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 چکیده 
 انگیزشگفت ایگونهبه های نوین،رسانه حیرت انگیز گسترش و ظهور با

 هاتقابل شیآرا و صحنه و است کرده تغییر ارتباطی حوزه در چیزهمه
 این در هم «فرهنگ» و «قدرت» مانند یمیمفاه. است شده دگرگونی دچار
 یاساس یمبنا عنوانبه «یفرهنگ قدرت» حاال و است کرده تغییر میان

 قدرت» شیافزا در «نوین هایرسانه» نقش. است شدهمطرح یمل قدرت
گیری تحوالت و شکل در یمهم نقش و شده ترجدی کشور، كی «نرم

به  توصیفی و تحلیلیروش این پژوهش با . کنندایفا می کشور هر قدرت
-های قدرتو مؤلفه نرمگیری قدرتبررسی و سیر تحوالت قدرت، شکل

عنوان دو عنصر اساسی به« های نوینرسانه»و « رهبری»نرم و بررسی 
از عناصر قدرت نرم پرداخته و با توجه به توانایی دشمنان در احاطه و 

ایران، و ایجاد بحران در ج.ا. نوین در تالش برای فشارهایکاربرد رسانه
عنوان رهیافت و الگویی ههای مقام معظم رهبری برجوع به آرا و اندیشه

 داند.های نوین میمناسب در مدیریت و دفاع در برابر تهاجم رسانه
 .نوینهاینرم، رسانهمقام معظم رهبری، دفاع، قدرت، قدرت کلیدواژه:

 01/11/1398تاریخ تأیید   25/09/1398تاریخ دریافت 
 باشداین مقاله برگرفته از رساله دکترای آقای جعفر حیدری می

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

 تغییر و دگرگونی معرض در دیگری دوره هر از بیش بشری سوم، جوامع هزاره اوایل در
 که است شده  جوامع در ایگسترده هایباعث تغییرات و دگرگونی، امر این. اندگرفته قرار

 داشته پی در را سیاسی و فرهنگی ،اجتماعی نهادهای و ساختارها از خیلی شدن دگرگون
 ناچار و بینندخطر می در را خود مشروعیت نهادها و ساختارها این اغلب که ایگونهبه است
 منزلهبه دوره این از اجتماعی دانشمندان از هستند. خیلی تغییرات این با خود همسازی به

 مانوئل، فراصنعتی جامعه آن از 1بل دانیل. کنندمی یاد صنعتی انقالب از پس جدید انقالبی
 یاد اطالعاتی جامعه به آن از 3سائو اوهه تادتئو و ایشبکه جامعه به آن از 2کاستلز

 جریان و انتقال ازآنجاکه است معتقد کاستلز(. 2:1387شکوری، و جاه رفعت)کنندمی
 رفتارها و عقاید از ییهانظام که فرهنگ حوزه گیرد،می صورت ارتباطات طریق از فرهنگ

 بنیادین دگرگونی دچار نوظهور، هایرسانه و جدید هایتکنولوژی ظهور با شودمی شامل را
 ارتباطات برقراری امکان و مجازی جهان است معتقد بل(. 34 :1380 کاستلز)گرددمی
 شده الساعهخلق هایهویت آن دنبال به و آنی هایفرهنگ ظهور منشأ شمار،بی و زمانهم

 روندمی بین از سرعتبه جدید هایهویت ظهور با و گرفته شکل محدودی دوره در که است
 فضای در الکترونیکی ارتباطات ویژگی(. 35 :1392 آذرگون، و خسروشاهی صبوری)

 سرعت بر عالوه. سازدمی فراهم کاربران برای را رودررو روابط با متفاوت شرایطی سایبری
 طبقه، جنسیت،: چون الزاماتی از فارغ را مشابهی و یکسان فضای..  و بودن ناشناس عمل،
. است کرده ایجاد کاربران برای را متفاوتی تجارب که کندمی فراهم مکان و نژاد قوم،

 و بازسازی) پذیریانعطاف در را سایبر فضای اجتماعی هایشبکه عمده هایویژگی کاستلز
 توانایی و( شدن بزرگ و کوچک) پذیریمقیاس ،(محیطی تغییرات برابر در پذیریواکنش
 امکان ها،شبکه این مهم قابلیت. کندمی ذکر واحد مرکزیتی به وابستگی بدون حیات، متداو
 محتوا، آزادانه تولید دیگران، با گسترده تعامل فضای وجود و جدید کنشگران ورود

 تعامالتی .است رسمی قدرت مراکز از آنها استقالل و اطالعات، و دانش گذاریاشتراک
 که کرده ایجاد را جدیدی هایگرایش و ذهنیت افراد برای دهد،می رخ فضا این در که
. کند ایجاد جزئی هرچند تغییراتی حقیقی، دنیای در آنها تعامالت و رفتار در تواندمی

                                                      
1 Daniel Bell 

2 MANUEL CASTELLS 

3Tada Umesao  
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 هویت فرهنگی، با بازی در کاربران برای را بیشتری انگیزه تواندمی سایبری ارتباطات
 مارک(. 23: 1388 نورمحمدی،)سازد فراهم یرواقعیغ تصویری ارائه و آزمایشی رفتارهای

 دارد، سیطره جامعه در مجازی هایشبکه و اینترنت که جدید دوره در است معتقد 1پاستر
 چراکه سازند؛می را و فرهنگ افراد هویت که هستند مجازی اجتماعات و اطالعات و هاداده
 ایتازه وضعیت در را هویت آورده، وجود به فرد هایبرداشت در را تغییراتی هارسانه این
 فرهنگی در هویت. است مغایر گاهی حتی و متفاوت گذشته با بسیار که دهدمی قرار

 مبین جدید اطالعاتی جامعه. کندمی حرکت شدن فراملیتی مسیر در سایبری اجتماعات
 ازلحاظ افراد بودن نزدیک دیگر فضا این در. است انسان منعطف و تغییرپذیر ثبات،بی هویت
 ارتباط هم با توانندمی مختلف کشورهای در افراد و نیست آنها صمیمیت دهندهنشان مکانی
 افراد معموالً فضاهایی چنین در. باشند داشته یکسان فرهنگ و بودن نزدیک احساس و داشته
 جمع هم دور را آنها که است منافعی و عالئق آن و دارند اشتراک چیز یک در حداقل

 که هویتی. سازدمی را آنها هویت است، اطالعات به دسترسی همان که منافع این. کندمی
 است "دیجیتال هویتی" سایبری فضاهای در افراد هویت. است ناپایدار و تغییر حال در مدام
 اجتماعات این در را افراد هویت نژاد و ملی فرهنگ کشور، ملی، و بومی زبان سرزمین، و

 هم دور را افراد مختلف موضوعات حوزه در و محدود مقطعی، منافع بلکه کند،نمی تعیین
 ملی و فرهنگی هویت مجازی اجتماعات چنین در لذا. سازدمی را آنها هویت کرده، جمع
 و شده روابط سنتی هایشبکه پاشیدگیازهم موجبات همچنین، و شده تهدید شدتبه افراد

 (.146 :1384 همکاران، و نوابخش) کندمی ایجاد افراد برای واقعی جهان از جدا هایهویت
 و کرده فراهم کاربران برای را جدیدی وضعیت سایبری هاینیز شبکه ایران امروز جامعه در

 ذکایی،. )اندآورده پدید هاارزش و هافرهنگخرده گیریشکل در را ایتازه مرزهای
  2منتسب به جوزف نای عنوان یکی از تقسیمات قدرت وبه« قدرت نرم»در شرح (.3-2:1383

جای به)ها از طریق مجذوب کردندست آوردن خواسته قدرت نرم توانایی بهتوان گفت می
های سیاسی صورت ایدهو  های فرهنگیباشد. این کار از طریق جذابیتمی  (اجبار و یا امتیاز

ملی، ها، فرهنگ و نحوه رفتار با هر کشور در سطح گیرد. اساس قدرت نرم در ارزشمی
المللی یک کشور نهاده المللی و در ایجاد حس مشروعیت برای اهداف بینای و یا بینمنطقه

 . (Nye,27:2002)شده است

                                                      

1Mark Paster 

2 Joseph Nye 
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 و سیاسی فرهنگی هژمونی تحکیم و حفظ های نوین و فضای سایبر برایرسانه امروزه

 افکار تسخیربرای  نیرومند ابزاری دارد و برتری نظامی نیروهای بر بزرگ حتی هایقدرت

 گسترش و ارتباطات روزافزون پیشرفت فرهنگ، شدنجهانی . باباشندمی عمومی اذهان و
 و شده برخوردار بیشتری اهمیت از نرم و قدرت سایبری قدرت جهانی، سطح در اطالعات
عنوان یکی از فضای سایبر بهنوین و هایرسانه .است گرفته قرار نظرانصاحب موردتوجه

 .دنها دارجنگ نرم پتانسیل بسیاری برای تسلط بر ذهن و افکار انساننرم در قدرتهای ابزار
گذاری اکنون در دست دشمن است و با افکار او مدیریت و قانونبا توجه به اینکه این فضا هم

شود بازی در این زمین درنهایت به نفع او تمام خواهد شد برای اینکه بتوان در این نبرد می
زیرساخت ارتباطاتی و اطالعاتی  بدین معنا کهبازی جدیدی تعریف کرد اید زمینپیروز شد ب

، تحلیل و منطبق با اصول و سازیافزار مربوطه بومیافزار تا نرمکشور به معنا واقعی از سخت
که این پژوهش قصد دارد رجوع به آرا و شود  پردازیقوانین اسالمی پردازش و نظریه

ها جهت مدیریت کنش و واکنش عنوان یکی از این رهیافترهبری بههای مقام معظم اندیشه
 و مدیران یبرا الگو این کاربرد های نوین را بررسی کند.ویژه رسانهها و بهبه تهاجم رسانه

این  اهداف جزو کارگزاران، مسئوالن و دانشجویان، یبرا رسانه، مدیریت بومی ادبیات تولید
 شوند.می محسوب پژوهش

 مبانی و چهارچوب نظری  -2

 و سایبری قدرت نرم -2-1

  منابع قدرت و مطلوبمان جینتا آوردن دست به ییتوانا یعنی ،یرفتار قدرت انیم توانمی
 مرتبط مطلوب جینتا آوردن دست به ییتوانا با معموالً  که یمنابع داشتن اریاخت در یعنی

 بر ،یرفتار قدرت از گذشته اطالعات، انقالب. شد قائل یاساس یزیتما شوند،شناخته می
 (.  367:1390 گران،ید و روزنا)گذاردمی ریتأث شود،می دهیسنج منابع که برحسب یقدرت

 صورتبدین رند؛ییتغ حال در عموماً قدرت منابع معتقدند ناظران ی، برخ رابطه نیهم در
 امروزه. گیردمی صورت قدرت منبع عنوانبه ینظام یروین یرو ید کمتریتأک تدریجبه که
 تیاهم یاقتصاد رشد و آموزش آوری،فن همچون یعوامل ،یالمللنیقدرت ب یابیارز در
 به ینگاه با. است افتهی کاهش خام مواد و ایجغراف تیاهم حال، نیدر هم و اندیافته یشتریب

 فایا یشتریب نقش قدرت از یمتفاوت منابع دوره، هر در که شودروشن می گذشته قرون
 را راتییتغ همچنان زین امروز یایدن در و ندارد ستایا گاه حالتهیچ قدرت منابع. اندکرده
 قدرت منبع یکشاورز و تیجمع ن،یسرزم هجدهم، سده (. در98:1387،ینا)کندمی تجربه
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 کیزیف ویژهبه و علم زین ستمیب سده انهیم در ،یصنعت تیظرف سده نوزدهم، در. بود کنندهنییتع
 ییتوانا حاضر، سده در. بود داده قرار هاقدرت اریاخت در ایکنندهقدرت تعیین منابع ،یاهسته

 و روزنا)است قدرت منبع ترینکنندهتعیین احتماالً خود، عیف وسیتعر در یاطالعات
 قدرت منابع درزمینه یمختلف هاینظریه به توانمی ارتباط، نیهم ( در369:1390گران،ید

 است، داشته یشگرف ریتأث قدرت حوزه در آنها راهبرد و هاقدرت دگاهید که بر کرد اشاره
 از دوهه از ییهوا یروین و ماهان از ییایدر یروین ندر،یمک از نیزم همانند قدرت یهاینظریه

 .(Starr,2009:13)اندجمله نیا

 قدرت عمده سیر تحول منابع -1شماره  جدول

 (1390 د،یجد یهایفناور و تیامن اطالعات، انقالب گران،ید و مزروزنایج)
پردازی فراهم ای نوین اطالعات و ارتباطات گستره وسیعی را برای نظریههور فناوریهظ

گروه اول بر  :شوندآورد. نظریاتی که در این راستا مطرح شدند به دو گروه عمده تقسیم می
ای جدید تکنولوژیک مانند هرفتشاطالعاتی پدیده جدید نیست و پیاین باورند که جامعه 

پردازان این گروه داری، نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. نظریهگذشته در خدمت سرمایه
یتا و آلن لی پایتز با نظریه  ل آگلیشاز: هربرت شیلر با نظریه نئومارکسیسم، میاند عبارت
 -پذیر، آنتونی گیدنز با نظریه دولت یه انباشت انعطافی، دیوید هاروی با نظرشبخسامان

ام با نظریه گستره همگانی. این گروه هس گارنونت و یورگن هابرماس و نیکالشملت و خ
حال که کنند و درعینروندان معرفی میهرحمانه شهای بیعصر جدید را سرآغاز کنترل

 شکنند و حتی از پذیرکار نمیاهمیت کلیدی اطالعات را در دنیای جدید ان وجههیچبه
دهند، اما های ارتباطی جدید بیمی به خود راه نمیح جامعه اطالعاتی برای عصر رسانهالاصط

ورزند بات آن از گذشته تاکنون اصرار میثبر استمرار مناسبات حاکم بر جامعه و 

 قدرت عمده منبع دوره

 یپادشاه یهاان سلسلهیم وندیپ مزدور، سربازان از متشکل یهاارتش ،یاستعمار تجارت طال، شمش 16قرن 

 ییایدر یروین و ونقلحمل ه،یسرما یبازارها تجارت، 17قرن 

 ارتش ،یدولت دستگاه ،ییروستا مناطق صنعت ،یکشاورز ت،یجمع 18قرن 

 ایجغراف ،یبرالیل یهنجارها ،ییایدر یروین ،یاعتبار و یمال امور ،یاسیس یهمبستگ ،یصنعت تیظرف 19قرن 

 یروین ،یا ه هست کیزیف خصوصاً  یکیتکن و یعلم حوزه در یشتازیپ ،یمل اقتصاد یبزرگ 20قرن 

 یالمللنیب هایرژیم ها،ائتالف و ینظام

 یتیچندمل بزرگ هایشرکت ارتباطات، ،یجهان یهاشبکه ،یاطالعات ییتوانا و اطالعات یفناور 21قرن 
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با ساختار ای ای تکنولوژیک، جامعههرفتشگروه دوم معتقدند در سایه پی (.1383وبستر،)
ا در این جامعه افقی است. مردم هدموکراتیک شکل گرفته است. ارتباطات بین افراد و گروه

اند. این ای تغییر یافتههای بسیار دسترسی دارند و الگوهای ارتباطات رسانهبه آگاهی
 ای که در آن تولید پیام از انحصاردهند. جامعهنو را نوید می ایور جامعههمندان ظشاندی
ای نوین هژیای تکنولومندان این گروه به نقش رسانهشمعدود خارج شده است. اندی ایعده

کنند. فردی و گروهی و جامعه بررسی و بیان می ار آن را بر روابط میانثتوجه دارند و آ
 .(1383وبستر، )های الکترونیک است.ازنظر این گروه در جامعه نو حاکمیت اصلی با رسانه

 نوینهای وری نوین ارتباطات و رسانهاکارکرد فن هایدیدگاهتحول سیر  -2جدول 
 های جدیدوری نوین ارتباطات و رسانهاکارکرد فن هایدیدگاهسیر تحول 

 خبری، تشریحی و انتقال میراث فرهنگی: (Harold Lasswell)هارولد السول 1

 فرهنگی و تفریحیخبری، تشریحی و انتقال میراث : (Charles Wright)چارلز رایت 2

 نوسازی و گذر از جامعه سنتی: (Daniel Lerner)دانیل لرنر 3

 تبدیل جامعه سنتی به جامعه مدرنیته: (Thompson)تامپسون 4

 رسانه یا خود فرهنگ است یا انتقال دهنده: (McLuhan)مک لوهان 5

 جوامع انسانی بخشهویتو  دهندهشکلعنوان ها بهارتباطات جدید و رسانه: (Karl Deutsch)کارل دویچ 6

 عامل پیدایش جامعه سیاسی جهانی عنوانبههای جدید رسانه: (Karl Deutsch)کارل دویچ 7

 های جدید در ایجاد دهکده جهانیبودن توانایی رسانه ناپذیر: اجتناب(McLuhan)مک لوهان 8

امل ترکیب و سرنوشت زندگی جدید های ارتباطی، عتحول و توسعه رسانه: (Thompson)تامپسون 9

 اجتماعی

 ارتباطات آوریفنها و تحول در رسانه براثردگرگونی مفهوم قدرت : (Thompson)تامپسون 10

داری پیشرفته و نوعی سلطه ارتباطات نماد امپریالیسم خبری و سرمایه: (Herbert Schiller)هربرت شیلر 11

 مدرن

 آوری ارتباطاتای و جهانی شده محصول فنجامعه شبکه: (Manuel Castells)مانوئل کاستلز 12

 در قدرت مؤثرها کارپردازی قوی، سریع، گسترده و رسانه: (Alvin Toffler)الوین تافلر 13

آوری جدید ارتباطی وقوع انقالب دیجیتالی و پیدایش فن :(Hamid Maulana)موالناحمید پروفسور  14

 شود.سیاست و ساختارهای قدرت در جامعه میباعث تعریف جدید از 

 عناصر قدرت نرم  توان یکی از را می نوین ایهای ارتباطی و رسانهظرفیت :(Joseph Nye)جوزف نای 15

 
 ن رابطه،یهم در. دارد یجهان معادالت در یمهم نقش یکنون عصر در اطالعات قدرت
 عصر در قدرت حیتشر یبرا "یبریسا قدرت"در نظریه جدید خود یعنی  ینا جوزف
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 وابسته نظریه جدید قدرت نیا در ینا.  است گرفته کمک «قدرت انتشار» مفهوم از اطالعات
 را آن و داندمی یاست جهانیس در دیجد هایزمینه ترینمهم از یکی را یبریسا یفضا به
 ازشده داده حیج ترجینتا آوردن دست به ییتوانا یبریسا قدرت» :کندمی فیتعر گونهاین
 یبریسا دامنه در اطالعات با ارتباط در یکیالکترون منابع از استفاده قیطر

 نامتقارن و پذیریآسیب ،یگمنام ورود، نییپا متیق افزاید،می ی. و(Nye,2010:4)«.است
 سخت قدرت اعمال یبرا یشتریب تیظرف از تر،کوچک گرانیباز که است یمعن نیا به  بودن

 اطالعات در رییتغ. برخوردارند یجهان استیس تریسنت هایحوزه در یمجاز در فضای نرم و
 که است یطیمح هم و است دیجد هم یبریسا دامنه اما دارد، قدرت در یمهم همواره نقش
 انیم قدرت تفاوت که است نیا یبریسا یفضا یهایژگیو از. باشدمی انسان ساخته دست

 که کندمی فراهم را قدرت انتشار از خوب مثال کی درنتیجه، و دهدمی کاهش گران رایباز
 از گرید دولت به مسلط دولت از قدرت انتقال. است 21 قرن در یجهان استینشانگر  س

 یتمام مشکل نیا. است دیجد ندیفرا قدرت، انتشار اما است، یخیتار یآشنا یدادهایرو
 که است دیبع قدرت ترینبزرگ که کندمی اضافه ینا. است عصر اطالعات در کشورها

 باوجوداین،. باشد هوا و ایدر همچون ها،حوزه گرید اندازهبه ن حوزهیا در تسلط به قادر
 ینیگزیجا ای قدرت یبرابر یمعن به قدرت انتشار که دهدمی نشان نکته را نیا یبریسا یفضا

 (Nye,2010:19) ست.ین یجهان استیس در گریباز نیعنوان قدرتمندتربه دولت

 ینا جوزف ازنظر یبریسا قدرت یمجاز و یکیزیف ابعاد -3شماره جدول 
 یبریسا قدرت اهداف

 یبریسا یفضا رونیب یبریسا یفضا درون

 یابزارها

 یاطالعات

 

 حمالت از ممانعت: سخت

 استانداردها و هانرم نییتع: نرم

 SCADA یهاسامانه به حمله: سخت

 بیباهدف ترغ یعموم یپلماسید انجام: نرم

 یعموم افکار

 یابزارها

 یکیزیف

 

 هاشرکت بر دولت کنترل: سخت

 به باهدف کمک هاییزیرساخت جادیا: نرم

 بشر حقوق فعاالن

  بمباران و هاکابل قطع: سخت

 کنندگانفراهم به اعتراض یبرگزار: نرم

 یبریسا یهاحمله

 های نوینرسانه -2-2

 ریپذامکاناش، دسترسی کاربران را در هر زمان و مکان ای که به دلیل پلتفرم تعاملیرسانه
 های نوین کنند. رسانهنماید و کاربران آن را در مقیاس کوچک و شخصی شده تجربه میمی
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پردازند. مخاطبان نیز قدرت انتخاب رسانه های خاص برای مخاطبان خاص میبه تولید پیام
اند از: آزادی نسبی نوین عبارتهایهای رسانهاند. برخی ویژگیآن را یافتهو محتوای 

 (. در7:1390مکانی)بابایی،زمانی و بیگفتمان، تبادل و ارتباطات بین فرهنگی، همگرایی، بی
 های نوینرسانه تأثیرگذاری حوزه گسترش با که تحوالتی همراه به اطالعات، عصر

 جدید شرایط. است شده کشیده چالش به پیشین اصول و هامفروض از بسیاری شده،حاصل
 هایچارچوب ای،رسانه و اطالعاتی انقالب از متأثر نیز هابحران گسترش و کاهش ایجاد،
 مرزهای تعیین به نیاز امر، همین و دارند گذشته از متفاوت بسیار ماهیتی که است یافته نوینی
دانست  یاندازاطالعات را چشم یم فناوریتوان پارادایم .کندمی بیشتر روزروزبه را جدید

 یاوستهیصورت پبه یاجتماع یهان اطالعات و ارتباطات و جنبشینو یهایکه در آن فناور
ن یرگذار ایتأث یهاهودا مؤلفهیرند. بن یپذیر میگر تأثیکدیگذارند و از یر میگر تأثیبر همد
 ن آورده است: ینچ یمجاز یهام را در سطح شبکهیپارادا
 

 (Ben-Yehuda, 2007:25)یرات اجتماعییهای نوین و تغرسانه -4جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11                                  98زمستان /49سال سیزدهم/شماره                  

 پژوهش روش  -3

است؛ ازلحاظ هدف،  یگیری یک پژوهش کاربردژوهش حاضر ازلحاظ جهتپ
ای و آوری اطالعات از روش کتابخانهجمع یازلحاظ ماهیت، علی است. برا توصیفی، و

 نظری مبانی و ادبیات بخش به مربوط هایداده و مطالعات . ابتدااستفاده شده است اسنادی
 راهبردی سندهای و دولتی اسناد ها،اجالس مقاالت، تحقیقات، ها،کتاب میان از تحقیق

 نرمقدرت منابع پیرامون اطالعات یآورجمع برای روشاز این  همچنین. شد تبیین و استخراج
 هایبانک ،هامقاله کتب، منظور این برای شد استفاده منابع اولیه مطالعات در و رسانه خصوصاً

 را ما بتوانند که منابعی تمامی و ویژه هایبولتن ها،خبرگزاری خبری، هایسایت اطالعاتی،
 .گرفت قرار موردتوجه رساند، یاری

 های نوینجنگ روانی رسانههای تکنیکها و تاکتیک -4
 جنگ روانی -4-1

طور مشخص، در قلمرو صالحیت نیروهای هایی که بهبرخی، جنگ روانی را به فعالیت
دانند که بر تبلیغ برای مخاطبان کنند و بنابراین، آن را تالشی میمسلح قرار دارد، محدود می

برخی دیگر،  (2007، 'های نظامی معین متمرکز است )آنوپخاص و پشتیبانی از مأموریت
جنگ روانی عبارت از مجموعه اقدامات یک کشور برای اثرگذاری و نفوذ بر این باورند که 

ها و مردم خارجی در جهت مطلوب است که با ابزاری غیر از ابزار بر عقاید و رفتار دولت
گیرد. طرفداران این نگرش، اغلب بر این باورند که نظامی، سیاسی و اقتصادی صورت می

شود )دنینگ، است اما تمام آن را شامل نمی تبلیغات جزء اصلی و اساسی جنگ روانی
عنوان ابزار یک در اهمیت جنگ روانی بههمه، در دنیای امروز، حاکمان هیچبااین .(2009

ای سیاسی کشورداری و سیاست خارجی تردید ندارند. جنگ روانی با چهره جدید، پدیده
ک دارد و بنابراین به مقطع همیشگی و پیوسته است. جنگ روانی امروزه بیشتر حالت استراتژی

و فصل خاصی وابسته نیست. چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، کشورها باید برای 
آور جنگ روانی در دنیای شگفت. کارگیری این تاکتیک یا دفاع در مقابل آن آماده باشندبه

واعد های علمی متکی است و این پدیده، چه برای دستیابی به قامروز، بر علم و پژوهش
های انسانی، چه برای رساندن پیام خود به مخاطب و تضمین تأثیرگذاری بر افکار و نگرش

های خاص هر دسته از مخاطبان و محیط آنها آن و چه برای شناخت مؤلفه ادراکدریافت و 
توان گفت در دنیای کنونی، کشوری طورکلی میبه. به تحقیقات علمی وابستگی شدید دارد

های علمی الت جنگ روانی کارآمد راه بیندازد که ضمن برخورداری از بنیانتواند تشکیمی
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اهداف جنگ . های نوین ارتباطی را در اختیار داشته باشدالزم در علوم اجتماعی، فناوری
 اند از:عبارتروانی 

ها و کوچک شمردن القای ناامیدی در بین مخاطبان کشور، با بزرگنمایی ناکامی
 دستاوردها

 نسبت به رهبران کشور یا جناح مقابل اعتمادیبیایجاد 

 ایجاد رعب و وحشت در بین مخاطبان کشور یا جناح مقابل

ایجاد شکاف در بین جامعه مخاطب )ترویج اختالفات قومی، مذهبی، جغرافیایی، نژادی، 
 طبقاتی و ...(

 های نوینهای جنگ روانی رسانهتاکتیک -5جدول شماره 

از اطالعات استوار است. با استفاده از این تاکتیک  ایپارهردن بر حذف ک تاکتیک حذف

گردد تا زمینه مهم یک خبر به دالیل از پیش طرح شده، حذف می هایقسمت

 را برای پخش شایعه مهیا نماید.

در این تاکتیک جزئیاتی را که ممکن است مخالفت اداری یا سیاسی را  بافیتاکتیک کلی

های دیپلماتیک شکل پوشانند. بیانیهمطالب غیرواقعی می برانگیزد، با لعابی از

 بارز آن است

گیر بندی، تأخیر در پخش پیام است تا پیامشیوه متداول تاکتیک زمان بندیتاکتیک زمان

گیر شود. این شیوه در بسیاری مواقع التهاب و اشتیاق مخاطبان را برای زمین

و در برخی مواقع زمینه شایعه را نیز کند. شنیدن خبر از منابع موثق تشدید می

 کندفراهم می

های گوناگون و به مقدار جای آنکه در یک سند ارائه شوند در زمانها بهداده چکانیتاکتیک قطره

شوند تا مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد و اعتیاد پیدا کند و کم پخش می

 منتظر پخش اخبار از آن منبع شود

ساختن دروغ برای آزمودن حریف است. در این شرایط، ماجرایی دروغین  تاکتیک بازگشتی

شود، مطبوعات داخلی آن را کشف و از نو در خارج از کشور ساخته می

 کنندچاپ می

های دکتر گوبلز، عنصر تبلیغات گر هیتلر است. منظور استفاده از همان شیوه تاکتیک دروغ بزرگ

های مردم تر باشد، باور آن برای تودهدروغ هرقدر بزرگ»گوید: گوبلز می

تر است. با استفاده از این تاکتیک برای مرعوب کردن حریف یا افکار راحت

کنند )شکر خواه، وجه واقعیت ندارد، بیان میهیچعمومی، پیامی را که به

1372.) 
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های خود، بر اطالعات ، در کلیه جنبههارسانه توان گفت جنگ روانیطورکلی میبه
موجود وابسته است. بدون درک واقعی از قدرت انسان و آگاهی واقعی نسبت به آمال و 

های جنگ طور حتم کوششآرزوهای افراد و تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها به
به شکست است. هرقدر آگاهی مدیران خبری نسبت به کسانی که ندای روانی محکوم

هایشان افزایش اثر آنان بر مخاطبان و رفتار و دیدگاه تبلیغات متوجه آنهاست، افزایش یابد،
 گذارد.های رفتار آنها تأثیر مییابد و به این طریق بر شیوهمی

 شایعه  -4-2

های غیررسمی و نامعتبر و نتیجه نهایی اطالعات وارسی نشده است که در شایعه گفتمان
در  (.1385ولیوان همکاران، چند مرحله در چارچوب نظام ارتباطی پرورانده شده است )اس

پخش شایعه از شیوه بر هم زدن تعادل و کنترل حرکت در جهت مطلوب در مسائل اجتماعی، 
شود. نامتعادل کردن فضای یک جامعه و ایجاد ناامنی و هراس سیاسی و اقتصادی استفاده می

اف از پیش ریزی برای نیل به اهدترین عامل در سمت دهی و برنامهو اصلی در آن، اولین
اساس ساز را از پخش اخبار کذب و شایعات بیطورکلی، اهداف شایعهشده است. بهتعیین
 توان در محورهای زیر خالصه کردمی

ای جز یأس طور حتم نتیجهالف( ایجاد بدبینی نسبت به نظام و مسئوالن یک جامعه که به
 مردگی و خستگی روانی برای اقشار مردم نخواهد داشت .و دل

 افزایش نگرانی و اضطراب در مردم 

 دار کردن قداست مسئوالن و رهبران یک حکومت ها و لکهترور شخصیت

 ایجاد فضای ناسالم اجتماعی 

 (.256:1380بندی میان قشرهای مختلف مردم)کاپفرر،ایجاد تقابل و صف

 انگاره سازی  -4-3

ای خود، مجموعهخودیآن به مثابه یک سازه تعریف کرد که مضمونتوان بهانگاره را می
های گوناگون واقعیت در ذهن فرد وجود دارد. در فرهنگ از تصویرهایی است که از جنبه

انگاره  کنند دارد.ها، انگاره سازی نقش مهمی در شکل دادن به آنچه مردم فکر میرسانه
صاحبان  های کالنای را در پیشبرد سیاستجایگاه ویژه ایسازی خبری در دنیای رسانه

نویسد: دهد. در تعریف انگاره سازی خبری، شعار غفاری میها به خود اختصاص میرسانه
ها، اشیا و رویدادها به مخاطب، انگاره سازی خبری نام ها، مکانای از شخصیتارائه انگاره»

ها دارد. به اعتقاد وی، در انگاره سازی با بازتاب واقعیت سروکار نداریم. واقعیت



 ..ای.نرم در جنگ رسانهراهکارهای دفاع                                                 14

شوند. انگاره سازی تکنیک و کلید کارگشای و توأم با تفسیر پنهانی ارائه می شدهیدستکار
 (137:1376،)شعار غفاری« منفی سازی در جهان خبر است

دهند، برداشتی ذهنی از ها فضایی ساختگی ارائه میرسانه»(، 2006به عقیده هوسمن )
، خبر الزاماً همان چیزی نیست که هاجهان که ضرورتاً با جهان واقعی منطبق نیست، در رسانه

نمونه بارز انگاره سازی  .«دهدافتد بلکه چیزی است که منبع خبری آن را ارائه میاتفاق می
ویژه کشور توان در تصورات جوامع غربی نسبت به مسلمانان و بهوضوح میخبری منفی را به

اند، ع فرق صنعتی متحول شدهجوام ما، ایران مشاهده کرد. این جوامع که از جوامع صنعتی به
های خبری در ایجاد انگاره از سایر ملل تا حدود زیادی به اطالعات و تصوراتی که رسانه

تدریج دیدگاه افراد را درباره های خبری بهترتیب، رسانهاینکنند، اعتماد دارند. بهارائه می
ای هستند که صاویر ذهنیدهند و منبع اساسی ایجاد تها و مسائل گوناگون شکل میواقعیت

 .(88:1999نتال،یلیافراد درباره سایر ملل دارند )ل
 برچسب زدن -4-3-1

های مختلف را به صفات مثبت و یا منفی تبدیل ها واژهبر اساس این تکنیک، رسانه
دهند. گاهی هدف از این عملکرد کنند و آنها را به افراد و یا نهادهای مختلف نسبت میمی

آنکه استداللی در محکومیت آنها ایده، فکر و یا گروهی محکوم شوند بیآن است که 
کوشند تا با القاب مثبت و یا منفی، ها میاصحاب رسانه (.190:1380د،آورده شود )مهردا

کارگیری بعضی برداشت اولیه ما را نسبت به موضوعات موردنظر، تحت تأثیر قرار دهند. به
بخش و یا بعضی عناوین منفی مانند ادیخواه، نجاتعناوین مثبت مانند دموکرات، آز

ای متفاوت سوق دهد و تروریست، متحجر، محور شرارت و ... ممکن است ما را به نتیجه
زنی را نوع برداشت ما را نسبت به یک فرد و یا مفهوم خاص، متأثر سازد. برخی، برچسب

تحریک به رد فکر، عقیده خاص و یا گروهی مشخص برای  گذاری بر یک فکر یا عقیدهاسم
 (.152:1992اند )تانکارد،و یا آن گروه موردنظر بدون بررسی شواهد تعریف کرده

 توسل به ترس -4-3-2

منظور در این تکنیک از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن به
انی، های روشود. متخصصان جنگتضعیف روحیه و سست کردن اراده آنها استفاده می

کنند که خطرات و ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف، به آنان چنین القاء می
ای صدمات احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنان کمین کرده است و از این طریق آینده

 (42، 76کنند )شیرازی، ها و مشکالت را برای افراد دشمن ترسیم میمبهم و توأم با سختی
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 ریمن سازیاه -4-3-3

در این تکنیک، مبلغ تالش دارد تا تنفر و دشمنی جمعیت مخاطب را نسبت به عقیده، 
که اگر گروهی منفور )از دیدگاه رسانه(، نحویگروه و یا کشورهای خاص برانگیزد به
نظر از درست و یا نادرست بودن آن، وجهه منفی سیاست خارجی را پشتیبانی کند، صرف

کند و از این طریق بر مواضع جمعیت مخاطب اثر ت را بزرگنمایی میگروه حامی این سیاس
 (.50:1384گذارد )محمدى نجم،می

 گواهی -4-3-4

باشد که برای حمایت هایی در داخل و یا خارج از پیام میقولگواهی و یا شهادت، نقل
وازه، شود. در این تکنیک، آاز یک سیاست، عقیده، برنامه و یا شخصیتی خاص، آورده می

شود، که از این شهرت و یا جایگاه فرد)کارشناس ، مسئول حکومتی و ...( بکار گرفته می
گیرد. طریق شهادت، گواهی ، تأیید و یا نفی فرد یا افراد محترم بر روی پیام تبلیغاتی قرار می

در تکنیک استناد یا گواهی، هدف آن است که مخاطب، خود را با فرد مورد استناد یکسان 
(. 78:1384محسنیان راد،) منزله باورها و عقاید خود بپذیردهای آنان را بهاند و باورها و ایدهبد
دیگر تکنیک گواهی یا استناد ، عبارت از آن است که یک شخص مورداحترام و عبارتیبه

 یا منفور، فکر، برنامه و یا سیاست معینی را تأیید یا نفی کند.
 گوییکلی -4-3-5

شوند، های غربی مصادره و در جامعه منتشر میمفاهیمی که از سوی رسانهبسیاری از 
های غربی در دو گیرد. تولیدات رسانهمحتوای واقعی آنها مورد کنکاش و بررسی قرار نمی

باشد که از سوی نظام سلطه ها و مفاهیمی میحوزه سیاست داخلی و خارجی، مملو از ارزش
شدن، لیبرالیسم، اقتصاد باز، امنیت ملی، مانند جهانی اند مفاهیمیبه استخدام درآمده

باشند نوین جهانی، حقوق بشر، دموکراسی ، تروریسم و ... اینها مفاهیمی می پلورالیسم، نظام
شوند ای مشخص بکار گرفته میکه بدون تعریف مشخص در جهت اقناع مخاطبان در زمینه

 (.47:1384)محمدى نجم،
 ای رهبریانهرهیافت دفاع نرم رس -5

ای، هدف این پژوهش های جنگ روانی رسانهها و تاکتیکپس از شناخت تکنیک
ای های آن در بیانات رهبری و همچنین کشف راهکارهای دفاع نرم رسانهاستخراج مصداق

 باشد.رهبری در برابر آن می
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 ایو رسانه روانی اقدام شامل آن شکل ترینعینی در سخت، جنگ برابر در نرم جنگ
 گشوده و نظامی بدون درگیری دارد تالش و گیردمی نشانه را هدف گروه یا جامعه که است
 جنگ ای،رایانه جنگ جنگ، روانی،. وادارد شکست یا انفعال به را رقیب آتش، شدن
. شوندمی محسوب نرم جنگ از اشکال اجتماعی، سازیشبکه و نرم براندازی ای،رسانه
 و فکری هایحلقه تا است هدف جامعه تفکر و اندیشه درآوردن پای از پی در نرم جنگ

 طورکلی،به. کند تزریق ثباتیبی و تزلزل اجتماعی، - سیاسی نظام در و سست را آن فرهنگی
 که شودمی تالش نرم، جنگ در. است کشنده غیر پیامد در و افزارینرم روش در نرم جنگ

 تمامیت و وحدت سیاسی، نظام مشروعیت یعنی نرم، امنیت مرجع موضوعات ثقل مراکز به
 هستند، اجتماعی سرمایه مهم بسیار منابع از که سیاسی، - ملی وفاق ملی، اعتماد کشور، ملی

 پذیریانعطاف کاهش در مهمی بسیار نقش تواندمی مردم رضایت کاهش. شود وارد صدمه
 محسوب نرم جنگ «رزمگاه» ، دو«مغز» و «قلب». باشد داشته سیاسی حساسیت و ملی
 جنگ در. »(3:1390پیشانیان،است)ماه نرم منازعات هدف ها،ذهن و هادل تصرف و شوندمی
 را مخاطب که کندمی تالش و است اقناعی الگوهای کردن فراهم دنبال به تهدید عامل نرم،
 عامل هایخواسته مطابق را خود هایاولویت و ترجیحات که دهد قرار تأثیر تحت ایگونهبه

 طریق از افکار بر تأثیرگذاری با اهداف این از بخشی(. 1383 نای،) «کند درک و فهم تهدید
 الگوهای مسخ و «باورسوزی» دیگر، بخش و شودمی حاصل «الگوپردازی» و «باورسازی»

. است نرم جنگ کلی اهداف از استحاله، و فروپاشی نرم، براندازی در رسانه نقش .است رایج
 سازی نخبه ای،رسانه مصرف الگوی تغییر سازی، مرجع سازی، گفتمان این، بر عالوه

است که  نرم جنگ در ایواسطه و برد میان اهداف ترینمهم از اطالعاتی سلطه و مصنوعی
 .در بیانات مقام معظم رهبری عیان است

 ردخُ گوناگونی اهداف در ای،رسانه جنگ از دشمن اصلی انگیزه، ایرسانه بمباراندر 
 معظم رهبر. شودمی منتهی اصلی هدف به فرعی، اهداف این به دستیابی طریق از و شده

 ایرسانه جنگ گوناگون اهداف از برخی جوانان، علیه «ایرسانه بمباران» به اشاره با انقالب
 صوتی هایرسانه دنیای در. مجازی دنیای در دنیا؛ در است غوغایی»: شمارندبرمی را دشمن

 ما جوانان افکار بمباران حال در رسانه، هزارها اعتبار یک با و رسانه، صدها تصویری، و
 هاآن کنندمی سعی بعضی برگردانند، دین از را هاجوان کنندمی سعی هاآن از بعضی هستند؛

 کنند، وادار اختالف ایجاد به را هاآن کنندمی سعی بعضی کنند، منصرف اسالمی نظام از را
 کنندمی سعی بعضی بگیرند، خود خبیث هایهدف خدمت در را هاآن کنندمی سعی بعضی
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 هایجوان سر روی بر دائم طوربه بمباران این بدهند؛ سوق بیکارگی و ولنگاری به را هاآن
 انجام حال در اینترنتی و تصویری و صوتی هایرسانه و هادستگاه همین یوسیلهبه و ما

 (1/1/1394 انقالب رهبر بیانات )«.است

 دشمن، اصلی هایبرنامه از یکی امروز»: فرمایندمی انقالب معظم زدایی: رهبر هویت
 بدانند باید مردم. ماست عزیز ملت شخصیت و هویت احساس کوبیدن برای روانی جنگ
 بیانات ) «.است داده قرار افتخار یقله اوج در زمان طول در را هاآن واالیی هایارزش چه
 (15/4/1383 انقالب رهبر

 ارتباطات علوم در که «خبر بانیدروازه» شدهشناخته خبر و اطالعات: مفهوم بانیدروازه
 اتفاق خارج عالم در گوناگونی رویدادهای و وقایع که داد اشاره قضیه این به است مطرح
 را خود مدنظر اخبار بان،دروازه یک همچون که هستند جمعی هایرسانه این و افتدمی

 مفهوم به اشاره با انقالب معظم رهبر. پردازندنمی دیگر اخبار به و کنندمی منتشر و دریافت
 دنیا سطح در ناگهان کردید، اشاره دوستان از بعضی که طورهمان»: فرمایندمی اصطالح این

. رسدنمی هم نفر هزار به دنیا همه در تلفاتش شاید که مرغی؛ آنفوالنزای شودمی اول مسئله
 مرتبطین یا هاآمریکایی وسیلهبه که غیرمسلح عراقی شهروند هزار صدوبیست حال همان در

 دنبالبه ایران اینکه از شودمی پُر دنیا ناگهان ماند؛می مسکوت روند،می بین از تروریستشان
 آن و کنندمی اتخاذ را تبلیغاتی سیاست این که کسانی آن خود. است ایهسته سالح ساختن

 مدیریت مصلحت لیکن است؛ دروغ یک این که دانندمی وضوحبه کنند،می ترویج را
 از. شودمی گفته و شود گفته باید پس کند،می اقتضاء را این خبری و ایرسانه امپراتوری

 دار  وام را آن که پیداکرده دست ایپیشرفته فناوری یک به خود تالش با ملتی یک اینکه
 دنیا هایرسانه در اسمی این از بکند، آمیزصلح استفاده آن از خواهدمی و نیست کسهیچ
 (26/2/1385 انقالب رهبر بیانات ) «!شودنمی برده

 ذکر ایرسانه جنگ تعریف در که طوردیگری: همان و خود از دروغین تصویرسازی
 انقالب معظم رهبر. است دیگری و خود از تصویرسازی بر جنگ این عمده تمرکز شد،

 و رادیوها در ما انتخاب درباره که هاییحرف در جهانی، تبلیغات در»: فرمایندمی بارهدراین
 مرتّب ما انتخابات به راجع که دیگر کنیدمی مشاهده خب که- شودمی زده جهانی هایرسانه
 انتخابات این که پردازندنمی و کنندنمی ایاشاره اصالً  نکته این به -زنندمی حرف دارند
 این معموالً. بود هادل در نظام نفوذ عمق و هاتوانایی دهندهنشان بود؛ نظام قدرت دهندهنشان
 (26/3/1396 انقالب رهبر بیانات ) «.دارد وجود که است واقعیتی امّا گویندنمی را
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 ترینرایج و ترینمتداول از مثبت: یکی نقاط گرفتن نادیده و منفی نقاط کردن برجسته
. است مثبت نقاط گرفتننادیده و منفی نقاط کردنبرجسته استکباری هایرسانه هایشیوه
 امروز»: فرمایندمی و کنندمی اشاره دشمن ایرسانه هایتحریف برخی به انقالب معظم رهبر
 است پُرخرج خیلی رسانه؛ بخش از است عبارت ما دشمنان پُرخرج هایبخش از یکی

 دارد خرج خیلی آورند؛می متخّصص هایآدم گذارند،می پول کنند،می هزینه یعنی برایشان،
 این ایرسانه جریان این همت اصالً خب،. اسالمی جمهوری علیه کسی؟ چه علیه برایشان؛

 )« .کند گیرزمین تواندمی را اسالمی جمهوری که کند تکیه نقاطی یک روی بر که است
 (12/4/1395 انقالب رهبر بیانات

 مثبت نقاط گرفتننادیده و منفی نقاط کردنبرجسته تبعبه ماندگی:عقب حس تزریق
 انقالب معظم رهبر. کنندمی دنبال را «ماندگیعقب حس» القای استکباری هایرسانه کشور،

 از یکی امروز»: فرمایندمی روانی جنگ و ایرسانه جنگ در دشمن شگردهای خصوص در
 رهبر بیانات ) «.است ناتوانی و ماندگیعقب احساس القاء و تزریق دشمن، مهم شگردهای

 ساخته ایران مورد در مقابل جبهه توسط که هاییفیلم معموالً روازاین (11/9/1383 انقالب
 نسبتاً  نمایی گیرد،می قرار موردتقدیر خارجی هایجشنواره توسط که هاییفیلم یا شودمی

 و نیست بانشاط و خبری مثبت و وبرقپرزرق هایصحنه از و دارد افسرده و دلگیر، بدوی،
 .است ذکرقابل مورد دو هر از گوناگونی هاینمونه

 نظام را القایی ماندگیعقب علت ایرسانه جنگ در نظام: دشمن به مشکالت دادن نسبت
 اشاره دشمن روانی جنگ شیوه این به انقالب معظم کنند. رهبرمی معرفی اسالمی جمهوری

 روانی جنگ اساسی هایسیاست از یکی که دانیدمی خوبیبه شما»: فرمایندمی و کنندمی
 نسبت اسالمی نظام به نحوی به را کشور مشکالت که است این اسالمی انقالب دشمنان
 دوران در. است اسالمی نظام و اسالم و ایران ملت با هاآن آشکار دشمنی این،. دهند

 شده کار کشور این در گذشته صدسال برابر  چندین اسالمی، نظام سالهوپنجبیست حاکمیت
 مستبدانه حکمروایی مملکت این بر پهلوی و قاجار ننگین هایخاندان که صدسالی است؛
 باقی نشدهاستفاده یا و دادند باد بر یا را هاظرفیت و نکردند کاری ملت این برای و داشتند

 داده، حرکت کشور این شأن با مناسب آینده یک سمت به را کشور و ملت آنچه. گذاشتند
 بیانات ) «…وجود مشکالت کشور در حالدرعین اما .است اسالمی نظام و اسالمی انقالب
 (15/4/1383 انقالب رهبر
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 که هاستسال جهان هایرسانه کالن مدیران و بیان: صاحبان آزادی و طرفیبی ادعای
 هوشیاری عدم خواب در را هاآن باید مخاطبان، یعامه بر بیشتر تأثیرگذاری برای انددریافته

 خصوص این در انقالب معظم رهبر. کرد تحریک را هاآن هوشیاری نباید و داشت نگه
 ما که کندمی ادعا انگلیس رادیوی این[! طرفیمبی] ما که گویندمی مدام»: فرمایندمی
 و استکباری هایسیاست میدان در درست هااین ای؟طرفیبی چه میگویند، دروغ طرفیم؛بی

 چه انگلیسی؛ هایسیاست چه آمریکایی، هایسیاست چه کنند،می حرکت استعماری
 ارتباطاتی عجیب وسایل چه ها،خبرگزاری چه مکتوب، هایرسانه چه شنیداری، هایرسانه
 است، استکبار خدمت در است؛ هاآن هایسیاست خدمت در همه آمده، وجود به امروز که
 انقالب رهبر بیانات )« .است هاآن اهداف خدمت در است، صهیونیسم خدمت در
26/5/1394) 

 اسالم جهان هایرسانه المللیبین همایش در انقالب معظم دلسردی: رهبر ایجاد و ناامیدی
 کسانی که است این داریم، احتیاج امروز ما آنچه»: فرمایندمی فلسطین انتفاضه از حمایت در
 متأسفانه. است امیدبخش هاآن آینده بدانند و کنند پیدا روحیه هستند، مبارزه مشغول که

 در را امید این تا کنندمی تالش غرب تبلیغاتی هایدستگاه. شودمی دیده این عکس گاهی
 داشت، کمک و حمایت به را احتیاج حداکثر انتفاضه که اخیر هایماه همین در. بشکنند هم

. بود سم انتفاضه برای که شد کشانده مطالبی به هاقلم از بعضی اسالم دنیای در که شد دیده
 ملت که است این مطالب این معنای. است سم هااین زدند؛ حرف انتفاضه ضعف و ناتوانی از

 رهبر بیانات ) «.ندارد هاصهیونیست مقابل در افتادن خاک به و تسلیم جز راهی هیچ فلسطین
 (11/11/1380 انقالب

 جوانان اقتدارآفرینی به اشاره با انقالب معظم جوانان: رهبر حیای و اخالق ایمان، تضعیف
 کشور از اقتدارزدایی نیز را دشمن ایرسانه هایفعالیت هدف کشور، برای مؤمن
 میلیاردها کنند،می فعالیت هارسانه در و مجازی فضای در همهاین»: فرمایندمی و شمارندبرمی
 را، شریعت به پایبندی را، ایمان را، اخالق ایرانی جوان از بتوانند اینکه برای کنندمی خرج
 متشرّع  مؤمن جوان با. است کشور اقتدار مایه هااین چون چرا؟ بگیرند؛ و کنند سلب را حیا

 دارد، نگه را خودش تواندمی و لغزدنمی انگیزشهوت وسایل این مقابل در که باایمان باحیای
 (20/2/1396 انقالب رهبر بیانات ) «.انددشمن است، اقتدار مایه کشور برای و

 مورداستفاده هایشیوه از خود: یکی دادننشان مظلوم و مسلمانان دادن نشان تروریست
 انقالب معظم است. رهبر «نماییمظلوم» ای،رسانه جنگ و روانی جنگ در صهیونیستی رژیم
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 روزههمه و مکرّر تجاوزهای صهیونیستی هایرسانه دنیا در امروز»: فرمایندمی بارهدراین
 نکنند، مطرح هم را همین توانستندمی اگر. کنندمی مطرح گذرا صورتبه را اسرائیل

 گذرا، خیلی ولی کنند؛ مطرح که کندمی ایجاب هاآن ایرسانه مصالح منتها کردند؛نمی
 شرف و وجود از دفاع که را هافلسطینی عملیات اما گزینشی؛ و ناقص خیلی سطحی، خیلی

 مظلوم! است مظلوم اسرائیل گویا که کنندمی منعکس طوری است، سرزمینشان و میهن و
 سفّاک   متجاوز  اما دهند؛می جلوه جنایتکار و تروریست است، فلسطین ملت که را واقعی

 رهبر بیانات ) «.کنندمی را کار این دنیا هایرسانه امروز. دهندمی نشان مظلوم را جنایتکار
 (11/11/1380 انقالب

 ای از منظر رهبریرسانه جنگ برابر رهیافت دفاع نرم در -6

 سال، سی سال، بیست برای دشمن» اسالمی: انقالب ایرسانه جبهه راهبردی ریزیبرنامه
 یک دشمن نیست؛ شخص یک که دشمن چون کشد؛می نقشه بعد سال پنجاه سال، چهل

 پنجاه سال، بیست سال، ده برای هم اسالم اردوگاه. است اردوگاه هم اسالم. است اردوگاه
 را بعد سال پنجاه که نیست دشمن این فقط آری؛. کندمی ایجاد آمادگی صدسال، سال،
 (23/2/1379 انقالب رهبر بیانات) «بینیممی را بعد صدسال ما بیند؛می

 اسالمی انقالب ایرسانه جبهه در راهبردی: ریزیبرنامه مبنای بر مستمر سنجش و رصد
 یک بلندمدت، برنامه یک بایستی»: است مطرح عرصه این سنجش و پایش ضرورت نیز

 از ایبرهه هر در بتوانید شما تا باشد داشته وجود شدهتدوین استراتژی یک و کلی راهبرد
 به. کنندمی کمّی را هاوضعیت سنجش، برای معموالً. بسنجید آن با را خودتان پیشرفت زمان
 و هوشمند و امین هایانسان را این باید منتها است؛ بیشتر کیفی سنجش اهمیت بنده نظر

 مثالً  که ایمکرده معیّن خودمان برای که راهبردی و مشی خطّ این در ببینیم. بسنجند زیرک
 راهبردهای این همه من، نظر به. عقبیم چقدر یا ایم،رفته پیش چقدر است، سالهده راهبرد
 انقالب رهبر بیانات)« .کرد قابل ارزیابی و تشخیصقابل بایستی را کیفی و کمّی
15/11/1381) 

 به توجه با انقالب معظم اصلی: رهبر هدف مسیر در هارسانه تمام گیریجهت
 آن در هماهنگی عدم و تشتت امکان و صداوسیما متعدد و گوناگون هایزیرمجموعه

 گوناگونی کارهای که هستند مختلفی اعضای صداوسیما هایبخش یهمه …»: فرمایندمی
 بخش با تلویزیون، با رادیو، دیگر یعنی شود؛می منتهی هدف این به همه اما دهند؛می انجام
 همدیگر با هااین و دیگر جانبی کارهای با و المللیبین کار با تحقیقاتی، بخش با فنی،
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 این یعنی شود؛ محقق مقصود این کهاین برای کنندمی تالش همه. ندارند تفاوتی گونههیچ
 (15/11/1381 انقالب رهبر بیانات « ).گردد توزیع صحیحی شکل به و تولید هاپیام

 و مسئول زمینه این در همه»ای در جهت اهداف انقالب: رسانه فعاالن همه فعالیت
 دانشگاهیان و هنرمندان و نویسندگان و شاعران و سیاستمداران و روشنفکران. اندموظّف
 تغذیه درستیبه را هارسانه توانندمی که اندکسانی هااین اثرگذارند؛ قشرهای هااین. اندمسئول
 این در. است بزرگ حادثه یک اجتماعتان همین اید،شده جمع اینجا در که شما. کنند

 دنیای همه در ایرسانه هماهنگ  حرکت یک برای ایپایه را این توانیدمی شما اجتماع،
 از چرا… کنیم؟نمی استفاده خود ابزارهای از ما چرا. است ممکنی کار  این. دهید قرار اسالم
 رهبر بیانات  ) «شود؟نمی استفاده بایدوشاید، کهچنان روشنفکری، و علمی عظیم سرمایه
 (11/11/1380 انقالب

 حاکمیت ای،رسانه جنگ در فعالیت الزامات فضیلت: ازجمله و اخالق و دین حاکمیت
 که هامجموعه ارزش یک راهبردی، ریزیبرنامه یک در تردقیق تعبیر به. است اخالق و دین
 این. شودمی گرفته نظر در هستند، برنامه دیگر اجزای مطلوبیت عدم یا مطلوبیت کنندهتعیین
. هستند هاآن از متأثر راهبردها، و اهداف و شوندمی مطرح مالک و شاخص عنوانبه هاارزش

 هارسانه یقیناً باشد، حاکم فضیلت و اخالق دین، ای،رسانه سازیبرنامه و مدیریت در اگر»
 توصیه من. شد خواهد بهتر هست، امروز ازآنچه بشریت وضع و داشت خواهند بهتری وضع
 کاری و فنی هایزمینه در که ایاندازه همان به الاقل هاگردهمایی طوراین در کنممی

 و هافضیلت این گرفتن کار به چگونگی و انسانی هایآرمان یدرزمینه شود،می نظرتبادل
 و بشود دنیا ایرسانه جریان وارد اخالق و معنویت اینکه برای بشود؛ فکر و مذاکره هاآرمان
 طوراین را هارسانه و گرفتهانجام دنیا در که باارزشی بسیار علمی حرکت و پیشرفت این

 (26/2/1385 انقالب رهبر بیانات ) «.بگیرد قرار بشریت خدمت در بخشیده، ارتقاء
 گیرینتیجه

آیند. به نظر عنوان یکی از منابع قدرت نرم به شمار میهای نوین در عصر جدید بهرسانه
های داخلی و سیاست»و  «هاارزش»، «فرهنگ»نای، منابع قدرت نرم از سه منبع اصلی: 

های نوین که در سیطره (. کارکرد رسانه68: 1389عسگری، )آیدپدید می« خارجی
ها، دهی به باورها، ارزشجهت اعمال قدرت نرم برای شکلهای بزرگ قرار دارد ازآنقدرت

منظور ها و الگوی رفتاری بهها، انتخابهنجارها، افکار، ادراکات، انتظارات، ارجحیت
سازی، تنظیم کنترل و تغییر هویت سوژه انسانی و جهان ذهنی در راستای اهداف و تحقق هم
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با توجه به بیانات  (.7: 1390کنند. )دهقانی فیروزآبادی،نتایج مطلوب خود استفاده می
ریزی و برنامه در دیها که از رهنمودهای ایشان استخراج و باسیاست از یرهبری، برخ

 اند از:رد عبارتیگ قرار طراحان و زانیبرنامه ر مدنظر نهای نویمدیریت رسانه
 ایرسانه هایبرنامه در درست و مناسب رسانیاطالع -

 مخاطب یبرا یاسالم انقالب معارض جبهه گوناگون یخبر هایشبکه و منابع تیماه نییتب -

 جذاب و متنوع ایرسانه هایبرنامه دیتول در ینوآور و تیخالق جادیا -

 هارسانه انواع از استفاده با یعموم یاعتمادساز یبرا تالش -

 امیپ رساندن یبرا یهنر هایظرفیت همه از گیریبهره -

 یبرا امیپ میرمستقیغ ارائه و موضوعات ة دربار آشکار و مشخص گیریجبهه از زیپره -
 شتریب یاثرگذار

و  یعموم اعتماد شیافزا یراستا در هابرنامه در منتقدان ویژهبه گوناگون، اتینظر به توجه -
 هابرنامه ییمحتوا یغنا

 و یاسالم جبهه انقالب هایسیاست به آگاه و فکور هوشمند، سازانبرنامه از استفاده -
 سازیبرنامه امور در متخصص حالدرعین

 رسانه در یهنر آثار دکنندگانیتول و هنرمندان ییتوانا سطح یارتقا و آموزش یبرا تالش -

 او یازهاین و مخاطب قیدق شناخت یبرا تالش و یبررس -

های تاکتیک شناخت یراستا در یغرب هایرسانه مداوم رصد و یبعدی نگرتک از زیپره -
 آن با مقابله یبرا یجار

 روز ازین با متناسب ایرسانه داتیتول یساختارها در یبازنگر و رییتغ -

ق یه سالیپا بر که ینامدون پیچیده خطوط حذف و ایرسانه یقرمزها خط دوباره فیتعر -
 رسانه به نسبت یعموم اعتماد حس بردن باال هدف با ها،مصلحت نه است شده میترس

نظرات  نقطه از گیریبهره با امیپ یمهندس و نرم جنگ با مقابله یاستراتژ قیدق نییتب -
 آگاه شمندانیاند و متخصصان کارشناسان،
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 :و مآخذ منابع
تام و همکاران ) - باطات(، 1385اسوووولیوان،  یدی ارت فاهیم کل  ،م

 رئیس زاده، تهران: فصل نو  ترجمه میرحسین
بایی، محمود ) - نه»(، 1390با تاریخی رسووووا های نوین و سووویر تحول 

  17، شمارهماهنامه مدیریت ارتباطات« هارسانه

  رهبری در: معظم مقام بیانات -

 جهان هایرسوووانه المللیبین فلسوووطین در همایش انتفاضوووه از حمایت -
 1380 بهمن 11 در، اسالم

 1394 فروردین 1 رضوی، مطهر حرم -
 1368 تیر 23 تهران، جمعه نماز هایخطبه -
 و منازعه هاینظریه تحول» ،(1382) سووویدجالل فیروزآبادی، دهقانی -

 سووال ،سیییاسییت و حقوق پژوهش، «المللبین روابط در همکاری
 . هشتم شماره پنجم،

قانی - بادی، ده یدجالل فیروزآ ناوری» ،(1390) سووو  در قدرت هایف
 شماره اول. ،14سال ،مطالعات راهبردی فصلنامه ،«نرم قدرت

 27/2/1388 کردستان، دانشجویان و اساتید دیدار -
 و رادیو اتحووادیووه )ع( و بیووتاهوول جهووانی مجمع اعضووووای دیوودار -

 1394 مرداد 26 اسالمی، هایتلویزیون

 1395 تیر 12 دانشجویان، از جمعی دیدار -

 20 ،(السالمعلیه) حسین امام پاسداری تربیت و افسری دیدار دانشگاه -
 1396 اردیبهشت

مه و مدیران دیدار - نه سوووازانبرنا  26 مختلف، کشوووورهای ایرسوووا
 ،1385 اردیبهشت

 1383 تیر 15 همدان، استان مردم دیدار -

 1383 آذر 11 صداوسیما، سازمان مسئوالن دیدار -

 1381 بهمن 15 صداوسیما، سازمان مسئوالن دیدار -

 1396 خرداد 26 نظام، مسئوالن دیدار -

 1389 /مهر/ 29قم  هیعلم حوزه دیاسات و فضال طالب، دارید -

غت (. »1383ذکووایووی، مووحووموود سووووعوویوود. ) - فرا نان و  جوا
 .18، ص6ش  ،فصلنامه مطالعات جوانان ،«مجازی

عت - یت (. »1387جاه، مریم؛ شوووکوری، علی. )رف نت و هو اینتر
 .20، ص 5، شمجله جهانی رسانه ،«اجتماعی

عات، امن"؛ (1390گران )یمز و دیروزنووا، ج - ت و یانقالب اطال
ورجم عل"یدیجد یهایفناور وا طی، مت وب، تهران: پژوهشکده یرض

 .یمطالعات راهبرد

شندل - ستی»(، 1386اربطانی، طاهر ) رو سانه مدیریت چی صلنامه، «ر  ف
 70، شماره رسانه

 ،«تبلیغ سووویاه، سوووفید و خاکسوووتری» ،(1376شوووعار غفاری، پیروز ) -
 . 1آموزشی، شماره  ، ویژه نامهفصلنامه رسانه

خدمت جنگ روانی» ،(1372ونس. )یشوووکرخواه،  - طات در  با  ،«ارت
 .2شماره  ، سال چهارمفصلنامه رسانه

یا شوووهرام - کاوی» ،(1391) مسوووعود امیر ،ن و  نرم قدرت مفهومی وا
 ؛المللبین و سییاسیی دانش مجله ،«آن قبال در ایران هایراهکار
 .3 ش اول، سال

مد - غات» (،1370) شووویرازی مح نگ روانی و تبلی فاهیم و  ج م
 .ایندگی ولی فقیه در سپاه، تهرانانتشارات نم «کاربرد ها

ضای » ،(1392بیب؛ آذرگون، نسوورین. )حصووبوری خسووروشوواهی،  - ف
هانی یت ج جازی و هو عات راهبردی  ،«م طال مه م نا فصییل

 .28-1، ص4ش ،شدنجهانی
 شووهرها؛ شوودنجهانی و جهان شوودن شووهری» ،(1379) مظفر صوورافی، -

 ،اقتصادی و سیاسی نشریه اطالعات ،«جنوب برای ایمسئله طرح
 .155 و 156 شماره

 قدرت نظریه به انتقادی رویکردی» ،(1389 بهار) محمود عسوووگری، -
 28 شماره سال هشتم، ،دفاعی راهبرد فصلنامه ،«نرم

ئل - عه ،(1380) کاپفرر، ژان نو خداداد موقر، تهران:  ،شیییای مه  ترج
  .شیرازه

ای و عصووور شوووبکهجامعه  ،(1380کاسوووتلز، مانوئل. ) -
عات لد اول، اطال باز، ج خاک یان و افشوووین  حد عقیل مه: ا ، ترج

 انتشارات طرح نو.
 ، در«اجتماعی سوورمایه و بسوویج هایقابلیت» ،(1387) مسووعود کرمی، -

عه قاالت مجمو کده :تهران ،نرم قدرت م عات پژوهشووو طال  و م
 2بسیج جلد تحقیقات

نت - جان ک یت،  قدرت ،(1371) کالبرا ناتومی  مهآ به  ، ترج محبو
 نشر سروش.  :مهاجر، تهران

 جنگ در یاجتماع و یفرهنگ یبسووترها»(، 1390مهسووا ) پیشووانیان،ماه -
  50، شماره14  ، دورهجیبس مجله مطالعات«  نرم

فصییلنامه  ،«عملیات روانی»، (1384) سوووید حسوووین، نجم یمحمد -

 .9 ، سال سوم شمارهعملیات روانی

مه ای بر  ،(1380)مهرداد هرمز - قد باط م فاهیم ارت یات و م نظر
 ن.نشر فارا :، تهرانجمعی

 روحانی، محسوون ترجمه ،نرم قدرت کاربرد ،(1383) جوزف نای، -
 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران

یت در (، 1387نووای، جوزف) - های موفق قدرت نرم و ابزار
ست بین سیدمحمد روحانی و مهدی ذوالفقاری،  ، ترجمهالمللسیا

صادق)ع( و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، تهران: دانشگاه امام 
 100ص 
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