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بررسی دو چالش از جهانی شدن در مسیر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :تخریبات
اینترنتی و ترویج بحران
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چکیده
"امنیت" واژه سرنوشت ساز یک کشور است در صدر مسائل سیاسی قرار دارد .جهانی شدن با تغییر و تحوالتی که بوجود آورده
است امنیت را در ابعاد و اشکال مختلف تغییر داده است که این امر از اختیار فرد یا دولت خارج است .آنچه که جای تامل دارد
درایت دولتها برای همتراز شدن با مسائل و فرصت های جدید جهانی شدن در خصوص امنیت است چرا که تغییر و تحوالت
در حال رشد باعث گردیده تا امروزه امنیت از طریق نرم افزارهای موجود درگوشه کنار جهان مورد تهدید واقع گردد اگرچه در
گذشته به صورت سخت افزاری تحت تاثیر قرار میگرفت .بر همین اساس در مسیر تحقق الگوی اسالمی و ایرانی امنیت بی -
تردید بایداز وجوه متعددی مورد بررسی قرار گیرد تا از آن نگاه تک بعدی قدیمی خارج شود .بر همین اساس در این مقاله
تالش گردید تا به دومورد از چالشهای ناشی از جهانی شدن در مسیر تحق الگوی اسالمی ایرانی که کیان کشور عزیزمان را
ممکن است به خطر اندازد پرداخته شود .سوال اساسی بر آن است جهانی شدن چگونه میتواند چالش امنیتی را در مسیر
تحقق الگوی اسالمی ایرانی ایجاد کند؟ درپاسخ یافتههای تحقیق با استفاده از چارچوب نظری کپنهاگ منجر به تایید استدالل
مدنظر گردید که خطر امنیتی جهانی شدن برای ایران در زمینه رسانه و ارتباطات بیشتر از هرچیزی دیگری است که میتواند
در قالب؛ یکی دامن زدن به بحرانها و دیگری خطر تروریسم سایبری بروز نماید  .الزم به ذکر است روش تحقق در این مقاله
به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از اسناد کتابخانهای و اینترنتی می باشد.
کلمات کلیدی( :جهانی شدن)( ،رسانه)( ،ارتباطات)( ،ترویج بحران) ( ،مکتب کپنهاگ)

مقدمه
در عصر جهانی شدن آنچه که منجر به حیرت و شگفت زده شدن همگان شده است و نه از سوی هیچ کشور و نه از
سوی هیچ فرد یا ارگان خاصی قابل محدود شدن نمی باشد رسانه و گسترش رسانهها می باشد .امروزه رسانه باعث
شده است تا اطالعات در کمترین سرعت زمانی و مکانی مبادله شود و باعث برخی اختالال ت در حیطه امنیتی
گردیده است .علی رقم نکات بسیار مثبت و مفید رشد روز افزون ارتباطات تنها خطر امنیتی که می تواند اسیبی غیر
قابل جبران و ویرانگر را به کشورها وارد نماید از طریق رسانه می باشد .رشد روز افزون ارتباطات با تواناییهای خاص
خود توانسته است بخشی از توجهات و ملزومات امنیتی کشورها را به خود اختصاص دهد و ارگانهای مختلفی را
مجبور به در نظر داشتن چگونگی استفاده از این علم گریز ناپذیر گرداند .همانطور که ذکر رفت کشور ایران نیز بنابر
موقعیت خاص خود بیش از برخی کشورهای منطقه و حتی جهان می تواند در معرض تهدیدات ناشی از رسانه قرار
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گیرد چه بسا در دهههای کنونی شاهد استفاده برخی از کشورها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباطاتی جدید برای
دسترسی به برخی اطالعات ایران و تهدید امنیتی آن بودهایم بر همین اساس تمرکز اصلی این نوشتار برای نشان
دادن برخی از تهدیدات و چالش های امنیتی ایران قرار گرفت تا نشان دهد جهانی شدن چگونه می تواند منجر به
ایجاد برخی خطرات چالش افرین و تهدید امیز امنیتی گردد به همین منظور بعد از بیان چار چوب نظری ابتدا به
این چالش پرداخته شد که رسانه چگونه باعث دامن زدن به برخی بحرانها میگردد و اینکه تروریسم سایبری که
ناشی از گسترش ارتباطات و رسانه میباشد چگونه می تواند خطرات امنیتی را برای جمهوری اسالمی ایران در مسیر
پیشرفت و تحقق الگوی اسالمی ایرانی ایجاد نماید و سپس در اخر نتیجه گیری از کار ارائه گردیده است.
پیشینه و نوآوری تحقیق
در مقاله جهانی شدن فرهنگی و تاثیرات آن بر فرهنگ ایرانی که توسط سیدرضا صالحیامیری و زهره حسینزادگان
در سال  1389در پژوهشنامهی پاییز ،شمارهی  57به نگارش درامده است نویسندگان به خوبی به مقوله فرهنگ و
جهانی شدن آن و تاثیراتش بر فرهنگ ایرانی پرداخته است و به خوبی تهدیدات ناشی از آن را بیان نمودهاند ای ن در
حالی است که تمرکزی بر الگوی اسالمی ایرانی در این اثر مشاهده نمیشود.
آنتونی گیدنز نیز در چشم اندزهای جهانی که توسط محمدرضاجالیی پور ترجمه شده است و در انتشارات طرح
نو منتشر شده است نویسنده اگرچه به خوبی به چشم اندازهای جهانی پرداخته است اما صرفا چشم اندازهای جهانی
را بررسی نموده است و در این زمینه منبع بسیار مناسبی می باشد ولی در خصوص چالش های الگوی اسالم ایرانی در
این کتاب بیان نشده است.
زهرا احمدی پور و همکاران نیز در مقاالت چهارمین کنگره ی بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم تحت عنوان
چالش های جهان اسالم در عصر جهانی شدن در سال  1389اطالعات بسیار مناسبی در خصوص چالشهای جهان
اسالم و جهانی شدن را ارائه دادهاند اما تمرکز این پژوهش بر جهان اسالم می باشد و برخی از مولفههای جهانی
شدن ،که تمرکز و دقت خاصی بر چالش های الگوی اسالمی ایرانی مشاهده نمیشود.
پس از بررسی برخی منابع داخلی نام برده و عدم وجود پژوهش خارجی با این نگاه و هدف در منابع خارجی ،آشکار
است که تفاوت این پژوهش بر تمرکز بر دو بعد نام برده از چالش های جهانی شدن در خصوص ارائه الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت می باشد و لذا نوآوری این تحقیق هم در همین امر نهفته است که بر دو بعد از چالشهای جهانی
شدن یعنی تخریبات اینترنتی و ترویج بحران در مسیر ارائه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تاکید دارد.
چارچوب نظری :مکتب کپنهاگ
کپنهاگ ،مکتبی است در راستای توجه وسیع به موضوع امنیت با اندیشمندانی هم چون مک سوئینی  ،1اولی ویور  2و
باری بوزان  ،3که در این میان بوزان با کتاب معروف خود یعنی مردم ،دولت ها و هراس از سایرین شناخته شدهتر می -
باشد .مکتب کپنهاگ چارچوبی است که بیل مک سوئینی بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان ،اولی ویور و دوویلد و
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دیگران بکار برده است .این مکتب با توجه به اینکه کامالً بر مطالعات امنیتی استوار گشته ،جزء اولین رهیافتهایی
است که در راستای پایهگذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی میباشد (ابراهیمی.)440 :1386 ،
مطابق گفته بوزان ،مکتب کپنهاگ ،که در سال  1985با تالش برخی از محققان امنیت بینالملل همچون باری بوزان
و اولی ویور شکل گرفت ،درصدد بود بار امنیتی را از دوش مسائل عادی بردارد و با گسترش دامنه مسائل غیرسیاسی -
اجتماعی و به طور کلی عادی ،مانع سوءاستفاده دولت و نظامیان از موقعیت ویژه شود ) .(Bigo, 2002 : 63مسایل
مربوط به انرژی ،منابع ،محیط زیست ،جمعیت و استفاده از فضا و دریا اکنون همتراز مسائل مربوط به امنیت نظامی،
ایدئولوژی و رقابت سرزمینی شدهاند که به طور سنتی به دستور کار دیپلماتیک شکل میدادند ( Moler, 2000:
.)17
باری بوزان نیز با تغییر در مؤلفه های همیشگی امنیت که همان مؤلفه های سخت رئالیستها و مؤلفه های نرم لیبرالی
است شکلی از امنیت را ارائه میدهد که به حاشیه راندن سایر متغیرها را نمی پذیرد و معتقد به بازیگری عوامل پنج -
گانه است .بوزان در نهایت معتقد است« :جمع های انسانی را عوامل 5گانه نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی تحت تأثیر قرار می دهد و با هر نوع تهدید (نظامی ،سیاسی و جز آن) باید مقابله کرد» (ربیعی،
.)19 :1387
بهطور کلی محورهای اساسی مکتب کپنهاگ عبارتاند از:
 - 1مطرح شدن امنیت به عنوان مفهومی بین ذهنی؛
 - 2دولت به عنوان مرجع امنیت؛
 - 3امنیتی و غیرامنیتی ساختن موضوعات؛
 - 4امنیت ملی به عنوان مرکز ثقل امنیت (عبداهلل خانی.)136: 1383 ،
 - 5موسع بودن امنیت و ابعاد پنجگانه آن.
یکی از مهمترین دالیل انتخاب مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظریی در این مبحث نگاه متعدد و چند بعدی
کپنهاگ به مقوله امنیت می باشد که امنیت را تنها به یک بعد موکول نمیکند بلکه آن را دارای ابعاد متعدد نام برده
می داند .بر همین مبنا در ادامه به تحلیل امنیت و ابعاد و تهدیدات امنیتی ر سانه در دو بخش پرداخته شده است.
تهدیدات امنیتی ناشی از و رشد و پیشرفت رسانه و وسایل ارتباطاتی
- 1تهدیدات فرهنگی
امروزه ارتباطات و رسانهها جزء الینفک زندگی بشری میباشند .رسانه های مختلف اعمم از تلویزیمون ،رادیمو ،شمبکههمای
ماهوارهای ،شبکههای اجتماعی ،اینترنت و  ...در تمام زمینهها از زندگی فردی تما روابمط بمینالململ اثمر گمذار هسمتند .
رسانه نقش مهمی را در زمینه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتمماعی ایفما ممیکنمد کمه ناشمی از پدیمدهی
عظیم جهانی شمدن 1اسمت .ایمن رخمداد باعمث گسمترش ارتباطمات دا خلمی و بمینالمللمی و همچنمین تاثیرگمذاری و
تاثیرپذیری ملتها از یکدیگر میشود .آنتونی گیدنز جهانی شدن را «تاثیر رخدادهای یمک سموی جهمان بمر دیگرسموی
جهان میداند» (گیدنز .)58 :1384،از مهمترین خصوصیات جهانی شدن تکنولوژی میباشمد و باعمث تماثیراتی مهمم و
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بنیادی بر زندگی ملتها میشود که این امر به طور گسمترده توسمط رسمانههما انجمام ممیگیمرد .گسمترش رسمانههما و
ارتباطات باعث افزایش خودآگاهی و تغییر در هویتها اعم از هویت شخصی،هویت اجتمماعی  1و ملمی شمده و همچنمین
در زمینه های مختلف ارزشی و هنجاری و آرمانها نیز تاثیرگذار است که همگم ی اسماس و بنیمان فرهنمگ یمک کشمور را
تشکیل میدهند .فرهنگ از گذاره های اصلی یک تمدن و عامل هویمت سماز و حتمی در برخمی مموارد بمه عنموان حفما
امنیتی عمل میکند .از این جهت عامل مناسبی از نظر قدرت های امپریالی برای تمسک جسمتن بمه آن در رسمیدن بمه
اهدافشان میباشد به گونهای که هانتینگتون بیان میکند «در دنیای جدید بنیادی ترین منبمع منازعمه فرهنگمی خواهمد
بود و درگیری میان ملت ها فرهنگی و تمدنی خواهد بود» ) .(Huntington, 1993: 25هویمت فرهنگمی پاسمخ بمه
کیستی و چیست ی هویت فرد در بستر جامعه میباشد ،از طمرف دیگمر قابمل توجمه اسمت کمه اممروزه چهمره مبمارزات از
جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده است .فرایند تکوین جنگ نرم از تهاجم فرهنگمی شمروع ممیشمود ،در ایمن میمان
رسانه ها به عنوان ستون اصلی شاکلهی جنگ نمرم و ابمزار فرهنگمی ،جهمت تاثیرگمذاری بمر افکمارعمومی رکم ن اساسمی
مبارزه را تشکیل میدهند که در این مدل از جنگ عالوه بر دولت سایر بمازیگران (ماننمد بمازیگران غیردولتمی) بمه میمان
میآیند .در جنگ نرم از رسانه های داخلی کشور برای ساقط کمردن حاکمیمت آن کشمور اسمتفاده ممی شمود بمرای مثمال
می توان هجوم رسانهها م بنی بر فساد و حاکمیت را بیان کرد .همانطور که بیان شد ابزار اساسمی ایمن نموع از جنمگ کمه
ابتدا از طریق فرهنگی اعمال میشود رسانهها هستند ،اعمم از دیمداری ،شمنیداری ،قلمم و فضمای سمایبری کمه هممه در
جهت تاثیر گذاری بر اعتقادات و احساسات و متاثر کمردن عواطمف و تحمت تماثیر قمرار دادن ارزشهما اسمتفاده ممیشمود
(توالیی .) 18- 23 :1388،امروزه رسانه ها از مهمترین ابزارهای کنترل اجتماعی محسموب ممیشموند و بمه شمدت ممی -
توانند در موضوع ثبات سیاسی واجتماعی دخالمت کننمد .در عصمر کنمونی نموعی دیپلماسمی تحمت عنموان دیپلماسمی
رسانهای بیان می شود ،دیپلماسی رسانهای به صورت عام به معنای بکارگیری رسانه ها بمرای تکمیمل و ارتقمای سیاسمت
خارجی است .رسانه ها یکی از مهمترین ابزار برای اعمال جنگ روانی چه در زمان صلح و چه در زممان جنمگ اسمت کمه
از اهداف آنها میتواند :اعمال فشارهای سیاسی ،فرهنگی ،نظامی از سوی کشمورهای دیگمر علیمه کشمور همدف و ایجماد
رغبت و عالقه در مخاطبان کشور هدف نسبت به کشمور کمارگزار باشمد تما بمه رفتمار کمارگزاران مشمروعیت بخشمد ،لمذا
رسانه ها مهمترین ابزار در این حوزه می باشند چراکه افکارعمومی را باخود هممراه ممی سمازند و باعمث پیشمبرد برناممهی
دولت میشوند ،همچنین می توانند اهدافی از قبیل بدبین ساختن آن ها به حاکمیت ،باالبردن توقعمات آنهما نسمبت بمه
حاک میت ،ترویج فرهنگ های مغایر با منویمات حاکمیمت ،ایجماد بحمرانهمای سماختگی و  ...را داشمته باشمند .بنمابراین
رسانهها می توانند در ایجاد مشک الت امنیتی برای دولت ها و کشورها و یا از بین بردن و کم رنمگ نممودن ایمن مشمکالت
نقشی شتابدهنده و تعدیلی داشته باشند ،مثال در جهان حاضر باتوجه بمه اینکمه اجمرای سیاسمت هما بمدون توجمه بمه
افکار عمومی امکانپذیر نیست رسانهها نقش واسطه را در بین دولت ها و افکمار عممومی دارنمد (عممادی.)15- 19 :1388،
گسترش رسانه ها ناشی از جهانی شدن با فشردگی زمانی و مکانی ،در بعضی مواقع ثبمات و خلموص فرهنگمی را از بمین
میبرد و نمیتوان ازاین روند تاثیرپذیری فرهنگی جلوگیری نمود چرا کمه بما توجمه بمه آ سمانی ارتباطمات فرهنمگهمای
Collective identity 1
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جهان در حال اشباع شدن ممیباشمند (سمپهرنیا .)5- 6 :1390 ،اشمباع فرهنگمی ممیتوانمد باعمث همگمونی فرهنگمی،
آمیزش فرهنگی و یا خاصگرایی فرهنگی شود که بخش عظیم آن بر عهمدهی رسمانههما ممیباشمد لمذا قمدر تهای برتمر
جهان با توجه به دردست داشتن انواع وسیلهها و موجبات برتر ارتباطی بمه دنبمال خماصگرایمی فرهنگمی و امپریالیسمم
فرهنگی از طریق ارتباطات هسمتند .آنهما از طریمق صمنایع فرهنگمی خمود بمر ممواردی چمون پوشمش ،اوقمات فراغمت،
خوردن و آ شامیدن و  ...تاثیر میگذارند تا ارزشهای مورد نظر خود را ترویج دهند .برای مثال غرب بما ایجماد شمبکههمای
ماهوارهای و اینترنتی به تهاجم فرهنگی علیه ایران پرداختمه اسمت .از ایمن طریمق ممیتواننمد اساسمی تمرین تغییمر را در
هویتیابی و ارزشهای افراد به بار آورد و عاملی برای تغییر فرهنگ مستقر و تسلط فرهنگ بیگانه شموند چمرا کمه اسماس
فرهنگ یک ملمت را هویمتهما و ارزشهما بنما ممینهنمد (گملمحممدی .)102 :1381 ،از سمویی دیگمر در ایمن فزونمی
ارتباطات با امکاناتی که رسانه ها در اختیار فرد میگذارند افراد با افراد ناشناختهی دیگر کمه هویمتهمای ناشمناس دارنمد
ارتباط برقرار میکنند و با رفتارهای جدیدی آشمنا ممی شموند کمه ایمن اممر بمه خصموص در نسمل جموان جامعمه تماثیر
دوچندان را دارا است ،مثال می توان از اینترنمت نمام بمرد کمه اممروزه یکمی از مهمتمرین عواممل مموثر در فرهنمگ جواممع
امروز میباشد و یا ماهوارهها را می توان ذکر کرد که در چند سال اخیر اسمتفاده از آن درحمال افمزایش اسمت و ممیتوانمد
درکنار کاربرد مثبتی که دارند کاربردی زیانبار و تهدید کننده همچون برنامه همای ارسمالی ،بمرای متماثر سماختن جواممع
داشته باشند ،به همین جهت گسترش رسانه ها و ارتباطات از سویی عرصه را برای فرهنگ همای خماص بمازتر ممیکنمد و
از سوی دیگر منجر به در تنگنا قرار گرفتن هویتهای سنتی و ارزشها و ایده های فرهنگمی سمنتی ممیشمود (سمپهرنیا،
 .)19- 20 :1390از طرف دیگر پیامدهای گسترش رسانههما در فرهنمگ ممی توانمد از طریمق سیاسمت باشمد چمرا کمه از
ابعاد ممتاز سیاست رسانه ها هستند و سیاست باید از طریق رسانه ها بمر رونمد تصممیمگیمری تماثیر بگمذارد (شمسمینی
غیاثوند .) 209- 211 :1391 ،سیاست خود یکی از عوامل تغییر و یا تقویت کننده و حافظ فرهنمگ ممیباشمد ،بنمابراین
رسانه ها پیامدهایی را از قبیل فرصت ها و تهدیدها دارا میباشمند کمه از تهدیمدات آن ممی تموان ممواردی چمون :تهدیمد
هویت ها (بخصوص هویت ملی که مد نظر امپریالیسمم فرهنگمی غمرب اسمت) ،گسمترش فرهنمگ و ارزشهمای بیگانمه،
گسترش فساد ،رفاه زدگی و ...نام برد (صمالحی و همکماران .)11- 39 :1389 ،آشمکار اسمت کمه در ایمن عرصمه فرهنمگ
اسالمی در کشورهای اسالمی با توجه به تفاوت عمیقی که با فرهنگ بیگانمه(غربی) دارنمد درکمانون توجمه بیگانگمان و
در معرض بیشترین تهدیدها قرار گیرد برای مثال با استناد به آمار اعمالم شمده ایمران از لحما شممار کماربران اینترنتمی
رتبه  1را درخاورمیانه دارد و 2ونمیم میلیمون کماربر بمه صمورت دائمم و  3 / 5میلیمون بمه صمورت غیمر دائمم از اینترنمت
اسمتفاده ممیکننمد ( .)www.ict.gov.ir/newsاکثمر کماربران از نسمل جموان ممیباشمند (احممدی پمور و همکمماران،
 .)3 :1389همین عامل راه را باز میکند تا مخالفان راحت تر بتوانند طعمهی خود را از میان افمراد ایرانمی انتخماب کننمد
چراکه فضای رسانهای فضایی محدود به افکار مخاطمب اسمت کمه بمه دلیمل ناشمناس بمودن فرسمتنده و گیرنمدهی پیمام
امکان سوء استفادهی طرفین وجود دارد .بر همین اساس است که دشمنان نظمام جمهموری اسمالمی بماالخ

آمریکما از

طریق رسانه ها و تبلیغات کماذب ،رواج برخمی تناقضمات فرهنگمی ایمران از جملمه اسمتفادهی هرچمه بیشمتر از کاالهمای
لوکس و تجملی را در جامعه می پرورانند .از تهدیدات فرهنگی رسانه های امروزی که متناقض بما فرهنمگ ایرانمی اسمت و
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توسط رسانهی مختلف خارجی اعم از شبکه های ماهواری و اینترنتی همچون فارسی وان و بیبمی سمی تبلیمم ممیشمود
می توان مواردی مانن د :سوء استفاده های جنسی و مالی ،دوسمت و همسمر یمابی ،نشمان دادن رخمدادهایی مثمل سمردی
روابط زن وشوهر ،طالق ،همجنس گرایی ،ترویج دین زدایی ،که هدف عمده تحت تماثیر قمرار دادن خصملتهمای جوانمان
مسلمان ایرانی و رواج فرهنگ ابتذال است .موارد نام برده می توانند باعمث سسمت شمدن بنیمان همای خمانواده در جامعمه
شوند را نام برد .همین عامل خود می تواند به راحتی عاملی برای تهدید امنیت برخی ارزشهمای فرهنگمی ایمران توسمط
بیگانگان باشد ( ابراهیمپور کومله،خزایی .)11- 10 :1391،از دیگر اقمدامات فرهنگمی رسمانه هما در مقابمل ایمران بهمره -
گیری از رسانههای جمعی توسط مخالفان که از سویی مفهوم حقوق بشمر و آزادی را پرفضمیلت جلموه داده و از سمویی
دیگر غرب را مهد آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد ممیکننمد(دمیرچی )42 :1393 ،و در تمالشانمد ایمران را بمه عنموان
کشوری که به رعایت حقوق بشر پایبند نیسمت نممایش دهنمد .باتوجمه بمه گسمتر ش ارتباطمات و فزونمی رسمانههمای
مختلف دردهکدهی جهانی،امروزه فرهنگ اسالمی ایمران  1در مقابمل تماثیر ایمن پدیمده در جهمت تماثیر فرهنمگ بیگانمه
بخصوص فرهنگ غربی که از مهمترین اهداف دشمنان ایران می باشد به مقابله و مقاومت بما ایمن مهمم ممیپمردازد و آن
را به عنوان چالشی علیه خود میپندارد (احمدی پور و همکاران .)3 :1389 ،بمه عنموان مثمال در فتنمهی  88بما ممروری
بر حجم انبوه فعالیت ها و تجهیزات رسانه ای و غیر رسانه ای عوامل پشت این جریمان ممی تموان بمه پیچیمدگی و عممق
این فتنه که هدفی جز براندازی نظمام جمهموری اسمالمی نداشمت پمی بمرد .در حمواد بعمد از انتخابمات ،یکبمار دیگمر
استکبار و ضد انقالب نقاب دار و آشکار داخلی با تمام قوا و توان به میمدان آمدنمد و همر آنچمه در اختیمار داشمتند بمرای
مقابله با جمهوری اسالمی از نظر سیاسی ،روانی و تبلیغاتی و کمک های ممالی و اقتصمادی و نمرمافمزاری بسمیج کردنمد.
آمریکا از طریق برقراری تماس مستقیم با جمعیت جوان و غربگرای ایمران از طریمق رادیمو ،تلویزیمون و اینترنمت و سمایر
رسانه ها به دنبال دستیابی به اهداف خود بود چراکه اصلی ترین مجاری ارتباطی میان دولمت آمریکما بمویژه سمازمان سمیا
و مردم ایران رسانه های غربی بخصوص امروزه تلویزیونهای ماهوارهای فارسمی زبمان هسمتند .دشممنان غربمی ایمران در
آشوب 1388به دنبال براندازی نرمِ دولمت ایمران بودنمد .رسمانه همای غربمی حلقمهی ارتبماطی میمان بمازیگران پمروژهی
براندازی نرم بودند چرا که رسانه ها قادرند میان پتانسیلهمای اغمازگر برانمدازی نمرم ماننمد نیروهمای واگمرای موجمود در
جامعه(همچون اقوام و اقلیتها) ،سازمانهای غیردولتی مردم نهماد ،نخبگمان سیاسم ی و اجتمماعی و علممی،جنبشهمای
اجتماعی همچون جنبش زنان -دانشجویان  -کارگری و  ...ارتباطی ارگانیک و هدفمنمد برقمرار کننمد و بماالخره بما همگمرا
کردن این بازیگران و نیروها نقش تعین کنندهای در روند موقعیت پروژهی براندازی نرم ایفا کننمد .بما توجمه بمه اینکمه از
دیگر خصوصیات رسانه ها شایعه پراکنی و گسترش و سرعت پخش می باشد هممواره مخالفمان جمهموری اسمالمی ایمران
از این حربه برای اهداف خود استفاده کردهانمد ممثال در طمول سمال همای پمس از انقمالب اسمالمی ،حجمم گسمتردهای از
شایعات علیه نظام و مسوالن در راستای عملیات روانی غرب مطرح گردید که اهداف ذیل را تعقیب میکردند؛
1

القای ناتوانی مسوالن در اداره ی حکومت و ناکارامد نشان دادن حکومت دینی؛

Global village
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-

وجود اختناق و فقدان آزادی در کشور؛

-

جعل اخبار مربوط به حضور مردم در صحنههای دفاع از انقالب و نظام؛

-

تضعیف نهادهای ارزشی و دینی؛

-

تضعیف روحانیت و مرجعیت؛

-

به چالش کشاندن ثبات امنیت اقتصادی کشور؛

-

به چالش کشاندن ثبات امنیت اجتماعی در ایران؛

-

تضعیف بنیان های هویت ساز ایرانی اسالمی؛

-

جلوگیری از الگو شدن ایران اسالمی برای سایر کشورهای منطقه؛

-

انزوای سیاسی و امنیتی و اقتصادی ایرن اسالمی؛

شایان ذکر است هشدار نسبت به تالش دشمن در شایعه پراکنمی از ممواردی اسمت کمه مقمام معظمم رهبمری در طمول
سال های اخیر بارها و بارها در سخنرانیهای خود متذکر شدهاند و آن را از ابزارهمای جنمگ نمرم دشممن برشممردهانمد از
دیگر کارکرد رسانه های مخالفان ایران برچسب زنی است کمه ممی تموان برچسمب تروریسمم بمه ایمران را نمام بمرد مبنمی
برکمک ایران به مردم مظلوم فلسطین و لبنان که برآن بودند کمه افکمار عممومی را ازطریمق رسمانههما طموری دسمتکاری
کنند که نام ایران ،فلسطین و لبنان به عنوان تروریسم شناخته شد( .دمیرچی.)46- 41 :1393 ،
مثال دیگر را در فتنهی  1388در ایران نقش فعالیت های شبکهی صمدای آمریکما " "VOAرا ممی تموان بیمان کمرد کمه
کال از آغاز هدف نهمایی راه انمدازی تلویزیمون صمدای آمریکما :تفکیمک ممردم از حاکمیمت ،شمورانیدن ممردم علیمه نظمام
اسالمی و در نهایت براندازی نرم است .همچنین میتوان شبکه ی ام بی سی را بیان کرد که بمه همدف گسمترش ابتمذال
در ایران برای مخاطبان ایرانی صورت گرفته است (دمیرچی )430- 436 :1393،که این قبیل شمبکات همچمون بمیبمی -
سی ،صدای آمریکا ،العربیه و  ...آتش منازعمات را در حمواد  1388داممن ممیزدنمد ،ممثال رسمانه همای رژیمم سملطنتی
انگلیس در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم در سمال  1388صمفحهی ویمژهای بمه ایمن انتخابمات اختصماص داده
بودند و نه تنها به پوشش گستردهی شبهه پراکنی های جریان اصالحات پرداخت بلکه خمود نیمز بمه تولیمد گمزارشهما و
تحلیل هایی در این زمینه دست زد و یا شبکهی بیبی سی به دنبال ایمن اسمت کمه بما تکنیمک همای نموین رسمانهای در
پوشش برنامه های تحلیلی با مشی اجتماعی مخاطبانی برای خود پیدا کنمد تما اهمداف بلنمد ممدت خمود را در جامعمهی
ایران پیش ببرند .در فتهی  1388با ارائهی اخبارهای متفاوت از طریمق اخبمار و تصویرسمازی  1ایمن جریانمات بمه دنبمال
توانمندسازی گروههای مخالف بود (دمیرچمی) 449- 471 :1393،کمه در ایمن وضمعیت رسمانه همای دولتمی ایمران بمرای
پاسخدهی به تصویرسازی های دروغین این قبیل رسانه های خارجی به اقداماتی از قبیل آشکار نممودن ماهیمت دروغمین
و کاذب خبرها و تصاویر پخش شدهی آنها انجام دادند .در این میمان رهبمر معظمم انقمالب از رویکمرد و جهمت گیمری

1

Image making
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دولت با قاطعیت دفاع نمودند و در سخنرانی های متعدد از رویکمرد عمدالت محموری دولمت و تمالش آن در رسمیدگی بمه
فقرا و مبارزه با فساد دفاع کردند.
از دستاوردهای این بحران میتوان 2مورد را نام برد:
از بزرگترین پیروزی های ملت ایران نمایش قدرت  40میلیمونی ممردم در یمک مشمارکت سیاسمی بمود .انتخابمات سمال
 1388توانست در عمر نظام جمهوری اسمالمی بعمد از رفرانمدم سمال  1358بیشمترین مشمارکت مردممی در سیاسمت و
تصمیم گیری کالن کشور را به نمایش بگذارد.
پیروزی بزرگ دیگری که انتخابات سال 88نه تنها برای مردم ایمران بلکمه بمرای ممردم جهمان بمه ارمغمان آورد برجسمته
شدن نقش «ولی فقیه » در اداره ی نظام اسمالمی بمود .مفهموم محجمور و مظلمومی کمه بمه واسمطه دشممنی دشممنانش
نتوانسته بود قدرت و استحکام خود را در عرصه ی جهانی آشکارا عرضه کنمد،در ایمن انتخابمات اقتمدار و صمالبت خمود را
به رخ جهانیان کشید (www.yjc.ir( .به طور کلی می توان فعالیمت رسمانه همای غربمی بمه خصموص امریکما را در ایمن
دوره از انتخابات به صورت مراحل 4گانهای نام برد - 1 :رفتار غرب در قبمل از انتخابمات (عمدم آزادی انتخابمات ،تشمکیک
در سالمت انتخابات و - 2 )...رفتار رسانه های غرب در ایام رسمی کاندیداها  - 3موضمعگیمری و رفتمار رسمانهای غمرب در
روز رای گیری  - 4موضعگیری و رفتار رسانهای غرب در بعد از انتخابات را نام برد.
تجربهی انتخابات  30سالهی جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که رسمانه همای غربمی و مقاممات امریکمایی در مماه -
های منتهی به انتخابات ،فضا سازی زیادی برای کاهش حضمور ممردم در پمای صمندوقهمای رای انجمام ممیدهنمد و بما
تکیه بر گزارشات و تحلیل های جهت دار قهر با نظام و صندوق ها را به ممردم القما ممینماینمد (دمیرچمی- 352 :1393 ،
)370
با توجه به اهمیت روز افزون ایران و در معرض خطر بودن آن با ذکر مثال ها و اقمدامات انجمام شمده بیمان ممیشمود کمه
یکی از مهمترین چالشها که می تواند کیان ایران را از قبیل فرهنگ ،تمدن و هویت ملی به خطر انمدازد رسمانههما ممی -
باشد که علیرغم کاربرد مثبتی که دارند می توانند باعث تاثیرگذاری در جهمت رواج ارزش همای فرهنمگ بیگانمه و ضمعیف
نمودن نقش ارزش های فرهنگی در ملت ایران و هویت ملی در کشور باشمد .چراکمه فرهنمگ برآممده از آفمرینش انسمانی
است و ظرف و مظروف آن را تعیین میکنند که فرهنمگ ایرانمی بایمد در عمین انعطماف پمذیری ،انسمجام خمود را حفمظ
کند.
در این خصوص می توان برخی راهکارها را ارائه داد؛
شناسایی کامل و تعمیق فرهنگ و هویت اسالمی شناسایی کامل و تعمیق فرهنگ و هویت اسالمی و ملی
بصیرت افزایی و توانمند سازی مردم بویژه خانوادهها
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شناخت دقیق جنگ نرم و تهاجم فرهنگی
زمینه سازی مناسب اجرایی برای سبک زندگی اسالمی  -ایران
 - 2تروریسم سایبری  1و تهدیدات امنیتی ایران
تروریسم سایبری یکی از چالشهای مهم پیش روی دولت در سالهای اخیر می باشد به همین جهمت امنیمت سیسمتم -
های رایانهای در حفظ امنیت کشور بسیار اهمیت دارد .باتوجه به اینکه مرجع امنیت دولت و حاکمیمت ممیباشمد همدف
نهایی سایبر تروریسم هم دستیابی به برخی اطالعات دولت و حاکمیت و اخمتالل در سماخت هما و زیربناهمای آن ممی -
باشد .ترور از ریشهی التینی « »terrorبه معنای ترساندن و تهدیمد و ایجماد تمرس ممیباشمد ،تروریسمم سمایبری نیمز
چنمین هممدفی را در فضمای مجممازی دنبمال مممیکنمد کممه اولمین بممار در  1980از سموی « کممالین بماری  » 2بیممان شممد
(خویی .)1393،این امر به دلیمل رشمد روزافمزون سماختار اقتصمادی و خمدمات رسمانی بسمیاری از کشمورها مبتنمی بمر
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی میباشد .فضای سایبر شبکههای رایانهای و مخابراتیِ متصل به همم اسمت کمه اطالعمات
را در کمترین زمان و بیشترین بعد مکانی مبادله میکند .با توجه به آ سیب پمذیر بمودن شمبکههمای حماوی اطالعمات و
اتکای کشورهای پیشرفته به این شبکه ها دسترسی به آنها و آ سیب رسانی به آ نها خطرات مهمی بمر امنیمت کشمورها و
دولتها وارد ممیسمازد (جینمادی .)16 :1385 ،سمایبر تروریسمم بما اسمتفاده از تغییمرات در فضمای مجمازی بمه دنبمال
تغییرات اساسی سیاسی ،اجتماعی و اقتصمادی در دنیمای واقعمی ممیباشمد ) .(Gordon and ford, 2003: 8ایمن
مهم دارای ابعاد داخلی و بین المللی می باشد که با استفاده از اینترنت به دنبمال نمابود سمازی و وارد کمردن آسمیبهمای
برگشت ناپذیری بر ساختارهای زیربنایی یک جامعه مانند فعالیتهای دولتی ،انرژی ،حمل و نقمل ممیباشمد و پیکمره و
ستونهای اقتصادی ،اطالعاتی ،ار تباطی دولت هما را دچمار اخمتالل کنمد ( حسمینی .)7 :1379 ،سایبرتروریسمم ویژگمی -
هایی چون بیحدومرز بودن ،پرسرعت بودن ،تجهیزا ت زیماد و ارزان ،دسترسمی فموری را دارا ممیباشمد کمه باعمث شمده
است بسیاری از بزهکاران را به فضای ترور و سایبر بکشاند بنابراین سایبر تروریسم باتوجه به اینکمه بمه معنمای حملمه و
تهدید علیه رایانهها و شبکه های حاوی اطالعات می باشد در پی اهمدافی چمون ایجماد تمرس در دولمت و اتبماع آن ممی -
باشند این امر در جهت دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی اعمال میشود .در عرصهی کنمونی شمرایط امنیمت کاممل
و پایدار و در مقابل شکلگیری هر گونه فضای ناامنی ،مناسبات داخل و خارجی دولمتهما را بما همم آمیختمه اسمت و بما
توجه به اینکه جهان غرب به دلیل در دست داشتن امکانمات زمینمه همای فشمار بمر کشمور همای مخمالف بما خمود را ،در
دسترس دارند که از مهمتمرین آن هما تروریسمم سمایبری اسمت (ایمزدی .)11- 13 :1390 ،رایمجتمرین روشهمای سمایبر
تروریسم عبارتند از  :هک کردن ،شیوع ویروسهای رایانهای ،دزدی و یا تخریب اطالعات و ...ممیباشمد .ایمن تهدیمد کمه
معموالً در شکلی کالن صورت میگیرد در برخی موارد با ریشه همای سیاسمی و نشمأتگرفتمه از مخاصممات بمینالمللمی
ایجاد شده و هدفگذاری خمود را سیسمتم همای امنیتمی و حفماظتی و دسمتگاههما و تکنولموژیهمای دارای طبقمهبنمدی
1

cyber terrorism
Colin Bari 2
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حفاظتی قرار می دهند و به نوعی به دنبال جلوگیری از تولید و پیشمرفت سماختارهای تکنولموژیکی یما ضمربه بمه مراکمز
حساس و دارای اهمیت امنیتی است و از این رو محیط تهدیدآفرین علیه امنیت ملی کشمورها را دیگمر نممی تموان فقمط
در محدوده جهان واقعی ترسیم کرد .برای مثال در جنگ سرد میان آمریکما و شموروی آمریکما از طریمق دسمتکاری نمرم
افزار های کنترل گاز روسیه منجر به انفجار لولههای گاز آن کشور شد و یا در جنمگ آلممان بما بریتانیما و آمریکما ،آمریکما
به فلج کردن زیرساختهای صنعتی آلمان از طریق تروریسمم سمایبری پرداخمت ) .(Lewis ,2002, 3از مموارد دیگمر
در تروریسم سایبری ،آمریکا علیه چین می باشمد کمه در برخمورد یمک هواپیممایی جاسوسمی آمریکما و یمک هواپیممای

جنگندهی چین در  2001باعث اقدام به حمالت سایبری توسط دوطرف شد که گروههمای هکمر آمریکمایی بمه نمام «
 »pizon boxبمیش از  100وب سمایتهمای چمین را مخمدوش کردنمد ( J. Prichard and E. Macdonald ,
)  2004 , 4بنابراین علی رغم تدابیر اندیشیده شده توسط دولتها برای حفظ امنیت که توسط دولتممردان اتخماذ شمده
اس ت با یک خطر جدید و جدی مواجه می باشندکه این خطر به حوزهی عواممل تهدیمداتی و تعارضمی امنیتمی کشمورها
وارد میشود که جمهوری اسالمی ایران نیز مستثنی نمی باشد و در معمرض بسمیاری از تهدیمدهای فضمای مجمازی قمرار
دارد و کشورهایی نظیر آمریکا به انجام تروریستهای مجازی علیه ایران اقدام نمودهانمد بمرای مثمال هجموم کمرم رایانمه -
ای«استاکس نت» به رایانه های ایران که اطالعات صنعتی نیروگماههمای هسمتهای ایمران را بمه سمرقت بمرد و حمدود 60
درصد رایانههای ایران را آ لموده سماخت و همچنمین در سمال  2011آمریکما بما وارد کمردن ویمروس«دوکمو» بمه سمرقت
اطالعات زیرساخت های صنعتی ،نفتی و گاز ایران اقدام نمود (موسوی و همکماران ) 12،و باتوجمه بمه نقشمی کمه دولمت
در مقولهی امنیت داراست کشورهای غربی که در راس آنها آمریکا است بمه منظمور متزلمزل کمردن دولمت ایمران بخشمی
از صنعت ایران را هدف قرار دادند .عالوه بر مخرب نمودن سیستم های امنیتی ایمران ایمن حممالت سمایبری هزینمههمای
هنگفتی را بر دوش دولت ایران برای مقابله با آن و جبران خسارتهای ناشی از آن قمرار داد .بنمابراین بما توجمه بمه ایمن
پیشینه در این محیط امنیتی بیشتر از هرگونه فرصتی ،تهدیدهایی از قبیمل سایبرتروریسمم را در زمینمهی امنیتمی بمرای
جمهوری اسالمی ایران پیشِ رو دارد کمه نماگزیر از تاممل و برناممهریمزی همای دقیمق و عظمیم در ایمن راسمتا ممیباشمد
(موسوی و همکاران.)12،
نتیجه گیری
بعد از فروپاشی شوروی ما شاهد تغییرات گستردهای در عرصه بین المللی بمودهایمم کمه ایمن تغییمرات بمین المللمی بمه
داخل کشورها هم کشیده شد  .مهمترین تغییر را میتوان در بحث امنیتی بیمان کمرد کمه امنیمت و تمامین آن از یکسمو
دچار تغییر گردید و تهدیدات امنیتی نیز از سویی دیگر متحول شد.اما باید توجمه داشمت کمه معنمای امنیمت در زممان و
مکانهای مختلف متفاوت است بر همین اساس برهمگان آشکار اسمت کمه مهمتمرین رکمن جهمانی شمدن ارتباطمات و
رسانهها میباشد که در پی خود بسیاری از دگرگونی ها را ایجاد کرده است .با عطف بمه توانمایی همای جمهموری اسمالمی
در سال های اخیر و تاثیر گزاری در کشورهای منطقمه و جهمان بمه خصموص بعمد از انقمالب اسمالمی شماهد بمودیم کمه
افزایش ارتباطات و رسانه ها گرچه دارای ابعماد مهمم و مفیمدی ممی باشمد امما بایمد در نظمر داشمت کمه دارای تهدیمدات
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امنیتی متنوعی هم میباشد و به خصوص در دو مورد داممن زدن بمه بحمران هما و تروریسمم سمایبری تهدیمدات آن غیمر
قابل انکار میباشد که هرکدام به نوبه خود می تواند به صورت معضلی امنیتی حاد تبمدیل شمود و هزینمههما ی هنگفمت
مادی و معنوی را بر جمهوری اسالمی ایران تحمیل نمایمد و تحقمق الگموی سمالمی ایرانمی را بمه تماخیر انمدازد .در کمل
نتیجه تحلیلهای موجود بدین گونه جمع آوری گردید که این دو بعد از تهدیدات ناشمی از افمزایش ارتباطمات و رسمانه -
ها می تواند بیش از هر بعد دیگر بر امنیت جمهوری اسالمی و طی نمودن مسیر توسعه تاثیر گذار باشمد کمه برناممههما و
راهکارهای متفاوتی را نسبت به گذشته از سوی مسوالن دولتی میطلبد.
راهکارها:
ایجاد کنترل و نظارت بیشتر بر رسانه های بیگانه و داخلی
تغییر برخی برنامههای رسانهها ی داخلی به سمت تمایالت و خواستههای مردم و گسمترش فرهنمگ ایرانمی در اسمتفاده
از رسانهها و سایر وسایل ارتباطی
گسترش امنیت در رسانههای دولتی
اختصاص ارگانهای متنوعتر و خاص تر برای رصد و نگهداری اطالعات و وسایل ارتباطات به خصوص اطالعات دولتی
هنگام رخ دادن یک بحران داخلی شفاف سازی در رسانه های داخلی و اگاه سمازی ممردم از تبلیغمات کماذب رسمانههمای
خارجی جهت دامن زدن به بحران و تشویش بیشتر در همان زمان

جهانی شدن
گسترش رسانه

افزایش ارتباطات

رسانه و ارتباطات
تاثیرات مثبت

تهدیدات امنیتی :دامن زدن به بحران ها وکمک به تروریسم سایبری

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ایجاد ناامنی و تضعیف توسعه پایدار

اختالل در ارگانها برا تحقق الگوی مد نظر
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 - 12شمسینی غیاثوند ،حسن (  .) 1391جایگاه رسانههای نوین در تحوالت نوین جهان عرب ،فصلنامهی تخصصی علوم
سیاسی ،شماره ی نوزدهم.
 - 13صالحیامیری ،سیدرضا ،حسینزادگان ،زهره (  .) 1389جهانی شدن فرهنگی و تاثیرات آن بر فرهنگ ایرانی  ،پژوهشنامه -
ی پاییز ،شمارهی  ،57ص 46- 9
- 14گیدنز ،انتونی (  .) 1384چشم اندزهای جهانی ،ترجمه ی محمدرضاجالیی پور ،تهران :انتشارات طرح نو.
- 15عبداله خانی ،علی (  .) 1383نظریههای امنیت :مقدمهای بر طرحریزی دکترین امنیت ملی ،تهران :انتشارات مؤسسه
مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
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