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  چكيده
 وابسته اي رسانه هاي سازي انگاره ميزان به ،پيش از افزون ،خارجي سياست ، فعل و انفعاالتمعاصر جهان در

ها و  داراي مشخصه زمان سابق، به نسبتجهان  مكاني، مسافت رفتن ميان از و ارتباطات دخالت با. است شده
 ابزارهاي از استفاده به آن با مقابله يا رواني عمليات انجام براي كشورها. است گرديدههاي متفاوتي  شاخص

اين . گذرد مي نرماز هشدار رهبر معظم انقالب در باره تهاجم  ستهاي متمادي سالاينك  .اند چشم دوخته نوين
ماعي، اقتصادي، مذهبي سياسي، فرهنگي، اجتهاي  كه مشتمل بر تالش معاندان نظام براي ورود به عرصه هجوم

همچنين  نمايي عليه دولت و مردم ايران پرداخته و الملل به سياه ماموريت دارد تا در جامعه بين ؛باشد مي و علمي
، جنگ نرم و هدف اصلي اين هجمهرويكرد اصلي . هاي اسالمي و ملي مردم را از درون تخريب نمايد ارزش

ها، صبر و مدارا پيشه كرده و راه  هه با تمام فشارها و كاستيآن فروپاشي اتحاد ملتي است كه حدود سه د
نظام سلطه درفرآيند اجراى . پيشرفت و مقاومت در برابر زورگويي و انحصارطلبي دشمنان را برگزيده است

اي، پس از تصويب و قانونمندسازي اين پروژه توسط ساختارهاي حكومتي و  تهاجم نرم در قالب جنگ رسانه
هاى ديدارى، شنيدارى و مجازى جهت نيل به نيات خود  يزي مخازن فكري از ابزارهايى نظير رسانهر با برنامه

شناسند و با شكستن موانع، با حركتي پيش رونده قادرند در  امروز ديگر مرز نمي ها رسانه .كند بردارى مى بهره
توب، ديداري، شنيداري و هاي مك انواع رسانه .داخل مرزهاي كشورها حضور موثر خود را به رخ بكشند

الكترونيكي با جهت دهي اذهان عمومي، جريانات سياسي و اجتماعي را به سمت و سوي دلخواه خود متمايل 
قابليت . زنند بديل و انكارناپذير براي خود رقم مي كنند و بدون شك با تاثير بر افكار عمومي دنيا نقشي بي مي

گسترش روزافزون و خيره كننده . ديدي عليه امنيت ملي كشور بدل نمايدتواند آنها را به ته مي ها رسانهباالي 
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اي آمريكا و غرب در ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و علمي  هاي رسانه ها با پشتيباني غول اين رسانه
در  است كه ان خود در ميان مردم ايران رصديها، باورها، هنجارها و رفتارهاي مخاطب با هدف تخريب ارزش

 .گيرد گزارش حاضر مورد بررسي قرار مي

 

  
  

 مقدمه

الملل تبديل شده  اي داغ در مباحث سياسي و روابط بين اي اين روزها به سوژه جنگ نرم و به تبع آن نبرد رسانه

. گيرد اي بلند است و در طول زمان، هر از چند گاهي مورد توجه قرار مي است، هرچند، منازعه نرم داراي سابقه

ها  اند و به دنبال خود انسان ها و وسايل ارتباطات جمعي مدرن و نوين، در زمان معاصر اوج بلندي گرفته  هرسان

گيري از آن در دست كشورهاي ابرقدرت  اند كه بيشترين حجم بهره را در معرض شديدترين امواج قرار داده

ها  ن كشورها به حضور و ظهور رسانهتوان ادعا نمود حفظ و گسترش قدرت اي قرار دارد، چنانچه به جرأت مي

ها هستند بلكه ابزاري براي تسلط بر افكار، اراده و  ها نه تنها پل ارتباطي بين انسان رسانه. وابسته است

ترين فنّاوري، از يك سو، در جهت اجراي عمليات  استكبار جهاني با مدرن. شوند احساسات آنها محسوب مي

دهي و  كند و از سوي ديگر، از آن براي كنترل، تضعيف، جهت ستقل عمل ميهاي م ها و دولت رواني عليه ملت

رسانه ابزاري است كه موارد استعمال مختلفي دارد؛ هم . نمايد هدايت افكار عمومي در سراسر جهان استفاده مي

ر اي براي كمك به حل اختالف و استقرار صلح به كا توان آن را در خدمت منازعه و جنگ و هم وسيله مي

كاربرد داشته باشد، اما واقعيت اين است   اي بايد در زمان جنگ رسد نبرد رسانه با وجود اينكه به نظر مي. گرفت

طراحان و . كه در ساير مواقع اين جنگ با شدت بيشتري ميان كشورها و يا جوامع رقيب جريان دارد

پرداز قدرت  توان از جوزف ناي نظريه ي مثال ميبرا. اي نيز لزوماً افرادي نظامي نيستند پردازان جنگ رسانه نظريه

صدا و شايد بدون ترس  اين نبرد، جنگي بدون خونريزي، بي. باشد نرم نام برد كه پروفسور و استاد دانشگاه مي
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گيرند، خود نيز از وجودش ناآگاه  حتي ممكن است جوامعي كه مورد بمباران آن قرار مي. شود و وحشت تلقي 

ها را مورد  ها و جوامع است، اما آشكارا افكار ملت نهايت، هدف اين نبرد، تغيير نظام دولتاگرچه در . باشند

 .دهد هجوم خود قرار مي

هاي اخير با  و غرب عليه جمهوري اسالمي ايران در سال تحقيق و مطالعات پژوهشي پيرامون جنگ نرم آمريكا

ها و تخصص  ع، هر يك با توجه به تواناييجديت فراوان دنبال شده است و متخصصان و اساتيد اين موضو

حتي در اين رابطه رهبر معظم . اند تا ابعاد گسترده آن را مورد واكاوي قرار دهند خود در اين حوزه تالش داشته

ترين راهبرد دشمن عليه  در دو دهه اخير، مهم) مد ظله العالي( اي انقالب حضرت آيت اهللا العظمي خامنه

ايشان در اين مورد با هدف شناخت بيشتر جامعه و . اند اي معرفي كرده گ رسانهجمهوري اسالمي را، جن

  .اند نخبگان، با ادبيات مختلف، اين نبرد را معرفي و به خوبي تبيين فرموده

اى و فرهنگى كه در مقابل جمهورى اسالمى قرار دارد، بسيار آرايش پيچيده، متنوع، متكثر،  امروز آرايش رسانه"

ديدار با دانشجويان و ("تر از مبارزه با دشمنان است تر و سخت اي پيچيده مبارزه. ى و پيشرفته استكارآمد و فن

  ).1382آذر  26استادان استان قزوين؛ 

خصوص اياالت متحده در كشور ما بيشتر از دو دهه سابقه دارد اما با بروز  اي غرب و به اگر چه مداخله رسانه

. اي گرديد و شدت بيشتري گرفت در كشور، ناگهان وارد فاز عملياتي تازه هاي پس از انتخابات اخير بحران

بار عزم خود را جزم كردند  بودند اين هاي سخت موفقيتي كسب نكرده مقامات بلندپايه آمريكا كه تاكنون از حربه

تهديد عليه از اين رو، مهمترين موضوعي كه اخيراً براي . تا با سالح نرم ملت و دولت ايران را بيازمايند

 اي  جنگ رسانهجمهوري اسالمي ايران بسيار مورد توجه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي قرارگرفته، بحث 

تهديدي كه با تسلط ابزاري و فني غرب بر محورها و اشكال مختلف رسانه اي و تبليغاتي موجود، . است

 .شرايط مناسبي را براي آنها فراهم نموده است

ها و اقدامات فرهنگي، نظام ارزشي،  ت دولت آمريكا در نظر دارند تا از طريق رسانهبر همين اساس، مقاما

در قرن حاضر، تنها كشورهايي قادرند به . هنجاري و رفتاري جامعه ايران را به سمت مطلوب خود تغيير دهند
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الويت دهند و به  ها را هاي خود در جهان بپردازند و مورد توجه ملل ديگر قرار گيرند كه رسانه گسترش ارزش

ارتباطات و مفهوم جنگ نرم همچون مفهومي اساسي در استراتژي كلي و نه به عنوان مفهومي تاكتيكي و 

  . محدود اهميت دهند
  
  
  

 :مباني نظري 

  مفهوم رسانه -

 هاي فنّاوري كه سال هزار سه از پس: نويسد طور مي اين "ها درك رسانه"در مقدمه كتاب  1مارشال مك لوهان

 جهان رسد، مي نظر به حاضر حال در آوردند، فراهم را انفجار و گسستگي موجبات گرا، تفكيك و يكيمكان

 بيش با امروز، ولي ؛بخشيديم امتداد فضا در را خود جسم ما ،مكانيك عصر در .شود مي »منسجم« مجدداً غرب

 ارض كره تمامي بر توري همچون كه است اعصاب مركزي سيستم اين الكتريسيته، فنّاوري سلطه قرن يك از

 امتدادهاي نهايي مرحله به سريع خيلي و است برده تحليل را فضا و زمان ما، سياره در حداقل و شده گسترده

 دانش و آگاهي خالقه روند مرحله اين در. شود مي نزديك اطالعات، و ها آگاهي فنّاوري برقراري يعني انساني،

 از انسان قبال كه كند مي عمل گونه همان درست و گستراند مي لبا بشري جامعه تمامي بر جمعي صورتي به

 جوامع روابط ).1377لوهان،  مك( بود  داده توسعه را اعصابش سيستم و حواس متفاوت، هاي رسانه طريق

 فرستادن با روزگاري كه ارتباطات سادگي. است كرده تجربه را بسياري فرودهاي و فراز  تاريخ گذر در بشري

 داده پرسرعتي و پيچيده هاي فنّاوري به را خود جاي امروز داد، مي پيوند يكديگر با را ها انسان دايي،ابت عالئم

 كوچك هاي تيم« كه ايامي از" .دهد مي پيوند هم به زمين كره سوي دو در را ها انسان العيني طرفه به كه است

 دورافتادة مناطق ساير و التين ريكايام هاي كرانه سوي به را هايشان جيپ امريكا خارجي سرويس مأموران

                                                            
1 ‐ Herbert Marshall McLuhan 
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 "است گذشته طوالني هاي مدت »دهند نشان افتاده دور هاي جمعيت به را فيلم هاي حلقه تا راندند مي جهان

)Ross, 2003:252.( خود محاصره حلقه در نوعي به را بشر كنوني، جهان در ارتباطي هاي روش گسترش 

 و تاثير در خود، دوسويه كاركرد با ها رسانه. هستند اي رسانه امواج رضمع در سو هر از ها انسان. است درآورده

. ويژه با شروع قرن بيستم ميالدي براي مردم جهان بسيار باال رفت اهميت رسانه به .دارند قرار مدام تاثري

 سعتو به قادر آورند، پديد همگني و پيوستگي توانند مي كه هستند دم دو يتيغ همچون گروهي هاي رسانه”

 بذر هم و باشند توسعه دهنده بشارت توانند مي هم و هستند اجتماعي هاي شكاف ساختن تر ژرف و بخشيدن

 مسائل از را ها ذهن نمايند، مي القاء را كاذبي امنيت حس آنها. بپراكنند جامعه فضاي در را ضدتوسعه ايدئولوژي

 كه جامعه اعضاي يكايك در بالندگي و حيات وق،ش و شور ايجاد به توانند مي اينكه ضمن ؛دنساز مي دور عيني

 عرصه در روشنگري و جامعه هاي واقعيت بيان و انتقال با است جمعي هاي رسانه مثبت هاي كاركرد از يكي

  )18 ص ،1381 سيما، و صدا. (” بخشند تحقق شخصي و گروهي نه و ملي منافع تهديدات

 در جوامع ها نقش رسانه -

كس پوشيده نيست؛ اين موضوع ناشي از تاثير مهم آنها بر باورها، ارزش ها بر هيچ نهامروزه اهميت و نقش رسا

ها، هنجارها و رفتارهاي جامعه و تحول آنها توسط اين ابزار قوي فرهنگي است كه بر اساس الگوي مدرن 

ارند كه واقعيت را نه تنها اين توانايي را د ها رسانه. امنيت، قدرت پذيرش را در مخاطب ايجاد و تقويت مي كند

. جز آن چه هست بنمايانند، بلكه مي توانند ادراك مردم از واقعيت را نيز به ميل و سليقه خود تغيير دهند

 را ها موقعيت و افراد نمادين سرمايه ميزان كه دارند را توانايي اين اجتماعي مختلف هاي ميدان در ها رسانه"

 يا افراد اجتماعي حيثيت و مشروعيت توانند مي دارند عمومي افكار به هك اي گسترده تأثير دليل به و دهند تغيير

بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه در عصر حاضر . )101:  1388 بهرامي،("كنند زياد يا كم را ها سازمان

ر را در با تسلط بر انديشه، ادراك و احساس انسان، حاكم بر سرنوشت او شده اند و مهار زندگي بش ها رسانه

هاي خبري جانبداري و سوگيري  همان گونه كه ولسفلد اشاره كرده است، تقريباً تمامي رسانه. دست گرفته اند
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هاي مهم  اكثر رسانه. گذارند هاي محلي خود را به نمايش مي ها، باورها و پيشداوري نسبت به زبان، ارزش

ها نيز چه  ها يا كليشه قالب. دهند ا به آنان ارايه ميهاي متناسب با فرهنگ مخاطبان ر تصاوير، احساسات يا تلقين

 ,Wolfsfeld. (شوند سازي تقويت مي در مورد خود و چه در مورد ديگران، به عنوان بخشي از فرايند ساده

 افكار در را بزرگ تحوالت ايجاد قدرت تنهايي به پراكني، سخن نيرومند وسايل كه است اين حقيقت). 2001

 و كنند تقويت را وجودم فكري هاي جريان مؤثر طور به توانند مي ولي دارند ندرت به يا و ندارند عمومي

 آمادگي اين. بدهند جهت را تحول اين قادرند حتي باشد داشته وجود تحول براي آمادگي مردم توده در چانچه

 سست موجود نظام به نسبت را جامعه اعتقادات كه هايي بحران مانند ؛است وابسته گوناگون عوامل به خود

 نظام به نسبت افراد هاي ديدگاه هماهنگي و انسجام در گروهي هاي رسانه. )188: 1387 هاشمي،( كند مي

 همه در است معتقد "2راني هوستن". دارند توجه درخور نقشي سياسي پذيري جامعه چارچوب در سياسي

 بيشتر خاص افكار نيز و اصلي هاي ريگي جهت به دادن شكل در ها رسانه ارتباطي، فناوري داراي كشورهاي

 عامل و پذيري جامعه براي موجود ابزار ترين مناسب را ها رسانه نيز "3پاي لوسين". دارند مستقيم نقش مردم،

 جهاني و خود زندگي و موقعيت از فرد برداشت و شناخت ).103- 125 :1386ور،  پيشه( داند مي نوسازي اصلي

 به و كند مي لمس واضح طور به انسان كه مواردي نخست،: شود مي حاصل راه دو از برد مي سر به آن در كه

 از معمول طور به مردم تلقي. كند مي دريافت ها رسانه  طريق از آنچه دوم،. اوست شخصي تجربه نوعي

 توجه قابل تنوع. است اي رسانه المللي، بين هاي سازمان نيز و دفاع و ملي امنيت خارجي، تجارت ديپلماسي،

 سبب آنان تلقي طرز و افراد زيست نوع گوناگوني نيز و دارد مخاطب با متفاوت برخوردي يك هر كه ها رسانه

  .است شده عمومي افكار ناهمگوني

                                                            
2 ‐ H.Ranny 

3 - Lucian pye 
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 ها کارکرد رسانه -

 مرزهاي داخل در قادرند رونده پيش حركتي با موانع، شكستن با و شناسند نمي مرز ديگر امروز ها رسانه

 از كشورها ديگر امور در دخالت براي ها رسانه از استفاده البته. بكشند رخ به را ودخ موثر حضور كشورها

 و المللي بين معادالت شدن تر پيچيده. است بوده مرسوم و رايج روشي جهاني سياست صحنه در گذشته

 هاي نقش يفايا براي ها رسانه از انتظارات سطح رفتن باال سبب زمان گذر در ها رسانه صاحبان شدن تر اي حرفه

 براي كشورها داخلي امور در دخالت امروز كه هرسيد جايي به كار و شد طلب قدرت زمامداران سوي از محوله

  . است شده تبديل ها رسانه اصلي كاركردهاي از يكي به طلبان سلطه سياسي اهداف تحقق

 ظهور به مردم، عامه سواد سطح ارتقاء و ارتباطات عصر در جهان شدن اي شبكه و جمعي يها رسانه گسترش

 دنيا تمام در است، مردم اراده و خواست بازتاب كه نيرو اين. انجاميد عمومي افكار نام به اي تازه نيروي

 در سزايي هب نقش گيرد، مي صورت ساالر مردم و پارلماني هاي نظام دست به آنها اداره كه كشورهايي خصوص به

 ديگر امروزه. است توجه مورد اغلب آن هاي ظرفيت و دارد اجتماعي و اقتصادي نظامي، سياسي، وقايع روند

 بدون قهريه قوه بر تكيه و زد آميز خشونت اقدامات به دست عظيم نيروي اين پشتوانه بدون توان نمي

 در ها ابرقدرت راه سر بر موجود موانع از يكي. برد نخواهد جايي به راه آن، اقناع و عمومي اذهان سازي آماده

 در آنها ناتواني ، نوين تجهيزات و پيشرفته هاي فناوري از برخورداري رغم به جهان بر خود سيطره رشگست

 خود اقدام عمومي زمينه نتوانند آنها اگر. است خودشان هاي ملت و دنيا عمومي افكار همراهي و كردن مجاب

 سياست با موافقت عدم از اشين داخلي مشكالت و خويش ملت نارضايتي با كه آن بر عالوه كنند فراهم را

 آنها هاي برنامه كه كنند برخورد مسير طول در موانعي با است ممكن شوند، مي رو به رو خود طلبانه قدرت هاي

ها در هيچ مقطعي از تاريخ به اندازه دوران  ملت - روابط موجود ميان دولت" .بكشاند شكست ورطه به را

ترين عوامل در سياسي شدن جوامع، گسترش وسايل  كه يكي از مهمتوان گفت  چنانچه مي. معاصر نبوده است

 بر تسلط و عمومي افكار كنترل كنوني دنياي در ).11: 1387صالحي اميري، ( "هاست ارتباط جمعي و رسانه

 تلويزيون، راديو، تبليغات، از توان مي عمومي افكار بسيج براي. است پيروزي ساز زمينه جامعه، يك انديشه
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 عمومي افكار تواند نمي قدرتي هيچ كنوني متكثر و متنوع جهان در البته. جست بهره سخنراني و فيلم نشريات،

 گوناگون يها رسانه به دسترسي با مردم امروزه. كند همصدا و همراه خود هاي خواسته با صددرصد طور به را

  .كنند درك جهاني مسلط و سمير مراجع خواست رغم به را ها واقعيت و بشنوند را ديگر صداهاي توانند مي

 و است مثبت نگرش بر مبتني ها، ديدگاه اين از برخي. است متفاوت ها رسانه كاركرد خصوص در ها ديدگاه"

 لقب دمكراسي چهارم  ركن كه دارد اهميت قدري به مدني جامعه تحقق در ها رسانه كاركرد”: كه دارند مي ابراز

 اساسي حقوق شناخت براي راهي همچنين و باشند جامعه حقوقي استيفاي توانند مي ها رسانه زيرا است گرفته

 صادقي،( "است ها وضعيت سازي شفاف و ها تاريكي زدودن نور كاركرد همچون ها رسانه كاركرد اند؛ مردم

  )15 ص ،1379

  :جمله از باشند،  مؤثر گوناگوني ابعاد در توانند مي ها رسانه

  دمكراسي؛ رمچها ركن رسالت اساسي حقوق گسترش •

  جامعه؛ در گفتگو فرهنگ و ادبيات سازي غني •

  محققانه؛ پاسخگويي و گري پرسش فرهنگ به زدن دامن •

  بيطرفانه؛ و مستند و شفاف رساني اطالع •

  هيجانات؛ و احساسات به عقالني دهي جهت •

  ملي؛ سازي تصميم در معاونت و مشاركت •

  جامعه؛ عقالني و كارشناسي علمي، شناخت تعميق •

 )همان(.انديشه و فكر توليد سطح و ميزان شافزاي •

 هاي آزادي حدود نامعلوم بودن و دمكراسي و بشري تمدن و ها و فرهنگ فروپاشي ارزش برخي نيز برعكس،

 جهاني مسلط هاي قدرت .شمارند برمي جمعي و ارتباطي هاي رسانه حاصل بسط و توسعه را اجتماعي و فردي

 ابزار اين از را بهره بيشترين آن، مانند بي اثرگذاري و دهي پوشش وسيع حجم رسانه، كاربرد گستره از آگاهي با

. هستند ها رسانه مديون را خود سيطره گسترش و قدرت حفظ آنها گفت توان مي جرات به. برند مي ارتباطي
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 و اراده ،انديشه آنها بلكه شود؛ نمي محدود ارتباطي وسيله يك به تنها حاضر عصر در ها رسانه كاركرد و نقش

 و ها فناوري ترين پيشرفته از استفاده با استكباري هاي رسانه. درآورده اند خويش سلطه تحت را بشر احساسات

 از و زنند مي مستقل هاي ملت و ها دولت عليه و دنيا در وسيع رواني عمليات به دست سو، يك از امكانات،

 البته. برند مي بهره خود اهداف سمت به جوانان هدايت و كنترل جهت در ارتباطي ابزار اين از ديگر سوي

 به آن، از استفاده با تا دهد مي قرار هدف كشورهاي اختيار در متقابال را فرصت اين ها رسانه دوسويه كاركرد

  .بپردازند اي رسانه امواج با رويارويي و دشمن هاي توطئه كردن خنثي

 بر خود هاي خواسته تحميل جهت در اهرمي همانند را نوشتاري و شنيداري ديداري، يها رسانه سلطه نظام

  .يابد مي مضاعف اهميتي جنگ دوران در كاركرد اين. برد مي كار به ها ملت

 ای ابزار رسانه

تمامي وسايل ارتباطي كه در سطحي وسيع به انتشار اخبار، اطالعات، آرا و نظرات ، آموزش، تبليغات، عمليات 

  . ي جمعي جاي مي گيرندها رسانهي پردازند، در زيرمجموعه رواني و مواردي از اين دست م

الكترونيكي دسته بندي  ارتباطي و نوشتاري، شنيداري، ابزارهاي رسانه اي در تقسيمات اصلي خود به ديداري،

احد كه هريك از اين گروه ها براي تحقق هدفي و. مي شوند كه اين موضوع داللت بر تنوع اين ابزارها دارد

 سينما، ، ماهواره. كند اي استفاده مي است، از ابزارهاي  ويژه) مخاطب( به گيرنده  تقال پيام از مبدأهمانا ان

بل از ابزارهاي پرتا هاي اي و فرستنده رايانه هاي بازي ها، خبرگزاري تجسمي، و نمايشي هاي هنر تلويزيون،

 ها، روزنامه نشريات، كتب، ب مي شوند؛موسيقي از ابزارهاي شنيداري محسو و راديو اند؛ ديداري و شنيداري

تلگراف  تلكس و فكس، سيم، بي تلفن، تبليغي ذيل ابزارهاي نوشتاري قرار مي گيرند؛ اوراق اعالميه و نامه، شب

در اينجا خيلي  .الكترونيكي به شمار مي آيند هاي ابزار …و همراه تلفن اينترنت، اند و مجموعه ابزارهاي ارتباطي

  .شود رين ابزار اشاره ميت خالصه به مهم
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 ها مطبوعات و خبرگزاري -1
كه از طريق تلگراف به امر  –هاي اوليه  خبرگزاري. گردد سال پيش باز مي 150ها در جهان به  سابقه خبرگزاري

امروزه بيش از . شوند رساني و خبر محسوب مي جزو اولين نهادهاي رسمي اطالع - اند خبررساني مشغول بوده

هان داراي خبرگزاري هستند كه اغلب آنها تحت عنوان خبرگزاري ملي به فعاليت مشغول صد كشور در ج يك

ها از جمله وسايل ارتباط جمعي جهان هستند كه نسبت به ديگر  خبرگزاري). 57: 1387زاده،  ملكي(هستند 

آوري اخبار و  عوظيفه اصلي آنها جم. رساني، نقش بسيار مهم و اساسي را دارا هستند هاي اطالع مراكز و شبكه

   .ترين وقت ممكن و انعكاس آن به مخاطبان و مشتركان خود در جوامع بشري است اطالعات در سريع

 زنده گزارش. اند شده متهم خارجي درسياست تاثيرگذاري به ارتباطي هاي فناوري ، تلگراف اختراع زمان از"

 هم و بينيد مي آنچه يعني( ، استمراري حال رزماند كردن عمل و تلويزيوني ويژه امتياز مثابه به مستقيم پخش يا

 ژورناليستي رقابت در خبري بنگاه هر فروش عامل و برنده برگ اين و شود مي محسوب) است درجريان اكنون

طور مشخص، امكان پوشش خبري آني حوادث در سراسر دنيا،  به. )Neuman, 1996( "رود مي شمار به

اصطالحاتي چون . كنند برجسته كرده است يا اجراي سياست خارجي ايفا ميها در پيشبرد  نقشي را كه رسانه

تأثير سي « هاي ارتباطي،  تأثير فناوري ". شوند عالئم اختصاري بيان اين نقش محسوب مي "4تأثير سي ان اني"

بحث قرار اين تأثير به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله متمايز و مستقل از يكديگر مورد . شود تعريف مي» ان اني 

را به مثابه » تأثير سي ان ان «  سي ان ان هستند،  اين مقوالت در عين حال كه معرف انواع تأثيرگذاري. گيرد مي

ان  ان از نظر سياسي نيز نگراني در باره نفوذ آشكار سي. كنند زا ، بازدارنده و برجسته ساز تعريف مي عامل شتاب

تا به حال توجه مطبوعات غربي ). Livingston, 1997(" شود ياني تعريف م ان بر سياست خارجي تأثير سي

بر . يابد ها بازتاب مثبتي مي به مسائل ايران بسيار اندك بوده و به ندرت رويدادهاي جاري ايران در اين رسانه

ها، فقط اخبار منفي از ايران بر روي صفحات اين نشريات نقش  اساس خط مشي كالن و محوري بر اين رسانه

                                                            
4 - CNN effect 
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هاي خبرنگاران مطبوعات غربي از ايران، يا مربوط به بحرانهاي سياسي اجتماعي، زد و  ندد و عمده گزارشب مي

خوردها و تضاد حاكميت با مردم و يا مربوط به حوادثي مانند نقض حقوق بشر، تالش براي دستيابي به 

ها همچنين با  اين رسانه. تهاي سياسي و مدني در ايران اس اي و كشتار جمعي و نقض آزادي هاي هسته سالح

انتشار اخبار سري و محرمانه يا اخبار هدايت شده از سوي دستگاههاي سياست خارجي و اطالعات كشورهاي 

  .پردازند متبوع خود، به ايجاد فضا و جوسازي عليه ايران مي

به اعزام خبرنگار در سالهاي اخير با محوريت يافتن مسائل سياسي ايران، بسياري از مطبوعات خارجي، اقدام 

  .اند خارجي يا تاسيس و تقويت دفاتر نمايندگي در ايران كرده

اين مسئله عيناً در مورد خبرگزاريهاي خارجي نظير رويتر، آسوشيتدپرس، يونايتد پرس، فرانس پرس و 

قر در حتي اگر خود خبرنگاران خارجي مست. هاي تلويزيوني نظير بي بي سي و سي ان ان نيز مصداق دارد شبكه

شود بنابراين آنان به  هاي خبرگزاريهاي خارجي منتشر نمي ايران هم بخواهند، اخبار مثبت ايران در خروجي

اند كه اگر خواستار ادامه كار و همكاري با آن رسانه خاص هستند بايد چه نوع اخباري را پوشش  تجربه دريافته

  .يي كنندنما دهند و همچنين كدام بخش از اخبار را برجسته و بزرگ

  اينترنت -2
هاي مجازي منجر  ه پيدايش و گسترش انواع خبرگزاريصرف نظر از بنگاه هاي خبري عمده، ظهور اينترنت ب

اي را پديد آورده است كه  هاي رسانه انقالب اطالعات، نسل دوم و اكنون نسل سوم تكنولوژي" .شده است

با ابداع، ). 22: 1387هاگينز و آكسفورد، ( "ترنت استافزاري اين قدرتمندترين آنها تا به امروز، تكنولوژي نرم

پيشرفت و گسترش روزافزون اينترنت، ارتباطات نيز به طور كلي دگرگون شده و بار ديگر مطبوعات چاپي به 

هاي محيط مجازي امكان  ويژگي). 208: 1387كاميار، (اند  رويارويي با يك پديده جديد به چالش كشيده شده

قرون به صرفه را فراهم مي كند كه فعاليت هاي خبري نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ به ويژه فعاليت آسان و م

اين عوامل سبب گسترش دامنه . كه در خبرگزاري هاي اينترنتي هويت واقعي دست اندركاران مخفي مي ماند
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سيار كمتر از ساير كاري اين سايت ها شده است؛ آن گونه كه ممنوعيت ورود به برخي موضوعات براي آنها ب

هاي زمان و مكان فراتر از ارتباطات شخصي در  است بدون توجه به محدوديت اينترنت توانسته ". ستها رسانه

اي به نام حوزه مجازي را به وجود آورد كه در آن  عرصه ارتباطات عمومي گسترش يابد و در اين فضا حوزه

ن حوزه در نحوه تعامل افراد با هم تأثير گذاشته و مفاهيم اي. رسند افراد به درك جديدي از خود و ديگران مي

اساسي چون هويت فردي و اجتماعي، شخصيت ذهني و بازتابي، حيطه روابط اجتماعي، مباحث عمومي، 

 هاي خبرگزاري عملكرد). 117: 1387ملكي زاده، ( "شخصي و اخالقي را دستخوش تحوالتي نموده است

 اخالقي امنيتي، سياسي، داليل به آنها انتشار امكان كه اخباري زيرا است، رسمي هاي خبرگزاري مكمل مجازي

 پوششي با خبري هاي سايت در ندارد، وجود معتبر و رسمي هاي خبرگزاري تريبون از و گسترده سطح در...  و

 هاي قدرت براي ويژگي اين كه است پرواضح. رسد مي مخاطبان نظر و سمع به روزافزون، رشدي و فراگير

اينترنت يك راه حل زيركانه و در عين حال "  5به قول كريستين لرد .دارد اهميت پايه چه تاها  جنگ در مهاجم

هاي  همه خبرگزاري ).Lord, 2008:3" (جسورانه بود كه در مقابل تهديدات امنيت ملي آمريكا ايجاد شد

  . باشند بارشان قابل دسترس ميخاص خود بوده و اخ ديداري، شنيداري و مكتوب در اينترنت داراي سايت

  اجتماعي هاي شبكه -2 -1

 و دسترس قابل وسيع سطحي در امروزه شدند، مي شمرده اي حاشيه اي پديده ظهور، بدو در كه ها سايت وب

 " 2 وب " طريق از اكنون است، افزوده آن گستردگي بر ارتباطي هاي شبكه تحوالت كه امكان اين. اند استفاده

 مستقيم مشاركت وب، قبلي مدل با ابزار اين تمايز وجه مهمترين. دارد قرار كاربران ياراخت در سهولت به

 كه اي گونه به آنهاست؛ در تصرف و دخل طريق از اينترنتي هاي پايگاه محتواهاي دهي شكل در كاربران

كاربران در اين  .دهند تغييرشان يا و بكاهند آنها از يا بيفزايند ها سايت وب در مندرج مطالب بر قادرند

 وب كاربران اين، بر سابق كه است حالي در اين .توانند با هم چت و گفتگو كنند هاي مجازي حتي مي محيط

                                                            
5 ‐ Lord , Kristin M. 
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 ارتباطي مخاطبان، با اينترنتي هاي سايت گردانندگان ارتباط و شدند مي ظاهر كننده مصرف نقش در تنها ها سايت

 يها رسانه" اند، گذاشته عرصه به پا تازه فضاي اين در كه آنالين يها رسانه از دسته آن به. بود سويه يك

هاي جهاني  هاي اجتماعي سايت ترين شبكه معروف .شود مي اطالق "هاي اجتماعي شبكه"يا  "اجتماعي

به طور  10و  2در گزارش راهبردي شماره . باشند مي 9"كلوب"داخل ايران در و  8، يوتيوپ7، توئيتر6بوك فيس

  .هاي اجتماعي بحث شده است همفصل در باره شبك

  ١٠وبالگ -2 -٢

 تفكرات، آن در كه شود مي اطالق اينترنتي گاه وب يك از صفحاتي يا گاه وب يك به بالگ يا نوشت وب وبالگ،

 براساس وبالگ پيوندهاي همراه به 11پست نام به كوتاهي هاي نوشته قالب در افراد روزانه خاطرات و اطالعات

. باشد داشته مستعار يا اصلي نام با نويسنده چند يا يك تواند مي نوشت وب .شود مي درج زماني ترتيب

 به رايگان خدمات ارائه به نيز متعددي دهندگان سرويس و دارد نياز وقت دقيقه چند به تنها وبالگ اندازي راه

 زماني گذاري لهفاص براي الزامي و دارد بستگي نويسنده نظر به وبالگ كردن روز به. پردازند مي مندان عالقه

 به چنين". دارد قرار كاربران ساير اختيار در معمولي گاه وب مانند وبالگ محتويات. نيست مطالب بين مشخص

 انتخاب افراد توسط فضا اين چه اگر. است اينترنت مجازي عالم در تر مجازي فضاي يك وبالگ رسد مي نظر

 "كنند مي استفاده آن از همگان كه است فضايي از بخشي حقيقت در است اختصاصي كامالً نوعي به و شود مي

 به ها سايت همانند نيز  را ها وبالگ ورود راه توانست اينترنت به دسترسي سهولت .)140: 1387 زاده، ملكي(

                                                            
6 ‐ www.Facebook.com 

7 ‐ www.twitter.com 

8 ‐ www.youtube.com 

9 ‐ www.cloob.com 

10 -weblog 

11 ‐ post 
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 طيف توجه سرعت به ها، وبالگ آسان مديريت و اندازي راه و بودن رايگان. كند باز كاربر ها ميليون منازل

 خود عاليق و ها ديدگاه و ءآرا بيان براي محملي عنوان به آن از تا كرد جلب خود به را انمخاطب از وسيعي

 اين كه دهد مي فرد هر به مجازي دنياي در اختصاصي فضاي يك راحتي به وبالگ، قالب سادگي. كنند استفاده

 و اينترنتي هاي كنولوژيت از يكي عنوان به وبالگ" .دارد همخواني مدرن دنياي گرايي فرديت ويژگي با موضوع

 هاي سيستم براي هايي چالش و منفي پيامدهاي داراي ايميل از بعد مجازي فضاي در فراگير تكنولوژي دومين

 هاي زبان به مرز بدون خبرنگاران سوي از نويسي وبالگ راهنماي كتاب انتشار. است ايران جمله از سياسي

 نيز المللي بين سطح در سياسي مبارزه اهرم يك به ابزار يا نهرسا اين كه دهد مي نشان فارسي جمله از مختلف

  .)41: 1387 پرور، ضيايي( "است شده تبديل

  تلويزيون و ماهواره -3
به ثبت  1980المعارف آمريكا در سال  اي است كه در دائره ترين تعريفي كه در باره تلويزيون شده، جمله جامع

اين جعبه جادويي بر افكار و عقايد و  ".گوش افراد است در عصر حاضر تلويزيون ، چشم و": رسيده است

گردد  اي از اوقات فراغت مردم صرف اين جعبه جادويي مي بخش عمده.باورهاي مخاطبان تأثيري شگرف دارد

 جهان به تلويزيون": بودريار در مورد تلويزيون نظر ديگري دارد. رود ترين كانال ارتباطي به شمار مي كه مهم

 واقعيت و واقع به افسانه. است رفته تحليل تلويزيون در نيز ما زندگي و كرده رسوخ ما زندگي در و شده تبديل

به همين دليل مورد توجه جدي حاكمان و سياستمداران   ).Baudriard, 1981: 222 (" است شده اي افسانه

بيشتر استفاده كرده و در عين هاست كه از تلويزيون براي تأثير گذاري  دولت و احزاب، دهه". است قرار گرفته

هيچ امپراطوري  ).57: 1387هاگينز و آكسفورد، ( "اند مند شده اي آن بهره حال ، به نسبت كمي از منطق رسانه

اي در اختيار نداشته كه بتواند با  اي، شامل چند كانال تلويزيوني و ماهواره در تاريخ، كانال چند گانه رسانه

دانيم امروزه  طور كه مي همان).  18: 1385باگديكيان، (اعماق جامعه نفوذ كند صوت و تصوير كنترل شده به 

نظام سلطه . ها وابسته هستند هاي ارتباطي از جمله تلويزيون، تلفن، راديو و اينترنت به ماهواره بسياري از فعاليت
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يش را در انحصار خود كوشد تا فناوري ساخت ماهواره و برنامه ها جهاني و به ويژه دولت اياالت متحده مي

پخش برنامه هاي تلويزيوني مناسب براي تسخير . قرار دهد و از دستيابي ساير كشورها به آن جلوگيري نمايد

خصوص، در  به. كند ها و اذهان توان ديپلماسي را باال برده و به حل و فصل منازعات خارجي كمك مي قلب

هاي تأثيرگذاري را براي مردم ديگر  هاي خود، برنامه كوشند تا از طريق رسانه شرايط بحراني كشورها مي

 بازارهاي فعاليت گسترش و توسعه با همراه اي ماهواره هاي فناوري در اخير هاي پيشرفت". كشورها پخش كنند

 را نقشي دنيا، سراسر در حوادث آني خبري پوشش امكان مشخص، طور به. است جمله ان از تلويزيون خبري

 .)33: 1385 سمتي،( "است كرده برجسته كنند، مي ايفا خارجي سياست اجراي يا يشبردپ در ها رسانه كه

 با كه دانست كشورها عليه اي رسانه جنگ در سلطه نظام سالح قدرتمندترين توان مي را اي ماهواره هاي شبكه

 .است شده تبديل آنان دست در فرد به منحصر ابزاري به اطالعات، عظيم حجم انتقال توان و وسيع برد

 گذشته سال يك طي شهر تهران فقط در ماهواره مخاطبان كه دهد مي نشان سيما و صدا جديد نظرسنجي

 تهران مردم از درصد 45.4  نيوز جهان سايت اجتماعي خبرنگار گزارش به .اند كرده پيدا معناداري افزايش

 بيننده درصد 40.9 مقدار اين از .اند كرده پيدا رشد درصد 10 گذشته سال به نسبت كه هستند ماهواره بيننده

 2 ماهواره تماشاي زمان ميانگين .بينند مي خارجي شبكه فقط درصد 14 و هستند زبان فارسي هاي شبكه

 13.هستند سريال و فيلم متنقاضي ماهواره، مخاطبان درصد 48 نظرسنجي اين مطابق .است دقيقه 5 و ساعت

 ماهواره تماشاي دليل را علمي هاي برنامه درصد 3.8 و هنر ددرص 6.5 ورزش، درصد 6.6 شو، ديدن درصد

 درصد 34.8 و ندارد سازگاري ما فرهنگ با ماهواره كه گفتند شوندگان پرسش از درصد 50.6 .اند كرده ذكر

در حال حاضر . )1389خرداد  24دوشنبه ( .12است ما فرهنگ با منطبق ماهواره كه گفتند و كردند مخالفت

هاي تلويزيوني بر عليه نظام جمهوري  فارسي زبان خارج از كشور، در حال پخش برنامه  كهحدود پنجاه شب

باشند كه در ابعاد سياسي شبكه هاي صداي آمريكا، بي بي فارسي، سيماي آزادي و پارس تي وي و  اسالمي مي

                                                            
12 ‐ http://www.jahannews.com/vdccpoqsi2bqsm8.ala2.html 
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اي فارسي وان، من و تو ه شبكه) بيش از سي كانال(اجتماعي كه باالترين ركورد را دارا است  - در ابعاد فرهنگي

هاي  توان شبكه وان، پي ام سي و جم تي وي بيشترين بيننده را از آن خود كرده اند و در ابعاد مذهبي نيز مي

  . پردازند محبت توي و نجات تي وي اشاره كرد كه به تبليغ مسيحيت مي

  راديو -4
 نيست؛ پوشيده كس هيچ بر كشورها بين روابط در المللي بين راديوهاي ويژه به و راديو شنيداري رسانه اهميت

 كشور مردم عمومي افكار بر تاثير براي مرسوم ابزاري عنوان به را راديو ديرباز از حال جنگ در هاي دولت زيرا

 از كه هستند خود متبوع كشور خارجي سياست وسايل از يكي المللي بين راديوهاي". گرفتند مي كار به مقابل

 خدمت در و موثر عواملي آنان، منافع و مصالح و كشورها خارجي مواضع  توجيه و انتشار تبليغات، طريق

 پخش و تعهد عدم دقت، نگري، واقع مدعي راديوها اين معموال. باشند مي كشورها اين خارجي سياست

 ويژگي سه مديون را خود مالحظه قابل رشد رسانه اين .)87:1387 پرور ضيايي( " باشند مي ديگران نظرات

 و دارد دنبال به را آن از مردم استقبال كه ها رسانه ديگر با مقايسه در كمتر هزينه راديويي، امواج آسان افتدري

 نه كه است سالحي راديو. است هدف كشورهاي دفاعي اقدامات برابر در تر پايين پذيري آسيب سطح همچنين

 قرار با مهاجم كشور. شتابد مي جنگ درگير هاي دولت ياري به نيز نظامي نبردهاي در بلكه صلح، زمان در تنها

 زبان به آن بر حاكم نظام ضد بر  هايي برنامه پخش به حمله، مورد سرزمين مجاورت در هايي فرستنده دادن

 در را اي تازه هاي افق گذشته، هاي سال طي تكنولوژيك هاي پيشرفت". كند مي مبادرت كشور همان رسمي

 جهاني شبكه روي بر اينترنتي سايت داراي راديوها از بسياري. است آورده ديدپ رسانه اين از استفاده گستره

 دريافت امكان آن، بر افزون. است دسترسي قابل طريق اين از نيز آنها اطالعات و اخبار و بوده اينترنت

 ري،صاب( "است ميسر نيز اي ماهواره هاي آنتن طريق از و ديجيتالي صورت به مذكور راديوهاي فركانسهاي

 ميزان از توان مي را آنها اطمينان و توجه جلب و هدف مخاطبان بر بيگانه راديوهاي اثرگذاري ميزان. )1389

 در راديوها كارويژه خالصه طور به. دريافت شان داخلي يها رسانه و سياسي حاكميت به كشور آن مردم اعتماد
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 و مقابل كشورهاي برضد تحليلي مطالب و اه گزارش اخبار، پخش و تدوين توليد، )سرد يا سخت(زمان جنگ 

 و هدف كشور عمومي افكار بر تاثير قصد به كه است خويش اقتصادي و فرهنگي سياسي، مصالح جهت در

 .پذيرد مي انجام داخلي اي رسانه و سياسي حاكميت از مردم اعتماد سلب ديگر سوي از و آنها اطمينان جلب

در حال پخش برنامه ) ساعته 24اغلب به طور (ارسي زبان بيگانه در حال حاضر حدود سي شبكه راديويي ف

  .توان به راديو فردا، صداي ايران، آزادي، زمانه، صداي آمريكا و بي بي سي اشاره كرد هستند كه از جمله مي

  فيلم و سينما -5
ال فرهنگ ايفا هاي اخير توانسته است نقش منحصر به فردي را در انتق ترين ابزارهايي كه در دهه يكي از مهم

ترين  رغم رقابتي كه با تلويزيون دارد، يكي از عظيم سينما علي. ؛ فيلم و سريال و به تبع آن سينماستنمايد

اين صنعت كه . كند ها تماشاگر تحميل و القا مي هاي خود را به ميليون هاي ارتباطي مردمي است كه ديدگاه كانال

توجهي به شكل ابزاري براي ارائه  گاهانه چه صرفا  از روي بيشود چه آ از آن به عنوان هنر هفتم ياد مي

كنند و  سوادترين افراد درك مي هاي بصري را حتي بي آموزش. هاي ضدفرهنگي و اخالقي درآمده است صحنه

و براي  نظام سلطه جهاني خيلي زود به اهميت تبليغاتي صنعت سينما پي برد. گيرند تحت تأثير القائاتش قرار مي

با  هاي تبليغاتي آنها از همان اوايل ظهور اين صنعت در جهان سعي كردند دستگاه. آن به تكاپو افتاد مهار

 غالب سينماي امروزه ).71: 1387صفاتاج، ( .هاي هنگفت، آن را به زير سلطه خود بكشند پرداخت پول

 شكلي به را خود بايد بومي، هاي فرهنگ تمامي درآن كه آورد وجود به جهاني وار توده جامعه يك تا كوشد مي

 ءالقا گونه اين جهاني مخاطبين به سينما اين در. هاست فيلم گونه اين كنندگان  تهيه نظر مورد كه درآورند

 در غرب اهداف .گرفت سرمشق آن از بايد و است استثنايي تمدن فيلم، اين در شده ارائه تمدن كه شود مي

 بصري قدرت با سينما .دارد تكيه مبتذل غربي هاي هنرپيشه سازي شخصيت به سينمايي هاي فيلم نفوذ زمينه

 جوامع بين در داري سرمايه نظام پوشالي شخصيتهاي نفوذ براي مناسبي بستري گرايانه مهيج تخيل و العاده فوق

  .است راستا اين در ها گام ترين بزرگ از هاليوود چون تشكيالتي تاسيس .است ديگر
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  13هاليوود -5 -1

 است آمريكا در جهان سازي فيلم هاي شركت بزرگتريناي از  مجموعه كه هاليوود و است تصوير دوره ما عصر

به  راه اين از در سال خالص سود دالر ميليارد پانزده و دكن مي تهيه را دنيا در گذار تاثير فيلم هفتصد ساالنه

 هم هاليوود. است ملي زارهايبا همه در رايجي فرهنگي نهاد هاليوود. كند گذاران سرازير مي جيب سرمايه

 براي حال عين در و است خاص ملي هاي فرهنگ از بخشي هم و دارد را خارجي هرعنصر هاي جذابيت

 هاليوود محبوبيت. بخشد وسعت را پذيرشان دسترسي فرهنگي مجموعه كه كند مي فراهم را امكان اين مخاطبان

 كجاي هر از سينمايي صنعت هر بنابراين است آمريكايي ملي هاي اسطوره كارگيري به از ناشي داخلي بازار در

 ناول". دهد ارئه را جذابي گرايانه ملي تصاوير هاليوود مانند بتواند بايد كند رقابت هاليوود با بخواهد كه دنيا

 سلطه كه هد مي پاسخ وي نيست؟ محبوب درآمريكا هاليوود قدر به بريتانيا سينماي چرا گويد مي "اسميت

 كه شده ايجاد هنري و فرهنگي محبوبيت طريق از سلطه اين بلكه نيست اقتصادي هاي برپايه صرفاً هاليوود

 "اسميت ناول" .است كرده كمك بدان مختلف، كشورهاي شمار بي مهاجران از متنوعي و وسيع داخلي بازار

 آن آمريكايي اوليه خاطبانم كه چرا است نبوده محدود آمريكايي مخاطبان به هرگز هاليوود" كه كند مي استدالل

 تشكيل كشورها ديگر از مهاجراني را آمريكا جمعيت از اعظمي بخش همواره كه معنا اين به اند بوده المللي بين

 جهان بر خوبي به حوادث وقوع محل عنوان به مختلف كشورهاي و ها فرهنگ انتخاب با هاليوود و دادند مي

 ,Nowell‐Smith("كرد پيدا سيطره  ايدئولوژي كردن عرضه طريق از" هاليوود محبوبيت .)1985:154

 از استفاده با واقع در و رود مي فراتر آمريكا جامعه بودن باز بر تاكيد از كه است يافته تحقق دموكراسي

 و ببالند آن خوشايند هاي فضيلت و بودن آمريكايي به كه كند مي ايجاد مخاطبان در را باور اين اقناعي روشهاي

 "دهد مي نشان انگيز حسرت و جذاب شدت به را آمريكا شود تبديل صادرات به طرح اين وقتي. بنازند

امروزه بسياري ازسياستمداران و منتقدين فرهنگي در سراسر جهان از ورود بي رويه  ).157ص ،1385 سمتي،(

                                                            
13 ‐ Hollywood 
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هنگي خود هستند، و از اين اروپاييان، براي نمونه، نگران تمايز و هويت مستقل فر. نالند هاي آمريكايي مي فيلم

ترس دارند كه مبادا بخش اعظم مخاطبان فرهنگي خود را تاكنون به محصوالت آمريكايي باخته باشند 

)Prince, 1993: 246( .هاي آمريكا در جهان و  در حال حاضر، نقش سينماي هاليوود در پشتيباني از سياست

رصه جهاني داراي اهميت خاصي است طوري كه هاي فرهنگي اين كشور در ع خصوص در حوزه فعاليت به

هاي خود در ميان كشورهاي ديگر و  اكثر كارشناسان عقيده دارند اياالت متحده براي پيشبرد اهداف و سياست

برخي از نظريه پردازان . برد وان ابزاري جدي سود ميآنها از هاليوود به عن  و ايدئولوژي تأثيرگذاري بر فرهنگ

هاي هاليوود ساختار اصلي داستان و محيط فيلم برداري  فيلم "نامرئي"شيوه مونتاژ و تدوين "سينما معتقدند كه 

فيلم لزوماً تماشاگران و تجربه تماشا يا ديدن را به طور خاص در روابط و موقعيتهاي ايدئولوژيك درگير 

     ).Rosen, 1986:23( "كنند مي

  تلفن همراه -6
 را 15اندرويد و 14آيفون هاي گوشي براي كاربردي برنامه اولين 2010 ژانويه در آمريكا صداي فارسي بخش

 را آمريكا صداي فارسي خبر شبكه سايت وب محتواي تا دهد مي اجازه ايراني كاربران به برنامه اين. كرد ايجاد

 و ها عكس موبايل هاي دستگاه در اي دكمه فشار با همچنين و كنند پخش تويتر و بوك فيس ايميل، طريق از

  .نمايند ارسال امن و نام بي لينك يك طريق از را ويدئويي صاويرت

                                                            
14 ‐ Iphone 

15 ‐ Android 
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 اي آمريكا پنج غول رسانه 

 حال در و اند شده طلب نفع و قدرتمند متمركز، فزاينده اي گونه به غرب، در جو مداخله و گر مداخله هاي رسانه

 هاي رسانه). 17: 1387 دهشيري،( يابند مي دست آن به دائماً كه هستند نويني سياسي قدرت تمرين و آزمودن

) دنيا بزرگ غول پنج( اي رسانه ديكتاتوري نيز و ها رسانه مالكيت از عمومي افكار توجه انحراف براي غربي

 نام به مطلق آزادي طرفداران. كنند معطوف ها جريان و افراد هاي رسوايي به را عمومي انظار كنند مي تالش

در  .)18: همان( ورزند مي مبادرت تصاوير افسارگسيخته توليد به بيان، آزادي هعلي ها محدوديت اعمال با مقابله

سال پيش در اختيار پنجاه بنگاه بود به دست پنج مرد افتاد تا به پنج  هايي كه بيست ، كنترل تمام رسانه2003سال 

كنند و  ط جهان استفاده ميمحصوالتشان را اكثر مردم آمريكا و ساير نقاكه هايي  رسانه. رسانه برتر تبديل شوند

هاي ديجيتالي ديگر را  اين پنج نفر عالوه بر پنجاه بنگاه پيشين، بنگاه. نقششان در سياستگذاري كشور مؤثر است

ها،  اي، مالكيت مشترك ، سبب تحرك و جا به جايي شخصيت هاي زنجيره در جهان رسانه". نيز صاحب شدند

اي واحدهاي  هاي زنجيره به عبارت ديگر در رسانه. شود ري مختلف ميهاي تجا نمادها و خبرها در ميان بنگاه

اگر . )McAllister, 2000: 122( شوند تر براي حمايت از ديگر واحدهاي همان شركت خريده مي كوچك
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يابد كه انباشتن مستمر قدرت در دنياي خبر، راديو و  مي در ؛هاي اين پنج شركت نگاهي بياندازد به داراييكسي 

به . زيون، مجله، كتاب و فيلم سينمايي چگونه به آنان اجازه انباشت قدرت مستمر در سياست را داده استتلوي

اي، اندازه و قدرت اين  هاي ارشد براي كسب يا حفظ رهبري در اين پنج غول رسانه ها ميان مقام رغم كشمكش

يره براي كسب قدرت، به سيطره آنها بر اي است كه رقابت اعضاي هيئت مد گونه هاي اقتصادي در بازار به بنگاه

؟ اي فراگير چه چيزي يا چه كساني هستند اما اين پنج بنگاه رسانه. زند اي نمي بازار و افكار عمومي هيچ صدمه

هاي برتر آمريكا به  براي اطالعات بيشتر در مورد رسانه. شوند طور خالصه اين پنج شركت معرفي مي در اينجا به

  . ي راهبردي رسانه مراجعه شودها گزارش 7شماره 

   16تايم وارنر -1
با خريد  AOLشركت . است» ـ تايم وارنر AOL«اي جهان شركت  ترين غول رسانه در حال حاضر بزرگ

 نام تايم وارنر . ا به وجود آورداي ر اين غول رسانه 2000ميليارد دالر در سال  160شركت تايم وارنر به مبلغ 

ريكايي شنيده شود اما نفوذي كه اين شركت در زندگي مخاطبان آمريكايي دارد به ي آمها رسانهشايد كمتر از 

شركت . در واقع نمي توان نوع كار تايم وارنر را با فاكس و سي ان ان مقايسه كرد. مراتب بسيار بيشتر است

اين . اداره مي شود 17لحاظ تجاري به صورت شركت مختلط اي تايم وارنر سازماني است عام كه به رسانه

تشكيل شده است در حوزه هاي  19شركت تايمو  18و شركت عام ارتباطات تايم وارنرشركت كه از تركيب د

هزينه جاري اين سازمان عريض و طويل . ساخت و پخش فيلم، برنامه هاي تلويزيوني و انتشارات فعاليت دارد

دفتر اصلي . ميليون دالر است 550يارد و ميليون دالر و در آمد ساليانه آن چهار  ميل 800ميليارد و  25ساالنه 

از جمله شركت هاي رسانه . تايم وارنر مانند بيشتر شركت هاي رسانه اي معتبر آمريكايي در نيويورك قرار دارد
                                                            

16 ‐ Time Warner 

17 ‐ conglomerate 

18 ‐ Warner Communication Inc 

19 ‐ Time Inc 
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، 21، سيستم پخش رسانه اي ترنر20برادران وارنر، سينماي خط جديد اي متنوع تايم وارنر مي توان به استوديو

و  26، خانه تصوير25، تلوزيون خط جديد 24، شبكه كارتون23، سي ان ان، بوم رنگ22وبليشبكه تلويزيوني سي دا

  .اشاره كرد 27تصاوير مستقل وارنر

  28والت ديزني -2
رئيس و مدير اجرايي » 29ميخاييل ايزنر«. است ركت والت ديزني يا والت ديسنياي ش دومين غول بزرگ رسانه

 Buenaو تلويزيون , Tachstoneوني تلويزي, امپراتوري ديزني. اين شركت، يهودي است Vista  و نيز

گروه تصاوير , هاي سينمايي در حوزة فيلم. گيرد ميليون مشترك را در بر مي 100هاي كابلي با مجموع  شبكه

. شود كه يك يهودي است اداره مي» جوزف اروس«توسط , وابسته به استوديو والت ديزني, ديزني متحرك والت

. سازي وابسته به اين گروه هستند هاي فيلم شركت» كاروان«و » تاچ استون«، »هاليوود« ،»والت ديزني پيكچرز«

اندازي كرد و هدايت آن را به همكار يهودي خود  راه 1993را در ژانويه » كاروان پيكچرز«شركت » روسا«

هاروي و : ينستيننيز متعلق به ديزني است و توسط برادران و» ميراماكس فيلم«شركت  .سپرد» راجر برنبائوم«

  .شود باب اداره مي

                                                            
20 ‐ New Line Cinema 

21 ‐ Turner Broadcasting System 

22 ‐ CW Television Network 

23 ‐ Boomerang 

24 ‐ Cartoon Network 

25 ‐ New Line Television 

26 ‐ Picture house 

27 ‐ Warner Independent Picture 

28 ‐ Walt Disney 

29 ‐ Mikhail Eisner 
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  30نيوزكورپ -3
طبق . حقيقتاً يك امپراطور جهاني است FOX 2000و , قرن بيستم FOXروبرت مرداك مالك شبكه تلويزيوني 

دارايي كل  .آيد عنوان چهارمين فرد قدرتمند در قاره آسيا به شمار مي هوي ب 31اظهارات هفته نامه اشياويك

. شد ميليارد دالر بالغ مي 13ميليارد دالر و ساالنه بر 2/33به ) 1998در ماه مارس برآورده شده (نيوزكرپ 

 2/36با اينكه . كند اعالم نمود كه سهام خانوادگيش درنيوزكرپ به فرزندانش تعلق پيدا مي 1997مرداك درسال 

رت شركت روب« رپ اين امپراطوري عظيم،با اينحال نيوزك. درصد از كل سهام شركت به مرداك تعلق دارد

ترين تاجر جهان  معروف است، شايد شاخص» ام.كي،آر«رت مرداك كه درميان كاركنانش به روب .است» مرداك

 وزير مسلم«او را سزاوار لقب » واشينگتن پست«. آيد باشد كه نفوذ و قدرتش فقط با منافع و جاه طلبي جور مي

 .اند به مرداك داده» ها سلطان شيطاني رسانه«درجاهاي ديگر لقب  دانست و» ارتباطات در دهكده جهاني

  32واياكام -4
مرد ثروتمند  400چهارمين غول رسانه اى در آمريكا و مرد شماره بيستم در فهرست  "٣٣سامنر مورى ردستون"

براى تصاحب  1987در سال . اياالت متحده يك امپراتورى چندين ميليارد دالرى در آمريكا بنا نهاده است

ر حالى كه در آن زمان اين كمپانى چندان شناخته شده نبود، اما ردستون از آن قلمروى شكوفا واياكام جنگيد د

و پررونق ساخت كه اكنون بزرگ ترين كمپانى هاى دست اندركار خبر، موسيقى، هنر، ورزش، سرگرمى و 

ج بر رونق شبكه اين چنگيز رسانه اى به تدري. برنامه هاى كمدى در اياالت متحده را در خود جاى داده است

شبكه مخصوص فيلم و سرگرمى پارامونت ، 34و كانترى ميوزيك MTV، كانال هاى موسيقى CBSخبرى 

                                                            
30 ‐ News Corp. 

31 ‐ Asia Week 

32 ‐ Viacom 

33 ‐ Sumner Redstone 

34 ‐ Country Music 
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، اسپايك تى UPN، 37، اينفينيتى برادكستينگ36، واياكام اوت دورVH1 ،BETافزود و در حال حاضر  35پيكچرز

و غيره بخشى از دارايى  42منت، نشنال اميوز41، سيمون و شوستر40، كامدى سنترالCMT، 39، تى وى لند38وى

  .هاى اوست

   43نبرتلزما -5
گذاران آن آمريكايي ـ اروپايي هستند و حوزه نفوذ آن در اروپا  اي كه سرمايه رسانه هاي  ترين شركت از بزرگ

احاطه و گستره نفوذ اين كمپاني در . است هي بسياري دارد، كمپاني برتلزمانبسيار قابل توجه است و سود د

آمريكايي به حدي است كه برخي آن را يك كمپاني غير آمريكايي  هاي  ا در مقايسه با ديگر رسانهخارج آمريك

راديو و تلويزيوني و استوديوهاي  هاي  اي از شبكه كه مجموعه 44ال.تي.آرخواهران معروف . كنند قلمداد مي

رندوم (زمان همچنين انتشارات برتل. اي اروپايي ـ آمريكايي است سازي هستند، متعلق به اين غول رسانه فيلم

ها  شود و ساالنه ميليون انتشاراتي جهان قلمداد مي هاي  ترين موسسه را در اختيار دارد كه يكي از بزرگ 45)هاوس

هاي شديدي بين كمپاني برتلزمان و ديگر  شايان ذكر است، رقابت. كند جلد كتاب در سرتاسر جهان منتشر مي 

                                                            
35 ‐ Paramount Pictures 

36 ‐ viacom outdoor 

37 ‐ infinity broadcasting corp 

38 - spike tv 

39 - TV Land 

40 ‐ Comedy Central 

41 - Simon & Schuster 

42 - National Amusements 

43 - Bertelsmann 

44 ‐ RTL 

45 ‐ Random House 
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داري  ها در راستاي اهداف اقتصادي و سرمايه، اما از آنجايي كه همه آني آمريكايي وجود داردها شركت

  .گيرند و تشابه كاري دارند دارند در يك پروسه كاري قرار مي آمريكايي گام بر مي

  

  اي آمريكا انحصار رسانه
 ئهارا زير شرح به را روشي اي رسانه انحصار درخصوص سياسي علوم دانشمند و نويسنده "٤٦پارنتي مايكل"

 اما هستند، گرا واقع و همگاني آزاد، كنند مي ادعا امريكا عمده هاي رسانه اينكه رغم به كند مي عنوان و نموده

 بنياديني هاي تعارض ها آن هاي ادعا با كه است اين آن هانه ناآگا و هانه آگا نتيجه كه بندند مي كار به هايي تكنيك

  : از عبارتند ها روش اين. دارد

 و گري هوچي از بدتر كه برانگيز احساس موضوعات از اجتناب :حذف طريق از كاري پنهان - 1

  .است پردازي دروغ

 موضوع؛ از مردم يافتن اطالع و حذف كارائي عدم از سانسور دستگاه اطالع با :هدف انهدام و حمله - 2

 با نيز مواردي در و كنند مي اعتبار بي را موضوع و آورده روي زودهنگام تهاجم روش به ها رسانه

  .سازند مي منحرف موردنظر موضوع از را  افكارعمومي و خاموش را وي نگار روزنامه كردن اعتبار بي

 ها  ديدگاه تا كنند مي تالش منفي يا مثبت هاي برچسب از استفاده با ها رسانه :)زدن برچسب( زدن انگ - 3

 كند مي تشريح و تعريف را موضوع برچسب،. كنند تعيين پيش از معين موضوعي درباره را نظرات و

  .نمايد بيان شود، منجر ديگري نتايج به است ممكن كه را واقعي هاي ويژگي باشد ناگزير آنكه بي

 قرار مطالعه و بررسي مورد است نياز كه را هايي سياست اغلب ها رسانه :گيرانه پيش تصور و فرض - 4

 بحث هاي معيار محدوديت يا تمانگف كالسيك و محدود گستره دليل به مسئله اين. پذيرند مي گيرند،

  .دهد مي شكل را بحث چارچوب نشده بيان ها فرض ديگر، عبارت به. است
                                                            

46 - Michael Parenti 
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 بدون گويند، مي مسئوالن آنچه روش اين در) ظاهري صورت به( :اسمي ارزش با هايي برنامه پخش - 5

 را ها رسانه دعملكر اسمي، ارزش با هايي برنامه پخش. شود مي پذيرفته تحليل و تجزيه و نقد هرگونه

  .دهد مي تشكيل داخلي و خارجي سياست از اي زمينه هر در تقريباً

 كه طوري به پردازند مي موضوعات جزئيات و محتوا فقدان به روش اين در :محتوا شمردن كوچك - 6

 و تهيه خبري، پوشش به ها رسانه همچنين. شود دشوار مخاطبان براي آن عواقب و علل و ها پيامد فهم

  .دهند مي كمتري اهميت اساسي مسائل به اما داده اهميت يشترب پردازش

 سو يك از. شود مي آزمايش نگري واقع ذهني تصور آن در كه است روشي موضوع اين :نادرست توازن - 7

 خود خودي به زيرا است، دشوار توازن تعريف ديگر سوي از و شود مي داده نشان ماجرا دوجنبه فقط

 توازن از غلطي نوع با كه هشتاد دهه در السالوادور و گواتماال هاي جنگ مانند نيست برابر معناي به

  .گرفت مي قرار بررسي و بحث مورد

 را آن انتظار كه مخالف پاسخ يك دريافت پس از ها رسانه مجريان شيوه اين در :پيگيري از خودداري - 8

 موضوع به يا كنند مي قطع اي انهبه به را برنامه يا و دهند مي تغيير را بحث موضوع فوراً باشند،  نداشته

  )23-27 :1386پرور،  ضيايي.(پردازند مي ديگري

  

 جنگ نرم

 را ديپلماتيك روابط و گذاشته فراتر پا تكنولوژيك هاي پيشرفت و علم دايره از بشري جوامع تحوالت امروزه

 اشغال. بود يكديگر بر كشورها سلطه راه تنها مرزها درنورديدن روزگاري. است داده قرار الشعاع تحت نيز

 روابط پيچيدگي  مدد به امروزه اما رفت، مي شمار به اقوام يا ملل ساير بر چيرگي راه يگانه دوران آن در نظامي

 ديگر هاي دروازه ، كشتار و خونريزي بدون و آرام اي شيوه به جو سلطه كشورهاي اجتماعي، هاي دگرگوني و

 عنصر توانايي. است ديگر طرف بر طرف يك غلبه براي روشي جنگ .دبينن مي بازشده خود روي به را كشورها
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 به متكي توانايي اين نظامي، جنگ در. آيد مي شمار به تجاوز با مقابله يا غلبه براي جنگ در جوهري و اصلي

 .است 47نرم قدرت به متكي توانايي نرم، جنگ در ولي است...) و تجهيزات ادوات، ابزارآالت،( سخت قدرت

 "باشد مي پاداش يا و اجبار طريق از نه كردن جذب طريق از خواهيد مي كه آنچه كسب توانايي نرم، قدرت"

 طراحي استفاده«  را نرم جنگ آمريكا، جنگ ملي دانشگاه تئوريسين كالينز، جان. ) 5 ص ،2004 ناي، جوزف(

 هايي شيوه بهمتوسل  ،دشمن كريف مختصات در نفوذ برايداند كه  مي آن به مربوط ابزارهاي و تبليغات از شده

 جنگ ديگر يعبارت به .) 487: 1370 كالينز،(  شود مي مجري ملي امنيت مقاصد پيشرفت موجب كهگردد  مي

 جنگ مانند هايي واژه از نظامي علوم در. باشد مي نظامي و سياسي علوم در بسياري اصطالحات مترادف نرم

 نرم، تهديد نرم، براندازي چون هايي واژه به توان مي سياسي علوم در و شود مي استفاده رواني عمليات يا رواني

 اراده تحميل مشترك هدف اصطالحاتاين  تمام در.كرد اشاره رنگين انقالب واژه به اخيراً و مخملين انقالب

  .است نظامي هاي راه از استفاده بدون ديگر گروه بر گروهي

  ها در جنگ نرم نقش رسانه
 برجسته عمومي افكار بر تاثير و رويدادها و وقايع خبري پوشش با ارتباطات عصر در ها رسانه اهميت و نقش

 اذهان دهي جهت با توانند مي ديجيتالي و اينترنتي تصويري، و صوتي مكتوب، يها رسانه انواع. شود مي

 به را آنها ،ها نهرسا باالي قابليت. كنند متمايل دلخواه سوي و سمت به را اجتماعي و سياسي جريانات عمومي،

 ويژگي بر تكيه با سنتي و نو يها رسانه نرم، جنگ در. است كرده بدل كشورها ملي امنيت عليه تهديدي

 و باشند نرم جنگ تشديد و بروز عامل توانند مي نخست: كنند مي عمل متفاوت گونه دو خود، تصويرسازي

  .شوند نرم امنيت و ملي پذيري انعطاف افزايش بسب اجتماعي سرمايه ايجاد مهم منابع از يكي عنوان به دوم،

 ضدخودي و غيرخودي هاي هويت گستره در دار برنامه هاي هويت ها رسانه از استفاده با اغلب برتر هاي قدرت"

 جمعي و اجتماعي كنشگران آنها هاي سوژه يا شوند مي ساخته فاعالن دار برنامه هاي هويت در. بخشند مي قدرت

                                                            
47 ‐ Soft Power 
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 و ها شخصيت بنابراين. يابند مي دست جديدي معناي  به خود هاي تجربه در آنها كمك به افراد كه هستند

 شكل آنها ناحيه از نرم جنگ و آيند مي شمار به حوزه اين در عوامل مهمترين ها رسانه همراه به فكري نخبگان

  )Castells,2000( ".گيرد مي

  

  اي رسانه جنگ
 دريچه از كه هستند تالش در نمايند، اشاعه را فرهنگ سياست، دريچه زا آنكه از بيش جهاني هاي رسانه امروزه

 شكل آن به نمايند، آغشته سياسي اي صبغه به آنكه از بيش را خود هاي پيام و پرداخته سياست به فرهنگ

 از اعم جمعي يها رسانه. )85: 1386 بشير،( دهد ادامه خود حركت به آن سايه در سياست تا داده فرهنگي

 با كه طلبان برتري و خواهان زياده دست در است سالحي كنوني، جهان در شنيداري و ديداري اري،نوشت

 اصلي، مخاطبان عنوان به را خود جامعه و نيروها و هدف كشورهاي مردم آن، عميق و وسيع كاربرد از استفاده

 منفعت اهداف با ابزار اين جمع .دهند مي سوق دلخواه سوي و سمت به و داده قرار خويش القائات تاثير تحت

 تضيف به نهايت در ها، ملت اراده و افكار بر تاثير با رواني، عمليات و تبليغات اضافه به گر سلطه نيروهاي طلبانه

 اما اند يافته تحول انگيزي شگفت طرز به ارتباطات و ها رسانه ابزار اينكه وجود با". انجامد مي هدف كشور

 " است حقيقت و قدرت بين باستاني اتصال حلقه فقط جنگ اين نيست، ديديج چيز اي رسانه جنگ ماهيت

)Jawad, 2009(. "ها براي تضعيف كشور هدف و  اي استفاده از رسانه ترين تعريف از جنگ رسانه بنيادي

ها، راديو، تلويزيون، اينترنت و اصول  اعم از مطبوعات، خبرگزاري(ها  گيري از توان و ظرفيت رسانه بهره

 ).11: 1386 پرور، ضيايي("به منظور دفاع از منافع ملي است) ليغاتتب

 اي رسانه جنگ". است كنوني دنياي در مدرن هاي جنگ و نرم جنگ هاي شاخص ترين مهم از اي رسانه جنگ

 اينترنتي سايتهاي و خبري هاي شبكه خبرگزاريها، خبرنگاران مطبوعاتي، مفسران تلويزيونها، و راديو ميان ظاهرًا

 كشور اي رسانه سياست نام به چيزي ژورناليستي، جدال اين پشت در كه است اين واقعيت اما دارد، جريان
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 و اطالعاتي سازمانهاي سرّي هاي بودجه يا پارلمانها مصوب رسمي هاي بودجه طريق از مستقيماً كه است نهفته

  )12: همان( "شود مي تغذيه جاسوسي سرويسهاي و امنيتي

  هجوم از مردم نيست، خبري خونين هاي درگيري و نظامي خوردهاي و زد از جنگ اين در كه آنجا از 

  . خبر بي آن وسيع تخريبي اثرات از و مانند مي اطالع بي  خود روان و روح بر آن بار خسارت و سهمگين

 اخير هاي جنگ گران، تحليل و كارشناسان اكثر"  .گيرد مي قوت نظامي نبردهاي بحبوحه در اي رسانه جنگ

 نمايند مي تحليل چنين و كنند مي تلقي نرم قدرت جنس از جنگي را عراق و افغانستان در متحدانش و آمريكا

 هزاران آن در كه جنگي. بود اي رسانه جنگ يك تعبيري به عراق به حمله آن از بعد و فارس خليج جنگ كه

 اين البته . )200: 1387 اميرانتخابي، و فر يسلطان( "است اي رسانه جنگ يك كه شد گفته ولي شدند كشته نفر

 كه صلح،زماني نه و جنگ نه يا و آميز صلح شرايط در. كاهد نمي ديگر ايام در آن كاركرد گستردگي از موضوع

 اين ندارند، را جاني تلفات تحمل و نظامي رويارويي آمادگي مردم و اند بهره بي الزم نظامي توان از ها دولت

 آن، تاثير و جنگ اين نفوذ گستره. است مطرح گر سلطه هاي دولت انتخابي راهبرد عنوان به غيرمستقيم شيوه

 قرار آن هجوم آماج باشند، كه شرايطي هر تحت و كجا هر در و نيست آن از گريز ياراي را مردم كه است چنان

 با ها رسانه" .شوند مي واقع هدف مورد  و پردازند مي را جنگ اين هزينه خود اراده با ها ملت. دارند

 بازي دهند، مي انجام را بزرگ هاي سازي ساده مدرن قهرمانان بازي گرانه حيله واقعيت، حد از بيش سازي ساده

 هم از را آنان آينده، در كه است خون اين و است شده تقسيم كفار و مومنان بين جهان معتقدند كه قهرماناني

  .)65: 1387 سرونت،(" سازد مي جدا

  اي رسانه جنگ نسربازا
 كارگزاران و تبليغات كارشناسان رواني، عمليات هاي استراتژيست دست به اي رسانه جنگ هدايت سكان

 تصويربرداران، خبرنگاران، نويسندگان، مفسران، مطبوعاتي، و خبري توليدكنندگان. است المللي بين اي رسانه

 ماهواره، تلويزيون، و راديو سالح با جبهه، اين سربازان عنوان به ها رسانه عكاسان و كنندگان تهيه كارگردانان،
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. كنند مي اجرا و پيروي را فرماندهان دستورهاي... و نشر و چاپ امكانات و قلم و كاغذ ها، خبرگزاري اينترنت،

 تعيين را جريان اين راهبرد خود، اي رسانه سياست با كه است سلطه نظام واقع به ماجرا اصلي گردان صحنه اما

 استراتژي  نيز نظامي ويژه تشكيالت و جاسوسي هاي سرويس و امنيتي و اطالعاتي هاي سازمان. كند يم

  .كنند مي هدايت سري اي بودجه اختصاص با و پنهان اما يافته سازمان و  رسمي صورت به را بزرگ هاي قدرت

  اي رسانه جنگ هايشگرد
 از بعضي. اند زده رقم خود براي انكارناپذير و بديل بي نقشي دنيا عمومي افكار بر تاثير با ها رسانه شك بي

 و نيوز اسكاي العربيه، سي ان ان، بي بي سي، الجزيره، تلويزيوني شبكه مانند جهان هاي ابررسانه مشهورترين

 نيوزويك، تايمز، نيويورك پست، واشنگتن مانند نشرياتي و آسوشيتدپرس يونايتدپرس، رويترز، هاي خبرگزاري

 به ارتباطي پيشرفته هاي فناوري از استفاده و خبري هاي تكنيك و فنون از گيري بهره با االوسط الشرق و تايمز

 . پردازند مي هدف كشورهاي عليه تهاجم و غرب طلب سلطه هاي قدرت سياسي هاي گيري جهت و مواضع بيان

 بنا " ، "شود فاش نامش نخواست كه آگاه تحليلگر يك ": نظير عباراتي از استفاده و خبري منابع ماندن ناشناس

 كه است شگردي...  و " رسيده هاي گزارش " ، "خبري منابع " ، " آگاه مقام يك " ، "ها ديپلمات اظهار به

 مغرضانه گيري جهت از حاكي و گيرند مي كار به خود هاي گزارش و اخبار جاي جاي در ها رسانه اين اغلب

 و مصادره غربي يها رسانه سوي از كه مفاهيمي از بسياري"  .است اخبار ارائه در طرفي بي اصل ناقض و آنان

 دو در غربي يها رسانه توليدات. گيرد نمي قرار بررسي مورد آنها واقعي محتواي شود، مي منتشر جامعه در

 آمده در استخدام به سلطه نظام سوي از كه است مفاهيمي و ارزشها از مملو خارجي، و داخلي سياست حوزه

 بشر، حقوق جهاني، نوين نظام پلوراليسم، ملي، امنيت باز، اقتصاد ليبراليسم، شدن، جهاني مانند مفاهيمي ست؛ا

 اي زمينه در مخاطبان اقناع جهت در مشخص تعريف بدون كه است مفاهيمي … و تروريسم ، دموكراسي

 به بنا را واقعيت چهره ها رسانه اين واقع در). 47: 1384نجم، محمدي( "شود مي گرفته كار به مشخص

 شكل در سعي هدفمند اخبار ارائه و داوري هاي تكنيك از گيري بهره با و كنند مي ملوث ها قدرت خواست
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 اذهان انحراف با غرب خبري هاي بنگاه . دارند مخاطبان بر نظر مورد تاثير و جهانيان عمومي افكار دهي

 شيوه با تا آنند پي در مستقل هاي ملت و ها دولت به ساسا بي هاي اتهام آوردن وارد و واقعيت از عمومي

 اي فزاينده نحو به گروهي هاي رسانه" .آورند دست به خود نظرات تاييد در را جهاني افكار اجماع خاص هايي

 اين عالقه. شود مي برداري بهره نظامي و صنعتي هاي سازمان از تركيبي و حكومت ها، شركت منافع جهت در

 نظامي هاي سازمان همينطور و آزاد اقتصاد نظام دولتي، مطبوع تصاوير و اطالعات به متحده اياالت در ها رسانه

 دولتمردان دهد، ارائه جنگ از را دلخواهي تصوير كه گروهي هاي رسانه بدون.  دارد چشمگيري رشد صنعتي و

 راه به كه هايي جنگ از بود دنخواهن قادر نظامي -صنعتي هاي سازمان و آزاد اقتصاد نظام جنگ، به عالقمند

  )Kaufman, 2005: 3" (ببرند را سود حداكثر اندازند، مي

 محقق نگار روزنامه "ناتيلي فليپ" اي توسط رسانه جنگ در ها ملت سازي آماده جهت نيز ديگري هاي شيوه

  :است كه عبارتند از گرديده ارايه گاردين انگليسي روزنامه

  .نيست عملي بحران مهار كه اي گونه به اي رسانه يها گزارش طريق از سازي بحران - 1

 به نسبت مردم منفي ذهنيت به توجه با هيتلر چون افرادي با آن مقايسه و دشمن رهبر پليدنمايي - 2

  .افراد اينگونه

  .ناسالم و ضداخالقي هاي انسان عنوان به دشمن افراد دادن جلوه شيطان - 3

 افكار و احساسات تحريك براي دشمن نمايي يوحش و سازي وحشي قالب در  عمومي افكار تحريك - 4

  )18: 1386پرور،  ضيايي( .مخاطب

 ها جنگ پارازيت -1

: اينطور نوشته شده است " ايران سانسور قربانيان قانون" 1264 بند در 2010طبق گزارش كاخ سفيد در سال 

 امواج ارسال به اقدام خارجي اطالعات به شهروندانش دسترسي انسداد منظور به ايران اسالمي جمهوري دولت

 پارازيت": كنند مي استفاده پارازيت توليد براي تكنولوژي نوع دو از آنها. است كرده اي ماهواره پارازيت
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 كه( " زميني پارازيت" و) گويند مي نيز " ماهواره به زمين از امواج ارسال در پارازيت" بدان كه( " اي ماهواره

  ).شود مي گفته نيز " زمين به اهوارهم از امواج ارسال در پارازيت" بدان

 ايران دولت زاي پارازيت هاي فعاليت -  جمهوري رياست انتخابات به مانده ماه يك - 2009 مي ماه اوايل در

 كه تلويزيوني هاي شبكه ديگر و آمريكا صداي فارسي خبر شبكه هاي سيگنال دولت. يافت چشمگيري افزايش

 بكار را متحرك هم و ثابت هاي فرستنده هم آنها كه رسد مي نظر به. داد رارق هدف را شدند مي پخش ايران براي

  .سازند متوقف و مختل را ها خانه سقف بر موجود اي ماهواره هاي آنتن طريق از امواج دريافت تا گرفتند

 يساز اضافه و ها فركانس تنظيم با ايران، جمهوري رياست انتخابات از پس و قبل " پخش مديران شوراي"

 پخش مديران شوراي". پردازد مي ايران دولت اي ماهواره هاي پارازيت با مقابله به جديد اي ماهواره هاي ظرفيت

 به را خود متخصص مهندسين اداره اين. داد نظر زير را پارازيت ارسال براي ايران اقدامات مداوم طور به " خبر

 چالش اين. نمايند حاصل اطمينان ها برنامه به مخاطبين دسترسي از الزم هاي استراتژي تدوين با تا گمارده كار

 به يا و شده خارج مخاطبين براي آشنا هاي فركانس از بايد ها برنامه بدانيم كه شود مي بزرگتر زماني باالخص

  .گردند  منتقل شوند مي استفاده ها ايراني توسط كمتر كه هايي ماهواره

  راديويي هاي پارازيت -1 -1
 و اند نگرفته قرار ايران دولت هاي پارازيت هدف فردا راديو اي ماهواره امواج: گزارش آمده استدر ادامه همين 

 و ست يوتل ،12-استار تل عربست، ست، نايل( اي ماهواره مسير پنج در فركانس پنج در راديويي شبكه اين

 را خبري شبكه اين راديويي اجامو تا كرده سعي ايران دولت حال، اين با. پردازد مي برنامه پخش به) 3-آسياست

  .كند مسدود

. كند مي پخش برنامه ايراني مخاطبين براي روزي شبانه صورت به كوتاه و متوسط موج فركانس دو در فردا راديو

 هر براي كوتاه موج فركانس سه و) AM( متوسط موج فركانس يك فردا راديو ،2009 ژوئن انتخابات از قبل

 موج سيگنال). شد مي پخش متوسط موج در تنها اضافي ساعت 3( داشت اش عتهسا 21 هاي برنامه از كدام
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 فركانس دو هر 2009 ژوئن انتخاباتي هاي بحران طي. شد پارازيت دچار بكار آغاز از پس زماني اندك متوسط

  .گرديد اختالل دچار فردا راديو متوسط و كوتاه موج

. است كرده برابر دو را فردا راديو كوتاه موج هاي فركانس دتعدا ژوئن، 15 از پس " پخش مديران شوراي" اداره

 كنار در مخاطبين بيشترين كه زماني يعني دهد مي رخ عصر اواسط و اوايل همچنين صبح زمان در افزايش اين

  .يافتند افزايش 10 به 5 از فردا راديو امواج ارسال هاي فركانس ترتيب بدين. اند گرفته قرار راديوها

 هاجنگ فيلتر -2

 دولتهاي يا و كشور از خارج سياسي جريانات و گروهها به متعلق خبري، فارسي سايتهاي از اي عمده بخش

 با ايران عليه اي رسانه جنگ ابزارهاي از يكي عنوان به اينترنتي هاي سايت روي بر گذاري سرمايه. است خارجي

. شود مي پيگيري ايران اسالمي جمهوري نظام معاند جريانات و آمريكا نظير كشورهايي سوي از شدت و قدرت

 بدل غرب يها رسانه ابزار كاراترين از يكي به رواني عمليات جهت در اينترنت فناوري از استفاده اكنون هم"

 رواني شبكه ايجاد: آورد پديد رواني عمليات در انقالبي و تحول عامل، چهار با تواند مي اينترنت. است شده

 گذشته، زمان در ).1384:37 عاصف،( "رواني عمليات روند كارايي و تاثير تحليل و اجرا هماهنگي، اينترنت،

 هاي هزينه صرف با و سختي به ايران، مردم با اپوزيسيون جريانات و گروهها سياسي، سازمانهاي دولتها، ارتباط

 با ارتباط به اندك، بسيار اي هزينه با كه آورده فراهم را امكان اين اينترنت امروزه اما گرفت، مي صورت فراوان

 امروزه اينترنت كه كرد اذعان بتوان شايد. دهند قرار سياسي و تبليغي بمباران تحت را آنها و پرداخته ايران مردم

 اي رسانه جنگهاي و سياسي مبارزات براي گسترده و مؤثر ابزاري به و گرفته را چاپي هاي اعالميه و نوارها جاي

 مصوبه اساس بر كه ايران فيلترينگ سياست با مقابله در كه است حدي به موضوع ناي اهميت. است شده تبديل

 40 قرارداد انعقاد با و داده نشان العمل عكس علني، طور به آمريكا گرفته، صورت فرهنگي انقالب عالي شوراي

 هاي پي اس آي ايفيلتره شكستن به اقدام فيلتر، ضد و فيلتر افزارهاي نرم سازنده شركت يك با دالري ميليون

اقدام دولت ايران در فيلتر كردن سايت هاي ضداخالقي و غيرمجاز و مخل امنيت ملي، .  است كرده ايراني
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امريكا را بر آن داشت تا به منظور مقابله با اين سياست، تمهيداتي براي دسترسي كاربران ايراني به اين گونه 

فيلترينگ در ايران نگذشته بود كه امريكا طي قراردادي با  تنها چند ماه از اجراي سياست. سايت ها بينديشد

به گزارش سايت اينترنتي .  ، وظيفه مقابله با فيلترينگ در ايران را به اين شركت سپرد Anony mizerشركت 

رايگان براي ايران ديده شده است كه البته سايت  49، در قرارداد مذكور يك پراكسي48سكيوريتي فوكوس نيوز

امريكا قصد دارد تا با آنچه جريان آزاد اطالعات مي نامد، چهره مخدوش خود در . را فيلتر مي كند 50وهاي پورن

زودي در  پراكسي ما به دانيم كه ما مي ":سانسور امريكا مي گويد برمن، رئيس شركت ضد. منطقه را ترميم كند

از پراكسي جديدي استفاده خواهيم هاي ممنوعه قرار خواهد گرفت، اما اگر الزم باشد هر روز  فهرست سايت

راديو امريكا نيز در اين ميان بيكار ننشسته است؛ وب سايت اينترنتي آن به ارسال روزانه آنتي فيلتر براي  ".كرد

. ، ثبت نام كرده اند كاربراني اقدام مي كند كه تنها با وارد كردن نشاني پست الكترونيك خود در كادري ساده

، به تبعيت 2006فيلتر سيفون در تاريخ اول دسامبر  افزار آنتي كانادا نيز با توليد و انتشار نرمهاي  يكي از دانشگاه

  .از سياست هاي ضدفيلترينگ امريكا در ايران پرداخت

  

  اي آمريكا عليه ايران آغاز نبرد رسانه
 ديگر جريان يك ،ايران به نظامي حمله محوريت با محور خشونت و گرايي تقابل جريان گيري اوج با همزمان

 سياسي عرصه در است، موافق گرا خشونت جريان با -اسالمي جمهوري نظام براندازي يعني – هدف در كه

 عمليات خصوصاً آميز خشونت اقدام هرگونه معتقد بودند جريان اين پردازان نظريه. كرد ظهور متحده اياالت

 روي امكان و نمود خواهد دار ريشه دراز ساليان رايب آن دولت و امريكا از ايرانيان ميان در را نفرت نظامي،

                                                            
48 ‐ SecurityFocus News 

49 ‐ Proxy 

50 ‐ Porno 
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 چنين آنكه ضمن. ساخت خواهد روبرو زيادي مشكالت با كشور اين در را مريكاآ هوادار دولت يك آوردن

 چنانچه رويكرد، اين طبق كرد خواهد مستولي خاورميانه بر را ناامني و ثباتي بي دهه چندين براي اقدامي

 گرا تقابل رويكرد هاي روش از ناشي تبعات برسد موفقيت به اسالمي جمهوري ندازيبرا در نرم جنگ عمليات

 سال چند در ايران اسالمي جمهوري عليهو غرب  متحده اياالت تهديدات. داشت نخواهد همراه به خود با را

 امريكا لطتس دليل به كه است بوده اي رسانه جنگ رويكرد با نرم تهديد محور حول اي گسترده طور به  اخير

 كرده فراهم كشور اين زمامداران براي مناسبي بستر تبليغات، و رسانه حوزه در پيشرفته هاي فناوري و ابزار بر

  )37 :1386خاني،  عبداهللا( .است

 چالش مهمترين را ايران اسالمي جمهوري نظام يافت، انتشار 2006 سال در كه امريكا ملي امنيت راهبردسند 

هاي پيشرفته  المللي و جلوگيري از دستيابي به فناوري و بر انزواي بين برشمرده يك و بيست نقر آغاز در امريكا

  .كند توسط اين كشور تأكيد مي

 با خواهيم مي ما": 51است چنين آمده نيز امريكا ملي امنيت راهبرد در ها رسانه اهميت به توجه درخصوص

 تا شويم همراه سي دي واشنگتن و نيوجرسي و يفرنيادركال امريكايي و خصوصي هاي تلويزيون و راديو برخي

   ".برسانند ايران داخل به را امريكا پيام كنيم كمك آنها به

 برگزار 2010 ژوئن 20 كه انگليس فرهنگي شوراي جلسه در عمومي ديپلماسي و نرم جنگ پرداز نظريه ناي

 آن از بخشي در و داد اختصاص» 21 نقر در عمومي ديپلماسي و نرم قدرت« موضوع به را خود سخنراني شد،

  ).Nye, 2010(  پرداخت ايران اسالمي جمهوري عليه نرم جنگ كاربردهاي به

 مندم، عالقه ايران به من ": پرسيد ناي از انگليس فرهنگي شوراي نمايندگان از "52كاربت لرد"مراسم اين در

 جهان مردم ترين تحصيلكرده از كه دارد جواني جمعيت كشور اين. معناست تمام به تئوكراسي يك كشور اين

                                                            
51 ‐ The National Security Strategy ‐ March 2006 

52 ‐ Lord Corbett 
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 اين به خواهند مي كه جوان ايرانيان اين بر چگونه نرم قدرت. هستند آزادي تشنه و روند مي شمار به نيز

  "باشد؟ گذار تأثير تواند مي هستند، دموكراتيك تغييرات خواهان و بخشند پايان وضعيت

: داد پاسخ چنين را كاربت پرسش دارد، اشتغال تدريس هب هاروارد دانشگاه حكومتداري دانشكده در كه ناي

 عليه سخت قدرت از غرب اگر. مخالفم ايران عليه سخت قدرت از غرب نابجاي استفاده هرگونه با من"

. كشاند مي حكومت سمت به و ساخته منحرف كنوني مسير از را ايراني جوان نسل كند، استفاده ايران حكومت

 حركت حال در صحيح جهت در مدت، دراز براي ايران داخل اجتماعي و هنگيفر تغييرات حاضر حال در

 با روز به روز خود اعتبار حفظ براي ديني نظام كند، پيدا ادامه ايران در كنوني تحوالت روند اگر. است

  ".بود خواهد زور از استفاده به مجبور پيش از بيش و شد خواهد مواجه بيشتري هاي دشواري

 در بيفتد، اتفاق ايران در غرب مطلوب اجتماعي و فرهنگي تغييرات اگر كه باورم اين بر من": دافزو ناي جوزف

 جوان نسل اين خود سخت اقدامات با و شويم اشتباه مرتكب اگر بنابراين. كرد خواهد تغيير رژيم اين نهايت،

 منافع تحقق مانع و ايم گردانده باز رژيم آغوش به را آنها واقع در واداريم، غرب نظامي حمله عليه واكنشي به را

  .".شد خواهيم ايراني جوان مردم اين منافع نيز و خود بلندمدت

بار ديگر تأكيد  انگليس فرهنگي شوراي در خود سخنراني در امريكا نرم قدرت تئوري طراح "ناي جوزف"

 منافع نرم قدرت با بايد و داندگر مي باز نظام آغوش به را ايران جوان نسل سخت، قدرت از نابجا استفاده": كرد

  )همان( ".كنيم دنبال ايران در را خود

  هاي رسمي و مصوب بودجه -
 پيش تا كه است بوده امريكا هاي سياست جزء همواره ايران اسالمي نظام براندازي هاي طرح از مالي پشتيباني

 از اما شد، مي تكذيب كشور اين سوي از پيوسته و گرفت مي صورت غيررسمي و پنهاني طور به 2005 سال از
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 در. گرفت خود به رسمي و آشكار شكل اسالمي، جمهوري با مقابله براي كالن هاي بودجه تصويب با سال اين

  . 53داد تخصيص  "ايران در دموكراسي از حمايت " پروژه به دالري ميليون 3 اي بودجه امريكا 2005 سال

 بشر حقوق و آزادي ارتقاء " منظور به را دالري ميليون 75 اي بودجه  امريكا كنگره 2006 فوريه 14 تاريخ در

 موسسات و ها رسانه شامل مدني جامعه فعاالن از پشتيباني براي آن دالر ميليون 20 كه كرد تصويب  "ايران در

 توسعه "پروژه امريكا ديگر، اقدامي در. بود شده بيني پيش  بشر حقوق و حقوقي حوزه در غيردولتي فعال

 ارقام اين از اي عمده بخش كه گرفت پي 2007 سال در دالر ميليون 66 اختصاص با را  "ايران در اسيدموكر

 ميليون 75 بودجه به بايد اينجا در. شد هزينه اينترنتي خدمات و تلويزيوني و راديويي هاي برنامه تهيه راه در

 نيز رسيد تصويب به 2008 سال در كه "ايران در دموكراسي پيشبرد و حمايت" اصطالح به براي امريكا دالري

 در ذكرشده اهداف از ايران در اطالعات آزاد جريان و ها رسانه آزادي مدني، جامعه سطح بردن باال. كرد اشاره

  .54بود بودجه اين متن

 2008 ژوئن كه "نبرد ميدان كردن آماده" عنوان تحت اي مقاله در آمريكايي نام به نگار روزنامه 55هرش سيمور

 در تزلزل ايجاد براي دالري ميليون 400 محرمانه بودجه تخصيص رسيد، چاپ به 56نيويوركر نامه هفته در

  57.كرد فاش را ايران حاكميت هاي پايه

 قالب در بودجه دالر ميليون 55 اختصاص با 2010 سال در ايران، عليه نرم جنگ در امريكا اقدامات

 بودجه مذكور اليحه 1266 تا 1261 بند. نمود رخ پنتاگون، سوي از "ايران در سانسور قربانيان قانون"اليحه

                                                            
53 ‐ www.globalsecurity.org/phpadsnew/adframe.php?n=ae068c8f&what=zone:17&target=‐blank 

54 ‐www.state.gove/r/pa/prs/ps/2006/75535.htm 

55 ‐ Seymour Hersh 

56 ‐ NewYorker 

57 ‐ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/06/080629_wmt‐hersh‐covert.shtml 
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 رابرت و 61گراهام ليندسي ،60كافمن تد ،59ليبرمن جوزف ،58كين مك جان. گيرد مي دربر را پنتاگون دفاعي

  . پرداختند قانون اين طرح به كه بودند سناتورهايي نخستين 62كاسي

 سانسور قربانيان برانگيختن ضدايراني، هاي سايت يلترينگف با رويارويي هدف با دالري ميليون 55 بودجه اين

 براي اينترنتي سازي شبكه و نرم براندازي منظور به نظام ضد هاي ايراني الكترونيكي تعليمات ايران، در

 هاي سايت ايجاد براي اي رايانه و اي رسانه تعليمات همچنين و جمهوري رياست انتخابات از پس گران فتنه

 پنتاگون 2010 سال بودجه اليحه در63 امريكا نمايندگان مجلس مسلح نيروهاي كميته سوي از ،رساني اطالع

  .)12/8/88خبرگزاري فارس، (  رسيد تصويب به ايران، در رخنه براي

 منظور به پخش مديران شوراي به دالر ميليون 30  كه شده داده اختصاص خارجه وزارت به بودجه اين كل

 قالب در دالر ميليون 20 گيرد، مي تعلق  - ايران دادن قرار هدف با – سرمايه بهبود و نآنالي اقدامات بازتاب

 دولت هاي تالش با مقابله" هدف با "ايرانيان الكترونيكي آموزش و تعامل رسانه، براي جديد بودجه يك"

 خارجه وزارت را اقيماندهب دالر ميليون 5 و شود مي هزينه "ايران در اينترنت كنترل و سانسور انسداد، در ايران

 انتخابات از پس حوادث ويژه به بشر حقوق درباره اطالعات پخش و آوري جمع ساختن، مستند" براي

 .رساند مي مصرف به "جمهوري رياست

   65"ژورنال سرويس فارين" نشريه در اي مقاله در امريكا خارجي روابط شوراي تحليلگر 64 "ماهون مك رابرت"

                                                            
58 ‐ John McCain 

59 ‐ Joseph Libermann 

60 ‐ Ted Kaufman 

61 ‐ Lindsey Olin Graham 

62 ‐ Robert P. Casey 

63 ‐ HASK 

64 ‐ ROBERT McMAHON 

65 ‐ Foreign Service Journal 
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 VOA تا كرد تصويب را جديدي  بودجه كنگره":  نويسد مي ايران عليه اي رسانه هاي پروژه مالي منابع درباره

 و آن از پس نيز) PNN( فارسي خبر  شبكه كند، آغاز 2003 سال در را خود زبان فارسي تلويزيوني هاي برنامه

 خود هاي تالش تقويت ايبر مالي كمك يك نيز فردا راديو دوره همين خالل در. كرد كار به آغاز 2007 سال در

 وقت تمام كارمند 83 با PNN  اداره براي دالر ميليون 10 حدود امروز VOA. كرد دريافت اينترنت در ويژه به

 مراقب امريكا مقامات. است وقت تمام كارمند 63 با دالر ميليون 6.3 حدود فردا راديو  بودجه و كند مي دريافت

 دموكراتيك تغييرات پذيرش به كه است ايرانياني ساختن مطلع جديد، هاي شتال هدف كه كنند عنوان تا اند بوده

 تاكيد اطالعات و اخبار  ارائه در خود ماموريت بر ها سازمان اين دوي هر در اجرايي مقامات. هستند مند عالقه

  ).McMahon, 2010( ".كنند مي

  )المللي مخازن فكري و بنيادهاي بين(اي  مجريان جنگ رسانه

  66خطرجاري كميته -1

 به شروع مجدداً 1970 سال در فعاليت تعليق دوره يك از پس و شد تأسيس ميالدي 1950 سال در كميته اين

 ديپلماسي اعمال سابق، شوروي و شرق بلوك قبال در سرد جنگ اوج در كميته اين اصلي مأموريت. كرد كار

 مورد در را خود هاي فعاليت سابق، رويشو فروپاشي از بعد خطرجاري كميته .بود درون از فروپاشي و سياه

 را پالمر. باشد مي كميته اين مدير مجارستان در آمريكا سابق سفير پالمر، مارك آقاي. است ساخته متمركز ايران

 موسسه مديريت و جمهور رئيس چند دستياري خود سوابق در كه دانست آمريكا هاي استراتژيست از يكي بايد

 مي شمار به جهان در مخملي هاي انقالب براي ريزي برنامه اصلي مراكز از يكي هموسس اين. دارد را سابان

 كميته اين اقدامات و فعاليت اصلي محور درون از فروپاشي راستاي در پردازي تئوري و پژوهي سياست. آيد

 چگونه سازي سياست و جهان در مخملي هاي انقالب سازي سياست درون، از فروپاشي سازي سياست. است

   .آيد مي حساب به خطرجاري كميته اقدامات مهمترين از شد رو روبه ايران با بايد
                                                            

66 ‐ Committee on the Present Danger 
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  67 پرايز اينتر آمريكن موسسه -2

 سياسي، مطالعات. گرديد تأسيس خواه جمهوري گراي راست جناح سوي از 1943 سال در موسسه اين

 بر كنوني شرايط در و بوده يزاينترپرا آمريكن موسسه هاي فعاليت محور دفاعي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي،

 اين با آمريكايي روشنفكران از زيادي تعداد و بوده آن مديران از 68چني وسيبن رابرت. دارد تمركز ايران روي

 ها كمك از و دارد فعال نقش عمومي افكار به دهي جهت در اينترپرايز آمريكن موسسه. دارند همكاري موسسه

 و »70پرل ريچارد«،»ويتكوالس« ،69»بولتون جان« چون افرادي و آمريكا جمهور روساي هاي مساعدت و

   .است برخوردار 71»دونالدرامسفلد«

   72آزادي خانه بنياد -3

 از »پيتراكرمن«. باشد مي سيا سازمان و پنتاگون به وابسته و گرديد تأسيس 1941 سال در آزادي خانه بنياد

 بر بنياد اين. است بنياد اين فعلي مدير كا،آمري صلح موسسه مشورتي شوراي عضو و »شارپ جين« شاگردان

 اقدامات از برخي مهندسي. دارد تمركز مدني هاي آزادي و انتخابات قبيل از سياسي مسائل و موضوعات روي

 مي بنياد اين هاي ويژه كار از كنترا ايران پروژه در مشاركت و ايران جمهوري رياست دوره نهمين انتخابات در

  .گردد مي آماده بنياد اين سوي از كشورها دمكراتيك سطح تعيين و بشري حقوق هاي ارشگز از بسياري. باشد

                                                            
67 ‐ The American Enterprise Association 

68 ‐ Robert Cheney 

69 ‐ John Bolton 

70 ‐ Richard Norman Perle 

71 ‐ Donald Henry Rumsfeld 

72 ‐ Freedom House 
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  73سوروس -4

 اين. گرديد اندازي راه سوروس جورج نام به ميلياردر يهودي يك مديريت با نيويورك شهر در 1979 سال در

 ها، گروه احزاب، از تانهبشردوس ظاهري با و مالي هاي حمايت طريق از صهيونيستي كامالً هاي گرايش با بنياد

 انجام براي الزم بسترهاي و ها زمينه هدف، كشورهاي در آنها به وابسته مطبوعات و هاNgo همچنين و عناصر

  .نمايد مي دنبال را آمريكا مخالف هاي دولت كردن ساقط هدف با مخملي و آرام انقالب يك

 تاكنون خاطر همين به و كند مي پيدا ستقيمم حضوري عمليات صحنه در اهداف به رسيدن براي سوروس بنياد

 چون كشورهايي رنگي هاي انقالب در بنياد اين. است نموده داير نمايندگي مراكز جهان كشور 30 از بيش در

  .است بوده اصلي نقش داراي گرجستان

  74انيشتن آلبرت موسسه -5

 و گرديد تأسيس 75شارپ ينج توسط 1964 سال در نرم براندازي و خشونت بدون تغيير هدف با موسسه اين

 از و بوده پنتاگون و سيا حمايت مورد انيشتن آلبرت موسسه. دارد برعهده را آن مديريت ويكتو داويد اكنون هم

 براي ساده زبان به آموزشي - علمي جزوات و كتب انتشار و تأليف. شود مي اداره ها سازمان اين هاي بودجه

  .باشد مي موسسه اين عمده و اصلي كاركردهاي از مجازي محيط در كار و هدف كشورهاي در نرم براندازي

 بخش اخير هاي سال در و بوده موسسه اين براي هدف كشورهاي از يكي اخير هاي سال در اسالمي جمهوري

  است شده تأمين موسسه اين سوي از نرم براندازي براي آموزشي جزوات از توجهي قابل

                                                            
73 ‐ Soros Foundation 

74 ‐ The albert einstein institution 

75 ‐ Gene Sharp 
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  76دموكراسي براي ملي اعانه بنياد -6

 خوب نيز دنيا براي است، خوب آمريكا براي آنچه« اصلي، شعار با وبر وين سوي از 1982 سال در بنياد ناي

 همسو غيردولتي هاي سازمان از حمايت و ايجاد آمريكايي، قرائت با دموكراسي توسعه. گرديد تأسيس ،».است

 كشورهاي در بنياد اين. است بنياد اين هاي ويژه كار از آمريكا منابع از حفاظت و غرب دموكراسي ليبرال با

 به را آمريكا منافع با همسو هاي گروه و احزاب دموكراسي، از حمايت پوشش در تا كند مي تالش هدف

 اين كارنامه در سابق شوروي هاي جمهوري در مخملي هاي انقالب پيروزي به كمك و حمايت. برساند قدرت

  .است شده ثبت بنياد

  77هوور موسسه -7

 موسسه. گرديد تأسيس آمريكا جمهور رئيس يكمين و سي هوور، هربرت توسط 1919 سال در موسسه اين

 در گرا غرب فعال عناصر و هاي غيردولتي سازمان با گيري ارتباط. است استنفورد دانشگاه به وابسته هوور

 به تا موسسه اين. آيد مي شمار به موسسه اين مهم اقدامات از آنان هاي فعاليت از پشتيباني و هدف كشورهاي

 كار دستور در اصلي هاي پروژه از ايران در دموكراسي. است كرده اجرا ايران قبال در را مهم پروژه چندين حال

 »ايران در دموكراسي وجوي جست در« عنوان با كنفرانسي 2007 سال در موسسه اين. است هوور موسسه

 و خردادي دوم عناصر از جو حقيقت فاطمه مانند مياسال نظام مخالف و گرا غرب ايراني افراد و نمود برگزار

 عباس. كردند سخنراني و شركت آن در ميالني عباس و چوبين شهرام كار، مهرانگيز ششم، مجلس نماينده

  .آيد مي شمار به موسسه اين فعال كارشناسان از ميالني

 

                                                            
76 ‐ National Endowment for Democracy 

77 ‐ The Hoover Institute 
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  اي آمريكا عليه ايران ابعاد جنگ رسانه
 اهميت از عمودي، و افقي روابط ايجاد در آفريني نقش دليل به ها رسانه دكاربر امروزي، پيچيده جوامع در

 آن به تا اي رسانه تاثيرات گستره. است برخوردار نظامي و سياسي اقتصادي، فرهنگي، هاي زمينه در سزايي هب

 ماهيت شدن روشن به توجه با. گيرد مي قرار استفاده مورد وفور به تبليغي و رواني عمليات در كه است حد

 سلطه، نظام اي رسانه قدرت همچنين و اسالمي جمهوري نظام استحاله جهت در غرب و آمريكا اي رسانه جنگ

 موضوعات فقط نبرد اين در آمريكايي دولتمردان. رسد مي نظر به ضروري نرم هجوم مختلف ابعاد بررسي

 خود نظر مد نيز را كشور علمي جامعه و مذهبي اجتماعي، فرهنگي، نظامتغيير  بلكه اند نرفته نشانه را سياسي

  .اند داده قرار

  امنيتي –بعد سياسي  -1
ترين آنها  قدرت هاي بزرگ از راه اندازي جنگ نرم، اهداف و مقاصد گوناگوني را دنبال مي كنند، اما مهم

در  و ايران اي پرونده هسته. آفريني براي حاكميت سياسي كشور هدف و مشروعيت زدايي از آن استبحران

 همچنين وضعيت و خاورميانه جريان صلح در كارشكني تروريسم، از پشتيباني كشتار جمعي، هاي سالح مجموع

- بشر، همه و همه در شمول خواسته هاي سران جنگ نرم مي گنجد، اما تحقق آنها در خدمت  ايجاد بي حقوق

  .نظام، به عنوان هدف غايي دشمن است ثباتي سياسي و رفع مشروعيت از

  مشروعيت زدايي -1 -1

هاي مسئوالن  ها و تصميم گيري انجامد و مخل سياست اثيرگذاري ميتزلزل در پايه هاي نظام سياسي به افت ت 

اين موضوع كارايي حاكميت را تنها صرف حل مسائل روزمره مردم خواهد كرد و ناگزير برنامه . حكومتي است

فرهنگي درباره  ناتوي هاي شواليه كتاب مقدمه در .ريزي بلندمدت از اولويت سياستگذاران خارج خواهد شد

 آتش "ها رسانه" و بودند دشمن حمله اول خط در "ها توپخانه" پيش سال 15 تا" :ها آمده است رسانه تاثير
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 را ها رسانه پشتيبان نقش ها توپخانه و اند آمده مقدم خط به ها رسانه اما امروز كردند، مي پشتيباني را ها توپخانه

 و انسجام ميزان جامعه، در كشور سياسي هژموني و اقتدار ميزان). 1388نژاد،  فضلي( ".اند گرفته هبرعهد

 جريان به و سياسي هنجارهاي بازتوليد و توليد ميزان و ملي يكپارچگي و هويت حفظ و آميز مسالمت همزيستي

 الزم مشروعيت و مقبوليت از ريبرخوردا و المللي بين عرصه در و جامعه درون در مسلط هاي گفتمان انداختن

 هاي بحران گرفتار كشوري كه صورتي در مقابل در. آيد مي شمار به حوزه اين در نرم قدرت هاي شاخص از

. بود خواهد مؤثر حوزه اين در نرم تهديد طبيعي طور به و بود نخواهد برخوردار نرم قدرت از باشد، سياسي

تخصيص  .باشد مي مشاركت و توزيع نفوذ، مشروعيت، هويت، نهگا پنج هاي بحران شامل سياسي هاي بحران

ميليون دالري از سوي كنگره امريكا به اقداماتي كه آن را فعاليت هاي مدني و رسانه اي در ايران مي  55بودجه 

قسمت اعظم اين بودجه در اختيار شبكه هاي . خوانند، نشان روشني از اهميت رسانه در جنگ نرم سياسي دارد

زيوني ماهواره اي فارسي زبان در لس آنجلس قرار مي گيرد تا آن را در راه توليد برنامه هاي ضدفرهنگي و تلوي

پشتيباني مادي گروه هاي طرفدار رژيم سلطنتي از اين تلويزيون ها . اشاعه ارزش هاي غرب به مصرف برسانند

رامي هاي پس از انتخابات اخير در ايران قابل اقدامات تحريك آميز اين شبكه ها در ناآ. را نيز نبايد فراموش كرد

دستگير شدند، به تاثيرپذيري از اين برنامه ها 88توجه بود؛ تعداد زيادي از افرادي كه در بلواهاي خياباني خرداد 

اين كانال هاي ماهواره اي با بزرگنمايي موضوعاتي ويژه، در جهت دهي اذهان عمومي و جوسازي . اقرار كردند

نمونه آن را در تبليغات وسيع اين تلويزيون ها در حمايت از خواست كروبي و . يت نقشي بسزا دارندعليه حاكم

بهمن مي توان ديد كه با دعوت از  25موسوي براي كسب مجوز تظاهرات حمايتگرانه از جنبش مردمي مصر در 

بكه سي ان ان طي گزارشي در تاريخ يادشده ش. عناصر ضدانقالب در داخل، ماهيت اين حركت را آشكار كردند

در حالي كه «: از اين اقدام نقطه اي آشوب طلبانه كه با حضور حداكثر چندصد نفر شكل گرفته بود، خبر داد

دولت ايران تظاهرات روز دوشنبه را ممنوع و غير قانوني اعالم كرده بود اما صدها نفر از مردم، عليه حكومت به 
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حمايت قاطع دولت «:اين رسانه افزود . نيروهاي امنيتي روبه رو شدندتظاهرات پرداختند و با سركوب شديد 

امريكا از اعتراض مخالفان موجب دلگرمي آنان شد و واشنگتن ايران را به خاطر سركوب معترضان ضددولتي 

  ».محكوم كرد

ا پيچيده تنشي كه در ايران در حال افزايش است روند سياسي حزب مخالف ر«:در اين گزارش همچنين آمده بود

و دستگيري بيشتر حاميان حزب [!] خواهد كرد، زيرا با توجه به ظلم  شديد رهبران ايران عليه تظاهركنندگان

  ».مخالف، دفعه بعد اين حزب، بايد از ذكاوت بيشتري براي ورود به عرصه سياسي ايران استفاده كند

تحليلگران سرتا سر جهان بر روي «: ن گفته شددر تحليل اين شبكه امريكايي از سر برآوردن جريان فتنه در ايرا

منطقه خاورميانه متمركز شده اند و از خود مي پرسند آيا طوفان تغييرات كه از غرب خاورميانه از تونس به 

سمت شرق مي وزد و از مصر عبور كرده و به اردن رسيده است، به ايران هم مي رسد تا منجر به تغييرات 

در جاي ديگر گزارش به  ".كشور شود يا برعكس در حد يك نجوا باقي مي ماندواقعي دموكراتيك در اين 

حكومت ايران به طرز وحشيانه اي تظاهرات مسالمت آميز مردم ": برخورد نظام با غوغاگران نيز اشاره شده بود

ه از دل اين جنبش ب. را سركوب كرد و صدها فعال سياسي اصالح طلب و چهره هاي مخالف را دستگير كرد

رهبري موسوي و كروبي، جنبش امروزي سبز به وجود آمد كه حاال براي حقوق مدني، آزادي و دموكراسي 

نظام ": كارشناس سياسي شبكه صداي امريكا نيز در اين زمينه چنين داد سخن داد ".كنداست كه مبارزه مي

عتراض و تظاهرات مي داد و حتي ديكتاتوري مبارك به درجه اي از پيشرفت رسيده بود كه به مردم خود اجازه ا

ولي در مقابل شاهد حكومتي هستيم كه با [!] آقاي مبارك به خواست آنها توجه كرد و از قدرت كناره گيري كرد

سال ديديم در خرداد سال گذشته،  30انقالب و شعار آزادي و دموكراسي بر روي كار آمد ولي پس از گذشت 

حترم شمرده نشدن رايشان، به سركوب آنها پرداخت و اساسا علت عدم در مقابله با اعتراض مردم نسبت به م

  ".موفقيت جنبش سبز همين سركوب ها بود
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بهمن و بلواي برخي 25در پيام مريم رجوي رئيس جمهور خودخوانده ايران كه در اين روز و به مناسبت وقايع 

ش شد، اين افراد به عنوان ملت ايران آشوبگران و اعضاي گروهك منافقين در تهران از شبكه سيماي آزادي پخ

پاخاسته مردم به پاخاسته ميهن به ويژه زنان و جوانان ايران فريادهايشان را همصدا با ملت هاي به": ناميده شدند

  ".در مصر و تونس و عراق و ديگر كشورهاي منطقه فرياد مي كنند

-ايش سياسي در خاورميانه بزرگ، بهآر":مسعود رجوي هم در پيامي ضمن بررسي وضعيت خاورميانه گفت 

خواهند و ديگر  عطش آزادي همه جا را فرا گرفته است، خلق ها، ديكتاتوري را نمي. سرعت در حال تغيير است

  ".كنند تحمل نمي

رضا پهلوي نيز در گفت و گو  با شبكه طرفدار رژيم سلطنتي پارس با اظهار رضايت از عملكرد خائنانه سران 

دوران اصالحات به پايان رسيده است و تنها راه چاره ايستادن در مقابل نظام تا ": بهمن گفت 25فتنه در روز 

  ".برپايي يك حكومت سكوالر است تا در سايه آن به تمام حقوق شهروندي دست پيدا كنيم

سبز  در يك سال آينده جنبش ": مدير راديو اسرائيل نيز به بررسي اثر تحوالت مصر بر ايران پرداخت و گفت

  ".در ايران، حكومت كنوني اين كشور را نيز همانند تونس و مصر به زانو در خواهد آورد

اگر مردم ايران نيز دوباره به پا خيزند و عليه نظام ديكتاتوري  ":منوشه امير، اين مجري صهيونيستي افزود

كنند از آنها نيز حمايت كشورشان قيام كنند، غرب و امريكا همان گونه كه اكنون از مردم مصر حمايت مي 

روز ": ي غرب اقدام به نشر اكاذيب كردها رسانهنيز به تبعيت از ديگر  "رويترز"خبرگزاري  ".خواهند كرد

در  ".دوشنبه هزاران نفر از ايرانيان و حزب مخالف به حمايت از انقالب مردم مصر و تونس راهپيمايي كردند

ابان هاي اصفهان نيز درگيري ها و مبارزاتي بين مردم و پليس در خي": ادامه اين گزارش سفارشي آمده بود

  ".گزارش شده است
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سايت راديو فردا نيز يادداشتي را به قلم كاظم علمداري يكي از كارشناسان كانال هاي ماهواره اي ضد نظام 

پوش نهاده و به نويسنده به گونه اي مغرضانه بر واقعيت انزواي رهبران فتنه نزد مردم ايران سر. انتشار داد

واكنش تند عليه رهبران جنبش سبز، سرنوشتي مشابه شوروي را براي جمهوري ": پشتيباني از آنها برخاسته بود

اسالمي رقم خواهد زد، چرا كه وقتي شوروي تالش كرد مخالفان را با برخورد تند سركوب كند، عمال باعث 

  ".سقوط خود شد

 گفت »ان ان سي« تلويزيوني شبكه در) 1/12/89(  يكشنبه روز ،رسرئيس بنياد سو سوروس، جرجو در ادامه 

 گذشته به نسبت مردم رفتار كه چرا آورد نخواهد دوام بيشتر ديگر يكسال تا ايران اسالمي جمهوري نظام كه

 رژيم كه ام شده متقاعد من«: گفت زكريا فريد اجراي با »اس پي جي« برنامه در وي .است كرده تفاوت

  .كند كسب موفقيتي دانم مي بعيد و كرد نخواهد پيدا حيات ادامه) سالميا جمهوري(

 تونس و مصر انقالبيون به گران اغتشاش اتصال -2 -1

 هفته دو در قاهره در تحرير ميدان كه يادآوري اين با "ها اعتراض در مشهور محل و ميدان10" زيرعنوان تايم

 نام ديگري ميدان9از است، بوده مبارك حسني حكومت به بخشيدن پايان خواستار هاي مصري از مملو گذشته

 نفاط در سياسي عمده هاي دگرگوني و ها انقالب وقوع به منجر تظاهرات و ها اعتراض صحنه كه برد مي

  )2011 فوريه 13( آنهاست جزو نيز تهران در آزادي ميدان و اند، بوده جهان مختلف

 توجه شدن معطوف با نويسد مي "مصر در شورش با انهمزم ايران در سركوبي" عنوان تحت پاليسي فارن

 گذاشته بجا خود از ركوردي زندانيان اعدام در ايران دولت مصر و تونس در ماه اين هاي شورش به جهانيان

 دولت 2009 ژوئن در كه است خياباني هائي اعتراض تكرار از جلوگيري آن هدف رسد مي بنظر كه است

  )2011 فوريه 13(بود كشانده پرتگاه لبه به ار نژاد احمدي محمود پرزيدنت
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 ايراني اينكه: نويسد مي "تونسي و مصري معترضين براي اينترنت منفي هاي جنبه" عنوان زير ميل اند گلوب

 هاي جنبش ميان. نيست آور تعجب كنند مي استفاده ارتباط و تماس براي اينترنت از ها مصري و ها تونسي ها،

 فوريه 16( است داشته وجود زيستي هم نوعي همواره مخابراتي و ارتباطي هاي لوژيتكنو آخرين و انقالبي

2011(  

: نويسد مي "دهد مي قلب قوت بشر حقوق مدافع ايراني فعاالن به ها تونسي قيام" عنوان زير تايمز آيريش

 از احساسي انقالب اين. ايران ازجمله و منطقه براي بلكه تونس، براي تنها نه بود خوبي شوك تونس انقالب"

  )2011 فوريه 17. (است مهم بسيار كه آورد مي ارمغان به را اميد

: است گفته و شده يادآور را ايران دولت طنزآميز رفتار آمريكا جمهوري رييس اوباما باراك: آمريكا صداي سايت

 و بيشتر آزادي براي دخو هاي خواسته بيان در ايران مردم شجاعت شاهد همچنان كه است اين من انتظار و اميد

 افاتد، اتفاق مصر در چه آن از بيشتر ايران، امور در تواند نمي آمريكا كه اين به توجه با باشيم، تر مسئول دولتي

  )2011 فوريه 19( كند ديكته

 مي آنان. آمدند ها خيابان به ديگر شهرهاي و تهران در بهمن 25 روز ايراني هزاران: آمريكا صداي سايت

 فوريه 18. (كنند همبستگي ابراز شدند، مبارك سقوط موجب خود هاي اعتراض با كه مصر مردم با خواستند

2011(  

  القاء ياس و نااميدي -3 -1

 رياست انتخابات از پس هاي ناآرامي مورد در مستندي با تورنتو »بشر حقوق بان ديده فيلم جشنواره« هشتمين

 و رواج دهنده انعكاس احدي صمدي علي ساخته ،»سبز موج« مستند. شد افتتاح ايران در 2009 سال جمهوري

 جنبش ويژه به و جهان سراسر سياسي هاي جنبش براي ابزاري به كه است اجتماعي هاي شبكه نفوذ و قدرت

 و ايران مشترك توليد كه اي دقيقه هشتاد مستند اين. است شده بدل »كجاست من راي«  كارزار و ايران سبز
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 تارنماي در خبرنگاران شهروند ويدئويي هاي كليپ در را ايران مردم هاي اعتراض تصاوير است، آلمان

 به را احترام و  آزادي به دستيابي براي كشور اين جوانان خواست و  بوك فيس توئيتر، ها، وبالگ يوتيوب،

 اباتانتخ نامزد موسوي، ميرحسين هواداران عظيم هاي گردهمايي تصاوير با »سبز موج«. كشد مي تصوير

 بر به سپس و  شود مي آغاز ايران شهرهاي هاي خيابان در ها آن شعف و شور و 2009 سال جمهوري رياست

 نژاد، احمدي محمود پيروزي و انتخابات نتايج اعالم از پس هاي اعتراض و سبز جنبش طرفداران اميد رفتن باد

 به اي نقطه در مستند اين نهايت در و ازدپرد مي ها نامزد اين طرفداران سرخوردگي و نااميدي و شديد سركوب

 دهند، مي قرار شتم و  ضرب مورد را معترض ايراني جوانان شخصي لباس و  بسيج نيروهاي كه رسد مي پايان

 خيابان سنگفرش روي سلطان آقا ندا همچون جواناني و رسانند مي قتل به گلوله ضرب به را ها آن از تن ها ده

 »تورنتو فيلم المللي بين جشنواره« همكاري با كه »بشر حقوق بان ديده فيلم جشنواره .بازند مي جان ايران هاي

  .دارد ادامه مارس 4 تا و شد آغاز فوريه 22 روز از شود، مي برگزار

 ايران هراسي -4 -1

را سخت به خود جلب كرده، بازتاب  ها رسانهيكي ديگر از مواردي كه همزمان با انتشار گزارش آمانو توجه 

 سازي غني درباره ايران تصميم. اني و تشويش امريكا و كشورهاي غربي از فعاليت هاي هسته اي ايران استنگر

 از تهران و سوء برداشت غربي ها از آن كه ايران را به استفاده راكتور سوخت تامين براي درصدي 20 اورانيوم

انعكاس . بوده است ها رسانهمورد نظر اين  اي متهم مي كنند، نكات هسته در توليد سالح هاي شده غني اورانيوم

 بي سايت راديو. مي توان ديد خارجي و داخلي يها رسانه را در مديركل آژانس گزارش به ايران عكس العمل 

 منفي گذشته يك سال طي آژانس هاي گزارش گويند مي ايران هاي مقام": است آورده سي در اين خصوص بي

 قبلي مديركل هاي گزارش به نسبت اتمي انرژي المللي بين آژانس اخير گزارش گويد مي ايران. است شده

  ".است پرداخته فني جزئيات به و نيست متوازن
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 كشور 35 براي ارسالي اتمي، انرژي المللي بين آژانس مديركل آمانو، يوكي اي صفحه 11 گزارش آخرين در

 نهاد اين نظارت و اتمي برنامه روند بر آژانس نمايندگان بازرسي از ايران" :است چنين آمده حكام شوراي عضو

- به براي آژانس توانايي ايران ممانعت و آورد مي عمل به ممانعت كشور اين اتمي هاي فعاليت بر المللي بين

 از ايران ممانعت" موضوعاتي همچون ".دهد مي كاهش را موثر و كارآمد حفاظتي و امنيتي تدابير كارگيري

 اورانيوم وجود" ،"ايران اتمي هاي برنامه روند بر اتمي انرژي المللي بين آژانس گاننمايند نظارت و بازرسي

 ابراز" ،"نطنز اي هسته تاسيسات در آژانس هاي موم و مهر شدن شكسته" ،"ايران اتمي تاسيسات در شدهغني

اساسي  از "گزارش اين برابر در ايران واكنش و ايران اتمي هاي پيشرفت از غربي كشورهاي و امريكا نگراني

خود به آنها توجه ويژه اي نشان  تحليلي و خبري هاي گزارش در بود كه ها رسانه عالقه مباحث مورد ترين

ي خارجي، فعاليت هاي هسته اي ها رسانهغيرشفاف بودن و عدم قطعيت اين گزارش، باعث شد بعضي از . دادند

پايبند  اتمي، انرژي المللي بين آژانس مديركل گزارش از ااستنباط امريك. ايران را مايه ناخشنودي آژانس بدانند

سفيد  كاخ سخنگوي بوده است؛ اين را مي توان از اظهارات خود المللي بين اي هسته تعهدات به ايران نبودن

 يابد، دست اي هسته سالح ساختن توان به دارد سعي هنوز تهران دهد مي نشان گزارش اين": دريافت كرد

 اي هسته تسليحاتي توان) كسب( به و دهد مي ادامه اي اش هسته برنامه گسترش براي خود تالش به ايران

  ".شود مي ترنزديك

 تاسيسات كنترل و بازرسي از جلوگيري ايران بر آمانو مبني گزارش به ضمن اشاره امريكا صداي فارسي سايت

 و امنيتي تدابير كارگيري به براي آژانس توانايي" كار اين :است نوشته خود، بدون توجه به جزئيات خبر، اتمي

  ".دهد مي كاهش را موثر و كارآمد حفاظتي

 بر نظارت حق از را آژانس باتجربه بازرس دو تا گرفت تصميم اخيراً ايران": در ادامه مي افزايد سايت اين

 تجربي هاي زمايشآ از تعدادي ايران بودند داده گزارش بازرس دو اين. كند محروم تهران اتمي هايفعاليت
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اين در حالي است كه حق بررسي حضور بازرسان آژانس و اعالم نظر  ".بود نكرده اعالم آژانس به را خود اتمي

  . موافق يا مخالف در اين زمينه براي همه كشورها محفوظ است

 ممانعت" و "سازي غني تجهيزات برخي موم و مهر شدن شكسته"با بزرگنمايي  سي بي بي راديو فارسي سايت

: آژانس" انتخاب تيتر يادشده و ميان مطالب مطرح در گزارش از "ايران اي هسته تاسيسات به بازرسان ورود از

  .است پرداخته ايران از آژانس انتقاد  به پررنگ كردن "كند مي مختل را بازرسان نظارت ايران

 گزارش را مورد توجه قرار داده و ينا به ايران عكس العمل يكي ديگر از گزارش هاي منتشرشده در اين سايت،

 گزارش واقع خالف بازرس، دو اين": است آورده ايران اتمي انرژي سازمان رئيس صالحي، اكبر علي از نقل به

 ".كند اذعان مسئله اين بر خواهد نمي اما رسيد، نتيجه اين به هم آژانس و كردند

 مديركل آژانس مطرح در گزارش ادعاي درستي بر همچنان هاي طرفين واكنش بازتاب با سي بي بي سايت

 كامل اطمينان بازرس دو اين هاي يافته به گويد مي آژانس كه حالي است در اين" :نويسد مي و اصرار دارد

 .نيستند بازرسان عدم صدور مجوز به داليل كشورها ناگزير از اعالم  المللي، بين مقررات براساس ".دارد

 تاكيد شده است و بعضي ايران اي هسته نيروگاه در "پايين غناي با ورانيوما" وجود بر آژانس گزارش در

و همچنين مدعي پايبند نبودن  آژانس بازرسان با با دستاويز قرار دادن اين موضوع، منكر همكاري ايران ها رسانه

 .شده اند المللي بين ايران به تعهدات

: است نوشته نطنز، در اورانيوم سازي غني تاسيسات در اورانيوم وجود ادعاي پررنگ كردن با فردا راديو

 7.1 تا 5 بين غناي با اورانيوم وجود به تاسيسات اين از خود اخير هاي برداري نمونه از يكي در آژانس بازرسان"

 ".است تاسيسات اين براي شده اعالم حد از باالتر آن غناي كه اند، برده پي تاسيسات اين در درصد
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  پليدنمايي -5 -1

نظامي خود، از هاليوود به عنوان سالح فرهنگي هژموني خود عليه نظام  –يكا به موازات تهديدات سياسي آمر

اين بنگاه هنري با تغيير و تبديل مستندات تاريخي مي كوشد شكست هاي . اسالمي ايران بهره گرفته است

اين . عليه صلح جهاني بنماياند سياسي امريكا را تالفي كند و موفقيت هاي ايران در موارد مختلف را تهديدي

ها كمپاني هنري با تحريف چهره تاريخي ايرانيان،در پي القاي اين تفكر باطل در اذهان عمومي دنياست كه ايراني

 دنيا، در تبليغاتي مدرن كار دستور مهمترين شايد". تنها و تنها به جنگ مي انديشند و مخل امنيت جهان اند

 اما است، برخوردار خود به مخصوص سينمايي و فرهنگي محصوالت و توليدات از كشوري هر. باشد سينما

 توجه قابل اكثريت تقريبي طور به. است غالب جهان هاي كمپاني و كشورها همه توليدات بر هاليوود محصوالت

 از ار پوشيدن خوب لباس اهميت و پول به دستيابي شيوه افتخار، عشق، از هايي ايده كشورها، همه در جوانان

 جديد مذهب يك از مقام عالي هاي كشيش هاليوودي، توليدكنندگان كه شود مي گفته. آموزند مي هاليوود

) هاليوود( سينماها كنندگان توليد كه شود معلوم بعدها است ممكن امريكا، آتي امپرياليسم در. شوند  مي محسوب

تحقق اهداف سلطه جويانه اش روي كمك امريكا براي  .)Jessop,2000( "اند بوده امر اين پيشگامان از

هاي اين كشور به ويژه سينماي هاليوود كه از توان و جذابيت بااليي برخوردار است، به عنوان يك ابزار  رسانه

 پايدار، ايجاد اثرات و با جامه عمل بپوشاند جهان و انسان شدن امريكايي فراگير حساب كرده است تا به تئوري

  .ديگر كشورها را سد كند در ايران انقالب مشابه نهضت هاي راه 

با نگاهي به عمليات رواني سينماي هاليوود به خصوص بعد از جنگ سرد، رد پاي تهديدات سياسي عليه 

به عنوان نمونه مي توان از ساخت آثار . جمهوري اسالمي ايران در پوشش تهاجمات فرهنگي قابل مشاهده است

ياد كرد كه همه آنها  "گير كشتي و 300 مه، و شن از اي خانه الكساندر، هرگز، دخترم بدون" مانند سينمايي

آيا : در اينجا طرح يك پرسش ضروري است. هدف گرفته اند را ايران مذهبي  و تمدني - شاخصه هاي فرهنگي
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ابه هدف سينماي هاليوود از ساخت اين آثار به راستي تخريب رواني ايران است يا فيلم هاي مذكور و موارد مش

  غيرمغرضانه و صرفا با هدف پر كردن اوقات فراغت مردم دنيا  ساخته مي شوند؟

سه فيلم . دليل انتخاب آنها در اين بررسي است -"بدون دخترم هرگز"به جز  –توليد پياپي فيلم هاي يادشده 

-در دوران رياست و)  تا كنون 2004از ( طي پنج سال اخير   "خانه اي از شن و مه"مذكور به اضافه اثر مطرح 

  .جمهوري جورج بوش و در بحبوحه عمليات تبليغي امريكا عليه ايران توليد شده اند

تمدن ايران مورد هجوم  "الكساندر"و  "300"تمدن و مذهب؛ در : اين عمليات رواني دو هدف عمده داشت

فيلم نخست يونان به  در دو. ، هاليوود به مصاف مذهب آمده است"كشتي گير"سازندگان قرار گرفته  و در 

در كشتي گير نيز چالش . عنوان پايه گذار تمدن غرب در مقابل بربريت شرق به فرماندهي ايران ايستاده است

نقش ايران در آثار مذكور با ادعاي محور شرارت . قيادت ايران در برابر تمدن غرب به تصوير كشيده مي شود

امريكا به دنبال آن است كه از ايران يك متجاوز به مباني . تبودن ايران كه از سوي بوش مطرح شد، همراستاس

به اين ترتيب پيشاپيش توجيهي  و ارزش هاي غرب بسازد و اين تصوير ساختگي را در چشم دنيا بازتاب دهد و

  .ايرانيان بداند و يونانيان جنگ هاي دست و پا كند و آن را ادامه ايران به خود احتمالي براي حمله

فيلمنامه اين اثر، اقتباسي است از . امريكاست 1997محصول سال  "ترس مقدس"اين قبيل آثار  نمونه ديگر

اين فيلم روايتي است از پيروزي . به رشته تحرير درآمده است  CIAكتابي به همين نام كه با استناد به آرشيو 

امريكا و گروگانگيري اعضاي كه در جريان آن به اشغال سفارت ) ره ( انقالب اسالمي به زعامت امام خميني 

زن و مردي كه آن روز به گروگان دانشجويان پيرو خط امام  52از نگاه سازندگان، . آن پرداخته مي شود

از بدو پيروزي ) ره ( درآمدند، بي هيچ جرم و خطايي، قربانيان يك انقالب هولناك بودند و به واقع امام خميني 

  .عظيم براي جهان غرب بدل شد انقالب ايران، به نام اسالم به خطري
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ساله هاليوودي، تالش بر نمايش بيگانگي نسل  30فيلمساز  "سارا باوار"ساخته  "نسل جديد تهران"در مستند 

وي در گفت و گويي، انگيزه خود را از ساخت اين فيلم، انعكاس . پس از انقالب اسالمي با مفهوم آزادي است

باوار در اين . اندن صداي اندوهناك آنان به گوش دنيا، دانسته است تشويش و پريشاني جوانان ايراني و رس

مصاحبه با طرح اين ادعا كه جوانان ايراني شيفته فرهنگ غرب و آزادي هاي جنسي اند، از قول يك نوجوان 

كارگردان براي ساخت . دبيرستاني مي گويد كه نسل پس از پيروزي انقالب به كلي با معناي آزادي ناآشناست

  .ن فيلم كوتاه طي سفري دو ساله به تهران با تعدادي از نوجوانان گفت و گو كرده استاي

 عمومي افكار تحريك -6 -1

تجربه حضور مجازي در ماموريت هاي سربازان امريكايي در مناطق بحراني جهان را براي  78شركت كوماوار

مناطقي است كه بازي سازان اين شركت در ... عراق، افغانستان، ويتنام ، ايران و . مشتركان خود فراهم مي كند

ماموريت  ،"ايران به حمله"به نام  "وار كوما" بازي هشتمين و پنجاه در. توليد آثار رايانه اي مد نظر دارند

 زنداني دانشمند آزاد كردن يك و ايراني كشتن دانشمندان نطنز، اي هسته تاسيسات به امريكايي، حمله سربازان

 به اورانيوم سازي غني از ايران واقعي اهداف زمينه در ترديدي كه آنجا از": است مدعي ساز بازي اين .است

 حمله ديگر سوي از و ندارد وجود اتمي بمب داراي) پاكستان از پس( اسالمي كشور دومين به شدن بدل منظور

 به ايران سوي از هخاورميان نفتي منابع بودن تيررس در به توجه با تواند مي ايران اشغال و گسترده نظامي

 و اي هسته پايگاه نابودي منظور به كوچك نظامي عمليات يك بينجامد، منطقه در جنگ دامنه شدن گسترده

 ".شود اتمي بمب به كشور اين دستيابي از مانع تواند مي بيشتر ايران، فناوري

 نگران  ها امريكايي زا خيلي هنوز": اظهار داشته است سي بي بي فارسي سايت در گفت وگو با هالپر كيت

 را مرتبط هاي بحث تا زنيم مي دست ها موقعيت بازآفريني به ما همين براي. هستند ايران اي هسته برنامه

                                                            
78 ‐ Kuma Reality Games 
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 ندارند، دوست سياسي داليل به را بازي اين كه گفتند ما به اينترنتي تومار ارسال با زيادي كاربران. دهيم پوشش

 ".كنيم فكر ايران اتمي برنامه به ما كه كند مي ايجاد فرصتي ازيب اين. نيستيم سياسي موسسه يك ما ولي

 ايران اي هسته مقابل تهديدات در پيشين امريكا مبني بر اين كه جمهور رئيس بوش، با اين همه، گفته جورج

  . را براي طراحان موجه جلوه مي دهد بازي اين ، توليد"است بررسي قابل ها گزينه تمام"

الزم به ذكر است كه اين شركت پيش از اين و در بيست و پنجمين سالگرد اشغال سفارت امريكا در ايران  نيز 

كرده بود كه در آن كاربر در نقش نيروي ويژه به قصد  )Iran Hostage Rescue(اقدام به عرضه بازي 

  .مي شود آزادسازي گروگان هاي گرفتار در سفارتخانه امريكا در ايران، وارد عمليات

 آنتونيو گفت و گو با ويدئويي فيلم همچنين و رسمي مذكور از اسناد بازي در ساخت شركت، بنا به اعالم اين

تحريف واقعيت در اين بازي به گونه اي آشكار . است شده استفاده) CIA( سيا سازمان سابق مسئوالن از 79مندز

  .پايان مي رساند به ويژه نيروي پيروزي با ار طبس در فضاحت بار امريكا جلوه گر است؛ چنان كه شكست

  دامن زدن به مناقشات قومي -7 -1

 مختلف هاي انگيزه با را مدني هاي فعاليت و اجتماعي مشاركت به جوانان عالقه مجازي، هاي سرگرمي

 و تفريحات و گروهي هاي فراغت تدارك در آنان اجتماعي هاي مهارت بر تواند مي و دهد مي قرار الشعاع تحت

 پذيري فرهنگ به تواند مي مجازي فضاي با طوالني مجاورت چنين هم. بگذارد منفي تاثير مجازي غير هاي بازي

 با و انجاميده اجتماعي و ارتباطي مختلف هاي عرصه در ها ارزش و هنجارها از افراطي پذيري تاثير طرفه يك

  .دهد رقرا تاثير تحت را كاربران سنتي و ملي تعلقات وطني، جهان تقويت

                                                            
79 ‐ Antonio Mendez 
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 برخي انتشار و اي منطقه هاي وبالگ اندازي راه و قومي هاي سايت تاسيس خاصيت ديگر طرف از همينطور

 برانگيز مناقشه مباحث به زدن دامن براي پديده و رسانه اين قابليت اينترنتي، هاي سايت در آميز تحريك مطالب

  .است برده باال را قومي

  براندازي نرم -8 -1

 و انتشارات برخي فرهنگي شناسي جريان به اقدام خود جديد گزارش در 80نرم امنيت راهبردي انديشكده

 اصطالح به وجه آنها، آثار و نويسندگان برخي به اشاره با  گزارش اين .است كرده ضدانقالبي نويسندگان

 قرار أكيدت مورد را 88انتخابات جريان از پس خصوص به نرم جنگ با ارتباط در افراد برخي اقدامات فرهنگي

 تهيه "نشر حوزه در نرم براندازي هاي زمينه واكاوي رنگي؛ هاي زمزمه" عنوان با كه جزوه اين در . است داده

 به »اختران« و »ققنوس« ،»روشنگران« ،»عطايي« ،»كوير« ،»چشمه« ،»ني« راتنتشاا همچون ناشراني از شده،

 با كه شده برده نام مردم و اسالمي انقالب عليه كتاب توزيع و چاپ حوزه در نرم جنگ عرصه فعالين عنوان

 پي در را نظام با مقابله جز چيزي كه اند كرده منتشر را آثاري خود، دائمي و خاص نويسندگان برخي گردآوري

 كتاب نمونه عنوان به ،"زنان مطالعات و روشنگران " انتشارات به اشاره با اي صفحه 64  جزوه اين. اند نداشته

 كه بود خطري زنگ كتاب اين چاپ: كند مي عنوان و داده قرار تأكيد مورد را آن »مدني مبارزه ني،مد جامعه«

 و محلي هاي نمايشگاه همه در ضدامنيتي اثر اين و نكرد بيدار غفلت خواب از را امر مسئوالن آن بلند صداي

 در !شود تبليغ و ترويج ميرس بصورت نرم براندازي آموزش هاي روش تا شد عرضه نيز ها كتابفروشي و ملي

 نظام و ايران مردم اسالمي اعتقادات عليه بويي و رنگ كه شود مي ياد هايي كتاب از جزوه اين نخست بخش

 عنوان به .است امر اين مؤيد خوبي به كتاب مطالب از هايي بخش ذكر ميان اين در و گرفته خود به را اسالمي

 عشري اثني شهراد نوشته "اسالمي دولت تا اصالحي دولت از " ابكت در كه كند مي عنوان گزارش اين نمونه

 به خواستند مي كه بودند نسلي آخرين طلبان اصالح« : است آمده رسيده، چاپ به "عطايي" نشر سوي از كه

                                                            
80 ‐ http://www.amniatenarm.ir/post‐8.aspx 
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 كه بود آينده نسل شده انباشته مطالبات نگران بايد بنابراين بزنند، اصالحات به دست آميز مسالمت صورت

  ») 56 ص. (كند بروز مخالف هاي هسته گيري شكل يا و نظام از شدن بريده صورت به است ممكن

 پذير توجيه جهت اين در مخالف عناصر كارشكني براي اي بهانه هيچ ديگر« : كه كند مي تهديد ادامه در نويسنده

 خواهند استفاده خود مطالبات به رسيدن براي ديگر هاي روش از جامعه از محروم هاي توده و مردم و نيست

  ».كرد

 و روشنگران" انتشارات از "مدني مبارزه ، مدني جامعه" همچون هايي كتاب از گزارش اين در همچنين

 "مخملي كودتاهاي پدر" يعني شارپ جين كتاب از كالنترزاده مهدي  ترجمه كه شود مي ياد نيز "زنان مطالعات

 عنوان به اغلب انتخابات نتايج« .كند مي تشريح را دازيبران و نرم جنگ هاي روش كامال و است هلوي رابرت و

 كه است دليل همين به. شود مي گرفته كار به كردن حكومت براي صالحيت داشتن اثبات براي سند ترين محكم

 هاي صندوق با انحصاري، انتخابات و كنند مي انتخابات بر زيادي بسيار نظارت مستبد، هاي حكومت از بسياري

  »)60 صفحه.(كنند مي زاربرگ انحصاري

 روند كل و شود مي مشخص قبل از آن نتايج ولي شود مي برگزار انتخابات ستمگر هاي رژيم از بسياري در"

 ساالر، مردم حكومت داشتن براي شرط اولين دموكراسي، تعريف با مطابق. است كنترل تحت انتخابات

 به خود، وجهة حفظ براي مستبد هاي حاكميت يلدل همين به. است نيرنگ و فريب از دور و آزاد انتخابات

  ")56 و 55 صفحات. (دهند مي زيادي اهميت ها، راي تعداد و انتخابات در پيروزي

 اين با گيرد، مي قرار تشريح مورد نرم براندازي انجام راهكارهاي مفصل طور به كتاب اين در اينكه جالب نكته

 پرداز نظريه يعني "شارپ جين" نوشته كتاب اين خصوصا! ستا تكثير و چاپ رده در همچنان كتاب اين حال

 نام اروپايي كشورهاي برخي و ميانه آسياي كشورهاي در رنگي هاي انقالب رهبر و آميز غيرخشونت هاي كنش

  .است گرفته
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  :بعد فرهنگي -2
از مهمترين . هداهداف سلطه طلبانه امريكا و رژيم صهيونيستي، آنان را به سوي هر راهكار و امكاني سوق مي د

از اين . موانع موجود بر سر راه منافع رو به گسترش آنها در سراسر جهان، باورهاي فرهنگي، ملي و معنوي است

وقتي نيازهاي . رو با تمام قوا به دنبال ايجاد دگرگوني در اعتقادات ديني و انديشه ملت هاي هدف هستند

شود، آنها ناگزير براي پر كردن خألهاي خود به وسايل ارتباط جوانان و نوجوانان به درستي شناخته و برآورده ن

جمعي روي مي آورند و اينترنت و ماهواره، موسيقي هاي سطحي و بي مايه و بازي هاي رايانه اي اين فضاي 

 نشريه در امريكا خارجي روابط شوراي تحليلگر "ماهون مك رابرت". گسترده را در اختيار آنها مي گذارد

: است افزوده و دانسته امريكايي هاي رسانه وظيفه را غربي هاي ارزش و فرهنگ رواج ،"ژورنال يسسرو فارين"

 امريكا خارجي هاي رسانه بر نظارت  كميته" (BBG) پراكني سخن هاي فعاليت تمام بر نظارت مسئوليت كه 

 هرگونه از پراكنان سخن ايشيوير استقالل از حفاظت در خود نقش بر مرتبا دارد، عهده به را امريكا المللي بين

 در مهم اهرمي مثابه به كشور اين اي رسانه هاي سرويس از امريكايي تحليلگر اين  ".كند مي تاكيد دولتي مداخله

 فيلترينگ با مقابله به فرهنگي خاص هاي برنامه و خبري هاي گزارش با كه كند مي ياد امريكا نرم قدرت افزايش

 ترويج چون اهدافي  پوشش در را غربي و امريكايي هاي ارزش اشاعه و زندپردا مي ها حكومت اي رسانه

  ).McMahon, 2010( گيرند مي پي دموكراسي

  :هاي اجتماعي تبليغ فحشا و تخريب ارزش -2 -1

هاي فراگيري ماهواره به عنوان يكي از وسايل ارتباطي در ميان خانواده ها بستري مناسب براي گردانندگان شبكه

فراهم آورد تا با پوشش وسيع برنامه هاي ضداخالقي به تهاجمي گسترده عليه ارزش هاي مخاطبان  ماهواره اي

مهمترين تاثير سوء فيلم ها، نماهنگ ها، كارتون، برنامه هاي . به ويژه جوانان در دو سال اخير اقدام كنند

شكستن حرمت . نان استتفريحي و سريال هاي ماهواره اي همانا رواج فساد و بي بندوباري در بين جوا

خانگي زن و مرد به جاي تشكيل زندگي خانواده و بي اعتباري آن، روابط منحط مردان و زنان، تبليغ هم
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از قاب تصاوير ... مشترك، ارتباط نابهنجار فرزندان و والدين، خيانت همسران، ترويج فمينيسم، سقط جنين و

دستمايه هاي اين گونه توليدات ماهواره اي است، ذهن بي تبليغ روابط آزاد كه يكي از . رواج داده مي شود

اين رسانه همانند ساير وسايل ارتباط جمعي دو كاركرد متضاد دارد؛ . آاليش نوجوان و جوان را آلوده مي كند

چنان كه هم مي تواند در خدمت رشد و تعالي افراد قرار گيرد و هم به تخريب ارزش ها بپردازد كه اين دومي، 

لي از ساخت برنامه هاي ماهواره اي براي ترويج فحشا و انحرافات اخالقي در ميان جوانان كشور هدف اص

  .است

 و اند داده قرار خود توجه مورد مستقيم غير و مستقيم صورت به را حجاب مسئله شدت به ها ماهواره همچنين

 جوانان بين در را پوشش ضد رهنگف تا اند گرفته كار به مختلف هاي ترفند و ها شيوه به را خود تالش تمام

ها و سريال ها بيشترين طرفدار را دارد كه از شبكه هاي  در بين برنامه هاي ماهواره اي، فيلم. دهند رواج ايراني

عالوه . مخاطبان اين آثار، در گروه هاي سني و طبقات اجتماعي مختلف جاي مي گيرند. شودفرهنگي پخش مي

كه تا سال قبل با  Gemو  Pmcدومين سال فعاليت خود مي شود، دو شبكه بر شبكه فارسي وان كه وارد 

نمايش كليپ هاي موسيقي ايراني و خارجي به تبليغ آخرين مدهاي مو، لباس و ترانه هاي پيش پا افتاده مي 

ن اين سازندگا. اندازي دومين شبكه خود اقدام به پخش مجموعه هاي تلويزيوني كرده اندپرداختند، امسال با راه

/ آثار با دستمايه قرار دادن سكس و روابط بي قيد و بند زن و مرد سعي در جا انداختن اصطالح دوست دختر 

تبليغ مدل هاي مو و لباس هم كه جزء . دوست پسر و تفاوت آن با دوستي معمولي يا ارتباط زناشويي دارند

ابع هيچ منطقي نيست و در هيچ چارچوبي ارتباط عشقي در اين سريال ها ت. هاستجدايي ناپذير اين سريال

پخش مجموعه هاي امريكاي جنوبي از اين سه كانال و . گسيختگي نفس آدمي استنمي گنجد و تنها پيرو لجام

فصل مشترك اين آثار، . حكايت از گسترش امواج اين تهاجم دارد TV Persiaو   Tiهاي  به تازگي از كانال

توان به ويكتوريا،  ها مي از مجموعه هاي معروف اين شبكه. ي مردان استگرايمحوريت برهنگي زنان و شهوت

آزادي بي حد و حصر در روابط زن . ها، تولدي ديگر و مونوس اشاره كرد به نام عشق، فردا ابدي است، همسايه

ور مبدا و مرد و فساد ناشي از آن با تاثير بر نوع زندگي، زمينه ورود فرهنگ خاص خود را كه همانا فرهنگ كش
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رضوي . به اين ترتيب تغييرات فرهنگي و تحوالت ارزشي در ميان مخاطبان رخ مي نمايد. است، فراهم مي آورد

 تهران اهالي فرهنگ تغيير بر ها رسانه از استفاده كه دهد مي نشان داده، انجام تهران در اخيرا كه زاده در تحقيقاتي

 تهراني زنان خودآرايي ميزان اي رسانه مصرف ميزان افزايش با« كه دهد مي نشان تحقيقات اين. است مؤثر واقعا

 تفاوت يكديگر با آرايي خود ميزان نظر از دارند متفاوت اي رسانه مصرف كه كساني. يابد مي افزايش

  )245: 1387 زاده رضوي(دارند

رگزاري مسابقه به عهده دارد، با ب) گوگوش(كه اداره آن را خواننده زمان رژيم پهلوي  "من وتو"شبكه 

خوانندگي بين دختران و پسران جوان به تقليد از مسابقات امريكايي توانست مخاطبان داخلي زيادي براي خود 

در حال جذب بينندگان  "بفرماييد شام"دست و پا كند و در حال حاضر هم با نمايش يك برنامه مستند به نام 

با دعوت از چهار زن و مرد كه همديگر را نمي شناسند،  اين برنامه به ظاهر ساده و كم هزينه. فراواني است

. آنها هر شب در خانه يكي مهمان مي شوند و در شب چهارم بهترين ميزبان جايزه مي گيرد. شكل مي گيرد

روابط غيراخالقي، نوع لباس و آرايش، همصحبتي با نامحرم و مشروبات روي ميز و تبليغ برند آنها، اشاعه فساد 

 نام به اي برنامه همچنين در اين شبكه با. گيرد پوشش يك برنامه تلويزيوني پي مي ل حرام را درو ارتكاب فع

 حركت با آور شرم پوششي با زن رقصندگان قسمت اين در. شود مي داده آموزش عربي رقص زنان به "شيمي"

  .پردازند مي موزون حركات و رقص به بنندگان براي پهلو و ران شكم،

  غير اخالقي بين نوجوانان رواج مسائل -2 -2

همين ويژگي آنان را . خصوصيات سني نوجوانان و جوانان، آنان را سرشار از احساس و شور و هيجان مي كند

به يكي از اهداف مهم دشمن در جنگ رسانه اي بدل كرده است؛ چنان كه با ساخت برنامه هاي تفريحي، 

احساسات و دامن زدن به اميال و هيجانات كاذب اين قشر  كارتون و بازي هاي مبتذل رايانه اي سعي در غليان

  .دارد
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همانند فيلم ها و سريال ها به رواج مسائل غيراخالقي و ترويج بي بند و باري در  Gem tvهاي شبكه  كارتون

  .ميان مخاطبان كم سن و سال خود مي پردازد و بر پخش آنها هيچ گونه نظارت يا سانسوري صورت نمي گيرد

باربي يكي از نمادهاي تبليغاتي در اين گروه سني به شمار مي آيد كه با لباس ها و وسايل جانبي عروسك 

باربي سمبل فرهنگ مصرفي . گوناگون و متنوعش مروج سبك زندگي و آموزه هاي غربي در ميان كودكان است

  . امريكاست كه نشانه هاي بارز آن در مدگرايي و ميل به تجمالت بروز مي كند

گنجاندن موارد سكسي با استفاده . ين ميان از اهميت بازي هاي رايانه اي با وسعت كاربرانش نبايد غافل بوددر ا

از زنان برهنه يا نيمه عريان در اين بازي ها ادامه سياست ترويج فحشا با هدف تخريب ارزش ها ي مخاطب 

به عنوان مثال در . در اين بازي هاست مقوله خوشبختي و راه هاي دستيابي به آن، از ديگر موارد مطرح. است

به نظرمنتقدان، در اين بازي، قوانين ضدو نقيض مانند . خوشبختي يعني خريد اتومبيل يا خانه  The Simsبازي 

برهنگي در انظار عمومي، همجنس گرايي و . چندهمسري براي مردان و نه براي زنان به وفور ديده مي شود

  .در اين بازي است غيره از ديگر نكات غيراخالقي

جنس مذكر . كاربر با انتخاب جنسيت، كنش و واكنش هاي خاصي را براي خود رقم مي زند avatarدر بازي 

با تمايالت سركش غريزي با انتخاب جنس مخالف كه از زيبايي و ميل مهارناشدني جنسي برخوردار است، نه 

در اين بازي افراد . تيار اميال شهواني قرار مي دهدتنها لذت مي برد، بلكه با دريدن پرده حيا خود را در اخ

دوجنسيتي يا كساني كه تمايالت جنسي قوي دارند تحت تاثير فضاسازي بازي و نور و تصوير و صدا و ديگر 

محرك هاي تعبيه شده در آن سناريوهاي مختلفي را اجرا مي كنند كه خود زمينه انحرافات اخالقي را در آنها 

  .آوردفراهم مي

  ترويج سكس و همجنس گرايي -2 -3

سكس و همجنس گرايي موجود در . هويت جنسي يكي از درگيري هاي ذهني پسران و دختران نوجوان است

بلوغ جنسي و نياز به ارتباط با جنس . اين بازي ها، اضطراب مسايل جنسي را در اين قشر افزايش مي دهد
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ا و فيلم ها بر روان آنها به ازياد موارد همجنس گرايي و مخالف در ميان نوجوانان به اضافه تاثير اين بازي ه

اضطراب هاي پست مدرن در شكل گيري هويت در سنين نوجواني . دوجنس گرايي در مدارس منجر شده است

اين نوجوانان از پذيرش نقش هاي اجتماعي سر باز مي زنند و . سبب بروز رفتارهاي هيستريك در آنان مي شود

بخشد؛ دختران خشونت و  اين بازي ها به آنها قدرت مي. اي مجازي ديگري را ايفا كنندمي كوشند تا نقش ه

نحوه برخورد با آن و  پسران نيز ابراز احساسات در برابر جنس مخالف را در اين فضاي مجازي مي آموزند و 

  .تجربه مي كنند

در قالب عكس هاي قبيح و فراواني سايت هاي سكسي و پورنو كه محتواهاي فاسد و غيراخالقي خود را 

عرضه مي كنند، جوانان را به انحطاط  اخالقي مي ... هاي مستهجن و موسيقي و كليپ و چت تصويري و فيلم

 زمينه در را مشكالتي اطالعات فرامرزي جريان و المللي بين هاي شبكه طريق از اطالعات جريان". . كشاند

 را اينترنت در استفاده مورد تصاوير درصد 5/83 دهد مي شانن ها بررسي. است آورده پديد نيز اخالقي مسائل

 ده هر از و شده وجو جست بار  ميليون يك »سكس« واژه ماهه يك دوره يك طي. دهد مي تشكيل قبيحه صور

 بوده هرزه مطالب به مربوط واژه شش اينترنت، در وجو جست براي شده تايپ واژه

ر شدن اين سايت ها از طرف مخابرات يا شركت هاي ارائه با وجود فيلت ). Wehrman,1995:19(".است

به اين سايت ها  VPNو نصب نرم افزار )  در ماه تومان 3000( دهنده سرويس، كاربران با صرف هزينه اندكي 

وجوي كلمه سكس در گوگل با فهرست بلندبااليي از ميليون ها كاربر تنها با جست. دسترسي پيدا مي كنند

براساس يافته هاي تحقيقات روان شناسان دانشگاه تورنتو، كودكان اغلب . رو به رو مي شود سايت غيراخالقي

رغبت بازديد . بعد از ظهرها و نوجوانان و جوانان ساعات پاياني شب به گشت و گذار در اينترنت مي پردازند

  .شب بيشتر استاز سايت هاي مسهتجن در ميان كاربران ، پس از نيمه

اي سكسي را نيز افزود كه امپرياليسم رسانه اي را در تحقق هدف  تعداد بسيار كانال هاي ماهواره به اينها بايد

ويژه اسالمي و اشاعه فرهنگ منحط غربي است، ياري   خود كه همانا بي هويت كردن كشورهاي غير غربي و به

ده و به سمت فرهنگ غربي رشد قارچ گونه اين شبكه ها به تدريج مخاطبان را از فرهنگ خودي دلز. مي دهد
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ساعته با استفاده از دو  24در اين راستا مي توان به اقدام رژيم صهيونيستي در افتتاح شبكه . متمايل مي كند

  .با هدف مقابله با اعتقادات اسالمي اشاره كرد  Amos 1   ،214و 2ماهواره رسمي

  زناشويي و مقاربتي وسيله لوازم سكس به ترويج -2 -4

 نوشتاري و شنيداري ديداري، صورت به وسيع خيلي...  و ITN و ICC مانند زبان فارسي هاي نالكا از بسياري

 از استفاده تاثير كامل جزئيات با و)  Lerger box مثال براي( پردازند مي زنان و مردان مقاربتي لوازم تبليغ به

 اينكه بدون دهند، مي توضيح زنان زانگي شهوت اندام بر همينطور و مردان روي بر جنسي نظر از را وسايل اين

 مقابل در دانند نمي كه هايي خانواده بسيارند چه. بگيرند نظر در تبليغ از لحظه آن در را خود مخاطبان سن

  .بدهند پاسخي چه وسايل اين از خود كودكان هاي پرسش

  ترويج روابط نامشروع -2 -5

تي به عنوان يك سرگرمي پرطرفدار، زمينه ساز مصاحبت جوانان با يكديگر در اتاق هاي گفت و گوي اينترن

ناشناس بودن هويت افراد، سرعت برقراري ارتباط و . روابط نادرست و گاه خطرآميز  براي اين گروه سني است

سيال بودن فضاي آن از اهم عوامل گرايش جوانان به چت روم هاست كه عالوه بر اقناع حس كنجكاوي، 

اساس اين گفت وگوها، مشاركت . خالف را براي آنان پايه ريزي مي كنددوستي يا دوستي هايي با جنس م

تاثير اين گونه . عاطفي در يك فضاي مجازي به جاي نشست و برخاست اجتماعي و برخورد رودرروست

روابط غيرحقيقي، سهولت آشنايي با جنس مخالف و در بيشتر مواقع دوستي همزمان با چند نفر همچنين 

  .طات در زندگي واقعي درخور درنگ و تامل استاستمرار اين ارتبا

در اين سايت با بيش از هزاران كاربر آنالين . ايراني ها بيش از همه در چت روم هاي سايت ياهو حضور دارند

با واژه هايي زشت و غيراخالقي خواستار اعمال منافي عفت با جنس مخالف ) عموما مردان(در هر لحظه، افراد 

افزار ديگري است كه با قابليت نصب روي  نرم) Nimbuzz(باز نيم. هستند) بازي همجنس(و حتي جنس موافق 
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براساس آمار اين نرم افزار، هزاران ايراني هر روز . رايانه و تلفن همراه، امكان ارتباط اشخاص را فراهم مي كند

  .از طريق نيم باز با هم ارتباط برقرار مي كنند

  تماعيهاي اج قرار مالقات در شبكه -2 -6

تشكيل جمعيت هاي آنالين كه اعضاي آن حول محور مشتركي اتفاق نظر دارند، اساس شبكه هاي اجتماعي 

كاربران مي توانند با عضويت در اين . مجازي است كه نسل جديد وب سايت هاي اينترنتي شمرده مي شود

ايجاد پروفايل شخصي حاوي . ها، جواب اغلب سواالت و نيازهاي خود را به صورت آنالين دريافت كنندگروه

مشخصات، عكس، عاليق و مواردي از اين قبيل از نخستين گام هاي ورود به شبكه هاي اجتماعي مجازي 

از آنجا كه فهرست دوستان هر كاربر امكان دسترسي به پروفايل شخصي آنها و افزودن شان به ليست . است

فيس بوك، اوركات و ماي اسپيس مهمترين . ت پديد مي آيدبازديدكننده  را فراهم مي كند، شبكه اي از ارتباطا

ها نيز امكان دوستيابي از ميان كاربران  در اين سايت. هاي اجتماعي عمومي در اينترنت به شمار مي آيند  شبكه

ها دختران و پسران قرارهاي گروهي مي  در اين سايت. جنس مخالف به شكل گسترده و آسان وجود دارد

در نمايشگاه هجمه فرهنگي دشمن كه دي ماه . روند ر را مي بينند و يا به تورهاي تفريحي ميگذارند و همديگ

برگزار شد، نيروي انتظامي به ارائه گزارشي پرداخت كه در آن به تور گروهي امسال دختران و پسراني  1389

  . فته بودندر) واقع در فيروزكوه(اشاره شده بود كه با صدها اتوبوس در يك روز به تنگه واشي 

  :بعد اجتماعي -3
برجستگي اين نقش تا . ، نقش آنها در معرفي مفهوم جرم به مخاطب استها رسانهيكي از كاركردهاي اجتماعي 

آنها جرم را اغلب به شكل موج هايي . ستها رسانهآنجاست كه تلقي مردم از جرم تا حد زيادي ماحصل فعاليت 

به . دهند كه نويسندگان از آن با عنوان امواج جرم ياد مي كنند برجسته و قابل تشخيص از يكديگر نمايش مي

اين ترتيب كه با انتشار و پخش گزارش هاي مكرر از وقوع بعضي از اشكال ويژه جرم شامل جرم خياباني نظير 

ضرب و جرح، تجاوز به عنف و قتل، نظر افكار عمومي را با شدت هر چه بيشتر به اين دسته از جرائم جلب 
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از رشد معنادار آمار جرم در جامعه ارائه مي دهند  ها رسانهجالب آن كه امواج جرم تنها با تصويري كه . ندكنمي

  . به وجود مي آيد و نيازي نيست كه اعمال مجرمانه به واقع افزايش يافته باشد

  اي هاي ماهواره تخريب بنيان خانواده در برنامه -3 -1

حساسيت و انزجار نسبت به آنها را كاهش مي دهد؛ به گونه اي كه افراد  ها رسانهبازتاب انحرافات اجتماعي در 

، به باور مردم ها رسانههنجارشكني . ارتكاب جرم و زير پا گذاشتن ارزش هاي اجتماعي را عادي تلقي مي كنند

لف را درباره غيرقابل تخطي بودن ارزش هاي اجتماعي لطمه مي زند و با تقويت انگيزه ارتكاب جرم، زمينه تخ

  .در جامعه فراهم مي كند

گردانندگان شبكه هاي ماهواره اي از جمله شبكه فارسي وان با توجه به اهميت و حساسيت فوق العاده خانواده 

به عنوان كوچكترين واحد اجتماع، با گزينش دقيق سريال هايي كه دستمايه آنها زندگي مشترك و روابط 

ير مخاطب گذاشته اند كه عدم مواجهه با آن زمينه ساز انحراف در خانوادگي است، انگشت روي نقطه آسيب پذ

  .خانواده و بالطبع جامعه جوان ايراني خواهد شد

به عنوان مثال در يكي از اين مجموعه ها، خانواده از هم پاشيده اي محور داستان است كه در آن  مادر خانواده 

خانه است و دختر و پسر آنها هم به همين منوال  دلباخته مردي جوان است، پدر خانواده با زن ديگري هم

تاكيد سازندگان سريال بر مفيد و عادي بودن اين گونه روابط آلوده از نكات . روابط ناسالم و غلطي دارند

نكته اي كه در صورت استمرار و سرايت در خانواده و جامعه ايراني، اثرات تخريبي بيشتري . درخور توجه است

  .دارد "صداي امريكا"و يا  "بي بي سي"ري از برنامه هاي خب

حرمتي به پدر و مادر،  هاي مثلثي و مربعي، طالق، بي عادي جلوه دادن خيانت زن و شوهر به يكديگر، عشق

 Gemو  pmcهاي  هاي شبكه رفتارهاي خشن،  فريبكاري و دروغ و روابط پرخطر جنسي در بسياري از برنامه

tv  هاي  مجموعه . نوعي تشويق به انجام اعمال منافي عفت را دنبال مي كنند به چشم مي خورد و آنها حتي
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روزهاي "با نام   PMCو نيز تازه ترين سريال شبكه  "مانوئال"، "به نام عشق عشق و نفرت"، "فردا ابدي است"

  .دقيقاً اساس خانواده ايراني را هدف قرار داده و قصدشان متالشي كردن آن است "زندگي

  شونتترويج خ -3 -2

هاي اجتماعي  منجر مي شود و از اثر بازدارنده پخش و نشر محتواهاي خشونت آميز به رواج خشونت در جامعه

فيلم هاي جنايي و وحشتناك هم يكي ديگر از عوامل پديدآورنده رفتارهاي تند و خشن . و اخالقي مي كاهد

ري و انتشار تصويرهاي مستهجن از هرزه نگا. است كه زمينه ارتكاب جرم را در افراد به وجود مي آورد

ي گروهي كه عفت عمومي را خدشه دار مي كند نيز گسترش جرائم به ويژه جرائم جنسي را به دنبال ها رسانه

  . دارد

خشونت، قتل، دزدي، خيانت، كالهبرداري و مضامين ضداخالقي و منافي عفت، موضوع فيلم هايي است كه در 

 MBC(يا هاي ام بي سي پرش حال حاضر شبكه PERSIA( ،ICC )پرشين فيلم )كانال سينمايي ايرانيان ،

PERSIAN) FILM(ن استار ايران ي، تلويزيون پرشIRAN PSTV) (  ،IRAN‐ FMTV،MNTV ‐  IRAN  پي،

ساعته به پخش آنها به شكل دوبله شده يا با زيرنويس  24به طور  MOVIE 1و به تازگي  (PDF)دي اف 

روه بايد شبكه هاي ماهواره اي فراواني را افزود كه به زبان اصلي اقدام به پخش چنين به اين گ. اشتغال دارند

اين فيلم ها مفاهيم ترس و خشونت را چنان ساده و استاندارد به بيننده ارائه مي دهد كه راه ورود . كنندآثاري مي

نداري با بازيگران اين آثار و تقليد همذات پ. اين مضامين را در زندگي و رفتار روزمره خانواده ها هموار مي كند

القائات اين قبيل آثار به بروز ناسازگاري . از آنان مانعي بر سر راه مراودات نوجوانان و جوانان با بزرگترهاست

تصورات ذهني كودكان و نوجوانان و جوانان با مالك ها و الگوهاي بيگانه شكل مي گيرد . در جامعه مي انجامد

فرهنگ نو به شيوه گريزناپذيري مملو از صحنه هاي خشونت آميز و . در تضاد آشكار استكه با فرهنگ خودي 

  .ها مي سازندترسناكي است كه رسانه
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نمايش مداوم كشتي كج، مبارزه در قفس و . برنامه هاي ورزشي نيز از اين ترفندهاي رسانه اي در امان نمانده اند

ره اي عربي، به اشاعه خشونت و فساد جنسي در بين مخاطبان مسابقه امريكن گالدياتور از شبكه هاي ماهوا

  .جوان خود دامن مي زند

  :اي هاي رايانه خشونت در بازي -1-2-3
كاربر در اين . بازي هاي رايانه اي برخالف فيلم هاي سينمايي نقش آفرين مي خواهد نه يك تماشاچي صرف

-را در صحنه مي بيند و به هيجاني كاذب دست مي فضاي رسانه اي با رانندگي، شليك و تعقيب و گريز، خود

با اندكي تامل مي توان جلوه قدرت نرم دشمن را در قالب رسانه نوپديد بازي هاي رايانه اي ديد و . يابد

سربازان در دنياي بازي هاي رايانه اي بي هيچ گونه . شناخت؛ سالحي كه از آن در جنگ نرم خود بهره مي برد

طراحي اين بازي ها با اهداف مهمي همچون رواج لذت . عمق خانه ها پيشروي كرده اند نظارت و مقاومتي تا

  . گرايي، مواجهه با اخالقيات و از بين بردن قبح گناهان همراه بوده است

كاربر . مي شوند... افراد رفته رفته وارد اعمال غيرقانوني، دزدي و   GTAهاي  براي نمونه، در مجموعه بازي

به طور غيرمستقيم مي آموزد كه اگر در تنگنا قرار گرفت مي تواند براي رهايي از مخمصه دست به هنگام بازي 

  .هر اقدامي بزند و به تدريج جايي كه پاي منافعش در ميان باشد، به كارهاي غيراخالقي روي مي آورد

ي و ده ها اخالق رذيله خيانت، دزدي از بانك ها و عابران، زورگيري، فساد اخالقي و جنسي، دروغ و فريبكار

همذات پنداري با شخصيت . ديگر براثر تكرار در بازي، الگويي نادرست و خطرناك در اختيار وي مي گذارد

وقتي كاربر در موقعيتي قرار مي گيرد كه براي كسب . هاي بازي كم كم از او شخصيتي ديگرگونه خواهد ساخت

است، الجرم به سوي ...) دزدي از بانك ، سرقت اتومبيل و (و حفظ منافع خود ناگزير از اقدامات غيراخالقي 

زيرا كسي كه در محيط مجازي قانون و اخالق را زير پا مي . گريزي و سپس اخالق ستيزي ميل مي كنداخالق

گذارد و مرتكب گناه مي شود، قبح گناه در نظر وي از بين مي رود و در دنياي بيروني و محيط واقعي زندگي 

  .اب گناه پروايي نداردهم از ارتك
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است كه در آن براي پيشروي بايد خون هاي بسيار ريخت و در بعضي   God of warنمونه ديگر آن بازي 

  .مراحل براي كسب قدرت برتر يا گذر از جايي، از روابط غير اخالقي كمك گرفت

و ) Vampires(آشام ها  هجوم سيل آساي فيلم و مجموعه هاي تلويزيوني و بازي هاي رايانه اي درباره خون

حواشي زندگي آنها در سال هاي اخير به گونه اي بوده است كه اين موجودات ترسناك ديگر نه تنها ترسي 

ديگر مشاهده نوشيدن خون يك انسان . ندارند، بلكه جاي خود را در زندگي عادي و روزمره انسان ها يافته اند

- كه اين اقدام حيواني و پليد به عنوان بخشي از مناسك شيطان آنقدرها شگفت آور و هول انگيز نيست؛ كما اين

! پرستان در انجمن هاي زيرزميني آنها به طور رسمي تبليغ مي شود و گويا شأن خاصي هم دارد

Castlevania: Lords of Shadow نمونه اي از اين بازي هاست.  

  تجاوز به حريم شخصي -3 -3

يم خصوصي برخوردار است، يعني محدوده اي كه تنها متعلق به هر كدام از اعضاي جامعه از حق داشتن حر

با توان و سرعتي غريب در حال شكستن   ها رسانهاما امروزه . شخص، روابط خانوادگي و ديگر ارتباطات اوست

كاركرد غيرقابل انكار پيامك و بلوتوث براي اين دو ابزار تاثيراتي رقم زده است؛ به گونه اي كه . اين حريم اند

ارسال و مبادله فيلم ضداخالقي، از فناوري بلوتوث يك سرگرمي . اي غيررسمي مي شمرندپيامك را  رسانه

  .نامناسب ساخته است

شوند، شامل فيلم هاي مستهجن، پارتي هاي  اغلب بلوتوث هايي كه در مترو و يا مكان هاي عمومي مبادله مي

نكته حائز اهميت، غيرقابل كنترل بودن بلوتوث . هستند شبانه و تصاوير خصوصي بازيگران سينما و ورزشكاران

به دليل ويژگي هاي اين فناوري است كه برخالف پيامك، امكان نظارت بر محتواي آن توسط مخابرات وجود 

بسياري، تهديد حريم خصوصي و زندگي شخصي افراد را بزرگ ترين خطر محيط مجازي براي انسان . ندارد

فتن با تلفن همراه و به صورت پنهاني از اشخاص در محافل خصوصي و انتشار عكس گر. معاصر مي دانند

هاي خصوصي، سهولت انتشار  عمومي آن و يا تهديد به انتشار و اخاذي از اين راه، انتشار عكس هاي مهماني
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تصاوير خالف عرف جامعه و مواردي از اين دست، مثال هايي از تجاوز به حريم خصوصي توسط اين گونه 

ها و ين قبيل بلوتوث ها حتي از اعتياد هم بيشتر است، چون به نابودي خانوادهاخطر .ي ديجيتال استها انهرس

  .انجامد و لطمات غيرقابل جبراني به افراد مي زند  حتي خودكشي اشخاص مي

  : بعد اقتصادي -4

ورها، ادامه حيات آنها ضعف توان اقتصادي كش. امروزه مي توان اقتصاد را سنگ بناي هر جامعه مترقي برشمرد

را با مشكالتي پيچيده رو به رو مي كند؛ معضالتي كه ريشه در بحران هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارد و 

بديهي است كه محيط پرتنش، مناسبترين فضا براي اجراي . آبشخور همه آنها بحران هاي اقتصادي است

و ثبات اقتصادي آن است، زيرا تمامي ديگر ارزش هاي امنيت ملي هر كشور در گر. عمليات رواني خواهد بود

توسعه نيافتگي پايدار و محروميت از رفاه اقتصادي، روحيه ". ملي در دايره وسيع تاثيرات اقتصادي قرار دارند

ملي را تضعيف مي كند و ناآرامي هاي اجتماعي را برمي انگيزد و در نتيجه چنددستگي داخلي را شدت مي 

مون،  -آزر("داخلي مي تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل شود چنين ضعف. بخشد

يكي از اهداف مهم غرب و به ويژه امريكا در جنگ رسانه اي، آشفته جلوه دادن شرايط اقتصادي ). 368: 1379

رضد سياست هاي دولت و ملت  طي يك عمليات رواني با تكيه بر اخبار هدفمند و تحليل هاي مغرضانه ب

گام نخست اين اقدامات، جوسازي است كه در فاز دوم وارد جهت دهي به اذهان عمومي . اقتصادي ايران است

  .سازي، به مرحله نهايي مي رسد مي شود و با جريان

هاي ضعيف اقتصادي و عمراني، عملكرد ناموفق  هاي توسعه اقتصادي، زيرساخت گراني و تورم، شكست برنامه

حل مشكالت اقتصادي جامعه و همچنين ناكارايي طرح تحول اقتصادي، پاره اي از موضوعات مورد  دولت در

  .ي داخلي هم به بزرگنمايي آنها مي پردازندها رسانهنظر دشمنان خارجي است كه گاه تعدادي از 
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در جامعه، انقالب هاي رنگين در ظاهر با شعارهايي برخاسته از مسائل اقتصادي و با محوريت گسترش فقر 

همراه بوده كه نخستين حركات اعتراض آميز مردم را در بستر خود شكل ... توزيع نامتناسب ثروت، قدرت و 

  .داده است

  اي هاي راديويي و ماهواره ها و  شبكه حمله به طرح تحول اقتصادي در خبرگزاري -4 -1

يه طرح عظيم هدفمندسازي يارانه ها با تازه ترين اقدام مخالفان جمهوري اسالمي ايران را در عمليات رواني عل

امريكا و متحدانش . هدف ايجاد نارضايتي در مردم و رويارويي آنان با اين تحول بزرگ اقتصادي مي توان ديد

با آگاهي از پيامدهاي مثبت اين طرح در اقتصاد ايران، تالشي فراگير را براي پيشگيري از اجراي آن در فضايي 

  .بدون تنش آغاز كردند

احتمال شكل گيري "روزنامه نيويورك تايمز، يك ماه و اندي مانده به اجراي اين طرح عظيم اقتصادي از 

خبر داد و راديو رژيم صهيونيستي اعالم ) 19/07/89 ("اعتصاب و ناآرامي داخلي در ارتباط با حذف يارانه ها

ها و كاهش قدرت خريد مردم مي اين طرح در ايران، شكست خورده و باعث افزايش سرسام آور قيمت ": كرد

زمينه شورش هاي شهري و برخوردهاي اجتماعي در "، CIAراديو فردا، تريبون رسانه اي ). 27/07/89 ("شود

اندازي اغتشاش را مطلوب دانست و در بعضي از برنامه هاي خود به آموزش راه "آستانه آزادسازي قيمت ها

كارشناس شبكه ضدانقالبي انديشه در اظهاراتي اهانت آميز، ملت  در همان روزها). 11/08/89(خياباني پرداخت

مردان ايراني از زنان ترسوتر هستند و از زنان ايراني مي خواهم با آمدن به ": ايران را مخاطب قرار داد و گفت

نتي پارس شبكه هوادار رژيم سلط). 10/08/89 ("خيابان ها، مردان را نيز به واكنش در مقابل اين طرح وادار كنند

مردم به شدت نگران افزايش شديد و ": نيز طي گزارشي به سياه نمايي شرايط داخلي ايران پرداخت و اعالم كرد

سابقه قيمت كاالهاي اساسي و مورد نياز خود پس از حذف يارانه ها هستند و حتي پيش از اجراي اين قانون، بي

سيماي آزادي، وابسته به گروهك ). 03/08/89 ("قيمت گاز، برق و آب چندين برابر افزايش يافته است

اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها، مساوي با فقر و بيكاري مردم "تروريستي منافقين نيز با طرح اين ادعا كه 
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با اجراي اين طرح سيل گرسنگان، ارتش بيكاران و لشكر فقرا به راه خواهند "و ) 16/08/89 ("ايران است

در بيانيه ميرحسين موسوي كه سايت جرس در تاريخ . ي كرد از قافله عقب نماندسع) 28/08/89 ("افتاد

اجراي اين طرح به شكلي كه شما تهيه كرده ايد و اجرا مي ": اقدام به انتشار آن كرد، ذكر شده بود 29/08/89

كه كمونيستي و سرانجام  شب "كنيد جز خسارت هاي مادي و انساني و تشديد بي عدالتي، دستاوردي در برندارد

سهمي را در  "حذف يارانه ها، كودكان چه خواهند شد؟"هايي تحت عنوان كانال جديد، با پخش سلسله برنامه

جمهوري اسالمي ": كارشناس يكي از بخش هاي آن طي اظهاراتي گفت. اين جنگ رسانه اي از آن خود كرد

ه باليي دارد بر سرشان مي آيد، با اجراي براي نابودي هست و نيست مردم كمر بسته و مردم هم نمي دانند چ

طرح هدفمند كردن، كمر مردم خواهد شكست و اين بزرگترها هستند كه بايد به فكر كودكان خود باشند و در 

اين طرح، ده ها هزار كودك را از تحصيل محروم خواهد كرد و قيمت آب، . مقابل جمهوري اسالمي قيام كنند

  ).17/09/89 ("زد و تهيه مايحتاج اوليه مردم هم غير ممكن خواهد شد سر به آسمان خواهد... برق و 

ي مخالف، جايگزيني عبارت ها رسانهچنيني نكته تامل برانگيز و مشترك در اغلب اخبار و تحليل هاي اين

بود كه با هدف جوسازي عليه اين طرح اقتصادي صورت  "هدفمند كردن يارانه ها"، به جاي "حذف يارانه ها"

  .تگرف

تمهيدات رسانه اي غرب اما نتوانست عزم ملت هوشيار و انقالبي ايران را تضعيف كند و تصميم قاطع 

آشكارا اتاق هاي فكر جبهه مخالف را در بهت و  09/89/ 28دولتمردان، با اعالم ناگهاني اجراي طرح در تاريخ 

، جنجال آفريني و ايراد مطالب كذب در نخستين روزهاي اجراي هدفمندسازي يارانه ها. حيرتي عميق فرو برد

شبكه دولتي بي بي سي فارسي از نخستين شب ! ي به ظاهر بي طرف شدها رسانههاي روزانه اين جزئي از برنامه

اجراي طرح، به شرح و بسط آن پرداخت و خبر ايجاد صفحه اختصاصي هدفمندسازي يارانه ها در سايت خود 

  .را اعالم كرد

دولت نه به همه افراد خانواده، بلكه به تعدادي از آنها و ": ي در ادعايي چنين اعالم كردراديو رژيم صهيونيست

كاالهاي خدماتي در ايران صدها درصد گرانتر "و ) 29/09/89( "صورت محدود، يارانه پرداخت خواهد كردبه
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الي نيز به انتشار روزنامه هاي يديعوت آحارونوت و هاآرتص، چاپ سرزمين هاي اشغ). 06/10/89( "شده است

قانون هدفمند كردن يارانه ها با واكنش شديد  ":اخبار كذبي در خصوص واكنش مردم به اجراي طرح پرداختند

همسر سركرده گروهك ). 30/09/89( "مردم مواجه شده و شهر تهران شاهد ناآرامي هاي شديدي بوده است

شد، زيرا به  "كاالهاي اساسي به خصوص بنزينپايين آمدن مصرف "تروريستي منافقين خواهان جلوگيري از 

) منافقين(سايت مجاهدين خلق ( "ايران از اين راه با تحريم هاي بين المللي مقابله خواهد كرد"اعتقاد وي 

29/09/89.(  

پاسخ كارشناس . ، به زيرنويس ثابت شبكه كمونيستي كانال جديد تبديل شد"يارانه ها قطع شد، چه بايد كرد؟"

  )30/09/89 ("مردم حتي براي قيام مسلحانه هم آماده باشند": ، شنيدني بوداين شبكه

نيروهاي امنيتي تمام پايتخت را پركرده اند تا عليه ناآرامي هاي احتمالي ": خبرگزاري آسوشيتدپرس ادعا كرد

به اوج خود  مهرداد پارسا، مدير شبكه طرفدار رژيم سلطنتي پارس، دروغ پردازي را). 30/09/89 ("اقدام كنند

يكي از نمايندگان مجلس اخيرا گفته است كه درصورت گسترش اعتراض ها، مخالفان ": رساند و گفت

حذف يارانه ها "سايت راديو فردا در نوشته اي تحت عنوان ). 01/10/89 ("هدفمندي يارانه ها اعدام مي شوند

مه زدن به موقعيت اقتصادي بسيار دشوار اين طرح با صد": ادعا كرد "و به خطر افتادن مشروعيت احمدي نژاد

اليه هاي فقير در جامعه ايران، از هر تحريم و مجازات اقتصادي بين المللي براي دولت ايران زيانبارتر خواهد 

  ).06/10/89 ("بود

  حمله به طرح تحول اقتصادي با پيامك -4 -2

يت تخريبي و شايعه پراكني خود را براساس آخرين اخبار، نيروهاي مخالف داخل و خارج كشور باالترين ظرف

از ديگر ابزارهاي مورد استفاده آنها در . براي سه روز نخست اجراي طرح تحول اقتصادي در نظر گرفته بودند

عنوان، با هدف ايجاد التهاب و  1400هزار  پيامك جعلي با  30اين جنگ رواني، مي توان به ارسال حدود 

فمند شدن يارانه ها، از سوي منابع داخلي يا گروهك منافقين از كشورهاي نگراني در جامعه نسبت به تبعات هد
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محتواي اين پيامك هاي ساختگي برپايه . عربي و اروپايي براي مردم و برخي سرحلقه هاي فتنه اشاره كرد

گ شايعاتي مانند شروع ناآرامي و آشفتگي، اعتصاب، به آتش كشيدن پمپ بنزين ها، حمله به فروشگاه هاي بزر

  .بود... و چپاول اجناس آنها و 

  ترويج مصرف گرايي -3-4

فراواني . شركت هاي بزرگ توليدكننده با تبليغ محصوالت خود به انحاي گوناگون سعي در ازدياد مشتري دارند

ماهواره يكي از . و تنوع اين كاالهاي گاه غيرضروري، حجم باالي تبليغات توليدكنندگان را توجيه مي كند

اين ابزار با پوشش گسترده خود مي تواند با نفوذ در . تحقق خواسته هاي آنان در جلب متقاضي است ابزارهاي

بين خانواده ها مبلغ خوبي براي انواع كاالهاي تجاري باشد و در نقش فرد سوم، نظر خود را بر آنان تحميل 

 فرهنگ افزايش در ها رسانه" .ايدكند؛ به اين ترتيب راي پدر به عنوان تصميم گيرنده اصلي به كمرنگي مي گر

 آن گسترش در ها رسانه و است غرب ي تحفه بيشتر، هرچه مصرف به تشويق. مؤثرند شدت به گرايي مصرف

 كاهش و مادي مصرف افزايش با اي رسانه مصرف افزايش« كه دهند مي گزارش ها يافته. دارند مهمي بسيار نقش

 زاده رضوي( "شود مي مشاهده بررسي مورد افراد از زيادي اديتعد در مادي مصرف كاهش با اي رسانه مصرف

آنجا كه مصرف اسباب مسرت و رضايت خاطر فرد مي شود، مصرف گرايي آشكارا رخ مي . )267: 1386

اين حس همچنين فرد را به نوعي با ديگر مصرف كنندگان پيوند مي دهد؛ به گونه اي كه آنها همگي . نمايد

پيام هاي تبليغاتي با ايجاد جذابيت در مخاطب، او را از تجربيات هنري، . هم مي آيندتحت تعريفي واحد گرد 

مذهبي و خانوادگي مطابق با ذوق و سليقه و خواست خود باز مي دارد و ماحصل يك فعاليت رسانه اي 

  . حساب شده را در پوشش اجتماعي به جاي ارزش هاي معنوي مي نشاند

سردمدار تهاجمات فرهنگي با استفاده وسيع از تبليغات راديويي و تلويزيوني و  در اين ميان امريكا به عنوان

- تجهيزات مربوط حتي مي تواند در منطقه كمونيستي اروپاي شرقي نيز رخنه كند و كوكاكوال را به خانه آلماني

منه اين نفوذ به دا. هايي بياورد كه در جنگ جهاني دوم خسارات جاني فراواني از نبرد با متفقين متحمل شدند
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ميالدي شعبه هاي مك دونالد و مرغ كنتاكي ولع مردم را  70مسكو هم كشيده شد؛ به طوري كه در اواخر دهه 

  .براي صرف اين غذاها به همراه نوشابه هايي مانند كوكاكوال شاهد بودند

كشيدن زندگي افراد  پخش مي شود، ضمن به تصوير "1من و تو "كه از شبكه ماهواره اي  "ثروتمندان"برنامه 

متمول، با نگاهي گذرا به مشاغل اين گروه، هم و غم خود را مصروف انعكاس سبك زندگي، امكانات رفاهي، 

اثرات نامطلوب رواني برنامه هايي از اين دست بر خانواده هاي . سرگرمي ها و بريز و بپاش هاي آنها مي كند

تند، در قالب احساس ياس و پريشاني خاطر بروز مي كند و در ايراني كه از سطح اقتصادي بااليي برخوردار نيس

  . خوش بينانه ترين حالت، مروج مصرف گرايي و خريدهاي بي مورد و اضافي در  اين گروه است

  ترويج لوازم آرايشي و داروهاي غيرمجاز -4-4

ت رسانه، چند بنگاه به باور گردانندگان عمده صنع. ستها رسانهامروزه سكان هدايت جهان در دست صاحبان 

  .ي جمعي مهم  امريكا بلكه زمام كل دنيا را به دست خواهند گرفتها رسانهصاحب نام نه فقط زمام 

-هر چند داروهاي ترك اعتياد، تناسب اندام و رفع مشكل جنسي از طريق شبكه هاي ماهواره اي از ابتداي راه

دليل توجه ناكافي نهادهاي نظارتي و بهداشتي با شدت اندازي اين شبكه ها تبليغ مي شد، اما چندي است كه به 

و قوت بيشتري در جريان است؛ به طوري كه قبال عرضه كنندگان اين محصوالت تقلبي و قاچاق شماره تلفن 

هاي خطوط اعتباري را در اختيار متقاضيان قرار مي دادند، ولي در حال حاضر نمايندگان فروش آنها از تلفن 

به تازگي تبليغات ماهواره اي و اينترنتي سبب ورود . شهري به اين منظور استفاده مي كنند هاي همراه و ثابت

بيش . اقالم دارويي فراواني به صورت قاچاق به كشور شده است كه هيچ يك تاييديه وزارت بهداشت را ندارد

مي شود، فاقد كيفيت  درصد لوازم آرايش و محصوالت بهداشتي كه از طريق تبليغات ماهواره اي معرفي 90از 

 90ميليون دالر صرف خريد محصوالتي مي شود كه  40به اين ترتيب هر سال . الزم و غيرقابل اعتمادند

در حال حاضر شبكه هاي تلويزيوني با توسل به انواع ترفندهاي تبليغاتي و جذابيت . درصدشان تقلبي است

. تشويق مي كنند... ام ، ضد ريزش مو، افزايش قد و هاي بصري، مردم را براي خريد انواع داروهاي تناسب اند
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اصالح نگرشي كه بر تمامي محصوالت تبليغ شده از تلويزيون مهر تاييد مي زند، از اقدامات اوليه در زمينه 

  . مقابله با موج مصرف گرايي است

 :بعد ديني -5
سست شود، سرآغاز  خلل و آن زمان كه عقيده . باور به اعتقادات و ارزش ها مايه ثبات هر جمعيتي است

گردانندگان جنگ نرم نيز براي شروع نبرد، درست همين نقطه را هدف قرار مي دهند . كاستي و فروپاشي است

و با  رخنه در باورهاي مردمي و ايجاد شك و بدبيني، به روشي قاعده مند به ايجاد نوميدي در جوامع مي 

آرام بذر ترديد را در ميان مردم مي پاشند و با گسترش دامنه  آنها از طريق نوآوري در سنت ها آرام. پردازند

 فرهنگ و اخالق ترويج و شكني اخالق ستيزي، دين .ترديد، ضربه نهايي را به اعتقادات  آنان وارد مي آورند

 جنگ گير دامن هاي آسيب نيز فرهنگي هويت و ملي و ضدديني باورهاي و ها ارزش و ابتذال ترويج و بيگانه

  . است ها رسانه

. از اين رو تغيير در ماهيت دين از طريق به كارگيري وسايل ارتباطي پيشرفته، در  دستور كار آنان قرار دارد

، هدف حال و آينده نظام سلطه  "ابزارمصنوعي"ايجاد دگرگوني در دين با فرايند رسانه اي كردن و استفاده از 

عمل . هايي از دين را از نو سازمان دهند و جايگزين كنند اين قابليت را دارند كه بخش ها رسانهزيرا . است

زندگي مدرن تهديدي براي . است"تصنعي"و تجربه ديني در معرض  تهديد فرايندهاي ارتباطي  "اصيل"

تواند اسباب سرخوردگي مردم را از تجربه ديني و معنوي معرفت شناسي و هستي شناسي دين است و رسانه مي

ظام اسالمي با ايجاد شبهه در دين و اعتبارزدايي از آن، مي كوشند بين دين و مردم فاصله دشمنان ن. فراهم كند

سلب اعتماد مردم از حاكميت اسالمي كه ريشه در دين دارد، هدف غايي مخالفان جمهوري اسالمي . ايجاد كنند

ل اين گفتمان بدون اين اسالم، واليت و مردم هسته اصلي گفتمان انقالب اسالمي را شكل مي دهد و تحلي. است

تا زماني كه اين سه محور متجانس با هم به يك سو ميل كنند، هيچ نيرويي را ياراي . پذير نيستهر سه امكان

مقابله با آنها نيست و هيچ قدرتي نمي تواند آسيبي به نظام اسالمي بزند، اما كوچكترين فاصله بين آنها كليت 
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طرح پاره اي شبهات يكي از مهمترين . ي و خارجي روبه رو مي كندارگانيسم نظام را با آسيب هاي داخل

شبهه، ريشه اعتقاد فرد را ذره ذره از بين مي برد و انسان را . صدماتي است كه مي توان بر پيكره دين وارد آورد

فهوم طرح شبهه نه به معناي تغيير يك دين به دين ديگر، بلكه به م. هاي انحرافي مي كندآماده پذيرش فرقه

  .كشاندن افراد به ويژه جوانان به سمت بي ديني و فرقه هاي دروغين است

  ايجاد تنفر نسبت به دين اسالم -5 -1

انتشار كتاب آيات شيطاني كه حكم ارتداد سلمان رشدي را در پي داشت، شروع جنگ رسانه اي جدي عليه 

دانمارك بار ديگر نشان داد كه چگونه  چاپ كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسالم در روزنامه هاي. مذهب بود

زمامداران سلطه جو از ابزار رسانه براي بمباران تبليغاتي و ايجاد تنفر نسبت به دين اسالم در سطح جهان بهره 

آتش كينه توزي مخالفان اسالم چنان شعله ور شد كه يك كشيش امريكايي در نمايشي رسانه اي . مي برند

رواج هتك حرمت به مقدسات ديني مسلمانان، نشان روشني از . عيد فطر كرد تهديد به قرآن سوزي در روز

يكي از آثار سينمايي . هراس دشمنان و نفرت آنان از دين اسالم و گسترش و نفوذ روزافزون آن در جهان است

ضد ايراني كه مطابق معمول مورد توجه مجامع سينمايي غرب قرار گرفت،  –جنجال آفرين ضد اسالمي 

با تحريك احساسات  اين فيلم. است كه چندي پيش در جشنواره تورنتو به روي پرده رفت "سار ثرياسنگ"

، در تالش است تا تصويري كريه از اسالم در ) به خصوص لحظه سنگسار ( بيننده در صحنه هاي مختلف 

شود شدن حقوق زنان مي به اين معني كه  اصول فقه اسالمي با طرفداري از مردان باعث پايمال. ايران نشان دهد

همچنين درج كلمات و آيات قرآني در حاشيه . و همچون حربه اي در دست مردان عليه زنان به كار مي رود

نمايش درمي آيند و يا اطراف صفحات لباس هاي عرضه شده در شوهاي معروف لباس كه در سايت هاي مد به

ات و عبارات مشهور قرآني به خط عربي در قالب اصلي سايت هاي مستهجن و غيراخالقي و استفاده از كلم

از طرفي برخي از . تصاوير حيوانات در صفحه نخست برخي از سايت ها نمونه هايي از اين اقدامات هستند
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ياد شده است، مسلمانان را  "سايت هاي نژاد پرستانه "سايت هاي اينترنتي كه در اين بررسي از آنها با عنوان 

  .مال تروريستي و نژادپرستانه متهم مي كنندپيوسته به ارتكاب اع

  هراسي اسالم -5 -2

هاليوود هم در اين ميان بيكار ننشسته و با ساخت فيلم هاي اهانت آميز سعي در مخدوش كردن چهره اسالم و 

سازندگان اين آثار، مسلمانان را افرادي خشن، تروريست، خرابكار و آدمكش به تصوير مي . مسلمانان دارد

به كارگرداني  "از پاريس با عشق". نان مسلمان را تحت ستم مردان و فرمانبردار بي چون و چراي آنانكشند و ز

ماجرا درباره يك . يكي از تازه ترين آثار اكشن سينماي هاليوود با رويكرد ضداسالمي است "پير مورل"

. يكا عازم پاريس هستندماموريت امنيتي سازمان سيا براي حفاظت از جان يك هيئت سياسي است كه از امر

مامور سازمان سيا در حين ماموريت متوجه يك توطئه تروريستي مي شود و با ردگيري آن به يك گروه خرابكار 

اوج هيجان در فيلم، كشته شدن يكي از . رسد و درمي يابد كه معشوقه اش نيز عضو آن گروه استمسلمان مي

ست؛ در حالي كه  قصد دارد با عمليات استشهادي، هيئت اعضاي گروه اسالمي  به دست مامور امريكايي ا

اش در محل عمليات شده، در پايان فيلم، مامور امريكايي كه متوجه حضور معشوقه. امريكايي را از بين ببرد

. زماني كه دختر قصد دارد دكمه كمربند انفجاري اش را بفشارد، با غلبه بر احساساتش او را از پاي درمي آورد

ي ها رسانه. لمانان در اين فيلم نيز بسيار سطحي و مملو از بغض و نفرت به تصوير كشيده شده استچهره مس

خصوص در امريكا طي سال هاي اخير، به دنبال رواج اين عبارت اهانت آميز بوده اند كه ضد اسالمي غرب، به

   ".اگر چه همه مسلمانان تروريست نيستند، اما همه تروريست ها مسلمان هستند"

  طلبي  تبليغ جنگ -5 -3

صندوق كالريون يك سازمان غير انتفاعي تقريبا وابسته به احزاب راست اسرائيل و امريكاست كه شهرت خود 

- هاي مستند جنجالي با محتواي اسالم ستيزي و ايران ستيزي و نمايش آن در امريكا و به را مديون ساخت فيلم

ها  سالم را به عنوان يك تهديد معرفي مي كند و به امريكايياين آثار، ا. ويژه دانشگاه هاي اين كشور است
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: وسواس"هاي فيلم كوتاه  ها نسخه از دي وي دي توزيع ميليون. درمورد تهديد اسالم افراطي آماده باش مي دهد

كه  "تصوير اسالم افراطي براي امريكا: جهاد سوم"و ايفاي نقش در توليد فيلم  "جنگ اسالم افراطي عليه غرب

كوشش كالريون در اين زمينه، . را به اين صندوق جلب كرد ها رسانهپخش شد، نظر بسياري از  2009ر مي د

معافيت مالياتي، تالش براي تحريك فضا . به سوي آن نشانه رفت 2008را در سال  ها رسانهانگشت اتهام برخي 

  .ارد منتسب به اين سازمان بودهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري مو افكني در امريكا در هفته و رعب

  اي هاي رايانه تبليغ جنگ طلبي در بازي -5 -3 -1

داستان اين بازي در زمان سرنگوني حكومت پادشاهي  - Call of Duty4 : Modern Warfar : بازي

گذرد كه رياست جمهوري آن را ياسر الفالني به عهده عربستان و روي كار آمدن يك حكومت ضداستكباري مي

كه سخنراني هايش بي شباهت با سيد حسن  -خالد االسد. كه در واقع خود از مهره هاي غرب استدارد 

خالد االسد و هم پيمان روسي اش . در مقابل او برمي خيزد و دستور اعدامش را صادر مي كند -!نصراهللا نيست

سابق است، يك جبهه ضد  عمران زاخائف كه يك مبارز مسلمان و به دنبال بازگرداندن روسيه به دوران شوروي

هاي مجهز به كالهك هاي اتمي به امريكا آنها با شليك موشك. استكباري در خاورميانه به وجود مي آورند

  .ميليون نفر را از بين مي برند 40حدود 

كاربر بايد در نقش يك سرباز امريكايي وارد منطقه آذربايجان روسيه شود و با همكاري دولت فعلي، با زاخائف 

همچنين در عراق و ديگر كشورهاي خاورميانه مانع از . بارزه كند و جلوي ظهور مجدد شوروي سابق را بگيردم

  .اين اتحاد خطرناك ضد استكباري شود و خالد االسد را هم بكشد

در اين بازي به نقش ايران از طريق نمايش مركزيت آن در نقشه هاي ماهواره اي و پرچم جديد عربستان كه 

  .يه به پرچم ايران دارد، به طور غيرمستقيم اشاره شده استطرحي شب
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  گسترش افكار ضد اسالمي -5 -4

هزار  10دانشگاه االزهر طي تحقيقي كه نتايج آن در روزنامه روزاليوسف منتشر شده است، نشان داد كه بيش از 

  .سايت اينترنتي به فعاليت تخريبي عليه دين اسالم و مسلمانان مي پردازند

استاد دانشكده تربيت دانشگاه االزهر در اين بررسي، بودجه اختصاص يافته به سايت هاي  "يد مرعيس"دكتر 

كه تعداد (اينترنتي ضداسالمي را بالغ بر يك ميليارد دالر در سال و بودجه ساالنه سايت هاي اينترنتي اسالمي را 

ن تحقيق ضمن بررسي تاريخچه ايجاد اي. يك ميليون دالر ارزيابي كرده است) سايت نيست 200آنها بيش از 

بعضي از سازمان هاي صهيونيستي را از نخستين نهادهايي دانسته است  1980سايت هاي ضد اسالمي از سال 

  .كه به اهميت كاربرد اينترنت در نشر وگسترش افكار ضد اسالمي شان پي بردند

ي مذكور را خدشه دار كردن قرآن و اهانت به يافته هاي اين تحقيق، رويكرد اصلي پاره اي از سايت هاي اينترنت

نگارش آياتي شبيه آيات قرآن كه مملو از هرزه درايي و عقده گشايي نسبت به . برشمرده است) ص(پيامبر اكرم

  .اسالم و مسلمانان است، از ديگر اقدامات منفورگردانندگان اين قبيل سايت هاي ضداسالمي به شمار مي رود

به نقل از آتي نيوز گزارش مي دهد كه يكصد راديو به صورت شبانه روزي به  "ايونا"خبرگزاري زنان ايران 

 2000هاي لري، اصفهاني و يزدي مشغولند و همزمان بيش از  تبليغ دين مسيحيت به زبان فارسي حتي با لهجه

فعاليت تبشيري نيز بخشي از اين   .سايت اينترنتي با ايجاد شبهه سعي در تضعيف اعتقادات جوانان ايراني دارند

  . پذيردصورت مي "وي .نجات تي"و  "وي .محبت تي"اي  هاي ماهواره از طريق شبكه

متاسفانه بايد گفت اين اقدامات تبليغي در گرايش اذهان مخاطبان به ويژه جوانان به دين مسيحيت تا حدودي 

پايمال شدن حقوق زنان، آزادي خشن جلوه دادن مباني اسالم و بزرگنمايي موضوعاتي چون  .موفق بوده است

از جمله مباحث موردنظر اين .... چند همسري در دين اسالم، ضرورت حجاب، دستور به ضرب و شتم زنان و 

  .مبلغان است كه با تحريف آيات قرآن درصدد بهره برداري از آنها هستند
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  يپرست ترويج مكاتب شيطان -5 -5

مي به عنوان يكي از اهداف صحنه گردانان اين جريان تخريب هويت انسان ها، به خصوص در جوامع اسال

آنان براي نيل به اين هدف شوم، القاي نوعي از تفكرات و اخالق خاص تحت عنوان . همواره مطرح بوده است

  .مكتب هاي شيطان پرستي را در برنامه خويش دارند

ي ها رسانهاند كه از اين سه،   ي تصويري، مروج مكاتب شيطان پرستيها رسانهكليساهاي شيطاني، جادوگري و 

تصويري، به ويژه شبكه هاي ماهواره اي، متداول ترين روش به شمار مي آيند و عمدتا در قالب كليپ هاي 

  .تصويري به ترويج اين تفكر در بين قشر جوان مي پردازند

چنداني همراه نبود و  شيطان پرستي كه در آغاز با موسيقي بلك متال وارد ايران شد، در بدو ورود با استقبال

نتوانست در ميان جوانان ايران فراگير شود ؛ لذا  غربي ها براي ترويج شيطان پرستي به شبكه هاي ماهواره اي 

اين شبكه ها، با پخش دائم كليپ ها و موزيك ويدئوهاي گروه هاي شيطان پرستي سعي در . روي آوردند

ستثمار فرهنگي غرب اين بار در قالب مناسكي سازمان يافته و ا. بزرگنمايي خوانندگان اين گروه ها داشته اند

بي بند و باري جنسي، اعمال غيراخالقي، مصرف مشروبات الكلي و . برنامه ريزي شده توسط امريكا رخ نمود

خوانندگان بسياري از جمله مرلين منسون و كينگ . مواد مخدر صنعتي از رفتارهاي رايج نزد اين گروه است

مرلين منسون اخيرا به عنوان كشيش كليساي شيطان در امريكا انتخاب . اعضاي كليساي شيطان هستند دايموند از

بسياري از جوانان به لطف  ": بالش برتن مسئول كليساي شيطان در امريكا در اين باره مي گويد . شده است

و خواهان عضويت در كليساي  موسيقي راك، به ويژه ترانه هاي مرلين منسون، به شيطان پرستي روي آورده اند

  ".شيطان هستند

  علمي بعد -6
 وزير. نميبرد بين از را اهميتش اين اما يابند مي دشوار را نرم قدرت كارگيري به و كنترل ها حكومت اوقات گاهي

 از جهاني تصورات بر تسلط خاطر به« كه است اين امريكاييها قدرت علت كه بود معتقد فرانسه سابق خارجه
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 از زيادي تعداد خاطر همين به و باشند، ديگران آرمانهاي و آرزوها الهامبخش ميتوانند تلويزيون و مفيل طريق

 ،Vedrine & Moisi   ، 2001( »ميĤيند متحده اياالت به تحصيالتشان اتمام براي كشورها ساير دانشجويان

 اين كه است شده سبب دنيا برمعت عالي آموزش مراكز اغلب بر غرب سكوالر و ليبراليستي نظام سيطره). 3ص

 عالم جويان سلطه و استعمارگران آمال تحقق خدمت در شده، ريزي برنامه و هدفمند اي گونه به ها دانشگاه

 آن غرب دانشگاهي متون از برگرداني كشورها، ديگر غيردرسي و درسي كتب اتفاق به قريب اكثريت. درآيند

 غرب آموخته دانش سوم جهان پژوهشگران و استادان از زيادي تعداد. است تامل درخور زماني فاصله با هم

  .گذرد مي غربي هاي دانشگاه در هم آنها تحقيقاتي سفرهاي و مطالعاتي هاي فرصت و هستند

 حاضر حال در": است گفته امريكا آموزشي سلطه درباره) م1993(  قبل سال بيست حدود برژينسكي زيبيگنيو

 تحصيل متحده اياالت در هستند، آسيايي آنها نفر هزار 200 به نزديك كه رجيخا دانشجوي هزار 500 از بيش

 شده بيني پيش. كشورهاست ديگر از يك هر در خارجي دانشجويان تعداد برابر چندين رقم، اين و كنند مي

  )110: 1372برژينسكي، ( ".گيرد مي نشئت امريكا از ها، داده پردازش و انتقال درصد 80 از بيش كه است

 بنياد مانند المللي بين آموزشي مراكز از اي پاره حقيقي ماهيت از پرده ،"فرهنگ كنترل" كتاب در "برمن ادوارد"

 در علمي مراكز و دانشگاه ايجاد با موسسات اين است معتقد وي. دارد برمي راكفلر و كارنگي بنياد فورد، هنري

 معلم تربيت سوم، جهان كشورهاي ارتقاء و فتپيشر به كمك نظير جذابي عناوين تحت سوم جهان كشورهاي

 و فرهنگ در تا برآنند مردم، آموزشي سطح ارتقاء و علمي شكوفايي جهت در رساني ياري نيز  و استاد و

برمن، . (گيرند دست به غرب مصالح جهت در را شان علمي نخبگان هدايت و كنند رخنه آنها هاي ارزش

1375 :75(   

 امريكايي، توسعه مدل تحقق در رهبري چارچوب اهميت به توجه با متحده اياالت انسياستگذار برمن، نظر به

 بنيادهايي لذا و بپوشانند عمل جامه را سوم جهان سازي غربي آنها پشتوانه به كه داشتند مدنظر را افرادي تربيت

 هاي هزينه كمك هاي هبرنام": نويسد مي باره اين در وي. گرفتند خدمت به را راكفلر و كارنگي فورد، همچون

 رهبران از دسته اين براي را تحصيلي امكانات تا بود آن پي در رسمي، كمك هاي سازمان و بنيادها تحصيلي
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 اين بتوانند آنها كه نحوي به كند؛ فراهم) اروپا گاه( و امريكا شده انتخاب دقت به هاي دانشگاه در سوم جهان

  )100: همان( ".دهند گسترش را ها قابليت

 در موفقيت حصول براي غرب ترفندهاي ديگر از اسالمي ممالك در مربيان و استادان تربيت مجدانه پيگيري

 از خاورميانه، كشورهاي در مديريت آموزش هاي دوره برپايي و مدير تربيت. آيد مي شمار به نرم جنگ

 شده عنوان چنين رحط اين در مذكور موضوع. امريكاست بزرگ خاورميانه طرح در تاكيد مورد موضوعات

 هاي دوره بايد جهان صنعتي كشورهاي خاورميانه، در مديريت رشته آموزش ضرورت به توجه با": است

 به مشغول دانشجويان چشمگير فراواني  81".ببينند تدارك رشته اين دانشجويان براي ساله، يك آموزشي

  -  انگليس و امريكا خصوص به – غرب جهان با نشده كنترل علمي تبادالت و غرب هاي دانشگاه در تحصيل

 بيگانگان حضور بستر داخلي، تجهيزات و هزينه صرف و خود اراده با كه معني اين به. است تروا اسب مثابه به

 نظام اسالمي مباني ريشه بر تيشه خود دست به كه پاييد نخواهد ديري و  ايم كرده فراهم خويش مملكت در را

  !زد خواهيم

 دولتمردان به ميالدي 2001 سال در اقتصاد نوبل جايزه برنده و امريكايي بنام تحليلگر دمن،فري توماس توصيه

 سفارت بازگشايي و ايران به نظامي حمله گزينه جاي به ايران، با امريكا  روابط توسعه و تحكيم امريكايي،

 همه از پيش سفارت اين":دنويس مي چنين تايمز نيويورك روزنامه در اي مقاله طي وي. است ايران در امريكا

 هاي دانشگاه در تحصيل ادامه براي ايراني جوانان و نخبگان به تحصيلي بورس هزار 50 گام اولين در و چيز

 مي. باشد ايران داخل در ها بحث آورترين شگفت خروش شاهد و بنشيند و بكند را كار اين فقط. بدهد امريكا

 ومشفقانه دوستانه انسان ژستي با خود، بزرگ خاورميانه طرح در اامريك 82".كنيد بندي شرط آن سر بر توانيد

 بهانه به و ملل سازمان انساني توسعه گزارش بر تكيه با عربي، كشورهاي ويژه به و خاورميانه مردم به نسبت

 ناي براي راهكاري كشورها، اين در آنها نامناسب توزيع و محتوا نامطلوب كيفيت مطبوعات، سرانه بودن پايين
                                                            

  ١٣٨٢ اسفند١۵ ايرنا، -  ٨١

  ١٣٨۵ بهمن ١٢ ايران، عصر خبری – تحليلی سايت -  ٨٢
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 برگزاري عربي، و غربي كشورهاي جرايد ارباب و نويسندگان اي دوره سفرهاي انجام":كند مي پيشنهاد مسئله

 غربي كشورهاي در تحصيلي هاي بورس از استفاده مستقل، نگاران روزنامه آموزش هدف با آموزشي هاي دوره

  83".غربي كشورهاي آموزشي مراكز به رشته، اين در تحصيل به شاغل دانشجويان و نگاران روزنامه اعزام جهت

  هاي كشور تدريس علوم انساني غرب در دانشگاه -6 -1

ظهور جنبش هاي سياسي در جهان كه پيامد نهايي آن تغيير حكومت هاست، با دگرگوني وسيع در جامعه 

اين . افكند بنيادهاي قديم را فرو مي ريزد و نظمي نو بر اساس ديدگاه ها، ارزش ها  و انديشه هاي تازه پي مي

دگرگوني ها طيف وسيعي از تحوالت زيربنايي و ساختاري در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، هنري و 

در ايران اما با گذشت سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي هنوز تحول اساسي و همه جانبه . را شامل مي شود... 

ر نظريه هاي كاربردي كه خاستگاه بخش عمده آنها در بسياري از بخش ها صورت نگرفته و تضاد و دوگانگي د

فرهنگ تخصصي و علوم .  مغرب زمين است، با اهداف و ادبيات سياسي انقالب اسالمي به چشم مي خورد

انساني و اجتماعي در ايران همچنان از ادبيات غيرخودي تغذيه مي شود و اداره امور با استفاده از الگوهاي 

  .اين تعارض به ايجاد شكاف نظري عميق در بطن جامعه ايران منجر شده است. تمدن غرب صورت مي گيرد

بعضي از رشته هاي دانشگاهي مانند هنر، فلسفه، تاريخ و جامعه شناسي از جايگاه ويژه اي در نظريه انقالب 

اساس هاي نرم برخوردار است؛ اين در حالي است كه محتواي بيشتر اين درس ها در نظام دانشگاهي ايران از 

دانشجويي كه از بدو ورود به دانشگاه ارزش ها و . هاي زيربنايي جمهوري اسالمي در تضاد استبا ارزش

مكاتب غربي را با نگاهي آرماني مي آموزد، چگونه خواهد توانست در برابر تهاجم گسترده به ارزش هاي 

.  يا مقابله با جريانات ضدارزشي خودي به آساني ايستادگي كند؛ چه رسد به حمايت و تقويت اين ارزش ها و

مطالعه و آشنايي با فلسفه هاي مادي، انسان گرايي و هنر آميخته به الحاد، پوزيتويسم و زيبايي هاي ساختگي و 

يا  تاريخ مخدوش و مبتني بر عقل معيشتي در قالب دروس دانشگاهي چه بسا اسباب شيفتگي جوانان را به 

                                                            
  ١٣٨٢ اسفند١۵ ايرنا، -  ٨٣
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پر واضح است كه چنين دانش آموختگاني هيچ گاه نخواهند توانست . ردفرهنگ و تمدن غيرخودي فراهم آو

بدون پشتوانه علمي كافي، به انتقاد از ارزش هاي مادي و تئوري هاي غرب بپردازند و نهال معنويت را  در 

مي توان چنين نتيجه گرفت كه ناهماهنگي محتواي بسياري از دروس دانشگاهي با . درون خود به بار بنشانند

ديني و ارزشي و ناكافي بودن شمار استاداني كه با نگاهي نقادانه، نقاط تيره و روشن نظريه هاي  -رهنگ بوميف

غربي را به دانشجويان بازشناسانند، ناخواسته زمينه ساز شرايطي در كشور شده كه فضاي دانشگاه را در برابر 

، جوانان از يك سو در دوران پي ريزي با اين روش تدريس. ارزش هاي اصيل و انقالبي مقاوم كرده است

شاكله فكري شان در معرض شاخصه هاي مغاير با ارزش هاي خودي قرار مي گيرند و از ديگر سو، عملكرد 

اين دوگانگي، آنان را سخت مجذوب مكاتب . نظام سياسي را در جهت مخالف اين تئوري ها مي يابند

ي و تغيير آن را در وجودشان پديد مي آورد، زيرا جذابيت بيشتر غيرخودي مي كند و انگيزه انتقاد از نظام داخل

 .مفاهيم انتزاعي، آنها را پيروز ميدان رويارويي با نهادها و واقعيت هاي اجتماعي مي كند

  مغزها از طريق اينترنت فرار -6 -2

از مهمترين آموزش الكترونيكي يكي . پيشرفت فناوري در حوزه آموزش، دستاوردهاي قابل توجهي داشته است

آنهاست كه با استفاده همزمان از سه شيوه آموزشي ديداري، شنيداري و متني، تجربه يگانه اي را در حوزه 

از ديگر ويژگي هاي اين روش مي توان به كارايي بيشتر آموزش و مخاطباني . آموزش از راه دور رقم مي زند

 آموزش به استاندارد به مرور وب طريق از شآموز. اشاره كرد كه در سرتاسر دنيا از آن بهره مي گيرند

آموزشي  هاي برنامه توزيع و انتشار هاي الكترونيكي بدل شده كه از ثمرات اين اتفاق، كاهش چشمگير هزينه

هاي چاپي از  آموزش خصوصي نيز از طريق آموزش الكترونيكي، انجام شدني است؛ كاري كه رسانه. بوده است

در اين شيوه، سرعت آموزش بسته به . هم منوط به صرف هزينه بااليي استآن عاجزند و شكل حضوري آن 

تمايل و توان علمي دانشجو  تغيير مي كند، به اين معني كه دانشجويان مستعدتر و قوي تر به سرعت از مطالب 

ي ساده تر مي گذرند؛ در حالي كه دانشجوياني كه از سطح اطالعات پايين تري برخوردارند مي توانند برا
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در آموزش حضوري دانشجويان ضعيف تر به دليل ناهمساني سطح . آموختن همان مطالب بيشتر وقت بگذارند

ها كمابيش دچار اضطراب مي شوند كه با توجه به ويژگي اخيرالذكر، آموزش علمي با ديگر همكالسي

اه دور، امروزه در قالب آموزش از ر. الكترونيكي در كاهش دغدغه اين گروه از دانشجويان مفيد واقع مي شود

در اين روش افراد با كمك ابزارهاي پيشرفته فناوري . كالس هاي مجازي شكل نويني را تجربه مي كند

ارتباطات در هر ساعت از شبانه روز و در هر نقطه از كره زمين مي توانند محتواي دروس مورد نظر را در 

امروزه دنيا شاهد توسعه روزافزون كالس . د مربوطه بپرسنداختيار داشته باشند و اشكاالت درسي شان را از استا

 خالي از اشكال نيست، روش تدريس اين اگرچه .است الكترونيكي آموزش به عنوان زيرمجموعه مجازي هاي

 محاسن آموزش. يكم دارد و بيست قرن اما پيش بيني ها حكايت از به كارگيري آن در اغلب دانشگاه هاي

كشورهاي . آموزش، دليل استقبال گسترده و روزافزون از آن است سنتي شيوه هاي ه باالكترونيكي در مقايس

توسعه يافته اما در اين ميان منافع خويش را از طريق ايجاد دانشگاه هاي مجازي در كشورهاي در حال توسعه 

را در موطن  دنبال مي كنند؛ به اين صورت كه به كمك اينترنت و با آموزش از راه دور،  نيروهاي متخصص

با به كارگيري اين شيوه، . خود تربيت مي كنند و بعد از پايان تحصيالت به آنها پيشنهاد مهاجرت مي دهند

كشورهاي پيشرفته مي توانند عالوه بر حذف مخارج اقامت دانشجويان، در هزينه هاي آموزش هاي حضوري 

  .نيز صرفه جويي كنند و به سود قابل مالحظه اي دست يابند

 از رو بعضي اين از. ايران با توجه به ناكافي بودن امكانات آموزشي، اين شيوه بسيار موثر بوده است در

 را نوآوري خواهد شد و سبب افزايش فردگرايي دور راه از آموزش به وسيله اينترنت كه معتقدند صاحبنظران

از آنجا كه . ي نبايد فراموش كردهمچنين نقش اينترنت را در شكار متخصصان ايران. جايگزين انفعال مي كند

اكثر اين افراد داراي نشاني الكترونيك و وب سايت هستند، به سهولت از سوي كشورهاي پيشرفته قابل 

شناسايي اند تا ضمن ايجاد ارتباط با آنها، به طرح پيشنهادهاي خود در قالب امكانات و فرصت هاي مطلوب 

پيشرفت  و كاهش تعداد بيكاران، حاصل مغزبر فناوري هاي هب بر سرمايه هاي فناوري تبديل .بپردازند

از  اشتغالزايي هاي هزينه كاهش كيفي برتر و خدمات كه است تكنولوژي اطالعات در كشورهاي توسعه يافته
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اينترنت، فرصت  جمله از اطالعات فناوري حوزه در پيشرفته كشورهاي دستاوردهاي. نتايج بالفصل آن است

فناوري "و از سوي ديگر، گذاشته ايران مانند كشورهايي در ا  در اختيار نيروهاي متخصصشغلي بهتري ر هاي

اينترنت نقش خود را در فرار مغزها . داده است افزايش متخصصان خارجي اين كشورها را به نياز "مغزبر هاي

عصر . هستيم "ان فرار مغزهاي پنه "به گونه اي ديگر نيز بازي كرده است؛ آن چنان كه امروز شاهد نوعي 

تحوالت عظيم و خيره كننده دنياي اطالعات و . جهاني شدن، فرار مغزها را هم تحت تاثير قرار داده است

ارتباطات، زمان و مكان را چنان درنورديده كه متخصصان بدون خروج از مرزهاي كشور خود مي توانند از 

. هاي علمي و فكري خود را  به آنها ارائه كنندطريق اينترنت در شركت هاي خارجي استخدام شوند و دستاورد

از اين رو به رغم آن كه اين متخصصان به ظاهر از سرزمين خود كوچ نكرده اند، در باطن مهاجر تلقي مي 

خواند كه بسياري از متخصصان ايراني نيز در اين گروه جاي مي  "مهاجران پنهان "شايد بتوان آنان را . شوند

چند اين متخصصان سبب ارزآوري براي كشورمي شوند، اما با ارائه توليدات علمي خود به بنابراين هر . گيرند

بيگانه ، ارز بيشتري را از كشور خارج مي كنند، زيرا دستاوردهاي آنها را بايد به قيمت كالني از كشورهاي 

  .توسعه يافته خريداري كرد

  موفقيت دشمن در جنگ نرم  عوامل
وجود زمينه مطلوب و . ن جنگ نرم، بستر الزم و شرايط خاص خود را مي طلبدتحقق اهداف دشمن در ميدا

فراهم در كنار مديريت و برنامه ريزي دقيق، پيروزي دشمن را رقم مي زند و جبهه خصم را به تمامي به اهداف 

ون بسترسازي در اين جنگ مكمل برنامه هاي سطوح مختلف راهبري است؛ به گونه اي كه بد. خود مي رساند

به عبارتي، اتكاي صرف به تدابير . وجود شرايط مساعد، تمهيدات و اقدامات دشمن راه به جايي نخواهد برد

كما اين كه تاكنون نيز شاهد آن . مديريتي و برنامه ريزي، بدون زمينه سازي الزم موفقيتي در پي نخواهد داشت

برده از آن استه هاي خود  نهايت استفاده را بوده ايم كه هر كجا اين بستر فراهم بوده دشمن براي تحقق خو

البته زمينه هاي موردنظر همگي در . در شرايط نامساعد چيزي جز شكست در انتظارش نبوده است است، اما
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گيرند و پاره اي ديگر مولود يك سطح قرار ندارند؛ به گونه اي كه پاره اي از آنها از شرايط داخلي سرچشمه مي

دسته اول خواسته يا ناخواسته به موقعيت دروني يك كشور و عوامل طبيعي و يا عملكرد  .شرايط بيروني هستند

از اين رو . مسئوالن، دست اندركاران و مديران نظام بستگي دارد و قسم دوم را عوامل خارجي پديد مي آورد

 زا قائل بود كه هر در تقسيم بندي زمينه هاي موفقيت دشمن در جنگ نرم مي توان به دو دسته درون زا و برون

  .يك خود داراي مصاديقي است

  هاي داخلي زمينه) الف

 عدم توجه به وجود جنگ نرم -1

انگارانه  با آن از سوي بدنه نبود جديت الزم در مواجهه با جنگ نرم و برخوردهاي سطحي، مقطعي و سهل

ه نبايد از آن به سادگي مديران و مسئوالن نهادهاي گوناگون به خصوص در دولت هاي قبل، نكته اي است ك

اين حقيقت تلخ زماني بيشتر آشكار مي شود كه بدانيم در مقاطعي برخي مديران و مسئوالن رده باالي . گذشت

اين در حالي است كه اوضاع در جبهه مقابل كامال . فرهنگي كشور اساسا اين تهاجم فرهنگي را باور نداشتند

اگر مديران . ها، شيوه ها و ابزار دشمن گواه اين مدعاستريزيپيشرفت و دقت روزافزون برنامه .برعكس بود

فرهنگي كشور هوشيارانه در برابر تدابير دشمن نايستند و با تصميمات درست و به موقع نقشه هاي او را نقش 

در يك كالم ، اين امر خطير هوشمندي كامل . بر آب نكنند، ناخواسته فرصت پيشروي به دشمن داده شده است

  .ن و مسئوالن را مي طلبد و نبود آن، زمينه ساز موفقيت دشمن در جنگ نرم استمديرا

  وجود گسست اجتماعي -2

به ) Gap( شكاف يا . وجود اقشار مختلف در جامعه زمينه بروز شكاف هاي اجتماعي را فراهم مي آورد

اين شكاف هاي . تضادي گفته مي شود كه بين دو قشر متفاوت با محوريت وجه تمايز آن دو شكل مي گيرد

ولي قدرمسلم نمي توان . اجتماعي گاه بالقوه اند و زماني فعال ؛ گاه سخت خطرآفرين اند و زماني كم خطر

مجموعه اي از اين شكاف هاي اجتماعي بسته به شرايط سياسي، جغرافيايي، فرهنگي، . منكر وجود آنها شد
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گاه تراكم شكاف هاي اجتماعي كه جامعه ما همچون تعميق و . در هر جامعه اي وجود دارد... ديني، نژادي و 

بسياري از جوامع با آن رو به روست، از ديگر بسترهاي حركت دشمن در ميدان جنگ نرم و يكي از عوامل 

در ايران، وجود ... با توجه به تنوع اقليم هاي جغرافيايي، نژادي ، فرهنگي و . موفقيت او در اين عرصه است

تماعي نظير شكاف هاي مذهبي، قوميتي، سياسي و نسلي اجتناب ناپذير است؛ هر چند فواصل و شكاف هاي اج

دامن زدن به اين شكاف ها و تالش در جهت تعميق اين . فعال بودن يا نبودن آنها محل بحث صاحبنظران است

شرايط  اين شكاف ها در. تضادها، به عنوان يكي از محورهاي مهم جنگ نرم همواره مد نظر دشمن بوده است

عادي مسئله ساز نيستند، اما در مقاطع حساس و بحراني كه فعال شدن يك يا چند شكاف به عنوان مثال به 

ظهور يك جنبش اجتماعي خرد منجر مي شود، امكان تراكم اين شكاف ها و درنتيجه آسيب پذيري حكومت از 

براي فعاليت هاي نرم در اختيار دشمن از اين رو شرايط بحراني بهترين فرصت را . سوي آنها افزايش مي يابد

  .قرار مي دهد و ميزان اثرگذاري اين فعاليت ها در اين مقاطع بيشتر مي شود

  وجود گسست بين نسلي -3

بايد توجه داشت كه جوانان و نوجوانان به دليل ويژگي هاي خاص اين رده سني، هدف اصلي دشمن در جنگ 

هادهاي فرهنگي نظام كه متولي مقابله با جريان تهاجم فرهنگي نرم به شمار مي آيند؛ حال آن كه مسئوالن ن

و به عبارتي، والدين گروه هدف هستند؛ نكته اي ) نسل مياني انقالب ( بيگانه اند، عمدتا از نسل هاي پيشين 

از ديگر سو، ما شاهد تفاوت نسلي بين نسل هاي انقالب هستيم كه مولود . كه معموال مغفول واقع مي شود

پيامد اين تفاوت را مي توان در برداشت هاي مختلف از . و تحوالت سريع اجتماعي و فرهنگي است تغيير

در نتيجه اين دو نسل گاه آنچنان كه . هاي گوناگون نسل ها  مشاهده كردمسائل، سبك و سياق زندگي و سليقه

نيازهاي يكديگر به خوبي بايد نمي توانند حرف يكديگر را بفهمند و از عهده درك نظرات و خواسته ها و 

نمود بارزتري دارد؛ آنان  –نسلي كه عهده دار مسئوليت است -اين نبود درك به ويژه در نسل دوم. آيندبرنمي

در شناخت برخي از ابعاد ظريف اما پيچيده و در عين حال حياتي نسل جوان توانايي الزم را از خود نشان نداده 
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. زندگي مايه مي گيرد، هر چند طبيعي اما درخور مراقبت و دقت است اين فاصله كه از تفاوت در سبك. اند

اين كه نوجوان يا جوان بيشتر اوقاتش را پاي رايانه مي گذراند، براي آن مدير دستگاه فرهنگي يا امام جمعه يا 

د نسل فرمانده نظامي كه مشغله هاي فراواني دارد، به درستي قابل درك نيست، زيرا اساسا چنين وابستگي نز

آنها براي رفع نيازهايشان به اينترنت وابسته نيستند، با ايميل سروكار ندارند، چت نمي كنند، . دوم وجود ندارد

اند ، عالقه مند به دانلود فيلم و عكس نيستند، اشتياقي براي عضويت در اي بي بهرهاز شناخت بازي هاي رايانه

گ ندارند و از قابليت هاي پرشمار اينترنت بي نصيب و اصوال كلوپ هاي اينترنتي از خود نشان نمي دهند، وبال

بي نيازند، بنابراين نمي توانند اين مخاطب و نيازهاي او را به درستي بشناسند و نخواهند توانست برنامه ريزي 

اين موضوع امروزه حتي به اليه هايي از جوانان مذهبي و . درست و دقيقي در اين خصوص انجام دهند

را نسبت به والدين و نسل ) نه الزاما متضاد( آنها هم سبك زندگي متفاوتي . نيز تسري يافته است شهرنشين

نگاه و نحوه برخورد آنها با مقوله هايي مانند ماهواره، موسيقي، سينما، اينترنت، رابطه . پيشين خود برگزيده اند

داري با نسل قبل ر مداحي و هيئتبا جنس مخالف، حجاب، تفريح و سرگرمي و حتي نمودهاي دينداري نظي

عالقه اي ندارد، با دنياي  مسئولي كه رمان خواندن را ضروري نمي داند، به سينما و موسيقي. تفاوت دارد

نمي تواند ديدگاه فرزند جوانش را به درستي بشناسد و از نحوه زندگي، عاليق و ... اينترنت بيگانه است و 

زيرا او راهي به اين محيط ندارد، بنابراين پرواضح است كه از ابراز . ماند خطراتي كه در كمين اوست، غافل مي

اين گماني ساده انگارانه است كه مي شود با مرور بولتن ها ، شنيدن گزارش . عقيده درباره آن نيز عاجز باشد

 روش هاي مرسوم و مورد استفاده. هاي ولو كارشناسي و دقيق به ماهيت اين سبك زندگي دست يافت

ربط براي رصد فضاي فرهنگي كشور همچون خواندن تحليل يك فيلم، نگاهي گذرا به آمارها و مسئوالن ذي

هاي رايانه اي كه تحليل هاي ارائه شده و يا مرور گزارش هاي مربوط به رمان هاي منتشرشده يا ديدن بازي

ار نتيجه بخش در اين زمينه، يكي راهك. تغذيه فرهنگي قشر جوان و نوجوان را بر عهده دارند، راهگشا نيست

شركت دادن افرادي از نسل جوان در تصميم گيري هاست و ديگري بهره گيري از نظرات مشورتي آنها و 

 .اعتماد به آراي آنان براي درك و شناخت هر چه بيشتر پديده هاي فرهنگي اجتماعي روز
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  اعتياد به استفاده از محصوالت خارجي -4

از (و اقسام محصوالت وارداتي انواع . است خارجيسيل آساي كاالهاي  ورودشاهد امروزه بازارهاي داخلي 

بستر  و بي وقفه خود قرار داده هجوماقتصاد ما را آماج ...) تا آسياي شرقي و گرفته  يكشورهاي غربتوليدات 

الن مربوط و برخي مسئوكوتاهي متاسفانه . كه كمابيش مغفول مانده استاند مساعدي براي دشمن فراهم كرده 

. ات گاه نادرست سبب شده است كه در سال هاي اخير اين جريان شتابي دوچندان بيابدماتخاذ تدابير و تصمي

از كاالهاي وارداتي  وسيعي طيفبا كه است ضعف مديريت در حوزه واردات و هدفمند نبودن آن باعث شده 

رمايه اي، كاالهاي باكيفيت و بي كيفيت، كاالهاي تنوع غيرقابل قبولي كه كاالهاي مصرفي و  س. باشيم رو رو به

روند بي رويه . ضروري و غيرضروري و كاالهاي داراي مشابه داخلي بهتر و مرغوب تر را در بر مي گيرد

زيرا نمي توان منكر  ،واردات كاالهاي خارجي به جامعه خواه ناخواه زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي دهد

كاالي وارداتي تاثيرات فرهنگي و  هر. كاالها به خانه و محيط زندگي شهروندان شد ورود فرهنگ مقتضي اين

ويژه نحوه زندگي و مصرف خانواده ها را تحت الشعاع قرار مي كه به مي آورداجتماعي خاص خود را به همراه 

  .دهد؛ موضوعي كه بازتاب آن را در زندگي مردم به وفور مي توان ديد

 ي جهانيها دسترسي به فناوري -5

پذير كه  فرصت ها و در عين حال تهديدهايي را  براي كشورها به جهاني شدن روندي است كمابيش مديريت

همراه دارد و بسته به ظرفيت هاي موجود در آنها اعم از توانمندي هاي اقتصادي، تكنولوژيكي، فرهنگي، 

روند رو به رشد جهاني شدن، در گرو توجه  نقش و تاثير كشورها در. يابدمجال ظهور و بروز مي... اجتماعي و 

به اين معني كه هر چه كشوري به . به ظرفيت هاي فوق و تقويت و اتخاذ تدابير الزم براي شكوفايي آنهاست

توانايي هاي خود در موارد گفته شده بيشتر بها دهد و برنامه ريزي هاي دقيق تر و عملي تري براي بهره 

به همان ميزان نقش خود را در اين روند پررنگ تر كرده است و مي تواند از فرصت  برداري از آنها داشته باشد،

به عكس، كوتاهي در ايجاد اين ظرفيت ها، بي توجهي به . هاي جهاني شدن در جهت  منافع خود استفاده كند
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آن گونه كه مي آنها و ناكارآمدي مي تواند ميدان را به قدرت هاي بزرگ و خارج از اراده آن كشور بسپارد تا 

بروز . ابعاد منفي اين موضوع چه بسا تهديداتي را به دنبال داشته باشد. خواهند اين عرصه را مديريت كنند

هاي فرهنگي الزم براي برخي از ابعاد آن نبوده است و تاثيرات جهاني شدن در ايران اما همگام با ايجاد ظرفيت

اي از اثرپذيري هاي نامطلوب به ويژه در حوزه فرهنگ پديد همين مسئله ناخواسته بستري مساعد براي پاره 

  .  آورده است

 عدم آشنايي با ابزار نرم -6

بي ترديد پيروزي در نبردهاي نظامي با شناخت درست و دقيق از دشمن و سالح هايش و آشنايي با جزئيات 

ن ترتيب برتري در به همي. آنها پيوندي عميق دارد و بدون آن راهي جز شكست پيش روي كشورها نيست

يكي از  موانع درك درست و دقيق مسئوالن و . جنگ نرم نيز منوط به شناخت ابزارها و فناوري هاي آن است

متوليان دستگاه هاي رسمي نظام از جنگ نرم و ابعاد و عواقب آن، نبود شناخت الزم و كافي از ابزارهاي اين 

اين اعتراف تلخي است كه بگوييم فقر . بوده استجنگ و در نتيجه عدم احاطه بر مختصات عرصه نبرد 

  .گونه كه شايسته است از پس دشمن برآييمشناخت در اين حوزه  باعث شد در مقاطعي نتوانيم آن

پيشرفت هاي تكنولوژيك با ورود به صحنه جنگ نرم، ابزارهاي نوين و بسيار پيچيده اي را خلق كرده است كه 

اين پيشرفت و تكامل به ويژه در حوزه فناوري ارتباطي و ديجيتالي با . اند پيوسته در حال تغيير و دگرگوني

سرعت چشمگيري رخ مي نمايد؛ به گونه اي كه هر چند روز بايد در انتظار پديده اي ديگر با چهره و كاركردي 

با اشراف در اين شرايط بالطبع ميان قدرت هاي بزرگ كه در اين عرصه ها حرفي براي گفتن دارند و . نو بود

كامل بر اين فناوري ها به ميدان آمده اند، با كشورهايي كه صرفا به فكر آموزش نحوه بهره برداري از آنها 

تا . هستند، فاصله زماني معناداري وجود دارد كه باعث مي شود قدرت هاي بزرگ همواره يك گام جلوتر باشند

رف كنندگي خود بسنده كنند و يا در نهايت به مونتاژ زماني كه كشورهاي ديگر از جمله ايران به ايفاي نقش مص

و يا شناسايي اين فناوري ها بپردازند، اين شكاف پر نخواهد شد و تحول عميقي در مناسبات قدرت به وجود 
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به رغم پيشرفت هاي غيرقابل انكار كشور و . بالطبع در چنين شرايطي نبايد انتظار پيروزي داشت. نخواهد آمد

آن در برخي زمينه هاي علمي، وجود فاصله معني دار با ابداعات تكنولوژيك و دستاوردها و  توانمندي هاي

شناخت ناكافي  و . يك گام عقب تر از دشمن نگاه داشته است –در بهترين حالت  –تحوالت به روز آن، ما را 

رب استفاده از اين تجهيزات غيردقيق از ابزارهاي رسانه اي و فناوري هاي ارتباطي و نيز توشه ناچيزمان از تجا

كه زمينه ساز عقب ماندگي نسبي  كشور در اين مقوله بوده، به عنوان يكي از موانع موجود بر سر راه رويارويي 

 .موثر با هجوم دشمن از اين ناحيه مطرح است

  سير صعودي نسل جوان -7

رشد . د و ولد سير صعودي يافتها و تحليل هاي خاص سال هاي ابتدايي پيروزي انقالب، نمودار زا با سياست

جمعيت در آن سال ها سبب ساز بروز مشكالتي در دهه هاي بعدي شد كه بخشي از آثار و تبعات آن را امروز 

جوامعي كه جوانان درصد بااليي از آمار جمعيتي آن را تشكيل مي دهند، با . در جامعه جوان خود شاهديم

ريزي دقيق و منسجمي براي آنها صورت گيرد اي كه اگر برنامه فرصت ها و تهديدهايي رو به روست؛ به گونه

و از اين ظرفيت بالقوه به نحو مطلوبي بهره برداري شود، فرصتي است براي توسعه و تعالي و پيشرفت كشور، 

ولي اگر در قالب عارضه اي مهارناشده متجلي شود، مي تواند در دل خود تهديدهاي اقتصادي، فرهنگي و 

از تنگناهاي اقتصادي و معيشتي ناشي از تقاضاي باالي اين نسل در مواردي همچون اشتغال و . بپروردامنيتي را 

مسكن و ازدواج كه بگذريم، رشد جمعيت جوان مسئوليت دست اندركاران امور فرهنگي را بيش از پيش 

ها له اي كه در اين سالمسئ. كند و دشواري اين كار، راه را براي تاثيرات دشمن بر اين قشر هموارسنگين مي

  .نمودهاي عيني آن را در جامعه شاهد بوده ايم

  اهمال در انجام وظايف فرهنگي -8

فتور و كسالت و برخوردهاي منفعالنه كه گريبانگير برخي از مسئوالن و مديران فرهنگي نظام است، همچنين 

وان از آفاتي دانست كه در مجموعه ها نبود تحرك و پويايي الزم در برابر اقدامات فرهنگي دشمنان را نيز مي ت
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آميز  سبب شده است كه مسئوالن ذي ربط همين روحيه رخوت. و سازمان هاي فرهنگي، فراواني آن را شاهديم

به جاي اتخاذ تدابير پيشگيرانه و تهاجمي، در بهترين حالت از موضعي انفعالي صرفا به دفاع در برابر هجمه 

جاي تعريف ابزارها و گشودن جبهه هاي جديد، در انتظار اقدامات و تحركات  فرهنگي دشمن اكتفا كنند و به

با ادامه اين روند، ابتكار عمل كماكان در . العملي انفعالي بسنده كننددشمن بمانند و تنها به نشان دادن عكس

  .دست دشمن باقي خواهد ماند و بهبود وضعيت انتظاري بيهوده خواهد بود

يد، ضعف و سوء مديريت فرهنگي و نيز نبود مديريت مقتدر و متمركز فرهنگي در برخي به اين موارد بيفزاي

  .دستگاه ها را  كه بسترهاي درون زاي موفقيت دشمن در جنگ نرم را تكميل مي كنند

  

  هاي خارجي زمينه) ب

 هاي سكوالر زدگي و انديشه رسوخ غرب -1

هاي ان ساكنان شهرهاي بزرگ، ناگزير به ظهور انديشهظهور شيوه زيست به سبك غربي و رشد اين پديده در مي

در . شوندمتناسب و حامي آن در  جوامع مي انجامد و اين دو به گونه اي از ملزومات يكديگر محسوب مي

چنين فضايي است كه تفكرات و باورهاي ريشه دار در غرب و فرهنگ غربي به ويژه انديشه هاي سكوالريستي 

تقويت جريان موسوم به روشنفكري ديني در سال هاي اخير دال . ور و گسترش مي يابدو ليبراليستي فرصت ظه

هاي جديد از اسالم را ويژگي هاي اين جريان فكري كه داعيه نوانديشي ديني و قرائت. بر صحت اين ادعاست

في خشونت و ، آزادي خواهي، مدارا و ن) در برابر فقه گرا(دارد، تبليغ و ترويج انديشه هاي معنويت گرا 

وضوح مبلغ آرا و جرياني كه به. تكثرپذيري با اعتقاد به  تكثرگرايي ديني و جدايي دين از حكومت است

وجهه كمابيش قابل دفاع برخي از چهره . تفكراتي است كه در اغلب موارد با گفتمان رسمي نظام تعارض دارد

ن و نزديكي آنها به يك جريان سياسي مشهور هاي صاحب نام اين جريان در بين برخي از نخبگان و فرهيختگا

و قدرتمند، به ويژه با عنايت به توان و ساز و برگ اين جريان در حوزه نشر و رسانه و تبليغ، از يك سو جريان 
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فكري مقابل كه همانا نيروهاي مدافع نظام اند را تضعيف مي كند و از  ديگر سو زمينه پيشرفت ابعاد نظري 

  .شمن فراهم مي آوردجنگ نرم را براي د

  گرايي از طريق الگوهاي غربي ترويج مصرف -2

در سال هاي پس از جنگ و در دولت موسوم به سازندگي، سياست هاي اقتصادي كشور به گونه اي بود كه 

خواسته يا ناخواسته تحوالت وسيعي را در نگاه مردم و بالطبع  سبك زندگي آنان به ويژه در شهرهاي بزرگ 

ن سياست ها كه با پشتوانه شعار توسعه و رفاه اجتماعي و عمدتا بر پايه الگوهاي غربي اتخاذ مي اي. ايجاد كرد

شد، به تدريج روح تجمل گرايي را در مردم زنده كرد؛ به گونه اي كه با رواج مصرف گرايي، مدل زندگي افراد 

. ن تغييرات در امان نماندنددستخوش تغييرات وسيعي شد و چنان شد كه شهرهاي كوچك و روستاها نيز از اي

واردات بي رويه كاالهاي مصرفي به جامعه همزمان با پيشرفت فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي كه كشور ما را 

هم بي نصيب نگذاشت، الگوي نويني از شيوه زندگي را به مردم عرضه كرد كه با ارزش ها و الگوهاي اوايل 

ديگر نه تنها رفاه طلبي و تجمل گرايي . تفاوت هاي آشكاري داشتانقالب كه مبتني بر ساده زيستي بود، 

به تبع اين جريان، قبح ارتباط با دنياي . ناپسند نبود، بلكه امري پسنديده و درخور تحسين محسوب مي شد

نخستين آثار اين تغييرات در زندگي مديران و مسئوالن مياني و رده . غرب و الگوبرداري از آن از بين رفت

شود، اين تحول را پذيرفتند و  به تبع طبقه متوسط شهري كه عموم نخبگان را شامل مي. ي كشور نمود يافتباال

تغييراتي كه از اوايل دهه . اي، اين تغييرات را در جامعه تبليغ كردند گيري از شناخت خود از ابزار رسانه ه با بهر

. ل نيز ادامه دارد، محصول همين كنش استهفتاد يعني زمان سازندگي در كشور شاهد بوديم و تا به حا

رغم  هاي تساهل و تسامل دوران اصالحات هم بر اين تحوالت اضافه شد و كار به جايي رسيد كه علي سياست

اند اما هنوز فرهنگ غربي در زندگي شهري ريشه  گرايان بر اركان حكومتي تسلط يافته هاست اصول اينكه سال

  .شود هاي مختلف تبليغ مي دارد و به شدت از طريق رسانه
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  هاي نوين هجوم فساد و فحشا در قالب فناوري -٣

افزايش بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته ارتباطي به ويژه اينترنت و ماهواره،گسترش و رواج فساد و فحشا در 

رت بخش قابل توجهي از اين هجوم فرهنگي كه با عامليت دشمن صو. اشكال تازه خود را در پي داشته است

مي گيرد، به عنوان عاملي برون زا به ياري جبهه دشمن در جنگ نرم آمده و در سال هاي اخير خود را در قالب 

گرايش به سايت هاي پورنو، افزايش نگران كننده باندهاي فحشا، تماشاي شبكه هاي مبتذل ماهواره اي، افزايش 

... دي، بلوتوث، اينترنت و قي از طريق سيمجالس فساد، تكثير و توزيع باالي فيلم ها و تصاوير غيراخال

از آنجا كه هدف اصلي اين تهاجم، نوجوانان و جوانان هستند، شايسته است به منظور رويارويي . نمايانده است

ريزي هاي الزم و كارآمد بيش از پيش در با اين موج سهمگين و خسارت بار، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و برنامه

  .ن فرهنگي نظام قرار گيرددستور كار مسئوال

  هاي دروغين گونه فرقه رشد قارج -4

رخنه در باورهاي مذهبي مردم و انحراف آنها از دين با عرضه فرقه هاي دروغين، يكي از سالح هاي دشمن در 

رواج خرافه پرستي و اشاعه باورهاي موهوم و غيرعقالني در پوشش تبليغ دين كه . جنگ نرم به شمار مي آيد

دعيان دروغين و طاليه داران عرفان هاي نوپديد صورت مي گيرد، در سال هاي اخير چهره اي جديد به دست م

متاسفانه اين افراد در مواردي با اقبال برخي اقشار ناآگاه جامعه كه از معارف . و گستره اي وسيع يافته است

ت براي نوعي كالهبرداري در ديني اطالعات جامعي ندارند، مواجه مي شوند و اين پذيرش، فرصت مغتنمي اس

به گواهي تاريخ، دست فرقه سازان و مروجان مكاتب منحرفي كه به دروغ . مابانهپوشش ادعاهاي ديني و مقدس

اين حقيقت و شواهد به . داعيه ترويج دين دارند، پيوسته از آستين شوم قدرت هاي استعماري به در آمده است

مي دهد كه پشت پرده خرافه پراكني هايي از اين دست، دشمنان نظام دست آمده از اين مدعيان دروغين نشان 

البته از اين واقعيت نيز نبايد . اسالمي قرار دارند و هدايت اين جريان منحرف به دست آنان صورت مي گيرد

 چشم پوشيد كه استقبال برخي مردم از اين نحله هاي انحرافي و مكاتب مدعي، به نياز آنان باز مي گردد؛ به
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اينجاست كه نقش عالمان . گونه اي كه براي يافتن پاسخ سئواالت خود به بيراهه افتاده اند و راه به خطا رفته اند

و حوزه هاي ديني بيش از پيش برجسته مي شود؛ چه آنان در اين وانفساي فريب تنها ملجا مورد وثوق مردمي 

. الي اسالم به دام اين دغلكاران گرفتار آمده انداند كه از سر كم اطالعي و نداشتن آگاهي كافي از معارف وا

هاي اخير نشان از تالش مستمر دشمنان اسالم بنابراين اگر چه رشد و گسترش اين جريان هاي انحرافي در سال

و ستيز پيوسته آنها با هدف تخريب بنيان هاي اعتقادي دارد، اما در عين حال هشداري است براي روحانيت 

سطح معرفت ديني توده هاي  ارتقاءبه چاره انديشي و رفع چنين خألهايي همت گمارند و با آگاه و دلسوز كه 

 .مردم، مجال عرض اندام از منحرفان و سودجويان بستانند

  ايجاد شبهه در اعتقادات مذهبي -5

با  دامنه اشاعه موهومات به نام دين، اخيرا با موج جديدي از شبهه افكني در خصوص مفاهيم اعتقادي و ديني

در اين ميان، اركان و مفاهيم . هدف تشويش اذهان جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان همراه شده است

جريان شبهه افكن عالوه بر شيوه هاي . تشيع و مقدسات آن با حجم باالي اين تهاجم رو به رو بوده است

اره روي آورده است و به مدد آنها معمول گذشته، امروز به فناوري هاي نوين ارتباطي به ويژه اينترنت و ماهو

 .راه به سوي مقصود شوم خويش مي جويد

  

  
  

  

  

  گيري و پيشنهادات نتيجهبندي،  جمع
هاي  ترين آنها يكي ظهور و رشد رسانه پارامترهاي بسياري در گسترش ابعاد امنيت نقش دارند كه از مهم

ها و يا برعكس، افزايش قدرت  رت دولتكشيدن قد گروهي و تأثير آنها در تنوير اذهان عمومي، به چالش
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به گونه اي است كه بسياري از سطوح سياسي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و علمي از  ها رسانهماهيت . آنهاست

 ها رسانهتاثير آنها مصون نيستند؛ به گونه اي كه ثبات سطوح ذكر شده در جوامع مدرن از طريق كنترل اجتماعي 

هاي  رود و سازوكار دگرگوني امروزه اطالعات يكي از منابع قدرت به شمار مي. يابد تا حد زيادي تحقق مي

همچنين از تاثير چشمگير ارتباطات بر . گيرد ها شكل مي سياسي و اجتماعي با تكيه بر ماهيت اطالعاتي رسانه

اطالعات و همزاد بودن رسانه و . گيري نبايد غافل شد و اين، نقطه تالقي رسانه و قدرت است نظام تصميم

دهي هنجارهاي اجتماعي، عمومي و  جمع اين مفاهيم با قدرت و نقش مستقيم و غيرمستقيم رسانه در شكل

هاي فردي، معادله جديدي را در دنياي معاصر ايجاد مي كند كه نتيجه آن، امنيت ملي تمامي واحدهاي  ارزش

ها و هنجارها در اشكال انتزاعي و  ارزشاگر امنيت را پويايي و ثبات . دهد سياسي را تحت تاثير قرار مي

انضمامي آن بدانيم، با توجه به تاثير مستقيم و غيرمستقيم اطالعات و اثرگذاري پنهان و آشكار رسانه در 

هاي جديد بر امنيت ملي مورد  ها و هنجارها، و رفتارهاي اجتماعي آثار منتج از ظهور رسانه دگرگوني ارزش

از يك سو با به كارگيري تاكتيك هاي گوناگون نقش بي بديل خود را در جنگ نرم  ها رسانه. گيرد توجه قرار مي

ايفا مي كنند و از سوي ديگر توانايي تقويت منابع قدرت نرم يعني كارآمدي حكومت، سرمايه اجتماعي، اقتدار 

ردم ميزان سطح رضايت، حساسيت و اعتماد سياسي م ارتقاءآنها همچنين قادرند با . و جذابيت را دارند

 ابزارهاي .مشاركت نهادمند، مستمر و قانوني آنان را افزايش دهند و به همان نسبت بر مشروعيت دولت بيفزايند

 شوند مي بندي دسته الكترونيكي و ارتباطي نوشتاري، شنيداري، ديداري، به خود اصلي تقسيمات در اي رسانه

 انتقال همانا كه واحد هدفي تحقق براي ها گروه اين از كهري. دارد ابزارها اين تنوع بر داللت موضوع اين كه

نويسنده در گزارش حاضر از  .كند مي استفاده اي ويژه  ابزارهاي از است،) مخاطب(  گيرنده به مبدا از پيام

 سينما به عنوان ابزار رسانه و همراه، فيلم تلفن راديو، ماهواره، و ها، اينترنت، تلويزيون خبرگزاري و مطبوعات

وارنر، والت ديسني، نيوزكرپ، واياكام و  هاي تايم نام برده و در مورد هركدام مختصري توضيح داد و از شركت

 راه از استفاده بدون ديگر گروه بر گروهي اراده تحميل .اي اياالت متحده معرفي كرد برتلزمان را پنج غول رسانه

 خود، تصويرسازي ويژگي بر تكيه با سنتي و ون يها رسانه نرم، جنگ نظامي هدف جنگ نرم است و در هاي
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 از يكي عنوان به دوم، و باشند نرم جنگ تشديد و بروز عامل توانند مي نخست: كنند مي عمل متفاوت گونه دو

 جنگ به تبع آن تعريف .شوند نرم امنيت و ملي پذيري انعطاف افزايش سبب اجتماعي سرمايه ايجاد مهم منابع

 از اعم( ها رسانه ظرفيت و توان از گيري بهره و هدف كشور تضعيف براي ها رسانه از استفاده اي رسانه

است و  ملي منافع از دفاع منظور به) تبليغات اصول و اينترنت تلويزيون، راديو، ها، خبرگزاري مطبوعات،

 و كنندگان تهيه كارگردانان، تصويربرداران، خبرنگاران، نويسندگان، مفسران، مطبوعاتي، و خبري توليدكنندگان

 اين پردازان ها ميان ايران و آمريكا، نظريه در ادامه تنش. شوند ها سربازان اين جنگ محسوب مي رسانه عكاسان

 و امريكا از ايرانيان ميان در را نفرت نظامي، عمليات خصوصاً آميز خشونت اقدام هرگونه ادعا كردند كه جنگ

 اين در را آمريكا هوادار دولت يك آوردن روي امكان و نمود خواهد دار ريشه دراز ساليان براي آن دولت

 بر را ناامني و ثباتي بي دهه چندين براي اقدامي ساخت و چنين خواهد روبرو زيادي مشكالت با كشور

به همين دليل و به علت تسلط امريكا بر ابزار و فناوري هاي پيشرفته در حوزه . كرد خواهد مستولي خاورميانه

ها قبل آغاز شده بود اما مخصوصا در اين اواخر  اي آمريكا با وجود اينكه از سال بليغات، جنگ رسانهرسانه و ت

هاي كالني براي اين  تا كنون بوجه 2005از سال . و با روي كار آمدن حزب دموكرات شدت بسياري گرفت

المللي هزينه  اي بينجنگ درنظر گرفته شد، به تصويب رسيد و توسط مجريان يعني مخازن فكري و بنياده

اي آمريكا و غرب در جهت استحاله نظام جمهوري اسالمي  با توجه به روشن شدن ماهيت جنگ رسانه. گشت

در بعد سياسي، . اي نظام سلطه، ابعاد مختلف هجوم نرم مورد بررسي قرار گرفت و همچنين قدرت رسانه

 تونس، القاء و مصر انقالبيون به گران اغتشاش زدايي و ناآرامي هاي پس از انتخابات اخير، اتصال مشروعيت

عمومي دنيا بر ضد  افكار الملل، تحريك هراسي، پليدنمايي ايران در جامعه بين نااميدي در جامعه، ايران و ياس

 هاي ارزش تخريب و در بعد فرهنگي، فحشا. قومي و براندازي نرم واكاوي شدند مناقشات به زدن ايران، دامن

زناشويي و  و مقاربتي گرايي، تبليغ آشكار لوازم همجنس و نوجوانان، سكس بين اخالقي غير لاجتماعي، مسائ

 هاي برنامه در خانواده بنيان تخريب. اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند هاي شبكه نامشروع در روابط

د اقتصادي، در بع. اجتماعي معرفي شدند شخصي جزو ابعاد حريم به خشونت و تجاوز اي، ترويج ماهواره
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 تنفر ايجاد. اي و پيامك رصد شدند ماهواره راديويي، هاي شبكه ها، خبرگزاري در اقتصادي تحول طرح به حمله

پرستي نيز ابعاد مذهبي و ديني شمرده شدند و در  طلبي و شيطان هراسي، جنگ مبين اسالم، اسالم دين به نسبت

تحقق اهداف دشمن در ميدان جنگ اما . وجه قرار گرفتندبعد علمي هم فرار مغزها و علوم انساني غرب مورد ت

نبود جديت . كه به دو عامل داخلي و خارجي تقسيم شدند نرم، بستر الزم و شرايط خاص خود را مي طلبد

سيل آساي  الزم در مواجهه با جنگ نرم، بروز شكاف هاي اجتماعي، تفاوت نسلي بين نسل هاي انقالب، ورود

جهاني، نبود شناخت الزم و كافي از ابزارهاي نرم، رشد  هاي فناوري آسان به سيخارجي، دستركاالهاي 

جمعيت جوان، فتور و كسالت و برخوردهاي منفعالنه مسئوالن و مديران فرهنگي نظام، جزء عوامل داخلي 

گ، بودند و عوامل خارجي را ظهور شيوه زيست به سبك غربي و رشد اين پديده در ميان ساكنان شهرهاي بزر

 و مردم مذهبي باورهاي در غربي، گسترش و رواج فساد و فحشا، رخنه الگوهاي طريق از گرايي ترويج مصرف

 . دروغين، شبهه افكني در خصوص مفاهيم اعتقادي و ديني تشكيل دادند هاي فرقه عرضه با دين از آنها انحراف

 با است شايسته لذا است مؤثر قدرت داشتن زا بيش استراتژي داشتن نرم تهديدات با مقابله براي كه آنجايي از

 اثرات دامنه مؤثر، هاي مداخله با  هم و كرد پيشگيري نرم هجوم از هم مختلف، سازوكارهاي از گيري بهره

  .برد ميان از يا و داده كاهش را ها آن سياسي، مذهبي و علمي و فرهنگي اجتماعي،

 ميزان و قدرت گسترش و ايجاد به كشورها انجامسر .است ها  قدرت سنجش عرصه الملل، بين روابط صحنه
در حقيقت بيشتر كشورها برآنند تا قدرت سخت را به قدرت نرم، زور را به . است وابسته حريف بر تأثيرگذارى

 كه سازد عملي مي را خود ملى مقاصد و اهداف كشورى قاعدتاً،. قانون و قدرت را به اقتدار مشروع بنمايانند
مندي از اين وجه قدرت، بر ملل ديگر تأثير گذاشته و  را افزايش و گسترش داده و با بهره قدرت نرم خويش
 بعداز  ها حفظ و به كارگيري بيشتر دولت كه است ، روشنبنابراين .ها و اهداف خويش كند آنها را مطيع برنامه

 ،بيشتري دارند نرم قدرت كه كشورهايي كه اين فرض با .دهند قرارخود  كار دستور دررا  قدرت افزاري نرم
اي  توان اينطور نتيجه گرفت كه براي مقابله با جنگ رسانه مي ،دارا هستند جهاني سطح درقدرت مانور باالتري 

  . شود بايستي قدرت نرم كشور را گسترش داد كه نمودي از جنگ نرم محسوب مي
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نرم در فرآيند نظام جمهوري اسالمي تالش  گيري از قدرت رسد بهترين راه ارتقاء نيروي بهره نظر مي اينطور به
ريزي براي  مديريتي كه بايد داراي خصوصياتي مانند برنامه. براي اصالح مديريت فرهنگي در كشور باشد

ها در سطوح محلّي، ملّي،  هاي فرهنگي، اجرايي كردن، هماهنگي و سازگاري بين اين سياست پيشرفت سياست
اگر . دولتي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي باشد ر مقاطع دولتي، غيردولتي يا شبهالمللي و همينطو اي و بين منطقه

هاي  يابيم كه جمهوري اسالمي داراي پتانسيل هاي نظام جمهوري اسالمي بنگريم، درمي خوب به موقعيت
 بيني كرد اگر وجوه مختلف اين هاي مختلف قدرت نرم است و در نهايت، مي توان پيش اي در زمينه بالقوه

در اينجا خيلي كلي به . هاي احتمالي حمالت نرم در امان خواهيم بود قدرت نرم اجرايي گردد، از آسيب
  : راهكارهايي براي مقابله با جنگ نرم آمريكا و غرب اشاره مي شود

به افراد و  "بخشي آگاهي" ،اي جنگ رسانه با مقابله در گام اولين :آگاهي بخشي و مصون سازي -
 .شود ايجاد "سازي مصون" طريق،اين  از تا ستا كنشگران داخلي

 نمودن خنثي براي روي پيش كارهاي راه از يكي :خارجي و داخلي اي رسانه هاي شبكه تأسيس -
 كار اين براي. است اي رسانه هاي عرصه در ايران حضور تقويت غرب، اي آمريكا و جنگ رسانه

 ها دادن ارزش نشان براي اي ماهواره هاي مسيست ارتقاء خارجي، و داخلي اي رسانه هاي شبكه تأسيس
 اي چهره انعكاس براي جهاني طرف بي هاي رسانه از گيري بهره و ايران اسالمي جمهوري هاي ديدگاه و

 ثرمؤ عمومي افكار نزد و جهاني عرصه در ايران از ي مناسبتصوير ارائه در تواند مي كشور از مثبت
 مقابله و بيگانه يها رسانه توجه مورد اصلي هاي لويتاو مداوم رصدحال،  همين در. شود واقع

 سيما و صدا خصوص به و مختلف هاي رسانه جزو وظايف تواند مي آن از ناشي تهديدهاي با هدفمند،
 .گيرد قرار

 عرصة در كه باشد سياست جهان سردمدار تواند مي دولتي اطالعات عصر در :اعتماد سازي -
 آن جذابيت مشروعيت پيام است و نرم، قدرت از مهمي بخش زيرا. باشد پيشتاز دنيا در اعتمادسازي

 اي وجهه ارائه و تصويرسازي است كه با اعتبار هاي قدرت نرم، يكي از ويژگي. افزايد قدرتش مي به
 و هنجاري اجتماعي، جمله از غيرمادي ساختارهاي بر تكيه و با پيام درست انتقال در مناسب و مطلوب
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اجتماعي در عرصه داخلي و  هويت و تاريخ فرهنگ، دين، چون اي زمينه واملع و نهادي و ارزشي
  .آيد به دست مي خارجي

كنندة  ها به عنوان عوامل تسهيل ها و رسانه با توجه به اهميت شبكه: عرضه گسترده كاالهاي فرهنگي -
دولت ر دستور كار گر د اتخاذ رويكرد فعال، مبتكرانه و انتخاب ،الملل هاي بازيگران روابط بين سياست

هاي  ها و جريان مندي اسالمي ايران با تأثيرگذاري بر قاعده نظام جمهوريدر اين ميان، . گيردقرار 
 الملل، طلبانه و غيرانساني و غيراخالقي گفتمان غالب بر روابط بين افشاي ماهيت سلطهو المللي  بين

ور توجه در تمدن اسالمي تأكيد بر ضرورت عرضه كاالهاي عظيم فرهنگي و پيامهاي درخ بايستي
 . ورزد

 تغيير جهت در جذاب و زيبا صورت به مفاهيم انتقال برايدولتمردان  :انديگر ذهنيت در تغييرايجاد  -
بايد از  دين از زدايي خرافه و اسالم از گري افراطي چهرة زدودن براي تالش و بازيگران ديگر ذهنيت در

 .دي داخلي و خارجي بهره بگيرنها رسانه
 ،سياسي مديران و مسئوالن تالش :اجتماعي گذاري سرمايه و رفتاري و فكري هاي بنيان ارتقاء -

 گذاري سرمايه و رفتاري و فكري هاي بنيان ارتقاء جهت در ، اجتماعي، مذهبي و علميفرهنگي
 عمومي فضاي سازي سالم و عمومي عفت و نفس سالمت عصمت، حفظ و تحكيم جهت در اجتماعي
 انساني هاي سرمايه معنوي و روحي پرورش و انساني و اخالقي فضائل ترويج و رشد جهت در جامعه

 ادبي، مشتركات بر تأكيد طريق از مشترك فراجمعي و شعور فرهنگ تقويت طوركلي هب و كشور در
 .اسالم و ايران تمدن حوزة در سياسي و علمي فرهنگي،

 ارتقاء جهت در فرهنگي و تبليغاتي آموزشي، كري،ف نهادهاي فعاليت بيشتر :افزاري نرم جنبش تقويت -
 افزاري، نرم يافتة سازمان تحرك اي، رسانه مثبت تصويرسازي رهگذر از ايران افزاري نرم قدرت
سياسي، فرهنگي،  هاي حوزه در افزاري نرم جنبش تقويت: در يك جمله و ورزي انديشه و پردازي نظريه

 . اجتماعي و مذهبي
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و  امام حضرت انديشه و اسالم مكتب هاي آموزه تحكيم و ترويج :اسالمي هاي زهآمو تحكيم و ترويج -
 كشور تربيت و تعليم دستگاههاي بسيج ،و مديران حكومتي مسئوالن عمل و باور در مقام معظم رهبري

اسالمي، ملي  هنجارهاي و ارزشهاي گسترش جهت در آنان هماهنگ و عميق تالش و جدي تحرّك و
  .بوميو 

 و سياسي ثبات برقراري در جهت سياسي و فرهنگي فكري، نخبگان بين اتحاد :نخبگان بين اتحاد -
 مشترك و هنجارهاي هاي ارزش براي ارتقاء جمعي مشاركت گسترش و جامعه در فكري

 .علمي و ، اجتماعي، مذهبيفرهنگيسياسي،

 كشـوري  هـر  و است قدرت نابعم تركيب در نرم قدرت روزافزون اهميت دهندة نشان فوق، شده برشمرده ابعاد
اي  جنـگ رسـانه   در توان پيروزي مطلوبي نحو به باشد، داشته اختيار در را ابعاد اين از مناسب سطحي بتواند كه

 بـه  آن بـر  عـالوه  و مقاومـت  نـرم  جـنس  از تهديـداتي  و جرياناتتواند در برابر  را دارا بوده و در مجموع، مي
   .بپردازد آن نرم جنس از ويژه به قدرت بازتوليد

 اختيـار  در را عمـومي  افكـار يزان و مديران دولتي كه  ر سازان، برنامه ، تصميمسياستگذارانرود،  بنابراين انتظار مي
  . كنند مجهز در برابر آن را كشور تر سريعهرچه  و درك نموده ،پيش از بيش را، نرم جنگ هاي ظرافت دارند،
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