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مقدمه
پیدایش  و  رسانه  حیرت آور  رشد  ــروزه  ام
ابزارهایي مانند رایانه، ماهواره، اینترنت و غیره، 
همه جنبه هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادي کشورها را در بر گرفته و با زندگي 
روزمره انسان ها عجین شده است به گونه اي 
که مرزهاي سیاسي و حقوقي دولت ها معناي 
گذشته خود را از دست داده است. عصر کنوني، 
عصري است که بخش زیادي از معرفت بشري، 
ایده ها، اطالعات و اندیشه ها از طریق رسانه ها 
شکل مي گیرد و با قدرت اعجاب آور خود قادر 
است جوامع مختلف را در دوردست ترین نقاط 
دنیا در شکل گیري یک جریان فکري مشترک 
رهنمون سازد. در این عصر استعمارگران در 
رسانه  به  کشور،  داخل  در  معاندان  و  خارج 

به  دستیابي  براي  کارآمد  ابزاري  عنوان  به 
مقاصد خویش نگاه مي کنند. نفوذي که براي 
دستیابي به اطالعات شخصي افراد و تغییر در 
ارزش هاي جامعه و استحاله فرهنگي طراحي 
با  ابزاري است که  شده است. در واقع رسانه 
استفاده از آن مي توان بر اندیشه هاي یک ملت 
و به ویژه کودکان و نوجوانان اثر گذاشت و به 
مرور آنان را با هویت فرهنگیشان بیگانه نمود. 
در چنین شرایطي الزم است تا ضمن اتخاذ 
استراتژي تدافعي، دانسته شود که در شرایط 
فعلي چگونه باید از امکانات رسانه اي موجود 
بهترین بهره را برد. در این مقاله با استناد به 
منابع و اطالعات کتابخانه اي، به بررسي نقش 
ابزار رسانه در جنگ نرم و چگونگي مقابله با 
آن به طور مختصر به روش توصیفي- تحلیلي 

رم 
گ ن

جن
 و 

نه
سا

ر ر
بزا

ا

ابزار رسانه و جنگ نرم 
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پرداخته شده است. 
رسانه1

رسانه عبارت است از هر ابزاري براي برقراري 
است  پیام  واســط  یا  حامل  که  ارتباطات 
)اینگلیس، 1377: 37(، و تجربه را به دانش 
تبدیل مي کند و عالماتي را ارائه مي کنند که 
مي دهد  معنا  روزمره  زندگي  رویدادهاي  به 
)همو، 6(. این فرایند بر سه پایه استوار است: 
پیام، رساننده پیام و گیرنده پیام )نوري مطلق، 
رکن  عنوان  به  رسانه  از  اساسا   .)81  :1383
چهارم دموکراسي یاد مي شود که از یک طرف 
با مردم و از سوي دیگر با حکومت در ارتباط 
است و نقش رسانه ها در مشارکت در همین 

بین معنا پیدا مي کند )سلطاني فر، 1389: 7(.
رسانه از منظر مقام معظم رهبري

قصد  که  رسانه هایي  قدرت  با  مقابله  براي 
ابزار،  تنها  دارند،  را  ملت ها  فرهنگ  تخریب 
رسانه است و باید ساز و کار مبارزه را شناخت 
تا مقهور توانمندي هاي آنان نشد. رسانه امروز 
به جاي کارکرد پیام دهي، به کارکرد فرهنگ  
سازي مبدل شده است و به نوعي ابزار نوین 
براي تغییرات شاکله جهان، رسانه است )ماه 

پیشاني، 1389: 3(.
مخاطب رسانه اي

مخاطب  رسانه ها،  متعارف  نظریه  در  مردم 
مي کند  گوش  تنها  که  مي شوند  خوانده 
)اینگلیس، 1377: 223( و مخاطب رسانه اي، 
افراد یا گروه هایي از افراد هستند که انفرادي یا 
دسته جمعي پیام هایي را به ویژه از رسانه هاي 
جمعي دریافت مي دارند. این مخاطبان عبارت 
خوانندگان،  که  افرادي  مجموعه  از  هستند 
گوناگون،  رسانه هاي  بینندگان  یا  شنوندگان 
یکي از کانال هاي رسانه اي یا قسمت هایي از 
)عالي  زاد،  مي دهند  تشکیل  را  آن  محتواي 

 .)6 :1387
حریم خصوصي

در واژه نامه هاي تخصصي به ویژه واژه نامه هاي 
نسبتا جدید در حوزه هاي اجتماعي و حقوقیف 

1  Medium

نشانه هایي از مفهوم حریم خصوصي در معناي 
امروزي مي توان سراغ گرفت )آقابابایي، 1396: 
33(. در واقع حریم خصوصي وضعیت یا حالت 
رها بودن از توجه عمومي از جهت مزاحمت یا 
مداخله نسبت به اعمال یا تصمیمات فرد است 
)الفاروقي، 1991: 33(. این حق، حقي مشروط 
است چنان که مصلحت عمومي مي تواند براي 
توجیه مداخله در آن مورد استفاده قرار گیرد 
)Elizabeth, 1998, 410(. در تلقي کالسیک، 
قلمروي محرمانه  از حوزه خصوصي،  مقصود 
از حوزه  مقصود  و  است  به شخص  متعلق  و 
براي  عمومي، فضایي است که دسترسي آن 
همه افراد جامعه آزاد است )آقابابایي، 1396: 

 .)39
جنگ نرم

وارد  اخیر  دهه هاي  طي  نرم  جنگ  نظریه   
ادبیات سیاسي شده است. مبناي قدرت نرم 
بر اقناع است )ماه پیشاني، 1389: 26( و هدف 
رسانه اي  تبلیغات  و  رواني  اقدام  هرگونه  آن 
است که جامعه هدف را نشانه مي گیرد و بدون 
درگیري نظامي، رقیب را به انفعال و شکست وا 

مي دارد )افتخاري، 1387، 369(.
آسیب ها و چالش هاي رسانه

به همه جاي  رسانه هاي جمعي، کم و بیش 
جهان دست انداخته اند. آن ها حتي بر کنش 
متقابل مردم با همدیگر نیز اثر نهاده اند. این 
براي  هم  مهمي  پیامدهاي  حامل  تحوالت 
ارتباطات و هم براي روابط اجتماعي هستند. 
انقالب اطالعاتي و ارتباطي، نوید جهشي بزرگ 
رو به جلو را مي دهد و جامعه و شیوه زندگي 
مردم را به بروز تحوالتي بنیادین تهدید مي کند 
)ویلیامز، 1390: 231(. به همین دلیل اهمیت 
حریم خصوصي و برجسته شدن آن در شرایط 
زیرا  است.  فناوري  این  تأثیر  تحت  حاضر، 
پیشرفت فناوري، به حریم خصوصي انسان ها 
هجوم آورده و حریم خصوصي را در معرض 
نابودي قرار داده است و چیزي را نمي توانند 
پنهان کنند یا از دسترس دیگران مخفي بدارند 
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)آقابابایي، 1396: 61(. هربرت شیلر1 محقق 
آمریکایي مي گوید، تکنولوژي رسانه ها و خود 
رسانه ها بخشي از یک توطئه اقتصادي، سیاسي 
و نظامي آمریکا براي سلطه بر جهان بعد از 
 :1390 )ویلیمز،  هستند  جهاني  دوم  جنگ 

.)238
این مهاجمان فرهنگي براي گسترش فرهنگ 
سلطه  آوردن  دست   به  و  خویش  الحادي 
کشورهاي  بر  اجتماعي  و  سیاسي  اقتصادي، 
گوناگوناگوني  ابزارهاي  و  روش ها  از  دیگر، 
تهاجم  ابزارهاي  جمله  از  مي گیرند.  بهره 
مانند  رسانه اي  ابزارهاي  به  مي توان  فرهنگي 
غیره  و  مجازي  شبکه هاي  تلویزیون،  رادیو، 
در   .)47  :1383 مطلق،  )نوري  کرد  اشاره 
جنگ نرم تالش مي شود که به مراکز ثقل و 
موضوعات مرجع امنیت نرم یعني مشروعیت 
نظام سیاسي، وحدت و تمامیت ملي کشور، 
از  ملي- سیاسي که خود  وفاق  ملي،  اعتماد 
صدمه  هستند  اجتماعي  سرمایه  مهم  منابع 
وارد شود )ماه پیشانیان، 1389: 27(. بنابراین، 
به اعتقاد کارشناسان، عملکرد رسانه در مواقع 
بحراني نیاز به ساز و کار ویژه اي دارد، اما نکته 
قدرت  که  است  آن  این خصوص  در  کلیدي 
مهار و تدبیر هر بحراني رابطه اي تنگاتنگ با 
میزان شناخت تهدیدات و فرصت هاي ناشي از 
آن و احصای دقیق برایند حاصله از این دو دارد 

)صالحي امیري، 1388: 7(.
نتیجه گیری 

و  است  اجتماعي  موجودي  انسان  که  آن  با 
از طریق  را  نیازهاي عاطفي خود  از  بسیاري 
ارتباط با محیط و تعامل با همنوعانش بر طرف 
مي کند، اما محدوده  و حریمي نیز براي خود 
قائل است و تمایل به مداخله و تجسس افراد را 
در آن ندارد. اما با ظهور تکنولوژي و فناوري هاي 
اجتماعي  و  فردي  زندگي  ارتباطي در  جدید 
افراد، جوامع مدرن با چالش هاي جدیدي در 
مواجه  خصوصي  حریم  از  صیانت  خصوص 

1  Herbert schiller

شده اند. با توسعه، افزایش و تنوع کارکردهاي 
صنعت رسانه، قدرت و نفوذ آن در جنبه هاي 
فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي افزایش 
ابزارهاي مهم  از  تکنولوژي یکي  این  و  یافت 
جامعه پذیري افراد به شمار آمد، این امر سبب 
هویت  شکل گیري  در  فناوري  این  تا  گردید 
افراد جامعه نقش مهمي ایفا کند. با توجه به 
این که مخاطبان رسانه ها به گروه هاي متعددي 
تقسیم مي شوند، ضروري است تا متولیان امر، 
نخست، شناختي از جامعه و نیازهاي مخاطبان 
برنامه  و  برنامه ریزي  به  سپس  و  کنند  پیدا 
سازي اقدام کنند و متناسب با منابع فرهنگي 
و دیني روز و شناسایي ذائقه جامعه به تغذیه 
فکري و روشنگري مخاطبان بپردازند. در واقع 
و  کارشناسان  سیاستگذاران،  به  فرایند  این 
برنامه سازاني نیاز دارد که عالوه بر آشنایي با 
تکنولوژي رسانه و منابع غني فرهنگي، ابعاد 
را  مخاطبان  جامعه شناسانه  و  روا نشناسانه 
بشناسند و در این راه بر تکنیک هاي پیام سازي 
و انتقال پیام مسلط باشند. این امر که نیازمند 
و  مخاطبان  میان  دوسویه  رابطه  برقراري 
با  رسانه  امور  متولیان  پویاي  تعامل  و  محتوا 
از  صیانت  و  حفظ  به  منجر  است  مخاطبان 
و  اخالقي  ارزش هــاي  و  دیني  دستاوردهاي 
فرهنگي مي شود. بنابراین الزم است تا رسانه 
یا هر وسیله و ابزاردیگري در حفظ فرهنگ، 
آرمان و ارزش هاي اخالقي جامعه خود بکوشد 
اگر  و  کند  خنثي  را  دشمن  توطئه هاي  و 
برخالف آن باشد و ارزش ها و باورهاي غیر ملي 
و فرهنگ غربي را بپذیرد و تبلیغ و ترویج کند، 

ناخواسته سرباز دشمن شده است.
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