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امنيت نرم و چهرة ژانوسي 
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 چكيده 
با پايان يافتن رويارويي ايدئولوژيك ميان دو اردوگاه متعارض شرق و غرب پس از پايان جنگ سرد، و 

در منطق  2001سپتامبر  11جنگ نرم پس از ي به همراه كاربرد بيشتر ادهاي هويتي و فرهنگاهميت يافتن تض
امپرياليستي اياالت متحده آمريكا براي مقابله با جهان اسالم، مفاهيم امنيت ملي نيز تغييرات مهمي پيدا كرد. 

ساسي براي قدرت ملي و بر افزايش قدرت فرهنگي و هويتي به عنوان مبناي ا تأكيدبنابراين، از اين پس 
قدرت «اجتماعي نقش بسيار مهمي در افزايش  ةد. در اين ميان سرمايشمطرح  »جنگ نرم« ةپيروزي در جبه

به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي  امروزه نيز ايراند. كن يك كشور بازي مي »نرم
سرزمين اورميانه و ة خفيايي ممتاز در منطقطبيعي سرشار و موقعيت جغرا انساني، امكانات نظامي، منابع

و رژيم  از ديد كارشناسان سياسي كشورهاي غربي نظير تبديل شده كه به قدرتي كم الملل نظام بينمركزي 
نظام مقابله با كرد بلكه تنها راه مقابله  آن سخت با  جنگ توان با يورش نظامي و ديگر نميصهيونيستي 

و آمريكا با تركيبي از  رژيم صهيونيستي. در اين ميان است جنگ نرم هاي ارسازوكگيري  جمهوري اسالمي پي
دادن به  افكني و شكل گرايانه سعي در مقابله با ايران از طريق تفرقه نرم و رويكردهاي تقابل  هاي جنگ مكانيسم

مله استفاده از هاي متفاوت و از ج گيري روش كار هاز طريق ب المللي كشورمان نافرماني مدني و انزواي بين
ها نقش بسيار مهمي در افزايش مشاركت، انسجام،  اعتماد و  دارند. بنابراين از آنجايي كه رسانهها  رسانه

هاي  توانند به عنوان يكي از مؤلفه مي ،وفاداري ملي به دولت و به تبع آن افزايش مشروعيت سياسي دارند
در مقابله با تهديدات جنگ نرم مورد توجه قرار بگيرد.  براي »امنيت نرم«اساسي افزايش  قدرت نرم و توليد 

ها بر افزايش قدرت نرم و به تبع آن توليد امنيت نرم مورد بررسي قرار  رسانهتأثير شود  حاضر تالش مي ةمقال
 بگيرد.

 
 امنيت نرم، قدرت نرم، جنگ نرم، سرمايه اجتماعي، حساسيت سياسي. :واژه كليد

____________________________ 
ار معاصر      علوم سياسي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد بوشهر و كارشناس مؤسسة  ابردانشجوي دكتراي  *

 تهران
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 مقدمه 

ن ديوار برلين، فروپاشي اتحاد يختفرو  ، باگران استراتژيك ياستمداران و تحليلبه اعتقاد اكثر س
ملت و انقالب  ـ جهاني شدن اقتصاد، ناتواني دولت ةجماهيرشوروي، رشد لجام گسيخت

ارتباطات، شكل گرفتن تهديدات جديد امنيتي كه نه تنها فرامرزي بوده بلكه مبهم و نامشخص 
براين به اعتقاد كارشناسان   الملل تغييري اساسي يافته است. عالوه بينمحيط امنيتي نظام  ،ندهست

هاي مسلط تمايل به  كه بر اساس آن دولت بيستمداري قرن  هاي كشور در جهان بدون مرز انگاره
در پايان  ،سرزمين، دريا و منابعي كه از نظر استراتژيكي با اهميت بود داشتند ةاشغال و محاصر

هاي امنيتي ما با  بنابراين پس از جنگ سرد و با تغيير گفتماند. شو احساس ميجديد كمتر  ةهزار
در حال تغيير است.  هاي امنيتى جهان كامالً يم. در اين نظم جديد حوزههستنظم جديدي روبرو 

هاي ترتيبات امنيتى و متحدين صورت گرفته  تغيير عمده در روند توزيع قدرت جهانى در حوزه
تهديدات و  ةردي كه دستخوش دگرگونى جدي بوده است، حوزاست. از جمله موا

هاست. بنابراين ما در اين دوران با يك بسط مفهومى و ساختاري در مفهوم امنيت،  پذيري آسيب
 2001سپتامبر  يازدهپس از ه دوم قرن بيستم و به ويژ ةبرانگيزترين مفهوم در نيم به عنوان مناقشه
دورانى سپتامبر،  يازدهمكند كه دوران پس از  نكته اشاره مىپل راجرز به اين مواجه هستيم. 

تا پيش از اين  .)1384(پل راجرز،  المللي يك اصل خواهد بود ثباتي بين است كه در آن بي
المللى از طريق  مين امنيت بينأيم امنيت غربى، يعنى تاواقعه باور همگان اين بود كه پاراد

تواند به عنوان يك پاراديم مسلط باشد. اما امروزه  ر بازار، مىسازي اقتصاد ليبرالي مبتنى ب جهاني
رل بحران تغيير كرده است. حتى هاي كنت اين پاراديم به دليل تحول در علل منازعات و شيوه

كه پس از جنگ سرد كاربرد فراوان يافته بود، امروزه كامال دگرگون شده » صلح جابرانه«مفهوم 
هاي  الملل امروزه به مدد به كارگيري سالح ودست نظام بيناي و فر هاي حاشيه است. گروه

هاي مسلط امنيتى  نظارتي و كنترلى قدرتهاي  هايي كه خارج از سيستم كشتار جمعى، و روش
هاي  هاي جديدي براي گفتن دارند. آنان در حال تبديل شدن به پاراديم جهاني است، حرف

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ساختار  پيدر طور كلي  بهالملل هستند.  مسلط روابط بين
آن  آشكارد كه ويژگي ش اي  الملل از وضعيت دو قطبي خارج و وارد دوران تازه سياست بين

سازي  اقتصادي، نفوذ اطالعاتي و يكسان ةگري نوين، سلط نظامي. سيال و نامعين بودن آن است
بر محيط امنيتي كشورهاي جهان  2001سپتامبر  يازدهچهار منطقي است كه پس از  ايدئولوژيك

  ايرانراند. در ميان كشورهاي خاورميانه،   خصوصا كشورهاي اسالمي منطقه خاورميانه حكم مي
طبيعي  به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع

از ديد  نظير تبديل شده كه مبه قدرتي ك ،خاورميانه ةسرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطق
آن را سخت  جنگ توان با يورش نظامي و ديگر نمي كارشناسان سياسي كشورهاي غربي

جنگ  هاي سازي نظام جمهوري اسالمي پيگيري مكانيسم كرد بلكه تنها راه سرنگون سرنگون
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از نافرماني ساماندهي و پشتيباني  اي و تاكتيك دكترين مهار، نبرد رسانه سهبا استفاده از  نرم
نه تنها ريشه در تغيير تهديدات  عليه ايران در مقطع فعلي جنگ نرم كليد خوردن .مدني است

به نظر سران  بوده وناشي از گسترش حس تنفر از آمريكا در جهان آنكه  تر مهمامنيتي دارد بلكه 
 نــاي قابله با در آمريكا براي م .ايران مركز اصلي ايجاد اين تنفر و گسترش آن است ،كاخ سفيد

به  دموكراتيزه كردن كشورها ةدر قالب پروژ نيروي واكنش سريع تشكيل شده تا اوالً ،موج
با القاي  خاورميانه بپردازد و ثانياً ةكشورهاي اسالمي و منطق سازي نفوذ معنوي ايران در خنثي

اي اياالت ه اذهان عمومي از اقدامات و نقشه ،امنيت همسايگان خطرناك بودن ايران براي
زدن به تعارضات  كوشد با دامن اين اياالت متحده آمريكا مي بر  عالوه .متحده منحرف شود

كوشد با  ايدئولوژيك در خاورميانه فضاي رواني را بر ضد كشورمان ملتهب سازد. همچنين مي
اي  طقهدادن به نظم من اي با استفاده از شكل افزايش حضور خود در منطقه و تغيير مناسبات منطقه

 ـ به افزايش فشارهاي روانيتواند  ميمسئله بدون حضور ايران، كشورمان را منزوي سازد. اين 
توان گفت اياالت متحده آمريكا با  در مجموع مي ر جمهوري اسالمي ايران منتهي شود.بمادي 

) و 1382رو شدن با بحران معنايي و فلسفي پس از پايان جنگ سرد (عبدالعلي قوام،  هروب
دنبال دگر امنيتي بود كه در  هغيير محيط امنيتي جهاني براي توجيه اقدامات خود در جهان بت

س آن ايران را نشانه گرفت. اما از آنجايي كه منطق امنيت أاين ميان كشورهاي اسالمي و در ر
اياالت متحده آمريكا نيز  ،جهاني تغيير يافته و بيشتر به سوي ابعاد نرم گام برداشته است

ند. بر كس آن ايران استفاده أنرم براي مقابله با كشورهاي اسالمي و در ر ةش دارد از شيوتال
هاي اقتصادي و  استفاده از ضعف سياستهمين اساس اياالت متحده آمريكا تالش دارد با 

هاي دانشجويي و نهادهاي  دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل ، اختالفات دروني ايران
از حقوق بشر و دموكراسي در  ، تقويت روابط خود با مردم از طريق حمايتغيردولتي و صنفي

سفر (حمايت از اپوزيسيون مردم ايران، هاي متعدد راديو تلويزيوني براي شبكه، ايجاد ايران
در  كهاياالت متحده به ايران به عنوان جهانگرد  با فعاالن جوان خارجي از كشورهاي متحد

هاي آمريكايي  NGOفعاليت  تسهيل )،ها بپيوندند دني و نافرمانيهاي م به جنبش ،صورت نياز
اين افراد ( دعوت فعاالن جوان ايراني به خارج براي شركت در سمينارهاي كوچك ،در ايران

هاي  استفاده از سفارتخانه )،بايد از سوي مقامات آمريكايي انتخاب شوند نه نهادهاي ايراني
به مقابله نرم با ايران  هاي حمايتي حكومت ايران ستونتضعيف  طوركلي به و كشورهاي ديگر

نقش اساسي در اين زمينه ايفا  ،هاي تحت كنترل اياالت متحده آمريكا بپردازد. در اين ميان رسانه
 ند. كن

 بكوشدبا توجه به شكل گرفتن اين محيط جديد امنيتي براي ايران، كشورمان نيز بايد 
ند. از آنجايي كه كسب مشروعيت سياسي يكي از ك هاي قدرت نرم خود را تقويت مؤلفه
و نقش بسيار مهمي در ايجاد اعتماد و وفاداري مردم به دولت  استين اركان قدرت نرم تر مهم

 ند در اين مسير گام بردارد.كدارد، حكومت جمهوري اسالمي ايران بايد تالش 



 

226 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
2

 
  

 
  ي جمهوريآن بر محيط امنيت تأثيرالملل و  منطق امنيتي نظام بين تغيير

 اسالمي ايران 
الملل در پي رخداد مهمي چون فروپاشي اتحادجماهير شوروي، از  اگرچه تحول نظام بين

شمار  الملل امري پذيرفته شده و مستند به گران روابط بين گران و تحليل انديشه ةسوي عمد
رانسيس وري ليبرال دموكراسي كه فتآيد، اما ادعاي استقرار نظم نويني همچون امپرا مي

رسد كه مانع از  نظر مي هبرانگيز و بسيار انتقادي ب منادي آن است، امري چالش فوكوياما
گيري اجماعي در جهت نظم جهاني خاصي شده است. به همين دليل دوران حاضر را  شكل

ييد و استقرار نظم أثر براي تؤد كه درآن چندين نيروي متفاوت و منامي »گذار عصر«توان  مي
ساز  عصري سرنوشت .)1380(افتخاري،  دكنن مان اقدام ميأصورت تو هشان، ب نيمطلوب جها

 بديليترك گفته، اما هنوز نظم  را به دوران جنگ سرد وابسته نظم دوقطبي ،كه در آن جهان
بيان كوستر  رج اچوچنانكه جبر   عالوه رده است.كصورت مستقر و اجماعي تجربه ن هرا ب

توان اعمال سلطه، از حيث » نكردبيشينه «تحصيل امنيت از طريق  براي» زور«قبال به داشته ا
سازي  ترين الگويي است كه از سوي بازيگران براي امنيت ترين و قديمي تبارشناسي، ديرينه

هاي امنيتي  براين اساس اولين نظام .(Quester, 1991) برداري قرار گرفته است مورد بهره
قدرت سركوب هر بازيگر  ةكه در آن ميزان امنيت با اندازاند  بوده» الگوهاي قدرت«ثر از أمت

داشت و » ويسم امنيتييپوزيت«شد. اين تصوير مكانيكي از نظم جهاني كه ريشه در  سنجيده مي
نانكه ـ چ داد ه ميئاراها  انساناجتماعات جانوران  براي الگوي رفتاري از گ اهنتصويري هم

 Pدبورا گرگ يكديگر لقب داده  ها انسانهابز 
P ،عمل  ة، اگرچه در عرص)1381(افتخاري

مورد  پس از پايان جنگ سرد شدت هاما از حيث نظري ب ،توانست مورد اقبال جدي قرار گيرد
بر اصول مهمي بود كه حكايت از » سم امنيتيوينيدار« منتقدانتأكيد نقد قرار گرفت. 

 ةي كه بر محور يك ايدبراي استقرار و امنيت جمعي داشت؛ موارد» گري نظامي«ناكارآمدي 
 security)اي  »محظور امنيتي«گري منجر به پيدايش  اصلي قرار داشتند و آن اينكه: نظامي

dilemma) ن ديدگاه آن جز ناامني براي همگان چيز ديگري نيست. از اي ةخواهد شد كه نتيج
، »اخالقيات«است كه ضرورت نقد قدرت و قرارگرفتن آن در چارچوب اصول كالني چون 

چارلز كيگلي، تري  ،جيمز چيلد، گراني چون هدلي آركز د. انديشهشو و... مطرح مي» عدالت«
اي  ان تازهمگيري گفت ل به ضرورت شكلئاند كه قا آنجا پيش رفته تاناردين و توماس پانگل 

توان سراغ گرفت؛ گفتماني  سنتي ديگر نمي» گري نظامي«اند كه در آن از  شده  در حوزه امنيت
گري  الن به الگوي نظاميئـ و نه قدرت سخت كه موضوع قااست ـ  نرم بتني بر قدرتكه م
تا به گران امنيتي را  مالحظاتي از اين قبيل برخي از تحليل .)1383(افتخاري،  باشد مي است

ارتباطات،  ةبا عنايت به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، توسع كه آنجا رهنمون شد
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گرداني از جنگ و خشونت؛ از پايان  فرهنگ عمومي و روي يتقاگيري جوامع مدرن، ار شكل
 ,Buzan)  جهاني سخن گويند ةزور براي تحصيل منفعت و امنيت در گستر اليافتن عصر اعم

گذار  تأثيرجهاني  ةتوانست در تحول معادالت امنيت در گستراگرچه سپتامبر  يازدهالبته  .(1991
ل ئالمللي، داللت بر آن دارد كه مسا بين  هاي بزرگ قدرت گيري اين رخداد و نوع موضعاما  باشد

تنها از طريق كاربرد زور و قدرت سخت قابل كنترل و مهار جهاني برخالف توقع پيشين، 
چون حمله به افغانستان، حمله به عراق، همآمريكا در وقايعي . شكست و عدم موفقيت يستن

مديريت  ةبخش، و همچنين نحو هاي رهايي برخورد با جمهوري اسالمي ايران و يا مهار جنبش
له فلسطين اشغالي، تماماً داللت بر آن دارد كه معادالت امنيتي در اين دوره به ميزان زيادي ئمس

 .اند شدهمبتني بر رويكردهاي نرم 
شوروي و پايان يافتن تضاد  سبب شد كه با فروپاشي اتحادجماهير مسئله همين

اياالت متحده آمريكا دچار بحران معنا شود. بر همين اساس اين ايدئولوژيكي و برخورد نظامي، 
» اي دشمن تازه«نيازمند  ،خاورميانه خصوصاً ،در جهان توجيه حضور فراگير خودكشور براي 

كه نخستين تهديد بود توجيه اتخاذ اين نقش را داشته باشد. در چنين فضايي  تواناييبود كه 
شد اين نياز  سعي » اسالم سياسي«وجه به مقوله با عطف ت كه شد؛ متوجه جهان اسالم

 ةرا براي آيند »نظمي ايدئولوژيك«تا  كوشيدو اين كشور استراتژيك دولت آمريكا برآورده شود 
 قرار دهد. جهان در دستوركار خود 

هاي  نگريسته و معتقد است كه گرايش» سياسي  اسالم«به  ديدگاهگراهام فولر از همين 
بسيار بااليي به آن  هاي توانمندي ،نيادگرايانه درون ايدئولوژي اسالميراديكالي عناصر ب

تر  تر و مخرب وي خطرناكرافزاري اتحاد جماهير شو از قدرت سخت مراتب هببخشد كه  مي
در  ،بينانه از اسالم همراه است هاي غيرواقع كه با تحليلدست تي از اين ها توجيه. (فولر) است

سازد كه به علت قدرت تخريبي باالي  اي را براي جهان فراهم مي تازه پيدايش تهديد ةواقع زمين
 ةمنشانه آمريكا در گستر گرايانه و اربابعمارمشي است گري خط الزم براي توجيهتوانايي از  ،ن آ

 جهاني برخوردار است. 
ي ا وجود دشمن تازه ،اياالت متحده آمريكاهاي نوين به گرد  نتيجه آنكه براي ايجاد ائتالف

جهت اين كشور بود. بر اين اساس » اسالم«براي تأمين اين نياز  گزينهضروري بود كه بهترين 
دنبال تعريف دشمن و مقابله با آن است تا از اين  هطور طبيعي ب هاثبات ضرورت وجودي خود ب

خود مسئله البته اين  از خود وادار سازد.پيروي  هبازيگران را بديگر  ،طريق ضمن معرفي خود
اعتمادي بر روابط اياالت متحده آمريكا با كشورهاي مسلمان منطقه  نجر به حاكم شدن جو بيم

جمله: تروريسم،  طور كه آمريكا در چهار مقوله عمده از به عبارت ديگر همانشده است. 
افزايش احساسات ضدآمريكايي، تلقي از اسالم به عنوان مانعي براي گسترش دموكراسي، و 

ن در خاورميانه، احساس تهديد از جانب اسالم دارد، جهان اسالم نيز مجموعه يابي شيعيا درتق
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سو ماهيت اسالم و از سوي ديگر منافع جهان اسالم  داند كه از يك اقدامات آمريكا را خطري مي
 را نشانه رفته است.

خصوص از زمان حمالت  همين اساس روابط آمريكا با اعراب و مسلمانان خاورميانه به بر
اي كه برخي  گونه به ؛هايي مواجه شده است ده سپتامبر در سطوح دولتي و مردمي با تنشياز

هاي آن در  آشكارا با اياالت متحده دشمن بوده، با سياست ةملي منطق هاي شبه ها و گروه دولت
ند. حتي هستجهان  رساندن به منافع آن در منطقه و دنبال آسيب طيفي گسترده مخالفت كرده و به

كنند،  هاي دوست آمريكا نيز در روابط خود با اين كشور جانب احتياط را رعايت مي دولت
اسرائيلي) يا  ـ هاي آن مخالف بوده (نظير مناقشه عربي هايي خاص از سياست چراكه با جنبه

هاي  اين نظرسنجي بر  عالوه تحت فشار احساسات ضدآمريكايي در ميان مردمان خود هستند.
هاي منفي نسبت به اياالت متحده در بسياري از كشورهاي  اند كه نگرش ادهافكار عمومي نشان د

ويژه جهان اسالم رشد زيادي داشته است. براي مثال براساس نظرسنجي  جهان و به
از  2008در مارس  (Zogby International)» زاگبي اينترنشنال«گرفته از سوي مؤسسه  صورت

راكش، عربستان سعودي و امارات عربي متحده، شهروندان كشورهاي مصر، اردن، لبنان، م
درصد بيان كردند كه 70دهندگان نظري منفي نسبت به اياالت متحده داشته و  درصد از پاسخ 83

 .(Telhami, 2008)هيچ اعتمادي به اين كشور ندارند 
تالش خود را بر  ،براي مقابله با حس تنفر مردم منطقه كرداياالت متحده آمريكا تالش 

ند. بنابراين با استفاده از اعتراضات صورت كنمايي تهديد ايران در قالب جنگ نرم متمركز بزرگ
هراسي در ميان  ايران ةد تا با گسترش انديشكرتالش گرفته در ايران پس از انتخابات ژوئن 

را بزرگنمايي  موضوع خطر گسترش تشيع و تشكيل هالل شيعي در منطقه ،كشورهاي عربي
 ،بر سرنگوني رژيم ايران، همكاري با مخالفان داخلي در داخل و خارج از كشور تأكيدو با  هدكر

سناريوهاي جديدي را براي جنگ نرم با ايران شكل دهند. براي مثال كوشيدند با استفاده از اين 
اعتراضات شيعيان حوثي را به مداخالت ايران نسبت دهند. عربستان هم كه از ابتداي  ،رويكرد

اسالمي از گسترش نقش شيعيان در خاورميانه در هراس بود با همگام شدن با  پيروزي انقالب
. زيرا به اعتقاد مقامات ساختاياالت متحده آمريكا، ايران را به مداخله در حوادث يمن متهم 

معناي گسترش ه از عدم دسترسي به خليج عدن، ب غيره از دست دادن يمن بعربستان سعودي، 
اهللا در  براين با افزايش قدرت حزب وذ شيعيان در خاورميانه است. عالوهو افزايش نف هالل شيعه

دند كردولت لبنان پس از انتخابات اخير اين كشور، هراس مقامات عربستان بيشتر شده و ادعا 
اهللا لبنان هستند. بنابراين شاهد هستيم كه اين بار  دنبال الگوبرداري از حزب هكه شيعيان حوثي ب
از جانب عربستان سعودي در قالب تهديدات نرم آمريكا براي كشورمان رقم تهديدات جديدي 

گذاري ايران در منطقه تالش تأثير اين بار كشورهاي عربي براي تقليل امكان خواهد خورد و 
غير از فلسطين و لبنان، يمن نيز به ميدان نبرد قدرت هاي بزرگ منطقه  بهبنابراين د. كرخواهند 

   .تبديل خواهد شد
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تا با طرح شعارهايي همانند گسترش دموكراسي كوشد  مياياالت متحده آمريكا براين   عالوه
هاي ايران در كنار استفاده از ابزارهاي تهديد نرم  قوميتمسئله مدني و تمركز بر  ةو جامع
و هاي غيردولتي  سازمان هاي قومي، حمايت از ترغيب به اقتصاد و تجارت آزاد گروههمانند 
هاي  و نهاد هاي غيردولتي سازمان  سازي طلبانه اقوام ايراني، منزوي اصالح  هاي جنبش
طلبانه غيرهمسو، استفاده از ديپلماسي عمومي براي جذب قلوب و اذهان اقوام ايراني و  اصالح

هاي بالعوض براي  ها، اختصاص كمك اي احساس محروميت اقتصادي و سياسي به آنقال
و تلويزيوني قومي در ايران، مقابله ايدئولوژيك با اسالم ناب شيعي هاي راديو  اندازي شبكه راه

هاي قومي، تالش براي جذب  با طرح ادعاهاي حقوق بشري مبني بر آزادي مذهبي براي گروه
ها و  قوميت مسئله دن كرنخبگان و روشنفكران قومي براي تحريك مردم مناطق مرزي، سياسي 

شروعيت، مقبوليت و كارآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران را ها، م استفاده تاكتيكي از اين گروه
 كاهش اعتماد، رضايت و مشاركت سياسي مردم را فراهم آورد. ةنشانه گرفته و زمين

جمهوري  استفاده از حوادث پس از انتخابات رياست همچنين اياالت متحده آمريكا با سوء
اسالمي ايران، تعميق و گسترش  ريدر ايران با حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهو

اسالمي در خارج از كشور از  جمهوري ةها عليه ايران، مخدوش و بدنام كردن چهر تحريم
روابط  سازيالمللي، تالش براي محدود دن در مجامع بينكرهاي گوناگون مثل محكوم  راه

ش و بخشي، گستر با ايران، تالش براي مشروعيت المللي هاي بين سازمان كشورها و
اسالمي ايران، دخالت گسترده  هاي غيردولتي ايراني مخالف نظام جمهوري توانمندسازي سازمان

ها و مذاهب، آموزش عناصر و  در امور داخلي ايران در محور انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانه
ها،   هاي سياسي و مالي از آن نشين مخالف نظام جمهوري اسالمي  و حمايت هاي خارجه تشكل

تحديد نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه، ممانعت از دستيابي ايران به فناوري و دانش 
اندازي جنگ عقيدتي و ايدئولوژيك در  پيشرفته، تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران، راه

كوشد هرچه بيشتر قدرت  اي ضدايراني مي هاي رسانه سازي و حمايت از شبكه منطقه و فعال
 د. سازتضعيف  ايران را
راه تمركز اياالت متحده آمريكا بر مبه هالملل  بينبا تغيير فضاي امنيتي نظام  طور كلي  به

تمركز  ،جهان اسالمتوسعه و تعميق گسست ايدئولوژيك در افزايش برخورد نرم با ايران و 
قش دشمن دن ايران به ايفاي نكرادار براي واي و تبليغاتي روي جمهوري اسالمي ايران  رسانه

 افزاري نرمعد كالم آنكه ب ة. خالصه استشدت افزايش يافت هب ،المللي خطرناك صلح و ثبات بين
كشورمان نيز كه الزم است  ستاناامني بر ضد جمهوري اسالمي ايران شاهد رشد قابل توجهي 

 بعدي ما بخشهاي قدرت نرم خود را افزايش دهد. بر همين اساس در  ند تا توانمنديكتالش 
 پردازيم. به بررسي جنگ نرم، قدرت نرم و راهكارهاي افزايش آن مي
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 امنيت نرم 
ها نقش  زمان ةترين عنصر زندگي بشر بوده است. ترس در همه حال و هم امنيت همواره كليدي

نظريات در خصوص ها ايفا كرده است.  هاي دولت گيري مهمي در تصميمات و حتي جهت
تمان اصلي سلبي و ايجابي يا منفي و مثبت يا گفتمان سنتي و ماهيت امنيت، در بستر دو گف

يك بر وجه خاصي از امنيت نظر دارند. در گفتمان سلبي كه بر جنبه  اند كه هر مدرن طرح شده
عد بر بتأكيد بارز آن  ة. شاخصشود ميشود امنيت با نبود تهديد تعريف  ميتأكيد عيني تهديدات 

ن رويكرد امنيتي، تقويت توان نظامي براي مقابله و سركوب نظامي است. راهبرد اصلي در اي
دشمنان است. در گفتمان ايجابي كه در پي نقد جدي مباني و اصول گفتمان امنيت سلبي پا به 

شود بلكه افزون بر نبود تهديد، وجود  امنيت به نبود تهديد تعريف نمي ،وجود گذاشت ةعرص
بنابراين امنيت را  هاي جمعي نيز مدنظر است. شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته

ها تعريف كرد. با توجه  ها و تضمين منافع و ارزش گيري بهينه از فرصت توان توانمندي بهره مي
هاي ذيل به نوعي به تعريف امنيت  هر كدام از گفتمان ،به اين نگرش سلبي و ايجابي

شود. در مقابل در  ميتأكيد امنيت  ــ اند. در مكتب رئاليستي امنيت بر پيوند قدرت پرداخته
امنيت به تبيين مفهوم امنيت ــ مكتب نئورئاليستي به جاي تبيين مفهوم امنيت براساس قدرت 

 هايي از تهديد. پردازد. بر اين اساس امنيت عبارت خواهد بود از ر براساس تهديد ـ امنيت مي
بازيگران نسبت به  ةايد و انديشتفكر، عق ةامنيت و ناامني از نحو ،انگاران از ديد سازه

 شود.  ها و موضوعات، خصوصاً منافع و تهديدات ناشي مي  پديده
معماي  ،تر باشد ها و موضوعات متفاوت  هر قدر ادراك و منطق بازيگران نسبت به پديده

 شود. اعتمادي بيشتر مي تر شده و بي امنيتي نيز گسترده
بر ميزان فهم و درك مشترك  ،متكي باشدامنيت بيش از آنكه بر عوامل مادي قدرت 

انگاران با توجه به اعتقاد به اينكه هستي سياسي و  سازه ةبازيگران از يكديگر متكي است. نظري
ماهيت اجتماعي تهديد را مقدم بر ماهيت طبيعي تهديد  ،اجتماعي يك آگاهي بيناـ ذهني است

ها نيز تابعي از ماهيت اجتماعي تهديد   ترين حالت داند. بنابراين همواره تهديدات در عيني مي
 است.

سه مؤلفه اساسي  ةپاي بر» مطالعات امنيتي جهان سوم«مبناي تجزيه و تحليل امنيت ملي در 
». افزاري امنيت ابعاد نرم«و » افزاري امنيت ابعاد سخت«، »محيط امنيتي«قرار دارد كه عبارتند از؛ 

افزاري  ها، ابعاد سخت  يدايش تهديدات و فرصتدر اين چارچوب محيط امنيتي محل رويش و پ
 و زير »سياسي  ظرفيت«افزاري شامل  هاي فيزيكي و مادي و ابعاد نرم  شامل توانمندي

 د.شو هاي مربوطه مي  مجموعه
المعارف  ةدايرهاي جديدي توجه داشته باشيم.  اما در تعريف امنيت نرم بايد به مؤلفه

اي مرتبط با حفاظت از اشياء يا عناصر  اول حوزه ةرا در درجپديا امنيت نرم  اينترنتي ويكي
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  سوي داند؛ اما از افزاري مي اي ناملموس و مخفي و با استفاده از ابزارهاي نرم شيوه  فيزيكي به
 .پديا) كند (ويكي هاي اجتماعي پيچيده و دقيق نيز عنوان مي آن را نظام ةديگر حوز

اول متضاد امنيت  ةنيز امنيت نرم را در درج  (Meatball Wiki)المعارف ويكي ميتبال  ةداير
جاي استفاده از خشونت و حمله، بيشتر  كند كه امنيت نرم به داند. همچنين بيان مي سخت مي

نظر  دنبال دفاع و اقناع مردم عليه حمله است و كاهش صدمات را مدنظر دارد. امنيت نرم از به
رفتار بهتري با هم داشته  ها انسانكند تا  كمك مي ثر است وؤاجتماعي در موقع حمله نيز م

المعارف  دايرةكنند نشوند ( يي كه ارزشي را به سيستم اضافه ميها انسانباشند و مانعي بر سر راه 
 .ويكي ميتبال)

نظامي  ةنيكيتا اي. لوماگين معتقد است كه تهديدات امنيت نرم، تهديداتي هستند كه ريش
ي را منشأ بسياري از تهديدات نرم در شرايط كنوني، و انتقال امراض ندارند. وي شرايط اجتماع

 . (Lomagin, 2002)داند گرفته از اين شرايط مي اي وابسته و نشئت مسري را نمونه
موضوعات مرجع امنيت «شناسان امنيت نرم از چهار بخش اساسي رطور كلي از ديد كا هب
. شود تشكيل مي» افزاري ناامني هاي نرم پديده«و » جنگ نرم دشمن«و » قدرت نرم كشور«، »نرم

 ةاجتماعي و تصوير و وجه ـ  حاكميت ملي، هويت ملي، روش زندگي، انسجام سياسي
ها و  ند. بنابراين نوع رژيم، ارزشهستين موضوعات مرجع امنيت نرم تر مهمالمللي از  بين

ها و هنجارها  انب ارزشتكاليف بنيادين رژيم، نهادهاي اساسي حاكميت، احساس امنيت از ج
هاي مرتبط با  در نزد مردم، وفاق ملي ميان مردم، نيروهاي سياسي و نظام سياسي بر سر مسئله

المللي و وجهه و آبروي  هاي بين منافع و تهديدات امنيت ملي، تعامل مناسب با سازمان
 . ستين عوامل مرجع در امنيت نرم اتر مهمالمللي از  بين

ها و  به آن دسته از قابليت قدرت نرم،امنيت نرم نقش بسيار مهمي دارد.  قدرت نرم در توليد
هاي  و يا ارزش لكارگيري ابزاري چون فرهنگ، آما شود كه با به هاي كشور اطالق مي توانايي

براين  . عالوهگذارد منافع يا رفتارهاي ديگر كشورها اثر مي صورت غيرمستقيم بر اخالقي به
مشروعيت سياسي دولت ايجاد و با افزايش اعتماد، وفاق و  ةواسط هي بقدرت نرم در بعد داخل

عنوان  1989پيشگامان طرح قدرت نرم در سال  از وزف ناييابد. ژ همبستگي ملي افزايش مي
ذهني كشور ديگر، از طريق ايجاد جاذبه است و  قدرت نرم، توجه ويژه به اشغال فضاي :دكن مي

را به منظور پايان  »اطالعات و دانايي«يابد كه بتواند  دست مي نيز زماني يك كشور به قدرت نرم
ها  نآاي ترسيم كند كه از  اختالف به كار گيرد و اختالفات را به گونه دادن به موضوعات مورد

هاي عموم را  نيست بلكه مباحث عقالني و ارزش تبليغات سياسي قدرت نرم،. امتياز بگيرد
 .)1383(ناي،  تخارج و سپس داخل كشور اس افكارعمومي ،شود و هدف قدرت نرم مي  شامل
(حكومت)،  »كارآمدي«د: كرتوان معنا  قدرت نرم را با چهار ركن اساسي ميطور كلي  به

 . »جذابيت«، و »اقتدار«، »سرمايه اجتماعي«
كارآمدي حكومت كه يكي از عناصر و اركان اصلي قدرت نرم است، ارتباط وثيق و مؤثري 
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هاي  م دارد. كاركردهاي اصلي اين بازوي امنيت نرم در مهار جنگ نرم، پديدهبا امنيت نر
موضوعات مرجع  ةكنند و تقويت ةكنند ها و حفاظت پذيري آسيب ةكنند افزاري ناامني و ترسيم نرم

هاي دولتي در انجام درست و مؤثر وظايف قانوني و مورد  امنيت نرم است. توانايي دستگاه
هاي مردم، توانايي حكومت در بسيج منابع،  ايي حكومت در حل مسئلهانتظار جامعه، توان

ها و تصميمات مشخص، توان  ها يا اجراي برنامه در حل مسئله ها امكانات و ظرفيت
پذير، قاطع،  سوي حكومت و توان اجرايي انعطاف هاي جامع، منسجم و استوار از گيري تصميم

 . ستجش ميزان كارآمدي حكومت اسن از معيارهاي مهمِ ،مستمر و سريع حكومت
هاي  هنجارها و ارزش اي مجموعهاجتماعي به عنوان دومين ركن قدرت نرم از  ةسرماي

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه منتج  هاي فكري، علمي، سيستم موجود در
داراي نهادهاي اجتماعي واقتصادي ما است كه تأثير  ها حاصل شود و اين هنجارها و ارزش مي

(الواني و  غيره است اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي و ويژگي اعتماد متقابل، تعامل
ترين  مهماعتماد اجتماعي، مشاركت سياسي، رضايت و حساسيت سياسي از . )1381، دنقويسي

 ند. وش ميبرشمرده مراكز ثقل سرمايه اجتماعي 
شود و به  ها ناشي مي انه ميان مجموعهاعتماد اجتماعي هم از انتظار رفتار معتدل و صادق

هاي  جنبه ترين مهمها داراي ابعاد مختلفي است. اعتمادسياسي يكي از  تناسب نوع مجموعه
. اعتماد سياسي يعني اعتماد به حكومت، كه در اثر رضايت مردم ستقدرت نرم ا ةدهند تشكيل

فرهنگي، سياسي و تري كه عوامل  و با حمايت عام هدشاز خدمات دولتي خاص ايجاد 
گيرد. اعتماد سياسي مردم سبب  مورد مقايسه قرار مي ،شوند شناختي سبب آن مي جمعيت

ها شده و به تبع ميزان مشاركت و مشروعيت سياسي نظام افزايش  افزايش حساسيت سياسي آن
حساسيت سياسي بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مفهوم تا حد بسيار بايد. در تعريف  مي

سياسي كشور مطابقت دارد. اگر افراد يك جامعه معتقد  فرايند گذار بودن فرد در تأثيرزيادي با 
كم نسبت به نظام  شود، كم ها برخورد مي باشند كه در صورت بروز آرا و نظرات خود با آن

و نظرات  ءها از دولت كاهش يافته و آرا آن ةهان تفاوت شده، وفاداري و حمايت آگا حاكم بي
دهد.  را به صورت انزواي سياسي، اعتراض، اعتصاب، اغتشاش، شورش و جنگ نشان مي خود

ثباتي سياسي و بحران امنيتي براي دولت بيافريند. بنابراين  تواند بي اين شكل از بيان افكار مي
وجود بياورد بايد به صورت  همشروعيت سياسي دولت را ب ةتواند زمين مشاركت سياسي كه مي

 ةهاي عمومي، ادار گذاري بر انتخاب سياستتأثيرآگاهانه، نهادمند، مستمر و براي داوطلبانه، 
امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي و يا ملي، با 

 هاي قانوني صورت پذيرد. استفاده از روش
واني بر ر ةاطالعاتي و سلط ةاقتدار سومين ركن قدرت نرم است كه از تركيب سلط

صورت حضور نامحسوس عامل مقتدر در نزد  شود؛ اقتدار به ساز ناشي مي بازيگران ناامني
چهارمين ركن قدرت نرم جذابيت كارگزار قدرت نرم شود.  ساز ظاهر مي بازيگران ناامني
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 د.وش ميتعريف احترام و منزلت كارگزار و امنيت نزد مخاطب  ،است. جذابيت
ترين  المللي اصلي هاي مرتبط با آن، مردم و نهادهاي مدني ملي و بينها و نهاد دولتبنابراين 

سه » شهروند«و » جامعه مدني«، »حكومت«ند. در امنيت نرم هستبازيگران عرصه امنيت نرم 
مدني نقشي واسط ميان  ةدر اين چارچوب جامع .)1385خاني،  بازيگر اصلي هستند (عبداهللا

هاي شهروندان را  ها و تقاضا  مدني خواسته ةجامع ،ين اساسد. بر اكن حكومت و شهروند ايفا مي
و پيگير مطالبات آنان خواهد بود. در اين ميان  ساختهاخذ كرده و آن را به حكومت منتقل 

تواند نقش بسيار مهمي در افزايش  منابع سرمايه اجتماعي ميترين  مهمرسانه به عنوان يكي از 
وي ديگر حكومت نيز مسئول اصلي برقراري نظم و قدرت نرم يك كشور داشته باشد. از س

توانند هم از دولت  كه مردم نيز از قدرت سياسي برخوردار بوده و مي تأكيد امنيت است با اين 
ديگر  ة. رابطدنكنهاي خود را مطرح   حمايت كنند هم آن را مورد نقد قرار داده و درخواست

مدني است.  ةي حكومت به مردم از طريق جامعشده از سو ميان بازيگران، انتقال وظايف تعيين
مفاهيمي با بار معنايي  داراي ،در امنيت نرم شهروند و جامعه مدني به عنوان دو بازيگر اصلي

عنوان  اجتماعي به ـ  توجه به نوع رابطه ميان موضوعات مرجع، انسجام سياسي ند. باهستگسترده 
نه اختالل در موضوع مرجع باعث گسست داراي نقش اساسي است و هرگو ،مرجع پيونددهنده

پايه  ةعنوان موضوع مرجع دولت پايه با موضوعات مرجع جامع  اساسي ميان حاكميت به
نهايي وضعيت كشور در چارچوب امنيت  ةكنند تعيين ،د. بنابراين موضوعات مرجعشخواهد 

حمله و  بخشي و حفاظت و همچنين جنگ نرم در نرم بوده و مبناي قدرت نرم در مصونيت
 . ضمن آنكه رخدادهاي امنيتي نيز داراي همبستگي با آن است. جنگ نرم درستايجاد خطر ا

دهد كه آماج اصلي آن  افزاري را در الگوي امنيت نرم تشكيل مي واقع مجموعه تهديدات نرم
اساس ميان جنگ نرم و تهديدات مرتبط با آن با   اين موضوعات مرجع امنيت نرم است. بر

 كه تهديدات نرم صرفاً به طوري ها يك رابطه همبستگي سطح باال وجود دارد. به يريپذ آسيب
پذيري  هاي آن ايجاد آسيب هاي موجود نيست بلكه يكي از آماج برداري از آسيب دنبال بهره 

ها بدون واسطه مرتبط با موضوعات مرجع امنيت نرم است و بر اثر اختالل،  پذيري است. آسيب
 شود.  ف ناشي از موضوعات مرجع امنيت نرم ايجاد ميناكارآمدي و ضع

سو و مديريت  كانون اصلي قدرت نرم كارآمدي حكومت در توليد و مهندسي امنيت از يك
ها و  پذيري اساس ميان قدرت نرم، جنگ نرم، آسيب  اين . برستديگر ا  سوي ناامني از

افزاريِ سر بازكردن  هاي نرم . پديدهمتقابل وجود دارد ةيك رابط ،افزاري ناامني هاي نرم پديده
قدرت نرم در جلوگيري از ظهور و بروز آن  ةها، عالمت ناتواني اولي پذيري تهديدات و آسيب

اي  گونه همبستگي وجود دارد. به ةديگر ميان قدرت نرم و جنگ نرم نيز رابط  سوي . اما ازستا
اشد و يا افول جنگ نرم دشمن افول قدرت نرم ب دهندة نشانتواند  كه تصعيد جنگ نرم مي

 تواند ناشي از تصعيد قدرت نرم خودي باشد.  مي
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 ها  جنگ نرم: تعريف، اهداف و روش
خطر  ةطراحي شد. كميت 1980 ةهاي پاياني ده خطر جاري در سال ةكميت ةجنگ نرم به وسيل

ديران م علوم سياسي و ةبرجست ادانبا مشاركت است 1970 ةجاري در اوج جنگ سرد و در ده
در آن مقطع و در پي اصالحات گورباچف مبني بر سيس شد. أپنتاگون ت دار سازمان سيا و سابقه

 قوانين اقتصادي (پروسترويكا) اين كميته با منتفي دانستن ايجاد فضاي باز سياسي و تغيير در
 جماهير شوروي تنها راه به زانو درآوردن بلوك شرق را در رو با اتحاد سخت و رو جنگ

كرد. سياستگذاران پنتاگون و سيا با سه راهبرد دكترين  و فروپاشي از درون معرفي گ نرمجن
ساماندهي نافرماني مدني اتحاد شوروي را به فروپاشي و شكست  اي و مهار، نبرد رسانه

در  (hard war) سخت جنگ در برابرجنگ نرم اما در تعريف جنگ نرم بايد گفت . واداشتند
 هدف يا گروه هدف را ةاي است كه جامع اقدام رواني و تبليغات رسانهشامل هرگونه  حقيقت

 رقيب را به انفعال يا شكست وا ،شدن آتش گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده نشانه مي
سازي و كنترل اذهان و  اي براي ايجاد تصوير ، جنگ رسانهاي رايانه جنگ ،رواني جنگ .دارد مي

سازي در بين  شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و اندازي شبكه هرا قلوب مردم، براندازي نرم،
انديشه و تفكر جامعه  در پي از پاي درآوردن جنگ نرم. هستند جنگ نرم اشكال از  مسلمانان

خبري و تبليغاتي در  هاي فكري و فرهنگي آن را سست كند و با بمباران هدف است تا حلقه
طور كلي جنگ نرم در روش  هب .ثباتي تزريق كند اجتماعي حاكم تزلزل و بي ـ نظام سياسي

شود كه به مراكز ثقل موضوعات  افزاري و در پيامد غيركشنده است. در جنگ نرم تالش مي نرم
وفاق  ،اعتماد ملي ،وحدت و تماميت ملي كشور ،مرجع امنيت نرم يعني مشروعيت نظام سياسي

ماعي هستند صدمه وارد شود. يعني تالش اجت ةسياسي كه خود از منابع بسيار مهم سرماي ـملي 
كاهش رضايت مردم  شود تا حدامكان ميزان رضايت مردم نسبت به كارايي نظام كاهش يابد. مي

 1پذيري ملي و حساسيت سياسي داشته باشد. تواند نقش بسيار مهمي در كاهش انعطاف خود مي
و تصرف » ها ها و مغز لبق«تصرف ، دارد، يكى قلب و ديگرى مغز» پيكارگاه«نرم، دو جنگ 

نرم عامل تهديد به دنبال فراهم كردن  جنگ ها هدف منازعات نرم است. در ها و ذهن دل
دهد كه  قرار تأثير اى تحت كند كه مخاطب را به گونه هاى اقناعى است و تالش مى الگو

 .)1383، (ناي ندكهاى عامل تهديد فهم و درك   هاى خود را مطابق خواسته  ترجيحات و اولويت
است و بخش ديگر آن را » الگوپردازى« و » باورسازى«گذارى بر افكار از طريق تأثيريك بخش 

نرم آمريكا با ايران  ةطور مثال در منازع هدهد. ب هاى رايج تشكيل مى مسخ الگو و» زىوباورس« 
ردن اعتبارك تالش براى مسخ و بى هاى اخير باورسوزى، باورسازى، الگوپردازى و  در سال

 شود. هاى رايج همزمان اجرا مي الگو
ميـز كـه   آ نرم عبارت است از هر گونـه اقـدام غيرخشـونت   جنگ توان گفت كه  بنابراين مي 

هـاى رفتـارى    درحد نهايى منجر به تغيير در الگو ها را مورد هجوم قرار داده و هنجار ها و ارزش
اكم تعارض داشـته باشـد. الزم بـه    هاى رفتارى نظام ح هاى جديدى شود كه با الگو و خلق الگو
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ران مشـروعيت  حـ انع ساختارى مشروعيت يا بوافزارى مانند م هاى تهديد نرم ذكر است كه زمينه
افزاري مانند حملـه   افزاري و يا حتي سخت گيري يا تشديد تهديدات نرم مي تواند منجر به شكل

 .نظامي شود
 احسـاس و  د اساسـاً نـ ده تن درمـى يرد كه كسانى كه به آن گ ورتى شكل مىصنرم در جنگ 

برابـر آن را اولويـت    شدن در تسليم ن را مطلوب خود وآادراك تهديد از آن نداشته باشند، بلكه 
سـازي انجـام    تواند به عمد يا ترغيب، آموزش و پرورش و فرهنـگ  خود بدانند. اين اولويت مي

با تغيير اعتقادات  ،شرطي است مقابل قدرت ه مقابلطديد نرم كه در واقع نقتهونه از گ اينشود. 
 كنـد.  ا مىفها اي كشور ، سياست و...ها را در حكومت، اقتصاد ترين كاركرد ها، اساسي  افراد و ملت

  .)1371 ،ت(كالبراي
جلـب  و انتزاعي آن چنـدان  هيت ذهنى ل مايلين به دكوت لحامر رد كه جنگ نرم يياز آنجا
را وضـعيتي   وضـعيت موجـود   ن نظام سياسى اساساًزاراگكند و در واقع جمعى از كار توجه نمى

روى پيشـ مورد نظـر   در حوزهصورت خفته و مستور  هكنند، لذا تهديد نرم ب كامال عادي تلقي مي
مـدى  آ، مشروعيت، مشاركت سياسى، كارگم نظام از قبيل هويت، فرهنهاي نر  گاهدر جاي كرده و

بـه دليـل اينكـه     ،ديـد ته نمـودار شـدن   جلـى و ت شـرفت كـرده كـه در موقـع    پياى  و... به اندازه
امكان مـديريت تهديـد را در    ،ملي را به چالش كشيده افزارى مديريت امنيت هاى نرم زيرساخت

مؤثرترين هدف جنـگ  نيا).  دهد (فروغي هاي نرم و سخت در حد قابل توجهي كاهش مي  عرصه
واسطه مخالفت فعاالنـه   بهنرم، متقاعد كردن هرچه بيشتر مردم براي عدم حمايت از نظم موجود 

 . (Schutt,  2006)ست يا رد برخورد منفعالنه ا
اين  بر  . عالوهستنرم ا  براندازي نرم، فروپاشي و استحاله در حاكميت از اهداف كلي جنگ

اطالعاتي  ةو سلط   سازي مصنوعي اي، نخبه مصرف رسانه سازي، تغييرالگوي سازي، مرجع گفتمان
 اي در  جنگ نرم است.  برد و واسطه ياناهداف م ترين  مهماز 

عمليات رواني، عمليات ادراكي، ديپلماسي عمومي، فريب استراتژيك، برگزاري اجتماعات، 
مدني،  (نافرماني هاي مدني عدم همكاري با دولت، جذب مخالفان حكومت، ايجاد ناآرامي

دادن به  ني، شكلمدـ هاي سياسي  جنبش تجمعات نمايشي، تجمعات اعتراضي)، استفاده از
كه  ست هايي ترين روش هاي اجتماعي از اصلي گسترده از شبكه ةهاي رنگي و استفاد انقالب

 المللي مورد استفاده قرار گرفته است.  تاكنون در جنگ نرم و در سطح بين
 ،دشهاي آن ارائه  با توجه به تعاريفي كه از جنگ، قدرت و امنيت نرم و اهداف و روش

هاي  هاي سنتي و مدرن و همچنين شبكه د كه امروزه رسانهكركته مهم توجه بايد به اين ن
 ةتوانند هم در راه جنگ نرم و هم در زمين اجتماعي يكي از ابزارهاي بسيار مهمي هستند كه مي

شود به  بعدي مقاله تالش مي بخشسازي نرم به كار گرفته شوند. برهمين اساس در  امنيت
 ا پرداخته شود. ه رسانه ةبررسي نقش دوگان
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 ها  امنيت نرم و چهره ژانوسي رسانه
تصاوير، ادراكات ها، اعتقادات،  ها، ارزش ها با ايجاد تحول در باور وى مدرن امنيت رسانهگال در

ث شده تا عوضعيت باكنند. اين  زمينه را براي اقناع و پذيرش فراهم مي ،و ذهنيات جامعه
ها نه تنها واقعيت بلكه حتى   رسانه يدا كند.پهميت خاص ها، اخبار واطالعات ا ها، نماد يامپ

دان منديشناى كه برخى از ا ونهگ هب ؛دنده مى ن ادراك مردم از واقعيت را نيز تغييرآاز  تر مهم
در اختيار  سلب و نانآرا از ها  انسانتعيين سرنوشت  قدرت ها حاكميت و  هند كه رسانقدتمع

ها در عصر اطالعات  رسانه اند. احساس افراد مسلط شده اك وبر انديشه، ادر اند و هرفتگخود 
كنند. انواع  گذاري بر افكار عمومي ايفا ميتأثير نقش را در پوشش خبري رخدادها و  ترين  مهم

گيري افكار  توانند بر نوع شكل هاي مكتوب، صوتي و تصويري، اينترنتي و ديجيتالي مي رسانه
ي و اجتماعي هر جامعه را به سمت و سوي خاص هدايت ثر بوده و روندهاي سياسؤعمومي م

هاي خاص خود اين قابليت را دارا هستند كه به منبعي براي  با ظرفيت  ها رسانهطور كلي  بهكند. 
 تهديد در فضاي سايبر عليه امنيت ملي كشورها تبديل شوند. 

توانند دو  هاي جديد و سنتي با قدرت باالي تصويرسازي ذهني مي رسانه ،در جنگ نرم
جنگ نرم باشند  ةتوانند به عنوان عامل ايجاد و تشديدكنند كاركرد متفاوت داشته باشند. هم مي

توانند به عنوان يكي از منابع بسيار مهم ايجاد سرمايه اجتماعي عاملي براي افزايش  و هم مي
 پذيري ملي و امنيت نرم باشند.  انعطاف

 

  ها: تصويرسازي ذهني و جنگ نرم رسانه
 ةرغم آنكه نظري  بهتصوير ذهني  ةنظريسازي ذهني دارند.  ها نقش بسيار مهمي در تصوير رسانه

هاي  هاي استفاده از آن جديد بوده و اين نظريه طي سال ها و حوزه برداشت اماجديدي نيست، 
خبرپراكني  و شناسي، عمليات رواني ابعاد زندگي بشر اعم از مديريت، روان ةاخير در هم

يي خود را نشان داده است. تصوير ذهني همان تصويري است كه از خويشتن خويش كارا
با برداشتي كه  ،و كار داشته باشد داريم. بر اساس اين نظريه، انسان بيش از آنكه با واقعيات سر

گيري  ها و تصاوير تصميم نيز بر اساس همين برداشت و كار دارد و نهايتاً از واقعيت دارد، سر
هايي كه دارد، هميشه نه بر مبناي واقعيات صرف، بلكه برمبناي  نسان به دليل محدوديتكند. ا مي

كند. چون تجربيات، دانش،  گيري مي هاي خود از واقعيات قضاوت كرده و تصميم برداشت
هاي فردي در ايجاد تصاوير ذهني مؤثرند، لذا افراد از يك موضوع واحد،  عاليق و گرايش

هاي متفاوت از  رند و به همين دليل در مقابل موضوع واحد، واكنشهاي يكسان ندا برداشت
كنند  ها و عمليات رواني تالش مي امروزه كشورها با استفاده از رسانهدهند.  خود نشان مي

خواهند شكل دهند. حتي اگر در عالم واقع  طور كه خود مي تصوير ذهني خود نزد ديگران را آن
افكار عمومي جهانيان را به سمت مورد نظر خود   با تصوير ذهني، در واقع نگونه نباشند. آنا اين

كنند.  ها نيز بر اساس تصوير ذهني عمل مي ها، ملت بر دولت  كنند. عالوه هدايت و مديريت مي
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كنند، ليكن با استفاده از  قوي نباشد كه ديگران تصور مي چندانممكن است كشوري يا دولتي 
ناپذير به تصوير كشيده باشد. اگر با اين  ور مقتدر و آسيبشگردهاي رواني، از خود يك كش

توانيم به اين نكته پي ببريم كه تهديدات نيز از جنس  مي ،ديدگاه به تهديدات نرم بنگريم
هاي واقعي و متفاوتي ايجاد  تصاويرند و تصاوير مبناي تصميمات. اين تصاوير در افراد احساس

ها نقش بسيار مهمي در  ات واقعي. بنابراين رسانهكنند. تصاوير مجازيند اما احساس مي
عصر اطالعات، ظهور تصويرسازي ذهني دارند. مانوئل كاستلز در كتاب معروف خود به نام 

ها تعبيري  ها در محيط ذهني افراد و تجارب عيني آن از حضور پررنگ رسانه اي شبكه ةجامع
مادين زندگي ما هستند، همچون تجارب ها به علت اينكه تار و پود ن گويد: رسانه دارد و مي

گذارند و مواد خامي را  مي تأثيرها و رفتار ما  دارند، بر آگاهي تأثيرواقعي كه بر روياهاي ما 
رسانه در دنياي امروز تجربه انساني را كند.  سازند كه ذهن ما با استفاده از آن كار مي فراهم مي

اقعيت آشنا ساخته اما حس انسان را از برخورد از واقعيت دگرگون ساخته و اگرچه او را با و
. وي واسطه با واقعيت بازداشته و در واقع او را به برداشتي ثانويه از واقعيت رسانده است بي

ارتباطي، مانند اينترنت، در عضوگيري و گسترش قدرت  يها همچنين به نقش تكنولوژي
 ـ توان براي برنامه مي  اي رسانه هاي . از همين تكنولوژيكند ميهاي اجتماعي اشاره  جنبش

 ةاز ديد كاستلز در جامع طور كلي  بههاي بزرگ استفاده كرد.  هاي تروريستي و خرابكاري ريزي 
هميشگي بازي سياست و  ةزمين ها پس هاست. رسانه كنوني، سياست به معناي سياست رسانه

 شود اش داوري مي ارهآيد و درب مي اي عمومي هستند كه در آن قدرت به نمايش در حوزه
ها از  چه سياستمداران براي كسب قدرت سياسي در رسانه به اعتقاد وي اگر. )1380 (كاستلز،

معرف خوبي براي مسئله د و اين كنن ميتكنيك ترور شخصيت، رسواگري و جنجال استفاده 
ي و دموكراتيك است ولي بايد به اين نكته توجه داشت ويژگي اصلي سياست رسواي ةيك جامع

افتند و  خود به دام اين نظام مي ،كننده در آن كنشگران سياسي شركت ةجنجال اين است كه هم
 چي امروز شكار فرداست. رشوند: شكا ها معكوس مي نقش غالباً

وسايل  ةها، رشد و توسع از طرف ديگر از نظر كاستلز يكي از عوامل تضعيف قدرت دولت
ها باعث شده تا  شدن رسانه دمختاري، تنوع و جهانيهاي جديد ارتباطي است. خو و تكنولوژي

ن صداهاي مخالف و دريافت اطالعات سري و محرمانه را داشته باشند. اين دمردم امكان شني
كه از را هاي دگرخواهانه  هاي اجتماعي جديد و هويت شكل گرفتن جنبش ةتواند زمين ميمسئله 

 وجود آورد.  ههستند ب افزاري تهديد امنيت ملي هاي نرم جنبه ترين مهم
ها  نقش آن ،ها نقش داشته باشند قدرت دولت توانند بر ها مي يكي ديگر از عواملي كه رسانه

برساختن فرهنگي معنا توسط  ،هويت است. از نظر كاستلز هويت ةگان دادن به منابع سه در شكل
هايي است كه  برد؛ يك دسته شامل هويت كنشگر اجتماعي است. وي از سه نوع هويت نام مي

شوند. اين  ها ساخته مي هاي آن ها و به عنوان دستگاهي براي عقالني ساختن ديدگاه توسط نخبه
 بخش است.  هويت مشروعيت
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بخش  هاي مشروعيت ت، نيرومندتر از هويتمهاي مقاو دومين نوع هويت، يعني هويت
 ها اصول اساسي، منبع نيرومند هويت است. در اين هويت .هستند

ها اين اسـت كـه بـه طـور همزمـان       اين هويت ةدار است. مشخص نوع، هويت برنامه سومين
آيـد، ايـن    وجـود مـي   هـاي مقاومـت بـه    دار كه از دل هويت برنامه  نيرومند و پويا هستند. هويت

 ،مدني را از نو شكل دهد. در اينجا سـاختن هويـت   ةبر مقاومت، جامع  توانايي را دارد كه عالوه
هويـت بـيش از آنكـه رويكـردي      ، ايـن امه براي زندگي متفاوت است. بنابراينيك پروژه يا برن

بر يك مكتب فكـري    دار عموماً مبتني  سياسي داشته باشد، رويكردي فرهنگي دارد. هويت برنامه
باشـد. از   دهنـده برخـوردار    هاي سازمان اي كه از قابليت يا ايدئولوژي مشخص است؛ ايدئولوژي

 محور دارند. هاي هويت گرفتن جنبش نقش بسيار مهمي در شكل ها ديد كاستلز رسانه
هاي هژمونيـك اغلـب در قلمـرو     در اين رابطه بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه قدرت

هـا تقويـت    دار را از طريـق كـاربرد رسـانه    هاي برنامه هاي غيرخودي و ضدخودي هويت هويت
ها كنشگران اجتماعي و  هاي آن شوند يا سوژه خته ميدار فاعالن سا هاي برنامه د. در هويتكنن مي

يابنـد.   معنـاي جديـدي دسـت مـي     هاي خود بـه  ها در تجربه جمعي هستند كه افراد به كمك آن
عوامل در اين حوزه هستند و  ترين  مهمها  ها و نخبگان فكري به همراه رسانه بنابراين شخصيت
 يرد.گ اين دسته از عوامل شكل مي ةجنگ نرم از ناحي

0T(Simulation) ها هشتاد مدعي شد كه ما در عصر وانموده ةهاي دهدر سالنيز  بودريارژان  0T 
دن واقعيت با كركند: جايگزين  گونه تعريف مي همانندسازي را اين بودريار بريم.سر ميبه

يم و كار داروها يا نمادهايي از واقعيت سر تر ما با نشانه هايي از واقعيت. به عبارت روشن نشانه
 سازيشبيه هايدستگاه همچون را رسانه بودريار0Tبينيم.  ها را مي ها و سمبل جاي واقعيت، نشانه به
 كه است رمزگاني و ها،نشانه تصاوير، بازتوليد كارشان كه كندمي تفسير ايكليدي وانمودن يا

 نابودي و روزمره زندگي در اساسي نقشي و كرده ايجاد را خودكار واقعي (حاد) قلمرو يك
كنند. او معتقد است كه حقيقت هم اكنون در مسير حضور واقعي خود نيست و مي بازي جامعه

ها و الگوها به طريقي فراواقعيت، يعني واقعيتي كه خيلي نشانه ةوسيلكه بهآنتر  مهماز همه 
گر شده است. جلوه و بيشتر از خود واقعيت نمايان است، حضور عيني و حتي ذاتي يافته

اي در حال هاي عقلي و مقوالت فاهمهزيادي با واقعيتي دارد كه در كنش ةيقت موجود فاصلحق
 اشاره واقعيت و بازنمايي ميان رابطه پراهميت و معنادار تضاد به بودريار بروز است. تحليل

 كهدرحالي شد،مي تصور واقعيت ةدهندنمايش يا بازتاب، آينه، مثابه به هرسان اين از پيش دارد.
 ةرسان شود،مي منجر واقعي امر نهايي نابودي به كه ايبازنمايي از است تابعي »واقعي امر« وقتي

واقع  به آيد.مي شماربه ــ واقعي هر از ترواقعيــ نو ايرسانه واقعيت يك واقعي، (حاد) سازنده
. پس اين شوددر اين مدل است كه دستاوردهاي مدرن انساني توسط مفهوم وانمايي شناخته مي
گيرد، بلكه به حقيقت نيست كه مورد شناخت يا به اصطالح فالسفه متعلق شناخت قرار مي

در عصر مدرن با تصاوير  ها  انسانبه اعتقاد بودريار 0Tشود. واقع مفهوم بدل است كه زاييده مي
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تصاوير محصول جمعي است و هيچ انعكاسي از خود  ؛يكديگر سروكار دارند نه با خودشان
سان، جهان پسامدرن جهاني مافوق واقع است كه در آن مردم با تعابير و تصاوير  د. بدينندار

ها در اين ميان البته كانوني و تغييركننده است. در حقيقت، در جهان  سروكار دارند و نقش رسانه
شود.  تر از واقعيت مي تر از واقعيت است و تصوير واقعي كننده و تعيينتر  مهمپسامدرن تصوير 

 هاي زندگي سياسي و اجتماعي افراد نفوذ يافته است. بر تصويرسازي امروزه به اكثر حوزه
توانند نقش بسيار مهمي در  ها با داشتن نقش كانوني در تصويرسازي مي همين اساس رسانه

 نند. كايجاد جنگ نرم يا توليد فضاي نرم امنيتي ايفا 
داشته توانند نقش بسيار مهمي در اين زمينه  هاي اجتماعي نيز مي ها، شبكه در كنار رسانه

صورت گروهي با يكديگر  كه بهشود  گفته مياي از افراد  به مجموعههاي اجتماعي  شبكه .باشند
ها و افكار خود را به اشتراك  ها، فعاليت ارتباط داشته و مواردي مانند اطالعات، نيازمندي

هاي غيرمجازي  هاي مجازي و شبكه توان به دو دسته شبكه هاي اجتماعي را مي گذارند. شبكه مي
اي از افراد و  هايي هستند كه توسط مجموعه واقع شبكه هاي غيرمجازي در تقسيم كرد. شبكه

 ةاجتماعي مجازي يا شبك ة. شبككنند پيوسته در محيط اجتماعي عمل مي هم هاي به گروه
هايي است كه به كاربران اين امكان را  سايت اي از وب سايت يا مجموعه تي، وباجتماعي اينترن

عبارت    اشتراك بگذارند. به  هاي خود را با يكديگر به ها، افكار و فعاليت مندي دهد كه عالقه مي
هايي هستند كه با استفاده از يك موتور جستجوگر و افزودن  هاي اجتماعي سايت ديگر شبكه
رساني الكترونيك، انتقال تصوير و صدا و غيره امكان ارتباط بيشتر  نند چت، پيامامكاناتي ما

هاي  آورند. امروزه شبكه اي از روابط فردي و گروهي فراهم مي كاربران را در قالب شبكه
ها در  ترين و پركاربرترين شبكه بوك و فرندفيد از محبوب يتر، فيسئمانند تو  اجتماعي اينترنتي

 ند. كن سازي براي افراد ايفا ميرروند و نقش بسيار مهمي در تصوي شمار مي سطح جهان به
دهنده و  توان گفت قدرت نوين در عاليم اطالعات و در تصاوير ارائه در مجموع مي

دهند و مردم نيز  ها سازمان مي اي نهفته است كه جوامع، نهادهاي خود را حول آن دهنده نمايش
گيرند. قرارگاه اين  رفتارهاي خود تصميم مي ةسازند و دربار مي ها زندگي خود را بر محور آن

قدرت ذهن مردمان است. به همين دليل است كه در عصر اطالعات، قدرت در آن واحد حاضر 
و مشهود و نيز پراكنده و منتشر است. هركس يا هرچيز كه برنده نبردي باشد كه بر سر اذهان 

تواند با  روحي نمي را هيچ آالت و ادوات نيرومند و بيگيرد، حاكم خواهد شد. زي مردم در مي
 اند.  پذير بسيج شده هاي انعطاف اذهاني رقابت كند كه حول محور قدرت شبكه

نند. اين ك ذيل به تصويرسازي ذهني اقدام مي هاي روشها از  با توجه به مطالب مذكور رسانه 
 ند. شته باشاد توانند نقش بسيار مهمي در ايجاد جنگ نرم ها مي تكنيك

هاي مختلف را به صفات مثبت و منفي  ها واژه براساس اين تكنيك، رسانه: برچسب زدن .1
دهند. گاهي هدف از اين  ها را به آحاد و يا نهادهاي مختلف نسبت مي كنند و آن تبديل مي
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آنكه استداللي در محكوميت  عملكرد آن است كه ايده، فكر و يا گروهي محكوم شوند؛ بي
 .آورده شود ها آن

تهديد و ايجاد رعب و وحشت ميان نيروهاي  ةاين تكنيك، از حرب در :توسل به ترس .2
شود.  ها استفاده مي آن ةمنظور تضعيف روحيه و سست كردن اراد دشمن (مخاطبين)، به

مختلف، به آنان چنين  هاي از راهمتخصصان جنگ رواني ضمن تهديد و ترساندن مخاطبان 
هاي احتمالي وحتي فراواني بر سر راه آنان كمين كرده است  رها و صدمهكنند كه خط القا مي

 كنند ها و مشكالت را براي افراد ترسيم مي اي مبهم و توام با سختي و از اين طريق، آينده
  .)1376(شيرازي، 

ساختن عقيده يا سياستي خاص با مفهومي  ست از مرتبطا گويي عبارت كلي :گويي كلي .3
 .عقيده و يا سياست مورد نظر را بپذيرد ،دون بررسي شواهد و داليلويژه، تا مخاطب ب

هايي در داخل و خارج از پيام است كه براي حمايت  گواهي و يا شهادت، نقل قول :گواهي .4
شود. در اين تكنيك، آوازه  از يك سياست، عقيده، برنامه و يا شخصيتي خاص آورده مي

ييد و يا أود كه از اين طريق شهادت، گواهي، تش كار گرفته مي هشهرت و يا جايگاه فرد ب
گيرد. در تكنيك استناد يا گواهي هدف آن است  نفي فرد يا افراد روي پيام تبليغاتي قرار مي

 ةهاي آنان را به منزل كه مخاطب، خود را با فرد مورد استناد يكسان بداند و باورها و ايده
كنيك گواهي يا استناد، عبارت از آن است كه باورها و عقايد خود بپذيرد. به عبارت ديگر، ت

از  .ييد يا نفي كندأيك شخص مورد احترام و يا منفور، فكر، برنامه و يا سياست معيني را ت
شود، از جمله زماني كه  تكنيك گواهي، به طرق مختلف در جهت اقناع مخاطب استفاده مي

طور مستمر به  هرسان ب ت، پياممبلغ با مخاطب فرهيخته سر و كار داشته باشد. در اين حال
كند. حال آنكه قابليت اعتبار و  ها را متقن تلقي مي كند كه او آن منابع و مراجعي استناد مي

 .)1382، استناد آن منابع جاي بحث دارد (الياسي
داشتن موضوع  آيد، براي زنده نگه كه از نام تكرار بر مي همچنان :تكرار و تعقيب (پيگيري) .5

هست، زنده بماند. در  كنند اين موضوع تا زماني كه نياز بندي شده، سعي مي انبا تكرار زم
اين روش با تكرار پيام، سعي در القاي مقصودي معين و جاانداختن پيامي در ذهن مخاطب 

 .)1382فر و هاشمي،  دارند (سلطاني
د، عمدتاً كنن طور فراوان استفاده مي ها به تاكتيك قديمي دروغ كه هنوز هم رسانه :دروغ .6

كردن افكار عمومي مورد استفاده قرار  كردن حريف و يا حتي براي مرعوب براي مرعوب
كنند. گوبلز وزير  گيرد. بدين معني كه پيامي را كه به هيچ وجه واقعيت ندارد، بيان مي مي

تر است  تر باشد، باور آن براي مردم راحت گويد: دروغ هرچه بزرگ مي تبليغات هيتلر
 .)همان(
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نمايي يك موضوع، سعي  هايي است كه با اغراق كردن و بزرگ مبالغه يكي از روش :بالغهم .7
در اثبات يك واقعيت دارد. كارشناسان تبليغات از اين فن در مواقع خاص و وقايع مشخص 

كنند. بزرگ جلوه دادن توان و قدرتمندي كشور خودي و مبالغه در انعكاس  استفاده مي
مقوله است. اين فن به ويژه هنگامي كه دشمن دچار شكست و ضعف دشمن، از اين  نقاط

در برخي مواقع براي . )همانهزيمت شده و يا در زمان بحران و اغتشاش، موثر است (
رفتار، كردار و تمايالت، عادات،  اينكه مخالف را در هيبت هيوال، خطرناك، ... نشان دهند

 كنند.  مي ءي، بزرگنمايي و القان تكنيك را مدام برشمارآهاي خاص  شخصيت و مشخصه
گيرد،  مورد توجه قرار مي نرم  جنگفرايند از جمله اموري كه در  :ايجاد تفرقه و تضاد .8

خوردن انس بگيرد.  تضعيف دشمن به ويژه به لحاظ رواني است. دشمن بايد به شكست
جبهه دشمن تواند موثر باشد، ايجاد و يا تلقين تضادهاي مختلف در  آنچه در اين زمينه مي

ها، نخبگان و  ها، قوميت تواند با ايجاد و يا تلقين درگيري ميان اقليت است. رسانه مي
 حاكميت، وحدت را بين نيروهاي دشمن متزلزل سازد.

پذير نباشد.  دسترسي به اخبار موثق امكان ةشود كه زمين شايعه در جايي مطرح مي: شايعه .9
در  تأثيربرانگيختن باور مخاطبان و همچنين انتقال شفاهي پيامي است كه براي  ،شايعه

شود. مطالب كلي شايعه بايد حول محورهاي اساسي و مهمي باشد كه  روحيه آنان ايجاد مي
 ةبهترين شيوه براي القاي پيام موردنظر فرستند مخاطب نسبت به آن حساسيت بااليي دارد.

پذير نيست و يا در مواقعي كه  طور شفاف و روشن امكان هايي كه پخش پيام به پيام، در زمان
 .شوند، استفاده از كنايه و اشاره است رو مي هكنند با مشكالت قانوني روب فكر مي

گويي   حقيقت  پارهاي  تصويرسازي ذهني رسانههاي مهم در  يكي از تاكتيك :گويي حقيقت پاره .10
اي  عهشود كه از نظر منبع، محتواي پيام، مجمو است. گاهي خبر يا سخني مطرح مي

پيام  ةپيوسته و مرتب است كه اگر بخشي از آن نقل و بخشي نقل نشود، جهت و نتيج هم به
به آن موضوعي كه متناسب با  هاست كه معموالَ رايج رسانه ةمنحرف خواهد شد. اين روي

كنند. خبر هنگامي كامل است كه  متمايل هستند، بخشي از خبر نقل و بخشي را نقل نمي
گانه  ن، به شكل كلي مطرح شوند. اما چنانچه يكي از عناصر خبري ششعناصر خبري در آ

(كه، كجا، كي، چه، چرا، چگونه) در خبر بيان نشود، خبر ناقص است. در تاكتيك پاره 
گيرد و بيشتر اوقات، عنصر چرا  گويي، حذف يكي از عناصر به عمد صورت مي حقيقت

 .)1382فر و هاشمي،  (سلطاني شود حذف مي
 ةدار و يا تصويري وارونه از وقايعي است كه با ارائ اطالعات دروغين و جهت :دادن فريب  .11

هاي گوناگون مخاطبان مورد  توانند گروه اي از واقعيت مي تصاوير ناقص و دگرگون شده
 قرار دهد. تأثيرنظر در عمليات رواني را تحت 
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او كه براساس تغيير  مخاطب بدون اطالع القاء عبارت از ايجاد تغيير رفتار در :القاء .12
 : گيرد. القاء به دو روش اجرا مي شود هاي فردي و اجتماعي صورت مي ذهنيت

پذيرش پيام به صورت مستقيم  ةشود كه مخاطب آماد اين روش هنگامي اجرا مي مستقيم:الف. 
 ؛باشد

بيان  ارتباط و يا دوپهلو منظور و پيام خود را در قالب موضوعاتي به ظاهر بي غيرمستقيم:ب. 
 كند. مي

دي، اعالميه، بيانيه، مصاحبه و...  القاء پيام در قالب فيلم، موسيقي، نمايش، نقاشي، سخنراني، سي
 گيرد. گذاري بر مخاطبين صورت ميتأثير در جهت 

اقناع در شكل مناسب  ةكردن است. واژ و راضي سازيبه معناي قانع ساختن، خشنود :اقناع .13
مادهاست كه براي ايجاد عمل از سوي ديگران طراحي شده به معني دخل و تصرف در ن

است و در واقع توسل به كالم و احساس به خاطر رسيدن به نوعي رضايت رواني در 
 .استمخاطب 

رحم و ضدانساني (واقعي يا  بي ةتحريك، چهر ةدر اين روش با شيو :تحريك و تشجيع. 14
ها،  رحمي اي از قربانيان اين بي چهره گذارند و با ترسيم ساختگي) از دشمن به نمايش مي

حس دفاع از دين، با تحريك بگذارند و  تأثير كنند روي حاالت و رفتار مخاطبان  سعي مي
وقفه به سوي  تالش بي ةنژاد، وطن، افراد و يا قوميت، حس تنفر از مخالفين و... روحي

 دهند.  هدف را در مخاطبان پرورش مي
شود اين  كاري كه در جنگ نرم انجام ميترين  مهمشايد  ع:ترديدافكني و جايگزيني مناب .15

هاي خود دچار شك و ترديد كنند. به ويژه تشكيك در  است كه شخص را نسبت به ديدگاه
سازي ذهن طرف مقابل براي  تشكيك، در واقع نرم. بخشي يك رفتار و نتيجه  كارآمدي

شود تا  كند و او آماده مي عمليات بعدي است. شك، فرد را دچار خأل فكري و منطقي مي
چيزهاي ديگري را در ذهن بپذيرد. بنابراين ابتدا فرد بايد نسبت به منابع فكري خود شك 

شود را بپذيرد. براي  بايد منابعي كه اطالعات در آن ريخته مي دوم، مخاطب   كند. در مرحله
 ةگويند يا هم يدروغ محريف هاي  رسانهشود كه  گونه عنوان مي ها اين در رسانهنمونه 

كنند... در نتيجه نسبت به  گويند و بر اساس منافع خودشان اين كار را مي واقعيت را نمي
شود؛ ولي همچنان نياز هست كه منابع  هاي خودي شك پيدا مي صحت عمل رسانه

گاه سريعاً منابع رقيب از سوي دشمنان معرفي  اطالعاتي ديگري جايگزين آن شود. آن
 پذيرد.  گونه صورت مي اطالعات اينشوند. تزريق  مي

اي دارد. اگر مطالبي كه ديگران  ذهني ةها و شاكل هر انساني، ارزش طراحي ادبيات مناسب: .16
زند. اگر شخص  را پس مي ذهني داشته باشد، انسان آن   گويند تفاوت زيادي با اين شاكله مي

پذيرد.  را نمي  مان اول آنمذهبي، پيامي كامالً ضدمذهبي دريافت كند، طبيعي است كه از ه
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رواني مخاطبان   ةكند پيام موردنظرش را با توجه به شاكل به همين دليل دشمن تالش مي
 طراحي كند.

هاي آن وجود  هاي گوناگوني از جنگ رواني و روش در طول تاريخ مصداق الگوسازي: .17
ز آن استفاده تر شده و به دليل توانايي رسانه، با قدرت بيشتري ا دارد كه امروز علمي

كنيم  اي كه امروزه در آن زندگي مي شود. يكي از مواردي كه در دنياي مجازي رسانه مي
 است.  اهميت دارد، الگوسازي

 
 اجتماعي، قدرت و امنيت نرمة سرماي ،هاي جمعي رسانه

اجتماعي ياد  ةاگر چه فوكوياما، از دين، ايدئولوژي، آموزش و پرورش به عنوان منابع سرماي
سرمايه  ةابزارهاي اشاع عنوان ههاي جمعي و همگاني ب ، اما آنتوني گيدنز و تاجفل از رسانهكرد

شناسايي، استمرار و ترويج و يا حفظ و  هاي همگاني ابزار كنند. در واقع رسانه اجتماعي ياد مي
 اجتماعي كه داراي دو ةهاي اجتماعي جامعه هستند. با عنايت به تعريف سرماي انتقال سرمايه

طبيعي  ست؛ها، هنجارها و اعتقادات (وجه ذهني) ا ها (وجه عيني) و ارزش و گروه ها وجه شبكه
هاي مختلف  هاي جمعي در آرايش فكري نيروهاي مختلف اجتماع در عرصه كه رسانه است

هاي  رسانه ظهورطور كلي  هب .اجتماعي، صاحب موقعيت ممتازي در اثرگذاري باشد حيات
كلمن به اعتقاد  ).1377اعتماد مبتني بر اوهام كاهش يابد (كلمن، سريع رشد همگاني سبب شد 

وجود آمده است.  هاعتماد ب شدن ميزان ها در جهت كم رسد كه اخيراً تغييري در رسانه نظر مي هب
هاي  هاي اخير تكنيك در سال يان بزرگسال از مصاديق آن است. از طرفييكاهش اعتماد آمريكا

است. رشد و افزايش اعتماد به  گيري اعتمادها شده ازسازي و باز پساي سبب ب جديد رسانه
كه كاهش اعتماد به بعضي نهادها،  دهد اخبار تلويزيون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان مي

اطالعات باشد (كلمن،  ةمنبع و تفسيركنند عنوان هها، ب رسانه ةممكن است ناشي از قدرت فزايند
اند كه  شوند يا شده هايي مي تبديل به واسطه دةفزاين اي اني به گونههاي همگ رسانه .)96: 1377

هايي كه بايد به قضاوت  واسطه ةمنزل ها به كنند. پذيرش رسانه ها اعتماد مي افراد به قضاوت آن
شوند،  ها كنترل نمي ها توسط دولت شده است در مواردي كه رسانه ها اعتماد كرد، سبب آن

نگاري  روزنامه ،ه اين وضعيتــد. كلمن بــايش بگذارنـنم  هــرا ب اي رخاشگرانهـالل پـاستق
هاي نخبگان مورد اعتماد را  هاي همگاني، هنگامي كه كاستي رسانه د.گوي مي »گرانه كاوش«

كاهش اعتماد، يعني حداكثر و دهند. توانند مخاطبان خود را گسترش  مي سازند، آشكار مي
 ةگان اطالعات دارد. يكي از اين منابع سه ةگان بستگي به منابع سهتا اندازه زيادي  حداقل نوسان،

چاشني  هاي جمعي هستند كه عالوه بر توليد اطالعات، تفسير و آموزش را نيز اطالعات، رسانه
 .دنكن ها مي آن

قبض انواع اعتمادها باشد.  تواند علت بسط يا مدت در ساختارهاي ارتباط، مي تغييرات كوتاه
هاي مختلف سني سبب  گروه هاي همگاني در ساير رسانه ش سينما، تلويزيون وترسنفوذ و گ
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فرهنگ، سياست و اقتصاد مصرف شده  هاي مختلف نسلي در حوزه بسط اعتماد اجتماعي ميان
و به  هاي اجتماعي جامعه تقويت سرمايه هاي مختلف سبب هاي همگاني از روش رسانه .است

توانند  گونه كه مي ها به همان رسانه شوند. مي ملي يك كشوربع آن افزايش قدرت نرم و امنيت ط
با همان  ،هدف مورد نظر خود بپردازند در مقابلمختلف به جنگ نرم  يها با كاربرد تاكتيك

اجتماعي،  ةتوانند منابع قدرت نرم يك كشور يعني كارآمدي حكومت، سرماي ها مي تكنيك
يش سطح رضايت، حساسيت و اعتماد سياسي مردم ده و با افزاكراقتدار، و جذابيت را تقويت 

ميزان مشاركت نهادمند، مستمر و قانوني مردم را تصعيد و مشروعيت دولت را افزايش دهند. 
 ،نيمكها در توليد امنيت نرم به آن توجه  نقش مثبت رسانه ةزمين ديگري كه بايد درمسئله 

و  هداخلي هم سرايت پيدا كرد ةه حوز. اين مسئله بستها و ابعاد مفهوم امنيت ا گسترش جنبه
امنيت نظامي به ابعاد ديگري همچون صرف و از حالت ه عدي خارج شدب امنيت از حالت تك

. در بسط و گسترش ابعاد امنيت، ه استامنيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز بسط يافت
هاي  ه پيدايش و رشد رسانهتوان ب اين عوامل مي ترين مهماند كه از  عوامل زيادي دخيل بوده

ها و يا  كشيدن قدرت دولت ها در رشد افكارعمومي و به چالش اين رسانه تأثير جمعي و 
ها حقايقي هستند كه به  رسانهامروزه طور كلي  به ها اشاره كرد. برعكس، ازدياد قدرت دولت

امع مدرن، گذارند. در جوتأثير دليل ماهيت خود در بسياري از سطوح سياسي و اجتماعي 
توانند به شدت  و از اين نظر مي شوند ابزارهاي كنترل اجتماعي تلقي مي ترين  مهمها از  رسانه

ها در سازوكار  اجتماعي دخالت كنند. اهميت روزافزون رسانهو  در موضوع ثبات سياسي
 شود، زيرا اطالعات در جهان معاصر سياسي از ماهيت اين ابزار ناشي مي و تحوالت اجتماعي

گيري از اهميت  شوند. امروزه نقش اطالعات در سازوكارهاي تصميم از منابع قدرت قلمداد مي
دهد. جايگاه ابزار رسانه  تالقي رسانه و قدرت را شكل مي ةنقط ،بااليي برخوردار است و همين

، حساسيت استمنبع اوليه و مهم قدرت مطرح  ةقرني كه اطالعات به مثاب ةمخصوصاً در طليع
. همزادي رسانه و اطالعات و تالقي اين مفاهيم با قدرت و نقش مستقيم و دي دارباالي

مهم  ةهاي فردي، معادل دهي به هنجارهاي اجتماعي، عمومي و ارزش غيرمستقيم رسانه در شكل
واحدهاي  همةطور قطع در امنيت ملي  آن به ةزند كه نتيج اي را در جهان معاصر رقم مي و تازه

ها و هنجارها  است. اگر در برداشتي وسيع، امنيت را پويايي و پايداري ارزش گذارتأثيرسياسي 
 تأثير مستقيم و غيرمستقيم اطالعات و  تأثيردر اشكال انتزاعي و انضمامي آن بدانيم، با توجه به 

توان از آثار ناشي  ها و هنجارها، به راحتي مي دهي و تحول ارزش پنهان و آشكار رسانه در شكل
هاي تازه بر امنيت ملي سخن گفت. اين ارتباط در صورتي كه در چارچوب  رسانه از تولد

الگويي خاص به تعريف درآيد، پويايي و بالندگي هر دو عامل يعني رسانه و امنيت را در پي 
 . خواهد آورد

 ةبايد به نظري ،ها در افزايش قدرت نرم و به تبع آن توليد امنيت نرم در رابطه با نقش رسانه 
دانيم، ماركس اساس نظام قشربندي خود  طور كه مي نيم. همانكنمادين بورديو نيز توجه  ةرمايس
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 ،طور خالصه بر ثروت قرار داده بود. وبر در تكميل را بر اقتصاد و مالكيت وسايل توليد يا به
ن اجتماعي اشاره كرد. بورديو در تكميل أماركس به دو عامل ديگر يعني قدرت و شنظرية 

سياسي و  ــ هاي اقتصادي پارسونز، عالوه بر عامل ةماركس و وبر، با استفاده از نظري ةنظري
هاي مختلف  اجتماعي، عامل فرهنگي را نيز اضافه كرد. بورديو معتقد است در جامعه و حوزه

ها در دست دارند مشخص  هايي كه آن ها بر اساس ميزان سرمايه جايگاه افراد و گروه ،آن
 كند: اصلي را چنين تعريف مي ةر سرمايشود. او چها مي
 سرمايه اقتصادي همان ميزان ثروت و دارايي كنشگران است. .1
 كند. اجتماعي به ميزان و كيفيت ارتباطات انساني اشاره مي ةسرماي .2
 ةهاي فردي اشاره دارد. به عبارت ديگر سرماي فرهنگي به دانش، تجربه و قابليت ةسرماي .3

 گي است. هاي زند فرهنگي همان مهارت
باشد؛ اما در اينجا آن  ريشه داشته پيشين ةتواند در سه نوع سرماي ميكه نمادين،  ةسرماي .4

اند كه براي صاحبان آن توليد اقتدار و مشروعيت  ها به شكل نمادهايي درآمده سرمايه
 .)1388(بهرامي كميل،  كنند مي

 

ت گرفته است أيت كاريزماتيك نشمشروع ةوبر دربار ةنمادين از ايد ةبحث بورديو درباره سرماي
مشروعيت كاريزما، فراانساني و الهي است اما در  عوبر منب ةالبته با اين تفاوت كه در نظري

 گردد. نمادين به اجماع دروني كنشگران در مورد آن نمادها باز مي ةسرماي
اجتماعي دادن تعلق به سطوح متفاوت  نمادين، استفاده از نمادها براي مشروع جلوه ةسرماي

گيرد. بورديو در اين باره  ناپذيري كاركردي ايدئولوژيكي به خود مي طور اجتناب است و به
شدن (يعني  شناختي دارد، متكي به شناخته ةاي است كه ريش سرمايه نمادين، سرمايه«گويد:  مي

 ,Bourdieu)» شدن (يعني اعتباردادن به آن) است داشتن از آن) و به رسميت شناخته اطالع

ها حضور چشمگيري دارد. در رابطه با  مذهب، علم و رسانه ةنمادين در حوز ةسرماي .(1986
هاي مختلف اجتماعي اين توانايي  ها در ميدان نيم كه رسانهكها بايد به اين نكته مهم توجه  رسانه

 أثير تها به دليل  ها را تغيير دهند. رسانه نمادين افراد و موقعيت ةرا دارند كه ميزان سرماي
ها  توانند مشروعيت و حيثيت اجتماعي افراد يا سازمان اي كه بر افكار عمومي دارند مي گسترده

نقش بسيار  ،نمادين يك جامعه ةتوانند با افزايش سرماي ها مي نند. بنابراين رسانهكرا كم و زياد 
 نند. كمهمي را در افزايش قدرت نرم و توليد امنيت بازي 

در توليد خشونت نمادين و جنگ  ،ها همانند ژانوس دو چهره دارند انهاما از آنجايي كه رس
ها در توليد آن نقش  بورديو خشونت نمادين كه رسانه ةنرم هم نقش بسيار مهمي دارند. به گفت

آيد. خشونت  وجود مي ههاي اجتماعي و فرهنگي ب به صورت غيرمستقيم در ميدان ،مهمي دارند
ها و طبقات اجتماعي اين  نمادها و معناها به شكلي كه گروه هاي نمادين يعني تحميل نظام

عمال قبول بدانند. خشونت يا قدرت نمادين يك پتانسيل و امكان ا ها را مشروع و قابل نظام
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اي غيرمستقيم و بيشتر از طريق  قدرت يا خشونت است. اين شكل از قدرت و خشونت به گونه
تر نظارت اجتماعي متفاوت است.  هاي مستقيم صورت شود و با هاي فرهنگي اعمال مي مكانيسم

هايي مانند آزادي، ليبراليسم و  خشونت نماديني بر ضد ارزش ،هاي غربي براي مثال در رسانه
داند كه  فردگرايي در جريان است. به همين دليل بورديو سانسور را نوعي خشونت نمادين مي

طور كه  همانطور كلي  بهشود.  بازتوليد مي ها مسلط اعمال شده و توسط ساير گروه ةتوسط طبق
توانند نقش مهمي در افزايش قدرت نرم و توليد امنيت  هاي نمادين مي ها با ايجاد رسانه رسانه

آموزش نمادهاي  و توانند با ايجاد خشونت و قدرت نمادين نند به همان ميزان نيز ميكنرم ايفا 
ها  كاالهاي فرهنگي و كاهش امنيت ارزش زمينةدر  گرايي سبب مصرف ،خود به افراد نظر مورد

تواند نقش بسيار مهمي در كاهش مشروعيت دولت و  ميمسئله ند. اين شودر ميان مردم 
 ة(كاهش انسجام اجتماعي) داشته باشد. در نهايت بايد به اين گفت افزايش تمايزات گروهي

ها نمادها را مصرف  ، بلكه آنكنند افراد كاال و خدمات را مصرف نمي«د كه: كربورديو اشاره 
 .)293 :1987(لش،  »آن تفاوت اجتماعي خود با ديگران را نشان دهند ةوسيل كنند تا به مي

ها  هاي همگاني بر قدرت نرم و به تبع آن توليد امنيت نرم، آن رسانه تأثيربر  بطور كلي عالوه
توانند بر  وفاداري ملي) مي گذاري بر مشروعيت سياسي دولت، اعتماد وتأثيراز سه طريق ديگر(

 شود:  ا اشاره مي گذار باشند كه در ذيل به آنتأثيرامنيت نرم 
 

 هاي شهروندي تغيير و تحول خواست. 1
هاي  هاي گوناگون با ايجاد تغييرات در گستره و يا اولويت خواست توانند به شيوه ميها  رسانه

هايي همچون  ها با اجراي كارويژه نهنند. رساكدهنده ايفا  شهروندي، نقش تعديلي يا شتاب
اي را از  توانند تصورات تازه رساني مناسب مي بررسي و نقد، تحقيق و تفحص و يا اطالع

ند. ك ها مي سازي آن ها را موظف به برآورده زندگي و سياست نزد خود ايجاد كنند كه دولت
ها  شكاف بين خواست بديهي است در صورت كاستي نظام سياسي براي همراهي با اين جريان،

امنيت ملي به مخاطره و به تبع آن ثبات سياسي مشروعيت و شود و  ها بيشتر مي ويژه و كار
تصوير مناسب از كارآمدي دولت، توانايي  ةتوانند با ارائ ها مي براين رسانه عالوهافتد.  مي

ه، توانايي هاي دولتي در انجام درست و مؤثر وظايف قانوني و مورد انتظار جامع دستگاه
ها در حل  هاي مردم، توانايي حكومت در بسيج منابع، امكانات و ظرفيت حكومت در حل مسئله

هاي جامع، منسجم و  گيري ها و تصميمات مشخص، توان تصميم ها يا اجراي برنامه مسئله
گام  ،پذير، قاطع، مستمر و سريع حكومت سوي حكومت و توان اجرايي انعطاف استوار از
توانند با نظارت مؤثر خود بر  ها مي رسانهبراين  عالوه راستاي توليد امنيت نرم بردارند.مهمي در 

كاهش ميزان  امور و رفتارهاي سياسي در كشور، نقش تعديلي خود را با تحديد و يا حتي
توانند توقعات را با بيان  بدين ترتيب كه مي .هاي مختلف شهروندان به نمايش گذارند خواست

تواند شكاف  ها در جامعه مي ند. بديهي است كاهش يا حفظ سطح خواستسازديل واقعيات تع
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هاي  . رسانهجلوگيري كندها  ها را كم سازد و يا حداقل از تعميق آن ها و كارويژه بين خواست
همزمان با پيوندزدن  ،هاي تحليلي خود براي تأثيرگذاري بر مخاطب المللي در گزارش بين

هاي القاي غيرمستقيم، موضوع و نهاد مورد  گيري از شيوه د با بهرهكوشن موضوعات مختلف مي
نظر خود را به عنوان الگو به مخاطب معرفي كنند. به عنوان مثال، راديوهاي آمريكا با معرفي و 

آنجلسي و  دي، خوانندگان لسوهاي هاليو تبليغ الگوهاي مطلوب خود (مانند معرفي هنرپيشه
ها) درصددند  پي با آن در هاي پي اند و مصاحبه ايران مهاجرت كرده افرادي كه پس از انقالب از

وفاداري و  ةو زمين همانندسازي نوجوانان و جوانان ايراني با اين الگوها را ميسر سازند ةزمين
 ها به دولت جمهوري اسالمي ايران را كاهش دهند. اعتماد آن

 

 تغيير و تحول در كارويژه هاي دولتي . 2
نظارتي كه بر عملكرد دولتمردان، نهادهاي دولتي و بررسي و نقد آثار ناشي از آن  ها با رسانه

 كار ةهاي شهروندي گفته شد، در حوز هايي مشابه آنچه براي خواستتأثيرتوانند  دارند، مي
هاي مديران اجرايي و  ها و ضعف توانند با بيان كاستي ها مي هاي دولتي داشته باشند. رسانه ويژه

هاي  هاي دولتي با روند خواست هاي به اجرا درآمده، ترتيبي در پيش گيرند تا برنامه تنقد سياس
ها، نهادها و بنيادها و يا  ها، اداره . كم و زياد شدن وزارتخانهمتناسب شوندموجود در جامعه 

مردم و اصالحاتي از اين  ةهاي اولي تأمين نيازمندي ةهاي كالن دولتي در زمين تغيير در سياست
ند و آن را به حداقل ممكن برساند و كها غلبه  ويژه ها و كار تواند بر شكاف خواست بيل ميق

تأسيس دولت خوب ياد  فرايند ة ثباتي را از بين ببرد. اندي بارتن از اين عملكرد به مثاب بي ةزمين
همچنين  ).1383(افتخاري،  شود كند كه در پي اصالح عملكردها و نهادها حاصل مي مي

توانند تصوير مردم از ميزان كارآمدي دولت را  شان مي ساني ها با توجه به رسالت اطالع هرسان
بينانه طراحي شود، شكاف  تر و خوش دستخوش تحول سازند. بنابراين هرچه اين تصوير مثبت

ثباتي سياسي  بروز بي ةبروز تهديد به امنيت ملي و زمين ةشود و زمين ثباتي در جامعه كمتر مي بي
رود. به همين خاطر است كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته در هر وزارتخانه،  بين مياز 

تر  رساني هرچه سريع شود تا روند اطالع خبرنگاران مقيم آن وزارتخانه تأسيس مي ةدفتري ويژ
 تر انجام گيرد و از اين طريق تصورهاي مردم از تالش پيگير دولت بهبود يابد. و دقيق

 

 در انسجام ايدئولوژيك  تغيير و تحول. 3
 ةبسزايي در نتيج تأثيرها با باورها و اعتقادهاي شهروندان و كارگزاران  برخورد رسانه ةنحو

ثبات سياسي در هر جامعه دارد. هرگونه برخوردي كه در نهايت به  مشروعيت و معادله
اي رسمي دولت ه تواند تالش شود، ميمنجر ها  گرداني آن ها و روي اعتمادي مردم به ارزش بي

ثباتي و ناامني مواجه  هاي كارآمد را با خطر بي اش عاري سازد و حتي دولت را از ارزش واقعي
تواند به  كند. بالعكس تقويت انسجام ايدئولوژيك و طرح مناسب و متناسب با زمان باورها، مي

 .ندكو ثبات و امنيت را در جامعه حفظ  هدكرهاي احتمالي كمك  جبران كاستي
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 تغيير و تحول در الگوي ثبات سياسي  .4
تحقق الگويي تازه از ثبات  ةوانند در كنار ساير بازيگران سياسي، با تالش در زمينت ا ميه رسانه

نند. به عبارت ديگر، چه بسا جامعه در ظاهر به خاطر حاكميت كبه كل جامعه خدمت  ،سياسي
را بيازمايد، اما چون اين الگوها پايدار الگوي ثبات سياسي ايستا و يا كاذب، نوعي ثبات سياسي 

 ةها را به نمايش گذارند و زمين توانند با اعمال حق نظارت خود، نارسايي آن ها مي نيستند، رسانه
خروج از اين الگوها و حاكميت الگوي ثبات سياسي پويا را فراهم سازند. در اين حالت است 

منظور  ها به ها و كارويژه تحليل خواستهايي از قبيل بررسي، نقد و تجزيه و  كه فعاليت
اي ثبات سياسي  طور كلي اگر در جامعه شود. به ي ميتلقها، مثبت  بخشيدن به هر دوي آن شتاب

وجود داشته باشد، امنيت ملي آن جامعه هم حفظ خواهد شد و تهديد داخلي و خارجي 
 .تواند باعث برهم زدن امنيت ملي آن كشور شود نمي
 

 گيري  تيجهبندي و ن جمع
 هاي همگاني، ، افزايش نقش رسانه2001سپتامبر  يازدهپايان يافتن جنگ سرد، وقوع حادثه 

حاكم شدن گفتمان نرم و ايجابي امنيت بر محيط امنيتي نظام جهاني مشاركت، اعتماد و 
 ،اجتماعي ةوفاداري مردم به دولت و افزايش مشروعيت سياسي و در يك كالم افزايش سرماي

در حالي كه مين امنيت ملي و مقابله با تهديدات امنيتي يافته است. زيرا أيار مهمي در تنقش بس
كه در آن د كرو امنيت را وضعيتي تلقي  شتكيد داأتد بر نبود تهدي از امنيت ديدگاه سلبي

آن را وضعيتي  هاي حياتي بازيگر وجود نداشته باشد، ديدگاه ايجابي تهديدي نسبت به ارزش
هاي دولتي  كارويژه هاي شهروندي و خواسته تهديد، تعادلي بين د كه افزون بر نبوددان خاص مي

 ةثر از همين تفاوت در ديدگاه است كه امنيت در ديدگاه سنتي بيشتر صبغأمت وجود داشته باشد.
ماهيتي  ،نظامي يافته و مقوالتي چون جنگ و نزاع در كانون آن قرار دارند. اما ديدگاه ايجابي

به  مندي و كسب اعتماد مردم و معطوف به مردم دارد. بدين صورت كه ايجاد رضايتمتفاوت 
مطالعات . بر همين اساس آيد ه شمار ميب ، مبناي اصلي امنيتهمراه افزايش مشروعيت سياسي

 ةهاي پاياني قرن بيستم به شدت متوجه مقوالتي چون سرماي هاي امنيتي در سال و برنامه
وري را در همين چارچوب فهم اهاي نظامي و فن معادالت و توانمندي اند و حتي اجتماعي شده

افزايش توان  ةهايشان در حوز ها افزون بر سياست د. نتيجه آنكه دولتكنن و تجزيه و تحليل مي
شان همت گمارند تا  اجتماعي ةنظامي، اقتصادي و فني الزم است تا به افزايش ميزان سرماي

مين امنيت بدون أشان توفيق يابند. به عبارت ديگر، ت ت داخلي و مليمين امنيأت اينكه بتوانند در
 اجتماعي ميسر نبوده و يا حداقل بسيار دشوار خواهد بود. ةقابل توجهي در حوز ةداشتن سرماي

ساالري و اعتماد  گذاري بر مشاركت اجتماعي، مردمتأثيرهاي جمعي با  در اين زمينه رسانه
مين أند كه ضمن تهستاجتماعي  ةاز اركان بسيار مهم سرماي ،گرمتقابل مردم و دولت به يكدي
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د. زيرا شون رضايت مردمي و مشروعيت سياسي به ثبات و امنيت داخلي نيز منجر مي
ي تلقجامعه  ةساالري در معادالت امنيتي معاصر، صرفاً يك روش سياسي براي ادار مردم
يا  عتواند بر مشرو آيد كه مي مي آن الگويي عملياتي به شمار د؛ بلكه افزون برشو نمي

بودن يك حكومت داللت داشته باشد. از اين منظر جريان قدرت درون يك جامعه با  نامشروع
ماند؛ حال آن كه  يافته و از تعرض مصون مي به ثبات موردنياز دست» ساالر الگوي مردم« دكاربر

ال را طي خواهد كرد. معناي اش را از دست داده و راه زو مردمي ةدر غير اين صورت، پشتوان
شود كه  ساالري به توليد مفهوم بنيادين و مهمي چون ثبات منجر مي اين سخن آن است كه مردم

ساالري  معناي ايمني بوده است. از سوي ديگر، مردم ةطور سنتي دربردارند ها به براي قدرت
امنيت را در اشكال  ةجوهر را به دنبال دارد كه ملي، مفهوم رضايت براي افراد و بازيگران خرده

عنصر اصلي رضايت، اعتماد مردم به دولت و به يكديگر  دهد. شكل مي ــ مدرن و ايجابي آن
جامعه، متوجه علم و دانش است كه از طريق  مسئول اصلي روند اعتمادسازي در. ستا

به . )1377پذيرد (گيدنز،  ارتباط جمعي صورت مي نهادهايي مثل آموزش و پرورش و وسايل
توان مشاهده كرد: اعتماد بنيادين، اعتماد  ارتباطات اجتماعي مي اعتقادي، سه نوع اعتماد در

اطمينان به استمرار  ،شناختي يافته. اعتماد بنيادي يا امنيت هستي تعميم شخصي و اعتماد بين
وسعت و  نگاهي به. جمعي است هاي وسايل ارتباط يياست كه از وظايف و توانا هويت خود

تقويت يا تضعيف  ها را در رسانهتأثير اندازي از ميزان  تواند چشم اجتماعي، مي ةرو سرمايقلم
هاي  است كه رسانه شناس معاصر، معتقد هدست دهد. پير بورديو، جامع ههاي اجتماعي ب سرمايه

و فضا را براي كنشگر در  كه شرايطند ثرؤهاي اجتماعي م جمعي از آن زاويه در تقويت سرمايه
عقالنيت گزينشي در فضاي عمومي  د. انتخاب عقالني ونآور فراهم مي» انتخاب عقالني«جهت 

و افزايش مشاركت  يشخص بين كنشگران حائز اهميت مضاعفي است و سبب تقويت اعتماد
افكار عمومي در مواقع ضروري  هاي جمعي با هدايت ) رسانه1380شود (بورديو،  عمومي مي

سازي فضاي  د. سالمنشو جامعه مي مفاهيم سالم در يان و القامانند انتخابات سبب جلب اذه
سازي مردم نسبت به  و آگاه گذران مطلوب اوقات فراغت، آموزش اصول شهروندي، تنوير

سازي (امت اسالمي)  امت سازي و حتي حقوق خود، تقويت همگرايي ملي و تسريع روند ملت
جهاني كه در آن قرار دارند، و  جتماعي وسازي مردم نسبت به موقعيت ا طور خالصه آگاه و به

تعريفي از خود و شناخت هويت  ئةدعوت مردم براي ساختن و پردازش وضعيت برتر و ارا
هاي  جمعي در راستاي تقويت سرمايه هاي كاركردها و دستاوردهاي رسانهترين  مهمتاريخي از 

هاي  ها و ايجاد سرمايه تواند باشد. از نكات ديگر، نقش رسانه اي مي اجتماعي هر جامعه
اجتماعي در  ةهاي جمعي در خلق سرماي است. به تعبيري رسانه اجتماعي در مواقع بحران

هاي طبيعي از اين جمله  ها و ساير پديده بر عهده دارند. زلزله مديريت بحران نقش اصلي را
هاي جمعي  نهترين دليل براي نماياندن نقش رسا ترين مسير و واضح رسد ساده نظر مي هاست. ب

گيري جامعه  هاي جمعي در شكل ا تضعيف آن، نقش رسانهياجتماعي و تقويت  ةدر سرماي
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اجتماعي،  ةعنوان بستر مناسب سرماي همدني (به معني اصيل و واقعي آن) ب ة. جامعستا مدني
هاي جمعي است. از ديگر سو الزم است كه  خود را مديون عملكرد رسانه ةگيري و توسع شكل

مطالعه و بررسي قرار داده تا از  سازي به معني عام مورد هاي جمعي را در فرهنگ سانهنقش ر
جمعي در سطوح  ةآگاه شويم. رسان اجتماعي ةگيري سرماي ها در شكل اهميت نقش رسانه

جامعه را دارد. لذا بايد گفت كه  هاي سني مختلف سازي براي گروه مختلف، توانايي فرهنگ
هاي اجتماعي كنوني  اجتماعي در نظام هاي از و عامل رشد سرمايههاي جمعي بسترس رسانه

لي از جمله انتخابات و يا حوادث ئمسا . افزايش آگاهي عمومي، حساسيت مردم نسبت بهندسته
. اجتماعي است ةرسانه بر سرماي تأثيرمصاديق  ها و لفهؤشدن ميل به همگرايي، از م افزونو ملي 

اجتماعي و قدرت نرم  ةبر سرماي تأثيرتوانند با  در دوران كنوني مي ها بنابر آنچه گفته شد رسانه
د. ننكامنيت ملي كشورها و از آن جمله كشورمان ايفا  جهت ردها نقش بسيار مهمي را  دولت
توانند از طريق مقابله با جنگ نرم اياالت متحده  هاي جمعي كشورمان مي براين رسانه  عالوه

رسد  به نظر ميالمي ايران بر امنيت و قدرت ملي بيفزايند. زيرا هوري اسمآمريكا در برابر ج
تكثري كه در تئوريزه كردن راهبردهاي كالن واشنگتن در قبال جمهوري اسالمي  رغم تنوع و به

(با كاربرد ، رويكرد جنگ نرم ،وجود دارد اي رسانه ــآكادميك و محافل سياسي  ةدر عرص
  خوردار است. از اهميت خاصي بر اي)  وسيع رسانه

محيط  و هدايت شده به شدت متأثر از محيط داخليفرايند  به عنوان يك جنگ نرم
پيچيده هستند. به  و بسيار گسترده نرم هاي تهديدات محيط داخلي، زمينه المللي است. در بين

 و هاي اجرايي مديريت در بخش سوءرفتار يك پليس در برخورد با مردم تا سوء از نحوي كه
 جنگ نرم كاهش اعتماد مردم به دولت، هاي ايجاد زمينه تواند عاملي براي مي ... و داريفساد ا

هاي دولتي در جلوگيري  داخلي تمام دستگاه ةهمين دليل در عرص نارضايتي عمومي باشند. به و
 .دارند مسئوليت جنگ نرم هاي گيري زمينه از شكل

 توان با تهديدات نميدولتي هاي  دستگاه پذيري تمام ليت اساساً بدون باالبردن ظرفيت مسئو
بر همين اساس با غالب شدن نگرش ايجابي بر محيط امنيتي نظام  مقابله كرد. جنگ نرم و نرم
الملل و  ن نظام بينساختآمريكا براي ايدئولوژيك  ة(هدلي آركس)، تالش اياالت متحد الملل بين

ردان كشورمان براي افزايش توانمندي تشديد فضاي رواني و تهديدات نرم عليه ايران، دولتم
اجتماعي و به تبع آن افزايش مشاركت، آگاهي و عقالنيت  ةهاي جمعي براي ايجاد سرماي رسانه

جمعي در رفتارهاي سياسي، اعتماد اجتماعي، وفاداري مردم به دولت، مشروعيت و ثبات 
 نند: كرهاي ذيل توجه سياسي و قدرت نرم خود براي مقابله با اين تهديدات بايد به راهكا

 

 ها پيشنهادات و راهكارهاي مربوط به رسانه
تغيير  ةاي در زمين هتلويزيون داراي كاركردهاي ساده و پيچيد راديو ودانيم  طور كه مي همان. 1

مخاطبان، تغيير فرهنگ عمومي، اثرگذاري بر باورهاي مردم، و  نگرش و افكار و رفتار
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دهي  مهندسي فرهنگي و شكل ،پذيري فرهنگ ةنيي در زميكاركردها هدايت افكار عمومي،
باالبردن مشاركت سياسي مردم از طريق حضورشان در  ةدر زمين ييافكارعمومي، كاركردها

و افزايش ثبات و مشروعيت  هاي آن براي مردم انتخابات، نقد عملكرد دولت و توجيه برنامه
اجتماعي  ةهاي سرماي ها و شاخص لفهؤتواند م كاركردها مي اين ةموضوع هم .است سياسي

تلويزيون ابزارهاي دولتند و انتظار بر اين است كه اخبار و  باشد. به هر روي، راديو و
 .اجتماعي بپردازند  هاي سرمايه برخي از شاخص ها به تقويت هاي آن برنامه

 
و از ميزان مخاطبان بيشتري را به خود جلب كند  با تدابير ويژه هر روز بايد رسانهبنابراين 

بكاهد. براي اين منظور توجه به عاليق و نيازهاي  هاي كشورهاي همجوار استفاده از رسانه
ها و انتظارات مردم  بندي خواسته شناسايي و اولويت هاي نيازسنجي براي مردم و انجام طرح

 ؛شوند مي راهكارهاي مناسبي تلقي
 و اجتماعي ةيقاً متوجه مضامين سرمايعم هاي خود رسانه با بازانديشي در محتواي برنامه. 2

 ؛ها باشد تقويت آن
در جهت اصالح روابط  ،يعني از اعتمادي كه به آن شده است رسانه از فرصتي كه دارد. 3

 ؛ندكو دولت استفاده  اجتماعي ميان مردم و بين مردم
دانند  م نميدر وحدت و انسجام مرد ها را آنان نقش رسانه .دم ارزيابان خوب رسانه هستند. مر4

اظهار عوامل و مواردي كه حس  و رسانه بايد با تبليغ و ترويج نقاط اشتراك مردم و
به هدف وجودي خود  آفرين شود و وحدت ،كند دوستي و اتحاد را تحكيم مي ديگر
 .عمل بپوشاند ةجام

هاي مردم به دولتمردان و اعالم برخي دستاورد ها و مطالبات ها با انعكاس خواسته رسانه. 5
 ؛اجتماعي بپردازد ةتوليد سرماي به ،نهادهاي دولتي به مردم از طرف دولت

رسمي كشور را براي بسترسازي با هم بودن  ها و هنجارهاي ها آموزش و تبليغ ارزش رسانه. 6
د. از بين نهادهاي مدني ندستور كار خود قرار ده و ايجاد توافقات اساسي بين مردم در

نيروي انتظامي به يكديگر مرتبط و نيازمند نباشند.  صدا و سيما و ةيك به انداز شايد هيچ
 ةويژه دربار اجتماع و به ةانتظامي اخبار و اطالعات موثق دربار قاعده بر اين است كه نيروي

 اي در اختيار صدا و سيما قرار هاي مطلوب رسانه برنامه ةبه منظور تهي انحرافات اجتماعي را
 ؛دهد

 ةدولتي در زمين شيده شود كه صدا و سيما و نيروي انتظامي به عنوان دو نهادي اندييراهكارها. 7
ثر ؤبرنامه مرتبط و م ةدادن اطالعات و ترسيم سيماي جامعه از سوي نيروي انتظامي و تهي

 . باشد بيشتري داشته ةارتباطات دو جانب ،براي كاهش انحرافات اجتماعي
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  پيشنهادات و راهكارهاي مربوط به دولت
حق مردم و  هاي به به عبارت ديگر دولت بايد بتواند گسست بين خواستهافزايش كارآمدي: . 1

بيابند. هر چه دولت از انجام » خدمتگذار«خدمات دولتي را كاهش داده و مردم آن را دولتي 
 ةتر باشد، اتالف سرماي هاي آنان ناتوان مين نيازمنديأقبال مردم و ت هاي خود در مسئوليت

 ؛اعي بيشتر خواهد بوداجتم
ساخت  به درون )…نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي وكاهش فساد: . 2

اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با  ةتواند به زوال سرماي رسمي قدرت، مي
 ؛اجتماعي و افزايش آن است ةقدرت، ضامن صيانت از سرماي ةفساد در بدن

ساخت رسمي قدرت و تقابل نيروهاي اصلي  بروز تنش در درون تعارضات ساختاري:رفع . 3
 شود. اجتماعي منتهي مي ةفت سرماياي كه باشد به اُ ساز، در هر سطح و اندازه تصميم

گام نخست در  ساخت رسمي قدرت و تقويت آن، بنابراين تحصيل وحدت در درون
 ؛آيد اجتماعي به شمار مي ةداشت سرماي پاس

هاي  الزم را براي مشاركت مردم در عرصه ةدولت موظف است تا زمينمشاركت جويي: . 4
ممانعت به » حكومت ـ مردم« مختلف اعمال مشروع قدرت فراهم آورد و از بروز گسست

براي » منفي«عمل آورد. هر روندي كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندي 
 ؛دآي سرمايه اجتماعي به شمار مي

هاي خود قدردان باشد و بدين ترتيب  قدرت سياسي موظف است نسبت به سرمايه قدرداني:. 5
ها، مسئوليت اصلي را به دوش  رغم قلت تعدادشان در بحران بهنيروهاي وفاداري را كه 

ثير مهم دارد: نخست به حفظ أها دو ت گيرند، براي خود نگه دارد. قدرداني از اين سرمايه مي
ده و كرشود و ديگر آنكه جامعه را تهييج  ها مي كند و مانع از هدررفتن آن ميها كمك  آن

مهري قرار  مورد بي ،ثرؤم  صورت فداكاري و حضور  ند كه دركن ديگران نيز باور مي
 ؛نخواهند گرفت

بين بردن  مرزي در ابعاد مختلف جهت از و اي در مناطق محروم هاي توسعه پيشبرد طرح. 6
 مانند فقر، ناامني، تورم، بيكاري، ترافيك هاي اعتراض اجتماعي زمينه و يياهاي واگر ظرفيت

 ؛... و
هاي مدني  گسترش آزادي و تهديدانگاري بيش از حد در فعاليت نهادهاي غيردولتي پرهيز از. 7

چارچوب قانون اساسي همراه هوشياري الزم جهت اجتناب از تهديدات احتمالي اين  در
 ؛اجتماعي و امنيت سياسيهاي  در حوزه نهادها

ساالري  مردم ةدر حوز مانده قانون اساسي هاي معطل كردن حداكثر ظرفيت براي عملياتي تالش. 8
 ؛ينيد

  ؛دوستي ميهن تقويت حس برايآموزشي  ــهاي فرهنگي  تقويت زيرساخت. 9
 ؛حوزهگذاري مناسب در اين  نهادهاي غيردولتي با قانون نظارت عام بر و كنترل تقويت. 10
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 و به ويژه درآمدها و آنان  موضوع فعاليت و نهاد هاي مردم كنترل بر سازمان و نظارت. 11
 ؛آنان هاي مالي به كمك

 ؛نرم هاي امنيتي كشور با ماهيت تهديدات هاي سازمان كردن ظرفيت همسان. 12
 ؛اجرايي كشور و آمدي نظام اداري كار افزايش. 13
 در راستايسياسي براي نخبگان  و ويت در نهادهاي دولتيعدم اعمال محدوديت براي عض. 14

 .مخالفان ةجلوگيري از جذب آنان در جبه
 

 پيشنهادات و راهكارهاي مربوط به نهادهاي مدني
هاي مردمي به نظام سياسي هستند،  آگاهي بخشي: نهادهاي مدني اگر چه كانال انتقال خواسته. 1

د. بدين معنا كه خدمات و شو است، نمي» بخشي آگاهي«ها كه  اما اين نافي نقش ديگر آن
نند. كدولتي نيز بايد به اطالع مردم برسد تا نسبت به حكومت احساس تعلق  ةكارهاي ويژ

ها نيز از جمله كارهاي مهمي است كه اين نهادها قادر به انجام  كردن خواسته نهادينه و منظم
 ؛آن هستند

س در مردم باشد؛ بلكه اين اقدام أه معناي ايجاد ياميدبخشي: پرداختن به مشكالت نبايد ب. 2
اي روشن را براي جامعه  كه ضمن طرح مشكالت، بتواند آينده اي انجام پذيرد بايد به گونه

 ؛ندكو حكومت ترسيم 
نه » رقابت سياسي«زدن نظم جامعه به عنوان  هم گرايي و بر جلوگيري از تنش: هرج و مرج. 3

كند. ترويج الگوي رقابت سالم سياسي،  اجتماعي را تهديد مي ةتنها وحدت ملي بلكه سرماي
 ؛آيد اجتماعي به شمار مي ةثر اين نهادها براي افزايش سرمايؤهاي م از جمله كار ويژه

هاي مردمي بايد حكومت را در مقابله با مفاسد  گري: نهادهاي مدني با تجميع خواسته اصالح. 4
مشاركت هر چه بيشتر  ةآوردن زمين ضمن فراهم ترتيب و مشكالت ياري رسانيده و بدين

 ؛مردم ،آن را در راستاي منافع ملي نهادينه سازند
گيرد.  قوت مي »هويت اجتماعي« ةاجتماعي به ميزان زيادي از ناحي ةبخشي: سرماي وحدت. 5

براين اساس نهادهاي مدني چنانچه بتوانند در چارچوب قوانين و ضوابط مربوط به 
ها، همت  اقتصادي به جذب افراد و انسجام بخشي به آن اجتماعي و تشكالت سياسي،

(اتميك) خارج و تبديل به كلي واحد » اي ذره«گمارند؛ خواهند توانست جامعه را از حالت 
 آيد. اجتماعي به شمار مي ةسازند كه از جمله خدمات ارزنده به سرماي

 
  شتنو پي

افراد يك جامعـه   ةوسيل هها ب ه به ميزان تحمل مشكالت و چالشپذيري يك اصطالح روانشناسي است ك انعطاف. 1
تواننـد بـا تحمـل مشـكالت و      بـه راحتـي مـي    ،پـذيري باشـند   اشاره دارد. اگر يك ملت داراي انعطاف
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پرستي و انسـجام   ها دوباره به حالت و شكل اوليه خود بازگردند. رضايت، اعتماد سياسي و ميهن چالش
 پذيري ملي است. انعطاف ةدهند تشكيلملي از عناصر بسيار مهم 
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