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 یا تهاجم نرم و سواد رسانه ،یگام دوم انقلاب اسلام 
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 92/09/9000تاریخ پذیرش:                                   22/92/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یضلم  ملرور انقلاب اسللامی گام دوم یانیهدر ب رهبر معظم انقلاب آیت الله العظمی سید علی خامنه ای     

چلون  ییهارا در بخش یاساس هاییهها و توصسرفصل ،اشاره به گام دوم انقلاب ساله انقلاب، با 00به تجربه 

و روابل   یعلزت ملل ی،و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فسلاد، اسلتقلال و آزاد یتعلم و پژوهش، معنو

کله را  ینکلاتیکی از ها سرفصل ای  از یشاما پ کنندیمطرح م یدشم ، سبک زندگ با یو مرزبند یخارج

اسلت کله  دشلم  یغلاتیتبل محاصلره و یاو رسلانه یغلیتبل یاستموضوع س کنندیخاطرنشان مبدان اشاره و 

تحلیللی ااضلر تللاش دارد بلا  –. نوشتار توصیفی یستن یرپذامکان انقلاب هاتحقق گام بدون توجه به آن ها

در  یخطرنلاک یارامکلان بسل یلر،و فراگ یشلرفتهپ یارسلانه یابزارهلاکیدات رهبری نشان دهد کله أتوجه به ت

دشلمنان بله  رسلانه ای اکنون تهاجم روزافزونو ضدّ اخلاق نهاده است و هم یّتضدّ معنو یها کانون یاراخت

بلا می آید. نتایج و یافته های تحقیلق نشلان ملی دهلد کله نونهالان به چشم  یجوانان و نوجوانان و اتّ سمت

 یمهلارت انتقلادبصیرت و میتنی بر  یرسانه ا یگذار یاستستوجه به  توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 

تهاجم نلرم نظلام  و یغاتیمحاصره تبل شکستضم  فراهم ساخت   یاسواد رسانه یهااز بخش یکیعنوان به 

 ی دومل یبلرا یمثابله منشلور بله بیانیه گام دوم و اهداف تسهیل کننده تحقق فصول ،جوسرمایه داری سلطه 

 .خواهد بودانقلاب اسلامی  «یسازو تمدن یپردازجامعه ی،خودساز یمراله»

 .بیانیه گام دوم، سواد رسانه ای، سیاست گذاری رسانه ای، تهاجم رسانه ای  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

از همه ابزارهای  نظام سلطه با محوریت ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی     

ها با تیز  اکثر آن چهار دهه گذشتهخود برای غلبه بر مردم ایران استفاده نموده اند که در طی 

ها امریکا  در راس آن ها و هوشی رهبران جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده اما ای  دولت

هیچگاه نتوانسته اند از طمع خود نسبت به ایران اسلامی چشم پوشی نموده و همواره با ابزارهای 

 با پیگیری سیاست مختلف تلاش خود را برای رسیدن به منافع خود در ایران ادامه داده اند و

به طوری که پس از امتحان تمام روش ها  های مختلف همواره به دنبال ابزارهای جدید بوده اند.

مریکا به ای  نتیجه رسیده اند که با استفاده از ابزارهای نظامی نمی آابزارها مختلف، دولتمردان  و

 ست که استفاده از روشتوان مقاومت مردم ودولت ایران را در هم ریخت و لذا چند صباای ا

برنامه های  سر لواهایران را در  ه جمهوری اسلامینرم ب تهاجمبه اصطلاح  نرم وجنگ های 

 خود قرار داده اند. 

آیت الله توس   اییانیهبا صدور ب «گام دوم انقلاب» یدواژهبود که کل 9311بهم  سال  22در      

که در آن  اییانیهکرد؛ ب یدادر جامعه رواج پ انقلابمعظم  رهبر العظمی سید علی خامنه ای،

 شد. یمعرف «یاسلام ی تمدن نو سازینهزم»و  «عالم یدآغازگر عصر جد»عنوان  به یانقلاب اسلام

از  یمندبا بهرهغرب  یاجبهه رسانهو  جوسلطه  یدار یهنظام سرماکه  یدر زماندر ای  راستا و 

 یهبا تمام قوا علو بالا  یاربس یهابا بودجه یرسانه مجاز ی و چند یاشبکه ماهواره 300 ادود

 یعنیگام دوم انقلاب  یانیههدف ب تری یگرفته است تحقق اصل موضع یاسلام یاهداف جمهور

سواد  و  یگذار یاستس ،نقش رسانه یبه بررس یژهتوجه و یازمندن «یاسلام ی تمدن نو یجادا»

 ی ااهداف تحقق  ازتوطئه های نظام سلطه در ممانعت  تهاجم نرم و خنثی سازی در یرسانه ا

 .است یانیهب
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مشی  خ تعریف گسترده از آن، یعنی  ر ای  نوشتار،درسانه ای  گذاری یاستاز س مقصود     

ها، سازمان های  رسانه یتفعال رراتقم تنظیمذاری و گ لیرای رو دولت ب یتهای کلان ااکم

سفانه أمت بستر رسانه هاست. بر تواحوزیع و مصرف مت ،تولیدو به ویژه  رسانه ای، فعالان رسانه ای

بدان کمتر توجه شده یکی از مواردی که در سیاستگذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران 

اوزه و ضرورت تعامل  ی ا یارتقا و مجازییو سواد فضا یانگاه کلان به موضوع سواد رسانه

سواد رسانه ای را در بصیرت و . نوشتار ااضر تلاش دارد نقش هاستاوزه یربخش با سا ی ا

 تبیی  و برجسته نماید.  یگام دوم انقلاب اسلام در فرایند تهاجم نرم سازی خنثی

 

 تأملات نظری . 9

 تهاجم نرم. 9-9

اغوا کننده  که نوع قدرت یک یعنیاستفاده از قدرت نرم،  مبتنی براست  ینرم، نبرد تهاجم     

نرم از  تهاجم .(02 :9321 یبی،خط«)تأکید دارد هاملت یتذهن ییرتغ است و بر و اقناع کننده

 ی،فرهنگ ینوع جنگ از سنخ ابزارها ی در ا یاست. ابزار و ادوات جنگ نگیجنس جنگ فره

نرم به دنبال  تهاجمدر  نظام سلطه. ینظام یلاست، نه ابزارها و وسا یو رفتار اییشهاند ی،فکر

 .نرم است تهاجم یها و مغزها هدف اصلاند. تصرف قلبملت یک یهاباورها و ارزش یرتسخ

 یست،کشور ن یو نظام یزیکیف یرنرم، دشم  بر خلاف جنگ سخت به دنبال تسخ تهاجمدر 

است که  ی نرم ا تهاجمهدف » یرااست. ز یاصل یتاولو یفرهنگ -یو تسل  فکر یلابلکه است

 یندیشند؛جهت دهد که همچون مهاجمان ب یاجامعه هدف را به گونه یهاو ارزش باورها

خوب بدانند و هر آنچه را که بد و  دانند،یهمچون آنان فکر کنند و هر آنچه آنان خوب م
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 یبا دشمنان قسم خورده یو همفکر ییو نه تنها از همسو ینند؛زشت بب کنند،یم یزشت معرف

 . (21 :9321 یفی،)شر« کنند. یادها  نکنند، بلکه با افتخار از آن یخود ااساس شرمندگ

ارتباط  یهروا یبتفرقه و تخر یجادا یب،همچون فر یمیبا مفاه یخینرم از لحاظ تار تهاجم     

قرار گرفته  یدراهبردشناسان جنگ در دوران باستان، بارها مورد تأک یاندر م یممفاه ی دارد. ا

علیه  استفاده از جنگ نرم یهاکه نمونه. ضم  آن(900-901: 9321 )امامزاده فرد،است

افکنی و ایجاد تردید و شبهه یهادر قالب توانیرا م پیامبر)ص( و ائمه اطهار )ع( و شیعیان

. یافتاسلام اسلامی  هدر دور یهروا یبتفرقه و تخر یجادا یب،فر شایعه،، تشکیک در عقاید

و مسلمانان برای ایجاد تردید در نبوت  )ص(نرم علیه پیامبردشمنان اسلام در جنگ  چنانکه

کردند تا نبوت ایشان را زیر سوال ببرند و قرآن را کلام یک فرد عادی تلاش می )ص(پیامبر

وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِْم »کند: به ای  ترفند آنان اشاره می 03قلمداد کنند. خداوند در سوره سبأ آیه 

و چون آیات تابناك /  بَیِّنَاٍت قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجٌُل یُرِیدُ أَْن یَصُدَّکُْم عَمَّا کَاَن یَعْبُُد آبَاؤُکُمْآیَاتُنَا 

خواهد شما را از آنچه گویند: ای  جز مردی نیست که میشود، میما بر آنان خوانده می

أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ »فرماید: قول آنان می از 2نیز در سوره ص آیه  .«پرستیدند، باز داردپدرانتان می

از میان همه ما، قرآن تنها بر او / آیا مِ ْ بَیْنِنَا بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ مِْ  ذِکْرِی بَْل لَمَّا یَذُوقُوا عَذَابِ

همچنی  مشرکان برای ایجاد شک در نبوت، شخصیت و موقعیت  .«)محمد( نازل شده؟....

از قول  سوره زخرف 39در آیه  به عنوان مثال قرآن کریم .یر سوال می بردندزرا  )ص(پیامبر

و گفتند: چرا ای  َو قَالُوا لَوْ لا نُزَِّل هَذَا الْقُرْءَاُن عَلى رَجُلٍ مَِّ  الْقَرْیَتَیِ  َعظِیٍم »فرماید: آنان می

تخریب چهره  و امروز« دو شهر )مکه و مدینه( فرود نیامده است؟ آن()قرآن بر مردی بزرگ از 

 هراسی از طریقتابناك دی  مبی  اسلام و چهره مبارك پیامبر صلی الله علیه و آله و القاء اسلام

 های غربی ادامه همی  شیوه است. رمان، فیلم و کاریکاتور و.... در رسانه صنایع فرهنگی همچون
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 هیت سازی،یتذهن یی،افزارگرااز جمله نرم هایییژگیآن با و ی نرم در مفهوم نو تهاجم     

 یجادا ی،رفتار یهمراه با الگوساز یرفتار یالگوها ییرتغ ی،فرهنگ یتهو ییراز درون، تغ یساز

بحران در  یجادا یبرا سازیینهزم و یاسینظام س یک یفکر هاییرساختو ز یدر مبان یدترد

 یت،مقبول یت،هو یاسیپنج گانه س یهاحراناز ب یریگجامعه و بهره یاساس یها و باورهاارزش

صورت  یو سخت یزیکیمنازعه ف یچنرم، ه تهاجم. در شودیرا شامل م یعمشارکت، نفوذ و توز

  .(29 : 9319، عیوضی و همکاران)گیردینم

افزارانه و همراه های فیزیکی، عینی، سختتهدیدهای سخت که به روشجنگ و یا برخلاف      

آمیز، براندازی آشکار و با استفاده از شیوه اجبار و اشغال سرزمینی با اعمال و رفتارهای خشونت

پذیرد و محصول متکی است، تهدیدهای نرم، بدون منازعه و لشکرکشی فیزیکی انجام می

و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ در االی که پردازش ذهنی نخبگان ای  اوزه 

نرم، بدون منازعه و  تهاجمدر  .تهدیدهای سخت، امنیتی و نظامی استجنگ و اوزه 

لشکرکشی فیزیکی، کشور مهاجم اراده خود را بر یک ملت تحمیل و آن را در ابعاد گوناگون 

های فیزیکی و آرامش و خالی از روشهمراه با  تهاجمکند. ای  افزاری اجرا میهای نرمبا روش

های صنعتی و شیوه القا و امتناع انجام گیری از ابزارهای تبلیغات، رسانه، اازاب، تشکلبا بهره

 .(9319، خوشرو)پذیردمی

، تهاجمافزارانه، هدف اصلی از از سوی دیگر، در نگاه و نگرش سنتی با رویکرد سخت     

اساسی در یک نظام سیاسی یا تغییر الگوی رفتاری یک های تحمیل اراده به منظور دگرگونی

 .افتد، ایات سیاسی آن کشور به خطر میاجمکشور است. که به طور طبیعی به موجب آن ته

شود اهداف و توان مجموعه اقداماتی دانست که موجب مینرم را می اجمرو، تهازای 

ا و الگوهای رفتاری در اوزه های فکری، باورههای ایاتی یک نظام سیاسی )زیرساختارزش
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فرهنگ، اقتصاد و سیاست( به خطر افتد یا موجب ایجاد دگرگونی اساسی در عوامل 

 .کننده هویت ملی یک کشور شودتعیی 

اال،  ی و در ع تری ینههز  ، کمیکارآمدتر ی ،امروزه مؤثرتر»نرم  تهاجم ی بنابرا     

و با  ینههز ی با کمتر توانیکشور است، چون م یک یمل یتامن یهعل یدنوع تهد تری یچیدهپ

با عواطف،  یراز ید؛به هدف رس یزیکیف یهابردن مقاومت ی و از ب یاذف لشکرکش

ارتباط دارد.  یاسیملت و نظام س یک یهاها و آرمانباور و ارزش یشه،ااساسات، فکر و اند

ها را آماج فکر و آرمان ملت ،ی د یراتر است، زتر و مخربگسترده یدو تهدتهاجم  ی ابعاد ا

آنچنانکه در نمودار ذیل  و امروزه .(21 :9319، عیوضی و همکاران.«)دهدیتهاجم خود قرار م

نه ای، یهمچون رسانه ها، فیلم و سینما، انواع نشریات، بازی های را صنایع فرهنگیآمده است 

 بشمار می آیند.عروسک، بازی های رایانه ای از مهمتری  ابزارهای تهاجم نرم 

 
 تهاجم نرم فرهنگی ابزارهای

ها نرم بر ضد ایران عبارت است از: تشدید اختلاف تهاجممهم  و مصادیق برخی از عناوی      

انقلاب اسلامی، تفرقه  طلبان در بدنههای سیاسی، تضعیف ارکان نظام، نفوذ فرصتمیان جریان
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گرایی توجهی به قشرهای محروم، تجملو بیمیان اقوام، ادیان و مذاهب، افزایش فاصله طبقاتی 

انقلابی، و شکاف  انزوای رواانیت و نیروهای زدگی، گسترش فساد، تهاجم فرهنگی،و مصرف

 .(201: 9322میان اوزه و دانشگاه )شعیب، 

 سیاستگذاری رسانه ای. 9-2

 یها یاستگردد: س یباز م یونسکو 9112به سند  یرسانه ا یگذار یاستس یفتعر ی نخست     

 بیان یارتباط یرفتار نظام ها یتهدا یاز اصول و هنجارها هستند که برا یمجموعه ا یا رسانه

 ینکها ۀفکر دربار یبرا یراه یگذار یاستس .(12: 9312، یانصار وباغستان  یقنبر)شده اند

از  یمجموعه ا یرسانه ا یگذار سیاستفراهم می کند. و باشد را  یدو چه با یستجهان چ

 یم ی و ال مسائل آن تدو یا رسانههای نظام  یتکنترل و هدا یاصول و هنجارهاست که برا

 سیاست(. در بیانی دقیق تر  Friedman ,2010ازنقل به ؛  022:  9310روش  دل، )شود 

 کشور هر یرسانه ها و نظام ارتباط یربه مس یدر شکل ده یهعنصر اوّل یک یرسانه ا یگذار

 خود خییو تار یفرهنگ ی،اجتماع یاسی،مختلف به تناسب نوع نظام س یاست. کشورها

 یو دستورالعمل ها ی مجموعه قوان یزو ن یو رسانه ا ینظام ارتباط ینۀدر زم یمتفاوت تجارب

 ها دارند. بر آن ناظر

 به رایش نخست، قائلگهای رسانه ای وجود دارد؛  یاستوی  ستده در درایش عمگدو      

قانون  وی تد و یههترسانه های مختلف و به وقی مربوط قررات اقبودن م یراگجامع نگری و فر

 ینهاصلی در زم قوانی  دادن به یترایش دوم، ضم  اهمگاست و  (یاراغ)و مانع  ب(اابا)جامع 

 ی ضمتآن را  یتجامع که بر جنبه هایی دیأکتآن با  حقانون مطبوعات و اصلا درسانه ها، مانن

می  یشنهاداینترنت و ... را پ لویزیون،و ت رادیو  ینهموردی و کاربردی در زم، قانونگذاری دکن

 .(Scott & Geden, 2018: 350د)کنی
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ناپذیر از جدایی  اضطراری و انعکاسی، بلکه جزئی ینی،زئتاز رسانه ها نه یک رفتار  استفاده     

باط جمعی، به توسایل ار ردونهگن افراد از دخارج مان ت،قیقنوی  به شمار می رود. در ا دگیزن

های رسانه ای به ویژه در  یت، فعالترتیب است. به ای  دیداجتماعی ج یاتن از ادمعنای اذف ش

 & ,Grimmelikhuijsen) می خورد یونیپ وق فرد و جامعهقت با ادابعاد ملی آن، به ش

Albert,2014:57.) 

 همراستا و در ذیل ولی دکلان و راهبردی برخوردار باش حاز سط درسانه ای بای سیاستگذاری     

 مطبوعات، باط جمعی و رسانه ها اعم ازتمامی وسایل ارتمجرایی برای  یاستگذاریبا آن، س

صنعت  بلیغات،ت هی وگو نشر، آ بماهواره، اینترنت، کتا ینما،و س یلملویزیون، فترادیو و 

و به ویژه شبکه های  زاری هاگصویری، خبرتی و تصنایع و مواد صو یکی،ات الکترونحفریت

 (.Fayoyin, 2017: 347)را شامل شود داجتماعی و ابزارهای هوشمن

 یسواد رسانه ا. 9-3

تا به  کند یعصر اطلاعات ظهور م های یدهپد تری  از مهم یکیعنوان به 9ای سواد رسانه     

کند از سر عادت و صرفًا  یمخاطب کمک کند سطح اطلاعات و دانش خود را بالابرده و سع

 یامپ یرو تفس یدلازم به تول یو آگاه ینشاز رسانه استفاده نکند بلکه با ب یحو تفر یسرگرم یبرا

مارشال 'بار  ی است که نخست یمیقد یمفهوم «یسواد رسانه ا» (.91: 9323 یری،)نص دبپرداز ها

فرا  یکه دهکده جهان یمعقتد بود زمان یآن را به کار برد. و میلادی 9110 در سال 'مک لوهان

سواد  (.312:  9311 ی،)دارابیابنددست  یبه نام سواد رسانه ا یدیانسان ها به سواد جد یدرسد با

در ارتباط  ینترنتیو ا یلیو تحل یبصر یبا سوادها یشتراز انواع سواد هاست که ب یکی یارسانه

مفهوم به وجود آمد و با گسترش  ی ا ی،و بصر یسمع یهاو گسترش رسانه یجاداست. با ا

                                                           
1. Media Literacy 
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فی سواد رسانه ای  .شد یتر یچیدهتر و پو ابعاد گسترده یممفاه یدارا ی،اجتماع یهاشبکه

ها را از براساس آن انواع رسانه توانیبر مهارت است که م ینوع درك متک یکالواقع 

سواد  ی کرد. همچن ییشناساو  یکتفک یکدیگررا از  یارسانه یداتداد، انواع تول یزتم یکدیگر

 یو درك برا ینشها و کسب بمؤثر از رسانه یوربهره هاییکاز تکن اییزهآم یارسانه

 یل،تحل ی،دسترس توانایی. دربیانی دقیق تر سواد رسانه ای است یگردیکها از رسانه یصتشخ

 ینترنتی،ا یدیویی،/وسینمایی یلمف ی،صوت ی،گوناگون )چاپ یهادر شکل یامو خلق پ یابی،ارز

 یکه از سو یفنون ی،جمع یهارسانه یتاز ماه یدرك آگاهانه و انتقاد پایه بر( ...

امروزه . است فنون بر فرد و جامعه ی ا یرو تأث گیرد،یرسانه مورد استفاده قرار م یدکنندگانتول

 یکیارتباط الکترون ی به واکنش لازم به مح ای،رشتهی اوزه ب یکبه مثابه  یارسانه دسوا

 است.شده یلتبد 29سده  ییرالتغو دائم یر،فراگ یچیده،پ

بر اساس نظر الیزابت تام   و همکارانش، سواد رسانه ای همانند فیلتری داوری کننده عمل      

می کند ؛ چنان که جهان متراکم از پیام، از لایه های فیلتر سواد رسانه ای عبور می کند تا شکل 

 :کند یم معنادار شود. پیام رسانه ای در سه لایه عمل ممواجهه با پیا

؛ به ای  یرسانه ا یمرژ یااول: اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه ها  لایه     

معنا که مخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف برنامه ها دارد و به صورت 

بازی های الکترنیکی، فیلم ها و دیگر رسانه ها می  مشخصی به استفاده از تلویزیون، ویدئو،

 .دهد و میزان مصرف را کاهش می دازدپر

دوم: در ای  سطح ، مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه ای توجه می کند و به  لایه     

سازد؟ چه هدفی با  پرسش ها و موضوع های عمیقی مانند چه کسی پیام های رسانه ای را می
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شود؟ چه کسی از ارسال پیام سود می برد و چه کسی ضرر می کند؟ و  نبال میفرستادن پیام د

 .... می پردازد

سوم: ای  لایه مهارت های لازم برای تماشای انتقادی  رسانه هاست . با ای  مهارت ها،  لایه     

مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه های جا افتاده در آن 

آنچه در ای  لایه اهمیت دارد، شناخت اقایق و جنبه  (.Thoman, 1995: 2) می پردازد

که اذف شده است. به عبارت دیگر، فهم مت  از سوی مخاطب، در گرو هایی از پیام است 

ای  بعد از سواد  (.Kovach & Rosenstiel 35 :2002)شناسایی ابعاد جا افتاده پیام است

کند.  یاد می« فهم سطح بالاتر» از آن با عنوان  'هابزرینی 'رسانه ای به اندازه ای اهمیت دارد که 

از سواد رسانه ای، توان پیش بینی  کننده  قوی ای برای شناسایی نیازها و از نظر هابز، ای  جنبه 

 (.Hobbs & Frost, 2003: 340-343)انتظارات مخاطبان فراهم می آورد

بنا به تعریف تام ، با عمیق تر شدن لایه ها ، میزان سواد رسانه ای مخاطبان بیشتر می شود ؛ به      

را ملزم می کند در استفاده از رسانه ، جیره مصرف  ای  ترتیب که در لایه اول، مخاطب خود

داشته باشد و در لایه دوم ، با توجه به ویژگی های پیام دهنده برخی از پیام که مطلوب مخاطب 

است، برگزیده و بقیه پیام ها نادیده گرفته می شود . در لایه سوم نیز به نقد پیام های رسانه ای 

رسانه ای ای  امکان را فراهم می سازد که پیام را دریافت شده، در نتیجه سواد . پرداخته می شود

با چالش روبرو شود و مخاطب، از االت انفعالی به وضعیتی فعال، پرسشگر و خود بیانگر 

 (.  Paxson, 2005: 97)برسد

که مخاطب به  دانند یم یرا سواد ای شده است، سواد رسانهارائه یرانکه در ا یفیما تعارا     

را جستجو کند و  یازموردن های یامچگونه پ یام،انبوه شده پ ی که در شرا آموزد یمدد آن م

 یبر مهارت م ینوع درك متک یکرا  ای نژاد سواد رسانه معتمد .دهد یصرا تشخ یاماهداف پ
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را  ای رسانه یداتداد و انواع تول یزتم یکدیگر از را ها بر اساس آن انواع رسانه توان یکه م داند

 یاآ کهی داده و ا یصرسانه را تشخ یک ییکرد و محصول نها ییو شناسا یکتفک یکدیگراز 

 یک ای خواه معتقد است که سواد رسانه شکر .یرخ یادارد  اعیبا عدالت اجتم ی محتوا رابطه

داد  یزتم یکدیگر از را ها بر اساس آن انواع رسانه توان یبر مهارت است که م ینوع درك متک

از  اییزهآم ای کرد. سواد رسانه ییو شناسا یکتفک یکدیگررا از  ای رسانه یداتو انواع تول

 یکدیگر از ها رسانه یصتشخ برایو درك  ینشمؤثر از رسانه و کسب ب وری بهره یهاف 

است که در  یسواد ای، راد معتقد است سواد رسانه محسنیان (.93: 9329 ،است)شکر خواه

 های یامپ یآسانچگونه به گیرد یمخاطب قرار م یدر سپهر ارتباط ها یامانبوه شده پ ی شرا

 های است که مخاطب بداند رسانه ها یامپ یصتشخ ییتوانا یکند، به عبارت یداخود را پ یازموردن

( یاسیس یغاتگاندا )تبلاپبا قصد پرو کند یمنتشر م انیرا باهدف خبررس یامموردنظر، کدام پ

 (.9: 9320راد،  یاندارد)محسن

به ای  ترتیب، سواد رسانه ای، توانمندی خاصی است که خواننده را در برابر هر مت       

)نوشتاری، دیداری یا شنیداری و در برابر انواع کتاب، مجله، بیلبورد، رادیو، تلویزیون ، ماهواره 

)از و ... ( از االت شئ مانند به موجودی فعال تبدیل می کند. پس با برخورداری از سواد رسانه 

انتخاب ساده رسانه ای تا نقد مت ( و رسیدن به سطح عمیق آن )فهم و تفسیر زمینه های مت ( 

ای  امکان برای مخاطب فراهم می شود که در برابر هجوم سرسام آور القای پیام های رسانه ای، 

د هویت خود را افظ کند. از ای  رو ای  دسته از مخاطبان با سواد رسانه ای، اجازه نمی دهن

نظام سلطه جو پیام های رسانه ای آنان را کنترل کند. آنان همچنی  جهان واقعی را همسان با 

سواد رسانه ای نظامی تفسیری و در بیانی دقیق تر . تفسیرهای رسانه ای در نظر نمی گیرند

ثر از داوری های ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فرد را با پیام های رسانه ای )چه أترجیحی، مت
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شود مخاطبان، در استفاده و  در دسترس و چه جستجو گرانه ( شکل می دهد و موجب می

 (.000:  9311)دارابی، انتخاب پیام ها مسئولیت بیشتری ااساس کنند

 همچنی  باید دانست که:

 .برخوردار است یادیز یتهم از اهم یداگرچه مهارت تول یست،رسانه ن یدتول  صرفاً یارسانه سواد -

 .یستن هایتکنولوژ یگرد یاو  یدئوو ینترنت،در اوزه ا ییهاآموزش  صرفاً  یارسانه سواد -

 ی است که ا ی ا یرامونبلکه جستجو کردن پ یستموضوعات ن اییشهکل یانب یارسانه سواد -

 .دهندیموضوعات چگونه خود را در جامعه نشان م

به دنبال  یدبلکه با یست،انداز خاص نچشم یککردن دنبال یبه معنا یارسانه سواد -

 .بوداندازها و نقطه نظرات متفاوت چشم

به استفاده  یقبلکه تشو یست،محدودکردن استفاده از رسانه ن یتلاش برا ی،ارسانه سواد -

 است.از رسانه  یعآگاهانه و در ابعاد وس

 .نیست ها استفاده نکردن از رسانه یبه معنا ی ا شودمی انتقاد ها از رسانه ای گرچه در سواد رسانه -

با دقت  یتماشا یبلکه به معنا یست،ن یزیونتلو یمحدود کردن تماشا یبه معنا ای رسانه سواد -

 .آن است

بلکه  یست،ن یانحراف های ییو بازنما ها یشهکل یاسیکشف ساده اهداف س ای، رسانه سواد -

 (.933: 9320)سپاسگر،  شوند یم تلقی هنجار ها، است که در رسانه یفهم نکات

 یو،راد یزیون،تلو یموجود در محتوا ییچیدهپ هاییامقادر به کشف پ یافراد، با سواد رسانه ا -

مستقل خواهند  یهارسانه یرو سا ینترنتا یغاتی،تبل یلبوردهایها، بها، مجلات، کتابروزنامه

 ایفرهنگ رسانه یریگکرده و در شکل یجادخود را ا یهارسانه توانندیم ی چنها همشد. آن

خارج شده، از  یمردم از االت مصرف شودیامر سبب م ی مشارکت فعالانه داشته باشند، ا
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ای است، از مخاطبی که دارای سواد رسانه مند شوند.بهره یاها به صورت هوشمندانهرسانه

کند. چنی  آگاهانه استفاده می ها به طرزی ها خبر داشته و از آنهای رسانهاهداف و میثاق

در تلویزیون و  یهای ویژه برای القای فضا و معنمخاطبی از نقش صدا، موسیقی و سایر جلوه

ها، داند چرا و چگونه یک پیام وااد در تلویزیون، سینما، روزنامهسینما با خبر است و می

تواند، اثرات متفاوتی از خود ی میاهای رایانهمجلات، رادیو، تابلوهای بزرگ تبلیغاتی و یا بازی

 .بجا گذارد.

آن چیزی جز  ا کرد ودمعادلی دینی پی« سواد رسانه ای»بتوان برای ای  واژه، یعنی  دشای     

نیاز امروزه  در فرایند تحقق تمدن نوی  اسلامی و مقابله با تهاجم نرم، بصیرت نیست؛ چیزی که

ه کرد. بصیرت به معنى دانایى، دها را زن توان آنمی  رسانه ای دجامعه ایرانی است و با بازتولی

به عبارت دیگر، نوعی  (.991 : 9310معی ، )یقی  است بینایى، بینایى دل، هوشیار ، زیرکى و

. ای  واژه مأخوذ از واژه بصر به معنای چشم است اما است مسائل بینش و شناخت نسبت به

از  دو دریافتی که بع كشود؛ درن ااصل می داست که پس از دی بصیرت به معنای درکی

و یکی از مسائل بسیار  دخوب از ب ص. بصیرت وجه ممیز تشخیددست می آی ه یا شی بهدمشاه

تی گفته می شود که شخصی دارای بصیرت است، به ای  معناست که می قاست. و با اهمیت

به  همه چیز را ؛ یعنیدا کندو به درکی اقیقی دست پی د، به باط  برسداز ظاهر عبور کن دتوان

می توان  و کسی که بصیرت دارد، مسئولیت هم دارد. در اقیقت دعی خود ببینقهمان شکل وا

بصیرت،  . انسان بادرار می گیرنقای  گونه تفسیر کرد که بصیرت و مسئولیت در کنار هم 

ااکمیت اقیقت  درست از شرای  در راه كبه مقتضای در دصااب مسئولیت نیز هست و بای

 . (12: 9319 )دارابی،دکنتلاش 



 9366ن پاییز و زمستا ،(23پیاپی ) دوم شماره ،مده سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      919

 

وجود  ،دمسیرهای ناپیموده را طی کن دطع، برای جامعه ای پیشرو که می خواهقبه طور      

همواره بر  ضرورت اساسی است. مقام معظم رهبری در طول سال های گذشته کبصیرت ی

ر د»د: جامعه دانسته ان نیاز و ضرورت برای آااد کو آن را ی دداشته ان دموضوع بصیرت تأکی

عیت قاز وا درتى که بتوانیقد؛ درت تحلیل در خودتان ایجاد کنیقد. دخودتان بصیرت ایجاد کنی

رت تحلیل قد. ای  دو چیز را بشناسی دآوری خودتان به وجود یی ذهنى برادها جامعه یا جمع بن

رت تحلیل قدتاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف  خیلى مهم است. هر ضربه ای که در طول

خوردیم، همی  طور بوده که االا ای  ها بحث ها تفسیر زیاد  ر اسلام هم ضرباتى کهددر صبود. 

که دشم  از بى بصیرتى و  دگوناگون دیگر هم همی  طور است. نگذاری دارد. در دوره ها

مقام معظم  بیانات)« دهد عیتى را واژگونه در چشممان جلوهقو وا داستفاده کن ناآگاهى ما

 (.93/99/9311 ،با جوانان یداردر د یرهبر

 

 یرسانه او بصیرت  سوادتهاجم نرم،  . 2

متنوع  یهاسلاح یریو به تعب یزاتابزار و تجه ،تهاجم نرم و ینبرد فرهنگ ،عرصه کارزار در     

. رودیها به شمار مآن ی تراز مهم« رسانه»که  گیرندیقرار م یبردارمورد بهره یو متعدد

افراد و شکل دادن به  یخود بر سبک زندگ یرگستره نفوذ و تأث یشامروزه رسانه در اال افزا

 یععنوان بستر انتقال آسان و سربه ی ،نو یهاآنان است. رسانه یو اجتماع یشخص یهاارزش

نامحدود )فارغ از دو بعد  یو مکان یجذاب، با گستره زمان یهاو اطلاعات آن هم در شکل یامپ

 .ندکنیم ینیآفرزمان و مکان( نقش

 ،«ییرتغ یبرا یرگذاریتأث» یژگیبا تمرکز بر و ی،نبرد فرهنگ هاییداندر م یردرگ هایطرف     

 ییرتغ» یبرا «هایتجنگ ذهن» یری،. به تعبکنندیتوانمند استفاده م یعنوان سلاااز رسانه به
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جو، متأثر از امروز است. نظام سلطه یایدن یزناپذیرگر یژگیو ی،در جهان واقع «هاینیتع

 یکرده و جهان ییاقدام به بازنما «یتجهان واقع»استثمار، به مدد رسانه از  یو خو یولوژیدئا

. همواره هم تلاش دارد، کندیخود خلق م یانهجورا مطابق با اهداف و مقاصد سلطه یمجاز

جهان  ی برقرار سازد. از ا یوندپها آن ی دو جهان مذکور را کمتر کند و درواقع ب ی شکاف ب

جو، . نظام سلطهشودیم یاد «یاجهان رسانه»عنوان ( بهیو چه واقع یالیشده )چه خ ییبازنما

 داردیم یمها تقدبه آن یکهژمون ییدر فضا یاو  یلجهان خودساخته را به مخاطبان تحم

 (.00: 9312 )ادادی،

در تعبیر یوهان  2«یفرهنگ یالیسمامپر» ی،گرامش آنتونیو یربه تعب 9«یفرهنگ هژمونی»     

 ،0«یارسانه یالیسمامپر» یلاز قب یریو تعاب یناجوزف  یرتعب در  3«قدرت نرم» ،گالتونگ

 یشکم و ب ییاوزه معنا یو دارا یبقر یممفاه، «یبرسلا یالیسلمامپر»و  «یاطلاعات یالیسمامپر»

به سلطه  یلدر ن کنندهیی و تع یعنوان گام اصلرا به یسلطه فرهنگ یتهستند و در نها یمشترک

و  9312 ی،اداد؛ 9322)امیری، اندقرار داده یشبر جوامع هدف، در مرکز توجه خو جانبهمهه

 (.919-911: 9310مطلبی، 

انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی  بیش از چهار دهه از ایاتدر طول      

اند. ای  مقابله های مردم ایران اسلامی پرداختهها و ارزشبه انحای مختلف به مقابله با آرمان

همواره از میادی  جنگ تحمیلی گرفته تا فشارهای مداوم اقتصادی، وجود داشته است. لک  از 

که در قالب استعمار نو، به دنبال منافع  ه داری سلطه جونظام سرماییک برهه زمانی به بعد، 

خویش از هر عملی فروگذار نبود، به ای  اقیقت پی برد که برای دستیابی به اهداف 

                                                           
1. Cultural Hegemony 

2. Cultural Imperialism 

3. Soft Power 

4. Media Imperialism 
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اقتصادی)چپاول منابع و...( و سیاسی)براندازی و تغییر نظام ااکم(، تسل  بر عرصه فرهنگی، 

تری  عناصر اجتماعی یا همان غییر در کوچکناپذیر است؛ چرا که با ایجاد تضرورتی اجتنباب

توان تغییرات شگرفی در دیگر ابعاد های بنیادی  جامعه، میهای فرهنگی، به مثابه سلولمؤلفه

ناتوی »و « شبیخون فرهنگی» ،«جنگ نرم» ایجاد نمود. مقام معظم رهبری بارها با تعابیری نظیر

 اندورها و اعتقادات مردم را هشدار داده، ای  تهاجم هدفمند فرهنگی دشم  به با«فرهنگی

با تشدید تهاجم فرهنگی، مقام معظم رهبری تحول رویکرد دشمنی فرهنگی علیه انقلاب چنانکه 

برای تبیی  وضعیت « شبیخون فرهنگی»اسلامی را با مفهوم جدیدی، بیان کرده و از اصطلاح 

فق  در ای  رابطه یک رهنمود کلی  جدید استفاده کردند. با توجه به ابعاد ای  موضوع، ایشان

کند سعی می -فرهنگ فساد و فحشا -دشم  از راه اشاعه فرهنگ غل   » ... :داده و فرمودند

کند، یک تهاجم فرهنگی های ما را از ما بگیرد. کاری که دشم  از لحاظ فرهنگی میجوان

است. « ام فرهنگیعقتل»و یک « غارت فرهنگی»یک « شبیخون فرهنگی»بلکه باید گفت یک 

 22 یج،مقاومت بس یروىبا فرماندهان ن یداردر د یاناتب)«کند...امروز دشم  ای  کار را با ما می

تر ها سختمبارزه برای استقلال فرهنگی، از همه انواع استقلال»... : همچنی  فرمودند (.9311 یرت

زنند. ای  ادعا راست است و خدا می« شبیخون فرهنگی»است. م  یک وقت گفتم دشمنان 

بیند، بینند. کسی که صحنه را میفهمند؛ یعنی صحنه را نمیداند که راست است. بعضی نمیمی

فهمد که شبیخون است، و چه شبیخونی هم و می کندملتفت است که دشم  چه کار می

در پیامی به همچنی  ایشان  .(9312اردیبهشت 99 ،در جمع کارگران و معلمان یاناتب« )هست!

کسانی که دیروز هشدار در : »...کنگره اسلامی دانشجویان درباره شبیخون فرهنگی فرمودند

شک نخستی  بینید. بیبه چشم خود میگرفتند، امروز آن را برابر شبیخون فرهنگی را جدی نمی
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دارند و اند، به ویژه آنان که در جاده دانش و فرزانگی قدم برمیآماج ای  شبیخون، جوانان

 .(9320شهریورماه  90« )آینده فرهنگی و سیاسی کشور در دست آنهاست

دید های جدر کالبدشکافی مفهوم شبیخون فرهنگی باید مصادیق زیر را تحلیل کرد. رسانه     

شوند. در ای  رابطه ارتباطی، ابزارهای مناسبی برای ترویج شبیخون فرهنگی محسوب می

 اند.تری  نقش را ایفا کرده، مهمو نیز شبکه های اجتماعی ایهای ماهوارهشبکه

های فنی و سیاسی با امایت مالی  و کمک نظام سرمایه داری سلطه محورهای فکری اتاق     

ایرانی آغاز کردند. شبیخون فرهنگی هم  -ای تضعیف فرهنگ اسلامیآمریکا، نبرد شدیدی بر

زبان، گروه ای فارسیها شبکه اختصاصی ماهوارهزبان و هم دههای غیرفارسیاز طریق ماهواره

با « م  و تو»هایی چون در ای  میان شبکه .اندوسیعی از نیروهای جامعه را هدف قرار داده

ای های خود را به گونهخاص و یا اتی سفارش تهیه فیلم، برنامههای ترجمه فارسی برخی فیلم

)ر. ك نزاکتی کند که مخاطبان مختلف ایرانی بتوانند از پخش ای  برنامه استفاده کنندپخش می

شوند تا روز پخش میهای یاد شده چهار نوبت در شبانهبرخی از برنامه : (.9312و اسدزاده، 

های شد، بتواند از آن استفاده کند. در برخی دیگر از برنامهمخاطب دارای هر شغلی که با

شوند که بر کننده جنسی، زیرنویس شده و به ادی تکرار میای، مطالب تحریکماهواره

های رواب  ای در زمینهشکنی گستردههای گفته شده قبحمخاطب اثرگذار باشند. در فیلم

 .شودف و صرف مشروبات الکلی ترویج میهای مخالنامشروع، عادی جلوه دادن رواب  جنس

ها بوك و دههای جدید اجتماعی مانند یوتیوب، فیسهای جدید اجتماعی و رسانهشبکه     

های ها، زمینه برگزاری مهمانیشوند. ای  شبکهشبکه دیگر، ابزار شبیخون فرهنگی محسوب می

های دشمنان علیه ها و اقداممهای به برناکنند. اگر با نگاهی شبکهمیرا فراهم  مختل شبانه 

های کاذب و دروغی  نیز اشاره توان به عرفانانقلاب اسلامی توجه شود، در آن صورت می
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ها، لذت بردن جنسی است. به علاوه ورود سازمان کرد. یکی از کارکردهای مخفی ای  عرفان

افزا نیز در ای  و مواد شادی هایافته مواد الکلی و مشروبات را نیز باید به ای  موارد افزود. قرص

 .(9319)ر.ك. پسنده، بسته ضدفرهنگی جای دارند

های برای تبیی  شیوه انقلاب معظممی که رهبر یهاجدیدتری  مفداشت که یکی ازباید توجه      

است. « رخنه فرهنگینفوذ و »اند، افزاری مقابله فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی، به کار بردهنرم

تر است. چرا؟ فرهنگ از اقتصاد هم مهم»: چنی  بیان می کنند کهدرباره رخنه فرهنگی  ایشان

کنید، چه کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفس میچون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس می

بخواهید، چه نخواهید؛ اگر ای  هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر ای  هوا کثیف باشد، 

ر دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد. الان درباره آثا

زدیم؛ اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق می تولید داخلی ارف

پیدا کند، باید فرهنگ ]مصرف[ تولید داخلی در ذه  مردم جا بیفتد؛ اگر بخواهیم مردم اسراف 

یستی ای  باور مردم بشود؛ ای  یعنی فرهنگ. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، نکنند، با

بخش عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام

مثلا در  .ها است؛ فرهنگ ای  است؛ ای  پس خیلی اهمیت دارد مردم در ارکات و اعمال آن

یک فرهنگ است؛ تعاون  -که مردم به قانون ااترام بگذارند  -گرایی اجتماعی، قانوناوزه 

اجتماعی یک فرهنگ است؛ تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است؛ تعداد فرزندان یک 

جاست. چرا؟ به خاطر همی  فرهنگ است؛ ... بنابرای  تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه

رهنگ دارد. هدف و آماج تحرك دشمنان در زمینه فرهنگ، عبارت است از تأثیر زیادی که ف

های ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه فرهنگی باشند؛ رخنه

خواهیم بگوییم همه فرهنگی بسیار خطرناك است؛ باید اساس باشند، باید هوشیار باشند. نمی
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است؛ نه، خود ما هم مقصریم؛ مسئولان مختلف، مسئولان  های فرهنگی کار بیگانگانآسیب

ها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن  ها، ای کاریها، غل کاریفرهنگی، مسئولان غیرفرهنگی، کم

توانیم فراموش اندازیم؛ اما اضور دشم  را هم در زمینه مسائل فرهنگی نمیدشم  نمی

 (.9313ردی  فرو 9، یدر ارم مطهر رضو یاناتب«)کنیم.

 ابزار اطلاعات، گزینش جنبه سه بر ناظر زمان نفوذ، همرخنه و داشت که فرآیند باید توجه      

. نفوذ از 9ای آن متصور است: بر ویژگی سه ای  که است شناختی روان های راه و ارتباطی

 . نفوذ با استفاده از هر2طریق نشر اطلاعات گزینش شده که ممک  است درست یا غل  باشد؛ 

 با تأثیرگذاری منظور به نفوذ. 3 باشد؛ ایرسانه غیر یا ای ابزار ارتباطی که ممک  است رسانه

 های ( با توجه به ای  ویژگی00: 9320 آرا، اکیم)شناختیروان مختلف دستاویزهای به توسل

 خویش نرم قدرت هایظرفیت انواع از گیریبهره با کنندمی تلاش متخاصم کشورهای نفوذ،

 جامعه، مختلف های لایه در نفوذ از استفاده با دهند،می تشکیل هارسانه را ها آن اهم امروزه که

ور و اهداف خود را مقه و نموده منفعل را خود رقیب مستقیم، درگیری و گشودن آتش بدون

 .(9: 9319)خوشرو، محقق سازد

و  یرجو، چه تدابسلطه سرمایه داری نظام نرم: در برابر تهاجم یدپرس یداوصاف با ی ا با     

سؤال بود  ی به دنبال پاسخ ا یدبا ینکها یااتخاذ کرد؟  یدرا با یتهاجم یاو  یمقاومت یراهبردها

کرد؟  یدو فهم درست از اغراض به وجودآورندگان آن، چه با یاجهان رسانه یلتحل یکه: برا

و  یتنظام سلطه از جهان واقع یهارسانه یااتمال یفتحر هاییبدر امان ماندن از آس رایب یاو 

 ی)اغوایافکار عموم یرنگو ن یبفر یبرا یانجوسلطه یهاکردن تلاش یشکست  عزم و خنث

 اتخاذ کرد؟ یدبا ییهاواکنش یا(، چه کنش و یارسانه
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 کوشندیم چه در مدارس و چه در دانشگاه ها و مراکز علمی وتربیتیمتعل یهانظام امروزه     

 یکل یدر فضا یگرد یدر جامعه خود، و از سو ییرا پرورش دهند که بتوانند از سو یافراد

در  یشهروند هاییژگیو و یگاهجا یراکنند. ز یزندگ یو به راات یااکم بر جهان، به خوب

در اعصار  یسنت یبه زندگ تمعمول را نسب هایییفراتر از توانا هایییستگیشا ید،جد یایدن

سواد  یافراد دارا یتو ترب «یاسواد رسانه»آموزش  یه،پا ی بر هم .کندیگذشته اقتضا م

 یراهبرد مل یکعنوان به تواندیو م آیدیعصر ااضر به اساب م یهااز ضرورت ی،ارسانه

 .یردقرار گ سیاست گذاران رسانه ای یتبرتر مورد توجه و عنا

از  یامرتب  با موضوع سواد رسانه یرسم یهاآموزش یو اجرا یزیراساس، برنامه ی هم بر     

به  هایتها و فعالها، برنامههدف ها،یاستس یابیو ارز یلو تحل یتا سطوح عال یهسطوح پا

 .رودیبه شمار م ینهزم ی مطرح و برتر در ا یمستمر، از راهبردها یاگونه

مدتًا باید بر نرم و تلاش برای نفوذ که ع تهاجمراهبرد اصلی مواجهه و مقابله با ای  سبک      

ای کشور شکل گیرد، ارتقای سطح بصیرت مخاطبان رسانه و به تعبیر دیگر، بستر سپهر رسانه

شود ای آنان است. تغییر موضع مخاطب از االت منفعل به فعال، موجب میسطح سواد رسانه

ب  با ای، بتواند ضم  پاسخگویی به سؤالات اساسی مرتهای رسانهتا در هنگام مواجهه با پیام

چرایی و چگونگی ارسال پیام، با اداکثر استفاده مفید و اداقل تأثیرات مخرب، از ای  ورطه 

های تحلیل موضوعات و شگردهای ای و ارتقای مهارتنجات یابد. تعیی  رژیم مصرف رسانه

نه دهد تا هم بداند که از کدام منبع، چه میزان و چگوای، ای  امکان را به مخاطب فعال میرسانه

ها بر فکر و ذه  ای خویش را برطرف سازد و هم بتواند از غلبه ناخودآگاه رسانهنیازهای رسانه

های عمومی مخاطبانی که خویش جلوگیری نماید. ای  مهم محقق نخواهد شد جز با آموزش

نرم  تهاجمهای آنان قرار دارند. در بحبواه ها و پیامامروزه بیش از پیش در معرض رسانه
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ها را نیز به مثابه دانشگاه عمومی، وظیفه دارد تا ای  مهارت سازمان صداوسیماای دشم ، رسانه

ای آنان نسبت به به سرعت به عموم جامعه آموزش دهد و ضم  ارتقای سطح سواد رسانه

های مخرب گری پیامنرم دشم ، ضرورت و قدرت گزینش تهاجماهداف و شگردهای 

 آنان نهادینه سازد.ای را برای رسانه

 

 نتیجه گیری

 یشبه پ یمعنو یبه ارزش ها یبندیدوره پرافتخار چهل ساله با پا یکپس از  یانقلاب اسلام     

و ارتقاء  ینیاعتقادات د یقتعم یازمندارکت ارزشمند در گام دوم ن ی رود. اکنون ادامه ا یم

و  یتضد معنو ینرم و کانون ها یدهایدر نسل امروز و مقابله با تهد رسانه ای یرتمعرفت و بص

در فرایند سیاستگذاری  توسعه سواد رسانه ای یا به بیان دینی بصیرت رسانه ای است. لاقضد اخ

ن می دی و مهمی است که در صورت عملی شدپیشنهاد ج در جمهوری اسلامی ایران رسانه ای

رسانه ها تهاجم نرم  اران ایرانی را در خصوص عوارضدم سیاست بسیاری از نگرانی های دتوان

گام  و تحقق یاسلام ی تمدن نوموانع دستیابی به  سیاسی و نیز و شبکه های آسیب رسان به ثبات

و اخلاق، اقتصاد، عدالت و  یتعلم و پژوهش، معنوانقلاب اسلامی در بخش های همچون  دوم

با دشم ، سبک  یو مرزبند یو رواب  خارج یعزت مل ی،مبارزه با فساد، استقلال و آزاد

 سازد. بویژه که پس از نتیجه نگرفت  غرب از امله نظامی، تحریم فبرطراسلامی  یزندگ

 ه تر و نرم تری ازدتصادی، ایجاد چالش ها و بحران های سیاسی، اکنون مراله بسیار پیچیقا

 دمتح و یارچهه که جامعه یکدتهاجم علیه انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با گذشته آغاز ش

رار داده است. ای  ق دفخود ه صبا همه ویژگی های مختدر گام دوم انقلاب اسلامی ایرانی را 

که از طریق  دنامیاجتماعی  - ایجاد بحران های سیاسی توان مراله را می نرم تهاجم مراله از
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شبکه های  ت دنبال می شود و به همی  دلیل، یکی از کارکردهایدنیز به ش مجازیفضای 

 دمجازی را می توان در همی  زمینه ارزیابی کرد؛ بنابرای  بای اجتماعی شبکه های ماهواره ای و

ان، دتربیت سیاسی شهرون دامات زیربنایی ماننقدچاره بود و در کنار ا فکر ت بهقدر اسرع و

 سخگوییینی، شایسته سالاری و پاددولتمردان، نهادینه نمودن فرهنگ ازبی و  سیاسی شفافیت

مسأله مهم دیگر اینکه در . رار دادقنظر دو... آموزش سواد یا بصیرت رسانه ای را نیز م مسئولان

 یازمندن اسلامی گام دوم انقلاب اهداف ترویجشرای  تهدید نرم و تهاجم فرهنگی نظام سلطه، 

رسانه  مختلف هاییوهکه با استفاده از ش یاگونهکشور است به یهارسانه ی وادت در ب یجادا

هر رسانه ابعاد مختلف  یتو به فراخور فعالای ضم  خنثی سازی تهدید و تهاجم نرم نظام سلطه 

 هاییتجذاب یجادا ی و همچنروز  هاییوهو با ش گیردقرار  یمورد بررس انقلاب گام دوم اهداف

 تبیی  و تشریح گردد.عموم جامعه  یبرا یبصر

 

 پیشنهادات

 یاجتماع یستعنصر مؤثر در تحولات ز یک یبشر یستتمام ادوار ز ها دراگرچه رسانه -

تر از ادوار داشته و پررنگ یروند تکامل ی،بشر زندگیتطور  یربوده، اما نقش رسانه در س

رشد فناورانه و تحولات جهانی شدن ارتباطات،  هگذشته شده است. در عصر امروز با توجه ب

که رسانه در دوره ااضر  یطورکرده است، به یداپ یزیمتما هاییژگیرسانه و ی،مجاز یفضا

رسانه در عصر  ی شده است. همچن یلتبد یتحولات اجتماع یدیعنصر مؤثر به رک  کل یکاز 

 یثها و هم از اکارکرد یثهم از ا یگران،باز یثکرده است؛ هم از ا یداپ یریگااضر، همه

در اال اگر  شده است. یتمدن یطرهگفت، رسانه عصر امروز، عنصر س یدبا فی الواقعمخاطب، 

رسانه طراز و  نشودفکر  یارسانه یدر گام دوم انقلاب به برترفرایند سیاست گذاری رسانه ای 
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اتماً دچار  یاسلام ی تحقق تمدن نو گفت کهبدون تعارف  یدبا ،شودمحقق ن انقلاب اسلامی

 یامستمر سواد رسانه یترشد و تقو ی،ارسانه یاز الزامات برتر یکیاختلال خواهد شد اما قطعاً 

( یاهم سطح مخاطبان و مردم)به عنوان کاربران رسانه یعنیمختلف است.  هاییهدر سطوح و لا

 ی هستند. با ا یارشد سواد رسانه یازمندرسانه ن یمرجع و خود اهال یهاو هم سطح گروه

 یادانست، چراکه سواد رسانه یتمدن یدر واقع فعالان تعال یدبارا  یافعالان سواد رسانه یف،توص

 دارد. یو تمدن یمناسبات انسان یریگدر شکل یممستق یرتأث

، در فرایند سیاست یاجتماع یهارسانه یدجد ی شراجهانی شدن ارتباطات و نیز توجه به  با -

، «خرد و کلان»ییهابرنامه  یو اجرا یمتنظ گام دوم انقلاب اسلامی گذاری رسانه ای در

خنثی سازی باشد تا امکان  «یمل یهاشبکه» یجادبر ا یمبتنباید  ،«و جامع مدتیانمدت، مکوتاه»

 یهارسانه یجادا» رسانه ای گذارییاستس در فرایند که رسدی. به نظر مگردد.فراهم  تهاجم نرم

مخاطرات ناشی از تهاجم نرم بشمار در کاهش موجود  مکانیسم های یکی از ،«یمل یاجتماع

 می آید.

رسانه  مخاطبانکنشگران و  ی،اجتماع یهارسانه یوجوه تعاملبر خلاف رسانه های جمعی،  -

 یزورود ن ی وارد کرده است و ا یارسانه یهابر گفتمان یرگذاریمحتوا و تأث یدرا به مت  تول ای

 ی زاست. از ابحران از سوی دیگر یاجتماع یتمسئولبدون  بصیرت رسانه ای از یکسو و بدون

با  یدبا نظام سیاسی در راستای خنثی نمودن تهاجم نرم در گام دوم از انقلاب اسلامی،جهت، 

 یاجتماع ئولیتخود با مس یتمسئول ی ب ینسبت ی،ارسانه گذارییاستنگاه مسئولانه در س یجادا

 ..نمایدبرقرار  یدجد یهارسانه یتعامل یتبرآمده از موقع

 از یکسو و نیز یانقلاب اسلام« گام دوم»طراز و متناسب با  «یانسان رسانه ا» یتتربدر راستای  -

  و تهاجم نرم نظام سرمایه داری سلطه جو از سوی دیگر؛ یغاتیشکست  محاصره تبل در راستای
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هوشمندانه  یرسانه ا یها یاستجامعه در کنار اتخاذ س یا سواد رسانهبصیرت و  یارتقاتوجه به 

امری ضروری و  یرااکمیتیغ یدر کنار اشخاص و نهادها یتیااکم یو مسئولانه توس  نهادها

 الزامی است.
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