
 

 

 تخصصی پویش در آموزش علوم انسانی –فصلنامه علمی 

 4931سال اول، شماره اول، پاییز 

 جمهوري اسلامی ايران با نگاهی به جنگ نرمنقش رسانه در 

 4علی صادقی

 2زهرا هادیان

 چکیده

ان، های غیردولتی در جههای امنیتی کشورها، مطرح شدن بازیگران جدید و اهمیت نهادپایان جنگ سرد و اولویت

-های جدیدی را بکار گیرند که مهمترین آنها را می کشورها در جهت تامین منافع ملی خود ابزار و راهموجب شده 

گونه که اند همانکشورهای استکباری به این نتیجه رسیده.عملیات روانی دانستجنگ نرم  و گیری از توان بهره

قتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد برخی از گوی نیازها و ا، جوابهای قدیماستعمار به شیوه

کنند بنابراین سعی می ؛های مورد نظر را کسب کردتوان موفقیت، از طریق جنگ سخت نیز چندان نمیکشورها شد

 .داف خود برسندبه اه عملیات روانیجنگ نرم و  ، ایدئولوژیك و فرهنگی و در واقع با با تمرکز بر مسائل فکری

های فکری و فرهنگی جوامع ر سست نمودن حلقهدها، نقش مهمی جنگ نرم با هدف تسخیر فکر و اندیشه ملت

گیرد انه میای است، جامعه یا گروه هدف را نشکند. جنگ نرم که شامل هرگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهایفا می

که در جنگ نرم برای همة مخاطبان و  دارد. از آنجاییا شکست وا می، رقیب را به انفعال یو بدون درگیری نظامی

هنرهای تبلیغی مدرن و از همة امکانات و  ،ریزی شده؛ از همة شگردهاهای اجتماعی برنامههمة سطوح سنی و لایه

ژئوپلیتیك جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیك و  . بنابراینشودها استفاده میتوانمندی

ای خود گیری بهینه از ظرفیت رسانهبه بهره ،های فکری، فرهنگی و سیاسیخود ناگزیر است ضمن تقویت عرصه

 همت گمارد.

 ایران .ج.ا  -رسانه -فضای مجازی -عملیات روانی -جنگ نرم واژگان كلیدي:

 مقدمه.  1

به دلایل مختلف با یکدیگر در حالت مخاصمه و  امروزه برخی از کشورهای جهان در عین نیاز به همگرایی و تعامل،

جنگ  ، بهشوددر آن استفاده میمیاست و از وسایل و ادوات نظامینوع نظا یا ازهایی که جنگجنگ قرار دارند. 

 آن ، اصطلاحًا به از وسایل و ادوات و کالاهای فکری و فرهنگی استفاده شود هایی کهجنگ یا. مشهور است 9سخت
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ابزارهای فکری و  ، استفاده ازعملیات روانیی . بنابراین شاخصهکننداطلاق می و یا عملیات روانی  1جنگ نرم

 .  فرهنگی است

گوی نیازها و ، دیگر جوابهای قدیمگونه که استعمار به شیوهاند که همانه رسیدهکشورهای استکباری به این نتیج

، از طریق جنگ سخت نیز چندان اقتضائات امروزه نیست و باید در قالب استعمار نو وارد برخی از کشورها شد

، ایدئولوژیك و بر مسائل فکریکنند با تمرکز بنابراین سعی می ؛های مورد نظر را کسب کردتوان موفقیتنمی

 .  ، به اهداف خود برسندعملیات روانیفرهنگی و در واقع با 

نگاهی به تغییر و تحولات اخیر در قرن بیست و یکم، بیانگر آن است که تفکر و تعاملات انسانی تا حد زیادی        

های اعات مانند ماهوارهتا ابزارهای پیچیده انتقال اطل به ابزارهای ارتباطی از زبان بعنوان نخستین رسانه ارتباطی

ها در همه امور فردی، اجتماعی، اقتصادی فردی، مدیون است. نقش رسانه 5ارتباطی و بهره گیری از فضای مجازی

کنیم بیش از آنکه دنیایی واقعی، توان گفت دنیایی که ما در آن زندگی میسیاسی فراگیر شده است تا جایی که می

-ها برایمان ساخته اند. بنابراین میفردی، عقلانی و منطقی باشد؛ دنیایی مجازی، تخیلی و احساسی است که رسانه

شد تا امروزه که به موازات پیچیده شدن جوامع توان ارتباطات بشر را از نوع ساده آن که با شکل و زبان بیان می

        دی و تبیین نمود. بناند، دستهتری شکل گرفتهانسانی ارتباطات پیچیده

 روش تحقیق .  2

های توجه ایران به این مقوله تحلیلی به چیستی جنگ نرم و ضرورت -این پژوهش سعی دارد با رویکردی توصیفی

ها و نظرات مندرج در ای، سایتای در جهت مقابله با آن، بپردازد. در این راستا از منابع کتابخانهبویژه رویکرد رسانه

 گیری شده است. مختلف، بهره منابع

 مبانی نظري تحقیق.  3

 جنگ نرم . 3, 1

ها، تاثیرگذاری بر اذهان نیروها و مردم کشور هدف یکی از مهمترین عناصر پیروزی است؛ موضوعی که با در جنگ

میری، صالحی ا)پذیرداطلاعاتی تحقق می -ارتباطیطراحی عملیات روانی مناسب، استفاده از تبلیغات و وسایل 

های فکری و فرهنگی آن بدنبال از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه 6(. جنگ نرم41: 4931

اجتماعی حاکم تزلزل و بی ثباتی بوجود آورد. جنگ  -را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی

 قداماتی که یك گروه، سازمان و کشور برای اثرگذاری و توان نوعی جنگ روانی دانست، یعنی مجموعه انرم را می
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تواند دارای ماهیت تغییر عقاید و رفتار شهروندان و دولتمردان دانست که در جهت منافع گروه مهاجم بوده و می

 گیرد. مهمترین اهداف دی، سیاسی و فرهنگی باشد؛ اما با ابزارهایی غیر از ابزارهای نظامی صورت مینظامی، اقتصا

اعتمادی در شهروندان نسبت به دولتمردان و نیز توان: از بین بردن امید در گروه مقابل، ایجاد بیجنگ نرم را می

 (.41: 2001نای، ) شکاف و تفرقه در گروه مخاطب دانست

تحمیل اراده بر حریف و یا » کند:نگ نرم همانند هر اقدام خصمانه دیگری یك هدف اساسی را دنبال میج       

مهمترین خواسته در این تسلط، انجام رفتار مطلوب و مورد نظر کشور تهدیدکننده است. «. تسلط همه جانبه بر آن

 ا باشد.هرسد امروزه بهترین راه اثرگذاری و تسلط بر افکار و دلبه نظر می

ی تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران آمریکا،  صراحتًا با ایده -ی گزارش ایرانمارک پالمر نویسنده      

مخالفت کرده و اعلام نموده ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، 

مانند تبدیل الملل به قدرتی کمی خاورمیانه و نظام بیندر منطقهمنابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز 

توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد. تنها راه مبارزه با نظام جمهوری اسلامی، شده که دیگر نمی

دکترین  یكتاکت 9های عملیات روانی تبلیغاتی با استفاده از های جنگ نرم و استفاده از تکنیكپیگیری مکانیسم

 "ساماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی"و  "اینبرد رسانه"، "مهار"

 (. http://banoblog.parsiblog.com/Posts)است

در جنگ نظامی توانایی متکی به قدرت سخت مثل ابزارآلات، ادوات، تجهیزات و غیره است ولی در جنگ نرم،       

ها بدون اعمال فشار عبارت است از توانایی رسیدن به اهداف و خواسته1رمتوانایی متکی به قدرت نرم است . قدرت ن

ها و اهداف از طریق جذب و متقاعد کردن طرف مقابل به دست و ایجاد اجبار و اکراه. در واقع با قدرت نرم، خواسته

است نامحسوس،  به لحاظ مفهومی ارتباط تنگاتنگ دارد. تهدید نرم، تهدیدی 3آید . جنگ نرم یا تهدید نرممی

-باشد . با توجه به واژهو رفتارها می  باورها، افکار  بدون منازعه مستقیم و استفاده از ابزار فیزیکی که به دنبال تغییر

توان گفت که جنگ نرم، روشی برای جنگ و غلبه بر طرف مقابل بدون می  های جنگ، قدرت نرم و تهدید نرم

کند با اقدامات است. در این جنگ دشمن تلاش می ه و به صورت جذبی و اقناعیو زور نظامی اولی استفاده از ابزار

افکار و باورهای جامعه را به منظور تحقق اهداف خود اشغال کند. باید گفت اهمیت   نرم افزاری و روانی، حوزه

 (. http://www.jangnarm.com/index)باشدآمیزبودن آن میگی غیرخشونتجنگ نرم همان ویژ

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و های مهم جنگ نرم، آسیب محور بودن آن است. آسیبیکی از ویژگی      

های ذکر ب جامعه هدف در حوزهسیاسی، میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسی

 تحرکات خود می افزایند. اغراق نیست های جدید، بر دامنه های خود را سامان داده و با خلق آسیب ، فعالیتشده
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های جدید لباس و موی سر پسران، تاکید روی عشق) ویرانگر( و و پسر، ترویج مدل که ترویج ارتباطات دختر

 د به مواد مخدر، انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل، تضعیف بنیان خانواده، افزایش های عشقی، گسترش اعتیاشکست

آن به عنوان ارزش،   گرایی و معرفی نمودنطلاق، کمك به ترویج پرخاشگری در عرصه اجتماعی، رواج  مصرف

ضوعات مورد علاقه دینی، حمله به معنویات و اخلاق و هزاران مورد دیگر را از مو -تضعیف جایگاه میراث فرهنگی

میشل هولباک، اسلام ستیز فرانسوی در مورد مسلمانان،   دشمنان برای جنگ نرم، بنامیم. همچنین اشاره به گفته

برای غلبه بر  "های اجتماعی و موارد به ظاهر جزئی برای پیروزی خود دارند: آسیب نشان از توجه دشمنان به

توانیم دین را متوقف کنیم. جنگ بر ضد مسلمانان و کشتن آنها راه زور نمیمسلمانان باید آنها را به فساد کشید، از 

 )"های کوتاه بر سر آنان فرو بریزیم ! ای ندارد باید به جای بمب ، دامنفایده

http://www.jangnarm.com/indexباشند، ها میکه یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم رسانه (. از آنجایی

 های این بخش بپردازیم: ارد به ویژگیبنابراین ضرورت د

 اثرات آن هاي ارتباطیرسانه. 3, 2

ها مانند اند. برخی از این رسانههای ارتباطی گوناگونی مورد استفاده جوامع بشری واقع شدهدر طول تاریخ رسانه

یا مشعل( جنبه  دود و ل،ها و نمادهای گوناگون )صدای طبزبان، رسانه ارتباطی طبیعی و برخی مانند نشانه

-میگفته  3های ارتباط جمعیقراردادی دارند و برخی نظیر مطبوعات، تلویزیون و سینما که امروزه به آنها رسانه

(. این گروه شاید 13 :4931 ،ریزی) اشرفی گردندمصنوعی محسوب می -باشندمیچون ساخته دست انسان  شود،

هایی چون قدرت و توانایی زیاد، شعاع عمل و اند که درای ویژگیهای ارتباط جمعی نامیده شدهاز آن جهت رسانه

 مکانی می باشند.     کاربرد وسیعی از جنبه زمانی و 

کارکرد روابط  ت،ملوین دفلور در زمینه تاثیرات و نفوذ وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها بر مخاطبان، معتقد اس       

ی تاثیرات شناختی، عاطفی و رفتاری بر مخاطبان است که بطور خلاصه ها، مخاطبان و جامعه داراسه جانبه رسانه

 ( :444 :4931 :و اشرفی ریزی 404: 4934، )صبری توان ارائه دادا در جدول زیر میآنها ر
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 هاختی رسانهتاثیرات شنا
 

 ایجاد ابهام در مخاطبان-

 برخورد اطلاعات متناقض-

 رفع ابهام از مخاطبان-

 هاشکل دهی به نگرش-

 سازی اخباربرجسته-

 های عقیدتی مردمژگسترش نظام-

 هابعد آموزشی رسانه-

 هاتاثیر گذاری ارزش-

 

 

 

 هاتاثیرات عاطفی رسانه
 

 ایجاد انفعال در افراد-

 پذیری افزایش نفوذ-

 ایجاد حس یا تاثیر پذیری ارتباطات در بلند مدت-

 بی عاطفگی و فقدان علاقه-

 افزایش حس نگرانی-

 افزایش عدم امنیت اجتماعی در مردم-

 خویشتنی حاصل از ضعف روابط اجتماعیبی-

 

 هاتاثیرات رفتاری رسانه
 

 فعال ساختم مخاطبان-

 شرایطایجاد نگرش های جدید و یا مبهم جلوه دادن -

 منفعل ساختم مخاطبان-

 مخاطب و جامعه از نظر ملوين دفلور -كاركرد روابط سه جانبه رسانه

ها گسترش یافته است( که بعنوان یکی از )کاربرد رسانه اندها تا آنجا پیش رفتهه رسانهتوان گفت امروزمی       

های ه گسترش اطلاعات از طریق فناوریاند؛ بصورتی کدرآمدهدیپلماسی و سیاست خارجی کشورها  هایچالش

ها المللی( که پیشتر توسط دیپلماتای و  بینهای منطقه)در عرصهها، روابط بین دولتها راو رسانهنوین ارتباطات 

اند که در آن بیشترین تلاش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی گرفت به روابطی چند جانبه تبدیل کردهانجام می

)صالحی  ی حاصل از بکارگیری آنها شده استها در فضای مجازبا ملت ها آن هم از طریق رسانه برقراری روابط

 .(43: 4931 ،امیری

دهند به مباحث سیاست های الکترونیك اطلاع رسانی و در راس آنها اینترنت ارائه میخدماتی که سیستم      

نه، سرعت و گستره اطلاعات و انعکاس رویدادها، تفسیرها اند. دسترسی آزاد، کم هزیخارجی الزاماتی را تحمیل کرده

اند که دیگر ای مفهوم حاکمیت دولت ها را به تحلیل کشاندههای خاص؛  به گونهو تبلیغات سیاسی به نفع گروه

 تفاوت باشند. در این فضا، مرزهای ژئوپلیتیك به تدریج اهمیت پیشین توانند نسبت به آنها بیها نمیدولت
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شناسی بطور خلاصه گونه (.43: 4931، )صالحی امیری گیرندژئوکالچرها جای آنها را میدهند و خود را از دست می

، زاده فرد) امام توان بشرح زیر خلاصه کردرا می نسه قرن گذشته تاکنو -ابزارهای عملیات روانی و جنگ نرم در دو

 (:10: 4931، و ابراهیمی خوسفی (3: 4931

 ابزارهای عملیات روانی دوره تاریخی

 کتاب ها، مجلات و روزنامه ها از عصر جدید تا پیش از جنگ جهانی دوم

 کتاب ها، مجلات و روزنامه ها، تلفن و رادیو سال های جنگ جهانی دوم

کتاب ها، مجلات و روزنامه ها، تلفن، رادیو و  جنگ سرد دوران

 تلویزیون

 

 دوران پس از جنگ سرد

کتاب ها، مجلات و روزنامه ها، تلفن، تلفن همراه، 

و  CDرادیو و تلویزیون، نامه های الکترونیك، 

 اینترنت

 ابزارهاي عملیات روانی

 ارتباط . 3,  3

ای معتقد است: ارتباط عبارتست از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتاره ، از متخصصان علوم ارتباطات40ادوین امری

(. لانبرگ عقیده دارد: ارتباط آن شکل از کنش متقابل 21: 4914 ،)معتمدنژاد انسانی از یك شخص به شخص دیگر

فظی یا هر ای، تصویری، تجسمی، لگیرد. این نمادها ممکن است نمادهای اشارهاست که از طریق نمادها صورت می

کنند، رفتاری که به وسیله خود نماد و بدون وجود شرایط ویژه نماد دیگری باشد که به منزله محرک رفتار عمل می

توان گفت ارتباط عبارت (. همچنین می41: 4931)اشرفی ریزی، کنددهد، بروز نمیواکنش نشان میآن کس که 

و گیرنده از طرف دیگر؛ خواه فرستنده انسان باشد و خواه یك  است از هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یك طرف

  (.11: 4911، دستگاه مکانیکی )خاتون آبادی

توان ارتباط را به معنای انتقال پیام از یك منشا به مخاطب با استفاده از روشهای متنوع تعبیر در مجموع می     

 کرد.

 

 

العمل او بر ارسال نوع پیام و نیز نوع وسیله انتقال آن اثرگذار عکس در مراحل بعدی نوع واکنش گیرنده پیام و     

 دهد. انسان امروزی بدون شك برای تکوین مراحل رشد و کمال خود و نیز اعتلایاست و آنرا تحت تاثیر قرار می
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های برداری از وسایل ارتباط جمعی شده است، وسایلی که با ارائه پیاممادی و معنوی جامعه خود ناگزیر از بهره 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی در تحولات جوامع و دستاوردهای مادی و معنوی 

 آنها دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم جنگ اثر عوامل مختلف نمودار: 

 يافته هاي تحقیق.  4

های بشر بوده و انسان همیشه سعی داشته برای کاهش تهدیدات با توجه به اینکه امنیت همواره یکی از دغدغه

، در دوره فرامدرن)حاضر( امنیت تحت تاثیر تغییرات گسترده (43 :4911)ماندل،:  اندیشی کندود چارهپیرامون خ

سابقه جوامع به یکدیگر قرار گرفته است. های تکنولوژیك و نزدیکی بیفتالملل، توسعه ارتباطات، پیشردر نظام بین

های مسلح داخلی یا اقدامات اقتصادی  اگر تا چندی قبل استقلال و تمامیت ارضی کشورها با تهاجم نظامی، گروه

و ارزشهای گرفت)تهدید سخت(؛ امروزه تهدید نرم یعنی دگرگونی و تغییر در هویت فرهنگی مورد تهدید قرار می

پذیرفته شده یك نظام سیاسی  بسیار اهمیت یافته است. زیرا درکنا تغییر هویت ملی و فرهنگی، کشور مهاجم 

 کند.های مورد نظر خود را بر یك ملت تحمیل می ها و هویتبدون منازعه و تهاجم؛ ارزش

العمل )که با عکس استف و اشغال سرزمین در تهدید سخت هدف تخریب و حذف فیزیکی حریف و تصر      

ها و الگوهای گیریها، تصمیم که در تهدید نرم، هدف تاثیرگذاردن بر انتخاب مقابل همراه خواهد شد(در حالی

العمل)سریع و های فرهنگی است و به دلیل غیر عینی بودن عکسها و ارزشرفتاری و در نهایت سلب هویت

  (.1 :4931،روشنی( ندارد )حجازی
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 قبول مورد رفتارى الگوهاى فرهنگى و هویت در دگرگونى موجب که دانست توان تحولاتى مى را نرم تهدیدهای    

 از که است فرهنگ و حکومت، اقتصاد گانه سه ابعاد در کامل سلطه نوعى نرم تهدید .شود مى سیاسى نظام یك

 تمامى نگرش، این با .شود مى محقق سایر الگوها جایگزینى و ها حوزه این در رفتارى ملى الگوهاى استحالة طریق

 و باورها فکرى، هاىزیرساختشامل  سیاسى  نظام یك حیاتى هاىارزش و اهداف تا شود که موجب اقداماتى

 در اساسى دگرگونى و ایجاد تغییر موجب یا افتد، خطر به سیاست و فرهنگ زه اقتصاد،حو در رفتارى الگوهاى

  .آیدمی شمار به نرم تهدید شود، کشور ملى یك هویت کننده تعیین عوامل

ها و وسایل ارتباطات جمعی مدرن و نوین هستند. سابقه رسانهها شاهد فراگیری بیامروزه انساناز سوی دیگر،       

ها ذاتاً کارکردی دوطرفه و دو سویه دارند، ها قرار دارند. گرچه رسانهها در معرض شدیدترین امواج رسانهبع آنبالط

توان با جرأت گفت حفظ و گسترش گیری از آن در دست نظام سلطه قرار دارد؛ چنانچه میاما بیشترین حجم بهره

ی تسلط بر ها پل ارتباطی و بلکه وسیلهسته است. رسانهها وابقدرت استکباری نظام سلطه به حضور و ظهور رسانه

ترین فناوری جهانی ای استکبار که به مدرنآیند. مراکز رسانهافکار، اراده و احساسات بشر دوران معاصر به شمار می

ز سوی های مستقل هستند و اها و دولتها علیه ملتقدرت "عملیات روانی"مجهزند، از یك سو ابزاری برای اجرای 

شوند دهی و هدایت جوانان در سراسر جهان محسوب میای برای کنترل، تضعیف، جهتدیگر وسیله

(http://banoblog.parsiblog.com/Posts .) 

گیری از توان و بهرهها برای تضعیف کشور هدف و استفاده از رسانه« 11ایجنگ رسانه» ترین تعریف از بنیادی      

ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات( به منظور دفاع از منافع مطبوعات، خبرگزاری ) اعم از ظرفیت رسانه

در این نبرد هدف اصلی کاهش آستانه تحمل ملی و کاستن از پایداری مردم کشور هدف است و در عین ملی است. 

-ای یکی از برجستهجنگ رسانهشد. باتغییر ذائقه، باورها و هنجارهای حاکم مدنظر می ،حال با ایجاد جاذبه فکری

ای تنها جنگی است که حتی در است. جنگ رسانه« المللیهای جدید بینجنگ» و « جنگ نرم» های ترین جنبه

شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی ادامه داشته و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد 

-هر چند به هنگام جنگ (.44: 4931، پرور)ضیایی کندگیری میها، بهرهنهه از رسااهداف سیاسی خویش با استفاد

 کند.) جنگ سخت( کاربرد و نمود بیشتری پیدا میهای نظامی

های خبری و ها، شبکهها، مفسران مطبوعاتی، خبرنگاران خبرگزاریای ظاهراً میان رادیو و تلویزیونجنگ رسانه     

 سیاست » د، اما واقعیت آن است که در پس این جدال ژورنالیسیتی، چیزی به نام های اینترنتی جریان دارسایت
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ری های سها یا بودجههای رسمی مصوب پارلماننهفته است که مستقیماً توسط بودجه« یك کشور 42ایرسانه

 توان از شود. همچنین در این نوع جنگ میهای جاسوسی تغذیه میهای اطلاعاتی و امنیتی و سرویسسازمان

المللی و های تبلیغات بینای نام برد که: خبرنگاران، متخصصان اطلاعات، استراتژیستسربازان جنگ رسانه

 (.42باشند )همان: ها میکارگزاران رسانه

 يران و مقابله با جنگ نرم جمهوري اسلامی ا.  5 

واضح است که امروزه قدرت، بخش ملموس و ظرفیت نظامی ناشی از آن نیست و عناصر غیر ملموسی چون دین، 

-اند. بصورتی که امروزه در سطح بیناعتقادات، آموزش و پرورش و ارتباطات منابع عظیمی از قدرت را تشکیل داده

توان گفت، آنچه رت سخت درآمده است. در همین رابطه در مورد ایران میالملل اثرگذاری قدرت نرم بیشتر از قد

غرب و دشمنان انقلاب اسلامی از آن هراس دارند، قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی آن نیست بلکه از قدرت نرمی 

اقدام  هاست. اما آنچه بعنوان مهمترینهراس دارند که در صدد معرفی الگوی جدیدی برای اداره جوامع و حکومت

دولت ج.ا.ا در راستای افزایش قدرت نرم و اثرگذاری بر سایر جوامع و دولتها باید مورد توجه دولتمردان ما قرار 

و اجتماعی در  های سیاسی، علمی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگیگیرد، دستیابی به قدرت از طریق افزایش ظرفیت

ها اشد. بنابراین لزوم توجه بیشتر دولتمردان به این بخشسطح رفاه و رضایت شهروندان می ب داخل کشور و ارتقای

 توان در موارد زیر خلاصه نمود:طلبد. در نهایت، مهمترین علل بکارگیری قدرت نرم را میرا می

آمیز بازار است، برخلاف راهبردهای نظامی و اقتصادی که تابع شرایط متحول میدان جنگ و عرصه رقابت -  4

مانند. های فرهنگ و اجتماع، نسبتاً ثابت و پایدار میو اجتماعی به دلیل ثبات نسبی حوزهراهبردهای فرهنگی 

های صر اصلی این راهبرد کمتر دچار تغییر گردد و تا مدت مدیدی به عنوان محور فعالیتشود عنابنابراین تصور می

 اجتماعی باقی بماند. -فرهنگی

شناسی است و شناخت محیط فرهنگی و مذهبی جوامع را به همراه این راهبرد، برای طراحی نیازمند مساله  -2

 های دیگر را معلوم می نماید.یرد، یعنی شرایط استفاده از قدرتتواند در آینده مورد بهره برداری قرار گدارد که می

  (.440: 4931،)با توجه به زبرجدی صلح دوست و بشردوستانه دارد یهوجه -9

 اداتگیري و پیشنهنتیجه.  6

المللی نیست. زیرا اگر چنین شود، کشور همواره یا در های بینالمللی در گرو ستیز با قدرتافزایش اقتدار ملی و بین

های جبران ناپذیری را بر پیکر برد و این روند زیانحالت جنگی است و یا در حالت نه جنگ و نه صلح به سر می

های دیپلماتیك و سیاست خارجی نیز هزینه مقابله با و ظرفیت کندامکانات و بسترهای توسعه کشور وارد می

 گردند. بنابراین به باور پژوهشگران این مقاله، های بزرگ برای کشور ایجاد میشود که توسط قدرتهایی میبحران
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الملل است. های نظام بیناگر ایران بخواهد به یك قدرت برتر تبدیل شود، نیازمند جلب اعتماد دیگر بازیگران عرصه

تواند سردمدار دنیای سیاست باشد که در عرصة اعتمادسازی در دنیا پرچمدار باشد. در عصر اطلاعات بازیگری می

دهد و جذابیت آن به قدرت قطعی آن م آن را تشکیل میچرا که مشروعیت یك پیام، بخش مهمی از قدرت نر

گیری از قدرت نرم و تصویرسازی افزاید. در این میدان پیروزمند کسی است که دارای اعتبار است و بتواند با بهرهمی

ری ای مطلوب و مناسب به انتقال درست پیام با تکیه بر ساختارهای غیرمادی از جمله اجتماعی، هنجاو ارائه وجهه

 ای چون دین، فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی مبادرت ورزد. و ارزشی و نهادی و عوامل زمینه

در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات که جذابیت و مقبولیت، عنصری اساسی و لازم برای همه کشورها        

های شورها دست یافته و زمینه همکاریدرآمده است تا بتوانند از این طریق به نتایج مورد نظر در رابطه با سایر ک

مشترک را فراهم آورند. امری که بدون شك افزایش توانمندی و اقتدار کشورها را بدنبال خواهد داشت. همچنین با 

های یك کشور و نیز سیاست خارجی  کشورها دارد، ضرورت توجه به اینکه قدرت نرم ریشه در فرهنگ و ارزش

به  ،های الکترونیکیهایی چون رادیو، تلویزیون و ماهواره و نیز رسانهلاع رسانی و رسانههای اطدارد با توسعه شبکه

های لازم برای شنوندگان و بینندگان، بتوانند های اقدام نمود که ضمن تنوع و توجه به جذابیتتولید و پخش برنامه

 های مورد نظر در گستره جهانی دست یابند.به الگوسازی ارزش

های مرتبط با که عملیات روانی و فریب دشمن یا سازمان های اطلاعاتی و سیاسی آنها و نیز رسانه آنجایی از        

کنند و به طور طبیعی به تسخیر افکار عمومی و حتی ریزی میآنها که در راستای گمراه کردن افکار عمومی برنامه

دامات و تشریح و تبیین منطقی آنها )متناسب با مند هستند، بنابراین شناخت این اقهای یك کشور علاقهرسانه

تواند این حربه را خنثی نماید. یعنی کشور ما باید بتواند ظرفیت استفاده از های داخلی میمنافع ملی( توسط رسانه

های نظامی، ای هماهنگی و همکاری نزدیك بخشای را افزایش دهد. همچنین جنگ رسانهها و سربازان رسانهرسانه

ها توسط دولتمردان گذاریطلبد پس این امر باید در سیاستامنیتی و تبلیغاتی یك کشور را می -ی، اطلاعاتیسیاس

ای، نوعی جنگ آرام و بدون خونریزی است که گاهی ممکن لحاظ گردد تا بهترین نتیجه حاصل آید. جنگ رسانه

شان حاکم گ سنگینی که بر فضای جامعهگیرند خود از وجود جناست مردمی که تحت بمباران این جنگ قرار می

رود. برای شان را نشانه میها و شالوده فرهنگی و اجتماعیاطلاع باشند. جنگی که بجای دولتمردان، ملتاست، بی

تر و تر، مدرنتر، بیشتر، پرحجمای، هر کشوری که بتواند از ابزارهای متنوعپیروزی و اثرگذاری در جنگ رسانه

دید ارتباطی آنهم با محتوای اثرگذار بر مخاطبان، استفاده کند؛ قادر خواهد بود موفقیت بیشتری را های جتکنولوژی

 از آن خود نماید.  

 

 

  4شمارة        

 سال اول        

  4931پاییز    
40 



 

 

 تخصصی پویش در آموزش علوم انسانی –فصلنامه علمی ________________________________________

 

 منابع

 نشر چاپار. ، تهران،های بی فاصله(ای سیاسی اطلاعات )فاصلهجغرافی (،4931ریزی، حسن و زهرا کاظم پور)اشرفی -

) ، فصلنامه عملیات روانیعملیات روانی در دوران جنگ سرد و سالهای پس از آن (،4931زاده فرد، پرویز)امام -

 . 40شماره  ،پاییز(

 ، تهران،استراتژیكعملیات روانی و فریب  (،4931صور، نادعلی بای و مرادعلی صدوقی)خوسفی، منابراهیمی -

 .چاپ دوم المللی ابرار معاصر ،تحقیقات بینموسسه فرهنگی مطالعات و 

 المللی. دفتر مطالعات سیاسی بین ، ترجمه داود حیدری، تهران،المللمنطق روابط بین ،(4919)جونز، والتر -

، گزارش یدات نرم آمریکاظرفیتهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهد حجازی، سید حسین، -
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