و هم 

در . ي قدرتمند و اثر گذار تبديل مي شودجهت به رابطه ا

صورتيكه دارندگان اين رابطه نمادي بتوانند همگوني و هم 

جهتي نيروهاي پتانسيل موجود را افزايش دهند و الگوي دقيق 

تري از مسير جريان سازي را طراحي نمايند قدرت بيشتري را 

از آنجا كه نيرو هاي ساده و ابتدايي و . كسب خواهند كرد

ود در جهان بصورت پراكنده و در جهت هاي متضاد وجود محد

دارند بسياري از منابع پتانسيل و نيرو هاي ساده نمي تواند آثار 

اما در صورت همگوني و هم . بزرگ را براي بشر ارائه نمايد 

جهتي و سازماندهي شدن به قدرت هاي بزرگي تبديل مي 

. شوند 

تجمع هاي گوناگون قدرت در درون روابط بين مجموعه ها و 

جريان مي يابد و هر جا كه تجمعي وجود داشته باشد و جرياني 

فضاي مجازي محيط و .برقرار شود ؛ قدرت ظهور مي يابد

شرايط مناسب تجمع و تراكم داده ها و جريان سازي و همسو 

كردن جريان ها را بخوبي دارا مي باشد و به يكي از بزرگترين 

با گذشت زمان و با . ده استمنابع توليد قدرت تبديل ش

محدوديت موجود در منابع طبيعي بتدريج منابع قدرت در 

حوزه تمدني بشر از اهميت بيشتري بر خوردار شده است و 

بسياري از جوامع بشري براي كسب قدرت بيشتربه سراغ بهره 

.گيري از حوزه هاي تمدني جديد مي روند

رتباطات و فضاي يكي از منابع قدرت تمدني حوزه رسانه و ا

خطوط ارتباطي توسط رسانه ها؛ دسترسي .نوين ارتباطي است 

در حوزه هاي تمدني و راههاي نفوذ و انتقال و دريافت اطالعات 

را فراهم كرده است و شبكه هاي ارتباطي و رسانه اي موجب 

پديده شبكه اي شدن جوامع از . پيشرفت تمدن ها شده اند

باطي ضمن تشخيص مرزهاي طريق شكل گيري شبكه هاي ارت

. فرهنگي و هويتي، حوزه تأثيرگذار خود را آشكارتر نموده است

شبكه هاي اجتماعي در هر يك از حوزه هاي فرهنگي، مرزهاي 

سرزميني و هويتي را تعريف مي نمايند و در صورت بهره گيري 

منابع موجود در اين محدوده ها و جريان سازي آنها قدرت و 

مرزهاي . ه هاي فرهنگي آشكارتر مي شودتوانايي اين حوز

سرزميني و هويتي جوامع به مرزهاي شبكه هاي ارتباطي تقليل 

يافته است و حضور فعال در شبكه هاي ارتباطي، دنيا را به دو 

دسته كلي دارندگان فضا و شبكه هاي ارتباطي و بازماندگان از 

. فضاي ارتباطي تبديل كرده است

را به سمت منافع حداكثري يش شبكه ها ارندگان فناوري ؛ آراد

خود و عبور از مرزهاي طبيعي و هويتي تنظيم كرده اند؛ در 

شرايط جديد فضاي قدرت جهاني بر بستر فناوري هاي نوين و 

توسعه شبكه هاي ارتباطي در فضاي مجازي قرار گرفته است و 

نيروي اين فضاي جديد از منابع تمدني، زيرساخت فني، هويت 

ا و فرهنگ و از نهادسازي و شبكه بندي و تشكيالت و و محتو

هر . سازماندهي براي جريان سازي در اين فضا تشكيل مي شود

ملتي كه بتوانند هويت و محتواي فرهنگي خويش را بر روي 

اين زيرساخت ها سازماندهي و به جريان اندازند به همان نسبت 

ت فني در بستر تراكم امكانا. مي تواند داراي قدرت افزوده باشد

فضاي مجازي  نشان ميدهد كه اكثر امكانات فني و زيرساخت 

ها ؛ متخصصين ؛ محتوا و سايتها و پرتال هاي موجود در فضاي 

مجازي به حوزه تمدن غربي متكي است و بنابراين پتانسيل در 

. اين حوزه به نفع كسب قدرت در حوزه تمدني غرب خواهد بود

كليه شبكه هاي ارتباطي و غرب ساالري در فضاي مجازي

رسانه اي و سايت ها و پرتال ها و نشريات و امكانات و كليه 

در نظم . تقاضاهاي شهروندي را اداره و پاسخگويي مي كند

نوين و نظام نوين فناوري نوع محتوا، صاحب محتوا، اثر محتوا، 

ورود از اهميت دوم برخوردار است ، چرا كه ... ارزش محتوا، و 

ز موارد فوق پتانسيلي ايجاد مي كند كه پايه قدرت هر يك ا

است و لذا كافيست با سازماندهي و جهت دهي هر يك از اين 



در نتيجه از .ظرفيت ها آن را در مسير توليد قدرت قرار دهيم

ناهمگوني ها ، بي ربط ها، بي خاصيت ها، همگوني ها، ربط ها، 

.و خواص بسيار عالي  و موثر خواهيم يافت

عرصه اي جدا از زندگي روزمره نمي باشد و تمام فعاليت قدرت

هاي روزانه مردم جز با بهره گيري از قدرت امكان پذير نمي 

براي آنها كه جز هدف مادي و غرض دنيايي هيچ غايتي .باشد

وجود ندارد؛ داشتن قدرت در راستاي تأمين اهداف مادي شان 

ترين خواسته است و هدف آنها از داشتن قدرت رسيدن به بيش

پس آنها هدف و غايتي كه دنبال مي كنند . هاي مادي است

در اين . رسيدن به همان فايده و اثر و بهره دنيايي آن است

دسته افراد يا جوامع هدف و اثر قدرت با يكديگر يكي است و 

در حاليكه در .هدف تا حد درجه منفعت مادي تنزل يافته است

. اثر قدرت متفاوت استبين افراد و جوامع الهي هدف و 

همگرايي فناوري ها در قدرت يابي-6- 3

رشد هر يك از فناوري هاي نوين تاثير گسترده اي در قدرت 

توانايي هاي انساني در حلقه فناوري .يابي جهاني خواهد داشت

سرعت پردازش اطالعات و تغييرات .هاي نوين احاطه شده است

اندهي و كنترل و تهديدات محيطي لزوم طراحي سامانه هاي فرم

فرماندهي و كنترل در اين سامانه ها . را دو چندان مي نمايد 

دانش نتيجه همگرايي فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و

v.است... پيشرفته در حوزه هاي نانوتكنولوژي و بيو تكنولوژي و

سامانه هاي مدرن با استفاده از همگرايي فناوري هاي نوين تا 

ز اثر بخشي بااليي برخوردار خواهند حد چشمگيري ا

بيشترين اهميت اين همگرايي در حوزه امنيت ملي كشورها .بود

پيوند داده ها و اطالعات و پيش بيني .و مقابله با بحران ها است

تهديدها و بحران ها و آمادگي براي دريافت آخرين گزارشات 

بموقع حسگرها و وجود پردازشگرهاي سريع و خطوط ارتباطي 

اند پهن و مانيتور ارتباط ماشين ها و انسان ها در فضاي سايبر ب

، تجميع توانايي ها و افزايش قدرت اداره و كنترل محيط را به 

درپي همگرايي فناوري هاي نوين در  C4Iپارادايم .همراه دارد

سامانه هاي مدرن و براي دستيابي به آخرين اطالعات و رصد و 

ا فرماندهي و كنترل بحران ها در افزايش توانايي تصميم گيري ي

بايد از تجمع  C4Iدر واقع پارادايم .سطوح راهبردي مي باشد

داده هاي پايدار و يا ناپايدار در قالب سازماندهي قدرتي را بنا 

.كند كه تاكنون از آن بي بهره بوده است

اصول اساسي قدرت يابي-4

C4I ل براي بدست آوردن نتايج مورد نظر بايستي به سه اص

:اساسي قدرت يابي توجه نمايد

جمع آوري داده ها، بسته بندي داده ها، ( تجميع و تراكم-الف

...)دسترسي آسان به داده ها، همگرايي داده ها و 

ايجاد زير ساختي مناسب و متناسب با شرايط ( جريان–ب 

)كاربران و امكانات كشور

يابي، ذائقه تحرك توليد محتواي كاربر محور، ذائقه ( مصرف- ج

...)سازي، نيازيابي، نياز سازي ، مطلوبيت و 

براي افزايش قدرت فرماندهي و كنترل در همه سطوح راهبردي 

كشور الزم است كليه امكانات و ابزارها و سازمان ها در بستر 

براي . سامانه هاي تخصصي تجميع وهمگرا و هماهنگ شوند 

ي نوين سامانه نمونه در حوزه رسانه هاي سنتي و رسانه ها

IPmediavi سامانه اي است كه در معاونت رسانه مجازي

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران طراحي شده 

است و كليه رسانه هاي موجود بر روي اين سامانه ضمن افزايش 

طراحي سامانه هاي . توانايي ها ،قابل مديريت و نظارت مي باشد

بردي ضرورتي غير قابل انكار مشابه در كشور در ديگر سطوح راه

IPMediaلذا توجه به سه اصل فوق و پلت فرم . خواهد بود

گامي موثر در جهت ايجاد ابر داده ايران و اقدام جهت ايجاد 

.رايانش ابري كشور است
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محيط فضاي مجازي ، محيطي رقومي ، هوشمند و فرمان 

بخش بزرگي از فرآيند عظيم محيط در آينده.است شناس

فن است ، مجموعه اي ازسايبر متعلق به رسانه هاي نوين

آوري ارتباطي در فضاي مجازي ، توليد و انباشت اطالعات، 

مولتي مديا، سازمان دهي شبكه اي ،سرويس هاي آنالين، 

اشتراك گذاري محتوا، كاهش زمان ؛ حذف مكان و فاصله ، 

داده، تعامل كاربران شبكه هاي خطوط پر سرعت انتقال



اجتماعي، محيط فراگير هوشمند كه موجب پديد آمدن تحول 

همگرايي پلت وسيع ارتباطي؛ اطالعاتي وتعاملي  شده است، 

فرم ها و گونه هاي رسانه اي كه قادر است همگي را در يك 

در اين شرايط همه . محيط و با تمام ظرفيت به نمايش در آورد 

رسانه اي تالش دارند سهم خود را در نشر فن آوري هاي

اطالعات ، تحويل محتوي و ارائه خدمات افزايش دهند ، فن 

آوري هاي جديد الورود بر روي جغرافياي ايران و توسعه باند 

پهن امكاناتي را به مردم ايران خواهد داد كه كفه ترازوي سهم 

از . د اوقات فراغت مردم را به نفع رسانه هاي نوين تغيير ده

سوي ديگر براي اجرايي كردن راهبرد اساسي نظام جمهوري 

افزايش چرخه اطالعات در داخل كشور و اسالمي بايد سياست 
را مد نظر داشت و توجه به شرايط كاهش ترافيك بين المللي

محتوايي ، حقوقي ، فني ، خدماتي ، امنيتي ، علمي و اقتصادي 

مي گرددكه الزامات و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موجب 

:ذيل را در نظر بگيريم 

عدم تفكيك رسانه هاي راديويي و تلويزيوني با -1

.دنياي مجازي و دنياي داده ها 

حذف مرز بين رسانه و غير رسانه در تعامالت -2

ارتباطي، به نحويكه گسترش رسانه بعنوان رسانه، 

امري كاربردي نيست بلكه رسانه بعنوان بستر 

.ندگي محسوب مي شودفناوري ، عرصه ز

فراهم بودن دسترسي آسان كاربران به انواع رسانه -3

با توجه به حضور (هاي جديد در فضاي ارتباطي 

).قدرتمند رقباي خارجي در اين فضا

قدرت رسانه ها در در عصرفن آوري هاي نوين ارتباطي ، 

تحول . سطوح مختلف مردمي ؛ ملي و فرا ملي جريان مي يابد

توان ارتباطيشناخت فهم و لزوم،ارتباطات ودر شيوه زندگي

بيش از گذشته نيازمندفضاي مجازي.را جدي تر ساخته است

برنامه ريزي تخصصي مي باشد و رسانه ها بيش از پيش با 

در صورت عدم شناخت دقيق . محيط سايبر تركيب مي شوند

بوجود خواهد اختالل هاي ارتباطي و معرفتي اين تركيب، 

ت ها مجبورند عالوه بر برنامه ريزي براي توليد محتوا حكوم.آمد

در اين شرايط �؛ به  چگونگي توزيع  محتوا نيز بيانديشند

بكارگيري ابزارها ؛براي ارائه سرويس؛  بر اساس  درخواست 

مخاطب يا مشتري خواهد بود ومحتوا در درون سرويس ها 

يطي مستتر مي شود  فضاي نوين ارتباطي كشور ما بايستي مح

سازمان يافته و رسانه اي داشته باشد تا بستر مبادله اطالعات و 

رسانه هاي نوين بدليل فرامنطقه اي بودن . ارتباطات قرار گيرد

و قابليت عبور از مرزهاي جغرافيايي، كاربران را بصورت 

هر فردي كه به . شهروندان فضاي مجازي شناسايي مي نمايند

مي پيوندد شهروندي ، داراي شبكه ارتباطي رسانه هاي نوين 

هويت گروهي يا خرده فرهنگي است كه سرويس ها و خدماتي 

.در اختيار او قرار مي گيرد

ملت  ما بيشترين دارايي و منابع از حوزه تمدني ايراني و 

اسالمي را داراست و مي تواند با حضور انديشمندانه در فضاي 

زرگي دست يابد نوين رسانه اي به موفقيت ها و پيشرفت هاي ب

اين موارد موجب مي گردد ). البته با نگاه به نهضت نرم افزاري(

تا به سمت رسانه اي حركت كنيم كه قابليت هاي ذيل را 

:داشته باشد 

.رسانه مبتني بر شبكه باشد-1

.رسانه مبتني بر سرويس و خدمات باشد-2


	���(تكينگي -3��تجهيزات دريافت ،مختص ) ���

ريل اختصاصي و بومي براي حركت ( ن باشد كشور ايرا

)اطالعات ، محتوي و سرويس 

قابليت مديريت محتوي از توليد تا مصرف از طريق -4

نرم افزار و ميان افزار براي متولي امر فراهم باشد و 

سامانه ...تحت هيچ شرايطي اعم از تحريم ها و

.مديريت دستخوش تغييرات اساسي نگردد

نرم افزاري كاربر پسند و از نظر سخت افزاري و-5

بومي باشد تا امكان تغيير و توسعه توسط عناصر 

.خودي فراهم باشد 

قابليت اعمال تنظيم مقررات توسط حاكميت وجود -6

.داشته باشد 

توانايي تركيب دنياي اطالعات و دنياي رسانه را -7

.داشته باشد 



امكان بهره گيري از منابع زيرساخت فني موجود ، -8

ي و تخصص هاي ايراني براي افزايش محتواي بوم

.بهره وري ملي وجود داشته باشد 

انتقال محتواي چند رسانه اي و كانال هاي راديويي و تلويزيوني 

و خدمات ديداري و شنيداري، نيازمند شبكه اي با توانايي ارائه 

در ) �������(ظرفيت باالي محتوا است و پلتفرم رسانه مهر 

ظرفيتهاي فعلي وموجود در زيرساخت ايران توانسته است از 

در نتيجه فرصتي براي . كشور براي ارايه خدمات استفاده نمايد

متخصصان رسانه ملي و ارتباطات كشور فراهم شده است تا بر 

اساس دانش بومي و زيرساخت  موجودارتباطي ، بستر مناسبي 

.براي ارتباطات نوين طراحي و اجرا نمايند

مهر كه سياستگذاران را براي طراحي و سه ويژگي مهم رسانة 

دهد اينست كه اين سيستم دستيابي به آينده موفق ياري مي

مراحل طراحي و آزمايش را سپري نموده و از مرحله ايده به 

هم چنين اين پالتفرم . مرحله ديده رسيده و اجرايي است 

آماده است تا با سياستگذاري شوراي عالي فضاي مجازي و 

جا نمايي هر يك از افراد حقيقي و حقوقي كشور تقسيم كار و

فعاليت ايجابي داشته باشد و ويژگي بومي بودن آن به 

ها و دهد آرمانسياستگذاران و متخصصين كشور فرصت مي

هاي خارجي در اهداف عاليه نظام را بدون دغدغه و دخالت

حداقل زمان و حداقل هزينه طراحي و گسترش و اجرا نمايند

:يرينتيجه گ-6

در دنياي امروز فن آوري اطالعات و ارتباطات و رايانه هاي 

قدرتمند و سريع و بكارگيري هوش مصنوعي عناصر اصلي 

بكارگرفته شده در سيستم هاي مدرن براي سازماندهي و 

سازمان دهي ايمپاراد���.مديريت در دستيابي به اهداف است

يابي و درت سازي و قدرت قدرت با توجه به عناصر نوين ق

راهبردي آن در مقابله با شرايط محيطي متغيير بكارگيري

قدرت از طريق سازماندهي و مهار نيروها و انرژي ها و رها .است

سازي نيروها و به جريان انداختن آنها در راستاي اهداف تعيين 

شده عمل مي نمايد و انجام اين فرايند موجب توسعه و 

ي است كه مي كوشد پارادايم C4I.پيشرفت بشر مي شود

عناصر نوين قدرت يابي در جهان امروز را مانند رايانه ها و 

رايانش ابري وسيستم هاي مخابراتي و ارتباطي وهوش 

در دهه هاي .را بصورت راهبردي بهره گيري نمايد...مصنوعي و

اخير كشورهاي توسعه يافته به كمك فن آوري هاي ارتباطي و 

جديدي از قدرت را در فضاي مجازي رايانه اي توانسته اند منبع

توليد قدرت از به حركت در آوردن تجمع ها و . پديد آورند

قدرت در حوزه عرضه، تغيير ماهيت .تراكم ها بوجود مي آيد

. بصورت كاال و خدمات و منفعت عرضه مي شودو داده است 

سامانه هاي .قدرت عرصه اي جدا از زندگي روزمره نمي باشد

اده از همگرايي فناوري هاي نوين تا حد مدرن با استف

بيشترين .چشمگيري از اثر بخشي بااليي برخوردار خواهند بود

اهميت اين همگرايي در حوزه امنيت ملي كشورها و مقابله با 

براي افزايش قدرت فرماندهي و كنترل در همه . بحران ها است

سطوح راهبردي كشور الزم است كليه امكانات و ابزارها و 

زمان ها در بستر سامانه هاي تخصصي تجميع وهمگرا و سا

براي نمونه در حوزه رسانه هاي سنتي و رسانه . هماهنگ شوند 

سامانه اي است كه در معاونت IPmediaهاي نوين سامانه 

رسانه مجازي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

امانه طراحي شده است و كليه رسانه هاي موجود بر روي اين س

عدم .ضمن افزايش توانايي ها ،قابل مديريت و نظارت مي باشد

وجود فن آوري مناسب مانع اصلي كسب قدرت نيست بلكه 

و تأمين وجود طراحيمانع اصلي دستيابي به قدرت؛ عدم

زيرساخت ها و عدم ايجاد جريان حركت و مرحله ناتواني در 

دگي جوامع در آما.ذهن سازي و ناتواني در مبادله اطالعات است

شناخت و دسترسي به منابع پتانسيل و سازماندهي زيرساخت 

ها و طراحي و آماده سازي آنها براي پردازش و به حركت 

درآوردن منابع و افزايش مبادله اطالعات و توانايي ذهني سازي 

و هم سو كردن افراد اجتماع موجب پديد آمدن تحوالت و 

بدين دليل است كه .كسب و بازيابي توانايي ها مي شود

پيشرفت جوامع با اعمال اقتدار و قدرت بيروني حاصل نمي 

شود بلكه نيازمند طي مراحل فرايند سازماندهي قدرت در هر 

. جامعه مي باشد

:منابع

1391/انتشارات مه آسا/محسن فردرو-نويسنده لطف اله سياهكلي/كيك قدرت 



1385مرداد -آموزشي  و تحقيقات صنايع دفاعيموسسه–پاردايم هاي حاكم بر جنگ هاي آينده 
1388انتشارات فرهنگ مطلوب / مترجم بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي/ رايت ميلز. سي/ نخبگان قدرت

1390شيرازه/ ترجمه مصطفي يونسي/ باري هيندس/ گفتارهاي قدرت از هابز تا فوكو
1387پژوهشكده مطالعات راهبردي / ترجمه سعيد ميرترابي/ ناي.اس.وزفج/قدرت در عصر اطالعات از واقع گرايي تا جهاني شدن

1388پژوهشكده مطالعات راهبردي/ ترجمه رحمان قهرمان پور/ اُلي ويور-باري بوزان/ مناطق و قدرت ها
1390انتشارات عباسي/ محسن فردرو- لطف اله سياهكلي/ مديريت در فضاي نوين ارتباطي

1387پژوهشكده مطالعات راهبردي/ گروهي از مترجمان/ الكه كراهمان/ در امنيت بين المللتهديدات و بازيگران جديد
1390انتشارات اطالعات/ ترجمه دكتر صادق طباطبايي/ نيل پستمن/ تسليم فرهنگ به تكنولوژي–تكنوپولي 
1390پژوهشكده مطالعات راهبردي / ه واعظيترجمه دكتر طيب/ گردون آدام/ بازشناسي روندهاي مؤثر بر تصميم گيري بهتر-فهم آينده

1368انتشارات الزهرا/ آيت اهللا جوادي آملي/ پيرامون وحي و رهبري
1357انتشارات صدرا / استاد شهيد مرتضي مطهري/ مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي- وحي و نبوت

1387رت علوم تحقيقات و فناوريپژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزا/ جمعي از مترجمان/ توسعه اجتماعي
1390پژوهشكده مطالعات راهبردي/ دكتر محمود يزدان فام/ دولت هاي شكننده و امنيت انساني

1388پژوهشكده مطالعات راهبردي/ دكتر سيد هادي زرقاني/مباني، كاركردها، محاسبه و سنجش-مقدمه اي بر قدرت ملي 
1391پژوهشكده مطالعات راهبردي / مود عسگريمح/ الزامي براي بازدارندگي–قدرت افكني 

1376انتشارات اطالعات )/ حاجي حيدري(حميد حيدري / از ديدگاه حقوق بين المللِ عمومي و فقه شيعه-توسل به زور در روابط بين الملل
1378پژوهشكده مطالعات راهبردي ، چاپ انتشارات : ناشر - محمود حبيبي مظاهري : مترجم -سو . تغيير اجتماعي و توسعه ، نويسنده الوين ي 

1388انتشارات عباسي-علي اكبر رضايي، محسن فردرو–جنگ رواني .افكارعمومي.ارتباطات
1387انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني- )مجموعه مقاالت(سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران

نشر - ترجمه محمد علي طوسي، سيد امين اله علوي، علي اكبر فرهنگي، اكبر مهدويان–يهريخ هرولد كونتز،سيريل اودائل،هاينز و-اصول مديريت 
1372مركز آموزش مديريت دولتي

1380انشارات طرح نو-ترجمه احد عليقليان، افشين خاكباز- مانوئل كاستلز–عصر اطالعات 
1376مركز مطالعات و تحقيقات رسانه- ترجمه دكتر عليرضا دهقان-نسون ويندال، بنو سيگنايزر، جين اولسو–كاربرد نظريه هاي ارتباطات 

1386نشر ديدار –دكتر منوچهر محسني –جامعه اطالعاتي 
1380انتشارات اطالعات-ترجمه دكتر گوئل كهن-ري گولت.هيكس، سي.هربرت جي-تئوري هاي سازمان و مديريت

1387انتشارات دانشكده صدا و سيما-ترجمه سيروس مرادي-سدني. ملودين دفلور،اورت اي–شناخت ارتباطات جمعي 
اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، دفتر طرح و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، تهران 

دانشكده فرماندهي و ستاد- دكتر محمد باقر بابايي- مباني استراتژي فرهنگي
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