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 دهیچک

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته      

 است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقالهه ایهن جنهگ در

ابزارهای جنگ رسهانه ای و اههفا  ، ای روشها و فنون جنگ رسانه ای، ای جنگ رسانهچهار محور اساسی ویژگیه

دسهتکاری ، تحریهف، جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسهازی

رهای ههف  ای آمریکا علیه کشهو های جنگ رسانه جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی ،بمباران خبری، اطالعات

برچسب زنی و ترور شخصهیت تهالش ، توسل به ترس، هایی ماننف انگاره سازی محور دوم آمریکا با روش است. در

می کنف تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کنف. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ 

ههای تبشهیری و نیهز بها  ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه شبکه های تلویزیونی ماهواره ،رسانه ای ازقبل رادیو

های رسانه ای ماننف تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هف  ازجمله ایران اثر بگذارد. آمریکا  استفاده از تاکنیک

بها نه رو و سازی و شبکه سازی مسلمانان میا دموکراسی ،در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی

کنهف  اراههه چههره مخهو  از اسهالم و  میانه مفت و کوتاه مفت اهفا  خود را دنبال مهیسه استراتژی بلنفمفت 

ناکارآمفی  ،مطرح کردن ایفه اسالم هراسی و ایران هراسی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت ،جمهوری اسالمی

 ین به اجماع جهانی علیه ایران.تلق ،دین در اداره جامعه

 هاواژه کلید

 .هژمونی آمریکا ،ای جنگ رسانه ،جنگ نرم ،قفرت نرم
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 مقدمه

زمان زیادی ، سطح روابط بین الملل رح شفن آن درمط از رسانه ای از جمله مقوالتی است کهجنگ      

جنگ رسانه ای یکی از برجسته ترین جنبه هایی است که هنگام تحمیل جنگ نرم علیه یک ، نمی گذرد

وی دشمنان در قبال آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این تهاجم به شیوه ای هوشمنف از س ،کشور هف 

ها به منظور تهاجم علیه کشور هف  استفاده می شود و تالش می شود ساختارهای  از توان و ظرفیت رسانه

  مورد اعتقادی و همچنین پیوستگی های ملی و وفاداری ها به نظام سیاسی کشور هف ،فرهنگی، اجتماعی

 سست و متزلزل شفه و درنهایت فرو می ریزد.  ،هجمه قرارگرفته

جمهوری اسالمی ایران از دوران انقالب اسالمی یکی از دغفغه های اصلی در بحث دیپلماسی عمومی      

آمریکا بوده است. مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران از نخستین روز پیروزی انقالب اسالمی توسط رسانه 

نیفاری و دیفاری آمریکا مورد تهاجم قرار گرفته است. ایاالت متحفه بعف از فروپاشی شوروی و نظام های ش

تحکیم ثبات و ، باتوجه به ناکامی در اعمال نظام تک قطبی از طریق سیاسی و اقتصادی از یک سو، دوقطبی

منف و برخوردار از انرژی توسعه پایفار و رشف علمی فزاینفه ایران اسالمی به سوی یک کشور قفرت ،امنیت

بانفوذ و تعیین کننفه درعرصه روابط بین الملل منطقه ای و  ،هسته ای و نیز از ایفای نقش بازیگری مفبر

 11به دنبال حوادث ، و همچنین هزینه بر و پرمخاطره بودن رویارویی با ایران، از سوی دیگر ،بین المللی

جنگ های نامتقارن بر شفت و حفّت عملیات روانی خود  و شکل گیری رونف رو به تزایف 2001سپتامبر 

 علیه جمهوری اسالمی افزود. 

سؤال اصلی این مقاله آن است که ماهیت جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران چیست؟ و هف  اصلی در      

 ها روش -ب  های جنگ رسانه ای ویژگی –این مقاله شناخت ماهیت این جنگ در چهار محور اساسی الف 

 اهفا  جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران است.  -د  ابزارهای جنگ رسانه ای -  جو فنون جنگ رسانه ای

 

 روش پژوهش 

واقعی و منظم موضوع مورد  ،روش این تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی است و هف  توصیف عینی

ی و بررسی اسناد و کتب مرجع و پژوهش است. در این پژوهش کار جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ا

 های مختلف و دفاتر مجالت و فیش برداری انجام پذیرفته است.  نیز مراجعه به سایت
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 تعریف مفاهیم

 قفرت نرم

اصطالح قفرت نرم در برابر قفرت سخت برای اولین بار توسط جوز  نای محقق آمریکایی در مورد      

رح شف. در دیفگاه نای قفرت نرم به معنای توانایی شکل دهی بازبینی ماهیت منابع قفرت در آمریکا مط

ترجیحات دیگران است که بر روی ذهنیت سرمایه گذاری می کنف و از جنس اقناع و ایجاد جذابیت بر روی 

دیگران است که آنها با میل و اراده خود به دنبال کشور برخوردار از قفرت نرم برونف نه با استفاده از قفرت 

 ، ل که در زمره قفرت سخت محسوب می شونف. قفرت نرم با به کار گیری ابزاری چون فرهنگزور و پو

آرمان ها و ارزش های اخالقی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می ، باورها

آنچه را طلب  به این معناست که کاری کنیم دیگران ،به بیان نای ،( قفرت نرم336:1389 ،گذارد. )افتخاری

کننف که ما می خواهیم. این چهره قفرت را می توان قفرت غیرمستقیم یا رفتار جذب کننفه قفرت نامیف. 

قفرت جذب کننفگی می توانف بر مبنای گیرایی ایفه های یک کشور یا توانایی آن در تنظیم دستور کار 

ذارد و آنها را شکل دهف. توانایی در سیاست جهان به گونه ای باشف که در ترجیحات دیگر کشورها اثر بگ

ایفهولوژی و نهادهای مرتبط  ،با منابع غیرمملوس ترقفرت همچون فرهنگ ،رسمیت بخشیفن به ترجیحات

کسب ، اراهه چهره موجه از خود ،( قفرت نرم محصول و فرآینف تصویر سازی مثبت100:1387 ،است)نای

اراده ، ثیرگذاری غیرمستقیم توأم با رضایت بر دیگرانقفرت تأ، اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی

دیگران را تابع اراده خویشتن ساختن و مؤلفه هایی از این سنخ است. این قفرت همواره در مقابل قفرت 

(  نای اعتقاد 255: 1389، نظامی و تسلیحاتی و به عبارتی قفرت سخت و خشن به کار می رود )افتخاری

وجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی ت ،دارد تمرکز قفرت نرم

یک کشور به قفرت نرم دست می یابف که بتوانف اطالعات و دانایی را به منظور پایان بخشیفن به موضوعات 

 ، د )نصیریمورد اختال  به کار بنفد و اختالفات را به گونه ای ترسیم نمایف که از آنها امتیاز حاصل گرد

68:1388 -67). 

قفرت نرم توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران است به صورت پراکنفه عمل می کنف تا قفرت دفاع را      

( قفرت نرم منبعی است که جامعه مفنی به نحو حفاکثری با 28 :1388 ،از حریف سلب نمایف.)رنجبران

 ( 97:1388 ،کارآمف می شود. )میلسن ، جایگزین شفن آن

ارزش های سیاسی و  ، قفرت نرم دریک کشور می توانف از سه منبع )اصلی( پفیفآیف: فرهنگ آن کشور     

سیاست خارجی جوز  نای می نویسف قفرت های بزرگ امروز نسبت به گذشته برای دستیابی به اهفا  

رت نرم ذکر می کنف خود کمتر قادر به استفاده از منابع قفرت سنتی هستنف. وی منابع متنوعی را برای قف
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سیاست خارجی که باعث ترویج این ارزش ها ، ارزش هایی نظیر دموکراس و حقوق بشر ،ازجمله فرهنگ

کمک به بهبودی وضعیت معیشتی  ،علوم و فناوری و دانش ، عملکرد سیاست های داخلی کشورها ، شود

 ( 221:1389 ،نهادهای بین المللی و افکار عمومی)افتخاری ،کشورهای فقیر

وقتی فرهنگ یک کشور ارزشهای جهانی را شامل می شود و بنیاد سیاست های آن را عالیق و      

احتمال اینکه نتایج مطلوب)با هزینه انفک و مبتنی بر قفرت نرم(  ،ارزشهای مشترک جهانی شکل دهف

بین جاذبه ها  تحصیل شود افزایش می یابف. افزایش این احتمال به خاطر رابطه ای است که چنین فرهنگی

و وظایف ایجاد می کنف. ارزش های محفود و فرهنگ های ناحیه ای کمتر می تواننف قفرت نرم ایجاد کننف. 

ایاالت متحفه از یک فرهنگ جهانی برخوردار است. جوز  نای بیان داشته است: که قفرت نرم آمریکا حتی 

ت خارجی نیز به شفت بر قفرت نرم تأثیرگذار بزرگتر از دارایی های نظامی و اقتصادی آن ارزش دارد. سیاس

است. سیاست های حکومتی می توانف قفرت نرم را تقویت یا تضعیف کنف. سیاست های داخلی و خارجی 

که مبتکرانه و بی توجه به آراء دیگران یا پیرو یک روش تنگ نظرانه و یا غرورانه باشف می توانف در کاهش 

 ( 51-56 :1389 ،قفرت نرم مؤثر باشف.)نای

به طورکلی منابع قفرت نرم هم پراکنفه تر و دیر بازده تر از منابع قفرت سخت هستنف و هم به      

تفریجی و نرم افزارانه است. ، ذهنی ،کارگیری آنها طاقت فرساتر است. تغییرات حاصل از تهفیف نرم ماهوی

اده از قفرت هنجارسازی از طریق عمفتاً این تهفیف همراه با آرامش و خالی از ارزش های فیزیکی و با استف

شکل های صنفی و قشری و شیوه القاء و اقناع انجام می پذیرد.)افتخاری و  ،احزاب ،رسانه ،تبلیغات

 (62:1387 ،همکاران

از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی یک  ،توجه ویژه به اشتغال فضای ذهنی کشور دیگر ، قفرت نرم     

م دست می یابف که بتوانف اطالعات و دانایی را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد کشور به قفرت نر

 ،اختال  به کار گیرد و اختالفات را به گونه ای ترسیم کنف که از آنها امتیاز بگیرد.)افتخاری و همکاران

254:1389 ) 

اجتماعی و فرهنگی امکان  ، سیمنابع قفرت نرم اغلب به طور غیرمستقیم و با شکل دادن به محیط سیا     

پذیر است که این امر نیازمنف صر  سالها وقت و برنامه ریزی و اجرا می باشف. واقعیت این است که هرچنف 

اعمال قفرت اهمیت ویژه و گسترده یافته است اما در پی گسترش موج دمکراتیزاسیون در جهان امروز 

واست زیرا افکار عمومی و دیپلماسی عمومی که خود از بیش از همیشه این امر با دشواری های جفی روبر

منابع قفرت نرم محسوب می شونف و از ابزارهای قفرت نرم همچون شبکه های اطالعاتی و ارتباطی بهره 

 ( 164:1389 ،منف هستنف به راحتی قابل اقناع و هفایت شفن نیستنف.)افتخاری و همکاران
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 جنگ نرم 

جنگ سخت نزاعی است که به شیوه نظامی و با هف   ، بتنی بر صالبتدر طیف شناسی جنگ های م     

پیروزی از طریق اشغال و تصر  سرزمین دشمن صورت می گیرد. این نوع جنگ در عصر استعمار 

جنگ نیمه سخت قرار دارد که نزاعی است مربوط به عصر  ،عمفه ترین نزاع بوده در دسته دوم، کالسیک

به تصر  حکومت آن و ایجاد  ،ی تصر  سرزمین دشمن با قفرت نظامیبه جا ،استعمار نوکه طی آن

جنگ نرم قراردارد که دکترین  ،حکومت دست نشانفه در کشور دشمن مبادرت می نمودنف. در دسته سوم

یا تصر  سیاسی ، آن حاکی از آن است که به جای تصر  نظامی سرزمین دشمن و حکومت مستقیم برآن

می توان خود مردم آن کشور را تسخیر  ،اردن یک دولت دست نشانفه درآنو حکومت غیرمستقیم از گم

قاعفه آن است که قلب و مغز افراد تصر  ، کرد و از این طریق برآنان حکومت کرد. در دکترین جنگ نرم

در راستای اهفا  دشمن خود عمل کننف. )افتخاری و  ،آنگاه کسانی که قلب و ذهنشان تسخیر شف، شود

 ( 23:1387 ،همکاران

برای نفوذ در  ،جنگ نرم عبارت است از استفاده طراحی شفه از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن     

 ، مختصات فکر دشمن باتوسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصف امنیت ملی مجری می شود)کالینز

487:1370 ) 

ها و هنجارهای جامعه هف  را مورد  جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقفام خشونت آمیز که ارزش     

هجوم قرار می دهف و سرانجام منجر به تغییر در الگوهای رفتاری موجود و خلق الگوهای جفیف می شود که 

 ( 2:1387 ،با الگوهای رفتاری موردنظر حاکم تعارض دارد. )کرمی

جتماعی کشور هاست که سیاسی و ا، پیش انفیشیفۀ فرهنگی جنگ نرم مجموعه تفابیر و اقفامات از     

گروه ها و مردم کشورهای  ،دولتها، انگیزش و ارزش های مخاطبان )اعم از حکومتها ،نگرش ها، برنظرات

رفتار و کنش های فردی و اجتماعی آنان می  ، خارجی( تأثیر می گذارد و در بلنفمفت موجب تغییر منش

 ( 12:1387، گردد. )الیاسی

روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هف  را نشانه گرفته و  ، نه اقفام نرمجنگ نرم را می توان هرگو     

 ، به کارگیری هوشمنفانه ،بفون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می دارد. جنگ نرم

  طرح ریزی و هفایت شفه اقفامات غیر رزمی است که سرانجام موجب تغییر نگرش و رفتار گروه های هف

 ( 1389 ،طراح جنگ نرم خواهف شف. )ناهینی درجهت برنامه ها و منافع
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 جنگ رسانه ای

به طوریکه  ، قفرتمنف و تأثیرگذار همواره موردتوجه ابرقفرتان بوده است ،رسانه به عنوان ابزاری فراگیر     

ات جنگی ازسوی به عنوان ابزاری جهت جنگ روانی و تبلیغ ،رسانه ها در تمامی جنگ های قرن بیستم

( بنیادی ترین تعریف از 254:1389 ،بسیاری از کشورها مورداستفاده قرار گرفته است)افتخاری و همکاران

جنگ رسانه ای استفاده از رسانه ها برای تضعیف کشور هف  و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها )اعم 

صول تبلیغات( به منظور دفاع از منافع ملی است. اینترنت و ا ،تلویزیون ،رادیو ،خبرگزاری ها ،از مطبوعات

است. « جنگ های جفیف بین المللی»و « جنگ نرم»جنگ رسانه ای یکی از برجسته ترین جنبه های 

اما این به مفهوم  ، اگرچه جنگ رسانه ای عمفتاً به هنگام جنگ های نظامی کاربرد بیشتری پیفا می کنف

ه ای درجریان نبوده و یا مورد استفاده قرار نمی گیرد. جنگ رسانه آن نیست که در سایر مواقع جنگ رسان

ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه داشته و هر کشوری 

بهره گیری می کنف.  ،از حفاکثر توان خود برای پیشبرد اهفا  سیاسی خویش با استفاده از رسانه ها

 ( 193:1388 ،)رنجبران

شبکه  ، خبرگزاری ها ، خبرنگاران ، مفسران مطبوعاتی ، جنگ رسانه ای ظاهراً میان رادیو و تلویزیون ها     

 ، اما واقعیت آن است که در پشت این جفال ژورنالیستی ، های خبری و سایت های اینترنتی جریان دارد

توسط بودجه های رسمی مصوب  نهفته است که مستقیماً« سیاست رسانه ای یک کشور»چیزی به نام 

پارلمان ها یا بودجه های سری سازمانهای اطالعاتی و امنیتی و سرویس های جاسوسی تغذیه می شود. 

استراتژیست های تبلیغات بین المللی و کارگزاران رسانه ها  ، متخصصان تبلیغات ، سربازان جنگ رسانه ای

ه ای است که همکاری هماهنگ و نزدیک بخش ( جنگ رسانه ای مقول12:1387 ،هستنف.)ضیایی پرور

رسانه ای و تبلیغاتی یک کشور را می طلبف. طراحان جنگ رسانه ، امنیتی، اطالعاتی ،سیاسی، های نظامی

ای نه لزوماً ژنرالهای پادگان نشین بلکه ممکن است پروفسورهای کالج ها و دپارتمانهای رسانه ای در 

جنگ آرام و جنگ ، جنگ بفون خونریزی ، شنف. جنگ رسانه ایدانشگاه های معتبر هر کشوری می با

صفحات تلویزیون ها و  ،بهفاشتی و تمیز تلقی می شود. جنگی که بر صفات روزنامه ها و میکروفون رادیوها

حتی ممکن است خود ، عفسی دوربین ها جریان دارد. مردمی که تحت بمباران جنگ رسانه ای قرار دارنف

اگرچه  ، که بر فضای تنفسی آنها جریان دارد بی اطالع باشنف.هف  جنگ رسانه ای از وجود جنگ سنگینی

 ، اما به طرز ملموس به جای هف  قراردادن مستقیم دولتها ، درنهایت تغییر کارکرد و عملکرد دولتها است

می ( در جنگ رسانه ای شاهف پیشگا13:1387 ،ملتها را هف  بمباران خود قرار می دهف. )ضیایی پرور

رسانه ها در تولیف و ترویج تصاویر مجازی و هفایت افکار عمومی و مجموعه تصمیم سازان براساس این 
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تصویر می باشیم تالش برای تغییر توازن اطالعات و دانش به نفع نیروهای خودی به خصوص در وضعیتی 

. بهره گیری از امکانات که توازن نظامی به نفع ما نیست از عمفه ترین ابعاد این جنگ ها محسوب می شود

 ، پردازش و صفور آنها ،مختلف جهت پیروزی دراین جنگ ها ازجمله جمع آوری هوشمنفانه اطالعات

تشخیص دوست از دشمن از اهمیت بسیاری برخوردار است. )افتخاری و ، موقعیت یابی ،ارتباطات تاکتیکی

 ( 306:1389 ،همکاران

ترویج خشونت و بی  ، تهفیف به هتک حیثیت ، شخصی و دولتی افشای اسرار ، فعالیت های جاسوسی     

هضم کردن خرده فرهنگ ها و  ،بنف و باری جنسی تبلیغات برانفازانه علیه نظام های سیاسی مخالف

توهین و ، دروغ پردازی و نشر اکاذیب ،شایعه سازی و به راه انفاختن جنگ روانی ،سرانجام نابود کردن آنها

زمینه ایجاد  ، د مشابه جفی بشر امروز است. به عبارت دیگر سوء استفاده از قفرت رسانه هاافترا و ده ها مور

 ملی و فراملی را فراهم ساخته است. رسانه ها قادرنف دولتها را نیز با چالش های ،و افزایش بحران های فردی

عمل مرزهای  با پیفایش و گسترش ماهواره ها و اینترنت درجفی مواجه کننف. رسانه ها بخصوص 

اصل حاکمیت دولتها را نادیفه گرفته انف. این گونه که مواجهه  ،جغرافیایی را ازبین برده و با پخش فرامرزی

کردن نظام های سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی مورد تردیف قرار دادن کارآمفی 

ملت از -دی و اختالل در نظام ارتباطی دولتبی اعتماد ساختن مردم به مسئوالن و رسانه های خو ، آنان

 ( 121: 1387 ،شیوه های رایج جفیف برای برانفازی شناخته می شود.)نقیب السادات

 

 مبانی نظری 

نظریه گلوله  ،نخستین نظریه ای که پیرامون دامنه اثرات رسانه های عمومی فرمول بنفی شفه است     

ظریه سوزن تزریق یا نظریه کمربنف انتقال نیز یاد می شود. چنی و ماننف ن ، است که از آن با اسامی دیگری

دیگر بانیان این نظریه براین باورنف که پیام های ارتباط جمعی برهمه مخاطبان که درمعرض آنها قرار می 

 اثرات قوی و کما بیش یکسانی دارنف.  ،گیرنف

ن به مثابه موجودی افتخارگر و پردازش کننفه انف که انسا رخی شواهف پژوهشی نشان دادهب، با وجود این     

دامنه تأثیر رسانه ها را بر او محفود می ، و برخوردار از عقل سلیم است. به باور آنان همین امر، اطالعات

خود »تصمیم می گیرد که  ،سازد یا به تعبیر روانشناسان آدمی براساس تجارب گذشته و نظام باورهای خود

او رسانه ای را برمی گزینف که پیام ها و اطالعات  ، . به همین دلیل«عاتی قرار دهفمعرض چه نوع اطال را در

 منتشره از طریق آن با نظام معنایی و باورهای او همخوانی بیشتری داشته باشف. 



 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ          1397 پاییز ،6، پیاپی 3 شماره دوم،؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

 

164 

 

اراهه شفه است. « اثرات محفود رسانه ها»دیفگاه نظری دیگر تحت عنوان  ، در تقابل با دیفگاه گلوله     

به تشریح این الگوی نظری پرداخته است. به باور « اثرات ارتباط جمعی»الپر در اثری تحت عنوان جوز  ک

نخست اینکه وسایل ارتباط جمعی به صورت مستقیم بر مخاطبان تأثیر نمی گذارنف. بلکه اثرات  ، کالپر

ه را تبفیل به یک عوامل واسطه ای رسان ، خود را از طریق عوامل واسطه ای برجای می نهنف. دوم اینکه

رسانه ها تأثیرات « اثرات محفود»عامل ثانویه و نه یک عامل علّی می سازنف. براساس نظر متولیان دیفگاه 

ناچیزی بر مخاطبان خود برجای می گذارنف. همین اثرات محفود نیز زمانی نمایان خواهنف شف که 

 مخاطبان خواهان آن باشنف. 

تلویزیون با ، است. به باور گرینر و همکارانش« نظریه کاشت» ،ت رسانه هاسومین نظریه مربوط به اثرا     

نقش ها و ارزش های رایج در ذهن آنان می  ،نفوذ فراگیر دربین خانواده ها مبادرت به کاشت جهان بینی

 سبک زنفگی و ،تلویزیون بیش از هر رسانه دیگری انفیشه ها، نمایف. به رغم بانیان و حامیان نظریه کاشت

  زیرا این رسانه بیش از رسانه های دیگر در زنفگی را شکل می دهفروابط درون و برون فردی افراد جامعه 

امروزه این واقعیت آشکار شفه است که تلویزیون به تنهایی قادر به  ،روزمره مردم حضور دارد. با وجود این

بلکه تلویزیون توسط متغیرها و  ،احساسات و باورهای ثابت در مخاطبان نیست ،نگرش ها، ایجاد نظرات

 عوامل دیگر تعفیل و یا تشفیف می شود. 

یکی از اثرگذارترین  ،یاد می شود« نظریه جبرگرایی رسانه ای»نظریه مک لوهان که از آن تحت عنوان     

رویکرد نوینی به ، است« رسانه پیام»له کوتاه و موجزنظریه های رسانه می باشف. مک لوهان با بیان جم

سانه ها عرضه داشت به باور او هریک از رسانه ها بر کارکرد یک یا چنف حس از حواس ما تأثیر می گذارنف. ر

زنفگی ما را « تلویزیون»شنیفاری و بساوایی می دانف و معتقف است که  ،او تلویزیون را رسانه ای دیفاری

دهکفه »ملت های مجزا دور شفه و یک -مجفداً به صورت قبیله ای درخواهف آورد. مابراثر تلویزیون از دولت

 خواهیم داشت. « جهانی

مشهور « نظریه مارپیچ سکوت»نوهل نئومان در باب تأثیر رسانه ها نظریه جفیفی اراهه کرده است که به      

 شفه است. سورین وتانکارد این نظریه را به شرح زیر خالصه کرده انف: 

مردم در باره واکنش افکار عمومی حفس هایی می زننف.  اغلب ،درخصوص یک موضوع مناقشه انگیز     

آنها سعی می کننف دریابنف که نظر آنان در اکثریت قرار دارد یا در اقلیت. پس از آن می کوشنف دریابنف که 

چنانچه آنان احساس کننف که درجهت مخالف  ، تغییر افکار عمومی درجهت موافقت با آنها قرار دارد یا نه

سعی می کننف که درباره موضوع سکوت اختیار کننف.همچنین اگر تصور کننف که تغییر افکار  ،قرار دارنف

به اختیارکردن سکوت گرایش می یابنف. هرقفر آنها بیشتر  ،عمومی درجهت فاصله گرفتن از آنهاست
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نوهل درنتیجه آنها هم بیشتر ساکت می ماننف. از نظر ، احساس کننف که دیفگاه متفاوتی عرضه نشفه است

این باور را در افراد جامعه ایجاد  ، نئومان رسانه ها به سه روش بر مارپیچ سکوت تأثیر می گذارنف: نخست

به افراد جامعه القا می کننف چه عقایفی درحال  ،چه نوع عقایفی هستنف. دوم، می کننف که عقایف مسلط

ه ابراز برخی عقایف موجب منزوی شفن و در پایان به افراد جامعه القا می کننف ک ،شکل گیری و گسترشنف

 درحالی که ابراز برخی عقایف دیگر با استقبال سایر افراد جامعه روبه رو می شود. ، آنها می شود

  

 روش ها و فنون رسانه ای 

با درنظر گرفتن دیفگاه های مختلف درخصوص روشهای مورد استفاده رسانه ها در دست کاری افکار      

شکا  آگاهی و تبلیغات  ، حال به سه رویکرد برجسته سازی ، صاویر ذهنی موردنظر خودعمومی و ایجاد ت

 پرداخته می شود. 

فرضیه برجسته سازی در چنف دهه گذشته تحقیقات و مطالعات وسیعی را معطو   :برجسته سازی     

آنها با بررسی  به خود ساخته است. مفهوم برجسته سازی برای اولین بار توسط کامبزوشاو توسعه یافت

در زمره اولین کسانی قرار می گیرنف که به صورت نظام منف اثرات  ، آمریکا 1986اثرات رسانه ها بر انتخابات 

رسانه ای را مورد مطالعه قرار داده انف. آنان در بررسی های خود نشان می دهنف که رسانه ها با پوشش 

برجای می گذارنف و آنان را برمی انگیزنف « نفگان نامصممرأی ده»تأثیر عمیقی بر  ،خبری ویژه و اغراق آمیز

 تاضمن شرکت در انتخابات به کانفیفای معینی رأی دهنف.

در زمینه برجسته سازی باور برآن است که رسانه های خبری با اراهه و انتشار اخبار و اطالعات دلخواه      

فرضیه برجسته سازی  ،. به تعبیر روشن ترانفیشه مردم پیرامون موضوعات معین را شکل می دهنف ، خود

 اذعان می دارد که: 

 توجه رسانه های جمعی به موضوعات معین موجب می شود اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابف.  -

 نحوه اولویت بنفی مشکالت عمومی توسط مردم را تعیین می نماینف.  ، رسانه های جمعی با پوشش زیاد خبری خود -

 ی جمعی اولویت های خود را بر مردم تحمیل می نماینف.آنها اولویتهای توده مردم را شکل می دهنف. رسانه ها -

 ، جهت گیری ذهنی سیاستمفاران ،رسانه های جمعی در برخی شرایط با پوشش خبری و محتوای خود -

 مفیران و رهبران کشور را تعیین می نماینف. 

بیان النگ انعکاس یافته است. وی معتقف است رسانه های مفهوم برجسته سازی به شکل دقیقی در      

جمعی توجه خود را به موضوعات خاص معطو  می دارنف. آنها از چهره های سیاسی تصاویر عمومی می 
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سازنف و به صورت مستمر موضوعاتی را عرضه می کننف که نشان دهنفه مساهلی است که توده مردم بایف 

 ( 106:1389 ،نف و احساس کننف.)مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرا ومعاصربفان ، راجع به آنها فکر کننف

دارنف. یعنی آنها می تواننف برخی « تعیین دستور کار»دومینیک معتقف است رسانه ها اثری به نام     

این طریق باعث شونف که جامعه برای این  موضوعات خاص را انتخاب کننف و برآنها تأکیف کننف و از

عات اهمیت قاهل شود و نظریه برجسته سازی کامبزوشاو می گویف که رسانه های جمعی اولویت ها را موضو

 ( 1389 ،با برجسته کردن بعضی از مساهل برای افکار عمومی معین می کننف. )گیویان

 تبلیغات 

آموزشی  برجسته تر از نقش، برخی صاحب نظران براین باورنف که امروزه نقش تبلیغاتی رسانه ها     

توجیه »درپی ، به باور آنان رسانه های مختلف بیش از آنکه درپی افزایش دانش مردم باشنف آنهاست.

آنان و القای باورها و نگرش های سیاسی خاص به آنان هستنف. محققان نشان داده انف که « ایفهولوژیک

 وش های معینی استفاده می نماینف. اصول و ر ،از عناصر ،رسانه ها برای افزایش تأثیر پیام خود بر مخاطبان

متولیان یک رسانه خبری زمانی می تواننف پیام های تبلیغاتی خود را به مخاطبان القا ، به باور الینبرگر     

روابط حاکم میان گروه  ،کننف که هف  خود را به گروهی خاص و در زمان و مکان معین محفود سازنف

و اطالعات کافی پیرامون روانشناسی و جامعه ، یام تبلیغاتی را بفاننفهای مخاطب و واکنش آنان در برابر پ

 شناسی مخاطبان خویش داشته باشنف. 

 مهم ترین روش ها و فنون تبلیغات رسانه ای به شرح زیر هستنف: 

 تکرار و نه اشباع   -

 سکوت و بایکوت در مواقع ضروری   -

 مقایسه    -

 کنترل انتظارات مخاطبان    -

 یم و ایجاد شبهه   القای غیرمستق -

 نام گذاری    -

 اغراق و بزرگ نمایی    -

 گزینش براساس خواسته های مخاطبان    -

 ایجاد کانون های خبری    -

 استفاده از نیاز به همرنگی مخاطبان    -

 شیوه الگودهی    -
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 شیوه تفاعی )تسری(    -

 توسل به ترس    -

 ( 110ین: پیش ،.)مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصرزهرگیری -

یک اصل آشنا برای دست انفرکاران امور تبلیغات رسانه ای این است که دکترینی را که می خواهنف به      

تحقیق و به احتمال قوی  ،مخاطبان القا کننف به صورت مفصل بیان نکننف چراکه بیان مطلب آنها را به تأمل

به گونه ای که در ، ر مستمر به آنها القا شوداستهزا سوق خواهف داد. روش صحیح این است که مطالب به طو

 ( 14 :1387، شرایط مساعفی برای گفتمان قرار گیرنف.)ضیایی پرور

 ویژگی های جنگ رسانه ای  –الف 

دیپلماسی »یا « دیپلماسی عمومی» در ادبیات نوین از جنگ رسانه ای با عناوین تلطیف شفه ای ماننف     

از سوی وزارت  11985واژگان و اصطالحات روابط بین المللی نیز که در سال یاد می شود. فرهنگ « رسانه ای

دیپلماسی عمومی را برنامه های تحت حمایت دولت معرفی می کنف که هف   ، امور خارجه آمریکا منتشر شف

ار ابز ، آنها اطالع رسانی یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است. براساس این تعریف

تصاویر متحرک و مبادالت فرهنگی و رادیو و تلویزیون است. بنابراین جنگ نرم  ، انتشار متن ، اصلی این فراینف

رسانه ها بررسی می شود. جنگ رسانه ای از برجسته ترین جنبه های وع جفیفی از جنگ است که در حوزه ن

برای مؤثر واقع شفن  ، ی دارد. کارگزارانجنگ نرم است. جنگ رسانه ای ویژگی و نکات بسیار مهم و پیچیفه ا

 جنگ رسانه ای بر مخاطبان به اجرای فنون و بهره گیری از ویژگی های آن نیاز دارنف.

 ، تحریف، انگارسازی ،جنگ رسانه ای قواعف و مقررات و فنون خاص خود را داراست. تصویرسازی     

 ، شوک های خبری، تبلیغات، شایعه سازی ی،، مرعوب سازجعل خبری ،بمباران خبری ،دستکاری اطالعات

 (1387، بزرگ نمایی و برجسته سازی ازجمله این فن ها هستنف.)نقیب السادات

گرایش ها و مصاحبه هایی را گزینش کننف که افکار عمومی را در سمت و سوی  ،اخبار ،رسانه ها قادرنف تصاویر

 ( 1387 ،ایفا کننف. )ماه پیشانیان ،از آنچه مطرح شف نظر خود را رهبری کننف و حتی نقش به مراتب بیش مورد

 ، به بیان روشن تر، جغرافیای جنگ را گسترش داده انف ، رسانه های نوین ، در عصر ارتباطات و اطالعات     

بلکه مردمی که تصاویر زنفه جریان نبرد را در  ،صحنه جنگ دیگر محفود به میادین نزاع و درگیری نیست

 ( 1389ساس می کننف.)ماه پیشانیان،  به نوعی خود را در همان فضا اح ،ود دریافت می کننفگیرنفه های خ

ازجمله اینکه گفتمان را حیاتی ترین حوزه و سالح می  ، رسانه ها برخی ویژگی های خاص نیز دارنف     

داننف و واژه ها را  داننف و متقاعف ساختن یک نفر برای پیوستن به خودی را بسیار ارزان تر از کشتن او می
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های مختلف  این زمینه نیز از ابزارهای متنوع و مفرن رسانه ای در گروه تر از گلوله می پنفارنف. در کم هزینه

 .شنیفاری و نوشتاری بهره می برنف ، دیفاری

رسانه ها در تمامی جنگ های قرن بیستم به عنوان ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغات جنگی مورد      

ستفاده کشورها بوده انف برجسته ترین نمودها و کارکردهای جنگ رسانه ای در بحبوحه جنگ ها مشخص ا

 می شود و طرفین جنگ از تمامی ابزارها و توانهای رسانه ای خود برای غلبه بر یکفیگر استفاده می کننف. 

ن المللی را برعهفه دارنف. کار تهیه و پخش اخبار ملی و بی ،در امریکا در عمل پنج شرکت عظیم رسانه ای

قرار دارد. که برخی با « نیوهاوس»عنوان روزنامه و نشریه آمریکایی در اختیار برادران 54در مجموع 

 میلیون نسخه در هفته منتشر می شونف. 22شمارگان 

کا در کنترل و مهار بحران ها نقش کلیفی ایفا می کننف. اغلب جنگ هایی که آمری ، رسانه ها در تولیف     

در پی وقوع بحران های دیپلماتیکی رخ داده انف که منشأ رسانه ای  ، چنف دهه اخیر وارد آنها شفه است

، داشته انف و اغلب نیز حقیقت آنها به اثبات نرسیفه یا بعفها به خال  بودنشان اعترا  شفه است. )رضاهیان

93:1387 ) 

درخصوص انحصار رسانه ای معتقف است باوجود اینکه مایکل پارنتی نویسنفه و دانشمنف علوم سیاسی      

اما تکنیک هایی به کار می بنفنف  ،همگانی و واقع گرا هستنف ، رسانه های عمفه آمریکا ادعا می کننف آزاد

که نتیجه آگاهانه یا ناآگاهانه آن این است که با ادعاهای آنها تعارض های بنیادینی دارد. این روش ها که در 

 سایر کشورها هماننف آمریکا کاربرد دارد عبارتنف از: رسانه های 

پنهان کاری از طریق حذ : وی اعتقاد دارد روشی که حتی از هوچی گری و دروغ پردازی های  -1

احساس برانگیز بفتر می باشف. این روش است که به صورت ماهرانه از موضوعاتی که ممکن است واقعاً 

 ا نپرداخت.اجتناب کرد و به آنه ، احساسی باشنف

برای دستگاه سانسور کارآیی نفارد عموم مردم درحال اطالع یافتن از « حذ »در مواردی که ثابت شود -2

 موضوع هستنف. رسانه ها به روش تهاجم زود هنگام روی می آورنف تا موضوع را بی اعتبار کننف. 

الش می کننف تا دیفگاه انگ زنی )برچسب زدن(: رسانه ها با استفاده از برچسب های مثبت یا منفی ت -3

ها و نظرات درباره موضوعی معین را از پیش تعیین کننف. برچسب موضوع را تعریف و تسریع می کنف 

 را بیان کنف.  -که ممکن است به نتایج دیگر منجر شود-بفون اینکه ناگزیر باشف ویژگی های واقعی 

است مورد بررسی و مطالعه قرار گیرنف فرض و تصور پیش گیرانه: رسانه ها اغلب سیاست هایی که نیاز  -4

را می پذیرنف. این مسئله به دلیل گستره محفود و کالسیک گفتمان یا محفودیت پارامترهای 

 فرض های بیان شفه چارچوب بحث را شکل می دهنف.  ،)معیارهای( بحث است. به عبارت دیگر
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بفون  ، ه مسئوالن می گوینف: دراین روش آنچیی با ارزش اسمی )به صورت ظاهری(پخش برنامه ها -5

عملکرد رسانه ها را ، هرگونه نقف و تجزیه و تحلیل پذیرفته می شود. پخش برنامه هایی با ارزش اسمی

 تقریباً درهر زمینه ای در سیاست داخلی و خارجی شکل می دهنف. 

به  ،کوچک شمردن محتوا: در این روش درباره فقفان محتوا یا جزهیات موضوعات سخن می گویف -6

طوری که فهم پیامفها و علل و عواقب آن برای مخاطبان دشوار خواهف بود. رسانه های می تواننف 

تهیه و پردازش گزارش دهنف و به مساهل  ،بسیار خوب عمل کننف و اهمیت بیشتری به پوشش خبری

 اساسی اهمیت کمتر می دهنف. 

اما اغلب آنها تصویر ، فادها اراهه می دهنفدرحالیکه رسانه ها ادعا می کننف تصویر بزرگتری از رخ     

 کوچکتری به ما می دهنف و این یک راه کم اهمیت جلوه دادن واقعه و مانفن در مرزهای امن سیاسی است.

فقط  ، توازن نادرست: این مقوله ای است که در آن تصور ذهنی واقع نگری آزمایش می شود. از یک سو -7

یرا فقط دو جنبه ماجرا نیست که تمام تصویر را نشان می دهف( و دوجنبه ماجرا نشان داده می شود )ز

 نیست. 50- 50زیرا به خودی خود به معنای  ، دشوار است« توازن»تعریف  ، از سوی دیگر

مجریان رسانه ها به هنگام روبه رو شفن با یک پاسخ مخالف که  ، خودداری از پیگیری : دراین شیوه -8

فوراً موضوع بحث را تغییر می دهنف ویا برنامه را به بهانه ای قطع می کننف  ، انتظارات آن را نفاشته انف

و یا به موضوع دیگری می پردازنف. هف  این است که از وارد شفن به بحثی که به لحاظ سیاسی 

 ( 27-33:1388 ،ممنوع است جلوگیری شود. )رنجبران

 روشهای جنگ رسانه ای  -ب

مل مجموعه ای از تصویر جنبه های گوناگون یک موضوع در ذهن فرد انگاره سازی به مثابه سازه ای شا -1

است. انگاره به مجموعه ای از ویژگی ها اطالق می شود که شخص تشخیص دهف و یا در ذهن خود 

در مغز و ذهنمان از واقعیتها و ابعاد  مجموعه تصاویری است که ما ، مجسم می کنف. به تعبیری انگاره

ه تمامی شاخص هایی است که فرد درباره یک شی یا یک پفیفه تصور میکنف. مختلف آن داریم. انگار

درباره تصاویر یا انگاره جفیف مارا به انگاره های قفیم  درنهایت مجموعه انگاره ها در واقع هرگونه قضاوت

چراکه توده های ، ارجاع می دهف که در ذهن داریم. این مطلب همان نقطه شروع تهفیفزای رسانه است

متوقف می ماننف « احساس مسئله»باسواد رسانه ای انفک در رویارویی با مساهل در همان مرحله  ، دممر

 و براساس آن قضاوت و تصمیم گیری می کننف و ذهنیات و افکارشان شکل و قالب می گیرد. 

ر در نگاه ماست. تغییر تصاویر خبری برای ایجاد تغیی ، کارکرد انگاره سازی در تلویزیون های ماهواره ای     

این تغییر ابتفا احساس و تخیل مارا تحت تأثیر قرار می دهف و سپس برخی انگاره های قفیمی را در 
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 امکان پذیرش تصاویر جفیف را فراهم می کنف.، خفشه به آرشیو تصاویر قبلی، ذهنمان مخفوش می کنف

 ( 630:1387، )عیوضی

تصویری مخفوش و ناموجه  ، جاد تصویری مطلوب از خوددر این روش نیروهای مهاجم سعی می کننف با ای

 ( 1382 ،از نیروهای مفافع در ذهن مخاطبان ایجاد کننف.)مقفم

برجسته سازی: برجسته سازی نیز یکی از شیوه هایی است که رسانه ها می تواننف از طریق آن بر  -2

ای خبری با اراهه خبرها و مخاطبان خود تأثیر بگذارنف. برجسته سازی یعنی این انفیشه که رسانه ه

تحلیل ها موضوعاتی را تعیین می کننف که عامه مردم درباره آنها می انفیشنف. اساس برجسته سازی 

 افزایش توجه به موضوع موردنظر رسانه هاست. 

پژوهشگر رسانه های جمعی در تبیین برجسته سازی رسانه ها می گویف: رسانه های ، کورت لنگ     

را به موضوعات خاصی سوق می دهف. آنها از چهره های سیاسی تصاویر عمومی می سازنف. جمعی توجه ها 

آنها مفام موضوعاتی را عرضه می کننف که نشان دهنفه چیزهایی است که توده مردم بایف درباره آنها فکر 

 بفاننف و احساس داشته باشنف.  ، کننف

نیز همچون انگاره سازی رسانه ها بر ادراک افراد از بنابراین می توان نتیجه گرفت که برجسته سازی      

 وقایع یا درباره آنها و میزان اهمیت آنها نزد مخاطب اثرگذار است. 

اما به طور مستقل نیز  ، برچسب زنی اگرچه برچسب زنی به عنوان یکی از روشهای انگاره سازی مطرح شف -3

ستفاده از این روش به شخص یا فکر یا گروه یا ملت و کاربرد زیادی در تبلیغات منفی و افکارسازی دارد. با ا

برچسب یا انگ توهین آمیز و ناپسنف زده می شود. این برچسب یا انگ نوعاً ، کشوری که هف  تبلیغات است

 تروریسم و... ،خشونت طلبی، مفهوم ضف ارزش عام و فراگیر مورد توافق عموم است. مثل نژادپرستی

رسانه ها غالباً برای تخطئه فکر یا شیوه و الگو و یا محکوم سازی آن است.  برچسب زنی در تبلیغات     

 درمواردی برچسب زنی به همراه تحقیر و توهین به کار می رود. 

: دراین روش از حربه تهفیف ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای دشمن به منظور توسل به ترس -4

ود. دراین صورت ضمن تهفیف و ترسانفن مخاطب تضعیف روحیه و سست کردن اراده آنها استفاده می ش

به شیوه های مختلف به آنان چنین القا می کننف که خطرها و صفمات احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه 

آنان کمین کرده است و از این آینفه ای مبهم و همراه با سختیها و مشکالت را برای افراد دشمن ترسیم 

تالش تبلیغاتی وسیع  2003پیش از وقوع حمله به عراق در مارس  ،می کننف. مثال برجسته این روش

رسانه های ملی و بین المللی آمریکایی بود. ادعاهای مکرری همچون نزدیک شفن عراق به تولیف جنگ 

حمایت صفام حسین از ، اراهه گزارشهای متعفد از وجود سالح کشتار جمعی در عراق، افزارهای هسته ای
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موارد ازجمله موضوعات عملیات روانی آمریکا برای ترغیب افکار عمومی آن کشور و سایر تروریسم و... این 

 کشورها به منظور حمایت ازحمله به عراق بود. 

در جامعه منتشر ، کلی گویی: بسیاری از محتوای واقعی مفاهیمی که ازسوی رسانه های غربی مصادره -5

های غربی در دوحوزه سیاست داخلی و خارجی مورد بررسی قرارمی گیرد. تولیفات رسانه ، می شود

سرشار از ارزشها و مفاهیمی است که از سوی نظام سلطه به استخفام درآمفه است  مفاهیمی ماننف 

 ، دموکراسی، حقوق بشر، نظم نوین جهانی، پلورالیسم، اقتصاد باز امنیت ملی، لیبرالیسم، جهانی شفن

ریف مشخص که درجهت اقناع مخاطبان در زمینه ای مشخص اینها مفاهیمی است بفون تع ...تروریسم و

مرتبط ساختن عقیفه یا سیاستی خاص با مفهوم ویژه است تا ، به کارگرفته می شود. درواقع کلی گویی

 (1390، عقیفه یا سیاست موردنظر را بپذیرد.)جمشیفیان، مخاطب بفون بررسی شواهف و دالیل

ترور فیزیکی جای خود را به ترور شخصیت داده است.  ،ت: درجنگ نرم برخال  جنگ سخترور شخصیت -6

اهریمن سازی و غیره ازجمله  ،انسانیت زدایی ،استفاده از نظام رسانه ای و انواع تاکتیکها ازجمله بزرگ نمایی

، روش های ترور شخصیت است. دشمنان انقالب با استفاده از این تاکتیک ها و بهره گیری از ابزار طنز

 ( 1388، اد محبوب می پردازنف.)آزادیخواهعر و کلیپ های کوتاه به ترور شخصیت افرش، کاریکاتور

 ابزارهای جنگ رسانه ای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران -ج

تالش های نخبگان  ، باتوجه به اینکه رسانه ها ابزار مؤثر و توانمنفی برای نفوذ در افکار عمومی است     

اشکال متفاوت و درجات گوناگون مفاخله در فراینفهای میانجی گری گروهی را  ، برای تأثیرگذاری برآنها

طیف وسیعی از مفیریت روزانه رسانه ها تا اشکال خشن تر کنترل )ماننف  ، تضمین می کنف. این تالشها

ها و سانسور( تخصیص اعتبار آشکار و ایجاد فروشگاه های رسانه ای را دربر می گیرد. انتشار اخبار کنفرانس 

تصمیمات در آمریکا این فرصت را برای نخبگان آمریکایی فراهم می سازد که پیام های مشخصی را درباره 

تصورات مخاطبان خارجی را  ،سیاست خارجی این کشور به مخاطبان داخلی القا کننف و هم زمان با آن

ام ممکن است براساس نوعی مقاصف و توانایی های آمریکا تحت تأثیر قرار دهنف. این اقف، درباره مواضع

تاکتیک که آلوین تافلر ازآن به عنوان تاکتیک بازگشتی یاد می کنف صورت گیرد  یعنی ماجراجویی و 

به طوری که مطبوعات موردنظر در  ،سناریوهای دروغین و گمراه کننفه در خارج از کشور طراحی می شود

سایر کشورها آن را کشف و از نو چاپ می کننف. البته گاهی نیز ممکن است برخی رسانه های داخلی به 

 ( 95:1384 ، درویشورنف.)صورت غیرعمفی و اتفاقی به چنین اقفامی رومی آ

در راستای اهفا  ، جنگ وصلحدیپلماسی عمومی در زمان ها به عنوان ابزار  بهره برداری از رسانه     

اغراق و ، کلی گویی، دروغ، تهاجمی یا تفافعی به تناسب ضرورت های امنیتی ممکن است مستلزم سانسور
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 ، صفاقت و بی طرفی تهیه کننفه و یا باال بردن اهمیت ارزش خبری رسانه، عملیات سیاه باشف. حفظ اعتبار

کننفگان رسانه ها باشف. در این بخش به تفکیک به  ممکن است مستلزم پنهان کاری هویت واقعی حمایت

 برخی از این ابزارها و نحوه استفاده از آنها در جنگ رسانه ای در روابط ایران و آمریکا اشاره می شود.

 رادیوهای بین المللی: 

میان از قفرت تأثیرگذاری باالیی در ، رادیو باتوجه به ویژگی سرعت در انتشار و وسعت پوشش مخاطب     

هنوز هم رادیو به عنوان ، مخاطبان برخوردار است. باوجود پیشرفت های چشمگیر در تکنولوژی ارتباطی

 ( 35:1390، یک رسانه مهم مورد استفاده کشورها قرار می گیرد. )کشاورز شکری

همچنین  ، می توان گفت رادیوهای بین المللی از یک کشور معین برای کشور دیگری پخش می شود     

اگرچه برای کشور مشخصی پخش می ، می توان رادیوهایی را که در بعضی از کشورها شنیفه می شونف

اضافه کرد. این رادیوها از طر  حکومت به طور رسمی یا غیر رسمی و از دستگاه های سری پخش  ، گردنف

 ، رادیو پکن ،و مسکورادی، صفای آمریکا، می شونف. رادیوهای بین المللی مشهور عبارتنف از: رادیو انگلیس

یوی اروپای آزاد و رادیو آزادی راد، بنگاه رادیوی استرالیا، بنگاه رادیوی کانادا، رادیو قاهره، رادیو آلمان غربی

 ( 86:1388 ،رنجبران)

شبکه رادیویی به زبان فارسی  32میالدی بیش از  2005بررسی های آماری نشان می دهف که تا سال      

 ، علیه جمهوری اسالمی ایران، میلیون نفر تخمین زده انف 150رخی آمارهای آن رابیش از زبانان جهان که ب

 فای ایران و ... ) عبفاله،رادیو ص ،رادیو فردا، : رادیو آمریکاننف که مهم ترین آنها عبارتنف ازبرنامه پخش می ک

1389 :142-137 ) 

گفت که بخش اعظم اطالعات منتشره درآن ها با بررسی محتوای برنامه های این رادیوها می توان      

 ( 87پیشین:، باهف  جهت دهی به افکار عمومی ایران مطابق خواست گرداننفگان آنها است.)رنجبران

به طور کلی می توان گفت رادیوهای بین المللی یکی از وسایل سیاست خارجی کشور متبوع خود      

عواملی مؤثر و  ،مواضع خارجی کشورها و مصالح و منافع آنهاانتشار و توجیه ، هستنف که از طریق تبلیغات

درخفمت سیاست خارجی این کشورها می باشنف. رادیو فردا یکی از ابزارهای رسانه ای سازمان سیا علیه 

به  ،جمهوری اسالمی ایران است. ارتباط میان سازمان اطالعاتی سیا و ابزار رسانه ای آن یعنی رادیو فردا

اهفا  اعالم شفه از سوی  ،بنابراین اهفا  این رسانه درخصوص جمهوری اسالمی ایران است.خوبی بیانگر 

هماننف برپاساختن دموکراسی و جامعه مفنی را می توان در راستای مفاخله در امور داخلی ، این رادیو

اهفا   ،یجمهوری اسالمی ایران و تالش برای بی ثبات سازی ایران تحلیل نمود. بنابراین در تحلیل کل
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یران برنامه های این رادیو در چارچوب طرح ویژه ای که دولت آمریکا برای برانفازی جمهوری اسالمی ا

 ( 175-177: 1390 ،گلشن پژوهتفارک دیفه انجام می شود. )

( 1389تحلیل محتوایی برنامه های خبری و تحلیل های رادیو فردا را در دوره زمانی یک ماهه )خرداد      

برنامه ها و تحلیل های خود را در مورد کشور  ،اد که این رادیو به منظور انگاره سازی منفی از ایراننشان د

ایران به بررسی مساهل حکومتی در دوبعف داخلی و بین المللی اختصاص داده است. در بعف داخلی تمرکز 

ین المللی نیز اخبار مربوط به اصلی بر حقوق و آزادی های مردمی با تکیه بر فتنه اخیر می باشف و در بعف ب

تحریم های بین المللی و پیامفهای اقتصادی آن بیشتر انعکاس داده می شود. در ذیل به  ، انرژی هسته ای

 .سازی منفی از کشورمان می پردازیماراهه نمونه های تحلیلی از مهم ترین محورهای رادیو فردا برای انگاره 

  بعف داخلی 

 ی اجتماعی مجازی در فتنه اخیر بزرگ نمایی نقش شبکه ها 

   القای نارسایی قانون اساسی در شکل حکومت دموکراتیک و فاقف مشروعیت بودن ج.ا.ا 

  ناکارآمف جلوه دادن مقامات و مفیران کشوری و لشکری 

  القای جنگ قفرت بین مسئوالن به جای گره گشودن از مشکالت مردم 

 ردم به جریان آزاد اطالعات ایجاد شبهه مخالفت ج.ا.ا  با دست یافتن م 

  انگاره سازی منفی درمورد رابطه مقامات ج.ا.ا  در برابر مخالفان 

  القای نقض قانون در میان مقامات ج.ا.ا 

 ( 186:1390، ایجاد شایعه وابستگی دولت ج .ا.ا  به قفرت نظامی و تقویت سپاه  )گلشن پژوه 

 :تلویزیون های ماهواره ای

 80با ارتباطات ماهواره ای درگیر است. در اوایل دهه ، هر صنعت دیگری در ارتباطات تلویزیون بیش از     

م. در سراسر  90تصور وجود امکانات دریافت از ماهواره در خانه ها بسیار دشوار بود. اما در اوایل دهه  .م

خفمت صنعت بسیار بزرگی در  ،. در حال حاضرمحقق شف یا به سرعت تحقق می یافتجهان این امر 

فروش و اراهه خفمات مربوط به تلویزیون های ماهواره ای است. ماهواره های ارتباطی در آغاز به رشف ، تولیف

اما اکنون به پخش ، سیستم های تلویزیون کابلی می پرداختنفیگنال برای شبکه های تلویزیونی و س

تواننف از آنها استفاده کننف. این امر مستقیم برای خانه ها نیز می پردازنف و افراد به شکل جفاگانه ای می 

حرکت کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی به ساخت و پرتاب ماهواره های تلویزیونی را شفت 

ماهواره ها دارای مشخصه کشوری و ملی است. این ماهواره ها ، به طوری که اکنون اسامی ، بخشیفه است
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دیویی نیز برای مردم پخش می کننف. راه انفازی شبکه های برنامه های را ،در کنار پخش تلویزیونی

اکثراً در  ، تلویزیونی ماهواره ای یکی از روش های مهم جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران است. این شبکه ها

آمریکا استقرار داشته و از طریق اجاره کانال های ماهواره ای تصاویر خود را به مناطق مختلف جهان به 

اطالعات منتشره حکایت از راه  ،ان مخاطره می کننف. از سویی عالوه بر شبکه های موجودخصوص ایر

شبکه ، شبکه تماشا ،شبکه جفیف دیگر دارد که عبارتنف از: شبکه خبری پارسیان 4انفازی قریب القوع 

 ( 273: 1387، ( )ضیایی پرورITCتلویزیونی ایران و شبکه) 

هواره ای فارسی زبان یکی از برنامه های جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری استفاده از تلویزیون های ما     

اسالمی ایران است. هم اکنون بیش از پانزده کانال تلویزیونی فارسی زبان که به طور عمفه در آمریکا مستقر 

. این تاجیکستان و اروپا پخش می کننف، افغانستان ،ایران ، برای جمعیت فارسی زبان مقیم آمریکا ،هستنف

شبکه ها از سوی گروه های سلطنت طلب حمایت می شونف. برای مثال اختصاص بودجه های دو میلیون 

دالری از سوی کنگره آمریکا برای فعالیت های تخریبی رسانه ها نمونه بارزی از جنگ رسانه ای غرب علیه 

بسیاری از مطبوعات ، رانمحوریت یافتن مسایل سیاسی ای با ،انقالب اسالمی می باشف. در سالهای اخیر

عیناً ، د در ایران نموده انف. این مسئلهخارجی اقفام به اعزام خبرنگاران یا تأسیس و تقویت دفاتر نماینفگی خو

بکه های فرانس پرس و ش ،یونایتف پرس، آسوشتیف پرس ،در مورد خبرگزاری های خارجی نظیر رویترز

 ( 204:1386 ،)حاتمی راداق دارد.، نیز مصفسی ان ان، تلویزیونی نظیر بی بی سی

میلیون دالر برای حمایت از آنچه فعالیت های مفنی و رسانه  40اخیراً کنگره آمریکا بودجه ای معادل      

آمریکا با یکی از  CNNاختصاص داد. در مصاحبه ای که خبرنگار شبکه  ،ای در ایران نامیفه می شود

مشخص شف که بخش عمفه این  ، لس آنجلس ترتیب داد گرداننفگان شبکه های تلویزیونی فارسی در

بودجه به تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان مقیم لس آنجلس اختصاص داده خواهف شف تا به برنامه 

 ( 272:1387 ،سازی و ترویج فرهنگ غربی در داخل ایران بپردازنف )ضیایی پرور

 خبرگزاری ها و مطبوعات 

بی بیش از همه از شیوه خود سانسوری در راه کنترل درون دروازه بانان خبری سازمان های جهانی غر     

اما قبل  ، سود می گیرنف. بفین معنی که خبرنگار در اقصی نقاط جهان بفون هیچ کنترل به کار می پردازنف

خبری از آغاز به کار در سالهای آموزش و دوره های کارآموزی چنان تربیت می شونف که منافع امپریالیسم 

 کنترل از درون و همچنین القاء یاد می کننف که اقناع، تأمین شود از این شیوه با نام هفایت از راه دور

( اگرچه توجه مطبوعات غربی به مساهل ایران 68:1390 ،کشاورز شکریناخودآگاه از آن منبعث می شود )

اما یک خط مشی  ،بازتاب می یابفبسیار انفک بوده و به نفرت رویفادهای جاری ایران در این رسانه ها 
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کالن و محوری براین رسانه ها حاکم است که براساس آن فقط اخبار منفی از ایران بر روی صفحات این 

یا مربوط به بحران های ، نشریات نقش می بنفد و عمفه گزارش های خبرنگاران مطبوعات غربی از ایران

 ، مردم و یا مربوط به حوادثی ماننف نقض حقوق بشرزدوخوردها و تضاد حاکمیت با ، اجتماعات، سیاسی

تالش برای دستیابی به سالح های هسته ای و کشتار جمعی و نقض آزادی های سیاسی و مفنی در ایران 

است. این رسانه ها همچنین با انتشار اخبار سری و محرمانه یا اخبار هفایت شفه از سوی دستگاه های 

به ایجاد فضا و جوسازی علیه ایران می پردازنف. در سال ، ای متبوع خودسیاست خارجی و اطالعاتی کشوره

بسیاری از مطبوعات خارجی اقفام به اعزام خبرنگار  ،با محوریت یافتن مساهل سیاسی ایران، های اخیر

عینًا در مورد خبرگزاری های  ، خارجی یا تأسیس و تقویت دفاتر نماینفگی در ایران کرده انف. این مسئله

 CNNو  BBCفرانس پرس و شبکه های تلویزیونی نظیر  ،یونایتفپرس ،آسوشتیفپرس، رجی نظیر رویترزخا

 نیز مصفاق دارد.

اخبار مثبت ایران در خروجی های  ،حتی اگر خود خبرنگاران خارجی مستقر در ایران هم بخواهنف     

ه انف که اگر خواستار ادامه کار و بنابراین آنان به تجربه دریافت ،خبرگزاری های خارجی منتشر نمی شود

همکاری با آن رسانه خاص هستنف بایف چه نوع اخباری را پوشش دهنف و همچنین کفام بخش از اخبار را 

 برجسته و بزرگنمایی کننف. 

برای اولین بار نشان می دهف که این رسانه  ان سازی های رسانه ای علیه ایران،رشفیابی بسیاری از جری     

اقفام به ایجاد ، مفتاً وابسته به محافل صیهونیستی بوده انف با جعل یا انتشار عامرانه برخی اطالعاتها که ع

به دنباله روی از ، تحت تأثیر فضای ایجاد شفهمحور فشار علیه ایران کرده و بیشتر رسانه های بین المللی 

 ( 277:1387، ورو سیاسی پرداخته انف )ضیایی پرآن مسأله و دامن زدن به بحران خبری 

خبرگزاری های بین المللی هر روزه با تولیف میلیون ها کلمه خبر و مخابره آن با پیشرفته ترین تکنولوژی     

فراینف اطالع رسانی جهانی را تحت سیطره و کنترل خود دارنف. آنها می تواننف با سانسور یک خبر  ،ارتباطی

، ی جهان را سف یا علیه آن مسئله برانگیزنف. )رنجبرانافکار عموم ،یا دادن پوشش وسیع به یک رویفاد

288:1388 ) 

نیز اعتقاد دارنف آنچه در اختیار وسایل ارتباط جمعی آمریکا وجود « نوام چامسکی»و  «ادوارد اس.هرس»     

 (10:1389، .)ماه پیشیانیان، نه یک بازار آزاد خبریدارد یک بازار هفایت شفه خبری است

گرنبر نشان می دهف سلطه خبری باعث مخابره نشفن خبرهای مربوط به پیشرفت پژوهش های جرج 

 ، بی نظمی، تصویری سرشار از خشونت، جهان سوم می شود. تصویری که از جهان سوم اراهه می شود

 نقض حقوق بشر و غیرمنطقی جلوه دادن آنهاست. 
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 سایت های اینترنتی فارسی 

ولوژی های جفیف ارتباطی یکی از شیوه های جنگ رسانه ای علیه ایران بهره برداری چنف منظوره از تکن     

یک شبکه تلویزیون ماهواره ای مخصوص کامپیوتر و اینترنت راه انفازی می ، محسوب می شود. از طرفی

به تشریح روش استفاده از آنتن ها و ، کننف و از طر  دیگر با استفاده از اینترنت سایتها و وبالگ ها

 ( 242:1388، ماهواره ای و نحوه عبور از پارازیت ها می پردازنف. )رنجبران ریسیورهای

 ، فرکانس ها ، آنچنان از جزهیات فنی کانال ها« ماهواره»در تعفادی از سایت ها و بالگ های مخصوص      

( سخن به میان آمفه که هر مخاطبی با داشتن سطح NLPسیگنال ها و مشخصات آنتن ها و ان ال پی )

طالعات انفکی می توانف تشخیص دهف که در پشت چنین سایت یا وبالگی یک طراح حرفه ای و یک ا

برنامه از پیش تعیین شفه برای گسترش فرهنگ استفاده از ماهواره در ایران و حل و مساهل و مشکالت 

 ( 274:1387، فنی استفاده کننفگان وجود دارد. )ضیایی پرور

متعلق به گروه ها و جریانات سیاسی خارج از کشور و یا  ، ی فارسی خبریبخش عمفه ای از سایت ها     

دولت های خارجی است. سرمایه گذاری بر روی سایت های اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ رسانه 

ای علیه ایران با قفرت و شفت از سوی کشورهایی نظیر آمریکا و جریانات معانف نظام جمهوری اسالمی 

 ( 275: 1387، پیگیری می شود.)ضیایی پرورایران 

گروه ها و جریانات اپوزیسیون با مردم ایران با ، سازمان های سیاسی ،ارتباط دولتها ، در زمان گذشته     

اما امروزه اینترنت این امکان را فراهم آورده که با  ،سختی و با صر  هزینه های فراوان صورت می گرفت

ارتباط با مردم ایران پرداخته و آنها را تحت بمباران تبلیغی و سیاسی قرار دهنف.  به، هزینه ای بسیار انفک

شایف بتوان اذعان کرد که امروزه اینترنت جای نوارها و اعالمیه های چاپی را گرفته و به ابزاری مؤثر و 

ی است گسترده برای مبارزات سیاسی و جنگ های رسانه ای تبفیل شفه است. اهمیت این موضوع به حف

 ، که در مقابله با سیاست فیلترینگ ایران که براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفته

میلیون دالری با یک شرکت سازنفه  4آمریکا به طور علنی عکس العمل نشان داده و با انعقاد یک قرارداد 

 ( 243:1388، )رنجبرانان کرده است.های ایر ISPنرم افزارهای فیلتر و ضففیلتر اقفام به شکستن فیلترهای 

فعالیت شبکه های تبشیری: وجه مخرب دیگری از جنگ نرم رسانه ای که به دلیل عطف توجه بیشتر      

در عرصه نفی و طرد باورهای دینی اسالمی  ،به شبکه های سیاسی حساسیت کمتری به آن می شود

یری از طرق مختلف به ویژه شبکه های ماهواره جامعه ایرانی با تبلیغ مسیحیت و گسترش فعالیتهای تبش

 ای فارسی زبان جریان دارد. 
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فعالیت های تبلیغی و تبشیری مسیحیت در ایران توسط افراد کلیساهای وابسته به آیین  ،به طور کلی     

پروتستان انجام می شود و فرقه های کاتولیک و ارتفکس به ویژه ارتفکس های ارمنی دراین عرصه تحرکی 

 ، نفارنف. از آنجا که اقفامات تبشیری در کشور ممنوع بوده و با آن برخورد جفی صورت می گیرد

با استفاده از ابزارها و امکانات موجود در فضای مجازی سوق یافته انف. درهمین  ،گرداننفگان جریان یادشفه

و پخش برنامه های خود را شبکه های تبلیغی و تبشیری فارسی زبان موجودیت یافته ، 1383از سال  ،راستا

به تفریج گسترش داده انف. مرکز پخش و تولیف این شبکه ها در آمریکاست که بر خال  ارزیابی کاتولیک و 

مجریان و مهمان این تلویزیون ها نیز ، آهین پروتستان در آنجا موقعیت برتری دارد. گرداننفگان ، ارتفکس

 یم ایاالت متحفه هستنف. آمریکایی و مسیحیان ایرانی مق–اغلب ایرانی

 ، Nejat TV: عرصه فعالیت دارنف که عبارتنف ازسه شبکه تلویزیونی فارسی زبان در این  ،درحال حاضر     

Sat 7 pars ، Mohabat TV  پخش فیلم های سینمایی به ظاهر معناگر و یا مربوط به زنفگی حضرت

برگزاری جلسات ، نماآهنگ و پخش موسیقی اجرای، حضرت عیسی علیه السالم، مریم سالم اهلل علیها

پاسخ به پرسش های مذهبی و  ،ارتباط مستقیم با بیننفگان داخل و خارج کشور ، میزگرد و پرسش و پاسخ

محور برنامه سازی این شبکه ها هستنف. نکته ، توضیح و تفسیر آیات کتاب مقفس مسیحیان و موارد دیگر

رگونه مواجهه مستقیم با باورهای اسالمی جامعه خودداری می شود. قابل توجه اینکه در این شبکه ها از ه

تالش برای جلوگیری از مواجهه با نظام و غیر سیاسی جلوه دادن برنامه های این تلویزیون ها نیز قابل تأمل 

 (128:1390، است. )گلشن پژوه

تیک ها و روش های متفاوتی بهره از تاک ،آمریکا برای تأثیرگذاری در حوزه داخلی کشورهای مورد هف  خود     

سعی در ایجاد تغییر و اصالح نگرش به ، می گیرد. آنها با استفاده از قفرت نرم و پی گیری سیاست اقناع مخاطب

 میان افکار عمومی و به خصوص نخبگان را دارنف و این سیاست را از طرق زیر پی گیری می کننف. ،خود

 دموکراسی سازی  -1

الشی ویژه برای قفرت نرم دیپلماسی عمومی آمریکاست. این ناحیه نه تنها خواستگاه خاورمیانه چ     

بلکه برای مفرنیزه شفن نیز به  ،به ایاالت متحفه حمله کردنف 2001سپتامبر  11تروریست هایی بود که در 

ای خاورمیانه سرشار از ارتباطات مفرن است و اغلب رسانه ه ،درستی تنظیم نشفه است. درعین حال

موجود در آن دارای گرایش های ضفآمریکایی هستنف و این ناحیه چالشی ویژه برای دیپلماسی عمومی 

 ( 21:1389 ، آمریکا به وجود آورده است. )نای

 11استراتژی دموکراسی در خاورمیانه به عنوان اولویت اول سیاست خارجی آمریکا بعف از حوادث      

گسترش دموکراسی به  ، یتی این کشور در منطقه طراحی شف از این روباهف  تأمین منافع امن ، سپتامبر
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، خود در زمره منافع حیاتی آمریکا قرار گرفت )سلیمانی پورلک، عنوان پیش شرط دست یابی به سایر منافع

238:1389 ) 

آمریکا به  ازجمله اقفاماتی که اخیراً در این راستا انجام داده و مهم ترین استراتژی که سیاست خارجی     

صورت کامالً یکپارچه دنبال خواهف کرد برجسته سازی ویژه نام مخالفان ایرانی خواهف بود. )کشاورز شکری: 

45 :139)  

مسئله مهم در تالش های آمریکا برای دموکراسی سازی کشورهای درحال توسعه به ویژه منطقه      

مفنی اقفاماتی همچون گسترش فرصتهای  معه مفنی است. در واقع توسعه جامعهخاورمیانه توسعه جا

حقوق اقلیتها و حقوق زنان دسترسی به مراقبت ، حفاظت از محیط، رسانه های مستقل و مسئول، اقتصادی

 های بهفاشتی و آموزشی را دربر میگیرد. 

با هف   ابتکار مشارکت خاورمیانه است که ، ازجمله ابتکارات آمریکا برای تقویت دموکراسی در خاورمیانه    

محصالن و زنان ایجاد  ،اقتصاددانان، تأثیرگذاری بر چهار گروه در کشورهای منطقه شامل: سیاستمفاران

)مؤسسه فرهنگی مطالعات و ازمانهای غیردولتی حمایت می شود. توسط س، شفه است که در ظاهر

 ( 22:1390، تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

ه زور به ملتها تحمیل کرد. موفقیت این کار در سیاست هایی نهفته است اما دموکراسی را نمی توان ب     

سیستم های آموزش  ،کنترل های بوروکراتیک را کاهش دهف ،که شکوفایی اقتصادهای منطقه ای می شود

کویت و مراکش درحال  ،را بهبود بخشف و به تغییرات تفریجی سیاسی که در کشورهایی ماننف بحرین عمان

اب بخشف. پیشرفت های روشنفکران و گروه های اجتماعی و کشورهایی که در تالشنف وقوع است شت

می توانف در این رابطه اثرات  ،سازگاری لیبرال دموکراسی با فرهنگ های بومی را به مردم نشان دهنف

ماننف کره و ژاپن که نشان دادنف دموکراسی می توانف با ارزش های بومی آسیا  ،سودمنفی داشته باشف

 ( 213:1389 ،ترکیب شود. )نای

سپتامبر ایاالت متحفه آمریکا بخشی از درآمفهای مالیاتی خود در زمینه گسترش 11با حادثه      

مؤسسه »دموکراسی آمریکایی در مناطق مختلف جهان هزینه کرد. در این زمینه دو مؤسسه با نام های 

الزم به ذکر است که در قوانین آمریکا اجازه فعالیت می کننف. « مؤسسه ملی دموکراسی»و « ملی جمهوری

کمک به سازمان های مردمی که درجهت دموکراسی فعالیت می کننف ساالنه بودجه قابل توجهی داده می 

میلیون دالر افزایش  15به پیشنهاد رایس بودجه این سازمان ها از  2006شود که ازجمله آنها در سال 

هماننف مؤسسات مذکور به هف  ترویج دموکراسی و با عنوان « خانه آزادی»یافت. همچنین سازمان 
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سازمان مستقل دولتی در خاک آمریکا مشغول به برنامه ریزی برای حمایت از ترویج دموکراسی در 

 ( 103:1390، کشورهای دیگر است.) عبفاله

به دیگر مهمترین مؤسسه دولتی در آمریکاست که  NEDیا « صنفوق اعانه ملی برای دموکراسی»     

شروع کرده  1999فعالیت خود در خصوص ایران را از سال  NEDمؤسسات غیردولتی کمک می کنف. 

است. مأموریت این مؤسسه درچارچوب سیاستهای کشور آمریکا در راستای جنگ سرد بوده که پس از جا 

ودرا دراین زمینه این مؤسسه فعالیت خ، افتادن برانفازی نرم به عنوان روش موازی درکنار برانفازی سخت

 (119:1388 ،آغاز کرده است.)رنجبران

می توان از مؤسسه آلبرت انیشتین با مفیریت ، از معتبرترین مؤسسات تخصصی در موضوع برانفازی نرم     

دکتر جین شارپ و معاونت رابرت هلوی و مرکز بین المللی مبارزات نرم و بنیاد بین المللی جورج سوروس 

 ( 24نام برد )همان :

است که کانونهای تهاجمات روانی آن « کمیته صلح جاری»از دیگر مراکز فعال در زمینه جنگ نرم      

جهان اسالم به ویژه جمهوری اسالمی و هواداران منطقه ای آن از جمله حزب اهلل و حماس و کشورهای 

 ( 6:1388، دوست ایران می باشف.)آزادیخواه

یک سازمان خصوصی غیرانتفاعی است که « به ریاست تیمر من نئوکان« بنیاد دموکراسی برای ایران»     

با پول اهفایی از سوی اقفام ملی برای دموکراسی به منظور تشویق دموکراسی در ایران با  1995درسال 

 ( 51:1389 ، معیارهای مورد پذیرش بین المللی تأسیس شفه است.)رجبی نیا

 هنجارسازی  -2

ونه یا معیار ثابت چیزهایی است که درون یک فرهنگ معین بایف وجود داشته باشف. هنجار عبارت از نم     

هنجارها ممکن است یکی از چهار صورت زیر را پیفا کننف: ارزش ها)احساسات ریشه دار و جاافتاده 

 عر  ها ،آداب و رسوم )عادات و شیوه های عادی رفتار و کردار مرسوم( ،مشترک میان اعضای جامعه(

قوانین )عر  های  ، و رسوم مهم تری که ملزومات معنی دار شایسته و ناشایسته ای دارد( و سرانجام )آداب

 ( 44:1390، حالت رسمی پیفا کرده است( )کشاورزشکری ،مهم تری که با ضمانت اجرای قانونی

از تروریسم باورها و ارزش هایی است که زمینه س ، سیاست هنجارسازی آمریکا درصفد تغییر فرهنگها     

این بسیار مهم است که اولویتها و ساختار شرایط »به شمار می آینف. همان طور که جوز  نای نوشته است: 

 ( 47:1388، )لنون«. جهان سیاست را طوری تنظیم کنیم که دیگران را به سمت تغییر بکشانف

روابط عمومی یا محبوبیت  ، یاین امر با تکیه بر قفرت نرم تحقق پذیر است. قفرت نرم در تصویرساز     

بلکه به عنوان منبع قفرت به ابزاری برای نیل به اهفا  و نتایج مطلوب در حوزه  ، آفرینی خالصه نمی شود
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ارزشها و سیاست های داخلی و خارجی ریشه   ،سیاست خارجی و امنیتی اطالق می شود که در فرهنگ

ی و اقتصادی کمترقرین موفقیت است. اما قفرت نرم دارد. بنابراین هنجارسازی از طریق قفرت سخت نظام

فرهنگی و ارزشی می توانف ضمناً تغییر ذاهقه و سالهق در جوامع مختلف به امر قاعفه و هنجارسازی اهتمام 

 ( 44:1390، می ورزد. )کشاورز شکری

 شبکه سازی  -3

رویج و دموکراسی و اسالم اروپایی گروه ها و اشخاص در ایاالت متحفه و اروپا در قالب طرح ت ،امروزه     

درحال سازمانفهی بخش مهمی از تالشهای آمریکا برای شبکه سازی درکنار دیپلماسی عمومی و سیاست 

شناسایی شرکاء و مخاطبان اصلی در جوامع مورد نظر است. آمریکا معتقف به شبکه ، ارتباطات استراتژیک

 5شرکای عمفه آمریکا در جهان اسالم را می توان در سازی مسلمانان میانه رو در کشورهای هف  است. 

روحانیون میانه رو  -2دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکوالر  -1گروه عمفه طبقه بنفی نمود: 

 روزنامه نگاران و نویسنفگان میانه رو. - 5گروه های زنان  -4فعاالن اجتماعی  -3جوان 

ژه معتقفنف که برنامه های زیر حول بخشهای مذکور سازمانفهی گردد. نویسنفگان پرو، برهمین اساس     

 (1387 ،هواداری سیاسی )ماه پیشانیان-برابری جنسیتی  د -رسانه ها  ج -آموزش دموکراتیک ب -الف

 : ترین ابزارهای اجرایی عبارتنف ازبرخی از مهم 

 برپایی کارگاه آموزشی کوچک از میان روها و لیبرال های معمولی  -

 طراحی مجموعه ای از برنامه های آموزشی براساس نیازهای مشخص شفه  -

راه انفاختن شبکه ای بین المللی از مسلمانان میانه رو و لیبرال و گردهم آوردن آنها در قالب نماد  -

 برجسته محلی 

 وجود دارد باز تعریف برنامه با تمرکز بر میانه روهای واقعی در مناطقی که امیف بیشتری برای نتیجه دادن -

برای مثال تضمین اینکه آنها در مالقات  ، تضمین مورد توجه قرار گرفتن و تعیین خط مشی برای آنها -

ها و دیفارهای کنگره با مقام های بلنفپایه خواهنف بود که شتافت بهتری از تصمیم گیرنفگان سیاسی 

 ه فرهنگی مطالعات ومؤسسی فعالیتهایشان حفظ شود.)پیفا کننف و حمایت و تأمین منابع برا

 ( 20-43: 1390، تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

به نظر می رسف که مرکز ثقل تحلیلها و موضوعات اراهه شفه دراین پروژه احیای جریانهای سیاسی و      

فکری مسلمانان سکوالر و لیبرال و مطابق با آنچه حضرت امام فرمودنف: جریان اسالم آمریکایی در جهان 

به شفت فعال و تاحف زیادی در مرکز جریانهای  90تا اوایل دهه 70م است. جریانی که در دهه های اسال

 سیاسی جهان اسالم قرار داشتنف.



 جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

181 

 

 

 اهداف و استراتژی رسانه ای آمریکا در جنگ نرم علیه ایران  -د

، ف دارنف اسالمیته است. دشمنان قصتغییر باور و فکر افراد جامع ،مهم ترین هف  جنگ نرم دشمنان     

ملیت و ارزش های دفاع مقفس را در نسل جوان ازبین ببرنف و این ارزش ها را تبفیل به نفرت کننف. به عبارت 

تأثیری درازمفت که تبلیغاتی ، دیگر می توان گفت هف  جنگ نرم معموالً تحقق دوگونه تأثیر است

 غاتی تاکتیکی است که سعی در تأثیر مستقیم دارد. و تأثیری کوتاه مفت که تبلی ،استراتژیکی به شمار می رود

 ، تبلیغات در شرایط تأثیر کوتاه مفت برای ایجاد ارتباط با گروه معینی از مردم می کوشف. به طور معمول     

در زمان و مکانی معین محفود  ،هف  خود را به گروه های خاص ،بایف نخست، مبلغ در تحقق هف  خود

آن گروه چگونه تشکیل یافته است. همچنین نوع رویکرد حاکم میان افراد آن گروه در  بفانف که ،سازد. دوم

بایف اطالعات قبلی کافی از تاریخ و  ،برابر حمله تبلیغاتی او و میزان قفرت آن گرایش را شناسایی کنف. سوم

 جامعه شناسی برای فهم نحوه ایجاد آن گرایش ها داشته باشف. 

 ، تر می توان استراتژی رسانه ای آمریکا را در جنگ نرم علیه ایران در سه بعف زمانی با بررسی های دقیق     

 الف( کوتاه مفت    ب(  میان مفت    ج( درازمفت  تقسیم بنفی نمود. 

 اهفا  کوتاه مفت  -الف

 ایجاد گروه فشار علیه ایران   -3تأثیرگذاری بر تحوالت ایران    -2کسب درآمف   -1

 ن مفت اهفا  میا -ب

جفا کردن مردم از  -3مطرح کردن سلطنت   -2سازگاری فرهنگی ایرانیان مهاجر با جامعه مقصف  -1

 تغییر نظام  -4حکومت  

 اهفا  درازمفت  -ج

تسلیم کردن ایران در برابر جهانی سازی  -3عقب نگه داشتن ایران از علم   -2سکوالر کردن جامعه  -1

 ( 10:1388، )آزدیخواه

ی از کارشناسان آمریکایی نیز شبکه سازی را در قالب رویکرد تعامل گرایی با هف  تغییر رفتار گروه     

دهنف. حوزه های چهارگانه ای که حامیان ایفه تعامل گرایی به دنبال تغییر رفتار جمهوری  ایران پیشنهاد می

 -2الح های کشتار جمعی مسئله هسته ای ایران و به طور کلی س -1 :اسالمی در آنها هستنف عبارتنف از

 حقوق بشر  -4اخالل در رونف صلح خاورمیانه  -3حمایت از تروریسم 

آمریکا برای موفقیت شبکه سازی در کشورهای اسالمی به خصوص جمهوری اسالمی ایران بر ، به طور کلی   

طه مطالب و یک استراتژی کلی تأکیف دارد و آن تالش برای معکوس کردن جریان ایفه هاست. در این راب
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انفونزی و به ویژه ایران با  ، کتاب های مهم متفکران و روشنفکران غربی در میان مسلمانان مهاجر در ترکیه

 (1389 ،هف  ترویج اسالم غربی به زبان عربی ترجمه و در سطحی گسترده انتشار می یابف.)ماه پیشانیان

پنج هف  راهبردی روانی است که در سه دهه  به طور کلی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران دارای     

از لحاظ ، نی به تناسب ماهیت و وزن متغیرهاگذشته ثابت باقی مانفه است هرچنف در مقاطع مختلف زما

 نوع و تنوع تاکتیک ها تفاوت های جفی بین آنها مشاهفه می شود. ، حجم

 از: اهفا  راهبردی روانی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران عبارتنف 

 اراهه چهره مخو  از اسالم و جمهوری اسالمی در نزد افکار عمومی جهان بویژه غرب  -1

 ترسیم ایران به عنوان محور شرارت در منطقه و جهان  -2

 ناکارآمفی دین در اداره جامعه و چالش مشروعیت  -3

 ( 95:1387 ،تلقین به بروز اجماع جهانی علیه ایران )رضاهیان -4

 

 نتیجه گیری 

ادراکات و ذهنیات جامعه زمینه را برای  ،تصاویر ،اعتقادات ،ارزش ها ،ها با ایجاد تحول در باورهارسانه      

اخبار و اطالعات اهمیتی خاص  ،نمادها ،اقناع و پذیرش فراهم می کننف. این وضعیت باعث شفه تا پیام ها

 در عرصه جنگ نرم پیفا کننف. 

به گونه  ،تر از آن ادراک مردم از واقعیت را نیز تغییر می دهنف رسانه ها نه تنها واقعیت بلکه حتی مهم     

ای که برخی انفیشمنفان معتقفنف که رسانه ها حاکمیت و قفرت تعیین سرنوشت انسان ها را از آنان سلب 

ادراک و احساس افراد مسلط شفه انف. رسانه ها در عصر اطالعات  ،و در اختیار خود گرفته انف و بر انفیشه

ین نقش را در پوشش خبری رخفادها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایفا می کننف. انواع رسانه های مهمتر

عمومی مؤثر بوده و می تواننف برنوع شکل گیری افکار  اینترنتی و دیجیتالی، تصویری ،صوتی ،مکتوب

رسانه ها با رونفهای سیاسی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و سوی خاص هفایت کنف. و به طور کلی 

ظرفیت های خاص خود این قابلیت را دارا هستنف که به مانعی برای تهفیف در فضای سایبر علیه امنیت 

 ملی کشورها تبفیل شونف. 

جنگ نرم رسانه های جفیف و سنتی با قفرت باالی تصویرسازی ذهنی می تواننف نقش بسیار مهم  در     

 . در ربودن قلوب و اذهان مردم داشته باشنف

فرمانفهان جنگ رسانه ای استراتژیستهای عملیات روانی و متخصصان تبلیغاتی و عملیات روانی و      

 ، مفسران ،خبرنگاران ،نویسنفگان، کارگزاران رسانه های بین المللی هستنف و سربازان این جنگ در ظاهر
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 .ن و عکاسان رسانه ها هستنفکننفگاتهیه ، کارگردانان ،تولیفکننفگان خبری و مطبوعاتی ،تصویربرداران

 ، سالح و تجهیزات این سربازان نیز رسانه ها هستنف. اما واقعیت این است درپشت صحنه عملیات رسانه ای

سیاست رسانه های قفرتهاو نظام سلطه به مثابه راهبرد این حرکت قرارگرفته است که به صورت رسمی و 

سری توسط سازمانهای اطالعاتی و امنیتی و سرویس های سازمان یافته اما پنهان با اختصاص بودجه های 

 جاسوسی و تشکیالت ویژه نظامی هفایت می شود. 

 ، جنگ رسانه ای از ویژگی هایی همچون توجیه و اجرای عملیات عملیات روانی از طریق بحران سازی     

وردار است. صاحبان سیاه نمایی و تحریک افکار عمومی مخاطبان و جامعه درجهت رسیفن به اهفا  برخ

قفرت برای اجرای سیاست های خود روشهایی را درجهت انحصاری کردن رسانه ها به اجرای گذارنف و 

ظاهر  ،فرض و تصور پیشگیرانه ،برچسب زنی ،حمله و انهفام هف  ،دراین رابطه از روشهای پنهانکاری

به طور کلی در جنگ های نامتقارن توازن نادرست و عفم پیگیری استفاده می کننف.  ،کوچک نمایی ،سازی

رسانه ها مهمترین ابزار تصویرسازی به شمار می رونف و در فرآینف تبفیل و تبفل یعنی ایجاد  ،و جفیف

نقش اساسی ایفا می کننف و قبل از هرگونه اقفام فیزیکی اعم  ، دنیایی که تصویر جای واقعیت را می گیرد

عملیات روانی را علیه کشور هف  خود اعمال می کننف تا ضمن  اقفام رسانه ای و اقفام ،از جنگ نظامی

 حریف خود را انفک نشان دهنف.  ، نشان دادن قفرت خود

 ، وسعت سرزمین، اصالت نژادی، کشور ایران به دلیل برخورداری از فرهنگ و تمفن کهن ایران اسالمی     

 ، سرمایه اجتماعی ،منابع طبیعی، المللینفوذ منطقه ای و بین ، امکانات نظامی ،کمیت و کیفیت جمعیت

یکپارچگی انسجام ملی و تمسک به فرهنگ و مکتب اهل بیت علیه السالم الگویی مترقی و متعالی برای 

کشورهای اسالمی و عامل مهمی در بیفاری و خیزش ملتهای اسالمی منطقه است بنابراین غرب و در رأس 

سال جنگ  8خود را متوجه ایران کرده انف و در کنار تحمیل  آن آمریکا کانون حمالت نرم و برانفازانه

حمایت از گروه های ضفانقالبی و ایجاد اغتشاش در کشور از انواع متفهای  ،کودتاهای گوناگون، تحمیلی

جنگ نرم ازجمله جنگ رسانه ای بهره برده انف. در این راستا وظیفه دستگاه های مسئول نظام جمهوری 

 رویارویی با این جنگ رسانه ای بهتر است اقفامات زیر را در دستور کار خود قرار دهنف. اسالمی در اجرا و 

 : راهکارها

 افزایش بصیرت و آگاهی مردم نخبگان  -1

توجه به عالیق و نیازهای مردم و انجام طرح های نیازسنجی برای شناسایی و اولویت بنفی خواسته و  -2

 رسانه های کشور انتظارات مردم و پخش برنامه های جذاب از 

 تالش برای باال بردن اعتماد مردم به رسانه های داخلی  -3
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 آموزش و تبلیغ ارزش ها و هنجارهای رسمی کشور  -4

برنامه ریزی میان مفت و بلنفمفت درمورد رویارویی با جنگ رسانه ای نظام سلطه و اجرای جنگ  -5

 رسانه ای علیه آن 

 ین نبرد توجیه و ترغیب متخصصان مورد نیاز ا ، آموزش -6

 نشست های تخصصی و هم انفیشی و ارتقای سطح فعالیتهای رسانه ای  ، برگزاری همایش -7

 بهره گیری از فناوری برتر رسانه ای و امکانات نوین ارتباطی درجهت رویارویی با هجوم رسانه ای  -8

 منطقه ای و فرامنطقه ای این جنگ شناسایی عوامل و امکانات  -9
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 منابع فهرست

 الف( منابع فارسی
 ، سال ششم، فصلنامه عملیات روانی ،«جنگ نرم با تأکیف برنقش رسانه ها» .(1388علیرضا ) ،آزادیخواه

 .23شماره 

: دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه تهران، امنیت فرهنگ و ، قدرت نرم .(1389)اصغر و همکاران  ،افتخاری

 جامع امام حسین)ع(.

)ع( و دانشگاه : دانشگاه امام صادقهرانت، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی .(1389)و همکاران اصغر  ،افتخاری

 جامع امام حسین)ع(.

  .5شماره  ،سال دوم، فصلنامه نگاه ،«مقفمه ای برماهیت و ابعاد تهفیف نرم» .(1387) محمفحسین ،الیاسی

  .ان: علمتهر، ترجمه شهین دخت خوارزمی ، موج سوم .(1385) الوین ،تافلر

: تهران ،مترجم سیف محسن روحانی ،کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل .(1388) الکسانفر ،تی.جی.لنون

  .دانشگاه امام صادق)ع(

  .85شماره ، فصلنامه پیام ،«جنگ رسانه ای» .(1386) منصور، حاتمی راد

  http:www.sawar.ir                                         «نبرد رسانه ای» .(1390هادی ) ،جمشیفیان

  .تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، کتاب آمریکا .(1384)رضاداد  ،درویش

: مرکز پژوهش های اسالمی قم ،جنگ نرم رسانه ای تهاجم برضد اسالم و ایران .(1389) داود ،رجبی نیا

 .صفا و سیما

پژوهش های  ،«راهبردها و اهفا  جنگ رسانه ای غرب علیه جهوری اسالمی ایران» .(1387)مهفی  ،رضاهیان

  .55شماره  ، 15سال  ، ارتباطی

  .ساحل انفیشه :تهران ، جنگ نرم (.1388داود ) ،رنجبران

وهشکفه تهران: انتشارات پژ ،قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا (.1389) فاطمه ،سلیمانی پورلک

  .مطالعات راهبردی

مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات  :تهران ،ویژه جنگ رسانه ای  2جنگ نرم  (.1387حمیف )، ضیایی پرور

 .بین المللی ابرار معاصر

رهیافت  ،«از هژمونی نظامی تا قفرت نرم در سیاست ایاالت متحفه آمریکا». (1390) عبفالمطلب، عبفاله

 .14شماره ، جمسال پن ،انقالب اسالمی
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سال  ، پژوهش های ارتباطی ،«21ای: رسانه قفرت نرم  بحران شناسی رسانه» .(1387) محمف رحیم ،عیوضی

 .55شماره  ، 15

 http:www.abna.ir«       آن کفام است راههای مقابله با جنگ نرم چیست و» .(1390) تجری ،آبادیغریب 

  http:www.swar.ir            «پیشینه تاریخی و تاکتیکها ،میتبیین مفهو، جنگ نرم» .(1390) محمف، قربانی

 ، جلف دوم، مجموعه مقاالت قدرت نرم ،«های بسیج و سرمایه اجتماعی قابلیت» .(1387) مسعود، کرمی

  .پژوهشکفه مطالعات و تحقیقات بسیج :تهران

عاد جنگ نرم در روابط ایران و اب» .(1390) کرامت، اسماعیلی و زاهف ،غفاری هشجین  عباس ،کشاورز شکری

 .15شماره  ،سال پنجم ،رهیافت انقالب اسالمی ،«آمریکا

تهران: مؤسسه فرهنگی  ،ایرانویژه جنگ رسانه ای علیه ج.ا. 6رم جنگ ن .(1390) محمفرضا ،گلشن پژوه

 تحقیقات بین المللی ابرار معاصر. مطالعات و

ای ایران در بخش فارسی سایتهای بی بی سی و  انرژی هستهبرجسته سازی اخبار » .(1389) عبفاهلل گیویان،

 .9شماره  ،مجله جهانی رسانه ،«1383-1385صفای آمریکا طی سالهای 

سالح های رسانه ای ایاالت متحفه آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسالمی ». (1389)مهسا  ،ماه پیشانیان

 .27شماره  ،سال هفتم ،فصلنامه عملیات روانی ،«ایران

عملیات  فصلنامه ،«راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسالمی ایران» (.1387) مهسا ،ماه پیشانیان

 .18شماره  ،روانی

 ، سال هشتم ،اهبرد دفاعیر ،«های رنگی و دپلماسی عمومی انقالب ،جنگ نرم» .(1389) ابراهیم ،متقی

  .28شماره 

، «ش قفرت نرم در پیشبرد استراتژیهای نظامی آمریکانق» (.1382) جواد، جمالی و محمفحسین، مقفم

 .2شماره ، سال سوم، فصلنامه عملیات روانی

براندازی نرم در  5جنگ نرم (. 1390المللی ابرار معاصر ) تحقیقات بینمؤسسه فرهنگی مطالعات و 

 تحقیقات بین المللی ابرار معاصر. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و، کشورهای مدل

مترجمان رضا  ، دیپلماسی عمومی نوین؛ قدرت نرم در روابط بین الملل(. 1388همکاران ) ژان. و، میلسن

 دانشگاه امام صادق )ع(. :تهران ،مهفی ذوالفقاری، ن روحانیسیف محس ،کلهر

 ،ن روحانیمترجمان سیف محس، قدرت نرم افزارهای موفقیت در سیاست بین الملل(. 1389جوز  ) ،نای

  .دانشگاه امام صادق )ع( :تهران ،اریمهفی ذوالفق

 ، ترجمه سعیف میر ترابی ،از واقع گرایی تا جهانی شدن ،قدرت در عصر اطالعات (.1387جوز  )، نای

  .تهران: پژوهشکفه مطالعات راهبردی



 جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .28شماره ، سال هشتم ،راهبرد دفاعی ،«درآمفی بر ماهیت شناسی جنگ نرم»(. 1389علی محمف ) ،ناهینی

تهران: دفتر  ،های ملی ها و چالش سیاست گذاری رسانه جهانی شدن رسانه(. 1388بهاره )، ینصیر

 .گسترش تولیف علم

 .55(15) ، پژوهش های ارتباطی ،«تهفیفهای رسانه ای و مفیریت بحران»(. 1387سیف رضا ) ،نقیب السادات

 
 


