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چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال  )9111(9331سلطه امریکا بر ایرران پایران یا ر

و دوره دییریی در

روابط این کشور با ایران آغاز شی .استکبار دهانی و صهیونیسم برین امملرا از آن سرال همرواره بره صرورت
کاملا خصمانه با ایران برخورد کرده انی .که مخرج مشترک تمام سیاسرتهای سرلطه بلبانره ،اسرتحامه انقلراب
اسلامی و سرنگونی دمهوری اسلامی ایران بوده اس  .در سامهای اومیه پیرروزی انقلراب شرکوهمای اسرلامی
تلاش کردنی تا از بریق دامن زدن به مسائا قومی و اختلا ات مذهبی ،ایران را تجزیه کرده و به یک کشرور
کوچک و اقی نفوذ ماطقه ای تبییا کااری .از بهرار  9331ترا شرهریور همران سرال ،تجراوز نطرامی برب

و

کودتای نوژه را در قامب حمله مستقیم نطامی براحی کردنی کره ایرن نیرز بره شکسر انجامیری .از شرهریور
 9331با حمای

تسلیحاتی ،ابلاعاتی و مامی از عراق ،این کشور را به تحمیا یک داگ تمرام عیرار نطرامی

علیه ایران تحریک کردنی .سپ

از اوایا دهه شص

تا کاون ،با براحی و سازمانیهی استراتژی داگ نررم

و روپاشرری تصررمیم برره تزییررر از درون ار تارری تررا برریین ترتیررب ترروان ملرری ایررران و موق یر

ژئوپلتیررک و

ژئواستراتژیک آن را تض یف کرده و ایران در صحاه بین اممللی مازوی سرازنی .در ایرن اسرتراتژی ،آنهرا برا
سازمانیهی تهادم رهاگی ،سیاسی ،روانی و تبلیزاتی و تطهیر خود در ا کار عمومی مل ایران بره ویرژه در
نسا دوان ،حمله به مبرانی اعتقرادی و ارزشرهای اسرلامی و ملری را در دسرتور کرار خرود دارنری و برا امقرای
ناکارآمیی نطام ،کلیه دستاوردهای مثب

اذشته را به صورت اغراق آمیزی نفی میکاای.

واژهگان کلیدی :داگ نرم ،داگ سخ  ،داگ رسانهای ،استکبار دهانی ،داگ روانی.
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مقدمه
به نطر می رسی که با پایان یا تن داگ دهانی دوم ،دیگردوران داگهای نطامی باق
رسا و رسایش به پایان رسییه اس  ،اما با نگاهی عمیق و حساس متوده خواهیم شی که
هاوز مصیاق هایی از داگ های نطامی را می توانیم برشماریم ،نمونه هایی مثا حمله ایامات
متحیه آمریکا به ا زانستان در سال  .2009حمله ایامات متحیه آمریکا به عراق در سال
 2003که نمودهای واق ی داگ های مبتای بر قیرت عریان و سخ
این اوصاف ما نمی توانیم دهان پ

محسوب میشونی .با

از داگ دهانی دوم را دهانی آرام و به دور از مشکر

ک شی ها و داگهای مقابله به مثا یا تن به تن بیانیم .مسئله این اس

در دورانی که داگ

های نطامی و داگ های مقابله به مثا در دهان در حال وقوع نبود ،دهان توسط ابر قیرت
هایابه عبارتی دقیق تر توسط غرب به سرکردای ایامات متحیه آمریکا چگونه اداره می
شی؟ به سخای دیگر غرب و ایامات متحیه آمریکا چگونه به آمال و خواسته های خود
دس

پییا کردنی؟ غرب وایامات متحیه آمریکا از چه روش ها و حربههایی برای رسیین به

مقاصی خود استفاده می کردنی؟ در ایاجا بحث بر روی ایران ب ی از انقلاب سال  9331می
باشی چرا که ایران قبا از سال  9331مشکلات چایانی را برای ابر قیرت ها برای دستیابی به
مقاصیشان ایجاد نمی کرد .اارچه از واژه ی داگ نرم از واژه های کلیشه ای به حساب می
آیی اما واژه در ایران ب ی از سال  9331اوموی

ویژه ای برای غرب و کشور هایی که قصی

نفوذ را در ایران داشتای پییاکرد .اار چه کشورهای غربی و ایامات متحیه آمریکا به هردو
شیوه ی داگ سخ

(داگ نطامی) و داگ نرم برای رسیین به مقاصی خود استفاده می

کاای اما در قبال دمهوری اسلامی ایران با توده به پایین بودن هزیاه های داگ نرم به
نسب

داگ سخ

و یا به دمیا عواملی چون دم ی

دوان زیاد و حام

شکاایای ا کار

دوانان و همچاین رواج رهاگ دهانی و غربی در ایران بیشتر از این نوع داگ استفاده
می کاای .اارچه کشورهای غربی و ایامات متحیه آمریکا در قبال ایران سامیان متمادی
ازشیوه ی داگ نرم در قبا و ب یاز انقلاب سال  9331استفاده می کردنی اما این مسئله
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(داگ نرم) برای ایران ب یاز سال  9331حساسی
شی ه بودن اکثری

مردم ایران ،دم ی

ویژه ای پییاکرده اس  .دمایلی همچون

دوان زیاد ،مقییبودن به اصول و رعیات دین

اسلام و نقشه رهاگ دیای در دام ه ایران مودب چاین حساسیتی شیه اس  .باابراین
دریاناتی که به شکا های مختلف مانای نابسامانی اقتصادی ،ایجاد نارضایتی در دام ه،
تاسی

سازمان های غیردومتی ،داگ رسانه ای و عملیات روانی برای ض یف دلوه دادن و

ایجاد ناتوی رهاگی ،علیه دمهوری اسلامی ایران به راه ا تاده اس  ،را می توان نمونه ی
بارزی از داگ سرد قلمیاد کرد..باابراین سوامی که در این پژوهش مطرح اس

این اس

که داگ نرم به چه صورت در روابط آمریکا با دمهوری اسلامی ایران ناثیر اذار بوده
اس ؟ نویسایه در ادامه تلاش می کای تا پاسخی مااسب برای این سوال بیابی.
تعریف مفاهیم
قبا از پرداختن به بحث پرداختن به مفاهیم از ضروریات محسوب می شود .با توده به
ای ن ،سه مفهوم قیرت سخ  ،قیرت نرم و داگ نرم موضوعی
در اصطلاح روابط بین امملا به مااب ی افته می شود که دوم
بریق ابزار های نطامی و حربه های اقتصادی ناشی از آن ده

می یابی .قیرت سخ
ها به صورت مستقیم و از
دس

یابی به ماا ع ملی

اقیام می کاای که راه هایی از قیرت نرم را هم می توان در آن مشاهیه نمود) Wilson
 ((III,2008:110-20در این راستا ،مفهوم قیرت نرم برای اومین بار توسط دوزف نای

در اوایا دهه ی  9110وارد ادبیات روابط بین امملا شی .به ت بیر "نای" قیرت نرم روشی
اس

برای ترغیب دیگران به چیزی که ما می خواهیم .در این صورت قیرن نرم بر قابلی

شکا دادن به علایق دیگران تاکیی دارد و این نوع از اعمال قیرت در مسئله رهبری اهمی
می یابی زیرا رهبری تاها دستور دادن نیس

بلکه به واسطه ی امگو بودن و دذب دیگران

برای انجام آنچه که ما می خواهیم (نای .)33 :9381 ،قیرت نرم در این م اا به م اای نفوذ
نمی باشی ،زیرا نفوذ به م اای قیرت سخ (تهییی) و یا ارعاب نیز می باشی ومی قیرت نرم
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شاما توانایی دذب کردن می باشی که باعث مشارک
شین این مفاهیم مفهوم داگ نرم و سخ
داگ سخ

توام با رضای

می شود.با روشن

نمود عیای می یابی.

نیز در ایاجا به م اای کاربرد قیرت سخ

از سوی دوم

استراتژی تهییی ،ادبار ،شار و به کار ایری ادوات و ابزار نطامی ،دوم
سرکوب ،ماهیم ویا به تسلیم وا می دارد که امروزه از آن تح

هاس

های ض یف را

عاوان «برانیازی سختی»

نیز یاد می اردد .مفهوم داگ نرم ) (soft warکه در مقابا داگ سخ

)(hard war

مورد استفاده واقع می شود دارای ت ریفی واحی که مورد پذیرش همگان باشی ،نیس
حیی تلقی و برداش

ا راد ،دریان ها و دوم

اس .داگ نرم در حقیق

که با

و تا

های اونااون از داگ نرم متفاوت

شاما هراونه اقیام روانی و تبلیزات رسانه ای اس

که دام ه

ی هیف را نش انه می ایرد و بیون درایری نطامی و اشوده شین آتش ،رقیب را به انف ال
یا شکس

وا میدارد(.انصاری .) 9386 ،در واقع ،داگ نرم در پی ازپای در آوردن انییشه

و تفکر دام ه ی هیف اس

تا حلقه های کری و رهاگی آن راسس

کرده و بابمباران

خبری و تبلیزاتی در نطام سیاسی ،ادتماعی حاکم تزمزل و بی ثباتی تزریق کای(.ماه پیشانیان،
.)36-13 :9386
ویژگیهای جنگ نرم
در اونه شااسی داگ ها هر داگی(از کلاسیک ار ته تا میرن) با توده به شرایط،
شکا و نوع نطام بین امملا و همچاین تحومات و پیشر

های ادتماعی ،اقتصادی و بویژه

تکاوموزیک واقع شیه در آن دارای مشخصات و خصوصیات خاصی اس

که آن را از

سایر داگ ها دیا می سازد .داگ نرم نیز یکی از همین اونه های داگ ها تلقی می
شود .این داگ که به صورت سازمان یا ته ،ابتیا توسط کمیته خطر در زمان داگ سرد
در دهه ی  9110و با همفکری مییران سابقه دار و اساتیی بر دسته علوم سیاسی سازمان سیا
و پاتااون براحی و تاسی

شی(روابط عمومی تبلیزات اسلامی استان تهران ،)9388 :به
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دمیا پیچییای و اتکا به قیرت نرم از ویژایهای بسیار زیاد و متاوعی برخوردار اس

که

مهمترین آنها عبارتای از:
 .9جنگ نرم در پی تغییر قالبهای ماهوی جامعه و ساختار سیاسی است.
این ویژای داگ نرم بیان م ااس

که در این داگ ،اعتقادات ،باورها و ارزشهای

اساسی یک دام ه مورد هجوم برای تزییر قرار میایرد .با تزییر باورهای اساسی دام ه،
قامبهای تفکر و انییشه داراون شیه و میلهای ر تاری دیییی شکا میایرد.
میلهای ر تاری دییی به اونه ای اس

که به دای ر تارهای حمایتی از ساختار سیاسی،

ر تارهای چامشی دایگزین شیه و این ر تارها به سم

ساختارشکای ده

مییابی

(خاش ی.)9388 ،
 .2جنگ نرم آرام ،تدریجی و زیرسطحی است.
داگ نرم د ی ،شتابان و پرتحرک در یک مقطع نیس  .این داگ به صورت آرام
شروع شیه و به صورت تیریجی به سم
داگ به اونهای اس

دلو حرک

میکای .آرام و تیریجی بودن این

که بسیاری آن را تشخیص نمیدهای .داگ نرم زیرسطحی،

غیرآشکار و به همین دمیا نامحسوس اس (همان).
 .3جنگ نرم نمادساز است.
نمادسازی با بهرهایر ی از نمادهای تاریخی و اذشته برای ارائه و نمایش تصویری
مطلوب از خود یک ویژای بردسته از داگ نرم اس  .در این داگ تلاش میشود
تصویری شکس

خورده ،ناامیی و مأیوس از حریف ارائه شود و در مقابا مهادم با

نمادسازی و تصویرسازی خود را پیروز و مو ق نشان میدهی .در این ویژای عملیات
روانی در حی اعلی انجام میشود(ابراهیمی و مشیر زاده.)9381 ،
 .3جنگ نرم پایدار و بادوام است.
این ویزای داگ نرم اشاره دارد به ایاکه نتایج داگ نرم در صورت مو ق بودن،
پاییار و بادوام خواهی بود .در واقع ،هیف اصلی در داگ نرم تزییر باورها و اعتقادات
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اس  .چاانچه این تزییر حاصا شود ،به راحتی تزییر مجید و بازاش

به حام

اومیه میسر

نیس  .در داگ ارم و نطامی ،یک سرزمین تصرف شیه را ظرف چای ساع  ،میتوان
باز پ

ار

 .اما در داگ نرم ،اار دشماان مو ق به تصرف ا کار و دلهای دام ة

هیف شونی ،به راحتی نمیتوان آن را باز پ

ار

و تزییر مجید زمانبر اس (همان).

 .3جنگ نرم پرتحرک و جاذبهدار است.
داگ نرم که به صورت تیریجی و آرام شروع میشود ،در نقطهای به دمیا ایجاد
داذبه های کاذب ،خود دام ة هیف را برای تحقق اهیاف به کار ار ته و از این بریق بر
داماة تحرکات آن ا زوده میشود .در واقع با اذش

زمان ،بسیاری از بازیگران و حتی

بازیگردانان داگ نرم به صورت خواسته یا ناخواسته از درون دام ة هیف به استخیام
کارازاران اصلی داگ نرم در میآیای (خاش ی ،پیشین).
 .6جنگ نرم هیجانساز است.
با نمادسازیها ،اسطورهسازیها و خلق ارزشهای دییی ،در داگ نرم از احساسات
دام ة هیف نهای

استفاده صورت میایرد .مییری

داگ نرم به حساب میآیی .در مییری

احساسات یک رکن در مهایسی

احساسات ،تلاش میشود از احساسات و عوابف

دام ة هیف به عاوان پلی برای نفوذ در ا کار و انییشهها برای ایجاد تزییر و داراونی در
باورها استفاده شود .احساسات و عوابف به دمیا تحریکپذیری ،زمیاههای پییایش بحران
را راهم میسازد(نای ،پیشین).
 .1جنگ نرم آسیبمحور است.
آسیب های ادتماعی ،رهاگی ،اقتصادی و سیاسی ،مییان مانور داگ نرم اس .
دشماان در داگ نرم با شااسایی نقاط آسیب دام ة هیف در حوزههای ذکر شیه،
امی های خود را سامان داده و با ایجاد آسیبهای دییی ،بر داماة تحرکات خود
میا زایای(خاش ی ،پیشین).
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 .8جنگ نرم چند وجهی است.
پرداماه بودن و برخورداری از ودوه مختلف ،از دیگر ویژایهای داگ نرم اس  .در
این داگ ،از تمامی علوم ،اون ،شیوهها و روشهای شااخته شیه و ارزشهای مودود
استفاده میشود)((Nye,2010,10

 .1جنگ نرم تضادآفرین است.
داگ نرم از محیطهای آسیبدار در دام ة هیف شروع میشود و با ایجاد اساهای
مت ید در بخشهای اونااون دام ه و از بریق متفاوت کردن باورها ،ارزشها و
شکا دهی به ر تارهای دییی ،اعضای یک دام ه در برابر هم قرار میدهی .تضادهای به
ودود آمیه از بریق داگ نرم ،همبستگی ادتماعی و وحیت ملی را برهم میزنی و
زمیاههای بروز بحران و درایریهای داخلی را راهم میسازد .باابراین تخریب وحیت
ملی یکی از پیامیها و ویژایهای داگ نرم اس (خاش ی ،پیشین).
 .90جنگ نرم تردیدآفرین است.
در داگ نرم ،ایجاد تردیی و بیبیای نسب
حرک

به بسیاری از مسائا یک اصا و قاعیه اس .

در این داگ با خلق تردیی و ایجاد ناامییی و یأس شروع میشود .برای تو یق در

این داگ ،با تکیه بر سا ها و مکن با نوپردازی به صورت ظریف و آرام ،در باورها و
اعتقادات اساسی تردیی ایجاد میشود و به مرور بر داماة این تردییها ا زوده شیه تا در
نهای

به ایجاد تزییرات اساسی در باورها و ارزشها دس

یابی(همان).

 .99جنگ نرم از ابزار روز استفاده میکند.
در داگ نرم از پیشر تهترین تکایکهای روز استفاده میشود .ضای مجازی و سایبری
محیط اصلی داگ نرم در شرایط کاونی به حساب میآیی .این ضا ،امکان اغوااری با
ایجاد داذبه های اونااون و خلق بسترهای مازم برای سوار شین به امواج احساسات را به
خوبی راهم میسازد.
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عرصه های تهدید نرم
مطام ه ی مقامات و نوشته های مربوط به بحث داگ نرم نشان می دهی اکثر کسانی که
در این حوزه تحقیقاتی داشته انی در شااخ

و م ر ی عرصه های داگ نرم دچار نوعی

سردرامی شیه و به دمیا نبود ماابع کا ی ،بیشتر محوری

داگ نرم را در حوزهی مسائا

سیاسی مورد بررسی قرار داده انی به همین ماطور س ی می شود در این بخش به عرصه های
مختلف و مییانهای متاوعی که داگ در آن بی وقفه در دریان اس

اشارات کوتاهی شود.

براین اساس ،داگ نرم در عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،رهاگی ،ادتماعی ،ارتباباتی
و علمی تفکیک و مورد بررسی قرار می ایرد.
جنگ نرم در حوزهی سیاست
داگ نرم در حوزه ی سیاس

از پیچییه ترین و مهمترین عرصه ها محسوب می شود و

خوش بختانه حجم زیادی از تحقیقات انجام شیه در حوزهی داگ نرم ناظر بر مسائا
سیاسی اس

که دمیا اصلی آن محسوس بودن و قابا دسترس بودن آن اس  .محتوای این

بخش نیز در واقع برای این پرسش اس

که اساساً داگ نرم در حوزهی سیاسی چه اهیا ی

را دنبال می کای.
عرصه ی تهیییات سیاسی به صورت مستقیم متوده نوع حکوم
و ایجاد تزییرات کلی در شاکله حکوم

و نطام سیاسی اس

ها هیف اصلی در داگ نرم محسوب می شود.

به عبارتی هیف دشمن در این تقسیم بایی ،ت ویض نطام سیاسی یک کشور یا استحامه ی
تیریجی ساختار مودود اس .
برای نیا به این هیف ،در هر نقطه از دهان نیازمای ت ریف ساز و کار ویژه ای می باشی.
به نطر می رسی دشوارترین شکا ممکن زمانی اس

که ساختار سیاسی یک کشور مبتای بر

بین مردم و دوم

رابطه ای عمیق و درونی ودود دارد و

ت امیم دی ای باشی .در این وض ی
مخامف

با دوم

و هر اقیامی که در چارچوپ برانیازی تقسیم بایی شود با مقاوم

و
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مقابله ی مستقیم مردم مواده خواهی شی .در این موارد روش ها و تاکتیکها از پیچییای
خاصی برخورد ار اس

و شااخ

آن برای اقشار اونااون دام ه و حتی بسیاری از

نخبگان هم امری دشوار محسوب می شود.
برنامه های زمان بایی شیه و مرحله بایی شیه از بییهیات این داگ به شمار می رود و
در برخی از کشورها شایی سال ها به بول بیاجامی ومی از آن دایی که براحان این داگ
چاره ای دز این ن یارنی صبر پیشه کرده و قیم به قیم مبارزه را ادامه می دهای .ژوزف نای
مقبومی

سیاس

خاردی را از ماابع قیرت نرم بر می شمارد (نای.)9381 ،

جنگ نرم در حوزهی اقتصاد
داگ نرم در حوزهی اقتصاد از دیگر موضوعاتی اس
قرار ار ته اس

و این در حامی اس

که تاکاون کم تر مورد توده

که آسیب های ناشی از داگ نرم دشمن در حوزه

ی اقتصاد در بلای میت ساختار اقتصادی یک کشور را بیمار و ناکارآ می می کای به اونه
ای که دبران خسارت های وارده از آسیبهای کری به مراتب دشوار تر خواهی بود .اب اد
داگ نرم در حوزه ی اقتصاد را در سه زمیاه میتوان دسته بایی کرد .9 :ارائه ی امگوی
مصرف مطابق با سیاس
امی

های دوم

های مورد نطر دنیای سرمایهداری؛  .2ایجاد ح

در حوزهی اقتصاد؛  .3ایجاد ح

بیبیای نسب

بیبیای و حقارت نسب

به

به تومییات

داخلی .از دمله مواردی که در داگ نرم در حوزه ی اقتصاد در سالهای اخیر شاهی بوده
ایم ارائه ی امگوی مصرف مطابق با سیاس

های مورد نطر دنیای سرمایه داری اس  .به

عبارت روشن تر حیات اقتصاد مبتای بر سود محوری و انباش
بیشتر مصرف باا نهاده شیه اس

و این در حامی اس

سرمایه ،بر پایه ترویج هرچه

که مصرف بی رویه و بیون توده به

نیازهای واق ی مزایر با اصول مبانی دیای و حتی دور از ت امیم ساتی و بومی اس  .حرم
مذم

مصرفارایی به انیازه ای اس

و

که در آیاتی از قرآن و احادیث مت ید این موضوع

از مصادیق اااهان کبیره شمرده شیه اس .
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از دیگر موارد داگ نرم در حوزه ی اقتصاد ،ایجاد ح
دوم
دوم

بیبیای نسب

در حوزه اقتصاد و ترویج نا رمانی و همراهی نکردن مردم با سیاس
اس  .ایجاد دو بیبیای و سوءظن باعث می شود دوم

به امی

های

های اقتصادی

در رسیین به اهیاف خود با

مشکلات ع یییه روبه رو شود .در این بین برخی از تصمیم های نادرس

و ناتوانی دوم

در تودیه ا کار عمومی باعث تشییی ضاسازی دشمن و مضاعف کردن تأثیرات عملیات
روانی می اردد .آخرین موردی که در بحث داگ نرم دشمن در حوزهی اقتصاد ضروری
به نطر می رسی ایجاد ح

خود کوچک بیای و حقارت نسب

به تومییات داخلی اس .

این پیییه باعث می اردد ا راد موقع خریی کاما و مایحتاج روزمره تمایا خود را نسب
خریی کاماهای داخلی از دس

به

داده و بی اختیار در پی خریی ادااس خاردی باشای .شایی

تصور پیامیهای این تفکر چایان دشوار نباشی ومی به بور خلاصه اشاره می کایم که
استیلای این تفکر باعث نابودی باگاهها و کارخانهها داخلی می اردد چرا که نبود اقبال
عمومی و کم شین تقاضا باعث انباشته شین کاماها در انبارها و توقف چرخهی تومیی
میشود .رکود ناشی از توقف تومیی مودب ت طیلی کارخانه و رشی نرخ بیکاری و هزاران
پیامی دیگر میاردد پیونی این عوارض با آثار داگ نرم در حوزههای دیگر میتوانی
تهیییات بزرای را در مقابا ساختار سیاسی کشورها ایجاد نمایی.
جنگ نرم در حوزهی فرهنگی
رهاگ از دمله واژههایی اس

که با ودود کاربرد بسیار راوان اتفاق نطر چایانی در

مورد آن ودود نیارد و پژوهشگران و نطریه پردازان ت ریفهای متفاوتی از آن ارائه کرده
انیومی تقریبأ همهی م ااهای مختلف رهاگ از واژهی ماتین  cultivateریشه میایرنی
که به مفهوم پرورش ،عماآوری و رشی می باشی.
به نطر میرسی برای آشاایی بیشتر با نقش رهاگ در روابط بینامملا که در واقع زمیاهی
پییایش داگ نرم در این حوزه میباشی مازم اس
رشته تحریر شیه اس

اشاره شود.

به مقاماتی که توسط صاحبنطران این
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در این زمیاه حسامامیین آشاا در مقامهای با عاوان « رهاگ ،ارتبابات و سیاس

خاردی

ارائهی میمی برای دیپلماسی عمومی» که در صانامهی دانشگاه امام صادق علیه امسلام به
چاپ رسییه اس  .زیرساخ های ارتباط میان دیپلماسی عمومی و سیاس

خاردی را به

خوبی تببین و تاثیر رهاگ در ت املات بین اممللی را روشن کرده اس  .آقای دکتر آشاا
در این مقامه عواما اصلی شکاایری رشتهی ارتبابات بین اممللی در بستر سیاس

خاردی

و دریانات عملیات روانی آمریکا را بر می شمارد و در پایان نیز میمی برای دیپلماسی
عمومی و تماس رهاگی پیشاهاد کای (آشاا .)9381 ،آشاا همچاین در مقامهی دیگری با
عاوان دیپلماسی عمومی :رهاگ و ارتبابات در خیم سیاس خاردی به اب اد استردهتری
از دیپلماسی عمومی در سیاس

خاردی آمریکا میپردازد( .آشاا.)9383 ،

تهیییات رهاگی وسیع ترین ،مؤثرترین ،پیچیهترین و شایی بتوان اف
ترین نوع تهییی محسوب میشود .در این تهییی ،سیاس

خطرناک

ازاران نطام سلطه ذهن مخاببین

را مورد هجوم و توده قرار داده ،و برای تسخیر اذهان و قلوب آنها در راستای ماا ع خود
اقیامات استرده و مختلفی را ادرا می کاای .تلاش نطام سلطه برای تأثیرازاری بر ا کار،
ایمان ،انییشه و اعتقادات مخاببین اس  .با نگاهی به اذشته ی نه چایان دور و تطبیق آن با
شرایط دییی ما شاهی رایای بومانی از رویکردهای مختلف و دییی در عرصههای بین
اممللی و ماطقه ای هستیم.
امروزه هژمونی رهاگی از اوموی

های نطام سلطه محسوب می شود ،به عبارت دیگر

داگ نرم و پارادایم رهاگی ،راه میانبر ورود به عرصه های سیاس

خاردی و دخام

در

امور داخلی کشورها محسوب می شود که برای رسیین به این هیف از ابزارهای پیشر تهی
رسانهای مانی ماهواره ،ایاترن

و تلویزیونهای ت املی استفاده میکاای.

همانطور که میدانیم هر دام ه ای رهاگ و تمین و ارزش های مختص به خود را دارد
که بیانگر هوی
خواهی داش .

و تاریخ مردم آن دام ه و کشور اس

و بی شک نقاط قوت و ض ف نیز
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مؤمای از محققین حوزهی مطام ات رهاگی م تقی اس

رویکرد دوم

های هژمونی

ارا و سلطهار در حال حاضر در راستای تزییر رهاگ ها و به چامش کشیین آنها به ماطور
امقا و انتقال رهاگ خود در دام ه مورد هیف می باشی ،به عبارتی دیگر به دنبال غلبه
رهاگی با اهیاف اونااون از دمله سیاسی هستای.
ن آوری های رسانه ای ،ضایی بسیار مااسب برای دشماان یک مل

در راستای

تأثیراذاری مافی رهاگی در ا کار عمومی راهم آورده اس  .آن چه امروزه حایز اهمی
می باشی رابطه ی بین رهاگ ماس

که همواره نسب

به یکییگر رابطه ای ت املی داشته

انی ،نه رابطه سلطله دویانه و هژمونی ارا.
بر این اساس اار مقومه ی رهاگ برای تامین اهیاف سیاسی به کار ار ته شود بسیار
مخربتر از سلاح های نطامی خواهی بود .هم اکاون پارادایم رهاگی غربی از بریق محور
قرار دادن انسان به دور از م اوی

از سوی نطریه پردازان غرب مورد تاکیی قرار می ایرد و

برای اشاعهی آن از شیوهای دییی رسانه ای م ماهوارهای و ایاترنتی به شکا حر ه ای بهره
برداری می شود.
در حال حاضر استراتژی رهاگی دوم

های سلطه ار بیشتر به سوی رهاگ دوم

و مل های مستقا نشانه ر ته و از هراونه اعمامی در این خصوص مانای ،ساخ

ها

و تومیی

یلم ،کاریکاتوری کتاب ،مباس های موهن و اشاعه ی شای ه و تشکیک در ا کار عمومی
در مورد مسائا رهاگی و اعتقادی به بهانه ی دموکراسی ،آزادی ،صلح و ...با هیف ایجاد
بحران های ادتماعی در سایر کشورها استفاده می نمایای و سربازان رهاگی دوم

های

متخاصم با پیمودن مرزهای دزرا یا یی از بریق رسانههای دسته دم ی مانای ماهواره وارد
محا ا خصوصی مردم سایر کشورها می شونی تا از این بریق مخاببان را با اهیاف شوم و
پاهان خود همراه و همگام کاای.
مجموعه تهیییاتی که در حوزه ی رهاگی و ادتماعی مطرح اس

به ارایشات روزمره

مردم در زنیای و علایق آنان به انواع می و شیوهی زنیای ،تقلیی از سبک زنیای دیگران
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مربوط میباشی .از مهم ترین مؤمفه های این تهییی ترویج زنیای آمریکایی در بین دیگر
ملا اس
ذهای

که از آن با عاوان سبک زنیای آمریکایی 9یاد می شود .این تهییی با ایجاد
و زمیاه سازی برای پذیرشی رهاگ مهادم ،باعث تض یف و یا از بین ر تن آداب،

سان و رسوم ملی ،ماطقه ای و محلی میاردد.
بی تردیی ترویج «زنیای به سبک آمریکایی» علام

و یا برحسب خاصی نیارد و

اشاعه ی آن از بریق نمایش انواع یلم ها و سریال ها و حتی انواع کتاب هایی اس
آموزش ااههای زبان انگلیسی تیری

که در

می شود.

سری یلم های سیامایی کیک آمریکایی 2که برای ردهی سای نودوانان و با مضامین
سرارمیهای روزمره ساخته شیه اس

از مصادیق تومییات هامیوود اس

که به صورتی

خزنیه و نامحسوس ،ریبایه ترین و هوس انگیزترین سبک زنیای ادتماعی در غرب را به
نمایش میاذارد  .در این تومییات دختر و پسر در محیط های آموزشی و تحصیلی با بهره
ایری از دیییترین امکانات و تفریحات به ظاهر سامم مشزول به تحصیا هستای.
در ورای همهی دلوه های بصری این سوی یلم ها ،نوعی از زنیای ادتماعی به تصویر
کشییه می شود که هیچ ساخیتی با رهاگ و آداب و رسوم مشرق زمین و به خصوص
رهاگ اسلامی نیارد .تأثیرات داگ نرم در حوزه ی رهاگی و ادتماعی بسیار وسیع،
استرده ،متاوع و پیچییه اس

که در بخش مربوط به تاکتیک ها مکانیسم ادرایی آن بیان

خواهی شی.
جنگ نرم در حوزهی ارتباطات
ضای به ودود آمیه از تهی ییات ارتبابی به پیییه عصر حاضر ،ی ای عصر ارتبابات یا
ابلاعات و همچاین عصر انفجار ابلاعات مربوط اس  .در محیط این تهییی ،مخابب با
هزاران بول موج رادیویی ،امواج دیجیتامی ،یبرنوری ،سیگاال های مختلف و متفاوت ،ن
American life style
American Pie
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آوری ها ،دام ه ی شبکهای ،چای رسانه ها ،تلفن های همراه و نسا اول و دوم تلفن های
سلومی ،ایاترن

و امواج ماهواره ای دیجیتامی ،رستایه های میایاتوری ،ماکرویوهای با توان

باما و ابزارهای نوین در عملیات روانی همچون اش ه های امکترو مزاابی

روانی امکترونی

صوتی ،میزری ،خواب رادیویی ،امواج کوتاه امکتریکی تاش ساز و نآوریهای نوین در
عملیات روانی مانای هواپیماهای بیون سرنشین مواده اس .
جنگ نرم د حوزهی علم و اندیشه
داگ نرم در حوزهی علم و دانش به دمیا زمیاه سازی بروز دیگر تهیییات اهمی
بامایی برخورد ار اس  .نطام سلطه با تومیی نطریههای مادی ارایانه ،انسان محور و امحادی
درصید انحراف ا کار و اعتقادات مخابب برآمیه و زمیاه پذیرش سلطه سیاسی ،رهاگی،
اقتصادی و ادتماعی را راهم میآورد .عبارت سادهتر وقتی به ماابع درسی در رشته های
علوم انسانی توده کایی متوده می شویی که اکثر قریب به اتفاق این ماابع ،تردمهی کتبی
اس

که نویسایاان آنها به محاظ مباای کری ،کمترین ،ساخیتی با ت امیم اسلامی نیارنی.
ت ریف انسان از ماطر غامب متفکرین غربی با ت ریفی که مکاتب امهی از انسان دارنی

تفاوتی ماهوی و دمع ناپذیر دارد .باابراین در حوزه ی علوم انسانی که انسان و مطام ات
انسانی محوری

تمامی علوم محسوب میشود دانشجویان دچار یک پارادوک

و دواانگی

اساسی میان آن چه از دروس خود آموخته انی و آن چه در ت امیم دیای آموزش داده می
شود می کردنی و به دمیا دشواری پیونی این دو دییااه اس
اشکامات در ضای دانشگاه ها در تلابم اس

که اموادی از شبهات و

که باعث اصله ار تن روزا زون ت یادی از

دانشجویان با مبانی تئوریک نطام شیه اس  .به عبارت ساده تر ،در تفکر مادی ارایانه در
خوشبیاانه ترین وض ی
می زنی ومی در حکوم
قهی آمیه اس

همه چیز حول محور دموکراسی ی ای حکوم
اسلامی ،حاکم خیاونی اس

مردم بر مردم دور

و بر اساس موازیای که در متون

حاکم بی مکانیسمی از برف خیاونی م ین می اردد.
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در این نقطه اس

که برخی از دانشجویان به واسطه ی راایری و دمبستگی به آن چه

در برخی از کت ب درسی آموخته انی در پذیرش مبانی حکوم

اسلامی با ابهامات اساسی

مواده می شونی ،چرا که در میار ذهای بسیاری از آنان ایمان به غیب و خامق هستی دای
خود را پییا نکرده اس  .به عبارت دیگر پیش رض قبول برخی از مسائا ،پذیرش توحیی
و اعتقاد به یگانگی خامق هستی اس .
باابراین اار بخواهیم برخی از مفاهیم ،مورد پذیرش قلبی نسا دوان قرار ایرد بایی یک
اام به عقب براردیم و مبانی اعتقادی تشیع را با س هصیر و استفاده از اساتیی متبحر
آموزش دهیم ،و در صورت قیان کرسیهای علمی برای پاسخاویی به این شبهات در
آیایه ی نزدیک شاهی بیشتر شین اصله میان قشر تحصیا کرده با بییهیات نطام اسلامی
خواهیم بود.
جنگ نرم در حوزهی مذهب
داگ نرم در حوزه ی مذهب و تلاش برای ایجاد تردیی در باورها و اعتقادات مردم ،از
موضوعاتی اس

که به دمیا علای بودن و امی

ها قبا مورد توده قرار ار ته اس

های آشکاری که انجام میشود از میت

و به همین ماطور نیز تیابیری اتخاذ شیه اس

در سال های اخیر شاهی هستیم حاکی از هجومی عطیم و حساب شیه اس

ومی آنچه

که از مجاری

مختلف با استفاده از ن آوری های نوین ارتبابی و به خصوصی ضای مجازی در حال
انجام اس .
امروزه وهابی

به عاوان یک دریان سیاسی که دو هیف ایجاد تفرقه در بین دوامع

اسلامی و مخیوش کردن انییشه ی اسلام در دوامع اسلامی و غیر اسلامی را دنبال می کای،
سرمایه اذاری ساگیای برای مبارزه با ت امیم اسلام اصیا انجام داده اس

که بخش عطیمی

از آن از بریق رسانه ها و ضای مجازی انجام می شود .راه انیازی هزاران پایگاه ایاترنتی،
وبلاگ و شبکه های ادتماعی با هیف شبهها کای و ایجاد تردیی در آموزههای شی ه تا به
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که حجم امی

امروز در تاریخ شی ه بی سابقه بوده اس  .این در حامی اس

های انجام

شیه در ضای سایبر در مقایسه با آن چه دشماان تیارک دییه انی بسیار ض یف و ناچیز
اس .
ورود دیرهاگامش به عرصهی رسانه و نیز استفاده نکردن از ،سرارمی ها در امقای
محتوای دیای و عقییتی به مخابب را از عواما ظهور داگ نرم علیه تشیع در ضای
مجازی اس  .داگ نرم رسانه ای از بریق دو ابزار مهم همچون رسانه و سرارمی در میان
مخاببان و اقشار دام ه اتفاق میا تی که متاسفانهها نیز در استفاده از این بخش ها ،کوتاهی
کردیم.
وی ا زود «اکاون برای مقابله با این هجمهی استرده علیه تشیع بایی در ارتباطایری
مااسب و ارائهی محتوای موثق ،با این ضا ت اما بیشتری برقرار کایم؟ زیرا بیشترین امی
ها در این رسانهها مختص به اروه های ادتماعی اس

که اغلب توسط مجریان تهادم

رهاگ ی با هیف تحلیا حوادث و رقیق کردن اعتقادات مخاببان ادیان امهی مییری

می

شود».
مژاانی پیشاهاد کرد «برای مقابله با دبهه ی مخامف بایی بر اساس مبانی تهادم به
مسامهی مطروحهی آنها حمله و با ایجاد ضاهای مجازی ادتماعی ،رهاگی ،اقتصادی و...
در قامب وبلاگنویسی ،ویییوکس  ،پادکس

و ...در ارتقای کیفی

امی

های تبلیزی

تلاش کایم ،امبته این مسامه حضور ال در این ضا را می بلبی.
داگ نرم دشمن در ایجاد ضای مجازی خلاصه نمی شود بلکه با استفاده از متخصصین
حوزه ی نرم ا زار و اروه هایی نطیر اروه ایک
امبی

پی 9وابسته به وهابیون توانستای سرور آل

ی ای بزرگترین سرور دهان تشیع و حیود  300سای

شی ه و ت یادی از سای

های م رادع تقلیی را هک کاای .امبته در واکاش به این اقیام هکرهای شی ه نیز سای
دانشگاه عجمان امارات متحی عربی را هک کردنی و پ

از نفوذ در سرور این سای ،
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این سای

تصویر ارا یگی کا یوم عاشورا را در سرموحه اخبار صفحه ی نخس

قرار

دادنی.
این حمله ی کرها در ادامه ی موج دییی حملات و توهین ها به مقیسات شی یان و
پ

از آن آغاز شی که قرضاوی در سخاانی ،ضمن توهین به شی یان ،خواستار دلو ایری

از استرش تشیع شی.
اهداف جنگ نرم
اار داگ را همانای سایر اشکال قیرت دارای اهیاف و دستاورد هایی در سطح ملی و
بین اممللی تلقی نماییم ،در این راستا داگ نرم به عاوان ابزار نوین دوم

ها به ویژه دوم

هایی که از سطح بامای ااوری ابلاعاتی و ارتباباتی برخوردار می باشای نیز دارای اهیاف
و دستاور می باشای که اهم این اهیاف عبارتای از:
)9ایجاد تغییر دراعتقادات وباورها
مهم ترین و اصلی ترین هیف داگ نرم را بایی ایجاد تزییر و داراونی درباورها و
اعتقادات دام ه ی هیف داگ نرم دانس .اعتقادات وباورها ،اساس حرک
به شمارمی آیای .باابراین اار کسانی بخواهای درمسیر حرک

یک مل

یک دام ه

ودام ه خلا یا

تزییری ایجاد کاای بایی به سراغ تزییر باورها واعتقادات آنها برونی.باابراین در داگ نرم
اساسی ترین هیف ،ایجاد تزییر درباورها واعتقادات اس (نای ،پیشین).
)2ایجاد تغییر درافکار واندیشه ها
چاان چه دشماان یک مل

 ،باداگ نرم بتوانای درباورها واعتقادات مل

رسوخ کرده

وبا ایجاد شک و تردیی ،آن باورها واعتقادات را مخیوش ومتزمزل نمایای .زمیاه ها
وبسترهای مازم برای هیف ب یی ،ی ای ایجاد تزییر درچگونگی کر کردن وانییشیین
در حوزهای اونااون راهم می شود.باابراین هیف عمیه دیگردر داگ نرم  ،ایجاد تزییر
درا کار دام ه اس

(مشیرزاده و ابراهیمی ،پیشین).
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)3ایجاد تغییر دررفتار
ر تارهای یک دام ه ،مبتای بر اعتقادات ،باورها وچگونگی کر کردن و انییشیین
ا رادآن دام ه می باشی .با تزییرات اساسی دراین مبانی ،میل های ر تاری در حوزه های
اونااون تزییر می کای .در واقع میل های ر تاری در هر دام ه ای براساس نوع باورها
واعتقادات وچگونگی کر وانییشه درآن دام ه شکا می ایرد.بییهی اس

که با تزیر

هرنوع باور و انییشه ای میل های ر تاری دییی براساس باورها و ا کار دییی دایگزین
میل های قبلی می اردد.
)3ایجاد تغییر درساختار سیاسی
هیف نهایی درداگ نرم علیه یک مل  ،ایجاد تزییر وداراونی درساختارهای سیاسی
آن دام ه ودایگزین کردن درساختارهای دییی می باشی .اهیاف ذکر شیه دریک رایای
وبه صورت خطی دنبال می اردد .با ایجاد تزییر درباورها ،ا کارها ور تارهای یک دام ه،
به صورت ببی ی میل ر تارهای حمایتی از ساختار سیاسی مودود ،تزییر پییا کرده و میل
های چامشی دایگزین آن می شود .در یک دام ه ،مردم در شرایطی با نطام سیاسی خود به
چامش بر می خیزنی که دیگران انرا مشروع نیانای و از نطر انان مسئومان سیاسی مقبومی
خود را از دس

داده باشای .باابراین مشروعی

زدایی و مقبومی

زدایی برای ایجاد بحران،

نا آرامی و بی ثبات سازی در دام ه ی هیف از ویژای های اصلی داگ نرم به حساب می
آیی .هرااه یک نطام سیاسی مشروعی

و مقبومی

خود را در بین ملتش از دس

بیهی به

راحتی زمیاه های مازم برای تزییر آن ساختار و نطام سیاسی و دایگزین شین یک نطام و
ساختار دییی راهم می اردد(مشیرزاده و ابراهیمی :پیشین).
ابزارهای جنگ نرم
تصور وقوع داگ نرم و صورت انجام آن بیون شااخ

ابزارهای مورد کاربرد در

ادرای آن ممکن نیس  ،به عبارتی دیگر ،داگ نرم دارای ابزارها و امزامات کاربردی
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که امکان وقوع آن را ممکن و میسر می سازد .اساس ًا همین ابزارهاس

اس

بارز و نقطه ی تمایز آن با داگ سخ

با همان م اای مت ارف از داگ اس  .در تبیین

داگ نرم و واکاوی اب اد و محتوای آن نیز یکی از نقاط وادی اهمی
که داگ نرم را اهمی

اس

که یکی ودوه
شااخ

ابزارهایی

می بخشی .اار بخواهیم به مهمترین ابزار قابا کاربرد در

داگ نرم اشاره کایم ،بی تردیی رسانهها) (Mediaاعم از مجازی و واق ی (مطبوعات و
مجلات ،خبرازاری ها ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و ایاترن ) مهمترین و شاخص ،ابزار قابا
استفاده در داگ نرم اس  .به عبارت دیگر در قامب رسانه هاس
کرده و قابلی

که داگ نرم م اا پییا

عیای پییا می کای .به بوری که برای تأثیراذاری و پیروزی در این داگ

بهره ایری از ابزارهای متاوع تر و پر حجم تر ،میرن تر و ااوریهای دییی رسانه ای
وا رتبابی یکی از عواما مؤثر و مهم در کسب مو قی

خواهی بود .براین اساس ،می توان

مهمترین ابزارهای رسانه ای در این عرصه را ،مشتما بر مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون،
ماهواره و ایاترن

به عاوان پرمخاببترین رسانهها با امکان پخش استرده و متاوع برنامهها

و محتوا دانس  ،ک ه به آنها اشاره می اردد .در این میان مطبوعات واق ی اارچه از قوی
ترین و پر سابقه ترین رسانه هاس

اما بواسطه محیودی

در قلمرو انتشار در این دا از

پرداختن به آن صرف نطر می شود.
امف) رادیو ؛ رادیو از دمله قییمی ترین رسانه با قابلی
و با استرده ی وسیع از مخاببان اس

پخش از انتشار از ورای مرزها

که در یک صی سال اذشته نقش مهمی در شکا

دهی به ا کار عمومی و تقابا رسانه ای میان کشورها ،اروهها و دم ی

ها داشته اس .

امی

رادیو آزادی در زمان داگ سرد که علیه بلوک شرق و اتحاد دماهیر شوروی

امی

می کرد ،یکی از استرده ترین و مهمترین ابزارهای رسانه ای بود که در خیم

داگ نرم اهیاف تبلیزاتی ایامات متحیه را پیش می برد ،به بوری که برخی از صاحب
نطران از تأثیر دیی آن بر روپاشی شوروی نام برده انی (ر یع و قمی .)9381 ،یا چاانکه

رادیو  (The British Broadcasting Company) BBCو صیای آمریکا
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) (Voice Of America ) (VOAبا دهها سال سابقه امی

رسانه ای در برخی مواقع

به ویژه رادیو  BBCبه بیش از سی زبان زنیه دنیا و از دمله زبان ارسی برنامه پخش می
کاای (ام ویای.)996 :9361 ،
ب) تلویزیون :امروزه برنامه های تلویزیونی به خابر دذابی
یکی از پرمخابب ترین رسانه های دییی تبییا شیه اس

های ویژه تصویری به

امکان پخش برنامه های متاوع

با قابلی های دلب کاایه این رسانه ها را به ابزار مهمی در دذب مخابب و به تبع آن
ده

دهی به ا کار عمومی کرده اس  .تادایی که «با ظهور شبکه Eueronewsدر

رقاب

با شبکههای  CNNدر امریکا و  Skynewsدر انگلستان و نیز آغاز به کار شبکه

های عمومی مت ید در سایر نقاط دهان ،اشتهای بی پایان برای ارائه اختبار تلویزیونی ،روز
به روز مقیاس دهانی تری پییا می کای ،استرش شبکه های تلویزیونی به کشورهای
قیرتمای کمک کرد تا از آن در راستای اهیاف خویش در عرصهی بین اممللی استفاده
کاای(اسلامی. )9310 :
ج) ماهواره ( Satellites):با استرش روز ا زون تکاوموژی و توس ه ارتبابات
ماهواره ها به بخش عمیه ای در تحکیم و توس ه زیر بااها و ساختارهای ارتبابات و
ابلاعات تبییا شیه انی .از همین رو بی مباا نیس
یکم ،قرن ماهواره هاس  .چرا که امکانات و قابلی

که اار افته می شود که قرن بیس

و

های استرده این ااوری آن را به

عاما عمیه ای برای تزییر و داراونی در زنیای ادتماعی تبییا کرده اس  .اهمی
ماهواره ها در تزییر و تحومات ادتماعی به اونه اس
به عاملی مهمی در سرع

که کاربرد ماهواره ها در داگ نرم

بخشیین به تحقق اهیاف تبییا شیه ،به بوری که یکی از

بزراترین ماابع و ابزارهای داگ نرم ،تواناییی در بهره ایری از ،شبکه های ماهواره ای
اس

که از بریق آن بتوان ا کار عمومی و رهاگ عمومی را دستخوش تزییر در نگرش

ها ،باورها و ر تارها کرد.
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د) اینترنت) (internetایاترن
های ارتبابی تبییا شیه اس  .ایاترن

امروزه به یکی از استرده ترین و پراب اد ترین رسانه
به اونه ای توانسته ناس

به حجم بسیاری از رسانه

ها تبییا شیه اس  ،هم امکان مطام ه و افتگو را ایجادمی کای ،رسانه ای نوشتاری اس
هم افتاری و هم بواسطهای آن ت لیم دیی و اخبار و ابلاعات متاوعی را در آن یا

 .از

همین رو در مباحث داگ نرم بهره ایری از ضای سایبری و مجازی عاصری مهم و مؤثر
تلقی می اردد(اسلامی :همان).
همانطور که بیان شی ابزارهای داگ نرم متاوع و مت یدنی و هر کیام قابلی
ماحصری را دارا هستای که امکان متااسب با ظر ی

های

خود را برای بهره ایری در داگ نرم

در اختیار عاملان آن قرار می دهای .اما در مباحث داگ نرم دو رسانه نسبتاً دیییتر و در
عین حال استرده و با قابلی

های بیشتر .ی ای ایاترن

و ماهواره اهمی

بیشتری دارنی .چرا

که ای ن رسانه ها با قیرت د ور دیین مرزها و عبور از بسیاری از موانع ،و خیا استرده و
سطوح مختلف مخاببان و امکان ارائه برنامههای دذاب و متاوع به علاوه قابلی های دیگر،
آنها را به مهمترین ابزار در خیم  ،برای قائلان و عاملان داگ نرم تبییا کرده اس .
شیوههای جنگ نرم استکبار جهانی
از مباحث دیگری که در داگ نرم مطرح اس
بین دوم

میزان نفوذ و تاثیراذاری آن در روابط

هاس  .از این رو نطریه پردازان داگ نرم شیوه هایی عامی را ده

تاثیراذاری

داگ نرم مورد شااسایی قرار دادنی که در داگ نرم استکبار دهانی نیز قابا کاربرد اس
این شیوه ها عبارتای از:
الف) جنگ رسانهای
همانطوریکه در بحث ابزارهای داگ نرم عاوان اشاره اردیی استکباردهانی با راه
انیازی روزنامه ها و شبکه های رادیویی ،ایاترنتی و تلویزیونی مختلف س ی میکای اعتقادات
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دیای دوانان را تض یف کای .رادیوهایی مانای BBcارسی ،رادیو ردا و ......امروزه بیش
از  2300شبکه ماهواره ای قابا دریا

درایران ودود دارد که در بین آنها بیش از232

شبکه مبتذل213 ،شبکه تبلیغ ادیان ساختگی13 ،شبکه میمباس و 300شبکه موسیقی به
چشم می خورد .این شبکه ها که مستقیما توسط سازمانهای ابلاعاتی غرب اداره می شونی
با کمک کارشااسان مجرب با آخرین اون رسانه ای به تض یف ایمان مردم و اعتماد آنان
به نطام مشزومای (رنجبران.)33-3 :9388 ،
در واقع داگ رسانه ای تاها داگی اس

که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به

صورت غیررسمی ادامه داشته و هر کشوری از حیاکثر توان خود برای پیشبرد اهیاف
سیاسی خویش با استفاده از رسانه ها بهره ایری میکای .داگ رسانه ای ظاهرا میان رادیو
وتلویزیون ها ،مفسران مطبوعاتی ،خبرنگاران خبرازاریها ،شبکه های خبری و سای های
ایاترنتی دریان دارد .اما واق ی
سیاس

آن اس

که در پش

این دیال ژورنامیسی چیزی به نام

رسانه ای یک کشور ) (Media policyنهفته اس

که مستقیما توسط بودده های

رسمی مصوب پارممانها یا بودده های سری سازمان های ابلاعاتی و امایتی و سروی

های

داسوسی تزذیه میشود(.همان )92 ،در داگ رسانه ای کشورها از بریق رسانه ها برای
تض یف کشور هیف و بهرهایری از توان و ظر ی
رادیو ،تلویزیون ،ایاترن

رسانهها (اعم ازمطبوعات ،خبرازاریها،

واصول تبلیزات) به ماطور د اع ازماابع ملی خودشان عما می

کاای( .ضیایی پرور .)99-92 :9383 ،این قضیه درقبال دمهوری اسلامی ایران از غرب و
ایامات متحیه امریکا عبارتای از :دروغ پردازی بایاد ملی دموکراسی در ایران و دروغ
پردازی درانتخابات .که درهردو مورد با هیف بیدلوه دادن نطام سیاسی دمهوری اسلامی
و شخص رئی

دمهور به دنبال انزوا قرار دادن دمهوری اسلامی ایران در صحاه های بین

اممللی می باشای .به عاوان نمونه رسانه های تح

کاترل دوم

امریکا که می توان آنها را

وزارت تبلیزات و پروپا اانیای امریکا نامیی به انتخاب مجید محمود احمیی نژاد واکاش
نشان داده و با پخش بیون وقفه ازارش ها از اعتراضات داخلی ایران کوشیی تا بروز تقلب
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درانتخابات ایران را به دهانیان امقاء کای .اما رسانه های امریکایی درحامی که می کوشای
انتخابات ایران را بیون هیچ دمیا ومیرکی بی اعتبار م ر ی کاای که تاها واکاش این رسانه
ها به تقلبات مستایی که دردریان اومین دوره انتخابات دورج بوش به ریاس

دمهوری

امریکا ودود داش  ،رد این مطلب بود .با توده به آنچه در مورد رسانه ها افته شی ،مهم
تر ین کارکرد رسانه ها بویژه در داگ با نطام دمهوری اسلامی ارسال پیام به داخا نطام با
هیف اصله بین دوم

در این راستا ،پیام های دشمن

و دام ه و در نتیجه برانیازی اس

درداگ نرم را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
امف)پیام های سفید :پیام های سفیی،پیام های راس

ومی کم ارزش بوده که عمیتاً از

سوی دشمن باهیف برقراری ارتباط واعتماد زدایی دردام ه ی هیف ارسال می اردد.
ب)پیام های خاکستری :پیام های خاکستری ،آمیخته هایی از پیام های راس

و دروغ

اس  .پیام های خاکستری راوان وپرداماه بوده وبا هیف کاش ت اما بادام ه ی هیف
ارسال می شود.ج)پیام های سیاه :دشمن درداگ نرم پ

ازاعتمادزدایی باارسال پیام

های سفیی وآماده سازی دام ه ی هیف برای امقای مطامب دمخواه با پیام های خاکستری
،درشرایط مقتضی نسب

به ارسال پیام های سیاه اقیام می کای .پیام های سیاه ،دروغ های

بسیار بزرگ ،کلییی و کم داماه اس  .این نوع پیام ها باهیف بحران زدایی و ایجاد تاش و
برهم زدن ثبات و امای
دوره ریاس

کشور مورد نطر ارسال می شود .ادعای تقلب در انتخابات دهمین

دمهوری ،نمونه بردسته و بارز از پیام های سیاه اس

که در داگ نرم علیه

دمهوری اسلامی ،دشماان به آن پرداختای(.رنجبران ،پیشین.)32:
ب) عملیات روانی (جنگ روانی)
از دیگر شیوه های داگ نرم استکباری ایجاد عملیات روانی بر دوم

مورد نطر و در

ایاجا دمهوری اسلامی ایران اس  .داگ روانی برای تض یف اراده مل

ها براحی شیه

اس

و با استفاده از تکایک های مختلف که امروزه در دانشگاههای م تبر دنیا تیری

می
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شود س ی می کاای یک مل

را بیون درایری یزیکی،به زانو درآورنی .بزرگ نمایی

اختلاف بین اروه ها و احزاب مختلف داخلی ،کمرنگ دلوه دادن دستاورد های دوم
نطام ،تلقی یک دوم
اس

و

به عاوان عاما تهییی در نطام بین امملا و  ...از دمله ی این موارد

ک ه در بحث روانشااسی سیاسی و ادتماعی مورد توده قرار می ایرد(کاتم ،اومر و

دیگران.)380-1 :9386 ،
ج) توسل به ترس
تهییی وترسانین شیوه قییمی و همیشگی سلطه اران برای تض یف اراده وعزم مل
وچپاول ماابع کشورها بوده اس  .میس

کردن این تکایک ها امکان پذیر نیس

توانیی کلکسیون کاربرد این تکابک هارادرانتخابات ریاس
تکایک هایی مانای:بردسته سازی ،اهریمن سازی ،ریب ،ساخ

ها

اما می

دمهوری سال  9388دیی.
دوک وکلمات تمسخر

آمیزو برچسب زدن و( ...همان.)993 ،
از جنگ سخت تاجنگ نرم
پ

از انقلاب اسلامی سال 9331ایران و به خطر ا تادن ماا ع استکبار دهانی و در رأس

آن امریکا ،دشماان به روش های مختلف س ی درمبارزه و برانیازی نطام دمهوری اسلامی
داشته انی .دشمن که در ماطقه و دهان اسلام ماا ع خودرا ازدس

ر ته میییی برنامه

مبارزاتی خود را در سطح وسیع پایه ریزی کرد و ابتیا از موضع داگ سخ

وارد شی و

با بازکردن دبهه های مت ید داخلی وخاردی از قبیا مبارزه مسلحانه ماا قین و چریک های
یایی حزب توده وترور شخصی
ریاس
علیه مل

های ممتاز انقلاب درحادثه هفتم تیر و انفجار د تر

دمهوری و براحی کودتای نوژه و حمله نطامی مستقیم به بب
ایران توسط مزدور و دس

و داگ تحمیلی

نشانیه ی خود ،صیام س ی در نابودی پایه های

مستحکم انقلاب کرد .اما این استراتژی به شکس

ماجر شی چراکه مردم انقلابی ایران
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اسلامی با عاای

امهی و یاکاری بی حیوحصر خویش و با دستان خامی ضربات سختی را

در عرصه های مختلف به دشمن وارد کردنی.
دشمن باردیگر باتر ایی دییی س ی در ضربه زدن به دمهوری اسلامی ایران نمود.
اوداگی نف ایر درحوضه اقتصادی راکه در دوران داگ تحمیلی آغاز کرده بود تشییی
کرد ،او به محاصره اقتصادی و تحریم های استرده رنگ وبوی دییی داد و در کاار آن
داگ دیپلماتیک ،داگ رسانه ای وعملیات روانی را تقوی

کرد .اما باز هم با مقاوم

آااهانه وانسجام درونی مردم انقلابی ایران روبرو شی ویکبار دیگر نقشه دشمن نقش برآب
شی.
اماد شمن به دنبال ماا ع خوددس

ازتلاش برنیاشته این بار با سلاح رهاگی اقیام به

مبارزه کرد ،او ابتیا با تهادم استرده رهاگی س ی کرد ایمان و مقاوم

مردم ایرن را

درهم شکای و با انتخاب روش نرم و داگ روانی تردیح آن برداگ سخ

هماوردی را

آغاز کرد زیرا:
 تهیییات نرم وپیچییه و محصول پردازش ذهای نخبگان و انیازه ایری آن مشکااس

درحامی که تهیییات سخ

عیای ،واق ی ومحسوس اس

ومی توان آنرا با ارائه

برخی ازم یارها انیازه ایری کرد.
 در تهییی نرم ،از روش امقا و اقااع سازی بهره ایری می شود درحامی که روش اعمالتهیییات سخ

استفاده از زور و ادبار اس .

 تهیییات نرم به دمیا ماهیدرحامی که تهیییات سخ
 -مردع امای

غیرعیای و محسوس آن ،عمیتاً اقی عک
محسوس و همراه با عک

درتهیییات نرم محیط ملی و رملی اس

درحوزه تهیییات سخ

ام ما اس

ام ما و برانگیختن اس .
درحامی که مردع امای

عمیت ًا دوم ها هستای.

امکسانیر پرخانوف ،از مشاهیر شوروی سابق ،پیرامون تاثیر داگ روانی و نقش رسانه
در تزییر نگرش مردم و روپاشی شوروی اذعان می دارد:
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« غرب برای دستیابی به اهیاف خود درشوروی ،نیازمای تزییر عقایی وباورهای مردم
شوروی بود .مازم نبود شوروی را با راک

و بمب اتمی به روپاشی برسانای بلکه باتزییراتی

که توسط رسانه های اروهی در عقیی و باورهای مردم بودود آوردنی به این مهم نائا
شینی» (ماهاامه پیام انقلاب.)13 :9381 ،
در رایای تزییرات استراتژی دشماان دمهوری اسلامی ایران ازداگ سخ
نرم چاین تحلیلی ودود دارد :دمهوری اسلامی ایران به دمیا وس

به داگ

سرزمین ،ازدیاد

دم ی  ،شی ه بودن ،نقش رهاگ دیای دردام ه ایران ،برخورداری از امکانات نطامی،
ماابع ببی ی و موقی

دزرا یایی ممتاز درخاورمیانه به قیرتی بی نطیر تبییا شیه اس

وبه

همین دمیا کارشااسان سیاسی کشورهای غربی م تقینی که دیگرنمی توان با حمله نطامی
آن را نابود کرد باابراین تاها راه سرنگونی نطام دمهوری اسلامی ایران ،داگ نرم و
بکا رایری تکایک های عملیات روانی اس  .درحال حاضر ادرای پروژه داگ نرم علیه
ایران ناشی از استرش ح

تافر ازامریکا در دهان می باشی که به نطرسران کاخ سفیی،

مرکز اصلی ایجاد تافر و استرش آن کشور ایران اس  .به عبارت دیگر ،غرب وایامات
متحیه امریکا باتوده به پایین بودن هزیاه های داگ نرم نسب
عواملی چون دم ی

دوان زیاد و حام

به داگ سخ

و یا به دمیا

شکاایای ا کار دوانان در دام ه و رواج

رهاگ دهانی و غرب در ایران بیشتر از این نوع داگ استفاده می کاای.
این نقشه و حربه از سوی آمریکا بویژه ب ی از انتخاب سال  9388با مطرح کردن موضوعات
در سطح رسانه و بین اممللی دابه ی عملی به خود ار

که مهمترین آنها عبارتای از:

)9امقای غیرصلح آمیزبودن ااوری هسته ای ایران
) 2سرمایه اذاری وایجاد رسانه های دییاری  ،شاییاری و شبکه های تبلیزاتی ده

ارائه

تصویری سیاه وخطرناک ازدمهوری اسلامی ایران برای ا کار عمومی دهان.
) 3ایجاد ضای رسانه ای درباره دخام
تروریسم.

ایران درعراق ،مباان و  ...به عاوان کشورهای
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)3سازمانیهی نارضایتی درمورد موضوعات حقوق بشر ،حقوق زنان ودامن زدن به مطامبات
صافی وادتماعی توسط برخی مطبوعات واحزاب داخلی ایران.
)3راه انیازی سای

ادرای داگ رسانه ای.

های ایاترنتی ده

) 6تحلیا مزرضانه ازاوضاع داخلی ایران وایجاد ضای وحش

زا ،ودود بحران اقتصادی و

مشکلات ناشی ازآن.
) 1بی دلوه دادن یا سوء استفاده ازادرای برخی برح ها مانای برح امای

ادتماعی به عاوان

برح محیودکاایه آزادی و حقوق زنان.
)8ایجاد تق ابا بین سران ارشی نطام اسلامی وامقای ایاکه داگ قیرت دردمهوری اسلامی
بین چایبیف دردریان اس

و ایاکه در نهای

کیام اروه پیروز یا شکس

می خورد

(رداءنیوز.)9388/6/3 ،
قدرت نرم ایران :گزینه ای بدیل
انقلاب اسلامی ایران را می توان تجلی تحقق قیرت نرم به م اای توانایی نفوذ در ر تار
دیگران بیون تهییی یا پرداخ

هزیاه محسوس به شمار آورد .انقلاب اسلامی ایران از

رهگذر تبیین انییشه وآرمان عیام

خواهانه خود درصیدبر آمی باروش های غیرمستقیم

به نتیجه دمخواه ومطلوب ی ای بییاری اسلامی دس

یابی :تاٌییی ارزش های انقلاب توسط

دابش های آزادی بخش ،اشاعه ی امگوی مردم ساماری دیای ،استقبال ملا مستض ف
وا زایش اشتیاق آنان به نقش آ ریای دمهوری اسلامی در صحاه بین امملا ،توان متقاعی
سازی دیگر ملا از زاویه رهبری ،رهاگ ،ارزش ها ،ساختار سیاسی واعتبار اخلاقی
دمهوری اسلامی ایران ونیز بهره ایری ازتوان ابلاعاتی وارتبابی رسانه های ساتی برای
انتقال پیام انقلاب به مخاببان مسلمان ومستض ف را می توان در زمره مواردی دانس
دایگاه قیرت نرم را در رآیای استقرار بایان های انقلاب اسلامی ایران آشکارمی سازد.

که
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استفاده از قیرت نرم به ماطور نشان دادن مشروعی سیاس های انقلاب اسلامی را می توان
چهره ای دییی از قیرت قلمیاد کرد که در برایرنیه مومفهٌ های رهاگی ،اییئوموژیکی،
سیاسی و کری بوده اس  .ارزش هایی نطیرمردم ساماری دیای وکمک های بشر دوستانه
به نهض

های رهایی بخش و ارتقای توانمایی های علمی و رهاگی کشوررامی توان در

زمرهٌ موارد اهتمام به قیرت نرم برشمرد .قیرت نرم ازآنجا که به صورت آرام وتیریجی
حرک

می کای از اثراذاری بیشترو میاوم تری برخورداراس

سیاس

های کری و رهاگی به ایجاد تزییرات بایادین و راهبردی یاری رسانی.قیرت نرم

در رایای ا نقلاب اسلامی چیزی بیش از ترغیب ویا توانایی تهییج مل

چراکه می توانی با تزییر
ها بوده هس

چرا که

علاوه برآن دربردارنیهٌ مفهوم توانایی دذب ا راد نیز می باشی که عموم ًا به موا ق
رضای

و

ماجر می اردد.

نتیجه گیری
ب ی از انقلاب اسلامی ایران در سال 9331ایامات متحیه امریکا و هم پیمانانش یا به
عبارت دیگر استکبار دهانی و صیهونیسم از ایران و روابط با ایران قلع وقمع شینی .اما
استکبار دهانی و به خصوص ایامات متحیه امریکا از آن سال تاکاون همواره بصورت
کاملاً خصمانه با ایران برخورد کرده انی که به دنبال یک هیف مشترک ،که همان سرنگونی
دمهوری ا سلامی ایران اس ،بودنی .در این راستا درسامهای اومیه پیروزی انقلاب اسلامی
ایران تلاش کردنی تا از بریق دامن زدن به مسائا قومی واختلا ات مذهبی ایران راتجزیه و
به یک کشور کوچک و اقی نفوذ ماطقه ای تبییا کاای .اار چه تلاش آنها از بریق دامن
زدن به بحث های قومیتی ،زبانی و مذهبی تاهم اکاون ادامه دارد اما آنها از اوایا دههٌ  60به
اونه ای استراتژی خود را در قبال دمهوری اسلامی ایران تزییر دادنی .در این استراتژی
آنها با سازمانیهی تهادم رهاگی ،سیاسی ،روانی و تبلیزاتی وتطهیر خود در ا کار عمومی
مل

ایران بویژه در نسا دوان ،حمله به مبانی اعتقادی و ارزش های اسلامی رادر دستور
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کار خود دارنی و با امقای ناکار آمیی نطام ،کلیه دستاوردهای مثب

اذشته را به صورت

اغراق آمیزی نفی می کاای .در این دوران غرب و ایامات متحیه امریکا از حملات نطامی و
ادوات داگی تاها به عاوان تهییی استفاده می کاای چرا که ابزار آنها برای مقابله با
دمهوری اسلامی ایران همان داگ نرم اس  .داگی که حتی قیرت تخریبش شایی بیش
از داگ نطامی (سخ ) باشی .داگی که به هرحال دنبال راهی برای نفوذ اس  ،ایامات
متحیه با استفاده از هزیاه های سرسام آوری می خواهی به همهٌ مقاصی و آرزوهای خود
دردمهوری اسلامی ایران دس

یابی .اما با توده به اتخاذ استراتژی دمهوری اسلامی ایران

مبای بر استفاده از قیرت نرم این استراتژی می توانی به نوعی آنتی تزی باشی در مقابا
داگ نرم ایامات متحیه امریکا .باابراین ،وظیفه ما در موادهه با داگ نرم استفاده از قیرت
نرم برای د اع از ماا ع ملی و تمامی
استفاده از قیرت نرم علیه تمامی

ارضی کشور ،ضرورت اس
ارضی ،استقلال و هوی

و مراقب

از کشور در

ملی کشور تاها در شرایط

ض ف نطام اتفاق نمی ا تی بلکه در «پیروزی های خیره کاایه» دییه می شود.
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