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چکیده
امنیت برای تمام نظامهای سیاسی و همه شهروندان ،صرف نظر از میزان توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی و نوع ایدئولوژی ،در اولویت قرار دارد و امنیت پایدار برایند
مجموعهای از تعامالت و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی
است .امنیت به عنوان یک آرمان و واقعیت ،از اساسیترین حقوق مردم به حساب
میآید .امروز با توجه به تحوالت بنیادین در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات ،مفهوم
پایداری امنیت دائماً در حال تغییر و تحول است.
اگرچه فناوري ارتباطي فرصتهایی فراوان برای جامعه بشري ایجاد کرده است،
اما سلطه بیچون و چرای معدودی از کشورهای غربی ،به ویژه آمریکا ،با هدف
همگنسازی فرهنگها و هویتها و راهبرد انحصار و کنترل رسانهای از سوی غرب،
موجب بروز اشکالی جدید از تهدیدها براي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور
ما شده است.
مقاله حاضر به روش توصيفي و تحليلي سياستها و راهبردهاي غرب را در حوزه
رسانهاي در مقابل جمهوري اسالمي بيان می کند .همه این راهبردها و سياستها
برای بههم زدن امنیت پایدار در نظام اسالمی است .بنابراين ،ایجاد سازوکار مناسب،
هوشمند و دائم برای رصد و مقابله با این تهدیدها در نهادهای مسئول امنیتی به
خصوص شورای عالی امنیت ملی کشور کام ً
ال ضروری است.
واژگان كليدي

امنیت پایدار ،پیوند جهانی ،رسانهها ،فناوری ارتباطات ،راهبرد
 . 1دانشجوی دکتری سنجش افکار اجتماعی
 . 2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه
امنیت اساسیترین نیاز جامعه بشری براي پیشرفت و توسعه است و تالش براي
تحصیل آن دغدغه اصلی هر حکومتی است .جامعه در شرايط و فضايي امن قادر
است اهداف و ارزشهای مهم حیاتی خود را تحقق بخشد یا دستکم از آنها در برابر
نظم
تهدیدها و آسیبپذیریهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی محافظت کند .هر ِ
ِ
امنیت باثبات و پایدار بايد فراهمکننده و تسهیلگر فضای روانی ،مادی ،فرهنگی و
معنوی همچون عدالت اجتماعی ،آزادی ،رفاه و احترام به هویت باشد و انسانها در
ِ
امنیت پایدار و قابل دوام
نظم
همه ابعاد شناختهشده زندگی احساس امنیت کنندِ .
نظمی است که به غایت حالت دربرگیرندگی داشته باشد و در تالش براي جذب و
همگون کردن ارزشها ،اهداف سیاسی ،دستورکارهای امنیتی ،منافع دولتی و غیره
باشد (.)Kraig,2006:1-2
امنیت پایدار از جمله مفاهیم کلیدی در حوزه حکومتداری و سیاستورزی است
که به علت اهمیت ،حساسیت و تعریفی که از آن میشود ،همواره محل تأمل و بررسی
است .امنیت پایدار محصول کنش جمعی و مشترک ملی کشورها و دولتهاست ،از
اين رو ،حوزه سختافزاری یا نرمافزاری را با تمام زیرشاخههای آن پوشش ميدهد.
پایداری امنیت در جامعه به نظر بسیاری از کارشناسان مهمتر از ایجاد آن است .ممکن
است در جامعهای امنیت به لحاظ انتظامی و پلیسی وجود داشته باشد ،ولی مردم به
عنوان رکن اصلی جامعه احساس پایداری نکنند.
بر این اساس در نگرشهای نوین امنیتی توجه به مفهوم پایداری در روند تحوالت
سه دهه گذشته مورد تأکید قرار گرفته است .پایداری و مفاهيم ترکیبی آن مانند
امنیت پايدار ناظر بر درکي جامع است که بر پایه آن همه عوامل مؤثر فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار میگیرند .در
واقع ،پایداری به معنای موازنهای پویا میان عوامل گوناگون و مؤثر اجتماعی ،فرهنگی
و ...در شرایط زمانی مشخص و متناسب با ویژگیهای جوامع است .برای تبیین مسائل
امنیتی نظریه و مدلهایي متفاوت ارائه شده و بر این اساس مکاتب گوناگونی به وجود
آمده است .بیتردید جمهوری اسالمی ایران براساس مبانی خود دارای نظریه امنیتی
معینی است ،هر چند کمتر به تبیین و تحلیل آن پرداخته شده است.
بيان مسئله
عصر حاضر ،عصر ارتباطات و اطالعات است .شیوههای رسانهای زندگی فردی و

راهبردهاي رسانهاي امنيت پايدار  /حسن رستگارپناه ،محمد سلطانی فر

اجتماعی انسانها را در سراسر جهان تحت تأثیر عمیق و همهجانبه قرار داده است.
در دنیای امروز ،رسانهها فضایی ایجاد کردهاند که موفقیت در هر حوزهای مستلزم
حضور جدی آنهاست .بخش چشمگيري از افکار عمومی تحت تأثیر جهتگیری
رسانهای است .به عبارت دیگر ،رسانه و افکار عمومی همراه هم هستند .در همین
راستا قدرتهای بزرگ از رسانه به عنوان برندهترین ابزار تحمیل اراده خود بر دیگران
استفاده میکنند و با ایجاد راهبردهایي متعدد برای تأمین امنیت خود از ابزار رسانه
حداکثر بهره را ميبرند .همچنين آنها براي برهم زدن امنیت رقبای خود به صورت
گسترده از رسانهها استفاده میکنند.
با گسترش فزاینده فناوریهای نوین ارتباطی ،به ویژه در حوزه رسانههای دیداری
و رسانههای مجازی ،سایتها و وبالگهای نوشتاری ،تصویری و صوتی در دهه اخیر و
امکان دریافت هزاران شبکه تلویزیونی در ایران از طریق ماهواره و دریافت میلیونها
سایت و وبالگ از طریق اینترنت ،پرسشي مهم که ذهن بسیاری از مدیران امنیتی و
اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که آیا شبکههای فارسيزبان ماهوارهای
و رسانههای مجازی تأثیری در ناپایداری امنیت در جامعه ایران دارند یا خیر و این
تأثیرگذاری چگونه است؟ آیا شبکههای موجود دارای راهبردی مشخصاند؟ آیا
میتوان راهبردهای مقابلهای برای این شبکه ترسیم کرد؟ این تحقیق درصدد پاسخ
به پرسشهاي فوق است که در نهایت موجب یافتن راهبردهای رسانهای امنیت پایدار
خواهد شد.
پيش از پرداختن به موضوع بحث بايد به اين سؤالها پاسخ داد:
سياست رسانهاي غرب در مقابل جمهوري اسالمي ايران چيست؟
رسانههاي غربي چه تأثيري بر امنيت پايدار كشور دارند؟
ميزان استفاده غرب از رسانههاي گوناگون چه اندازه است؟
تکنولوژی ارتباطات موجب تقابل و تعارض اعتقادات ،سنن و فرهنگها در جهان
شده و تحوالتي عمیق در ساختار جوامع بشری ايجاد کرده است .بنابراین با شناخت
صحیح ابعاد این رویارویی عظیم فرهنگی ـ اجتماعی يا به تعبیری ديگر« ،جنگ
راهبردي» ميتوان تحوالت آینده را در مسیری هدایت کرد که با شناخت راهبردهای
طرف مقابل ،کمترین آسیب و بیشترین بهرهبرداری برای امنیت پایدار فراهم آيد.
رسانهها ابزارهایي نوین برای ایجاد بحران ،کاهش یا افزایش بحران و گاه ابزاری
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برای جنگآوری هستند که مکمل نیروی نظامی و تهدیدکننده امنیتی در سطوح
مختلف آن اعم از فردی ،ملی ،بینالمللی و جهانی به شمار میروند.
انقالب اسالمی ایران با سه دهه تجربه و دستاوردها و چالشها در حوزههای
گوناگون ،همواره به تبیین و تحلیل تئوریک در حوزه مفاهیم اساسی و کلیدی اداره
حکومت پرداخته است و بر ضرورت آن تأکيد دارد.
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مفهوم امنيت پايدار
نظریه امنیتی رئالیستی ،نظریه امنیتی لیبرالیستی ،مکتب امنیتی جهان سوم و مکتب
کپنهاک به عنوان راهکارهای پوزیتیویستی و سنتی امنیت در یک مجموعه قرار دارند.
هر چند مکتب کپنهاک آغازگر ایجاد تغییر در راهکار سنتی امنیت است و مکتب
امنیتی جهان سوم از زاویهاي دیگر و با تمرکز بر مسائل امنیتی جهان سوم به بررسی
امنیت میپردازد و نیز به برخی نتایج مغایر مبانی مطالعات سنتی امنیت میرسد ،اما
روح حاکم بر این مکاتب ،پوزیتیویستی و سنتی است .در این مقاله مجال پرداختن
کامل به این مباحث نيست .با اينکه در سیر تحوالت امنیتی ـ انتقادی نسبت به مکاتب
امنیتی پوزیتیویستی مطالب متعددی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و در این میان
سازهانگاران برای خأل مسائل امنیتی مواردي قابل توجه بیان کردند ،آنچه مسلم است
در تمام مکاتب امنیتی ،امنیت را برای امنیت یا توسعه را برای امنیت میخواستند و
بیشتر براي حفظ منافع قدرتها به امنیت نگاه شده است نه امنیت برای رشد و آگاهی
و تعالی انسانها و جامعه انسانی.
صفوي معتقد است كه در امنیت پایدار بايد بیشتر به بعد فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی پرداخت تا امور نظامی .اگر مردم زندگی شرافتمندانهای داشته باشند ،امنیت
پایدار میشود (سالمی .)1389 ،مردم عنصر تأثیرپذیرند و باید بین معیشت و امنيت
پايدار گره بخورد .امنیت پایدار در جایی است که توسعه پایدار باشد .بعد نظامی
امنیت پایدار از همه ابعاد آن خفیفتر است .ديدگاه ژوزف ناي در سال  1990مبني بر
جايگزيني قدرت نرم به جاي قدرت سخت و نظاميگري مبتني بر همين نگرش است.
ایجاد جامعهای متعادل ،امن و رو به رشد از جنبه معنوی و مادی بر اساس
ارزشهای فطری انسانی با بهکارگیری نظاممند همه مؤلفههای فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی مبتنی بر ارزشهای مکتبی و متکی بر نیروی مردم،
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امنیت پایدار گفته ميشود (ایزدی .)٨٩ ،مهمترین بحث امنیت پایدار ،امنیت مردمپایه
است .به عبارتی ،اگر مردم تکلیف خود را با حکومت بدانند و به آن عمل کنند ،امنیت
پایدار میشود.
در اين راستا هدایت لطفیان ( )1389ميگويد رفتار مدیران حاکمیت باید تعریف و
غضب و شهوت از سیستم مهار شود .امنیت پایدار یعنی از بین بردن ریشههای ناامنی
و بیثباتی در یک منطقه یا به عبارت دیگر ،غیرفیزیکی کردن امنیت به گونهای که
شرایط یک محیط برای طوالنیمدت عادی باشد و محیط استراتژی مجزایی نداشته
باشد.
امنیت پایدار در گرو توسعه پایدار است .در بعد سیاسی ،امنیت پایدار با افزایش
اعتماد مردم به نظام ارتباطي مستقیم دارد که همان ایجاد مشارکت سیاسی است.
امنیت پایدار به معني ایجاد توسعهاي اقتصادی است که تبعیضآمیز نباشد .با
توسعه راههای روستایی و برقرسانی و غیره ایجاد توقع ميشود ،ولی ایجاد شغل
و امنيت نشده است .در مسئله استخدامها در نظام دولتی نباید تبعیض قائل شد
تا اعتماد مردم به حکومت سلب نشود .اعتماد مردم به نظام مسئلهاي اساسی و
امنیتآفرین است.
امنیت پایدار با توسعه فرهنگی به وجود میآید .وقتی روستایی مرزنشین نتواند
به راحتی از رسانههای ملی استفاده کند ،به راحتی از ماهواره استفاده ميکند .امنیت
پایدار با توسعه ارتباط مستقیم دارد (احمدی مقدم).
امنیتي پایدار است که اگر حضور نیروی نظامی کمرنگ شد ،امنیت به هم نخورد؛
یعنی انسانها به گونهای از نظر درونی رشد کنند که خود مراقب خود و جامعه خود
باشند .انسان متکامل میتواند جامعهای متکامل بسازد و این خود به خود امنیت را
پایدار میکند.

در امنیت پایدار همه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی
همزمان و به طور پیوسته به کار گرفته ميشوند تا ارزشهای اساسی برای رشد
و تعالی انسانها مورد هجوم واقع نشود و این ارزش توسعه یابد و در صورت و
نوع تهاجم اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی توسط خود مردم از
آنها دفاع شود (همان).
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 .1رویکرد دروننگر

در امنیت پایدار برای مدیریت ناامنی به جای مقابله یا تهدید ،بايد اقدام به شناسایی
و چارهاندیشی برای روندهای منتهی به ناامنی کرد و با کنترل این روندها جلوي
گسترش ناامنی را گرفت .این نگاه پارادایمی جدید را تشکیل میدهد که در مقابل
پارادایم کنترل قرار دارد .تفاوتهای اصلی این رویکرد و پارادایم کنترل آن است که
در امنیت پایدار برای کنترل تهدیدها صرفاً از زور و قوه قهریه استفاده نمیشود،
بلکه هدف حل مشارکت علل موجده تهدیدها با استفاده از مؤثرترین ابزارهای قابل
دسترسی یا درمان بیماری است .این هدف از طریق سیاستهای امنیتی توسعهبخش
و کاربرد راهبردي پیشگیرانه به جای راهبرد واکنشی که در سراسر جهان دنبال
میشد ،قابل دستیابی است (.)http://www.onforfor dresearchgroup.org.uk
 .2رویکرد شمولی

امنیت پایدار چشماندازي مشترک برای همه دارد .کسی که امنیت کشورهای دیگر
را به خطر میاندازد در موضع دستیابی به امنیت پایدار نیست .تنها زمانی که همه
اعضای جامعه جهانی با یکدیگر برای مقابله با چالشهای امنیتی همکاری کنند،
امنیت مشترک و پایدار قابل حصول خواهد بود.
امنیت پایدار به معنی ادغام امنیت ملی ،منطقهای و جهانی است .امنیت پایدار
امنيتي برای همه است (مراد عنادی.)1389 ،
 .3رویکرد استلزامات

دستیابی به امنیت پایدار بیش از اتکا به قدرت متعارف نیاز به حفظ اقتدار اخالقی
برای رهبری و تالش براي غلبه بر تهدیدهاي امنیتی مشترک دارد .به عالوه ،امروز
خواستههای کشورها در حوزه امنیت پایدار صرفاً درون مرزهای ملی قابل دستیابی
نیست .برای مثال ،مفهوم نوظهور امنیت انسانی یکی از ابعاد مهم امنیت پایدار است
که مستلزم تالشی همهجانبه است و بر مدیریت تهدیدها و چالشهای مردم در همه
جا (داخل ،خارج و سراسر جهان) اتکا دارد .راهبرد امنیت انسانی هدف بهبود وضعیت
بشر در افقهای بلندمدت را مورد توجه قرار ميدهد.
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 .4رویکرد تدابیر راهبردي

نگاههای امنیتی
در چشماندازي کالن میتوان رابطه موجود بین توسعه و امنیت را به انواع نظامهای
سیاسی در گذشته و امروز تعریف و شناسایی کرد.

راهبردهاي رسانهاي امنيت پايدار  /حسن رستگارپناه ،محمد سلطانی فر

راهبرد امنیت پایدار نیازمند سه مرحله اساسی است:
اول ،اولویتبندی ،ادغام و هماهنگی سیاستهای توسعه با امنیت :در حالی که
قدرت نظامی ابزار مهم و مؤثری برای مدیریت امنیت به شمار میرود ،تأمین رفاه و
زندگی شرافتمندانه و دفاع از تهدید و ناامنی برای مردم پایه و اساس اخالقی این نوع
امنیت را فراهم خواهد کرد.
دوم ،باید سیستم بودجهگذاری و توزیع ثروت در کشور به گونهای باشد که
سرمایهگذاری راهبردی در توسعه اقتصادی را موجب شود .توسعه اقتصادی منافع
عمومی را بیشتر تأمین میکند و از ق َِبل آن برخی مشکالت اجتماعی مثل فقر و
بیکاری و ...که مایه اصلی ناامنی است ،از میان میرود.
سوم ،ادغام مناطق حاشیهای با مرکز و ایجاد شبکههای ارتباطی قوی به گونهای
که واقعیت و احساس حاشیهای بودن و انزوا میان مردم مناطق مختلف کشور از میان
برود و نهادهای محلی در مدیریت امنیت همواره خود را با راهبرد کلی کشور تطبیق
دهند.

 .1امنیت برای امنیت و فقدان برنامه توسعه

این برنامه در نظامهای تمامیتخواه یا توتالیتر بین توسعه و امنیت وجود دارد؛ در
اين نظامها اساساً مسئله امنیت آنقدر مهم و کلیدی میشود که همه اهداف مرسوم
حکومتها از جمله توسعه تحت آثار مسئله امنیت قرار میگیرد .در این رژیمها
امنیت همواره امنیت حکام و منافع پیرامونی آنها تعریف میشود .از این رو ،تجربه
و تاریخ سیاسی نشان داده است در این رژیمها امنیت فراگیر و پایدار نیست و به
علت تکبعدی بودن ،ضد خود را که همان ناامنی است ،درون خود پرورش میدهد.
حکومتهای توسعهنیافته کمونیستی اروپای شرقی نمونهاي از آن هستند .در حوزه
رسانهها ،تئوري هنجاري رسانهاي دنيس مك كوئيل به نظامهاي حاكم بر رسانهها به
عنوان نظامهاي كمونيستي كه نوعي نظامهاي آمرانه ولي با توجيه احزاب كمونيستي
هستند ،اشاره ميكند.
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 .2توسعه برای امنیت

برخي رژیمها به توسعه باور دارند و اهمیت آن را درک میکنند ،ولی جایگاه آن را
در سیاستگذاری کالن کشور به درستی تشخیص نمیدهند .در نظامهاي اقتدارگرا
که در این دسته جای میگیرند توسعه نه تنها هدفي کلیدی و بنیادی بلکه وسيلهای
برای برقراری امنیت و استمرار حاکمیت رژیم سیاسی تلقی ميشود .از این رو ،در این
نظامها بدان علت که در مهندسی نظام سیاسی اهم و مهم جابهجا میشوند ،نه توسعه
به شکل مطلوب تحقق مییابد نه امنیت به شک الزم برقرار میشود .تئوري هنجاري
به اين نوع نظام كه به نظامهاي رسانهاي توسعهاي اطالق ميشود ،بيان ميدارد كه به
بهانه رفع فقر و شكاف طبقاتي و از بين بردن ريشه بيسوادي نظامهاي توسعهاي فقط
به رسانهها دستور دهند كه اخبار رسانهها را در جهت مثبت و توسعهاي گزارش كنند
و به هيچ عنوان وارد حوزه نقد نشوند.
 .3امنیت برای توسعه

این رابطه که میتوان از آن به عنوان رابطه معقول امنیت و توسعه نام برد مختص
نظامهای توسعهگرا و پیشرفتخواه است .در این نظامها امنیت در خدمت و زیرساخت
توسعه تعریف میشود .همچنين امنیت برخالف دو دسته نظامهای مورد اشاره ،نه
امنیت حکام و نه امنیت نظام سیاسی بلکه امنیت جامعه تعریف میشود .آنچه امروز
از آن با عنوان امنیت جامعه و مردممحور ياد میشود ،امنيتي است که مردم در ایجاد
و حفاظت و پایداری آن مشارکت دارند (رضایی .)2-3 :1387 ،در حوزه رسانهها مك
كوئيل اين نظام را نظام رسانهاي مبتني بر مسئوليت اجتماعي مينامد و رسانهها را در
جهت اهداف مردم و مسير توسعه به خدمت ميگيرد.
ظهور تئوري نوين امنيت «قدرت هوشمند»
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در ادبیات آکادمیک ،در حوزه امنيت ،رویکردهای واقعگرا بر قدرت سخت تأکید
میورزند (اساساً از سوی دولتها) ،در حالی که لیبرالهای نهادگرا بر قدرت نرم تأکيد
دارند .برخالف زور ،قدرت نرم ظرفیت تشویق و جلب دیگران برای تحقق اهداف یک
بازیگر یا واحد سیاسی را دارد و برای اولین بار این مفهوم و چارچوب نظری آن در
سال  1990از سوی جوزف نای در کتاب چالش قدرت آمریکا ارائه شد و در مطالعات
بعدی وی کامل و به یکی از مفاهیم و رویکردهای اصلی ادبیات سیاست بینالملل و
سیاست خارجی بدل شد.

نای قدرت نرم را توانايی کسب نتایج دلخواه یک بازیگر سیاسی از طریق ترغیب
و جلب نظر دیگران میداند تا کاربرد زور ( .)Nye,1990این توانايی متکی بر جذب
و همراهی دیگران از طریق تقریباً تمام ابزارهای دیپلماتیک غیر از قدرت نظامی و
فشارهای اقتصادی است ( .)Cooper, 2006بنابراین ،منبع اصلی قدرت نرم ارزشها،
فرهنگ ،سیاستها و نتیجه رفتار و مواضع نهادهای سیاسی یک واحد سیاسی در
عرصه روابط بینالملل و سیاست خارجی است.

در ادامة نگاه متفاوت به قدرت ،با توجه به تجربیات پس از  11سپتامبر و
قدرتنماییهای نئومحافظهکاران آمریکایی ،نظریه جدید «قدرت هوشمند» 1متولد
شد.
ناي اين بار نظریه قدرت نرم را به تکامل رساند و قدرت هوشمند را اینگونه تعریف
کرد« :قدرت هوشمند یک بازیگر در روابط بینالملل ،ظرفیت بازیگر یا واحد سیاسی
برای ترکیب قدرت نرم و سخت به شکلی است که در تقویت متقابل ،به تحقق اهداف
بازیگر به صورت کارا و مؤثر کمک کند» (.)Wilson, 2008

نظریه قدرت هوشمند بدان علت مهم است که اهمیت مستمر نقش قدرت نظامی
برای پارهای از اهداف و خواستههای یک بازیگر در صحنه پرتالطم و هرج و مرج کنونی
جهان فراموش نشود .تمرکز تهاجمی و سلطهگرانه بر قدرت نظامی قادر است چشمان
رهبران را بر محدود بودن قدرت مذکور ببندد.
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اما قدرت نرم در دستورکار دولتها به تنهايی نیست ،بلکه قدرتی است که با حضور
مجموعه بازیگران بینالمللی و سیاست داخلی یک کشور حاصل ميشود و بحث اصلی
بايد بر ماهیت قدرت (مؤثر و کارا) متمرکز شود يعني قدرت نرم را همراه با ابزار قدرت
مؤثر ميداند.

امنیت ملی به عنوان منافع برتر تمام نظامها ،یارگیری 2را توجبه میکند و اگرچه
در بسیاری موارد پرهزینهتر از همکاری است ،عمدتاً از کاربرد قدرت سخت کاراتر عمل
میکند .بنابراین در تئوری قدرت هوشمند ،قدرت مفهومی نسبی است .نیروی نظامی
گاهی میتواند حتی به کمک قدرت نرم بیاید .یک اقدام نظامی بجا میتواند منبع
جلب نظر و حمایت دیگران باشد و مطمئناً همکاریهای نظامی بین دو یا چند کشور
در یک منطقه میتواند به قدرت نرم یک کشور کمک کند.
1 . Smart Power
2 . Co-optation
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بنابراین در قدرت هوشمند این موضوع که قدرت نظامي در عرصه سیاست خارجی
پیشنیازي قطعی است زیر سؤال رفته است نه اساس آن.
قدرت هوشمند کاربرد کارا ،مستمر و همزمان و کام ً
ال هماهنگشده تمام نقاط
قوت یک کشور در بخش خصوصی و دولتی و ظرفیتهای فرهنگی و سیاسی موجود
و توسعه آن در مقابل تهدیدهاي جدید (از بنیادگرایی و خطرهاي منتسب به آن تا
توسعه سالحهای کشتار جمعی ،از رکود اقتصادی ،فقر و فجایع طبیعی تا مواد مخدر
و ترافیک انسان) است.
بايد توجه کرد كه قدرت نرم دارای هر دو جنبه مهم کاربردی است :قدرت نرم
تهاجمي و قدرت نرم دفاعي .قدرت نرم تهاجمی با شکلدهی مزیتها و دستاوردهای
یک کشور برای تأمین منافع ملیاش سر و کار دارد ،در حالی که در قدرت نرم دفاعی،
کاهش نفوذ و ظرفیت قدرت نرم و سخت دشمنان و رقبای سیاسی یک دولت و ملت
در دستور کار قرار دارد .شناخت اهمیت طراحی قدرت نرم تهاجمی و تدافعی پیشنیاز
1
اثربخشی و کاربرد راهبرد جامع قدرت هوشمند است.

در عصر کنونی اگر دولت و نظامی قادر نباشد خدمات امنیتی و اجتماعی مورد
انتظار را عرضه کند ،طبیعی است که مردم به سوی کسان و سازمانهایی حرکت کنند
که میتوانند از عهده این انتظارات برآیند .در نتيجه در این کشورها و مناطق بازیگران
تازه فرصت مییابند قدرت خود را برای چالش قدرت حاکم و یارگیری آنها به صورت
مشروع به خدمت گیرند .بنابراین ،قدرت نرم به آنها اجازه میدهد دولتی در کنار یا
درون دولت ایجاد کنند .اين موضوع نه تنها خأل قدرت موجود را پر میکند ،بلکه به
تدریج بنیان قدرت را تغییر میدهد .بنابراین ،حکمرانی خوب در طرح ملی و دفاع از
آن در سطح بینالمللی به عنوان مهمترین منبع قدرت نرم به حساب ميآيد و حتماً
از بزرگترین مزیتهای یک سیاست خارجی است.
جنگ رسانهای
نقش امروز رسانهها نقشی فراتر از اطالعرسانی است .رسانهها در عصر اطالعات و
ارتباطات ابزارهایي نوین برای ایجاد بحران ،کاهش یا افزایش بحران و گاه ابزاری برای
جنگآوری هستند که مکمل نیروی نظامی و تهدیدکننده امنیتی در سطوح مختلف
آن اعم از فردی ،ملی ،بینالمللی و جهانی به شمار میروند.
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استفاده از رسانهها برای تضعیف کشور هدف و بهرهگیری از توان و ظرفیت
رسانهای اعم از نوشتاری ،شنیداری و دیداری و حتي حوزه سايبر ،به کارگیری اصول
تبلیغات و عملیات روانی به منظور کسب قدرت و منافع را جنگ رسانهای گویند كه
از جمله عرصههاي مهم قدرت نرم كشورهاست .آنچه مسلم است جنگ رسانهای از
برجستهترین مؤلفههای جنگ نرم و جنگهای مدرن در جهان محسوب میشود.
جنگ نرم به مثابه راهبرد انتخابی حتي در نظام سلطه برای تسلط بر افکار و اراده
ملتها تدوین و طراحی شده است.

1 . Soft War
2 . Media Policy
3 . Planning
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جنگ رسانهای یكی از برجستهترین جنبههای جنگ نرم 1و جنگهای جدید
بینالمللی است .اگر چه جنگ رسانهای عمدتاً هنگام جنگهای نظامی كاربرد بیشتری
پیدا میكند ،به اين مفهوم نیست كه در سایر مواقع جنگ رسانهای در جریان نيست یا
مورد استفاده قرار نمیگیرد .جنگ رسانهای تنها جنگی است كه حتی در شرایط صلح
نیز بین كشورها به صورت غیررسمی ادامه دارد و هر كشوری از حداكثر توان خود
برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده از رسانهها بهرهگیری میكند .جنگ
رسانهای ظاهرا ً میان رادیو و تلویزیونها ،مفسران مطبوعاتی ،خبرنگاران خبرگزاریها،
شبكههای خبری و سایتهای اینترنتی جریان دارد ،اما واقعیت آن است كه پشت
این جدال ژورنالیستی ،چیزی به نام سیاست رسانهای یك كشور 2نهفته است كه
مستقیماً توسط بودجههای رسمی مصوب پارلمانها یا بودجههای سری سازمانهای
اطالعاتی و امنیتی و سرویسهای جاسوسی تغذیه میشود .سربازان جنگ رسانهای،
متخصصان تبلیغات ،استراتژیستهای تبلیغات بینالمللی و كارگزاران رسانهها هستند
و ايدئولوژيهاي خاصي هم براي خود دارند كه در همان سیاست تعريف شده است.
پیچیدگیهای ابعاد مختلف «جنگ رسانهای» موجب شده است تصمیمگیری
درباره «طراحی»« 3،تدوین راهبرد»« ،چارچوبها»« ،تكنیكهای كاربردی»« ،نحوه
عملیاتی كردن اهداف و مأموریتهای تعریفشده»« ،استفاده حداكثري از توان
هر رسانه با توجه به امكانات انتشار مكتوب ،چاپی ،صوتی ،تصویری ،چندرسانهای،
اینترنتی و سرانجام انتشار آنالین» تنها به ژنرالهای نظامی واگذار نشود .جنگ
رسانهای مقولهای است كه به همكاری هماهنگ و نزدیك بخشهای نظامی ،سیاسی،
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اطالعاتی ،امنیتی ،رسانهای و تبلیغاتی یك كشور نياز دارد .طراحان جنگ رسانهای
نه لزوماً ژنرالها ،بلكه ممكن است پروفسورهای كالجها و دپارتمانهای رسانهای در
دانشگاههای معتبر هر كشوری باشند كه به سياستهاي رسانهها آشنايي دارند و ابزار
اين جنگها را به خوبي ميشناسند و به پيشرفت تكنولوژي حاكم بر اين رسانهها
تسلط دارند و در نهايت قابليت استفاده در زمان و مكان و محتوا اين رسانهها را به
خوبي به كار ميگيرند .اين حركت و جنگ به بودجهاي بيش از بودجههاي نظامي نياز
دارد ،زيرا زمينهساز و حتي بازدارنده جنگهاي نظامي است.
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در اين ميان ،رشد فزاینده و فوقالعاده فناوری ارتباطی و رسانهای ،اگر چه در
ذات خود دربردارنده فرصتهای فراوان برای جامعه بشری است ،اما سلطه بیچون
و چرای معدودی از کشورهای غربی ،به ویژه آمریکا با هدف همگنسازی فرهنگها
و هویتها و راهبرد انحصار و کنترل رسانهای از سوی غرب موجب بروز اشکالي
جدید از تهدیدهاست (ساری .)11 :١٣٨٨ ،در اینجا مناسب است در خصوص اهمیت
تهدیدشناسی رسانهای به بیانات رهبر انقالب اسالمی اشاره شود ...« :امروز جنگ
دنیا ،جنگ رسانههاست .پیشرفت کارها و سیاستهای بینالمللی دستگاههای مختلف
و جبهههای گوناگون به وسیله تبلیغ ،خبرسازی ،مفهومسازی و تبیین درست و
نادرست ،یعنی راست و دروغ دارد انجام میگیرد .یکی از کارهای مهمی که امروز در
دستور کار آنهاست(نظام سلطه) تهاجم خبری ،فرهنگی و اخالقی به کشور ما است...
ما آماج هدف آنها هستیم ،بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینههای تبلیغي،
فرهنگی و رسانهای متوجه ماست .ما باید در مقابل اینها خود را مجهز کنیم .رسانه ما
باید ناظر بر خنثی کردن کار دشمن در داخل ،هم ناظر باشد به ضربه زدن به دشمن
در فضای عمومی». ...
نظریهپردازان پایبند به نظریه امپریالیسم فرهنگی معتقدند که تردیدی در
گسترش و سلطه فزاینده یک فرهنگ در جهان وجود ندارد و این فرهنگ همان
ارزشها ،هنجارها و باورهای قوی غربی است که در ظاهری عام و غیرقوی ظاهر میشود
(امیری .)١٧١:١٣٨٨ ،ادوارد سعید مدعی است که غرب به واسطه گفتمانهای قدرت
و غیرسازی ،دستاندرکار نوعی امپریالیسم و استعمار فرهنگی است (گل محمدی،
 .)١٠٢:١٣٨٦بر اساس نظریه امپریالیسم فرهنگی که بر این امر تأکید دارد ،شرط بقای
بازیگران مسلط جهانی این است که فرهنگ کشورهای زیر سلطه را در اختیار بگیرند.
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بنابراین ،ارزشها و باورهای آنها به گونهای استثمارگرایانه بر جوامع ديگر تحمیل
میشود و وظیفه این انتقال بر عهده رسانههای این کشورها یا رسانههای وابسته به آن
است و در واقع ،امپریالیسم رسانهای به طور منطقي از دل امپریالسم فرهنگی به وجود
میآید و بسان ارتش مسلح و نیروهای نظامی آن ،راه را برای هژمون و سلطه هموار
میکند یا درصدد است موجبات بقای سلطه را فراهم کند و شاید تعبیر ظریف تونی
شوارتز که رسانهها را «خدای دوم» لقب داده ،عبارت مناسب برای قدرت و کارکرد
امروز رسانهها باشد (خجسته باقرزاده .)٤٠:١٣٨٣ ،امپریالیسم رسانهای در واقع انتقال
جهانبینی یک ملت یا کشور از طریق رسانههاست (مک کوئین.)٣٦٣:١٣٨٤ ،
هدف این جنگ تغییر کارکرد و عملکرد دولتها و ملتها در پشتیبانی از ساير
دولتها ،به ویژه کنترل افکار و اذهان عمومی مردم است؛ زیرا ملتها در اولین خط
مقدم حمله دشمن قرار میگیرند .این عقیده وجود دارد که اگر افکار و اراده عمومی
نسبت به موضوع یا جریانها و پدیدهای اقناع یا به سمت خواستههای خود جهتدهی
شود ،مسلماً دولتها ابتدا تحت فشار افکار عمومی ملتها به سوی اهداف دشمن سوق
مييابند و در آن جهت قرار خواهند گرفت .مخاطب این جنگ مردم کشورهای هدف،
مردم خودی و نیروهای عملکننده رقيب هستند .این جنگ بر خالف جنگهای
نظامی که بین دو کشور یا چند ائتالف و اتحاد با یک کشور صورت میگیرد ،ممکن
است بین یک گروه از کشورها صورت گيرد که نمونه آن جنگ رسانهای غرب با جهان
اسالم یا نظام سلطه علیه انقالب اسالمی ایران است.
جنگ رسانهای مقولهای است که به همکاری هماهنگ و نزدیک بخشهای نظامی،
سیاسی ،اطالعاتی ،امنیت رسانهای ،عملیات روانی و تبلیغی یک کشور نياز دارد.
متقاعد کردن یک نفر براي پیوستن به نيروهاي خودی بسیار ارزانتر از کشتن او
تمام میشود و کلمات بسیار کمهزینهتر از گلولههای تفنگاند .در جنگ پستمدرن،
گفتمان حیاتیترین حوزه و سالح محسوب میشود و بايد اين سالح را از آزادی
متنوعی که درباره منافع وجود دارد ،ساخت .در واقع ،جنگ رسانهها تأثیری قدرتمند
و نامعلوم بر افکار عمومی دارد و این مسئله میتواند اثر مثبت یا منفی بر عملیاتها
داشته باشد.
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امپریالیسم رسانهای
تمام تحقیقات در مورد جریان تولید و انتشار اطالعات و اخبار نشان ميدهد که جریان
بینالمللی خبری و رسانهای زیر سلطه معدودی از کشورهای غربی و آژانسهای
خبری و غولهای رسانهای آنان است (جمشید .)٨:١٣٨٤ ،این همان امپریالیسم
رسانهای یا کاملتر امپریالیسم انحصار رسانهای است .امپریالیسم رسانهای در واقع
انتقال جهانبینی یک ملت یا یک کشور از طریق رسانههاست (گرمعلی.)٣٦٣:١٣٨٨ ،
یکی از راهبردهاي اساسی غرب در دهههای اخیر در انحصار گرفتن شبکههای
رسانهای در ابعاد مختلف است .تسلط بر رسانهها به ویژه رسانههای نوین ،همواره به
مثابه راهبردي اصلی و اساسی در راهبرد غرب به خصوص آمریکا مطرح بوده است
(عصر ارتباط.)١٣٨١ ،

این موضوع را که غرب چگونه هژمونی و سلطه خود را بر جهان تحکیم و جاری
میکند باید در امپریالیسم فرهنگی و رسانهای جستوجو کرد .اما این مسئله که
امپریالیسم فرهنگی و رسانهای چگونه عمل کرده است به نامتوازن بودن جریان
اطالعات و اخبار یا دقیقتر جریان یکسویه اطالعات غرب برميگردد و به همین علت،
غرب برای کنترل و انحصار رسانهها و جریان تولید و انتشار اطالعات و اخبار تالش
میکند و بر اساس گزارش یونسکو در دهه  ،1970بیش از  ٩٠درصد اخبار جهان
توسط غولهای رسانهای غرب تولید و انتشار مییابد (شیروانی .)٧١:١٣٦٩ ،اما امروز
بهرغم اينكه توليد محتوا در اختيار مردم است ،مسير اين هژموني تغيير نكرده ،زيرا
ابزار اين مسير و حتي تكنولوژيهاي مربوط و مسير خطوط انتقال به غرب و حوزه
امپرياليستها ختم ميشود.
بررسی سیاستهای رسانهای غرب
غرب از آغاز پیروزی انقالب اسالمی از رسانههای گروهی به عنوان حربهای در جنگ
همهجانبه علیه جمهوری اسالمی استفاده کرده است .آمریکا و همپیمانانش ضمن
حمایت علنی از گروههای معاند با نظام ،استفاده کامل از ابزارهای رسانهای را برای
مقابله با نظام را در دستوركار خود قرار دادند .بر اساس جدول زیر ،در سه دهه انقالب
پشتیبانی ابزاری غرب با ابزارهای رسانه سند گویای اهمیت سیاستهای رسانهای
غرب است.

رديف

نوع ابزار

 57تا 67

 67تا 77

 77تا 80

1

ایستگاه رادیوهای
فارسیزبان

 20ایستگاه

 27ایستگاه

 110ایستگاه

2

ماهواره متعلق به
کشورها

3

تلویزیون ماهوارههای
مستقل فارسیزبان

4

تعداد کانالهای
دیجیتال

بیش از  97ماهواره
 20ماهواره در کشور  97ماهواره در کشور
از  15کشور
 8تلویزیون ماهوارهای

 200کانال دیجیتال

 200کانال
تلویزیونی

5

تهیه و پخش
فیلم در سال

محدود به چند مورد

ساالنه  100فیلم
 900مورد در طول
علیه انقالب اسالمی
این مدت
افزایش یافته است.

6

خبرگزاریهای
جهانی

چهار خبرگزاری
عمده جهانی

چهار خبرگزاری عمده چهار غول رسانهای
جهانی +ابرمجموعه
معروف با تمام
وابسته به آنها
زیرمجموعه آنها

7

جذب و آموزش
عناصر وابسته و
معاند

8

مطبوعات مکتوب

به صورت محدود با
مطالب پراکنده

9

استفاده از اینترنت
و ماهواره

بیش از  30گروه تمام گروههای معاند+
حدود  5گروه با افراد
معاند و جذب هزاران افراد امکان راهاندازی
محدود
شبکه پیدا کردهاند.
نفر

غولهای رسانهای
به صورت گسترده با
به صورت گسترده
مطالب سازماندهی
به انتشار مطالب
شده است
هدفمند ميپردازند.

محدود

غیرمحدود
و گسترده

به صورت فوقالعاده
گسترشیافته است.

رسانههای الکترونیک
10
جدید

وجود نداشته

به سرعت
گسترشیافته

با پشتیبانی اعتبار
گسترش یافتهاند

11

پست الکترونیکی و
وب سایتها

وجود نداشته

به سرعت گسترش نامحدود گسترش
یافته است.
یافته است.

12

تولید بازیهای
رایانهای و...

وجود نداشته

به صورت متنوع
و گسترده تولید و
ارائه شده است.

به صورت گسترده
تولید و ارائه شده
است.
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 16کانال تلویزیون
ماهوارهای

 35شبکه
فارسیزبان
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شبکههای ماهوارهای و غولهای رسانهای اعم از تلویزیون و رادیو و مطبوعات
در غرب در اختیار شبکه گسترده یهود و صهیونیست است که به طور گسترده علیه
انقالب اسالمی ایران فعالیت ميکنند.
در جدولي که ابوالفضل امیر در مقاله «آسیبها و تهدیدهای نرم علیه جمهوری
اسالمی» ارائه کرده امپریالیسم فرهنگی علیه انقالب اسالمی اینگونه است:
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ﺟﻬﺎﻧﻲﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖﻛﻨﻨﺪﻩ

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 .1ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻧﺮﻡ

ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 .2ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺮﻡ

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺳﻮﺭﺱ

 .3ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ

ﺧﺎﻧﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ

 .4ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺨﻤﻠﻲ

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 .1ﺭﺍﺩﻳﻮﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲﺯﺑﺎﻥ
 .2ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ
 .3ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ
 .4ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
 .5ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ
 .6ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﻫﺎﻟﻴﻮﺩ

ﺑﺎ ﻫﺪﻑ

 .5ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﺄﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ

 .1ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ

 .6ﺑﻲﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ

 .2ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻋﻤﻮﻣﻲ
 .7ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﻲ
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 .8ﺍﻟﻘﺎﻱ ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

 .3ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻜﺎﻑ ﻭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ
 .4ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

تأثیر جنگ رسانهای بر امنیت
از نگاهي کلی و گونهشناسی تهدید ،آنگونه که باری بوزان میگوید ،یکی از
اساسیترین تهدیدها علیه امنیت و منافع ملی هر کشوری ،تهدیدهای فرهنگی است.
به همان میزان که تهدیدهای نظامی بروز و ظهور و چهرهای آشکار دارد ،تهدیدهای
فرهنگی مستور و با چهرهای پنهان و با بهرهگیری از روشهای پیچیده ،تا جایی پیش
میرود که در عصر کنونی بدون لشکرکشی ،کشورگشایی امکانپذیر شده و این امکان
برای صاحبان قدرت از طریق فرهنگسازی و همسانسازی فرهنگی و شکلدهی و
مدیریت افکار عمومی ایجاد شده است .در این میان رسانهها مرکز ثقلاند و نقش اول
را ایفا میکنند.
رسانههای جمعی و پیامهای آنها به خصوص وقتی بر اساس پیگیری اهداف یک
کشور درصدد برخورد با اهداف و منافع عمومی و کالن کشورهای دیگر برميآيند،
میتواند روند امنیتی شدن را طی کند (ساری.)١٠٠:١٣٨٨ ،
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تهدیدهای نرم و رویکرد جدید آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران با به کارگیری
ابزارهای فرهنگی ،امپریالیسم فرهنگی و تکنولوژی رسانهای مدرن براي رسيدن به
اهداف زير بوده است:
.1سیطره فرهنگ غرب بر ایران؛
.2جلوگیری از فرهنگ اسالم سیاسی؛
.3القای پشتیبانی از تروریست؛
.4شکست استقاللطلبی در ایران؛
.5جلوگیری از انتقال اسالم ناب به کشورهای اسالمی؛
.6شکست باورهای سیاسی ـ اجتماعی در ایران؛
.7شکست باورهای اعتقادی و ملی در ایران؛
.8القای بینتیجه ماندن انقالب اسالمی؛
.9ایجاد رعب و وحشت در دل مردم؛
 .10تشدید شکاف بین دولت و مردم؛
 .11بینتیجه بودن روند انقالب اسالمی ایران؛
 .12ایجاد بحران هویت بین مردم.
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تهدیدهای رسانهای را با دو رویکرد میتوان بررسی کرد :آیا رسانهها برای نظامهای
سیاسی همچون ابزار قدرت عمل میکنند یا اساساً رسانهها خود قدرتاند و مؤلفه
قدرت ،همسنگ ساير مؤلفههای قدرت است؟
جیمز روزنا در تقسیمبندی خود از نظر فرهنگی ،کشورهای دنیا را به دو دسته
کشورهای رسوخپذیر فرهنگی و غیررسوخپذیر تقسیم میکند (روزنا .)١٢٩:١٩٦٩ ،روزنا
ادامه میدهد کشورهایی که از نظر ساختاری چندپاره و ایدئولوژیکاند ،جزو کشورهای
رسوخپذیر محسوب میشوند .در این نوع کشورها جنگ روانی و رسانهای ،ابزاری
مناسب براي نابودی حاکمیت خواهد بود .در تقسیمبندی دیگر دسته سوم را جزو
کشورهای نفوذپذیر متنفذ به حساب میآورند (سیفزاده .)١١٧:١٣٨٤ ،بنابراین ،تأثیر
رسانهها بر جریانهاي سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران و در نهایت ،حاکمیت دولت
نیازمند بررسی و تحقیق همهجانبه است و نمیتوان در یک تحقیق یا مقاله به آن
پرداخت .در عین حال ،این بحث به خودی خود میتواند چشماندازی از تأثیر رسانهها
را در ایران ترسیم کند .از یک منظر و مطابق آنچه از پیامدهای رسانه جدید مطرح
است ،جهان و بالطبع آن ایران وارد عصر دوم رسانهها شده است (عصر پستمدرن
رسانهای) که برخالف دوره اول و عصر مدرن رسانهها ،آینده آن به طور کامل قابل
پیشبینی نیست .در عصر دوم که تحت تأثیر فضای سایبر است ،اطالعات حرف اول
و آخر را میزند و پدیدهها کمتر قابل پیشبینیاند .جهان امروز ،جهانی انباشته از
سرگشتگیها ،دودلیها ،تردیدها ،عدم قطعیتها و سؤالهاي جدید است و آنچه در
مقابل چشمان مخاطبین رسانهای به اجرا درمیآید ،واقعیت نیست بلکه «برداشتي
وانماييشده از واقعیت است» .مهمترین آثار وسایل ارتباط جمعی بر حاکمیت ملی در
ایران را میتوان چنین برشمرد:
 .1اطالعرسانی غیرقابل کنترل
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بسیج رسانهها و رادیوهای بیگانه برای بزرگنمایی اغراقآمیز نقاط ضعف داخلی
و نارساییهای موجود در کشور با توجیه «جریان آزاد اطالعات» صورت میگیرد.
اطالعرسانی به این شیوه می تواند باعث شکسته شدن انحصار رسانههای داخلی در
ایران شودو باعث ناامنی در جامعه ایران شده و بر حاکمیت ملی خدشه وارد آورند.
بدین ترتیب ،فضایی آکنده از سوءظن ،بدبینی ،ابهام و بیاعتمادی در جامعه به وجود

آوردو باعث ناپایداری امنيت شوند .تاكتيك اين رسانهها تحريف ،بزرگنمايي و نشان
دادن واقعيتهاي دستكاريشده در راستاي منافعشان است.
 .2ظهور انسانهایی با تابعیت بینالملل
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شیوه جدید اطالعرسانی و جنگ رسانهای باعث تولید آگاهیهای جدید و متنوع شده
است و انسانهایي نو میآفریند .اطالعاتی که در این عرصه تولید و منتشر میشود
مخاطبانی فراملی و بینالمللی دارد .انسانهای بیشماری با دیگران ارتباط برقرار
و تبادل اطالعات میکنند و با توجه به انحصاری بودن اطالعات توسط غولهای
رسانهای ،مخاطبان هویت و تابعیت ملی خود را از دست میدهند و در تابعیت اهداف
رسانهای غرب قرار میگیرند.
از ديد دورکیم ،این همان زمانی است که جامعه همبستگی مکانیکی خود را از
دست خواهد داد (حبیبی١٥٩ :١٣٨٨ ،و .)١٨٩در این فرایند ارزشها ،نیازها و تفکرات
جهانی در قالب ارزشهای ملی ظهور میکنند ،در حالی که اینگونه تصورات از محیط
پیرامونی نوعي بزرگنمایی رسانهای است تا واقعیت و نیاز داخلی مردم یک جامعه.
تفكر انسان جهانوطن ميشود و عدم تعلق انسانها به سرزمينهاي مادري و كمرنگ
كردن وابستگي به سرزمين و تعصبزدايي از وطن از جمله اين تهديدهاست .ايدئولوژي
حاكم بر فضاي اينترنت ايدئولوژي جهاني شدن است و بر اساس اين ايدئولوژي،
انسانها بايد رجحان ملي خود را فراموش كنند و به قربانگاه رجحان جهاني ببرند.
اينجاست كه انسان جهان وطنشده با تابعيت بينالملل پديدار ميشود.
 .3رواج فرهنگ غربی در ایران و چالش امنیت اخالقی

برنامههای صادراتی که عمدتاً با اهداف خاص دولتهای غربی تولید میشود،
می تواند آثار ناگواری در مردم به جاگذارد .اين برنامهها عمدتاً به دنبال زوال فرهنگ
ملی و دینی و ارزشهای مادی هستند که باعث کاهش قدرت و انسجام ملیشود و
به امنیت ملی آسیبزند .نگرش جديد كانالهاي فارسيزبان مثل فارسي وان ،پرشين
فيلم ،امبيسي فارسي و ...از جمله اين تهديدهاست.
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 .4بحران هویت
در جوامع غربی دسترسی مردم به اطالعات آزاد و سه ویژگی آن شامل حجم زیاد،
سرعت باال و تنوع و گوناگونی بروز نوعی بحران هویت به ویژه برای نسل جوان
شده است .مباحث فرهنگی به دو شکل هویتبخش و معنابخش خودنمایی میکند.
در مبحث هویتبخشی ،رسانهها ابزاری برای بازتعریف انسان و واحدهای اجتماعی
در مقابل انسانهاي ديگر به حساب میآیند .اين انسان به مقتضای دستاوردهای
تکنولوژیک در حوزه تمدنی با ناامیدی در جستوجوی یافتن شبح خود ،حریصانه به
فیلمها و نمایشنامههای نامفهوم پناه میبرد تا شاید هویت گمشده خود را پیدا کند
(سيفزاده .)٩٣:١٣٨٣ ،لوسین پای بحران هویت را پیشزمینه بحرانهای مشروعیت و
ناکارامدی میداند (ساعی.)101 :١٣٨٥ ،
فعالیت گسترده و سریع رسانههای غرب اعم از رسانههای شنیداری ،ماهوارههای
تصویری ،شبکه گسترده اینترنتی و شبکههای اجتماعی جدید با هدفگذاریهای
مشخص می تواند باعث تغییر هویت میان جوانان ایرانی شود و کاربران این وسایل در
ایران منفعل و از نظر ذهنی کام ً
ال به سمت وابستگی به غرب پیش روند .رنگ باختن
هویت دینی و ملی و تبدیل آن به هویت غربی تهدیدی است که باعث ايجاد شکافهای
اجتماعی و فرهنگی و در نهايت بحران هویت خواهد شد« .مغزشویی» یا استثمار عقل
می تواند از پیامدهای تبلیغات گسترده غرب باشد که آثار منفی ساختاری به دنبال
دارد (سعادت .)٢٢٣:١٣٨٨ ،با توجه به مبحثی که گذشت ،بیشترین آسیب متوجه
نیروهای فکری ،خالق و نخبگان دانشگاهی خواهد بود .وقتی این گروه مورد تهاجم
قرار گیرد ،امنیت اجتماعی و اخالقی هم مورد هجوم قرار میگیرد و اين همان مبحث
معنيبخشي است كه به آن اشاره شد .بحث هويت و پايداري هويتهاي بومی در مقابل
هويتزدايي شكليافته از تكنولوژيهاي رسانهاي يكي از ابزارهايي است كه ميتواند به
كمك جوامع هويتي بيايد تا در برابر هجوم هويتي غرب مقابله كنند.
نتیجهگیری
رسانهها و وسایل ارتباط جمعی با ایجاد تصویری مجازی از جهان از طریق انگارهسازی،
برجستهسازی و برچسبزنی و ...دنیایي ذهنی و غیرواقعی مطابق منافع صاحبان
قدرت مخابره میکنند .هربرت شیلر ،منتقد آمریکایی رسانهها ،معتقد است :سیستم
جهانی کنونی و جریان برنامههای رسانههای غرب هدفی جز حفظ منافع و استمرار

سلطه غرب بر جهان ندارند (رسایی .)116 :1388 ،جی هربرت آلتشول در کتابی به
نام عوامل قدرت مينويسد :اخبار رسانهای در اختیار کسانی است که قدرت سیاسی
و اقتصادی را اعمال میکنند .محتوای اخبار رسانهها همیشه منافع مالکان و صاحبان
قدرت را تأمین میکند.

همانگونه که در بحث امنیت مشخص شد ،امنیت را از دیدگاههای متنوعی
میتوان مورد توجه ،تحلیل و تقسیمبندی قرار داد و نتیجه تأثیرپذیری آن را از
عملکرد رسانهها که موضوع این نوشتار است ،مطالعه کرد .امنیت از منظر ماهیت به
دو قسمت ذهنی یا روانی و عینی یا مادی تقسیم میشود .امنیت در قلمرو ارتباطی
با شخص و جامعه قرار دارد و امنیت در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
همواره مد نظر تحلیلگران امنیتی است و جغرافیای امنیتی در حوزههای امنیت ملی،
منطقهای و بینالمللی همواره مطرح است که در نمای موضوعات امنیتی تأثیرگذارند
و میتوانند در تحکیم پایههای روانی امنیت یا بالعکس مخدوش کردن آن در ابعاد
ذهنی و عینی ،فردی و اجتماعی ،ملی و فراملی تأثیر بگذارند .در کالمي کلی ،امنیت
پایدار ناظر بر درکي جامع است که بر پایه آن به همه عوامل مؤثر سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و امنیتی در کنار یکدیگر و در مقابل هم توجه شود .رسانهها در ایجاد یا
شکاف این درک نقشي تعیینکننده دارند.
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قدرت رسانهها قدرتي تأثیرگذار در مباحث امنیتی است .ابزار رسانهای هم
زمینهساز و هم تسهیلکننده مؤلفههای قدرت است .صاحبان قدرت و عمدتاً غرب با
دراختیار داشتن فناوری اطالعاتی و رسانهای و استیال و کنترل و انحصار رسانهای در
پیگيري اهداف و منافع جهانی خود ،گسترش ارزشهای غربی ،برخورد با فرهنگها
و ارزشهای دیگر از این ابزار به غایت استفاده میکنند .بر اساس مطالعات موردی
متعددی که توسط مراکز تحقیقات داخلی شده است ،ایران در مرکز ثقل حمالت
رسانهای غرب قرار دارد.

در همین راستا دشمن برای رواج بیاعتمادی در کشور و ایجاد شکاف بین اعضای
جامعه مخاطب ایرانی در تمام برنامههای خود اهداف زیر را دنبال میکند:
.1به فراموشی سپردن اعمال گذشته آمریکا علیه ایران و فریب افکار عمومی؛
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.2ترغیب نخبگان سیاسی به پذیرش مشروعیت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس؛
.3کمرنگ کردن ماهیت خصمانه دشمن و دوست جلوه دادن آن از طریق توهم
خواندن توطئه؛
.4مقصر جلوه دادن ایران در ادامه یافتن مخاصمات با آمریکا؛
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.5تسخیر افکار عمومی و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران برای پذیرش
مذاکره و بهبود روابط از مواضع انفعال و ضعف.
همه این راهبردها و اهداف براي به هم زدن امنیت پایدار در نظام اسالمی است.
با توجه به مباحث مطرحشده در مسائل امنیتی به خصوص امنیت پایدار ،راهبردهای
اساسی زير برای مقابله با تهدید دشمن پیشنهاد ميشود:

.1بررسی دقیق و عمیق سیاستهای رسانهای غرب از طريق رصد مداوم اين
رسانهها و سياستهاي آنها؛
.2تالش برای درک و فهم ارتباط سیاستهای رسانهای (ترويج اقتصادي ـ
سياسي رسانهها از طريق رسانههاي داخل)؛
.3افشاي شیوههای بهکاررفته برای اقناع مخاطب با پنهانسازی اهداف اصلی
رسانهای؛
.4طراحی راهکارهای مقابله با سیاستهای سلطهجویانه برای اجرای نهادهای
ذیربط.
ارائه راهبردهای رسانهای امنیت پایدار
 .1با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری فوقالعاده «تهدیدهاي نرم» به ویژه گونههای
جدید آن همچون تهدیدهاي رسانهای و جایگاه آن در راهبرد امنیت ملی از یک سو،
بهرهگیری غرب از فناوریهای نوین و پیچیده رسانهای برای برخورد با ساير کشورها
و فرهنگها ،به خصوص جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر ،ایجاد سازوکار مناسب،
هوشمند و دائم برای رصد و مقابله با این دست تهدیدها در نهادهای مسئول امنیتی
کشور کام ً
ال ضروری است.
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 .3درهمتنیدگی مؤلفههای نرم و سخت قدرت غرب ،به خصوص آمریکا و تجارب
سالهای اخیر علیه جهان اسالم و اشغال افغانستان و عراق نشان میدهد که بستر
و توجیهکننده اقدامات خصمانه غرب و آمریکا در افکار عمومی دنیا ،عدم شناخت یا
شناخت ناصحیح از آنها لطمه سنگيني به پيكره جامعه وارد كرده است .به همین
دلیل ،معرفی چهره واقعی اسالم و ایران اسالمی به غرب و افکار عمومی آن باید
همواره به عنوان راهبردي اساسی مد نظر قرار گیرد و از ابزارهاي مورد نياز آنها و حتي
ابزارهاي ساختهشده آنها مثل شبكههاي اجتماعي بهره گرفت.
 .4یکی از راههای اصلی مقابله با عملکرد سوء رسانههای غربی ،به ویژه رسانههای
ماهوارهای و شبکههای اینترنتی بیگانه فارسیزبان ،ارتقای «سواد رسانهای» میان
مردم است .سواد رسانهای میتواند مخاطبان را از انفعال خارج و به مخاطبان فعال
و منتقد تبدیل کند .ارتقای سواد رسانهای مستلزم سیاستگذاری در سطوح کالن
فرهنگی است و الزم است راهبردي اساسی در دستورکار نهادهای مربوط به ویژه
شورای عالی و شورای فرهنگی عمومی کشور قرار گیرد.
 .5فعالیت دانشگاهی مرتبط با موضوع امنیت ،قدرت و رسانه ،فصلي جدید از مطالعات
مربوط به بازشناسی تهدیدهاي نوین و تهدیدهاي نرم به خصوص تهدیدهاي رسانهای
و رایانهای را تحت عنوان ژئوپولیتیک رسانه و ژئوپولیتیک اطالعات بگشایند و در اين
مسير از حرف به سوي عمل بشتابند.
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 .2از آنجا که در دوره کنونی جریان نوین سلطه با ابزار قدرتمند رسانهای و با استفاده
از شیوههای اقناع و تبلیغ به بسط و تحمیل فرهنگ و ارزشهای خود بر جوامع دیگر
و برخورد و شبیخون به فرهنگها و ارزشهای دیگر ،به خصوص برای استحاله و
براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران ،بر تهاجم فرهنگی و اقدامات رسانهای تأکید
فراوان دارد و همچنین با توجه به ارزشهای جهانشمول اسالمی و توحیدی جمهوری
اسالمی ایران و قابلیت فوقالعاده برای صدور آن ،لزوم تدوین راهبرد رسانهای و تبلیغی
کشور در ابعاد آفندی و پدافندی کام ً
ال ضروری مینماید .به همین دلیل ،دستگاههای
مسئول به موازت سند چشمانداز  20ساله کشور ،راهبرد تبلیغی و رسانهای کشور را
تدوین کنند.
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 .6همانگونه که در نتایج این تحقیق آمد ،ایجاد تصویر و انگاره ناخوشایند از اسالم و
ایران میتواند بسترساز اقدامات خصمانه غرب ،به ویژه آمریکا باشد .به همین دلیل،
دستگاههای متولی تبلیغ در داخل و خارج کشور برای ترسیم چهره واقعی ایران و
اسالم و افشای سیاستها و عملکردهای دولتهای غربی به ویژه آمریکا اقدام کنند.
صدا و سيما در اين بحث نقشي تعيينكنند ه دارد و اگر عملكرد درست و به هنگامي
نداشته باشد ،صدمات جدي وارد خواهد شد.
 .7برای بازشناسی واقعی اسالم و ایران اسالمی ایجاد شبکههای بینالمللی خبری و
محتوایی به زبانهای بینالمللی در دستور کار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
قرار گیرد تا تصویر انقالب و جمهوری اسالمی ایران به اقصی نقاط جهان منعکس شود.
 .8شناسایی شیوهها ،ابزارها و روشهای مورد استفاده در تهدید نرم دشمن و بررسی
نقاط آسیبپذیر خودی و دشمن ،نقاط قوت خودی و دشمن و جهت دادن ظرفیتهای
موجود کشور در تقابل با نقاط قوت دشمن و کاهش نقاط ضعف خودی؛
 .9مرجع امنیت نرم ،منافع ملی و فراملی (هویت ملی و جهانی) است و حوزه کاربردی
آن فرهنگسازی و نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوی رفتاری است .بنابراین،
تقویت و فعال کردن الگوهای رفتاری و فرهنگی و تولید دانش در حوزههای فرهنگی
و اجتماعی با استفاده از فرهنگ غنی اسالمی ـ ايراني یکی از راهبردهای اساسی
رسانهای در حوزه امنیت پایدار است.
 .10ارتقای اعتماد عمومی نسبت به رسانههای ملی از طریق پیشگامی ،فراگیری و
صراحت در اطالعرسانی اثربخش ،بازتولید گفتمان ملی در الیههای نسلی و قدرتی
کشور در جهت تحکیم انسجام اجتماعی ،کاهش فاصله مرکز ـ پیرامون با تعیین
نهادهای ملی و تأکید بر وحدت بین آنها؛ استفاده از فضاي نقد در اين راستا راهگشا
خواهد بود.
 .11تولید ادبیات فراگفتمانی در حوزههای ایرانی ـ اسالمی با استفاده از ظرفیتهای
موجود در فرهنگ غنی ملی و دینی؛
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 .12مهندسی مجدد الیههای هویتی با توجه به تحوالت محیطی از طریق برجستهسازی
تعلقات سرزمینی و مشترکات ملی و دینی؛

 .13ترویج و توسعه جامعه مدنی دینی و تبیین جایگاه حقوقی انسان در آن با استفاده
از منابع مکتبی و سیره علمی و عملی حضرت امام خمینی(ره)؛
 .14توجه به افکار عمومی در حوزه انتظارت و رضایتمندی اقتصادی خواستهها،
داشتهها و امكانات؛
 .15تقویت و توسعه حوزه نفوذ فرهنگی ایرانی ـ اسالمی از طریق دیپلماسی رسمی،
عمومی ،رسانهای و آموزشی در کشورهای حوزه تمدنی ایرانی؛
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