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اي اياالت  راهكارهاي رسانه
آمريكا براي مقابله با   متحده

 جمهوري اسالمي ايران
 
15TP0Fپيشانيان ة مهسا ماهوشتن

*
P15T  

 
 

 چكيده 
روابط اسالم و غرب دارد وقوع ريشه در  ،و تهديد پنداشتن آن (Islamophobia) چه هراس از اسالم اگر

د. آنچه وجه بارز كرنويني  ةگرايان اين پديده را وارد مرحل و انتساب آن به اسالم م.2001سپتامبر  11حادثه 
هاي سنتي و نوين در  اهميت يافتن نقش رسانه ،گردد ضديت با جهان اسالم در دوران كنوني محسوب مي

پذيرفته در  ورتص ديجيتالي  انقالباينكه ويژه  به ست؛شكل دادن به برداشت منفي از مسلمانان ا
طور  ها را  نيز به ها نه تنها ماهيت ارتباطات سياسي بلكه ماهيت جنگ فناوري اطالعات و رايانه الكترونيك،يزر

امروزه جنگ و ضديت غرب با جهان اسالم نه تنها در  ،همين اساس است. بر چشمگيري دگرگون كرده 
توانمندي سردمداران غربي با تركيب  هد.د هاي سنتي بلكه در فضاي سايبري نيز رخ مي رسانه ةعرص

هاي نوين همانند سرعت باالي  هاي رسانه هاي سنتي با قابليت پذيري و الگوسازي رسانه نمادسازي، جامعه
اي را براي شكل دادن به افكار منفي جهانيان در  انتشار مطالب، عدم محدوديت زماني و مكاني تالش گسترده

 اند.  شن از مسلمانان شكل دادهتصويري خ ةمورد اسالم و ارائ
ها و ابعاد ضديت جهان غرب به سردمداري اياالت متحده  مقاله حاضر با بررسي ريشه ،برهمين اساس

آمريكا با جهان اسالم و جمهوري اسالمي ايران، نگاهي نيز به راهكارهاي اين كشور براي ضديت با جهان 
 تي و نوين دارد. هاي سن اسالم و ايران اسالمي در دو عرصه رسانه

 

رو،  سازي از مسلمانان ميانه اي مسلمانان، شبكه ضديت غرب با اسالم، تصوير رسانه كليد واژه:
  مجازي.هاي اجتماعي  اي، شبكه جنگ رسانه

 
 

____________________________ 
 M.Mahpishanian@gmail.comعضو هيات علمي دانشگاه بوشهر    *
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 مقدمه 
گسترده و عميق است و در  ديرپا، تاريخي،هراس از اسالم و تهديد پنداشتن آن كه در غرب 

اي منفي و خشن از  كه بازنمايي چهره ستهراس يا تنفر از اسالم اتعريفي كوتاه عبارت از 
هاي  در تمام عرصه ،طوركلي هعمومي و ب ةها، فضاي سياسي، عرص مسلمانان را در رسانه

 . (The Runnymede Trust, 1997: 1) گيرد مي بر اجتماعي در
وران باستان بنا به روايت ياسپرس، تضاد و رويارويي مسلمانان با غرب مسيحي به د

پرستي، فقر و ... به حساب  بيني، خرافه غرب، جهان اسالم سرزمين كوته ةگردد. در انديش بازمي
از جانب مسلمانان نيز غرب محل غروب خورشيد، سرزمين  ،آمده است و از سوي ديگر

، وقتي مدرنيته به 19سدة و اوايل  18 سدةتاريكي و ظلمت،... نام گرفته است. اما از اوخر 
خود را بر مسلمانان تحميل كرد، جهان اسالم بيش از هر  ناپذير عنوان واقعيتي آشكار و اغماض

زمان ديگري مصداق خويش را يافت. از اين به بعد جهان اسالم به گفتماني خطاب شد كه در 
 ةكرد. از آن پس به اين سو مسلمانان در حال تجرب خويش را تعريف مي ،غرب ةمقابل سيطر

هاي متعالي مختلفي بودند و گاهي در مقابل اين  صدق، كلمات نهايي و گفتمان هاي گزاره
از جدايي كامل سخن  ،اند و زمان ديگر به همگوني كامل با آن پيش رفته غرب رو ةسيطر
جهان غرب تالش  ،هاي اخير با فروپاشي بلوك كمونيستي و ظهور جنگ نرم اند. اما در دهه گفته
هاي متعالي  گفتمان ،كاذب هاي رواج عرفان سازي، م از طريق شبكهد با بسط سكوالريسكن مي

رو شدن با  هاياالت متحده آمريكا با روبزيرا  ؛ندكهمچون اسالم موقعيت مسلط خود دور 
) و تغيير محيط امنيتي جهاني 1383بحران معنايي و فلسفي پس از پايان جنگ سرد (قوام، 

بال دگر امنيتي بود كه در اين ميان كشورهاي اسالمي دن هبراي توجيه اقدامات خود در جهان ب
كه منطق امنيت جهاني تغيير يافته و بيشتر به سوي ابعاد نرم گام  را نشانه گرفت. اما از آنجايي

ي نرم كه مبتني بر اياالت متحده آمريكا نيز براي مقابله با اسالم به رويكرد ،برداشته است
متحده  روي آورده است. اياالت ست،اي ا جنگ رسانه رو و سازي از مسلمانان ميانه شبكه

آمريكا در چارچوب اين دو رويكرد كوشيد تقابل با ايران را نيز در چارچوب تقابل با جهان 
مقاومت در برابر  ةگرايي و انديش زيرا يكي از عوامل بسيار مهم رشد اسالم ؛اسالم قرار دهد

پيروزي انقالب اسالمي ايران و ظهور گفتمان  ،نهاي اياالت متحده آمريكا در جها طلبي توسعه
وسعت جغرافيايي،  ةواسط هايران اسالمي ب ،مقاومت ايران اسالمي در برابر غرب بود. همچنين

شكل  ةواسط هاي و جهاني ب موقعيت ژئوپليتيك، انسجام سرزميني و مشروعيت باالي منطقه
 ،لفت در برابر امپرياليسم آمريكادادن به گفتمان مقاومت در برابر غرب و الگوسازي مخا

كوشد  متحده آمريكا مي اياالت ،اي را دارد. برهمين اساس قابليت تبديل شدن به هژمون منطقه
هراسي در ميان كشورهاي عربي موضوع خطر گسترش تشيع و تشكيل  گسترش انديشه ايرانبا 

يم ايران نه تنها به انتقال بر سرنگوني رژ تأكيدند و با كنمايي  هالل شيعي در منطقه را بزرگ
تسليحاتي و تحركات  ةاي خود و شكل دادن به مسابق به متحدان منطقه استراتژيكهاي  فناوري
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سازي به مقابله  اي و شبكه نظامي بپردازد بلكه در چارچوب رويكردهاي نرم همانند جنگ رسانه
 پردازد.  با ايران اسالمي نيز مي

كوشد با راهكارهايي همانند نسبت دادن اعتراضات شيعيان  در كل اياالت متحده آمريكا مي
مدني و  ةي و جامعساالر ردمايران، طرح شعارهايي همانند گسترش م هاي لتاحوثي به دخ

اقتصاد ترغيب به هاي ايران در كنار استفاده از ابزارهاي تهديد نرم همانند  قوميت مسئلةتمركز بر 
اقوام ايراني،  ةطلبان هاي اصالح هاي غيردولتي و جنبش از سازمانهاي قومي، حمايت  و تجارت آزاد گروه

همسو، استفاده از ديپلماسي عمومي  غير ةطلبان هاي اصالح هاي غيردولتي و نهاد دن سازمانكرمنزوي 
ها،  اي احساس محروميت اقتصادي و سياسي به آنقبراي جذب قلوب و اذهان اقوام ايراني و ال

هاي راديو و تلويزيوني قومي در ايران،  اندازي شبكه براي راه هاي بالعوض اختصاص كمك
ايدئولوژيك با اسالم ناب شيعي با طرح ادعاهاي حقوق بشري مبني بر آزادي مذهبي  ةمقابل

فكران قومي براي تحريك مردم  هاي قومي، تالش براي جذب نخبگان و روشن براي گروه
ها، تعميق و گسترش  ي از اين گروهبزارستفاده اها و ا قوميت ةمسئلدن كرمناطق مرزي، سياسي 

جمهوري اسالمي در خارج از كشور از  ةايران، مخدوش و بدنام كردن چهرضدها  تحريم
المللي، تالش براي محدود كردن روابط  دن در مجامع بينكرهاي گوناگون مثل محكوم  راه

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

ها و مذاهب، آموزش عناصر و  داخلي ايران در محور انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانه
ها،   ي از آنهاي سياسي و مال نشين مخالف نظام جمهوري اسالمي  و حمايت  ج هاي خار 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

سالمي ايران اي ضد ايراني مقابله با جمهوري ا هاي رسانه سازي و حمايت از شبكه منطقه و فعال
رو و جنگ  ن ميانهناسازي از مسلما ند. شبكهكرا در متن ضديت با جهان اسالم بازتعريف 

 ،. برهمين اساسستضدايراني اياالت متحده آمريكا ـ اي دو رويكرد  اصلي ضداسالمي رسانه
 : استمقاله حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤاالت اصلي 

از چه راهكارهايي به مقابله با دين اسالم و جمهوري اياالت متحده آمريكا  با استفاده  .1
 پردازد؟ اسالمي ايران  مي

اي براي بازنمايي تصوير منفي از مسلمانان و  هاي رسانه اياالت متحده آمريكا از چه قابليت .2
 نمايد؟ اسالمي استفاده ميايران 

د به تغيير ايستارها، كوش هاي سنتي و نوين مي اياالت متحده آمريكا با تسلط بر رسانه فرضيه:
دهي به افكار عمومي به  الگوهاي رفتاري، اصالح تفاسير شناختي، تهييج احساسات و جهت

در واقع  ؛تصاوير و ذهنيات منفي نسبت به اسالم  و جمهوري اسالمي ايران شكل دهد باورها،
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پذيري  جامعه اي خود نگرش منفي از اسالم و هراس از آن را در فرايند كوشد با تسلط رسانه مي
 ارزشي به افراد منتقل نمايد. 

 
 هراسي  اسالم نظريمباني و نمودهاي 

كه نه تنها داراي مفاهيم و ابعاد  ستنويني در مباحث عمومي ا هراسي مفهوم نسبتاً اسالم ةواژ
فرد هاليدي  ،براي مثال ؛رو شده است هاي روب متفاوتي است بلكه تاكنون با انتقادات گسترده

Pهراسي اسالم ةبردن واژكار  به

1
P داند. وي معتقد است كه اين پديده بيشتر بر  كننده مي را گمراه

 .(Halliday, 2002) يستفعاليتي ضداسالمي ن اقدامات ضدمسلمانان تمركز دارد و صرفاً
 ،داند هراسي در بريتانيا هرچند اين واژه را چندان مناسب نمي كميسيون مسلمانان و اسالم

تواند بيانگر  مي ،هراسي و نژادپرستي همراه شود رد كه اگر با مفاهيمي همانند بيگانهولي اعتقاد دا
 ةهراسي از ده مفهوم اسالم ،به اعتقاد اين كميسيون .اقدامات ترس همراه با تنفر از اسالم باشد

 .(The Runnymede Trust,1997)رواج يافت و به هراس و تنفر از مسلمانان اشاره دارد م.1980

ند اگرچه رفتارهاي ضداسالمي گوي شناسان همانند آن سوفي رول و پرنيال اويس مي ر اسالمديگ
 رواج يافته است 1990 ةهراسي از ده اسالم ةواژ ،ريشه در روابط مسلمانان با دنياي غرب دارد

(Ouis & Roald, 2003). 
هاي  و ويژگيرغم داشتن تاريخ  هراسي را علي پردازان نيز اسالم گروهي ديگر از نظريه

كه اين پديده   اند. ازآنجايي پرستي دانسته و نژاد شناسي هراسي، شرق همانند بيگانه ،متمايز
با  ،باشند تر از حلقه خودي مي نمايد كه در مراتبي پايين مسلمانان را به عنوان دگر تعريف مي

 .(Otterbeck & Bevelander, 2006) اين مفاهيم اشتراك دارد
تعريف كميسيون مسلمانان  ،هراسي ارائه شده اسالم ةترين تعريفي كه از پديد ملكا همه،با اين 

پايه و اساس  هراسي به ترس غيرعقالني و خشونت بي اسالم ،بر طبق اين تعريف ست؛بريتانيا
به پيامدهاي عملي چنين خشونتي كه خود را در  ،نسبت به اسالم اشاره دارد. اين مفهوم همچنين

ها از جريان اصلي  سازي آن هاي اسالمي و محروم ادالنه ضدمسلمانان و گروهقالب تبعيض غيرع
 . (The Runnymede Trust, 1997) اشاره دارد ،دهد امور سياسي و اجتماعي نشان مي

معتقدند كه اين  ،اند دهكرحقيق تهراسي  اسالم ةن كه در مورد پديدپژوهشگرابسياري از 
سپتامبر  11مانان با مسلمانان تمركز داشته و پس از آميز غيرمسل پديده بر روابط خصومت

ريشه در تعريف مسلمانان به عنوان دگر  ،مسئلهنيز شدت آن افزايش يافته است. اين  م.2001
ين رفتن بزيرا پس از  ؛امنيتي اياالت متحده آمريكا پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دارد

سپتامبر  11رو شد كه وقوع حادثه  همعنايي روب ا خألبلوك كمونيستي، ترتيبات امنيني آمريكا ب
گرايان اين فرصت را در اختيار اين كشور قرار داد كه اسالم و  آن به اسالم  و انتساب م.2001

 ،. برهمين اساس(Ouis & Roald, 2003  ندكمسلمانان را به عنوان دگر امنيتي خود تعريف 
ها و تبعيضات در برابر مسلمانان با  داوري ه پيشاياالت متحده امريكا كوشيد با شكل دادن ب
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ها، دنياي اسالم را به عنوان تهديد امنيتي جديد غرب  بازنمايي تصويري منفي و خشن از آن
 .(Ouis & Roald, 2003) ندكبازتعريف 

ت گرفته از معادالت قدرت دانست ئهراسي را نش توان اسالم با توجه به تعاريف متفاوت مي
اي  كوشد اسالم را به عنوان دگر امنيتي خود معرفي و چهره تمان مسلط غرب ميكه طي آن گف

هاي غيرعادالنه سياسي،  ها سياست ها بازنمايي و ضد آن منفي و خشن از مسلمانان در رسانه
 اقتصادي و اجتماعي در پيش گيرد. 

 ،دكرن اشاره هراسي در غرب به آ توان در رابطه با رواج اسالم تري كه مي اما واقعيت مهم
كوشد تا با دامن زدن به  ي اياالت متحده آمريكا ميهبراست كه دول غربي به رمسئله اين 

هاي سياسي و  معنايي و آشفتگي اساس نسبت به مسلمانان با خأل هراس غيرمعقوالنه و بي
دولتمردان غربي  ،همين اساس بر  (Roald, 2004).ندكاقتصادي خود مقابله و آنها را توجيه 

را به مسلمانان نسبت مسئله هاي اجتماعي خود اين  كوشند براي توجيه عدم حقانيت ارزش مي
داده و اسالم را به عنوان تهديدي براي جامعه نشان دهند يا حتي براي توجيه بيكاري و 

ند كه مهاجرت مسلمانان سبب كن گونه تبليغ مي وضعيت نامناسب اقتصادي در جامعه خود اين
دن مسلمانان از روند سياسي و اجتماعي تنها كركه محروم  گويند و مياست  شدهمسئله اين 

توان گفت  . در كل مي(Ouis & Roald, 2003) هاي اقتصادي است راهكار مقابله با آشفتگي
ارزشي، خأل نمايي تهديدات اسالم جامعه خود را  در برابر  كوشند با بزرگ دول غربي مي

Pنند.كاسي مقاوم مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سي

2
P  

هاي واقعي اقدامات ضد اسالمي در  توان گفت آن چيزي كه امروزه ريشه با اين تفاسير مي
 (Bunzl, 2007). هاي سياسي دولتمردان غربي است انگيزه ،دهد دنياي غرب را شكل مي

ت هراسي بيان گرديده اس اسالم ةهاي متفاوتي كه در مورد مفهوم و پديد بندي ديدگاه با جمع •
 : كردتوان به نكات ذيل اشاره  مي

توان به دو بخش هراس از اسالم به معناي ترس بيمارگونه از مذهب،  هراسي را مي اسالم •
به معناي هراس از  (muslimophobia)و هراس از مسلمانان (ص) اسالم، قرآن و پيامبر اسالم

 ,Baumann) دكرن تقسيم روحي مسلمانا هاي ويژگي و  رفتاري  هاي ويژگي، زندگي سبك فرهنگ،

1999) . 
 ؛شناسان غربي دانست جديدي از روش شرق ةتوان ميراث استعمار و چهر هراسي را مي اسالم •

اسالم  نيز به  ،شد زيرا در اين پديده به همان صورتي كه شرق به عنوان دگر غرب تعريف مي
د شرقيان در مقابل گردد. در اين پديده نيز مسلمانان همانن عنوان دگر امنيتي معرفي مي

 شوند؛ كفايت  و سنتي ترسيم مي غيرمنطقي، خشن، نااليق، بي ،غربيان
زيرا دولتمردان غربي با  ؛هراسي است ترين عامل خلق گفتمان اسالم روابط قدرت مهم •

هاي سياسي از كسب قدرت و حضور سياسي مسلمانان در جوامع خود جلوگيري  انگيزه
 نند؛كسقوط ارزشي خود را توجيه  و خألند تا بدين وسيله كن مي
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ند مسلمانان مذهب اسالم را گوي دولتمردان غربي براي توجيه اقدامات ضد اسالمي خود مي •
نند. ك به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود استفاده مي

 د؛نهستاساس تهديدي مهم براي موجوديت سياسي و امنيتي غرب  ،همين بر
 ،ها برداشت نادرست از اسالم و بازنمايي آن به عنوان دين خشونت و ترور در رسانه •

 & Ouis)دهد  مي را شكل م.2001سپتامبر  11پس از  هراسي عد پديده اسالمترين ب مهم

Roald, 2003).  
 شود گونه تبليغ مي اين ،همين اساس اي فرهنگي نيز يافته است. بر هراسي امروزه چهره اسالم •

كه فرهنگ غربي بر فرهنگ اسالمي داراي برتري و فرهنگ مسلمانان تهديد بزرگ براي 
 هويت و تمدن غرب است؛

 ةمسلط پديد ةهاي غربي به چهر منفي از مسلمانان در رسانه ةامروزه بازنمايي چهر •
متناسب با شرايط سياسي، اقتصادي،  مسئلههراسي تبديل شده است. اگرچه اين  اسالم

اي خشن،  هاي غربي چهره رسانه ةهم ست،فرهنگي كشورهاي غربي متفاوت ا اجتماعي و
بر مشكالت كشورهاي  بيشترو   اند مردساالرانه، مستبد، متحجر و افراطي از مسلمانان به تصوير  كشيده

 .  (Ibid)اسالمي همانند مشكالت قومي، مذهبي و اقتصادي تمركز دارند
تبعيضات بسيار زيادي را ضد مسلمانان  ،و آزادي ساالري ردمم ةكشورهاي غربي به بهان •

خواندن خود از  ساالر مردمهايي همانند فرانسه و انگلستان با  دولت ،براي مثال ؛ندكن اعمال مي
 The Runnymede)نمايند حضور زنان محجبه در اماكن عمومي و ادارات جلوگيري مي

Trust, 1997)؛ 
اصلي بسياري از  ةدني، جمعيتي و سياسي ريشتهديد پنداشتن اسالم به عنوان چالش تم •

 دهد؛ اقدامات ضد اسالمي در كشورهاي غربي را شكل مي
آميز سياسي، اجتماعي و اقتصادي نسبت به مسلمانان، افزايش  هاي تبعيض اعمال سياست •

داوري در مورد رفتارهاي مسلمانان،  هاي اسالمي در جوامع غربي، افزايش پيش سركوب گروه
ها افزايش  نظمي و خشونت را در ميان آن ضد مسلمانان كه بي مند نظامهاي  برابريافزايش نا

 . ستترين پيامدهاي هراس غيرمنطقي از اسالم ا از مهم ،دهد مي
 

 پديدارشناسي ضديت جهان غرب با اسالم 
روابط اسالم و غرب دارد كه همواره داستاني از ضديت با اسالم و تهديد پنداشتن آن ريشه در 

 ديناعراب پس از ظهور  ةهاي اولي پيروزي  (Allen, 2006).ختالف و خصومت بوده استا
گسترش امپراطوري عثماني به اروپاي  ،ميالدي 13تا  11 هاي سدههاي صليبي از  جنگ ،اسالم

فرانسه،  توسطهاي استعماري در كشورهاي عربي   نظام؛ و ايجاد 16و  15 هاي سدهشرقي در 
سپتامبر  11 رخدادوقوع  ،و در نهايت 20و  19 هاي سدهكمتري ايتاليا در انگلستان و تا حد 

 (Moussen, 2006). از ضديت با اسالم شكل داده است را همه اشكال متفاوتي م.2001
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هاي ضديت غرب با اسالم به سقوط قسطنطنيه در  توان گفت ريشه تر مي به تعبيري دقيق
سلط بر بيزانس و تشكيل امپراتوري عثماني توسط سلطان محمد عثماني و ت م.1453سال 
اسالمي و به مثابه دگر خارجي  ةاين امپراتوري به عنوان سرزمين خليف ،گردد. از اين سو بازمي

داد.  روح مسيحيان را آزار مي ،غرب و اروپا، همواره به عنوان خطر جدي قلب اروپاي مسيحي
توانست به لرزه درآورد و  شكوهي را مي در اين زمان اسالم در اوج بالندگي خود هر بناي با

كم گفتماني  درك كرده بودند. اين تهديدات جديد و جدي اسالم، كم يان اين خطر را جداًياروپا
 ديد مي ديناصلي تضاد و رويارويي غرب و جهان اسالم را در  ةداد كه ريش را شكل مي

.(Cesary, 2006)  به نظر  ؛كند مني و تضاد ذكر ميادوارد سعيد دو دليل عمده را براي اين دش
شكي نيست كه از جهات عديده، اسالم يك عامل ايجاد خشم و برافروختگي واقعي بود.  ،وي

به مسيحيت نزديك  ،اي، هم از لحاظ جغرافيايي و هم فرهنگي كننده اسالم به گونه مضطرب
 حيت وام گرفتهطور خالق از مسي هلني بهره جسته و بهـ  هاي يهودي بود. از طرفي از سنت

 بر  عالوه ؛نظير سياسي و نظامي خود ببالد هاي بي توانست به پيروزي مي ،و از طرف ديگر است
 .)1383. (قوام، ترين فاصله را با اروپا داشت هاي اسالمي همواره نزديك قلب سرزمين ،اين

ت با افزايش جمعيت مسلمانان در كشورهاي اروپايي، رشد وضعي م.1960 ةالبته از ده
واسطه افزايش قيمت نفت، وضعيت حقوق انساني در كشورهاي  هاقتصادي كشورهاي مسلمان ب

ضديت غرب با جهان اسالم شدت بيشتري  ،هاي اسالمي ضدغربي اسالمي، پيدايش جنبش
 وقوعويژه  به. تا اينكه ضديت با اسالم با پايان يافتن جنگ سرد و (Cesqry, 2006) يافت
گرايان اين  انتساب اين واقعه به اسالمجديدي شد.  ةوارد مرحل م.2001سپتامبر  11 حادثه

توانند حمالت  هاي غربي به وجود آورد كه با آزادي عمل بيشتري مي احساس را در دولت
سياست جدي و علني  ،همين اساس مسلمانان تدارك ببينند. برضدرا  خود تبليغاتي و نظامي

دنياي  ضدجديد » جنگ صليبي«راه انداختن يك   براي به ،س آن آمريكاأدنياي غرب و در ر
انفجار  رخدادجورج بوش دقيقاً پس از  (Allen  & Nielson, 2002). اسالم شكل گرفت

مسلمانان  با، از شروع چنين جنگي م. 2001سپتامبر سال 11هاي دوقلوي نيويورك در  برج
آمريكا نسبت به اين  پس از مخالفت و اعتراض مسلمانان بوش سخن به ميان آورد. اگرچه

ي شود، يزدا اظهارات، در ظاهر تجديدنظر كرد و سعي داشت از سياست جديد آمريكا حساسيت
در مصاف » استراتژي آمريكا و غرب«عنوان  به ،آنان در واقع با »جنگ صليبي«از نگاه مسلمانان، 

ـ تبليغاتي غرب  تدريج در فرهنگ سياسي  هاي اصلي آن به عملي با دنياي اسالم است و مؤلفه
آيد كه در اين  نظر مي به طور روزافزوني مورد تأكيد و عمل واقع شده است. و به هدشاستفاده 

 اند:  هاي خود قرار داده راستا دولتمردان غربي و آمريكايي اهداف زير را در رأس برنامه
 اي مخدوش از اسالم و مسلمانان؛ ترسيم چهره •
عنوان  معاصر و معرفي مسلمانان به ةسدخشونت در  اصلي أعنوان منش معرفي اسالم به •

 ؛»تروريست«
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 ؛»دشمن اصلي غرب«عنوان  معرفي دنياي اسالم به •
افتاده و منحط  اي عقب ـ تخصصي مسلمانان و ترسيم چهره هاي علمي ناديده گرفتن پيشرفت •

 از كشورهاي اسالمي؛ 
دفاعي و حتي  عنوان يك حركت به ،توجيه تمامي جنايات غرب در حق مسلمانان •

 پيشگيرانه؛
هاي  عنوان گروه ها به هاي تروريستي در دنياي اسالم و معرفي آن تالش براي تشكيل گروه •

 اسالمي.
پردازان جهان غرب در اين رابطه  براي پي بردن به ماهيت اين اقدامات ديدگاه برخي از نظريه

 . شود بيان مي
 

پردازان  نظريهديدگاه  از اسالمبا جهان   آمريكا متحده ضديت اياالت هاي ريشه
 غربي 

3Tتوان به ديدگاه گراهام فولر هاي واقعي ضديت غرب از اسالم مي براي پي بردن به ريشهP

3
P  در

وي در اين كتاب . (Fuller, 2010) دكراشاره  جهان بدون اسالمكتاب جديدش تحت عنوان 
ندارد و تاريخ آن  دينبطي به حقيقت ردر انگيز غرب با خاورميانه  هراس ةرابط3Tد كه كن ان ميبي

دار اشاره  كند. بنابراين، فولر به اختالفاتي ريشه به دوران پيش از گسترش اسالم ارتباط پيدا مي
و چندان ربطي به  استها و ژئوپلتيك مربوط  كند كه هنوز به قوميت، اقتصاد، جنگ، ارتش مي

شود. او تداوم ژئوپلتيك و  وط ميبه دوران قبل از ظهور اسالم مرب ،اسالم ندارد و در حقيقت
داند كه براي توضيح  جمله همين مسائل مورد غفلت مي ها در سرتاسر خاورميانه را از نارضايتي

عنوان اصلي  داند كه به ي ميچمرپها هيچ نيازي به اسالم نيست. در مقابل، او اسالم را  آن
منظورم آن نيست كه « ،فولر ةفتگ  كرده است. به وري اسالمي عمل ميتبخش براي امپرا سازمان

خاورميانه و فرهنگ و تمدن آن نداشته است بلكه حرفم آن است كه  ةاسالم تأثير مهمي بر منطق
 ةوي از نفت، مداخل» ماهيت منازعه و اختالف ميان غرب و مسلمانان ربطي به اسالم ندارد.

و حمايت  طرفدار غرب مستبدهايسياسي، كودتاهاي مورد حمايت غرب، حمايت از 
عنوان انتقادات اصلي مردمان خاورميانه  سطينيان بهلدر منازعه با فرژيم صهيونيستي جانبه از  همه

اين انتقادات سبب شكل گرفتن موجي از امريكاستيزي و . (Fuller, 2010) كند از غرب ياد مي
ده آمريكا شد. اياالت متح م.2001سپتامبر  11پس از  ويژه بهستيزي در ميان مسلمانان  غرب

اي براي القاي تصوير خشن از  كوشيد از خشم و تنفر مسلمانان از جهان غرب به عنوان وسيله
د اين كرتالش  ،د. برهمين اساسكناسالم و رواج ضديت با اسالم در ميان مردم جهان استفاده 

ت و پيشرف فناورانهايده را اشاعه دهد كه مسلمانان نسبت به جهان غرب براي دستاوردهاي 
. بر است، آزادي و حقوق بشر غربي مورد تنفر آنان ساالري مردمو  رنداقتصادي آن حسادت دا
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 ـ جويان اسالمي و نه فقط ستيزه ـ طور كلي مسلمانان  طبق اين باور كه هنوز نيز وجود دارد، به
 .(Freedom Mouse Report, 2008) هايي منفي دارند نسبت به غرب نگرش
ضديت غرب با جهان اسالم  ةبه پديد متفاوتاي  دازان غربي به گونهپر البته ديگر نظريه

گويند كه  ها مي برخي غربي: «گويد ساموئل هانتينگتون در اين مورد مي3T ،براي مثال ؛نگرند مي
لكن مدركي ، گرايي شديد اسالمي مشكل دارد...  غرب مشكلي با اسالم ندارد و فقط با افراط

مشكل اساسي غرب بنيادگرايي اسالمي نيست بلكه  ، د نيست...براي اثبات [اين ادعا] موجو
 11T(The Clash of» ها برخورد تمدن«مشهور  ةوي در نظري .3T (Pape, 2005)»اسالم است

Civilizations) 11Tها در  هاي فرهنگي و مذهبي داليل اصلي درگيري كند كه تفاوت استدالل مي
آشكارا از تهاجم مسلمانان ضد  كند كه اسالم جهان پس از جنگ سرد است و ادعا مي

 .3T (Huntington, 1993)كند غيرمسلمانان حمايت مي
به اعتقاد من «اسالم گفته است:  ةهاي معروف نيز دربار از اوانجليست» فرانكلين گراهام« 

 (Huntington, 1993). »(اسالم) ديني شيطاني و شرير است

 The 11TRoots) »هاي خشم مسلمانان ريشه« اي با عنوان در همين راستا برنارد لوئيس در مقاله

of Muslim11T 11TRage) 11T هاي غرب نسبت  تقابل اسالم و غرب را به حسد دنياي اسالم از پيشرفت
كند هنوز آن دسته از مسلمانان كه گفتمان اسالمي را بر زندگي اجتماعي و  دهد و گمان مي مي

يش، چشمان غرب را هدف ماندگي خو بينند، متأثر از مصائب عقب سياسي خويش مستولي مي
  .(Lewis, 1990) اند گرفته

3T شورش اسالم«ديگري با عنوان  ةدر مقالوي«(The Revolt of Islam) مردمان «گويد  مي
اند كه جداي  اي را از اياالت متحده ابراز كرده هاي اخير نارضايتي و انتقاد تازه خاورميانه در دهه

ها  نآشود كه بر  مستبدان فاسدي مربوط مي به همدستي آن با ،از همدستي با صهيونيسم
عنوان بيان آشكار مردم ايران در  وي از انقالب ايران به .(Lewis, 2001) »كنند حكومت مي

 كند.  مخالفت با حمايت از اياالت متحده از رژيم شاه ياد مي
غرب، هاي نادرست  سياست6Tدر اين رابطه  »نيوزويك اينترنشنال« ة، سردبير نشري6Tفريد زكريا

ناقص مدرنيسم در جهان  ةتجرب ،تر هاي مستبد در جهان اسالم و از همه مهم وجود ديكتاتوري
اي  داند. او نوگرايي در خاورميانه را تجربه اسالم را از عوامل ضديت غرب با جهان اسالم مي

ربنايي ها و با تكيه بر پول نفت و صرفاً در ابعاد ظاهري و نه زي داند كه به كمك دولت ناقص مي
وجود  ايجاد شده است و به همين علت نتوانست از جوامع خاورميانه، جوامعي مدرن و آزاد به

 .(Rubin, 2002) آورد
كوشند  توان گفت اياالت متحده آمريكا و جهان غرب مي ي ميهاي ديدگاهبا توجه به چنين 

هند كه دنياي اسالم به با رواج تنفر و هراس از اسالم اين ايده را در ميان مردمان خود رواج د
ناقص مدرنيسم و  ةورزد و به علت تجرب و قدرت اياالت متحده و غرب حسادت مي  پيشرفت
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به  ،همين اساس . برستي و حقوق بشر آمريكايي متنفر اساالر مردماز آزادي،  هاوجود مستبد
 خيزند.  ستيز و مخالفت با غرب برمي

كاران  و از محافظه(MEF Middlea East Forum) انجمن خاورميانه«، رئيس 11Tدانيل پايپ
و  داند ميترين عامل در ضديت غرب با جهان اسالم  آمريكايي نيز قدرت اياالت متحده را مهم

و  استطور كلي مورد حسد  گويد تا وقتي اياالت متحده چنين قدرت عظيمي داشته باشد، به مي
 به اشكال گوناگون با آن مخالفت خواهد شد. 

هاي ضديت غرب با جهان  در مورد ريشه انجام شدهامر آن است كه تحقيقات اما واقعيت 
 ها در ادامه بررسي خواهند شد. آند كه كن اسالم داليل ديگري را بيان مي

 
راهكارهاي اياالت متحده آمريكا براي ضديت با جهان اسالم و جمهوري 

 اسالمي ايران 
اسالم و جمهوري اسالمي ايران از راهكارهاي اياالت متحده آمريكا به منظور مقابله با جهان 

هاي نوين و سنتي قرار دارد.  ها بر رسانه ند كه محوريت و تمركز آنك متفاوتي استفاده مي
امتداد جريان ارتباطي تلفن  محسوب  ،هاي سنتي همانند راديو و تلويزيون در واقع رسانه

ي اين است كه گروه كوچكي از هاي سنت ). جريان غالب بر رسانه1377(پاستر،  گردند مي
ها و اخبار را براي اقشار وسيعي از مخاطبان بفرستند؛  توانند اطالعات، آگاهي توليدكنندگان مي

جانبه برقرار  و يك» برتر«كه با انتشار دست اول اطالعات و اخبار، يك ارتباط  ابه اين معن
ها  شمار پيام كنندگان بي و مصرفكنندگان محدود  آنكه نشر در انحصار توليد ويژه به ؛شود مي

ها و پيامدهاي خاص خود را داشت و دانشمندان زيادي، از  بود. اين شكل از ارتباط، چالش
). 1374(ساسمن، لنت،  رفتند پردازان مكتب وابستگي، منتقدان جدي آن به شمار مي جمله نظريه

اي با رايانه،  طي ماهوارههاي جديد ارتبا يفناورهاي نوين از طريق ادغام  در مقابل رسانه
اي براي سيستم قبلي كه  هاي تازه . در اثر چنين ادغامي، جانشينندا تلويزيون و تلفن ظاهر شده

گيرد كه نظامي  و اين احتمال بسيار قوت مي اند هاي فني جدي داشت، به وجود آمده محدوديت
در اين  ،رو آيد. از اينكنندگان به وجود  كنندگان و مصرف مشترك از توليدكنندگان، توزيع

كه وضع كامالً متفاوتي در روابط قبلي و است اي باعث شده  هاي الكترونيكي، عامل تازه رسانه
كنندگان) وجود  كنندگان و مصرف ها (توليدكنندگان، توزيع مرزهايي كه ميان هريك از اين گروه

كامل ساقط كند و از  طور گذشته را بهنظام داشت، پديدار شود؛ وضعيتي كه حتي قادر است 
 اعتبار بيندازد. 

هاي سنتي همانند راديو،  توان گفت رسانه هاي سنتي و نوين مي تفاوت رسانه ةدر زمين
يعني خود را با بازارهاي جغرافيايي يا مخاطبان  ؛ندهستتلويزيون داراي محدوديت جغرافيايي 

خود را با نيازها،  و شناسند نميهاي جديد فاصله  كه رسانه دهند. در حالي اي تطبيق مي منطقه
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هاي  دهند. در رسانه تطبيق مي ،نظر از محل فيزيكي كنندگان، صرف ها و عاليق مصرف خواست
بان  مراتب اخبار و اطالعات از طريق سلسله مراتب عمودي متشكل از دروازه سنتي سلسله

اي نوين اين امكان ه كه در رسانه در صورتي ؛رسد ن متعدد، به مخاطب ميراخبري و ويراستا
هاي سنتي انتشار اخبار و  در رسانه صورت افقي پخش شوند. اطالعات به وجود دارد كه اخبار و

كه در  در صورتي ؛بازخورد نيز محدود است سازوكاراطالعات عموماً يك طرفه است، 
ف و در بسياري از مواقع مورد سانسور يا دخل و تصر استهاي نوين بازخوردها فوري  رسانه

ه دارزان تمام شدن توليد مطلب، سرعت باالي توليدات و كاهش باز وسهولت شوند.  واقع نمي
هاي رنگين با كمترين هزينه، امكان مشاركت  زماني توليد تا مصرف، امكان استفاده از جاذبه

ه زماني دلخواه در معرض ديد د، ماندگاري توليدات در بازشده طرح مخاطب در مباحث
سازي  ن و امكان شبكهابندي مخاطب هاي مجازي، طبقه ان زيست مستعار در رسانهمخاطبان، امك
 . استهاي سنتي و نوين  هاي رسانه هاي جديد از ديگر تفاوت توسط رسانه

هاي نوين است كه اياالت متحده  هاي رسانه ها و همين مزيت ها، قابليت به علت تفاوت
ا دارد ه سالمي ايران بيشتر تمايل به استفاده از آنآمريكا در مقابله با جهان اسالم و جمهوري ا

اين  ،ندنهاي سنتي تكيه ك رات گسترده بايد به رسانهيثتأهاي جديد براي  كه رسانه اما از آنجايي
. استهاي نوين اهميت شاياني قائل  هاي سنتي در كنار رسانه كشور همچنان براي كاربرد زسانه

حده آمريكا براي مقابله با جهان اسالم و  كشورمان با استفاده هاي اياالت مت استراتژيك ادامهدر 
 : شود بررسي ميهاي سنتي و نوين  از رسانه

سازي جنگ سرد اياالت متحده و  هاي شبكه فعاليت رو: سازي از مسلمانان ميانه شبكه. 1
شود. در  رده ميايران به كار ب ويژه به هاي اسالمي بريتانيا، امروزه  براي نبرد با اسالم و حكومت

سازي بايد بخشي حياتي  ، اياالت متحده در آغاز جنگ سرد دريافت كه شبكهاستراتژيكسطح 
اي از  منابع زيادي را براي تأمين مالي مجموعه ،اش باشد. بنابراين جانبه همه استراتژياز 

رقابت هاي كمونيستي در اروپاي غربي و جهان سوم  توانستند با سازمان هايي كه مي سازمان
امروزه هدف آمريكا از اين اقدام  عبارت از ايجاد  .(Rabasa, et. At, 2007) كنند، اختصاص داد

كه بتواند به عنوان يك سكوي فكري براي ترويج  است سازماني دائمي و چندمليتي
نخستين گام در اين راستا براي اياالت  ي آمريكايي در جهان اسالم خدمت كند.ساالر مردم

هايي از حاميان خود در  ايجاد شبكه براي تحدانش عبارت از اتخاذ تصميمي روشنمتحده و م
 ةجانب همه راهكار ها با  در ايران و ارتباطي آشكار ميان اين فعاليت ويژه بهكشورهاي اسالمي 

. براي دستيابي به اين هدف، اين كشور در تالش است تا ساختاري نهادي استاياالت متحده 
همين  ند. برك ها ايجاد هدايت، نظارت و بررسي اين تالش براياالت متحده در داخل دولت اي

هاي  سازي خود كه امروزه براي مقابله با حكومت مبنا اياالت متحده براي موفقيت سياست شبكه
هاي دانشگاهي و روشنفكران  بر شخصيت است،دولت جمهوري اسالمي ايران  ويژه به اسالمي

هاي  رو، فعاالن اجتماعي، گروه نظران مذهبي جوان و ميانه صاحبمسلمان ليبرال و سكوالر، 
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رو تمركز دارد. آمريكا  نگاران و نويسندگان ميانه زنان فعال در مبارزات برابري جنسيتي،  روزنامه
 دهد: سازي خود را بر اين اصول قرار مي شبكه راهكار

به چالش كشيدن مفاهيم  ؛ در اين زمينه اين كشور تالش دارد تا باساالري مردمآموزش  •
، اسالم را مطابق برداشت خود بازتعريف غربي ساالري مردمهاي  اسالمي به وسيله  ارزش

 ند؛ك
اي عناصر مسلمان  رسانه ةهاي طرفدار غرب براي مبارزه با سلط ها؛ حمايت از رسانه رسانه •

 ؛استبسيار مهم 
ترويج برابري  .استي ساز حقوق زنان موضوعي مهم در شبكه ةمسئلبرابري جنسيتي؛  •

 باشد؛ براي توانمند ساختن مسلمانان طرفدار غرب    طرحجنسيتي بايد بخش ضروري از اين 
گرايان  هاي سياسي هستند و به همين جهت اسالم گرايان داراي برنامه هواداري سياسي؛ اسالم •

در راستاي هاي حمايتي  اين زمينه فعاليت سكوالر نيز بايد وارد فعاليت سياسي شوند. در
 .استدهي به محيط سياسي و حقوقي جهان اسالم مهم  شكل

 ويژه   به سازي در كشورهاي اسالمي آمريكا براي موفقيت شبكه ةطور كلي اياالت متحد به
 واژگون جلوه دادندارد و آن تالش براي  تأكيدكلي  راهكارجمهوري اسالمي ايران بر يك 

ا در راستاي اين طرح تالش دارد تا با انجام اقدامات هاست. اياالت متحده آمريك جريان ايده
اي نرم بر منابع قدرت جهاني مسلط گردد.  به شيوه ،از جمله ايران ،كشورهاي اسالميضدمدني 

 اها در جنگ ب نبرد ايده«نظراني همچون رابرت ستالف در كتاب خود با عنوان  صاحب
ويژه  بههاي اسالمي  حكومت بار نبرد اجع به چگونگي كمك به متحدان آمريكا در 4»مستروري

توانند زير يك  اي را كه مي اياالت متحده متحدان بالقوه ،دهند: نخست ايران سه پيشنهاد ارائه مي
اياالت  ،دوم ؛شناسايي كند ،گرايانه سازمان يابند هاي اسالم جمعي مخالف با  ايده چتر دسته

گرا قدرتمند  هاي غيردولتي اسالم سازمان ةدمتحده بايد شركاي خود را در نبرد با موج فزاين
خدمات اجتماعي به جوامع محلي تبديل به مسير مهمي  ةها تحت پوشش ارائ سازد. اين سازمان

هاي آموزشي  فرصت ،سوم ؛اند گرايانه در سرتاسر جهان اسالم شده افكار اسالم ةبراي اشاع
مسلمان قرار داده شود. دانش عملي از زبان  در اختيار جوانان ـ بر زبان انگليسي تأكيد با  ـ الزم

ها امكان دسترسي به  گشايد و به آن رو به جهان را براي جوانان مسلمان مي ةانگليسي پنجر
 ،بروكينگز ةسسؤكارشناس م ،دهد. دانيل بايمن منابع اطالعاتي جهاني و نه صرفاً محلي را مي

 ،وي ةبنا به گفت ؛حدودي در اختيار داردهاي م معتقد است آمريكا در مقابل ايران گزينه نيز
ايران  براي و اعمال فشارهاي ديگر  سيسات هستهأهايي همچون تغيير نظام، بمباران ت گزينه

 راهكار بايمن از  ،تواند به تضعيف موقعيت آمريكا در خاورميانه بينجامد. در مقابل مي
لقوه آمريكا براي مقابله با ايران نام اعمال فشارهاي مدني و نرم به عنوان ابزارهاي با ةچندجانب

هايي در ايران باشد كه نگران افزايش  بايد تقويت گروه راهكارهدف اين  ،برد. به اعتقاد وي مي
 .)1386(عبداهللا خاني،  انزواي كشور هستند
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 بعد از فروپاشي اتحادجماهير  اي ديگر از ضديت با ايران اسالمي: ناتوي فرهنگي چهره .2
 ،بنابراين ؛قطبي شدن پيش رفت دنيا به سمت تك ،و پايان يافتن جنگ سردم.  1991 شوروي

و  فرهنگي هاي نظامي، اقتصادي، عرصه را در خود ،هاياالت متحده آمريكا تالش كرد سيطر
 ـ سازي جهاني مبتني بر فرهنگ ليبرال به فرهنگ  ،بنابراين ؛ندك تحميلسياسي بر جهان 

اين  نياز بود و شايد از فرهنگي مقتدر ةبه يك مجموع ،رو ينا از دموكراسي، متوسل گرديد؛
موجوديت يافت. آنچه اياالت متحده آمريكا را ترغيب به  فرهنگي ناتوي زمان به بعد عمالً

 : ستعوامل ذيل ا ،ندك استفاده از ناتوي فرهنگي مي
كر، انديشه و بلكه مرزهاي ف -جغرافيايي فراتر از مرزهاي فرهنگي ويگستره و دوربرد نات •

چند  ،ايتدر نهمرزهاي جغرافيايي يك يا  نظامي يلكن دوربرد ناتو ـ هاست فرهنگ ملت
 كشور است؛

ها و  بيني ملت ايدئولوژي و جهان قبضه كردن باورها، فرهنگي و رهيافت ناتو راهكار •
زمين و كسب منابع و مراكز مهم اقتصادي  نظامي تصرف يناتو هكارارلكن  ؛هاست فرهنگ

 ت؛اس
 ،كاركرد نظامي و جنگ سخت، محسوس و ملموس است ها در ها، تلفات و خرابي ويراني •

ها و تلفات و  ويراني فرهنگي يولي در ناتو ست؛قابل بازسازي ا ويراني نظاميضمن آنكه 
آساني قابل  به فرهنگي ها غيرمحسوس است و لذا تخريب فكري و به تعبير بهتر آسيب

 ؛يستبازسازي ن
نظامي جنگ  يلكن ناتو ؛و بدون سروصداست جنگ نرم، بدون خاكريز گيفرهن ناتوي •

 صداست؛وسر سخت و پر
  يولي ناتو ؛تر است هزينه دردسر و كم بلندمدت، پرجاذبه، پربازده، كم فرهنگي يكاركرد ناتو •

 تر است؛ پر دردسر و پرهزينه بازده و كم مدت، خشك و سخت، نظامي كوتاه
در فرهنگ ديني ه ويژه، ارزش و ماندني است و ب مي مقدس، بانظا ةلفات انساني در جبهت •

ها آسيب  انديشه ها و ذهن فرهنگي ةعرص در شود اما تحت عنوان شهادت از آن ياد مي
 بيند. مي

 ةفرهنگ هر ملت و كشوري دربرگيرند ،يني و به تعبير ديگريفرهنگ هر قوم و آ ،طور كلي به •
عنوان زيربناي اصلي هويت  هها و نبايدهايي است كه ببايد ،رسوم و ها، آداب ارزش باورها،

به حاشيه راندن  فرهنگي يبنابراين از جمله اهداف ناتو ؛گردد محسوب مي هر كشوري
دموكراسي در  ـ هاست تا با حاكم كردن فرهنگ ليبرال ملي و ديني جوامع و ملت فرهنگ

عمل اداره در تأمين كنند و  هاي خود را در تمام ابعاد سازي جهاني خواسته راستاي فرهنگ
 دست بگيرند.  هامور جهان را ب ةتر ادار تعبير صحيح كشورها و به

هاي گذشته و  ضديت با جمهوري اسالمي ايران طي سال آمريكا براي عملياتي ساختن •
 ده است:كرهاي زير را طراحي  شيوه هاي آينده راهبردها و براي سال ،همچنين
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هاي   شركتتبليغاتي و خبري و  مؤسساتديداري و شنيداري،  هاي گذاري در رسانه سرمايه •
تصويري سياه و خطرناك از جمهوري اسالمي ايران براي افكار عمومي  ةفيلمسازي براي ارائ

  ؛جهان
ترين مدافع  بزرگ دخالت ايران در عراق، لبنان و... به عنوان ةاي دربار ايجاد فضاي رسانه •

 دهد؛ آموزش نظامي مي ها را اين كشورها تسليحات داده آنتروريسم كه به عوامل ناامني در 
حقوق بشر، حقوق زنان  ةمقول خواهي و ساالري ردمجنبش م ةطلبان و ايد حمايت از اصالح •

جنبش كارگري و  و دامن زدن به مطالبات صنفي و اجتماعي در جنبش دانشجويي،
طريق مطبوعات و  اني مدني ازها و نافرم سازماندهي نارضايتي ،اعتراضات معلمان و همچنين

 ؛ ...احزاب و
خود در داخل كشور تا  افزارهاي جاسوسي به عوامل نرم ةي اينترنتي و ارائها گاهايپاندازي  راه •

 اجرا شود؛ تر طراحي و اثربخش اي به شكل رسانه جنگ ابعاد مختلف
از احتمال زا و موهوم  فضاي وحشت تالش براي تحليل مغرضانه از اوضاع داخلي و ايجاد •

  و مشكالت عظيم ناشي از آن؛ بحران اقتصادي ةجنگ، آغاز دور بروز
 ةامنيت اجتماعي به عنوان محدودكنند هايي چون طرح تبليغاتي از اجراي طرح ةسوءاستفاد •

  اجتماعي؛ هاي مدني و آزادي و حقوق زنان و نقش آزادي
قدرت در جمهوري  جنگ ي اينكههاي سياسي بين سران ارشد نظام اسالمي و القا ايجاد تقابل •

 شوند ميفالن طيف يا فالن گروه پيروز  ،نهايت در بين چند طيف در جريان است و اسالمي
 خورند؛  مي و يا شكست

گريزي با سالح ساختگي  دينهاي كاذب،  رواج عرفانهاي الحادي،  تبليغ و ترويج فرقه •
 دن به اصل واليت فقيه و زيركره حملپرستي و  ي و آزادي شهروندي، رواج شيطانساالر مردم

ن دين از سياست و ايجاد جلوه دادسؤال بردن مشروعيت آسماني واليت فقيه به منظور جدا 
 اصل واليت فقيه.  ةاعتمادي در بين مردم براي محصور و استحال بي

 
 ها   رسانه ةضديت غرب با جهان اسالم در عرص

ها براي تضعيف كشور هدف و  ه از رسانهاستفاد ،اي ترين تعريف از جنگ رسانه بنيادي
ها، راديو، تلويزيون، اينترنت  ها (اعم از مطبوعات، خبرگزاري گيري از توان و ظرفيت رسانه بهره

اي عمدتاً به هنگام  منظور دفاع از منافع ملي است. اگرچه جنگ رسانه و اصول تبليغات) به
جنگ  ،آن مفهوم نيست كه در ساير مواقع كند، اين به هاي نظامي كاربرد بيشتري پيدا مي جنگ
اي تنها جنگي است كه حتي  . جنگ رسانهشود  و يا استفاده نمياست اي در جريان نبوده  رسانه

توان  بيشترينو هر كشوري از  ردصورت غيررسمي ادامه دا در شرايط صلح نيز بين كشورها به
در اي  . جنگ رسانهبرد مي ها بهره خود براي پيشبرد اهداف سياسي خويش با استفاده از رسانه
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هاي خبري  ها، شبكه ها، مفسران مطبوعاتي، خبرنگاران خبرگزاري ميان راديو و تلويزيون ،ظاهر
، نگاري روزنامههاي اينترنتي جريان دارد، اما واقعيت آن است كه در پشت اين جدال  پايگاهو 

هاي رسمي  تقيماً توسط بودجهاي يك كشور نهفته است كه مس رسانه پايگاهچيزي به نام 
هاي جاسوسي   شبكههاي اطالعاتي و امنيتي و  ي سازمانمخفهاي  يا بودجه ها مجلسمصوب 
 .)1389پرور،  (ضيايي شود تغذيه مي

نفوذ در افكار «، »تغيير و آلودگى محيط به نفع مهاجم«توان  اى مى از اهداف جنگ رسانه
كوشش در «، »سازى كشى و شخصيت تيشخص«، »بسيج فكرى مردم«، »عمومى و گمراهى آن

مشغول «، »هاى مختلف انگيزى ميان نخبگان و جناح نفاق و تفرقه«، »مقاومت ةشكست اراد
نگاران به مسائل جزئى و منحرف كردن آنان از مسائل  كردن دولتمردان و سردمداران و روزنامه

را نام برد كه نتيجه اين » فراهم كردن محيط براى زدوخوردهاى داخلى و خارجى«و » اساسى
 .)همان( جنگ، هم ابعاد خارجى و هم ابعاد داخلى دارد

توان گفت اگرچه رفتارهاي  هاي غربي در ضديت با اسالم مي در رابطه با نقش رسانه
اسالم، خود را در قالب خشونت بر ضد مسلمانان،  انامناسب و غيرعقالني جهان غرب ب

آنچه داراي اهميت  ،ها نشان داده است ر و اذيت فيزيكي آنتبعيضات اجتماعي و سياسي و آزا
ترين  هاي رواني شكل گرفتن چنين تفكري نسبت به اسالم است. اگر مهم ريشه ،بيشتر است

احساسات  ،بدانيم كه در شكل گرفتن آن ،را ماهيت احساسي آن (Attitud) نگرش ويژگي
براي  ريزتوان سه جزء اصلي به شرح  مي پس ،مثبت و منفي در برابر موضعي نقش دارندفراوان 

هاي اطالعاتي از  : تجارب شخصي(ارتباط مستقيم)، پذيرش احساسات و پيامنيستآن متصور 
دهد  اين سه جزء نشان مي .(Leyenset, 1994) پذيري) و تفكرات شخصي (جامعه منابع خارجي

گيرد. از اين سه  ط شكل مياي است كه از طريق تعامل فرد با محي هاي انساني پديده كه نگرش
گونه كه  همان ثير دارد.أپذيري بيشتر از دو عامل ديگر در شكل دادن به رفتار فرد ت جامعه ،جزء
هاي گروهي، نخبگان سياسي،  پذيري از طريق خانواده، گروه همساالن، رسانه جامعه ،دانيم مي

كساني كه  ،شناسي امعههاي مختلف ج  نظريهپذيرد. بر اساس  اقتصادي و فرهنگي صورت مي
(دوستان و  (خانواده)، كساني كه بيشترين تعامل را با فرد دارند اولين برخورد را با فرد دارند

هاي گروهي) و كساني كه  معلمان)، كساني كه از قدرت پذيرفته شدن بااليي برخوردارند (رسانه
پذير  سيار مهمي در جامعهنقش ب ،(رهبران سياسي) از قدرت بسيار زيادي در جامعه برخوردارند

هاي جهان غرب نقش بسيار مهمي  توان گفت رسانه مي ،ين اساسا دن افراد برخوردارند. بركر
زيرا سردمداران غربي ؛ دن ضديت با اسالم را براي مردمان جوامع خود دارندكردر دروني 

عقايد و رفتار اي،  ها و استفاده از ترفندهاي رسانه اند با كسب هژموني بر رسانه توانسته
ترين  شهروندان را به سمت اهداف مورد نظر خود كه امروزه ضديت با اسالم يكي از مهم

هاي بزرگ با  صاحبان صنايع خبري و عامالن خبرگذاري ،هاست هدايت كنند. همچنين آن
 ،تصوير سازي سازي و برجسته گري، انگاره كارگيري فنون مهندسي خبر همچون گزينش به
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مين أها را ت دهند كه منافع اقتصادي و سياسي آن مي جلوهمسلمانان  ةسالم و چهرتفسيري از ا
مسلمانان در راستاي اهداف دولتمردان  ةهاي غربي بيشتر به وانمايي چهر رسانه ،ند. در واقعك مي

هاي  رسانهنند. همچنين كجايگزين واقعيت هايي از  اسالم را با نشانهكوشند  ومي پردازند ميخود 
رويدادهاي جهان اسالم  ةپرداخته به مشاهد ساخته و داستاني پيش با تصويري پيش معموالً غربي

هاي اجتماعي كشورهاي  ها و بررسي پديده گرفته، به گزينش داده روند و با نگرشي شكل مي
 ةها دربار فرايند گزينش، گردآوري و انتشار اخبار و تصاوير آن ،پردازند. بنابراين اسالمي مي

ها و هنجارهاي فرهنگي، سياسي  طرفانه نيست بلكه آميخته به ارزش يندي عيني و بيانان فرمسلما
جمعي غرب  آنچه در اخبار وسايل ارتباط ،هاي غربي است. به اعتقاد چامسكي و اجتماعي دولت

 .)1385(چامسكي،  شده خبري است، نه يك بازار آزاد خبري وجود دارد، يك بازار هدايت
دهي  هاي ارتباطي و قدرت گسترش پوشش يفناورپيچيده شدن توان گفت  مي ،در نهايت

هاي ضداسالم دنياي  فعاليت ،ها را افزايش داده ها بر سراسر جهاني كه روند اثرگذاري بر توده آن
دنبال آن نيست كه درست را  هزيرا تبليغات جهان غرب ب ؛ده استكرنويني  ةغرب را وارد مرحل

 حقانصورت حق يا  هباز شناسد بلكه شخصاً آنچه را كه بخواهد ب حقاناز نادرست و حق را از 
  .)1388(مرادي،  دهد را در برابر كاري انجام شده قرار مي كند و آن به ذهن آدميان تحميل مي

تسليحات  ةوسيل به ،هايي كه در آينده رخ خواهند داد جنگ ،به اعتقاد مك لوهان ،همچنين
ها به دليل تصوراتي رخ خواهد داد كه  نخواهند بود بلكه اين جنگهاي نبرد  جنگي و در ميدان

هاي ضديت با  توان رواج انديشه مي ،ين اساسا بر كنند. هاي جمعي به مردم القاء مي رسانه
ها  د. جنگي كه در ميدان رسانهكراي تحليل  اسالم در جهان غرب را در چارچوب جنگ رسانه

بر قدرت تصويرسازي باالي   پذيرد. عالوه ورت ميخشن از اسالم ص يبراي القاي تصوير
توانمندي نمادسازي،  ،ده استكرنويني  ةها كه موج ضديت با اسالم را وارد مرحل رسانه
ها از  رسانه زيرا ؛گذاشته استمسئله ثير شگرف بر اين أها نيز ت پذيري و الگوسازي رسانه جامعه

ري اين توانايي را دارند كه در رفتار افراد پذيري و الگوسازي رفتا رهگذر نمادسازي، جامعه
توانند با استفاده از  هاي مدرن امروزي مي رسانه .)1376(خانيكي،  ايجاد كنندتغييرات مهمي را 

فرايند دائمي، پويا عناصر قوي فرهنگي مورد نظر از جمله باورها و مقدسات را انتقال داده با 
تفكر، رفتار و نگرش افراد را تغيير دهند.  ةهاي فكري فرهنگ مورد نظر شيو الگوارائه 

يافته، اجباري و در  سازمان ها به صورت كامالً د با استفاده از رسانهكنن ميكشورهاي غربي تالش 
هاي مدرن  رسانه ،ند. در واقعارائه دهتصويري منفي از اسالم و مسلمانان  ،جهت منافع خود

پذيري  تاري، اصالح تفاسير شناختي، جامعهامروزي از طريق تغيير ايستارها، الگوهاي رف
دهي به باورها، تصاوير و  دهي به افكار عمومي، و شكل ها، تهييج احساسات، جهت ارزش

اند موج گسترش هراس از اسالم و مسلمانان در جهان را شتاب  ذهنيات اجتماعي توانسته
ها، اعتقادات، تصاوير،  ا، ارزشه ها با ايجاد تحول در باور رسانه ،اين بر  عالوهبيشتري بدهند. 

غربي زمينه را براي اقناع و پذيرش مفاهيم نادرست از اسالم فراهم  ةادراكات و ذهنيات جامع
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آن  ،ها اطالعاتي كه از رسانه ها، اخبار و ها، نماد تا پياماست كنند. اين وضعيت باعث شده  مي
هاي غربي نه تنها   پيدا كند. رسانه اهميت خاص ،شود در مورد اسالم پخش مي ،هم به نادرست

د. نده از واقعيت اين دين نيز تغيير  را تر از آن ادراك مردم واقعيت اسالم بلكه حتى مهم
ترين نقش را در پوشش خبري رخدادها  ها در عصر اطالعات از آنجايي كه مهم رسانه ،همچنين

افكار عمومي غرب نسبت به  گيري بر نوع شكل ،كنند و اثرگذاري بر افكار عمومي ايفا مي
غرب نسبت به اسالم را به  ةد و روندهاي سياسي و اجتماعي جامعهستنثر ؤمسلمانان نيز م

هاي غربي با   رسانه ،كلي طور هكنند. ب ان سياسي هدايت ميرهبرسمت و سوي مورد نظر 
مسلمانان  هاي خاص خود اين قابليت را دارا هستند كه به منبعي براي تهديد اسالم و ظرفيت

 تبديل شوند. 
 

اي اياالت متحده آمريكا براي مقابله با جمهوري اسالمي  راهكارهاي رسانه
 ايران 

گسترش  ،اي اياالت متحده آمريكا در برابر جمهوري اسالمي ايران ترين هدف جنگ رسانه مهم
ثباتي  بيهاي اجتماعي براي ايجاد  پراكني، مهندسي بحران روند هيجانات كاذب سياسي، شايعه

توان به  مي ،جمهوري اسالمي ايران بامريكا آاي  در راستاي جنگ رسانه. ستسياسي در ايران ا
Pموسوم به سيما» اي المللي رسانه مركز كمك بين«

5
P (CIMA)  د. اين مركز از جمله كراشاره

ز در جهان ا ساالري  مردمظاهر ترويج  هاي غيرانتفاعي آمريكايي است كه هدف آن به سازمان
اي و هدايت  هاي رسانه ايجاد شبكه ةهاي همسوست. اين مركز در زمين طريق حمايت از رسانه

هايي با موضوع ضرورت نقش  برگزاري نشست ،و همچنين راستاهايي در اين  پژوهش
كند. منابع  ي و براندازي نرم در جهان فعاليت ميرساال مردمهاي آزاد و مستقل در برقراري  رسانه

شود. به  مين ميأتم. 1983اساس قانون مصوب سال  دولت آمريكا و برتوسط كز مالي اين مر
آمريكا تصويب شد، اين  ةجمهوري رونالد ريگان در كنگر موجب اين قانون كه در زمان رياست

دهد. در اين ميان  در جهان اختصاص ميساالري  مردماي را براي ترويج  كشور ساالنه بودجه
(عبداهللا  ز جمله موضوعاتي است كه مورد توجه مركز سيماستهاي ايران ا وضعيت رسانه

  .)1386 خاني،
عراق، وزارت امور خارجه آمريكا اقدام به  باجنگ آمريكا و انگلستان  پايانپس از 

د كه هدف آن ايجاد پلي ميان آمريكا و ايران كراينترنتي به زبان فارسي  پايگاهاندازي يك  راه
در  ،شود سخنگوي وزارت خارجه آمريكا محسوب مي ،ر رسميطو كه به پايگاهاست. اين 

هايي از  عمل بخشدر و در كنار راديو فردا است اندازي شده  ايران راهضدراستاي جنگ رواني 
د. نقش بستن اخبار منفي از ايران بر صفحات كن ايران را رهبري مي بايك جنگ اينترنتي 

 ةاي كه عمد گونه به ،اي اين كشور است هاي آمريكايي از ديگر وجوه جنگ رسانه رسانه
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هاي سياسي، اجتماعات،  هاي خبرنگاران مطبوعات غربي از ايران، يا مربوط به بحران گزارش
نقض حقوق بشر، تالش  مانندبه حوادثي  بوطزدوخوردها و تضاد حاكميت با مردم و يا مر

اي سياسي و مدني در ه اي و كشتار جمعي و نقض آزادي هاي هسته براي دستيابي به سالح
 توسطشده  سري و محرمانه يا اخبار هدايت اخباربا انتشار  ،ها همچنين ايران است. اين رسانه

 .كنند جوسازي ايران ميضدايران هاي سياست خارجي و اطالعاتي كشور متبوع خود،  دستگاه
داري  الر در خزانهميليون د بيست ةمتحده درصدد است صندوقي را با سرماي اياالت ،اين بر  عالوه

ده و مسئوليت آن را به كرآمريكا با عنوان صندوق آموزش الكترونيك، تبادل و رسانه ايران ايجاد 
 د. كنوزير امور خارجه آمريكا واگذار 

 بااي  ميليون دالري براي جنگ رسانه 55 ةكنگره آمريكا در سال گذشته بودج ،همچنين
اي، استفاده  ماهواره  اختاللپخش اخبار، مقابله با جمهوري اسالمي ايران با محوريت گسترش 

هاي جديد براي  هاي غيردولتي و توليد فيلترشكن ، تقويت سازمانبوك فيسو  توئيتربيشتر از 
  .)1389پرور،  (ضيايي دكرايرانيان تصويب 

فرد براي  شده و منحصربه توان گفت تعبيه شدن يك مسير اينترنتي حفاظت مي طور كلي به
ها براي ارسال تصاوير ويدئويي خود به شبكه خبر فارسي صداي آمريكا با استفاده از  نيايرا

اي ايران از طريق تنظيم  هاي زميني و ماهواره اختالل، مقابله با همراه تلفنكاربردهاي جديد 
از هاي ايران در فيلترينگ  اي جديد، مقابله با برنامه هاي ماهواره سازي ظرفيت ها و اضافه فركانس

انتقال اطالعات و ارسال خبر به  صفحات پهنها و  گسترش برنامه افزارهاي جديد، طريق نرم
هاي  ديجيتالي، تقويت سازمان صفحات پهنايران از طريق تلويزيون، راديو، اينترنت و ديگر 

هاي جديد به منظور درگير ساختن  مدني و افزايش آزادي بيان از طريق استفاده از رسانه ةجامع
لمللي و تدارك دسترسي به اطالعات  ا نگاران طبق استانداردهاي بين انان، آموزش روزنامهجو

ها از   نوشته و وببوك  فيس وبگاهبه صفحات  يترئتو وبگاهفيلترنشده، افزوده شدن خدمات 
 اي با ايران است. جمله راهكارهاي جديد دولت آمريكا براي جنگ رسانه

 
 اياالت متحده آمريكا در برابر جمهوري اسالمي ايران  اي  چهره هاليوودي جنگ رسانه

توانند به جاي  مي ،ها با قدرتي كه در بازنمايي واقعيات دارند رسانه ،گونه كه اشاره شد همان
سازي به  سازي و طبيعي ها از طريق كليشه ها را به رمز درآورند. رسانه آن ،بازتاب واقعيات

سازي فرايندي است كه بر اساس آن جهان مادي و جهان  شهپردازند. كلي ات مييبازنمايي واقع
شود تا مفهومي از جهان شكل بگيرد كه منطبق با  بندي مي ها در راستاي ايجاد معنا، طبقه ايده

 .)257: 1386(هال،  اند ها قرار گرفته باورهاي ايدئولوژيكي است و در پشت كليشه
هاي اجتماعي،  شود كه از طريق آن ساخت سازي به فرايندي اطالق مي طبيعي ،از سوي ديگر

سازي  شود كه گويي امور آشكار طبيعي هستند. طبيعي صورتي عرضه مي فرهنگي و تاريخي به
 راهكار سازي با دو  هاي غربي با استفاده از صنعت فيلم داراي كاركرد ايدئولوژيك است. قدرت
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پردازند. اين دگر  ان دگر غرب ميمذكور به بازنمايي طردگونه و تحقيرآميز مسلمانان به عنو
شود و در مقابل غرب  منطق، متعصب مذهبي، بدوي و دروغگو نشان داده مي شدت خشن، بي به

طوركلي هاليوود به مثابه دستگاه ايدئولوژيك  هشود. ب منطقي و كوشا وانمايي مي مظلومعقالني، 
كند. هاليوود براي  رم عمل ميسازي بر مبناي مفهوم هژموني ن سازي و طبيعي آمريكا با كليشه

سازي سينما، به عملي  ها در قالب صنعت فرهنگ اقناع مخاطبان و اعمال ديدگاه خود به آن
ها اسالم و ايران  س آنأهاي كج و معوج از دگر امنيتي كه در ر زند. بازنمايي هژمونيك دست مي

شود و اين امر  ر قابل باورتر ميو استوديوهاي پيشرفته هرچه بيشت متونقرار دارد، با استفاده از 
كند؛ گرچه اين امكان  هاي ضد هژمونيك مخاطبان را با دشواري همراه مي كنش ةامكان ارائ

 همواره قابليت تحقق را دارد.
جهان آزاد و با توليد  در دوران جنگ سرد، دولت آمريكا با استفاده از نفوذ تبليغي خود در

زمينه هر نوع  ،سوسياليستي شوروي دولت ضدينمايي برهاي س كاالهاي فرهنگي ازجمله فيلم
هايي مانند جيمز باند به شكل  اين كشور را فراهم كرد. در آن زمان فيلم ضداقدام محتملي 

شد تا با استفاده از امكان اثرگذاري سينما بر مردم  تهيه و توليد مي دولت شورويضد خاص 
 مداران آمريكايي را ها و مقاصد سياست انديشهها،  فريب شعارهاي تبليغي اين فيلم جهان، با

استعمارگر  كشورهاي غربي و هاي شرقي، مين كنند. با فروپاشي شوروي و سست شدن پيمانأت
ها افتادند و از طريق به فكر چپاول فرهنگي ملت .م90  تا 80 ةده ابزارهاي فرهنگي به فرهنگ و  

 ند.هجوم آوردتمدن كشورهاي مستقل 
(صفاتاج،  سلطه صهيونيسم است اين نكته توجه داشت كه هاليوود تحت البته بايد به

امپراتوري از آن خودشان: چگونه يهوديان «عنوان  بانيل گابر در كتابش  ،در همين رابطه .)1388
كلمبيا، مترو  ترين استوديوهاي هاليوود از جمله نشان داد كه بزرگ »اختراع كردند هاليوود را

ها  توسط صهيونيست بيستم ةسدن وارنر، پارامونت، يونيورسال و فاكس گلدوين ماير، برادرا
  شوند. يهوديان اروپاي شرقي اداره مي ةاند و به واسط سيس شدهأت

 توسطهاي اسالمي  جنبش (ره) و آغاز با پديدار شدن بيداري اسالمي به رهبري امام خميني
كار خود قرار داد و  دستور را در فرهنگي به كشورها ةها، غرب به سركردگي آمريكا حمل ملت

هاي نرم غرب  برگزيد. طراحان جنگ استفاده از هنر و ابزار فرهنگي را براي ماموريت خود
آغاز كردند كه اين انتشار،  »آيات شيطاني«موهون  حمله به مقدسات اسالمي را با چاپ كتاب

گيري از  ر مدرن به بهرهبا گسترش ابزا ،همين جهت رو شد و به هبا خشم شديد مسلمانان روب
كارگردانان يهودي در هاليوود در  ،بر همين مبنا آوردند. رو ها هاي جهاني و ماهواره شبكه

هراسي را در افكار عمومي نهادينه  ايران ويژه هراسي و به ند كه اسالمكرد تالش هايي  ساختن فيلم
گاهي  :در پيش گرفته است عمل دو شيوه را در سازند. تاكنون هاليوود در برخورد با ايران

اسالمي و  كند كه تنها با بنيادگرايي گيرد و وانمود مي اسالم را نشانه مي اوقات مستقيماً
با بازي آرنولد  »هاي واقعي دروغ«سينمايي  مثل فيلم ؛هاي مذهبي مخالف است خشونت
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، تشكيالتي همكاري يك فلسطيني و يك ژاپني است كه با حمايت ايران ةشوارتزينگر كه دربار
» بازگشت به آينده«و » انجلس زندگي و مرگ در لس«، »به درون شب«كنند.  اتمي را هدايت مي

هايي هستند كه به موضوع ترس از اسالم و مسلمانان به عنوان تروريست اشاره  از ديگر فيلم
 دارد.

خود  ةشم و كينآميزد و عالوه بر اسالم، خ اهانت به اسالم و ايران را در هم مي  اما گاهي هم
اي از اين قبيل  نمونه» بدون دخترم هرگز«دهد. فيلم  را نسبت به فرهنگ ايراني هم نشان مي

ايراني ساخته  ةمردم ايران و جامعضدالملل  هاست كه با حمايت هاليوود و صهيونيسم بين فيلم
ردند. البته ارزش قلمداد ك را بي  نظران آمريكايي هم آن ن و صاحباشد. فيلمي كه حتي منتقد

سپتامبر 11 ها پس از  ايراني به همين چند مورد محدود نشد. آن ةفرهنگ و جامع تهاجم هاليوود به
د كه كرهاي ضد ايراني و ضداسالمي بيشتري نيز توليد كردند و دولت آمريكا  تالش  فيلم 2001

جهان اشاعه دهد كه در قالب جنگي نرم با استفاده از هاليوود اين ايده را در ميان مردم خود و 
و پيشرفت اقتصادي آن  فناورانهايرانيان نسبت به جهان غرب براي دستاوردهاي  ويژه بهمسلمانان 
. بر طبق است، آزادي و حقوق بشر غربي مورد تنفر آنان ساالري مردمو اينكه ورزند  ميحسادت 

نسبت به  ـ جويان اسالمي يزهو نه فقط ست ـ طور كلي مسلمانان اين باور كه هنوز نيز وجود دارد، به
 .(Freedom House Report, 2008) هايي منفي دارند غرب نگرش

و  است هايي كه در سينماي هاليوود بارها بدان پرداخته شده موضوعيكي از  ،ين اساسا بر
ضديت غرب با جهان اسالم و ايران بود. بنابراين  ،سپتامبر افزايش يافت11شدت آن پس از 

، ايران را در كانون توجه قرار ت متحده آمريكا مبني بر حسد دنياي اسالم به غرب ادعاهاي اياال
فيلم سينمايي با اشاره به ايران يا  10قريب به م.  2008تا  2001سال  ةداد تا جايي كه در فاصل

 محوريت ايران توليد و اكران شد. 
الملل  بي و صهيونيسم بينتوان گفت هاليوود در راستاي منافع دولتمردان غر مي ،در مجموع

 : استهاي خود قرار  اهداف زير را در رأس برنامه
 اي مخدوش از اسالم و مسلمانان؛ ترسيم چهره •
عنوان  معاصر و معرفي مسلمانان به ةسداصلي خشونت در  أعنوان منش معرفي اسالم به •

 ؛»تروريست«
 ؛»دشمن اصلي غرب«عنوان  معرفي دنياي اسالم به •
افتاده و منحط  اي عقب ـ تخصصي مسلمانان و ترسيم چهره هاي علمي يشرفتناديده گرفتن پ •

 از كشورهاي اسالمي؛ 
عنوان يك  به ،دهد توجيه تمامي جنايات و فجايعي كه غرب در حق مسلمانان انجام مي •

 حركت دفاعي و حتي پيشگيرانه؛
هاي  عنوان گروه ها به هاي تروريستي در دنياي اسالم و معرفي آن تالش براي تشكيل گروه •

 .اسالمي



 

167 

انه
رس

ي 
رها

هكا
را

 
ده

تح
ت م

اال
ي اي

ا
 

ي و
برا

ا  
ريك

آم
… 

 

 اي صهيونيستي براي جنگ با جمهوري اسالمي ايران رسانه ؛فارسي وان
 هاي اخير، مخالفان رويكردهاي فرهنگي و سياسي جمهوري اسالمي ايران، بيشتر به در سال

فضاي  و اثرگذاري بر ـ طور خاص ايرانيان به ـ زبانان ضرورت هدايت افكار عمومي فارسي
 اند. تأسيس كردهزبان  فارسي هاي شبكه ،و براي اين منظور هجتماعي ايران متمركز شدا ـ فرهنگي

.  سيس شبكه امأها با ت اماراتي ها و سعودي با همكاري آمريكايي كشور عربستان ،در اين راستا
ها با  ها آمريكايي . سي فارسي و پيش از آن . بي شبكه بي سيسأها با ت و انگليسي . سي فارسي بي

 ،در اين ميان .اند ها را برداشته ترين گام ديج  (VOA)اآمريك سيس شبكه تلويزيوني صدايأت
هاي خود به زبان   مجموعهبه علت پخش  ،اي است وان كه جديدترين شبكه ماهواره فارسي
اي و تهاجم فرهنگي غرب ضد كشورمان  جنگ رسانه ةداستان سياه ديگري در صحن ،فارسي
 دارد. 

اي افغاني به نام  ان با هدايت روپرت مردوخ و همكاري يك گروه رسانهو فارسي ةشبك
 كند. اين گروه همكار شركت استار در توليد تحت مديريت خانواده محسني فعاليت مي موبي
 شود كه اولين هاي اين شبكه است. گروه موبي يك سازمان جوان و پويا دانسته مي برنامه
داده  در حوزه صنعت سرگرمي را در افغانستان توسعهويژه  بهاي پررونق،  هاي بزرگ رسانه طرح

 ةشبكدو اكنون مالك  اساس اطالعات موجود در پايگاه گروه موبي، اين گروه هم است. بر
پشتو، دري، اردو و هاي  به زباندري) و لمر (به زبان هاي طلوع ( زيوني افغانستان به ناميتلو

صنعت نشر و فناوري اطالعات نيز فعاليت  ةن در زمينانگليسي) و نيز راديو آرمان است. همچني
مقر گروه استار در هنگ كنگ قرار دارد. مؤسس و كند. گروه موبي در دبي مستقر است  مي

شود. اين  مديريت مي است كه از نيويوركشركت نيوز اي استار متعلق به  رسانه ةاستار، مجموع
 سهها با تمركز بر  ن محتواي خيلي از آروزنامه در جهان است كه  130شركت صاحب بيش از 

 موضوع مسائل جنسي، حوادث و ورزش به سمت ادبيات مبتذل سوق داده شده است.
 ظريف را ةاي، اين نكت نوظهور اين غول رسانه ةشبك هاي مجموعه مضامين اندكي تأمل در

باالي  كيفيتجذاب و ديدني در كنار  هاي در ظاهر سازد كه بسياري از اين داستان آشكار مي
با اينكه  .هستند فرهنگي بندوباري فكري و خيانت، جنايت و بي تصوير و صدا، حاوي مفاهيم

شوند، اما  هاي روز آمريكا و اروپا انتخاب مي وان از ميان برنامه شبكه فارسي هاي  مجموعه
ها با دقت و وسواسي خاص صورت  اين انتخاب دهد كه ها نشان مي تحليل محتوايي آن

زناني هستند كه يا در حال خيانت به  ها، اغلب آن هاي هايي كه شخصيت  مجموعه .پذيرد مي
هايي  راه ،كنند و به تبع ها خيانت مي ديگري در زندگي به آن ند و يا افرادا  زندگي خود و ديگران

هاي  با فرهنگ ما تضادها و تناقض كم، دستهايي كه  يابند؛ راه براي رهايي از منجالب مي
اين شبكه  هاي مجموعهكنندگان  توان به الگوي فكري انتخاب مي ،اين اساس بر .اري داردآشك
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يافت و با قاطعيت به اين باور رسيد كه تيرانداز چابك دست شبكه، اين بار  زبان دست فارسي
 زبان، يعني خانواده را نشانه رفته است. فارسي ةبنيان جامع

شدن اين زنگ خطر  هنواخت ةايران به منزل ةر جامعوان د هاي فارسي نفوذ برنامه ،در واقع
نظامي، تحريم اقتصادي، ايجاد  ةبراي كشورمان است كه اياالت متحده آمريكا در كنار حمل

انقالب ضدتري از تهاجم  پيچيده و نرم بسيار ةهاي سياسي، اكنون مرحل ها و بحران چالش
هاي  ويژگي ةايراني را با هم ةخانوادده كه كراسالمي ايران در مقايسه با گذشته را شروع  

متالشي  ةخانواده ايراني را به عنوان الزم مختص خود هدف قرار داده و از هم پاشيده شدن
 ةتوان مرحل گرفته است. اين مرحله از تهاجم را مي شدن جامعه يكپارچه و متحد ايراني در نظر

شود و يكي از  شدت دنبال مي هكه از طريق فضاي مجازي نيز ب هاي نرم ناميد ايجاد بحران
 توان در اين راستا ارزيابي كرد.  اجتماعي مجازي را مي هاي كاركردهاي شبكه

 
اي اياالت متحده آمريكا در برابر جمهوري اسالمي  بي.بي.سي  و جنگ رسانه

 ايران
 ةاندازي گرديد، در چارچوب شبك ) راه1380( م.2001فارسي كه در سال بي.بي.سي  پايگاه

توسط بي.بي.سي هاي  و همچون ديگر شبكه ردفارسي فعاليت دا بي.بي.سي يو و تلويزيوني راد
 شود. وزارت خارجه انگليس تأمين مالي مي

توان حمايت  وجود عناصر بهايي در اين شبكه كه با توجه به محتواي خبري اين رسانه مي
هاي  يست كه محتواي برنامهبر فرقه بهائيت مشاهده كرد، چندان جاي تعجب نرا  ها آنتأكيد و 

ضد دولت ايران و باورهاي  بيشتر هاي تلويزيوني و راديويي اين رسانه همچون بخش پايگاهاين 
توان  را مي پايگاهگيري محتواي برنامه اين  اسالمي و فرهنگي باشد. در اين رابطه، جهت

  صورت زير آورد: به
هاي منفي از  گزارش دادن اخبار و قرار ايجاد نگرش منفي نسبت به نظام و دولت ايران:. 1

جمهوري سال گذشته و تحوالت پس از آن و نيز  انتخابات رياست ةدر زمين ويژه بهايران 
ها  ها، انجام مصاحبه هاي مرتبط با آن اي كشورمان در رأس اخبار و تهيه تحليل هسته ةبرنام

فارسي براي بي.بي.سي  اقدامات ،نمايي موضوعات از اين دست ن نظام و بزرگابا مخالف
هايي كه در تحوالت  ترين رسانه . در همين راستا، شايد يكي از مهمستتضعيف نظام ايران ا

قبل و بعد از انتخابات ايران نقش زيادي را در ايجاد اغتشاشات و سازماندهي نيروهاي 
 فارسي بود.  بي.بي.سي ةمخالف بر عهده داشت، همين شبك

ن نظام ايران ااين رسانه در خدمت مخالف امكاناتدادن  قرار م ايران:ن نظااحمايت از مخالف .2
ن و سران اها با مردم ايران دارد. مصاحبه با مخالف آشكار ديگري در دشمني آن ةنيز نشان
 . استهاي تروريستي مخالف نظام ايران از اين نوع اقدامات  گروهك
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، ايجاد سته در راستاي هدف بااليكي ديگر از اهداف اين شبكه ك ايجاد حس نااميدي: .3
و كشور  اند هيأس در خوانندگان ايراني و اين احساس است كه در سرنوشتشان دخيل نبود

توان  مي ،لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سياسي قرار دارد. در واقع در وضعيت نابساماني به
ني، ايجاد گفت كه القاي نااميدي و يأس، غم و افسردگي، تضاد، خستگي، آشفتگي و پريشا

 .ستا بي.بي.سي خبري  ةرعب و وحشت و تضعيف اراده از سازوكار شبك
. ستنشانه رفتن باورهاي اسالمي نيز از ديگر اقدامات اين رسانه ا تضعيف هويت اسالمي: .4

ها و طرح موضوعاتي از اين قبيل كه در فصل گرما  حجاب خانم ةپرداختن به مقول
، انجام نظرسنجي اينترنتي در رابطه با اختياري بودن كند مشكالت فراواني را ايجاد مي

هاي نامناسب در تظاهرات،  حجاب و انتشار تصاويري از زنان و دختران ايراني با پوشش
. انتشار استمذكور  ةارهاي اين شبكه در رابطه با مقولهكجمله را ها و سينماها از گردشگاه

كننده به پيامبر اسالم  هاي توهين ريستاخبار مربوط به سلمان رشدي و حمله به كاريكاتو
 . استايران اسالمي  دينها با  نيز از ديگر مصاديق مبارزه آن(ص) 

توان به  در اين رابطه مي بي.بي.سياز اقدامات شبكه  ايجاد و تقويت باورهاي انحرافي: .5
اعدام  عنوان ن به عنف بهاي، اعالم خبر اعدام متجاوزگراي جنس هاي هم مطرح كردن پديده

كنندگان در  عنوان شركت پرستان در ايران به شدگان گروه شيطان گرايان، اعالم خبر بازداشت همجنس
طور  كه سعي دارد خواننده را با چنين مفاهيم و باورهايي به موسيقي و غيره اشاره كرد ةبرنام

نتشار بهائيت و توجه جدي به وضعيت آنان و ا ةغيرمستقيم آشنا سازد. پرداختن به فرق
 است.  پذير اخبار مربوط به اين فرقه نيز در همين راستا توجيه

 
اي اياالت متحده آمريكا  در برابر جمهوري  راديو فردا و تكميل جنگ رسانه

 اسالمي ايران 
اي اياالت متحده آمريكا ضد ايران  با هدف تكميل جنگ رسانه م.2002فردا كه در دسامبر  راديو

هايي از  خبرها و گزارش ،دكرهاي خود را به زبان فارسي آغاز  هطور رسمي پخش برنام به
موسيقي اي از  را در كنار مجموعه جهانو  ايرانرويدادهاي سياسي، فرهنگي، ورزشي، اقتصادي و اجتماعي 

، نگاه تازه، اقتصادى ةمجل كند. روز پخش مي تمام ساعات شبانههفت روز هفته در  غربيو  پاپ ايراني
فردا هشت برنامه  پس و راديو صداى شماگو، و ، گفتصداى ديگر، ها ديدگاه، جنگ فرهنگى

فردا نيز  راديو پايگاهشود.  طول هفته به مدت نيم ساعت پخش مي ثابت اين رسانه است كه در
اقتصاد، ورزش، دانش و  قبيل سرخط خبرها، ايران، جهان، فرهنگ و هنر، هايي از داراي بخش

، مجله اقتصادي، ها ديدگاه، صداي شما، نگاه تازه، صداي ديگر(هاي هفتگي  فناوري، مجله
هاي ويژه و  ، آرشيو صفحه)پيك فرهنگو  گزارش ويژه، گوي ويژهو گفت، جنگ فرهنگي
خواه ايالت  اي كه داماتو، سناتور جمهوري . اين راديو پس از تصويب اليحهاستگالري عكس 
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گونه كه راديو  ، تأسيس گرديد. به اعتقاد داماتو همانكردبه مجلس سناي آمريكا ارائه  ،نيويورك
فردا نيز بايد اسباب  راديو ،در فروپاشي كمونيست مؤثر واقع شوداروپاي آزاد توانست 

توان  فردا مي هاي راديو فروپاشي جمهوري اسالمي ايران را فراهم كند. با تحليل محتواي برنامه
ثرگذاري خود از فنوني همچون ايجاد ابهام و شائبه، نفي ابردن ميزان  گفت اين رسانه براي باال

شدن  سازي، استناد مكرر و مجازي، حذف و تحريف آگاهانه، متوسل جستهبر و اثبات، الگودهي،
القاي نارسايي قانون  ند.ك بردن آمار و ارقام نادرست استفاده مي كار هاي بزرگ و به به دروغ

ناكارآمد جمهوري اسالمي ايران، نداشتن  و مشروعيتساالر  مردماساسي در شكل حكومت 
جاي گره  ن بهري و لشكري، القاي جنگ قدرت بين مسئوالجلوه دادن مقامات و مديران كشو

گشودن از مشكالت مردم، ايجاد شبهه مخالفت جمهوري اسالمي ايران با دست يافتن مردم به 
طلبي مقامات جمهوري اسالمي ايران در برابر مخالفان،  القاي خشونتجريان آزاد اطالعات، 

وابستگي دولت  ةي ايران، ايجاد شايعالقاي نقض قانون در ميان مقامات جمهوري اسالم
 نبودعلت  جمهوري اسالمي ايران به قدرت نظامي، القاي ناكارآمدي نهادهاي حكومتي به

القاي نقض حقوق زندانيان سياسي هاي سياسي،  نظارت، القاي تالش دولت براي سركوب آزادي
هاي  ها به انجام كنش آنايجاد نگرش منفي در مردم نسبت به نظام و ترغيب سازي آن،  و برجسته
هاي ديني، القاي  آميز، القاي نگرش منفي در مردم نسبت به روحانيت و تضعيف ارزش اعتراض
ضد نظام، ترغيب نسل جوان به خشونت  ضداعتمادي در مردم، تهييج اقوام  اميدي و بي يأس، نا

ي به فناوري هاي بزرگ براي تحريف تالش ايران براي دستياب نظام و متوسل شدن به دروغ
اي اياالت متحده آمريكا در برابر جمهوري اسالمي  ترين رئوس جنگ رسانه اي از مهم هسته

 ).40 :1389، پيشانيان (ماه ستهاي راديو فردا ايران با استفاده از برنامه
 

هاي نوين و راهكارهاي اياالت متحده امريكا براي ضديت با جمهوري  رسانه
 اسالمي ايران 

هاي اجتماعي مجازي كه در يك مفهوم  هاي نوين و شبكه اي كه با ظهور رسانه نهعصر دوم رسا
را از  هايي برخوردار است كه آن  يابد، از اصول و كارويژه كلي در شبكه جهاني اينترنت نمود مي

هاي جديد و  هاي اساسي ميان رسانه سازد. مك كوئيل برخي از تفاوت عصر اول خود متمايز مي
يت نمايش عددي، تشكل واحدي يا واحدمندي، خودكاربودن، تغييرپذيري و قديم را قابل

 .)1388فر،  كند (فهيمي هاي نوين ذكر مي فراكدگذاري در رسانه
اي را افزايش  هاي رسانه هاي فوق قابليت جنگ هاي اجتماعي مجازي با ويژگي شبكه

و مواردي مانند  رندرتباط داصورت گروهي با يكديگر ا اي از افراد كه به به مجموعهاند.  داده
هاي اجتماعي گويند.  شبكه ،ها و افكار خود را به اشتراك گذارند ها، فعاليت اطالعات، نيازمندي

هاي غيرمجازي تقسيم  هاي مجازي و شبكه توان به دو دسته شبكه هاي اجتماعي را مي شبكه
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هاي  اي از افراد و گروه ههايي هستند كه توسط مجموع واقع شبكه هاي غيرمجازي در كرد. شبكه
ند. شبكه اجتماعي مجازي يا شبكه اجتماعي كن پيوسته در محيط اجتماعي عمل مي هم به

دهد كه  هايي است كه به كاربران اين امكان را مي پايگاهاي از  يا مجموعه پايگاهاينترنتي، 
عبارت ديگر   . بهاشتراك بگذارند هاي خود را با يكديگر به ها، افكار و فعاليت مندي عالقه
جوگر و افزودن و هايي هستند كه با استفاده از يك موتور جست  پايگاههاي اجتماعي  شبكه

رساني الكترونيك، انتقال تصوير و صدا و غيره امكان ارتباط بيشتر  ، پياموگو گفتامكاناتي مانند 
هاي اجتماعي  كهشبآورند.) اي از روابط فردي و گروهي فراهم مي كاربران را در قالب شبكه

كارگيري ابزارهاي  هاي اجتماعي مجازي بر به به چهره و شبكه  سنتي بر تعامل چهره
P6»هاي اطالعاتي و ارتباطاتي يفناور«

P آن ميان مردم در هر كجا و  ةبراي تسهيل ارتباط و توسع
 .(Hassanien & Abraham, 2010) هر زمان تمركز دارند

افزاري هستند  و نرم افزاري ي تركيبي از ابزارهاي سختهاي اجتماعي مجاز در واقع، شبكه
 .)Ibidد (نده كه اجازه تبادل آسان، فوري، گسترده، ارزان و مطمئن را به مردم مي

اي را بسيار باال برده  هاي نوين در جنگ رسانه سازي رسانه ها قابليت شبكه همين ويژگي
ترين و  از محبوب فرندفيدو  بوك فيس، يترئتومانند   هاي اجتماعي اينترنتي است. امروزه شبكه
توانند در جنگ  روند و نقش بسيار مهمي را مي ها در سطح جهان به شمار مي پركاربرترين شبكه

هاي اجتماعي فرصت مناسبي را براي آمريكا فراهم كرده  شبكه ،اين بر  نند. عالوهك اي ايفا  رسانه
شود كه آمريكا  تر مي ها آنجا عميق . نگرانيفرهنگ كشورهاي مختلف را تسخير كنند تااست، 

اند  هاي اجتماعي اينترنتي توانسته شبكهزيرا  ؛دارد اصرار ها بر مديريت و مالكيت اين شبكه
طور خاص در ايران مورد بازنگري و تغيير  طور كلي و به هانداز سياسي را ب سبك زندگي و چشم
مجازي به مكاني براي مباحث و سازماندهي هاي اجتماعي  امروزه شبكه ،قرار دهند. همچنين

توانند وقايع سياسي  راحتي مي هاي اينترنتي به اي كه گروه گونه به ؛اند مسائل سياسي تبديل شده
ها و  هاي اجتماعي مجازي داراي فرصت نند. شبكهكاي همگاني تبديل   مسئلهرا در اينترنت به 

هاي سياسي و رواني  لبته به همان ميزان آسيب. استهاي بسيار زيادي در عرصه سياسي ا قابليت
افزايش مشاركت  ةدارد. يعني به همان ميزاني كه ممكن است زمين اي را نيز در بر گسترده

تواند به عنوان ابزاري در خدمت كشورهاي غربي  به همان ميزان نيز مي ،سياسي را فراهم آورد
 ،دانيم طور كه مي همان رار بگيرد.براي شكل دادن به فضاي آشوب و شايعه ضد كشور هدف ق

جمهوري دهم،  هاي بعد از انتخابات رياست اي از رخدادهاي اعتراضي ايران طي ماه بخش عمده
 ها گاهخبر، وب ،پيوند ،عكس ،گذاري فيلم ي به اشتراكها پايگاهدر فضاي سايبر ساماندهي شد. 

هاي سياسي و تحليلي داخلي  پايگاهو ها  ها، روزنت ه گابريزوهاي فردي و گروهي،  وبگاهاعم از 
اي از جمله  هاي ماهواره هاي مبتني بر تلفن همراه و شبكه اي، فناوري هاي رايانه و خارجي، بازي
هاي موجود در فضاي سايبر هستند كه اياالت متحده آمريكا و جهان غرب با  ابزارها و فناوري

هاي سياسي در اينترنت،  تشكيل گروهزند. پردا ها به ضديت با ايران اسالمي مي استفاده از آن
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ي ساالر مردمجاسوسي اينترنتي، تشكيل اجتماعات مجازي، شكل دادن به نافرماني مدني، 
ديجيتالي، افكارسازي از طريق اينترنت، نفوذ و خرابكاري اينترنتي، مبارزه با كنترل خبري 

اعي و سياسي از طريق هاي اجتم  نظامها از طريق اينترنت و كسب اطالعات از  حكومت
اينترنتي، ايجاد  پرسي همهها،  پايگاههاي اينترنتي، فيلترينگ   پايگاهدن كرمسدود  اينترنت،

هاي جريان معاند به داخل، ايجاد  ها و ديدگاه هاي سياسي مجازي، انتقال مستقيم انديشه گروه
لبات جديد سياسي، نفوذ مجازي، كاركردهاي مشروعيتي، ايجاد مطا  صاحبهاي فشار و  گروه

هاي داخلي و خارجي همفكر،  هاي معاند، افزايش همگرايي گروه افزايش ضريب نفوذ جريان
هاي ملي و داخلي و گسترش شايعه و خرافات برخي از راهكارها و  كاهش نفوذ رسانه

وسيله اياالت متحده  ههاي اجتماعي ضد كشورمان ب هايي هستند كه با استفاده از شبكه  روش
كوشد با استفاده از راهكارهاي  طوركلي اياالت متحده آمريكا مي هب اند. كار گرفته شده هيكا بآمر

شناسي، انهدام و ترور شخصيتي، سياسي و  فوق و كاربرد ديپلماسي، تبليغات، مبارزات روان
ترين  ها ضد كشورمان شكل دهد. مهم نوين رسانه ةجنگ  جديدي  را در عرص ،تهاجم فرهنگي

ه واداشتن نسل بلاقبه م ،ترين هدفش مهم هاي اجتماعي جديد و ين جنگ جديد شبكها ةعرص
 جوان با دولت جمهوري اسالمي ايران است. 

 
 گيري  نتيجه

تاريخي به  ،دارد 17Tمسلمانان17Tو  17Tاسالم17T ضد 17Tتبعيض17Tيا  17Tداوري پيش17Tكه ريشه در ضديت با اسالم 
موج جديدي از  م.2001سپتامبر  11روابط جهان غرب با اسالم دارد. اما وقوع حادثه  قدمت
وجود آورد.  ههاي غربي ب گرايانه را در رسانه و فرهنگ اسالم 17Tاسالم17Tهراسي و تقابل با  اسالم

دنبال پيروزي انقالب اسالمي كه سبب شكل  هالملل ب افزايش نقش و جايگاه اسالم در روابط بين
به همراه فروپاشي نظام  ،ر برابر كشورهاي غربي گرديدگرفتن گفتمان جديد مقاومت د

كمونيستي و افزايش جمعيت اسالم از جمله عواملي هستند كه ضديت غرب با جهان اسالم را 
در عصر ارتباطات و اطالعات، كه  از آنجايي ،اين بر  دند. عالوهكرجديدي  ةوارد مرحل

اي و سايبري به  فضاي رسانه ،اند ادههاي نوين جغرافياي جنگ را  تغيير و گسترش د رسانه
ها با  رسانه ،ين اساسا اند. بر تبديل شدهضديت با اسالم و ايران اسالمي  ةترين عرص مهم

دهي به ادراك  ايدئولوژي مسلط، نقش اثرگذاري را در شكل نفوذها و  توانايي انتقال ارزش
بخش تفكر و رفتار اجتماعي  لهاماند ا ده و توانستهكرجوامع غربي از اسالم و مسلمانان ايفا 

 ةدهند هاي غربي به عنوان بازتاب سازگار با باورهاي حاكم در ضديت با اسالم باشند. رسانه
خود به ترويج نگرش منفي از اسالم به عنوان  ةهاي فرهنگي و ايدئولوژي جامع ارزش

منتسب ساختن تمامي  ارائة تصويري منفي از مسلمانان،اند.  ايستارهاي عميق و پايدار پرداخته
هاي اقتصادي به مسلمانان، چاپ كاريكاتور، ارائة تصويري از مسلمانان  انفجارها، ترورها، بحران

هاي هاليوودي همه نشان از نقش  رحم و تروريست در فيلم ران، بي هواپيماربا، شهوت
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دارد.  دن احساس تنفر از مسلمانان براي اعضاي جامعه خودكرهاي غربي در دروني  رسانه
كوشند با گسترش نفوذ و تسلط خود اساس، تصورات،  هاي غربي مي رسانه ،اين بر  عالوه
هاي زندگي خود را به كشورهاي  اسالمي  ها، معلومات و هنجارهاي رفتاري و نيز روش ارزش

هاي سنتي و نوين به  هاي رسانه با استفاده از قابليت ،نند. اياالت متحده آمريكا همچنينكتحميل 
هاي  وان، بي.بي.سي، راديو فردا و شبكه ضديت با ايران اسالمي پرداخته است. هاليوود، فارسي

ند. هستاي آمريكا در تضاد با جمهوري اسالمي  ترين ابزارهاي رسانه اجتماعي اينترنتي از مهم
هاي گريز  سازي فرهنگي، تقويت گرايش افزايش تعارضات ساختاري و دوگانگي هويت، يكسان

(فروملي و فراملي) و اخالل در روند وحدت ملي، ايجاد اختالف و شكاف ميان نسل  كزاز مر
شكاف  بروز ،هاي متضاد و در نهايت گرايي افراطي، ايدئولوژي جوان با نظام به سبب ايجاد ملي
ها، باورها،  ها و طبقات و تشديد دوقطبي، تضاد با ارزش فرهنگي، يكپارچگي افقي گروه

فرهنگي،  ةهاي غربي و كمك به استحال سنتي از طريق تقويت و تبليغ ارزشتضعيف پيوندهاي 
شده، ايجاد نخبگان سياسي و فرهنگي  تحريفو برداري تبليغاتي و انتشار اخبار غيرواقع  بهره

گرايي و  وابسته به جريانات خودساخته از طريق شبكه ارتباطي، ايجاد فرهنگ سلطه و مصرف
كوشد با  هايي است كه آمريكا مي ترين آسيب و محلي از مهمهاي بومي  كاهش نقش فرهنگ

وجود  ههاي اجتماعي مجازي براي جمهوري اسالمي ايران ب هاي سنتي و شبكه كمك رسانه
 آورد. 

ها، ابعاد و راهكارهاي غرب به  در مورد ماهيت، ريشه ارائه شدهبا توجه به مطالب  ،بنابراين •
 ،جمهوري اسالمي ايرانويژه  بهديت با جهان اسالم و ي اياالت متحده آمريكا براي ضهبرر

شامل  ،دهد مي ءترين تدابيري كه ظرفيت مقابله با اين راهكارها را ارتقا توان مهم مي ،ارائه شد
 دانست:  زيرموارد 

افزايش بصيرت و آگاهي مردم و نخبگان براي شناخت دشمن، حفظ وحدت، پايداري و  •
 ام؛مقاومت، تحكيم ساخت داخلي نظ

 هاي مذهبي و اعتقادي مردم؛ تحكيم پايه •
 فرهنگي؛ ةريزي و مديريت توسع برنامه •
 اي مردم؛ رسانهدانش تالش براي باال بردن  •
 هاي داخلي؛ تالش براي باال بردن اعتماد مردم به رسانه •
حق مردم و خدمات  هاي به افزايش كارآمدي دولتي به منظور  كاهش گسست بين خواسته •

 دولتي؛
 هاي اجتماعي؛ سرمايه حفظهاي جامع براي  طرحتدوين  •
 كاهش فساد و رفع تعارضات ساختاري؛  •
بين بردن  ازبراي  مرزي در ابعاد مختلف و اي در مناطق محروم هاي توسعه پيشبرد طرح •

 مانند فقر، ناامني، تورم، بيكاري؛ هاي اعتراض اجتماعي زمينه و هاي واگرايي ظرفيت
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 دوستي؛ ميهن ـ آموزشي جهت تقويت حس هاي فرهنگي تقويت زيرساخت •
ساالري ديني،  سازي نظام مردم بخشي، اميدبخشي، جلوگيري از تنش از طريق نهادينه آگاهي •

هاي صيانت از  ساخت بسترسازي براي مشاركت حداكثري و هوشمند جامعه، توسعه زير
 حقوق شهروندي و توسعه حقوق اجتماعي.  
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